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 استخدامها ومعيقات العلوم، تدريس في التعليم تقنيات استخدام أهمية حول العلوم معلمي تصورات
 

 سعيد بن محمد الشمراني
بية يَّةكل  - يَّاتميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضالتَّ ومركز  الَّتَّ

 جامعة امللك سعود.

 لمحمد بن علي الجَّل 
 .عليمالتَّ وزارة  – قة الرياضاإلدارة العامة للتعليم مبنط

 هـ5341/ 4/ 62 وقبل -هـ 51/5/5341قدم للنشر

 
، ومعيقاهتا يف تدريس عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةأمهعليم باخلرج حول التَّ العلوم يف إدارة ي معلِّمتصورات على  التَّعرُّفهدف البحث إىل  المستخلص:

 ه.5341-5343الفصل الدراسي الثاين من العام  يف ،جمتمع البحث%( من 62ة، ميثلون )معلِّمو  معلًِّما( 511ومشلت عينة البحث ) العلوم.
 عليمالتَّ تقنيات معيقات استخدام عليم يف تدريس العلوم، و التَّ تقنيات استخدام  يَّةأمه: سم إىل حمورينق  ولإلجابة عن أسئلة البحث طور الباحثان استفتاء 

رأت عينة البحث  وقد؛ على مستوى فقرات احملور يف تدريس العلوم عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةنتائج وجود تقدير عاٍل ألمهأظهرت الالعلوم. و  يف تدريس
  قنيةالتَّ  يَّةأمه

للتواصل، وتقليل اجلهد املبذول  يف استخداماهتا أقلُّ  يَّة، يف حني رأوا أن األمهداخل الصفِّ  يَّةالفعل التَّعلُّمعليم و التَّ بإجراءات يف اجلوانب ذات العالقة 
بني  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ ،االعتيادي عليمالتَّ عن  ، وإحالهلا بدياًل علِّمعلى امل
أظهرت كما خصص.التَّ أو  ،يَّةدريسالتَّ أو املرحلة  ،ةأو اخلب  ،دريبالتَّ أو  ،نوع املؤهل اجلنس، أو إىل متغريات:عزى ت   يَّةات تقدير العينة لألمهمتوسِّط
تضمنها احملور  اليتاملعيقات يف حني تراوح مستوى  ،توسِّ املستوى امل عنديف تدريس العلوم وقع  قنيةالتَّ معيقات استخدام  حمور مستوىأن  اأيضً  النتائج

م، يف حني رأوا أن هنا  معيقات يَّاهتمهامهم ومسؤولهو خارج  ق مباتتعلَّ  لى املعيقاتعينة البحث أن أع رأى أفراد إذ؛ توسِّ العايل وامل ينيبني املستو 
 (α≤0.05) عند مستوى يَّةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ اأيضً كما أظهرت النتائج   ،اتهوما هو يف نطاق إمكان علِّمتتمركز حول امل ،بدرجة أقل
يًّا وجد فرق دال إحصائ يف حني ص.خصُّ التَّ ، أو يَّةدريسالتَّ أو املرحلة  ،أو اخلبة ،دريبالتَّ أو  ،نوع املؤهل ات:إىل متغري عزى ر العينة للمعيقات ت  بني تصوُّ 

 .لصاحل اإلناث ،بني الذكور واإلناث
 

 تدريس العلوم. ،عليمالتَّ تقنيات  :َيةالكلمات المفتاح
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 مقدمة:

اول ، وحتامتسارعً يًّا تقن ارً يشهد العصر احلايل تطوُّ 
إلفادة من هذا ا -يَّةواألهل يَّةمبؤسساهتا احلكوم -ولالد
تقدمها، مما  اليتطور يف حتسني اخلدمات والصناعات التَّ 

من  ال كثريً من شأهنا أن تسهِّ  اليتيسهم يف تسخري املنجزات 
، كما ميكن أن عامل مع املعلوماتالتَّ واصل و التَّ  يَّاتعمل

 .بالشعو  ةيتسهم يف رفع مستوى رفاه
ما هو إال نتاج  قنيةالتَّ يف م قدُّ التَّ فيه أن  ومما ال شكَّ 

وما  عليمالتَّ مستوى تقدم ولذلك فإن  ؛عليمالتَّ للتقدم يف 
يسهم بشكل مباشر يف الوصول  بذل فيه من جهود وأموالي  

يتبعها من  وما ،إىل ابتكارات جديدة يف اجملال العلمي
يف قدم التَّ فإن  ،آلخروعلى االجتاه ا. متعددة ةيتطبيقات تقن

عليم، من خالل التَّ  تطورميكن أن يعود أثره على  قنيةالتَّ جمال 
بوي، ودعم اإلجراءات الَّتَّ يف تطوير احملتوى استخدامه 

من  التَّعلُّمعليم و التَّ ، وفتح آفاق جديدة يف يَّةاملدرس يَّةاإلدار 
طرق دريس، و التَّ اإللكَّتوين، وتطوير أساليب  التَّعلُّمخالل 
  وتطويره.  علِّمإعداد امل

عليم التَّ على  قنيةالتَّ قدم يف التَّ ويتضح انعكاس تأثري 
 إذ مرتبطة هبا؛ يَّةهر من مصطلحات تربو من خالل ما ظ

( إىل ظهور عدد من املفاهيم املرتبطة 6055الشناق )يشري 
 ،اإللكَّتوين التَّعلُّم :مثل، عليمالتَّ يف  قنيةالتَّ باستخدام 
 قنيةالتَّ وأصبحت . يَّة، واجلامعة االفَّتاضاإللكَّتوين والكتاب
 يَّةني، ولذلك تؤكد مجععلِّميف برامج إعداد امل امهمًّ  اجزءً 
 Society for Information)ني علِّماملعلومات وبرامج امل ةيتقن

Technology and Teacher Education SITE, 2015)  ضرورة
ني، وترى أنه أحد املبادئ معلِّ يف برامج إعداد امل قنيةالتَّ دمج 
 .تتبناها اليت يَّةاألساس

 يَّةاألمريك يَّةبو الَّتَّ  التَّقنيةاالتصاالت و  يَّةمجعوترى 
(Association for Educational Communications and 

Technology AECT, 2012)  تتألف من  عليمالتَّ أن تقنيات
 تقنيات ةيَّ هذه اجلمعف عرِّ ت   إذ مكون نظري وآخر تطبيقي؛

طبيق يف تصميم وتطوير واستخدام التَّ و  يَّةأهنا النظر عليم بالتَّ 
ومصادرها. ويشري حسنني  التَّعلُّم يَّاتوإدارة وتقومي عمل

ر تكنولوجيا عريف يعكس تطوُّ التَّ ( إىل أن هذا 6055)
مبا قدمه  ،وجمال مهن   ا إىل جمال أكادميي  هلَ وحتوُّ  ،عليمالتَّ 

   .يَّةوتطبيق يَّةمن جوانب نظر ن فيه املختصو 
 طبيقيَّ التَّ ( إىل أن املفهوم 5222ويشري الصاحل )

 اجتاهان: يتجاذبه إذ ؛عليم يعاين من غموضالتَّ لتقنيات 
شمل األجهزة ت ،يَّةماد كمكوناتأحدمها ينظر إليها  

عليم التَّ واألدوات، يف حني يرى االجتاه اآلخر أن تقنيات 
تناوله يف يؤكد الصاحل هذا الصَّدد  ويف ،مدخل نظم يَّةعمل
 يَّةأن النظرة املنظوم تؤيد هذين االجتاهني اليتتعاريف لل

زة واملواد عليم أمشل من جمرد جمموع األجهالتَّ لتقنيات 
 ،يَّةعليمالتَّ للمشكالت  ر فيهظين إذ دريس؛التَّ املستخدمة يف 

ليم عالتَّ وحماولة إجياد احللول املناسبة يف اختيار مصادر 
 .التَّعلُّمو 

إىل  (Koehler & Mishra, 2009)ا كوهلر وميشر أشار  و 
 ،عليمالتَّ تواجهها تقنيات  اليتحديات التَّ عدد من وجود 
 يَّةا الداخليَّاهتظهور تقنيات جديدة تتميز بأن عمل :منها

ستخدم بأكثر من شكل مبهمة للمستخدم، كما ميكن أن ت  
 ،بصورة سريعة رتتطوَّ أهنا ، و هوخارج داخل الصف الدراسي

، يَّةتدريس من معينات اسابقً  علِّما كان يستخدمه املمقارنة مب
عليم تتميز التَّ يف  التَّقنيةكما يشريان إىل أن  ،مثل: السبورة

قد تكون  قنياتالتَّ فبعض  ؛حيز يف آن واحدالتَّ و  يَّةاحليادب
يف حني أهنا غري مناسبة  ،معينة يَّةمناسبة ملواقف تدريس

دم بقيود خمتلفة من موقف قَ واقف أخرى، كما ميكن أن تـ  مل
حديات جعلت كوهلر وميشرا التَّ تدريسي إىل آخر. وهذه 

 عليم يف الصفِّ التَّ الستخدام تقنيات يًّا تفاعل يقَّتحان مدخاًل 
ثالثة أنواع من املعارف، وهي:  بني ن تداخاًل يتضمَّ الدراسي 
واملعرفة باحملتوى ، (Pedagogical Knowledge) يَّةدريسالتَّ املعرفة 

(Content Knowledge) ، التَّقنيةواملعرفة (Technological 

Knowledge).  املعرفة  داخل بني هذه املعارفالتَّ على وأطلق"
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 Technological"اخلاصة باحملتوى"  يَّةدريسالتَّ  التَّقنية

Pedagogical Content Knowledge- TPACK".  ًهلذا  اووفق
مستقل عن  بشكل منفرد تقدميهاال ميكن  التَّقنيةر فإن صوُّ التَّ 

 .(Bull & Bell, 2008) بوي وسياق احملتوىالَّتَّ السياق 
عليم يف التَّ ه حنو استخدام تقنيات وجُّ التَّ يدفع و 

 إليهاأشار  اليت امليزاتجمموعة من  يَّةالصفوف الدراس
من عدد  أشار :ون، فعلى سبيل املثالبويُّ الَّتَّ الباحثون 
عند  التَّعلُّمبعض جوانب  يف يَّةإىل نتائج إجياب الدِّراَسات

 ,Yu, Lin, Ho, & Wang) عليمالتَّ استخدام أنواع من تقنيات 

؛ الشديفات، Keengwe, Schnellert & Mills, 2011؛ 2015
  . (هـ5361؛ األمحد، هـ5361؛ الرشيد، 6055

أن  (Grinager, 2006)يرى جريناجر يف هذا اإلطار، و 
سهم يف اندماج الطلبة عليم ميكن أن ي  التَّ يف  التَّقنيةاستخدام 

ز مهارات الفهم يف حمتوى تفاعلي، كما ميكن أن يعزِّ 
عاوين، ويساعد التَّ فكري من خالل االستقصاء والعمل التَّ و 

، باإلضافة إىل إسهامه يف وصول يَّةفرد تعلُّمعلى تبن طرق 
الطلبة ذوي  تعلُّمودعمه ل الطلبة إىل معرفة حديثة ودقيقة،

االحتياجات اخلاصة؛ من خالل تقدمي احملتوى بطرق مناسبة 
قومي داخل الصف التَّ هلم، وميكن أن يسهم يف تطوير أساليب 

طور التَّ كما أشار املعهد العاملي لالتصال و . الدراسي
(International Institute for Communication and 

Development IICD, 2007)  إىل أن استخدام تقنيات
إىل أدى  يَّةاالتصال واملعلومات يف جمموعة من الدول النام

بسبب  عليم للجميع؛التَّ يما يتعلق بإتاحة ف يَّةزيادة إجياب
املستخدمة،   قنياتالتَّ ظهرت من خالل  اليت عاليةاجلودة والف

 ؛لسوق العملالبالغني ني تعلِّمهنا ساعدت يف هتيئة املإكما 
عززت الفرصة و مهارات للقرن احلادي والعشرين،  مإكساهبب

 عليم. التَّ للمساواة بني اجلنسني يف احلصول على 
دالسَّتوم ووالكري ودزيبان  أظهرت نتائج دراسةو       

(Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2013) بلغت عينتها اليت 
 يَّةكل  (615)طالب بكالوريوس ينتمون إىل  ينيمال (5.2)

حول تصورات الطلبة عن تقنيات  ،دولة (54) وجامعة يف

عليم التَّ عليم، أن نسبة أعلى من الطلبة يرون أن تقنيات التَّ 
، وأهنا هيأهتم بشكل يَّةساعدهتم يف حتقيق أهدافهم األكادمي

   .يَّةاملستقبل يَّةأفضل خلططهم الدراس
يشري الشايع واحلسن  ق مبناهج العلوم،وفيما يتعلَّ 

 يَّةالدراس املناهجمن أكثر  دُّ العلوم تع مناهجن ( إىل أ6007)
من احلركات  اكثريً   وهذا ما دعا عام،بشكل  التَّقنيةب اارتباطً 

 التَّقنية اعتبارإىل يف جمال تطوير مناهج العلوم  يَّةاإلصالح
وال تكاد جتد حركًة نادت بتطوير مناهج  ،فيها ارئيسً  ابعدً 

من  يف تدريس العلوم قنيةالتَّ دمج ضرورة العلوم إال وأكدت 
عليم املرتبطة التَّ ما يتعلق بتقنيات وفي .يَّةوتدريس يَّةتطبيق ناحية

إىل أن  (Bull & Bill, 2008)يشري بول وبيل  بتدريس العلوم،
فهمها على الطلبة؛  ريتعسَّ املقبولة  يَّةالعديد من األفكار العلم

ارض احلس تع اليت لطبيعتهاأو  ،لصعوبتها أو جتريدها انظرً 
يف تقدمي منوذج هلذه  التَّقنيةميكن أن تفيد  ومن ثَّ املشَّت ، 
، كما ميكن عرضها بعدة هلا أو تعبريات مصورة ،األفكار

  أشكال ميكن أن تساعد الطلبة على فهمها. 
إىل أن  (Efe, 2011)يفي يشري إ، نفسه يف السياقو 
عليم العلوم، متعددة يف ت اعليم ميكن أن تلعب أدوارً التَّ تقنيات 

جريب، كما ميكن التَّ ميكن أن تسهم يف دعم االستقصاء و  إذ
، تعلُّملل يَّةأن تساعد يف بناء املعرفة، ورفع مستوى الدافع

أكب لتصور  يَّةالفردي، كما تعطي الطلبة إمكان التَّعلُّموتطوير 
ويشري كراجسيك ومون عامل معها. التَّ اجملردة و  يَّةاملعرفة العمل

(Krajcik & Mun, 2014)  يف عليم التَّ تقنيات استخدام أن إىل
مشاهبة استخدام أدوات يتيح للطلبة ميكن أن صفوف العلوم 

فاعل التَّ و املفاهيم  رتصوُّ  ؛ مما ميكنهم منملا يستخدمه العلماء
 ، كما يساعدهلا لوصُّ التَّ يتم  اليتحتليل البيانات ها، و مع

شار  باملعلومات التَّ عاون و التَّ على  عليمالتَّ استخدام تقنيات 
ناء وب ،خطي التَّ  ن الطلبة مناملناطق املتباعدة، وميك  بني 

وسائ  متعددة تساعد و واختبار النماذج، ويسهل بناء وثائق 
الطلبة، ويتيح للطلبة الوصول إىل املعلومات  تعلُّميف 
، كما ميكنهم من إليهانات يف أي وقت حال احلاجة اوالبي
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جلمع البيانات  "املستشعرات" ات املتحركةاستخدام األدو 
 وحتليلها.

 اليت امليزةأن  (Bull & Bill, 2008) ويرى بول وبيل
عليم يف تدريس العلوم تكمن يف التَّ ميكن أن تقدمها تقنيات 

من خالل  يَّةالطلبة للمفاهيم العلم تعلُّم يَّةتيسري عمل
صور عامل مع البيانات، ومتكنهم من تالتَّ مساعدهتم يف 
على األماكن واألشياء غري  التَّعرُّفاملعقدة، و  يَّةاملفاهيم العلم

عاون التَّ واصل و التَّ  يَّاتنها تسهيل عملاملعتادة لديهم، كما ميك  
عليم ميكن التَّ بول وبيل أن تقنيات  يؤكدولذلك  ؛بينهم

استخدامها يف تعليم العلوم لتحقيق مخسة أهداف رئيسة، 
ر املساعدة يف تصوُّ و البيانات وحتليلها، هي: املساعدة يف مجع 

عاون التَّ واصل و التَّ هلا، و  يَّةاملفاهيم وتقدمي تعبريات مرئ
ومتكني الطلبة من عمل مشاريع مشَّتكة،  ،يَّةباملعلومات العلم
  قومي.التَّ  يَّاتعن بعد، وتسهيل عمل التَّعلُّمواملساعدة يف 

ظهرت فقد  ؛ولتحقيق تلك امليزات يف دروس العلوم
من  اليت، و يف دروس العلوم التَّقنيةطبيقات التَّ جمموعة من 
: (Krajcik & Mun, 2014)كراجسيك ومون أمهها حبسب  

تساعد يف  اليت يَّةاستخدام املستشعرات "اجملسات" اإللكَّتون
متكن  اليت يَّةفاعلالتَّ ، وأدوات النمذجة نات وحتليلهاامجع البي

برامج احملاكاة و األبعاد،  يَّةأو ثالث يَّةالطلبة من عمل مناذج ثنائ
أو مساعدهتم  ،يَّةغري املرئ يَّاتالعمل رؤيةمتكن الطلبة من  اليت

خلطورته أو  ؛يَّةيف إجراء ما يصعب إجراؤه يف البيئة املدرس
ميكن  اليت يَّةاإللكَّتون التَّعلُّمبيئات باإلضافة إىل صعوبته، 

واصل بني التَّ أو  ،عدعن ب التَّعلُّمتوفريها للمساعدة على 
أو بينهم  ،أو بينهم وبني أستاذهم ،بعضبعضهم ب الطلبة

يف حني يشري جويزي وبني آخرين يف أماكن أخرى. 
من أبرز  إىل أنَّ  (Guzey & Roehrig, 2009)روهريج  و
ميكن استخدامها يف دورس العلوم هي  اليت قنياتالتَّ 

ة، ونظم املايكروسكوب اإللكَّتوين، والوسائ  املتعدد
 قنياتالتَّ تعدد مما يؤكد . يَّةفاعلالتَّ استجابة الطلبة، والسبورة 

ميكن استخدام  إذ ،ميكن استخدامها يف دروس العلوم اليت

 ،ر دراسيميكن استخدامها يف أي مقرَّ  اليتالعامة قنيات التَّ 
مت  اليتقنيات التَّ و ، يَّةفاعلالتَّ والسبورة  ،مثل: الوسائ  املتعددة

كما هو احلال يف بعض برامج   ،ا لدروس العلومتطويره
 احملاكاة والنمذجة واملستشعرات. 

ني علِّمعلى امل عليمالتَّ عدد يف تقنيات التَّ هذا يفرض و 
 تعلُّمسهم يف تسهيل ميكن أن ت   اليتقنيات التَّ استخدام 
، وقد حددت املنظمة للمحتوى الذي سيقدم هلمالطلبة 
 International Society for)عليم التَّ يف  ةيللتقن يَّةالدول

Technology in Education ISTE, 2008)  جمموعة من معايري
 يشري إذ، يف دروسهم بشكل مثمرٍ  ةيني للتقنعلِّماستخدام امل

ني استخدام معرفتهم علِّماملعلى  أنَّ  إىلاملعيار األول منها 
هم تعلُّم م الطلبة يفقن لتقدُّ التَّ بوي، و الَّتَّ باحملتوى العلمي، و 

 ,Koehler & Mishra)كوهلر وميشرا   يؤكدكما بداعهم.  إويف 

حدى إصعوبة حتديد طريقة واحدة الستخدام  (2009
ني علِّمن على امللذا فإ داخل الصف؛ يَّةعليمالتَّ قنيات التَّ 

مناسبة للمحتوى الذي  يَّةتصميم وبناء الدروس بطريقة إبداع
 .سيقدم يف صف دراسي له سياقه اخلاص

يف تفعيل استخدام تقنيات  علِّمدور امل يَّةيؤكد أمهمما و 
 & Hakverdi-Can)هاكفريديكان ودانا  إليهعليم ما أشار التَّ 

Dana, 2012) ،ل حتو   اليتوجود العديد من املعوقات  يريان إذ
ال يف الصف عليم بشكل فعَّ التَّ دون استخدام تقنيات 

جيب أن ال تغفل الدور  ب عليهاغلُّ التَّ حماولة  وأنالدراسي، 
 ،ويؤكد هاكفريديكان ودانا فعيل.التَّ يف هذا  معلِّملل األساس
 ,Czerniak, Lumpe)جرنيا  والب وهاين وبيك  وكذلك

Haney & Beck, 1999) تفعيلهم  حولني علِّمتصورات امل يَّةأمه
من الباحثني  اوهذا ما دعا كثريً  عليم يف دروسهم.التَّ لتقنيات 

 عليمالتَّ ني حول استخدام تقنيات علِّمرات امللتناول تصو 
(Wozney, Venkatesh & Abrami, 2006; Gorder, 2008; 

 (.6056؛ سفر، 6006اخلطيب، 
أن إىل  (Bingimlas, 2009)غمالس  ويشري بن

يف  التَّقنيةمراجعته للبحوث ذات الصلة مبعيقات استخدام 
ني، علِّمات املرتبطة باملمن املعيق اأظهرت عددً  ،يَّةعليمالتَّ البيئة 
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فيما يتعلق باستخدام  ،ني يف أنفسهمعلِّموهي: ضعف ثقة امل
عليم، وضعف كفاياهتم يف استخدامها، ومقاومتهم التَّ تقنيات 

ويف دراسة أجريت  للتغيري واالجتاه السليب حنو استخدامها.
عليم العام يف الواليات املتحدة التَّ ي معلِّممن  (260)على 
ني يرون أن أبرز معيقات علِّمأظهرت أن امل ةيَّ األمريك

عليم تتمثل يف ضعف تدريبهم، التَّ استخدامهم لتقنيات 
، وضياع وقت الدرس قنياتالتَّ م لتشغيل وضعف الدعم املقدَّ 

، وعدم قدرهتم على متابعة ما يقوم التَّقنية تكالبسبب املش
 .(Digedu, 2014) ةيأثناء استخدامهم للتقن يف به الطلبة

 مشكلة البحث:

وتطبيقاهتا يف املنهج الدراسي ضمن  التَّقنيةيعد دمج 
الذي  يَّةوالعلوم الطبيع يَّاتأهداف مشروع تطوير الرياض

بتطبيق  يَّةالسعود يَّةعليم يف اململكة العربالتَّ بدأت وزارة 
)الشايع  ه5362/5340يف العام الدراسي منتجاته يف املدارس 

عليم بتطبيق بعض التَّ ما بدأت وزارة ك(. 6055احلميد،  وعبد
ومنها:  ،بتعليم العلوم املرتبطةقنيات التَّ بتبطة املشاريع املر 

الذي أطلق يف العام الدراسي مشروع املختبات احملوسبة 
منها إدخال  ،د له جمموعة من األهداف، وحدِّ هـ5344/5343

الطالب  تعلُّممزيد من األجهزة والبامج احملوسبة لزيادة 
ـ(. وكذلك بعض البامج املرتبطة بتقنيات ه5344)الومشي، 

وغريها من  ،املرتبطة مبناهج العلوم عليم بصورهتا العامةالتَّ 
برنامج مصادر احملتوى  :مثل األخرى، يَّةاملناهج الدراس
)تطوير،  يَّةعليمي، وبرنامج املدرسة اإللكَّتونالتَّ اإللكَّتوين 

6051).  
 فإن ؛رت من إمكاناتوفِّ و  ،من جهود تذلمهما ب  و 
 التَّقنيةيف تنفيذ توجهات الوزارة وتفعيل  األساس العنصر

وهذا ما أكدته  ،علِّمهو امل يَّةداخل الصفوف الدراس
-Hakverdi)فدراسة هاكفريديكان ودانا ، السابقة الدِّراَسات

Can & Dana, 2012) يًّا أساس يظلُّ  علِّمأشارت إىل أن دور امل
زهاو كما يؤكد  دريس.التَّ يف  التَّقنيةلتفعيل  حماولة ةيف أي

قنيات التَّ أن  (Zhao, Tan & Mishra, 2000)وتان وميشرا 
املرتكزة على  التَّعلُّمحول من أنشطة التَّ أسهمت يف  يَّةبو الَّتَّ 
أهنم يؤكدون  إال  إىل األنشطة املرتكزة على الطالب،  علِّمامل
عليم التَّ يف تفعيل تقنيات  امهمًّ  يظلُّ  علِّمدور امل أن اأيضً 

 حول.التَّ وحتقيق هذا  ،داخل الصف
 ,Hakverdi-Can & Dana)ويؤكد هاكفريديكان ودانا 

توصلت إىل أن تصورات  يَّةبو الَّتَّ  الدِّراَساتأن  (2012
عليم تؤثر يف التَّ تقنيات ني واعتقاداهتم حول علِّمامل

 ذلك كما أكد. يَّةهلا داخل الصفوف الدراس استخدامهم
 يَّةأمه أشاروا إىل إذ (Czerniak et al., 1999) جرنيا  وزمالؤه
  عليم يف دروسهم.التَّ يلهم لتقنيات تفع يفني علِّمتصورات امل

البحث احلايل  رأى املنطلقات على هذه اوتأسيسً 
 يَّةي العلوم حول أمهمعلِّمعن تصورات  ضرورة الكشف

ومعيقات  وميف تدريس العل عليمالتَّ تقنيات استخدام 
 استخدامها.

 هدف البحث:

ي معلِّمتصورات  عن الكشفهدف البحث إىل 
 عليمالتَّ تقنيات استخدام  يَّةحول أمه ،العلوم يف مدينة اخلرج

 ومعيقات استخدامها. يف تدريس العلوم

  أسئلة البحث:

 :ةيتاآلاألسئلة سعى البحث إىل اإلجابة عن 
 يَّةأمه حولخلرج ي العلوم يف مدينة امعلِّم اتما تصور  .5

 العلوم؟ تدريسعليم يف التَّ استخدام تقنيات 
عند مستوى  يَّةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل  .6

(α≤0.05) يَّةبني تصورات عينة البحث حول أمه 
عليم يف تدريس العلوم ميكن أن التَّ استخدام تقنيات 

نوع املؤهل، و : اجلنس، ةيتاآل إىل أي من املتغرياتعزى ت  
 خصص؟التَّ و ، يَّةدريسالتَّ املرحلة و اخلبة، و يب، در التَّ و 
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 حولة اخلرج ي العلوم يف مدينمعلِّم اتما تصور  .4
 عليم يف تدريس العلوم؟ التَّ معيقات استخدام تقنيات 

عند مستوى  يَّةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل  .3
(α≤0.05) حول معيقات  ،بني تصورات عينة البحث

ميكن أن  ،تدريس العلومعليم يف التَّ استخدام تقنيات 
نوع املؤهل، و : اجلنس، ةيتاآلإىل أي من املتغريات عزى ت  
 خصص؟التَّ و ، يَّةدريسالتَّ املرحلة و اخلبة، و دريب، التَّ و 

 البحث: َيةأهم

 :يتاآليكتسب البحث أمهيته من 
إذ أشارت  ؛ني"علِّمشرحية عينة البحث "امل يَّةأمه ˗

 ،يَّةمهما بذل من جهود تطوير  إىل أنه يَّةبو الَّتَّ  الدِّراَسات
عليم داخل التَّ ن دورهم يف تغيري واقع استخدام تقنيات إف

 .اوأساسيًّ يًّا حمور  ايظل دورً  يَّةالصفوف الدراس
تفرض تقنيات  إذاملوضوع الذي يتناوله البحث،  يَّةأمه ˗

بويني تناوهلا بني احلني واآلخر؛ الَّتَّ عليم على الباحثني التَّ 
 التَّقنيةات املتسارعة فيها، وتباين الثقافة للمستجد انظرً 

بشكل  يَّةمن جيل إىل آخر، وظهور مشاريع تطوير 
 . مستمر  

ني، علِّموهو تناول تصورات امل ،جمال تركيز البحث يَّةأمه ˗
إىل أن تصوراهتم ومعتقداهتم حول  الدِّراَساتتشري  إذ

ى يف مستو  ايًّ أساس اعليم تؤدي دورً التَّ استخدام تقنيات 
 .يَّةداخل الصفوف الدراس قنياتالتَّ استخدامهم هلذه 

عليم يف التَّ قد يفيد البحث احلايل املسؤولني يف وزارة  ˗
ي العلوم يف علِّمطوير املهن املوجهة ملالتَّ تصميم برامج 
أسفر عنها  اليت، وتذليل الصعوبات التَّقنيةجمال استخدام 

 البحث.
 حدود البحث:

على تصورات  لتَّعرُّفااقتصر هذا البحث على 
، هـ5343/5341ي العلوم يف حمافظة اخلرج للعام الدراسي معلِّم

عليم، ومعيقات استخدامها التَّ استخدام تقنيات  يَّةحول أمه
 يف تدريس العلوم.

 مصطلحات البحث:

 :(Perception)ر صو  التَ 
عريفات التَّ جمموعة من  (Lewis, 2001)أورد لويس 

اختاذ " :أنه فض ل تعريفه بأنه غري (Perception)للتصور 
، "موقف فيزيائي أو عقلي بناًء على ما تتوصل له احلواس

صور يعد طريقة لفهم العامل. ويشري إىل التَّ ويرى لويس أن 
من توافرها لتكوين أي تصور،  ال بدَّ  ،يَّةثالثة عناصر أساس
ل يف هذا البحث ويتمثَّ  (Perceiver):صور التَّ وهي: صاحب 

: (Perceived object or subject)ني، والشيء املتصور علِّمبامل
عليم التَّ استخدام تقنيات  يَّةويتمثل يف هذا البحث بأمه

: (Situational Context)ومعيقات استخدامها، والسياق 
ل يف هذا البحث بدروس العلوم. ويرى لويس أن هذه ويتمثَّ 

 العناصر الثالثة تؤثر بعمق فيما يتم تصوره.
ي العلوم يف هذا البحث معلِّمر ميكن تعريف تصوُّ و 
ي العلوم مبحافظة اخلرج يف مستوى معلِّمبأنه: رأي يًّا إجرائ
ومعيقات استخدامها يف  ،عليمالتَّ استخدام تقنيات  يَّةأمه

 صفوف العلوم.
 :(Educational Technology)عليم التَ تقنيات 

يقي طبالتَّ ( إىل أن املفهوم 5222أشار الصاحل )
عليم يتجاذبه اجتاهان، أحدمها ينظر إليها  التَّ لتقنيات 

تشمل األجهزة واألدوات، يف حني يرى  يَّةكمكونات ماد
تشمل  ،مدخل نظم يَّةعليم عملالتَّ االجتاه اآلخر أن تقنيات 

دريس؛ التَّ أكثر من جمرد جمموع األجهزة واملواد املستخدمة يف 
وحماولة إجياد  ،يَّةعليمالتَّ  عريف للمشكالتالتَّ ر يف هذا ظينإذ 

. ويتفق التَّعلُّمعليم و التَّ احللول املناسبة هلا واختيار مصادر 
عليم، فتقنيات التَّ البحث احلايل مع هذه النظرة إىل تقنيات 

استخدامها بصورة  يَّةوكيف ،يَّةاملادقنيات التَّ عليم تشمل التَّ 
 فاعلة داخل صفوف العلوم.
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 منهج البحث:
لبحث احلايل املنهج الوصفي الذي يعتمد استخدم ا

على رصد ووصف وحتليل البيانات املتعلقة بآراء العينة 
 املستهدفة.

 مجتمع وعينة البحث:
ي العلوم يف معلِّممجيع  تهوعينمشل جمتمع البحث 

ة، معلِّم( 415و) معلًِّما( 401وعددهم ) ،عليم باخلرجالتَّ إدارة 
ة، أي ما معلِّمو  ًمامعلِّ ( 511واستجاب ألداة البحث )

( 5للبحث. ويوضح اجلدول ) يَّةمن العينة األصل %62نسبته 
توزيع أفراد العينة حسب متغريات: اجلنس، ونوع املؤهل، 

خصص. ويتمثل التَّ ، و يَّةدريسالتَّ دريب، واخلبة، واملرحلة التَّ و 
النقص يف العدد الكلي لعينة البحث باألفراد الذين مل يقدموا 

م حول ذلك املتغري. وي ظهر اجلدول استجابة أعلى معلوماهت

ر مؤهل تربوي ني، كما يظهر توفُّ علِّمات مقارنة باملمعلِّملل
من عينة  يالع  ني، وأن النسبة العلِّملدى نسبة أعلى من امل

عليم، التَّ البحث مل حتصل على تدريب ذي عالقة بتقنيات 
وات وأقل  سن عليم سبعالتَّ ني الذين خبهتم يف علِّمملاوأن 

ن نسبة أعلى من عينة البحث إكانت نسبتهم أعلى، كما 
. أما ختصصات أفراد عينة البحث يَّةتدرس يف املرحلة الثانو 

فَّتاوحت بني ختصصات العلوم األربعة )الفيزياء، والكيمياء، 
خصصات التَّ واألحياء، والعلوم( يف حني ظهرت بعض 

راَسات، و يَّاتمثل الرياض ،األخرى ، واللغة يَّةاإلسالم الدِّ
ني معلِّم، ويعود انضمامهم لعينة البحث إىل كوهنم يَّةالعرب

يسمح النظام  إذ؛ يَّةملقررات العلوم يف املرحلة االبتدائ
ر يسند ألي مقرَّ  يَّةي املرحلة االبتدائمعلِّمعليمي بتدريس التَّ 

 . معلِّمخصص الدقيق للالتَّ إليهم بغض النظر عن 
 

 (1)  جدول
 خصص.التَ ، و َيةدريسالتَ دريب، والخبرة، والمرحلة التَ زيع أفراد العينة حسب متغيرات: الجنس، ونوع المؤهل، و تو 

 المجموع النسبة العدد الوصف المتغير

 اجلنس
 ذكور
 إناث

17 
545 

40% 
70% 511 

 نوع املؤهل
 تربوي
 غري تربوي

517 
62 

13% 
52% 512 

 دريبالتَّ 
 لديه

 ليس لديه
72 
502 

36% 
11% 

516 

 اخلبة
 سبع سنوات وأقل
 أكثر من سبع سنوات

551 
23 

23% 
42% 572 

 يَّةدريسالتَّ املرحلة 
 ابتدائي
 متوسِّ 
 ثانوي

33 
44 
10 

61% 
65% 
15% 

517 

 خصصالتَّ 

 فيزياء
 كيمياء
 أحياء
 علوم
 أخرى

42 
47 
22 
44 
55 

52% 
60% 
47% 
51% 
2% 

512 
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 أداة البحث:

احلايل مت استخدام استبانة  جلمع بيانات البحث
السابقة، ومشلت األجزاء  الدِّراَساتصممت باالستفادة من 

 :ةيتاآل
عنه  يَّة: ومشلت بعض املعلومات الدميوغرافعلِّمبيانات امل .5

 يعمل فيها.  اليتيف املدرسة  التَّقنيةجهيزات التَّ وعن 
عليم: ويهدف هذا احملور التَّ استخدام تقنيات  يَّةحمور أمه .6
استخدام  يَّةعلى تصورات عينة البحث حول أمه التَّعرُّفىل إ

 عليم يف تدريس العلوم.التَّ تقنيات 
عليم: ويهدف هذا التَّ حمور معيقات استخدام تقنيات  .4

على تصورات عينة البحث حول معيقات  التَّعرُّفاحملور إىل 
  عليم يف تدريس العلوم.التَّ استخدام تقنيات 

عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةحمور أمهوبلغ عدد فقرات      
( فقرة، يف حني بلغ عدد فقرات 60لألداة ) يَّةالصورة األول

 يَّةعليم يف الصورة األولالتَّ حمور معيقات استخدام تقنيات 
 ( فقرات.50لألداة )

الثالثي )موافق،  (Likert) ومت استخدام مقياس ليكرت   
تحديد استجابات عينة ما، غري موافق( ل موافق إىل حد  

 البحث لكل فقرة من فقرات حموري أداة البحث.

 صدق األداة:

 لألداة احملتوى وصدق الظاهري الصدق من للتحقُّق ˗
(Content and Face validity )األوليَّة بصورهتا عرضها مت 

 التَّعليم، تقنيات جمال يف متخصصني حمكمني مثانية على
ب جمال يف متخصًصا( 54)و  على للتعرف العلميَّة؛ يةالَّتَّ

 األداة، فقرات من فقرة كل مناسبة مدى من والتَّأكد آرائهم،

 سالمة من والتَّأكد فيه، صنفت الذي باحملور وارتباطها
 يف متخصصني مخسة للتحكيم استجاب ومناسبتها، الصياغة
بية يف متخصصني وسبعة التَّعليم، تقنيات  ومت العلميَّة، الَّتَّ
 فقرات( 3) وإضافة فقرات،( 2) وحذف قرة،ف( 54) تعديل
 .احملكمني مالحظات ضوء يف البحث أداة إىل
 معلِّمي من استطالعيَّة عينة على األداة تطبيق متَّ  كما ˗

 معلًِّما؛( 61) وعددهم بقيق، تعليم ملكتب يتبعون العلوم
 الذي واحملور فقرة كل بني الداخلي االتساق من للتأكد
 من أعلى ارتباط قيم على الفقرات عمجي وحصلت له، تنتمي
 . حذفهما مت فقرتني عدا له، تنتمي الذي حمورها مع( 0.6)
 ونتائج احملكمني على عرضها بعد األداة فخرجت ˗

 يف فقرة( 51) لتضمَّ  النهائيَّة بصورهتا االستطالعي التطبيق
: حمور يف فقرات( 1)و" التَّعليم تقنيات استخدام أمهيَّة: "حمور
 ".التَّعليم تقنيات استخدام معيقات"
 الذي واحملور فقرة كل بني الداخلي االتساق قيم أما ˗

 ألداة الفعلي التَّطبيق بيانات على باالعتماد إليه تنتمي
 داللة وجود النتائج وتظهر(. 6) اجلدول فيوضحها البحث،
 مبحورها، فقرة كل الرتباط( 0.05) مستوى عند إحصائيَّة
 حسب والعايل املتوسِّ  بني ترواحت االرتباط قوة إن كما

 على االرتباط قيم صنفا إذ ،(6054) وحنفي النجار تصنيف
 األيت: النحو

 . اضعيفً  ا: متثل ارتباطً 0.4من الصفر إىل أقل من ˗
 . امتوسِّط ا: متثل ارتباطً 0.7إىل أقل من  0.4من  ˗
 . اعاليً  ا: متثل ارتباطً 5إىل  0.7من  ˗
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 (2جدول )
 .طبيق الفعلي للبحثالتَ في  لكل فقرة مع محورها (Pearson Correlation)ط بيرسون معامل ارتبا

 ارتباطها بمحورها الفقرة ارتباطها بمحورها الفقرة المحور

 حمور: أمهية استخدام تقنيات التعليم

5 
6 
4 
3 
1 
2 
7 
1 
2 
50 

0.13** 
0.10** 
0.22** 
0.24** 
0.25** 
0.12** 
0.16** 
0.24** 
0.26** 
0.11** 

55 
56 
54 
53 
51 
52 
57 
51 

0.24** 
0.22** 
0.12** 
0.22** 
0.13** 
0.73** 
0.31** 
0.32** 

 حمور: معيقات استخدام تقنيات التعليم

5 
6 
4 
3 

0.25** 
0.17** 
0.27** 
0.22** 

1 
2 
7 
1 

0.21** 
0.21** 
0.27** 
0.23** 

 0.05 داللة مستوىدال عند  **
ط مناسب بني  وهذه النتيجة تشري إىل مستوى ارتبا

وعلى الرغم من كون  ،كل فقرة وحمورها الذي تنتمي إليه
االتساق الداخلي بني فقرات احملور الواحد ال تؤكد بشكل 

ذه ه فإنتقيس ما يفَّتض أن تقيسه،  مباشر أن فقرات احملور
تؤكد أن مجيع  -مع نتائج مراجعة احملكمني للفقرات -القيم

 ض أن يقيسه احملور.فقرات احملور الواحد تقيس ما يفَّت 

 ثبات األداة:

للتأكد من ثبات األداة، قام الباحثان حبساب معامل ألفا  
ولكل  ،لألداة بشكل كامل (Cronbach's Alpha)كرونباخ 

طبيق التَّ الوصول إليها يف  متَّ  اليتحمور باالعتماد على البيانات 
طبيق التَّ ، وبلغت قيمة املعامل لألداة يف هذا االستطالعي

(، و 0.72األول والثاين ) ين(، يف حني بلغ للمحور 0.23)
أن قيمة معامل الثبات لألداة  وايل. ورغم التَّ ( على 0.73)

 رأيا نيالباحثَ فإن ا، قبول تربويًّ امل ستوىاملكن عند مل تككل 
ن أسهم يف ضعف قد يكو  يَّةأن عدد أفراد العينة االستطالع

عد ت لكال احملورين ي  ن قيمة معاملي الثباهذا املعامل، كما إ
رأى الباحثان أن هذه النتائج ميكن أن  وهلذا، انسبيًّ  مقبواًل 

ها على تطبيق وميكن أن يتمثبات األداة، على  اتعطي مؤشرً 
، والوصول إىل نتائج مقبولة ملعامل ألفا  العينة املستهدفة
 .طبيق الفعليالتَّ كرونباخ يف 

لألداة  اخقيمة معامل ألفا كرونبكما حسب الباحثان 
باالعتماد على بيانات بشكل كامل ولكل حمور من حموريها 

 (.4)جدولطبيق الفعلي ألداة البحث التَّ 

 (3جدول )
 .طبيق الفعلي للبحثالتَ في  داة ولكل محور من محوريهالتطبيق الفعلي لألل (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  

 معامل ألفا كرونباخ المحور
 0.12 عليم يف تدريس العلومالتَّ استخدام تقنيات  يَّةاألول: أمه

 0.10 عليم يف تدريس العلومالتَّ الثاين: معيقات استخدام تقنيات 
 0.15 األداة بأكملها
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يف  مقبولة اقيمً  تعدُّ  هذه معامل ألفا كرونباخوقيم 
  .يَّةبو الَّتَّ البحوث 

 وتحليل البيانات: َيةالمعالجة اإلحصائ

 :يتاآلمت استخدام يًّا البيانات إحصائملعاجلة 
ف على للتعرُّ  (Cronbach's Alpha):معامل ألفا كرونباخ  ˗

مستوى ثبات األداة ككل ومستوى ثبات كل حمور من 
 حماورها.

ف : للتعرُّ (Pearson Correlation)معامل ارتباط بريسون  ˗
على مستوى ارتباط كل فقرة من فقرات األداة مبحورها الذي 

 .ليهإتنتمي 
ف على درجة تكرار للتعرُّ  :يَّةكرارات والنسب املئو التَّ  ˗

 لعينة البحث. يَّةالبيانات الدميوغراف
 متوسِّ للتعرف على  :يَّةات واالحنرافات املعيار توسِّطامل ˗

استجابة عينة البحث لكل فقرة من فقرات االستبانة ولكل 
 ات.توسِّطت القيم عن املحمور من حموريها، ومستوى تشتُّ 

لدراسة الفروق  :للعينات املستقلة (T-Test) (ت)اختبار  ˗
اجلنس، نوع تصورات عينة البحث حسب متغريات:  بني
 .يَّةدريبالتَّ ؤهل، اخلبة، والدورات امل
 :(One Way ANOVA)باين األحادي التَّ اختبار حتليل  ˗

حسب متغريي:  ،رات عينة البحثتصوُّ لدراسة الفروق بني 
 خصص.التَّ ، و ةيَّ دريسالتَّ املرحلة 

حتديد قيمة لكل مستوى من ولتفسري النتائج مت 
، 4: )موافق: يتاآلاملستويات احملددة يف املقياس على النحو 

تقسيم (، ومن ث مت 5، غري موافق: 6ما:  موافق إىل حد  
إىل فئات  يف كال احملورين لفقرات األداة االستجابةمدى 
مت و ، (0.27دة )حبيث يكون طول الفئة الواح ،ةيمتساو 

استخدام  يَّةللمحور األول )أمه ايلالتَّ قسيم التَّ احلصول على 
 :عليم يف تدريس العلوم(التَّ تقنيات 

 5احلسايب بني ) توسِّ منخفضة: عندما يَّتاوح امل موافقة ˗
 (.5.27 إىل
احلسايب بني  توسِّ ة: عندما يَّتاوح املمتوسِّطموافقة  ˗

 (.6.43إىل  5.27)أعلى من 
أعلى ) بني احلسايب توسِّ : عندما يكون املعاليةة موافق ˗

  .(4إىل  6.43من 
لمحور الثاين ايل لالتَّ قسيم التَّ يف حني مت احلصول على 

 :عليم يف تدريس العلوم(التَّ استخدام تقنيات  معيقات)
 5احلسايب بني ) توسِّ إعاقة منخفضة: عندما يَّتاوح امل ˗

 (.5.27إىل 
احلسايب بني )أعلى  توسِّ َّتاوح املة: عندما يمتوسِّطإعاقة  ˗

 (.6.43إىل  5.27من 
أعلى من )احلسايب  توسِّ : عندما يكون املعاليةإعاقة  ˗

6.43).  

 :البحثنتائج 

عرض  مت البحث باإلجابة عن أسئلةقبل البدء  
، عينة البحثا تعمل هب اليت يَّةلبيئة املدرسل التَّقنيةصائص اخل
، وهذه البيانات األول من األداةمتثل استجابتهم للجزء  اليتو 

يعمل هبا  اليت يَّةميكن أن تساعد يف فهم البيئة املدرس
، سهم يف فهم وتفسري نتائج البحثون؛ مما قد ي  علِّمامل

وتكرار  السؤال الذي مت طرحه،( 3) ويوضح اجلدول
مقارنة  ،لكل إجابة يَّةاملئو  له، والنسبةاستجابة عينة البحث 

 .سؤال الكلي لكلِّ بعدد املستجيبني 

 (4جدول )
 َيةالمدرس للبيئة الَتقنيةللخصائص  يَةكرارات المئو التَ النسب و  

 ال نعم ن الفقرة م
 % ت % ت

 22.3 562 40.2 17 512املدرسة خمتب علوم حموسب )حيتوي على أجهزة حاسب، وجمسات يف هل يوجد   .5
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 ال نعم ن الفقرة م
 % ت % ت

 قياس، وبرجميات، ....(؟

6.  
العلوم  علِّمة غرفة جمهزة بأجهزة حاسب لكل طالب ميكن ملاملدرسيف هل يوجد 

 استخدامها يف أي وقت؟
513 43 51.1 510 15.1 

 23.1 551 41.1 21 514 العلوم استخدامها يف أي وقت؟ علِّم، ميكن مليَّةاملدرسة سبورة ذكيف هل يوجد   .4
 54.1 62 12.6 526 511 "؟تعلُّماملدرسة غرفة "مصادر يف هل يوجد   .3
 21.6 560 43.1 23 513 يف دروس العلوم؟ علِّمَّتنت يستفيد منها الطلبة واملإناملدرسة خدمة يف هل تتوفر   .1

املدارس من % 21.2 ( أن3) اجلدوليف نتائج الت ظهر 
خمتبات علوم وي على تحتال عينة البحث  إليهاتنتمي  اليت

ات غرف جمهزة حباسبال تتوفر فيها  هامن% 72.1وأن  ،حموسبة
العلوم استخدامها يف أي  علِّمميكن مل ،لكل طالب يَّةآل

ميكن  يَّةسبورة ذك هاال تتوفر فيمنها  %26.1وقت، وأن 
منها ال تتوفر  %24.1وأن استخدامها يف أي وقت،  معلِّملل

دروس يف  علِّميستفيد منها الطالب واملنَّتنت خدمة إفيها 
وفر يف من عينة البحث تت %12.6يف حني أن  ،العلوم

 .تعلُّممدارسهم غرفة مصادر 
 اليت التَّقنية اتجهيز التَّ يف  اظهر ضعفً وهذه النتائج ت  

، يعملون هبا اليتدارس ملالعلوم استخدامها يف ا يعلِّمميكن مل
وعلى الرغم من وجود  ،التَّعلُّمما عدا جتهيزات غرفة مصادر 

يف  قنيةالتَّ لتفعيل استخدام  يَّةطوير التَّ جمموعة من املشاريع 
املختبات  :، مثلعليمالتَّ قامت هبا وزارة  اليتو  ،املدارس

ظهر أن هذه ن هذه النتائج ت  إف، يَّةاحملوسبة والسبورات الذك
حسب ما أفاد به  املشاريع مل تصل إىل مجيع املدارس

متت  ؛ولتسهيل فهم نتائج البحث ومناقشتها .ونعلِّمامل

 يَّةحتت عنوان أمه األول والثاين نياإلجابة عن السؤال
يف تدريس العلوم، يف حني متت اإلجابة عن  التَّقنية استخدام
 التَّقنيةالثالث والرابع حتت عنوان معيقات استخدام  نيالسؤال

 نيكما مت إفراد مناقشة خاصة بالسؤال  ،يف تدريس العلوم
الثالث  ناألول والثاين بصورة مستقلة، وكذلك السؤاال

 العنوانني يف عرض النتائج. سم نفداوالرابع، وذلك باستخ
 العلوم: تدريسفي  الَتقنيةاستخدام  َيةأهم

ي العلوم في مدينة الخرج معلِّم اتالسؤال األول: ما تصور 
 عليم في تدريس العلوم؟التَ استخدام تقنيات  َيةحول أهم

ات توسِّطمت استخراج امل ؛هذا السؤاللإلجابة عن 
 البحثإلجابات أفراد عينة  يَّةملعيار ، واالحنرافات ايَّةاحلساب
. (1 )جدول لمحور ككلولاحملور األول لألداة فقرات  عن

، ويف حال ااهتا تنازليًّ متوسِّطومت ترتيب الفقرات حسب 
ات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري توسِّطامل تساوت

أكب  ااألقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربً 
 .توسِّ بات حول امللالستجا

 (5دول )ج
، العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام  َيةأهم لكل فقرة من فقرات محور َية، ومستوى األهميَة، واالنحرافات المعيار َيةات الحسابمتوسِّطال 

 .وللمحور بشكل عام
رقم 
 العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام : الفقرة الفقرة

 متوسِّطال
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

مستوى 
 َيةاألهم

 عالية 0.67 6.26 يسهل إعادة عرض املعلومة. 5
 عالية 0.44 6.11 يساعد على تقدمي املفهوم بأكثر من طريقة. 6
 عالية 0.43 6.11 يزيد من تفاعل الطلبة يف درس العلوم. 4
 عالية 0.41 6.17 العلوم. تعلُّمالطلبة حنو  يَّةيزيد من دافع 3
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رقم 
 الفقرة

 متوسِّطال العلوم تدريسفي  الَتقنيةاستخدام : الفقرة
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

مستوى 
 َيةاألهم

 عالية 0.35 6.15 االستفادة من مصادر متعددة خارج الفصل. علِّمل على امليسهِّ  1
 عالية 0.35 6.15 دريس.التَّ  يَّةيعمل على حتسني نوع 2
 عالية 0.31 6.72 .التَّعلُّم يَّةيف عمل اموجهً  علِّمجيعل امل 7
 اليةع 0.32 6.72 املختلفة لدى الطلبة. التَّعلُّميساعد على مراعاة أمناط  1
 عالية 0.10 6.71 يتيح أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة يف الفصل. 2
 عالية 0.31 6.74 الفردي للطلبة. التَّعلُّميدعم  50
 عالية 0.10 6.74 .التَّعلُّم يَّةيف عمل اجيعل الطلبة حمورً  55
 عالية 0.32 6.75 .الفرص لتكليف الطلبة مبهام ذات طابع حبثي معلِّميتيح لل 56
 عالية 0.17 6.22 .علِّميقلل اجلهد املبذول من امل 54
 عالية 0.12 6.21 يتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة. 53
 عالية 0.25 6.23 ل اإلعداد املسبق ملادة الدرس.يسهِّ  51
 عالية 0.20 6.24 يني(.، العادالتَّعلُّممع مجيع فئات الطلبة )املوهوبني، املتفوقني، بطيئي  فعااًل  يعدُّ  52
 عالية 0.26 6.25 عليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي.التَّ واصل التَّ  يَّةاستمرار  فرصَ  معلِّميتيح لل 57
 عالية 0.26 6.11 االعتيادي. التَّعلُّمأفضل عن  ميكن أن يكون بدياًل  51

 عالية 0.31 6.71 الكلي

علوم ي المعلِّمأن ( 1) يتضح من بيانات اجلدول 
العلوم،  تدريسعليم يف التَّ الستخدام تقنيات  عالية يَّةيرون أمه

 متوسِّ باإلضافة إىل  ،اتات مجيع الفقر متوسِّطوقعت  إذ
ن قيمة إكما  ،عاليةال يَّةمستوى األمه احملور يف نطاق

، وهذه (0.26)و  (0.67)تراوحت بني عياري املحنراف اال
  يَّةالبحث حول مستوى أمهيف آراء عينة  اظهر تقاربً القيم ت  

 اليتأن الفقرات  يظهر اجلدول كما  .حملور ككلكل فقرة وا
ات أعلى كانت آراء عينة البحث متوسِّطحصلت على 
 .احوهلا أكثر تقاربً 

يقع  يَّةأمه مستوى ورغم حصول مجيع الفقرات على
ني علِّميبني أن امل( 1) اجلدول فإن ،العايل املستوى يف نطاق
 التَّعلُّمعليم و التَّ إجراءات عليم يف التَّ أعلى لتقنيات  ةيَّ يرون أمه
إعادة عرض  داخل الصف، مثل: كوهنا تسهل يَّةالفعل

بأكثر من طريقة، عرض املفهوم  ولديها القدرة على ،املعلومة
سني وزيادة تفاعلهم، وحت التَّعلُّمالطلبة حنو  يَّةوزيادة دافع

 يَّةً ني يرون أمهعلِّم حني أن امليف ،دريس املقدم للطلبةالتَّ  يَّةنوع
واصل التَّ  يَّاتأقل يف بعض اجلوانب ذات العالقة بتسهيل عمل

  عن، وإمكان إحالله بدياًل علِّمهد املبذول من املوتقليل اجل

االعتيادي، كما توضحه بعض الفقرات، مثل: يتيح  التَّعلُّم
ف، أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة داخل الص

فرص  معلِّميتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة، يتيح لل
عليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي، التَّ واصل التَّ  يَّةاستمرار 

، يسهل اإلعداد املسبق ملادة علِّميقلل اجلهد املبذول من امل
  االعتيادي. التَّعلُّمعن أفضل  الدرس، ميكن أن يكون بدياًل 

عند  َيةذات داللة إحصائفروق  توجدالسؤال الثاني: هل 
 َيةبين تصورات عينة البحث حول أهم (α≤0.05مستوى )

 إلى أييمكن أن تعزى في تدريس العلوم عليم التَ استخدام تقنيات 
دريب، والخبرة، التَ و نوع المؤهل، و : الجنس، ةيتاآلغيرات تمن الم

 خصص؟التَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة و 
إجراء اختبار )ت(  مت ؛لإلجابة عن هذا السؤال

للعينات املستقلة للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة 
ني حول علِّمرات املبني تصوُّ  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةإحصائ
ميكن أن  اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ  ةياستخدام تقن يَّةأمه

دريب، أو اخلبة التَّ جلنس، أو نوع املؤهل، أو تعزى إىل ا
ف باين األحادي للتعرُّ التَّ مت إجراء اختبار حتليل (، و 2 )جدول
عند مستوى  يَّةمدى وجود فروق ذات داللة إحصائعلى 



 ...تدريس يف التعليم تقنيات استخدام أمهية حول العلوم معلمي صوراتتسعيد بن حممد الشمراين وحممد بن علي اجلالل:  

 

13 

(α≤0.05)  ُّاستخدام تقنيات  يَّةني حول أمهعلِّمرات املبني تصو
 إىل املرحلةعزى ميكن أن ت   اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ 
 .(1 خصص )جدولالتَّ أو  يَّةدريسالتَّ 

، واالحنرافات يَّةات احلسابتوسِّطامل (2) اجلدول يوضح
، وقيمة اختبار )ت( لكل متغري من متغريات: يَّةاملعيار 

دريب، واخلبة. وتظهر النتائج عدم التَّ اجلنس، نوع املؤهل، 

 اتبعً  (α≤0.05)عند مستوى  يَّةوجود فروق ذات داللة إحصائ
وجود تباين  املتغريات السابقة، مما يعن عدم لكل متغري من
يف  التَّقنيةاستخدام  يَّةعينة البحث ألمه رتصوُّ بني مستوى 
، أو نوع علِّمعزى إىل جنس املميكن أن ي   ،تدريس العلوم
 ، أو خبته.دريبالتَّ مؤهله، أو 

  (6جدول )
لمتغيرات: الجنس،  افي تدريس العلوم تبع  عليم التَ استخدام تقنيات  َيةنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهم 
 دريب، والخبرة.التَ و نوع المؤهل، و 

 متوسِّطال العدد نوع العينة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الداللة

 اجلنس
 0.45 6.75 17 ذكر

 ةغري دال 0.63 5.51
 0.67 6.72 540 أنثى

 نوع املؤهل
 0.61 6.71 517 تربوي

 ةغري دال 0.70 0.42
 0.40 6.76 62 غري تربوي

 دريبالتَّ 
 0.46 6.75 72 لديه تدريب

 ةغري دال 0.62 5.54
 0.62 6.72 501 ليس لديه تدريب

 اخلبة
 0.61 6.73 552 سبع سنوات وأقل

 ةغري دال 0.76 0.42
 0.40 6.74 21 أكثر من سبع سنوات

( ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات 7يوضح اجلدول )و 
لتصورات عينة البحث حول أمهية والعدد؛ وذلك املعيارية 

استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً ملتغريي املرحلة 
( نتائج حتليل 1) اجلدوليوضح كما التدريسية والتخصص،  

بني  (α≤0.05)عند مستوى لداللة الفروق  باين األحاديالتَّ 
عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةرات عينة البحث حول أمهتصو 

 ،يَّةدريسالتَّ ملتغريي املرحلة  اوذلك تبعً  ؛تدريس العلوم

خصص. وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات داللة التَّ و 
ات عينة البحث لكال املتغريين، حيث متوسِّط بني يَّةإحصائ

غري دالة  (ف)مة باين األحادي أن قيالتَّ أظهرت نتيجة حتليل 
. مما يعن عدم وجود تباين (α≤0.05)عند مستوى يًّا إحصائ

يف  التَّقنيةاستخدام  يَّةبني مستوى تقدير عينة البحث ألمه
أو  ،يَّةدريسالتَّ عزى إىل املرحلة تدريس العلوم ميكن أن ي  

 خصص.التَّ 
 (7جدول )

رات عينة البحث حول أهمَية استخدام تقنيات الَتعليم في تدريس العلوم، تبع ا تصو ل والعدد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 لمتغيري المرحلة الَتدريسَية، والَتخصص.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 املرحلة
 0.62 6.73 34 ابتدائي
 0.45 6.76 44 متوس 
 0.61 6.73 10 ثانوي
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير
 0.61 6.74 512 لكليا

 التَّخصص 

 0.67 6.77 42 فيزياء
 0.40 6.74 47 كيمياء
 0.61 6.72 22 أحياء
 0.67 6.74 44 علوم
 0.30 6.21 50 أخرى
 0.61 6.73 511 الكلي

 (8جدول )
لمتغيري  اعليم في تدريس العلوم، تبع  التَ ات استخدام تقني َيةباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهمالتَ نتائج تحليل  

 .خصصالتَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة 

 باينالتَ مصدر  المتغير
درجات 

 مجموع المربعات يَةالحر 
مجموع  متوسِّط

 قيمة ف المربعات
مستوى 
 الداللة الداللة

 املرحلة
 0.003 0.002 6 بني اجملموعات

 0.010 56.52 514 تداخل اجملموعا غري دالة 0.232 0.01
  56.60 511 الكلي

 خصص التَّ 
 0.045 0.563 3 بني اجملموعات

 0.014 53.25 510 داخل اجملموعات ةغري دال 0.162 0.47
  51.04 513 الكلي

 العلوم: تدريسفي  الَتقنيةمعيقات استخدام 
ي العلوم في مدينة معلِّم اتالسؤال الثالث: ما تصور 

 عليم في تدريس العلوم؟التَ استخدام تقنيات  معيقاترج حول الخ
ات توسِّطمت استخراج امل ؛لإلجابة عن هذا السؤال

 إلجابات أفراد عينة البحث يَّة، واالحنرافات املعيار يَّةاحلساب
(. 2 فقرات احملور الثاين لألداة وللمحور ككل )جدول عن

، ويف حال ااهتا تنازليً متوسِّطومت ترتيب الفقرات حسب 
ات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري توسِّطامل تساوت

أكب  ااألقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربً 
 .توسِّ لالستجابات حول امل

 (9جدول )
في تدريس العلوم،  الَتقنيةخدام لكل فقرة من فقرات محور معيقات است َية، ومستوى األهميَة، واالنحرافات المعيار َيةات الحسابمتوسِّطال 

 وللمحور بشكل عام.
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى اإلعاقة المعياري

 عالية 0.12 6.70 يتطلب بنية حتتية غري متوفرة يف املدارس )السبورة الذكية، اإلنَّتنت، أجهزة احلاسب..(. 5

6 
يتطلب جتهيزات معملية غري متوفرة يف خمتب املدرسة )برامج احملاكاة، احلساسات، أجهزة 

 احلاسب، البجميات..(.
 عالية 0.21 6.23

 عالية 0.26 6.20 يتطلب تأهيل معلمي العلوم ببامج تطور مهن غري كافية يف الوقت احلاضر. 4
 عالية 0.23 6.20 يتطلب دعماً فنياً غري متوفر يف املدارس. 3
 متوسطة 0.74 6.50 يتطلب من املعلم مهارات عالية يف اللغة اإلجنليزية. 1
 متوسطة 0.72 6.03 يتطلب من املعلم امتال  مهارات حاسوبية معقدة. 2
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى اإلعاقة

 متوسطة 0.77 5.21 متطور بسرعة ال ميكن للمعلمني مسايرته. 7
 متوسطة 0.15 5.21 يضيف عبئاً إضافياً على املعلم. 1

 متوسطة 0.70 6.44 الكلي
ن آراء عينة البحث أ( 2) اجلدول بيانات يتضح من
ة الفقرات املتضمنة يف هذا احملور تراوحت عاقحول مستوى إ

تراوح  إذة، متوسِّطومعيقات  عاليةبني مستوى معيقات 
. ووقع (6.70) و (5.21)احلسايب هلذه املعيقات بني  توسِّ امل

ة توسِّطاحملور يف مستوى املعيقات املجمموع املعيقات يف هذا 
ن استجابات عينة إ. كما (6.44)حسايب بلغ  توسِّ مب

كانت   أهنا غريكانت متقاربة،   البحث لفقرات هذا احملور
 إذمنها يف استجابتهم لفقرات احملور األول،  اأكثر تشتتً 

 (0.12)بني  لفقرات هذا احملورتراوح االحنراف املعياري 
تا استجابات عينة البحث أكثر تشتُّ  نتوكا (.0.15) و

 .متثل معيقات أقل اليتللفقرات 
 عينة البحثأن  تشري إىلونتائج البحث هلذا احملور 

 امتتمثل يف معيقات خارج نطاق مهاملعيقات  أعلىأن ترى 
جهيزات التَّ ، و يَّةحتالتَّ  ةي: توفر البنمثل، علِّمامل يَّاتولؤ ومس
ني، وتوفر علِّمتأهيل امل ايةمستوى كف، و يَّةواملعمل يَّةالبجم

 ،علِّمامل حول تتمركز يف حني أن أقل املعيقات الدعم الفن.
، ومهارات يَّةإجنليز  يَّةمهارات لغو  اته، وهي:ويف نطاق إمكان

، التَّقنيةني للتطور السريع يف علِّم، وصعوبة مسايرة امليَّةحاسوب
 ني.علِّموما يضيفه من أعباء جديدة على امل

عند  َيةفروق ذات داللة إحصائ توجدهل السؤال الرابع: 
رات عينة البحث حول معيقات بين تصو   (α≤0.05)مستوى 

 إلى أيعزى العلوم يمكن أن ت   تدريسعليم في التَ استخدام تقنيات 
الخبرة، و دريب، التَ و المؤهل، نوع و : الجنس، ةتياآلغيرات تمن الم

 خصص؟التَ و ، َيةدريسالتَ المرحلة و 
مت إجراء اختبار )ت(  ؛لإلجابة عن هذا السؤال

ف على مدى وجود فروق ذات داللة للعينات املستقلة للتعرُّ 

ني حول علِّمبني تصورات امل (α≤0.05)عند مستوى  يَّةإحصائ
ميكن  اليتدريس العلوم و عليم يف تالتَّ  ةيمعيقات استخدام تقن

دريب، أو اخلبة تَّ الجلنس، أو نوع املؤهل، أو عزى إىل اأن ت  
باين األحادي التَّ (، ومت إجراء اختبار حتليل 50 )جدول
عند  يَّةمدى وجود فروق ذات داللة إحصائعلى للتعرف 
 معيقاتني حول علِّمبني تصورات امل (α≤0.05)مستوى 

ميكن أن  اليتو  ،عليم يف تدريس العلومالتَّ استخدام تقنيات 
 .(56خصص )جدول التَّ أو  يَّةدريسالتَّ  إىل املرحلةعزى ت  

، يَّةات احلسابتوسِّط( امل50يوضح اجلدول )
، وقيمة اختبار )ت( لكل متغري من يَّةواالحنرافات املعيار 

وتظهر  ،دريب، واخلبةالتَّ متغريات: اجلنس، نوع املؤهل، 
عند مستوى  يَّةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

(α≤0.05)  ًمما يعن عدم دريب، واخلبةالتَّ املؤهل، و  تغريمل اتبع ،
 ملعيقاتوجود تباين بني مستوى تقدير عينة البحث 

عزى إىل نوع يف تدريس العلوم ميكن أن ي   التَّقنيةاستخدام 
 دريب من عدمه، أو خبته.التَّ مؤهله، أو حصوله على 

 أظهرت النتائج أن قيمة اختبار )ت( دالةيف حني 
ي تصورات متوسِّطبني  (α≤0.05)عند مستوى يًّا حصائإ

عليم يف التَّ معيقات استخدام تقنيات  حول ،ناثالذكور واإل
وبلغت قيمة حجم العلوم، وذلك لصاحل اإلناث،  تدريس
على  (، مما يدلُّ 0.20ختبار )ت( بني اجلنسني )األثر ال

حول  اتعلِّمني واملعلِّمامل ي  تصور وجود فرق حقيقي بني 
ات يتصورن أن علِّمحملور، وأن املاملعيقات املتضمنة يف هذا ا
عليم التَّ من استخدامهن لتقنيات  هذه املعيقات ميكن أن حتدَّ 

 . نيعلِّمتصور املالعلوم بدرجة أعلى من  تدريسيف 
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 (11جدول )
لمتغيرات: الجنس،  اتبع   عليم في تدريس العلومالتَ نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول معيقات استخدام تقنيات  

 دريب، والخبرة.التَ نوع المؤهل، 

المتوسط  العدد نوع العينة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الداللة

 اجلنس
 0.30 6.51 13 ذكر

 ةدال 0.05 4.14
 0.31 6.30 561 أنثى

 املؤهل
 0.31 6.43 514 تربوي

 ةغري دال 0.12 0.11
 0.32 6.40 62 ري تربويغ

 التدريب
 0.15 6.67 72 لديه تدريب

 ةغري دال 0.54 5.10
 0.30 6.41 500 ليس لديه تدريب

 اخلبة
 0.30 6.43 551 سبع سنوات وأقل

 ةغري دال 0.74 0.43
 0.13 6.45 23 أكثر من سبع سنوات

( ااملتوسطات احلسابية 55يوضح اجلدول )و 
ملعيارية والعدد؛ وذلك لتصورات عينة البحث واالحنرافات ا

حول معيقات استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً 
يوضح اجلدول كما   ملتغريي املرحلة التدريسية والتخصص،

عند مستوى باين األحادي لداللة الفروق التَّ ( نتائج حتليل 56)
(α≤0.05)  ُّام رات عينة البحث حول معيقات استخدبني تصو

املرحلة  :ملتغريي اعليم يف تدريس العلوم، وذلك تبعً التَّ تقنيات 

خصص. وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات التَّ و  ،يَّةدريسالتَّ 
ات عينة متوسِّطبني  (α≤0.05)مستوى  عند يَّةداللة إحصائ

باين التَّ أظهرت نتيجة حتليل  فقد البحث لكال املتغريين،
عند مستوى يًّا الة إحصائغري د (ف)األحادي أن قيمة 

(α≤0.05) مما يعن عدم وجود تباين بني مستوى تقدير عينة .
ميكن أن  ،يف تدريس العلوم التَّقنيةالبحث ملعيقات استخدام 

 خصص.التَّ أو  يَّةدريسالتَّ إىل املرحلة يعزى 
 (11جدول )

استخدام تقنيات الَتعليم في تدريس العلوم، تبع ا  معيقات ث حولتصورات عينة البحل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد
 لمتغيري المرحلة الَتدريسَية، والَتخصص.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغير المتغير

 املرحلة

 0.16 6.61 35 ابتدائي
 0.34 6.45 44 متوس 
 0.34 6.43 72 ثانوي
 0.31 6.45 514 الكلي

 التَّخصص 

 0.36 6.42 41 فيزياء
 0.42 6.45 47 كيمياء
 0.37 6.44 22 أحياء
 0.10 6.64 46 علوم
 0.35 6.27 50 أخرى
 0.31 6.44 510 الكلي
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 (12دول )ج
لمتغيري  افي تدريس العلوم، تبع   عليمالتَ استخدام تقنيات  معيقاتباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول التَ نتائج تحليل  

 .خصصالتَ ، و َيةدريسالتَ المرحلة 

درجات  مصدر التباين المحور
 الحرية

متوسط مجموع  مجموع المربعات
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 الداللة

 املرحلة
 0.01 0.500 6 بني اجملموعات

 0.65 45.52 510 داخل اجملموعات ةغري دال 0.72 0.63
  45.62 516 اجملموع

 التخصص 
 0.42 5.11 3 بني اجملموعات

 0.60 41.46 571 داخل اجملموعات ةغري دال 0.50 5.21
  42.20 572 اجملموع

 مناقشة النتائج:

 في تدريس العلوم: الَتقنيةاستخدام  َيةأهم
الذي هدف إىل دراسة البحث  هذا تتوافق نتائج

عليم يف التَّ العلوم حول استخدام تقنيات ي معلِّمرات تصوُّ 
أشارت  إذ السابقة؛ الدِّراَسات، مع نتائج تدريس العلوم

ني يف علِّمأن امل إىل (6056نتائج دراسة العساف والصرايرة )
.  توسِّ بدرجة تفوق امل التَّقنيةاستخدام  يَّةاألردن يرون أمه

 يَّةاب( إىل وجود اجتاهات إجي6006وتوصلت دراسة اخلطيب )
لت دراسة سفر عليم. وتوصَّ التَّ ني حنو تقنيات علِّملدى امل

ني يف سوريا علِّملدى امل يَّة( إىل وجود اجتاهات إجياب6056)
ن هذه النتيجة إكما   ،دريسالتَّ عليم يف التَّ حنو دمج تقنيات 

معتقدات  تناولتتتوافق مع نتيجة دراسة أجريت يف تركيا 
توصلت إىل ف عليم،التَّ ام تقنيات وم حول استخدي العلمعلِّم
عليم يف التَّ استخدام تقنيات  يَّةي العلوم يرون أمهمعلِّمأن 
 دريسالتَّ ني أنفسهم يف علِّمويف مساعدة امل ،الطلبة تعلُّمحتفيز 

(Czerniak et al., 1999) . 
يقع  يَّةورغم حصول مجيع الفقرات على مستوى أمه

أعلى  يَّةني يرون أمهلِّمعن املإفيف نطاق املستوى العايل 
داخل  يَّةالفعل التَّعلُّمعليم و التَّ عليم يف إجراءات التَّ لتقنيات 

ضح من حصول بعض الفقرات على الصف، وهذا يتَّ 
 عليمالتَّ مثل: كون تقنيات ات أعلى، وهذه الفقرات متوسِّط

ل إعادة عرض املعلومة، ولديها القدرة على عرض تسهِّ 
 التَّعلُّمالطلبة حنو  يَّةيقة، وزيادة دافعاملفهوم بأكثر من طر 

وهذا  ،دريس املقدم للطلبةالتَّ  يَّةوزيادة تفاعلهم، وحتسني نوع
تقينات  من أنجمموعة من الباحثني  إليهيتوافق مع ما أشار 

الطلبة داخل الصف،  تعلُّمسهم يف حتفيز عليم ميكن أن ت  التَّ 
يف  التَّقنيةخدام ، أن است(Grinager, 2006)يرى جريناجر  إذ
سهم يف اندماج الطلبة يف حمتوى تفاعلي،  عليم ميكن أن ي  التَّ 

فكري من خالل التَّ كما ميكن أن يعزز مهارات الفهم و 
 تعلُّمعاوين، ويساعد على تبن طرق التَّ االستقصاء والعمل 

، كما ميكن أن يسهم يف وصول الطلبة إىل معرفة حديثة يَّةفرد
 التَّقنية أن  إىل (Bull & Bill, 2008)بيل ودقيقة. ويرى بول و 

، أو تعبريات يَّةميكن أن تفيد يف تقدمي مناذج لألفكار العلم
مصورة هلا، كما ميكن عرضها بعدة أشكال؛ مما ميكن أن 

أشار كذلك . يَّةيساعد الطلبة على فهم هذه األفكار العلم
ي عليم ميكن أن تعطالتَّ إىل أن تقنيات  (Efe, 2011)يفي إ

عامل التَّ اجملردة و  يَّةرفة العملـــر املعوُّ ـب لتصــأك قــدرةالطلبة 
 معها.
بني تصورات عينة يًّا حصائمل تظهر أي فروق دالة إو 

عزى إىل أي من متغريات البحث، وهذه البحث ميكن أن ت  
توصلت  فقدالسابقة،  الدِّراَساتالنتيجة كذلك تتوافق مع 

يًّا م وجود فروق دالة إحصائ( إىل عد6006دراسة اخلطيب )
عزى إىل عليم ميكن أن ت  التَّ و تقنيات ني حنعلِّمبني اجتاهات امل
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عرض التَّ خصص، أو سنوات اخلبة، أو التَّ تغريات اجلنس، أو م
يعملون  اليتعليم )دورات(، أو املرحلة التَّ ملساقات يف تقنيات 

هبا، يف حني أشارت نتائج دراسته إىل وجود فرق دال 
ملؤهل، ني ميكن أن تعزى إىل اعلِّماجتاهات امل بنييًّا صائإح
ني ختتلف عن علِّممتت بني مؤهالت امل اليتأن املقارنة  غري

بني  الدِّراَسةقارنت تلك  إذاملؤهالت يف البحث احلايل، 
محلة البكالوريوس، يف املعلِّمني و ني ذوي مؤهل الدبلوم علِّمامل

 يَّاتني خرجيي الكلعلِّماملحني أن البحث احلايل قارن بني 
ن نتائج إ. كما يَّةبو الَّتَّ غري  يَّاتني خرجيي الكلعلِّماملو  يَّةبو الَّتَّ 

عدم وجود فروق  -كذلك  -( أظهرت6056دراسة سفر )
يف  التَّقنيةني حنو دمج علِّمبني اجتاهات امليًّا دالة إحصائ

أو عزى إىل متغريات اجلنس، أو اخلبة، عليم ميكن أن ت  التَّ 
 املؤهل )جامعي أو دبلوم(.

 حول يَّةني إجيابعلِّمظهر أن تصورات املوهذه النتائج ت  
فإهنم  وهبذاعليم يف تدريس العلوم، التَّ استخدام تقنيات  يَّةأمه
 إذعليم، التَّ ون لتطوير ممارساهتم يف استخدام تقنيات أمهي

بوي أكد الَّتَّ إىل أن البحث  (Beswick, 2004) يشري بيسويك
 ولذلك ؛لتصوراهتم يَّةني هي نتيجة هنائعلِّمن ممارسات املأ

حماولة لتطوير املمارسة ينبغي أن يصاحبها  ةيؤكد أن أي فهو
كما أكد  ،املمارسةهذه تطوير يف معتقداهتم حول جمال 

جرنيا  و  (Hakverdi-Can & Dana, 2012)هاكفريديكان ودانا 
 يَّةبو الَّتَّ  راَساتالدِّ أن  (Czerniak et al., 1999)وزمالؤه 

تقنيات ني واعتقاداهتم حول علِّمتوصلت إىل أن تصورات امل
 ،يَّةالدراسهلا داخل الصفوف  عليم تؤثر يف استخدامهمالتَّ 
ني حنو معلِّمر إجيايب للكامل بني بناء تصوُّ التَّ ينبغي  أنه غري

، وتوفري هذه من ناحية دريسالتَّ عليم يف التَّ استخدام تقنيات 
نتائج البحث كما أشارت  ،من ناحية أخرى هلمقنيات التَّ 

ق بتقنيات فيما يتعلَّ  يَّةجهيزات املدرسالتَّ  احلايل إىل ضعف
أظهرت النتائج  إذالعلوم استخدامها،  علِّمميكن مل اليتعليم التَّ 

أفراد العينة ال  إليهاينتمي  اليتأن أكثر من نصف املدارس 
معامل حاسب آيل و بة، يوجد هبا جتهيزات املعامل احملوس

نَّتنت متاحة خدمة إو ي العلوم استخدامها، علِّمميكن مل
 . يَّةسبورة ذكو ، علِّمللطالب وامل

 في تدريس العلوم: الَتقنيةمعيقات استخدام 
 (Ringstaff & Kelley, 2002)يشري رينجستاف وكيلي 
بالعديد من  مصحوبعليم التَّ إىل أن استخدام تقنيات 

من  (Bingimlas, 2009) غمالس بنل صَّ تو و  الصعوبات.
 ةيخالل حتليله للبحوث السابقة إىل أن معيقات استخدام تقن
نيفها املعلومات واالتصال يف تدريس العلوم ميكن تص

ني، علِّممعيقات على مستوى اململستويني رئيسني، األول: 
ني بأنفسهم، وضعف قدراهتم علِّموتتمثل يف: ضعف ثقة امل

وممانعتهم  ،التَّقنيةعن  يَّةوتصوراهتم السلب يف استخدامها،
عيقات على مستوى املدرسة، وتتمثل يف: غيري. والثاين: مالتَّ 

ضعف اإلمكانات و ال، دريب الفعَّ التَّ ضيق الوقت، وضعف 
 غمالس بنكما يشري   املتوفرة، وضعف الدعم الفن. التَّقنية

ة بشكل  دة ومتداخلإىل أن العالقة بني هذه املعيقات معقَّ 
 علِّمن املمتكُّ ال يعن بالضرورة  التَّقنيةمكانات ر اإلكبري، فتوفُّ 

قد ال يكون ه ألن دريس؛التَّ يف قنيات التَّ استخدام هذه  من
 يَّةكون لديه اجتاهات سلبتعلى استخدامها، أو قد  امدربً 

 حنو استخدامها. 
ني علِّمولذلك فإن هذه املعيقات تتباين لدى امل

حسب توفر يعملون هبا، وذلك  اليت يَّةعليمالتَّ حسب البيئة 
طور املهن املقدمة التَّ برامج  وتوفر، التَّقنية يَّةحتالتَّ  ةيالبن
، الدعم الفنتوفر ، و قنياتالتَّ ني حول استخدام تلك معلِّملل
. عليم يف تدريسهمالتَّ استخدام تقنيات  يَّةتصوراهتم حول أمهو 

عليم العام يف التَّ ي علِّمممن  260أجريت على ففي دراسة 
ني يرون علِّمأن امل النتائج أظهرت يَّةالواليات املتحدة األمريك

عليم تتمثل يف التَّ أن أبرز معيقات استخدامهم لتقنيات 
، قنياتالتَّ م لتشغيل ضعف تدريبهم، وضعف الدعم املقدَّ 

، وعدم قدرهتم التَّقنية تكالوضياع وقت الدرس بسبب املش
 ةيقنأثناء استخدامهم للتَّ يف ما يقوم به الطلبة على متابعة 

(Digedu, 2014).  وسرد مثل هذه املعيقات يوحي بأن البيئة
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ن إميكن استخدامها، كما  يَّةمدعومة بتقنيات تعليم يَّةاملدرس
يف استخدام  اني ال يرون أن الدعم الفن ميثل هلم معيقً علِّمامل

استخدامهم  يعيق ما أن أهنم يرون غري، قنياتالتَّ هذه 
حسب  ،نيعلِّمعلى مستوى امل عليم هي معيقاتالتَّ لتقنيات 
وهذه املعيقات ، (Bingimlas, 2009) غمالس بنتصنيف 

، قنياتالتَّ تتمثل يف ضعف قدرهتم على استخدام هذه 
ملا تسببه من مشكالت  ؛مهااوضعف اجتاهاهتم حنو استخد

 دريس.التَّ تعيق 
ني يرون علِّمت إىل أن املتوصلونتائج البحث احلايل 

استخدامهم تقنيات ل دون حتو   اليتاملعيقات األعلى أن 
عليم يف تدريس العلوم ميكن تصنيفها ضمن املعيقات التَّ 

 .يَّةاملدرس التَّقنيةجهيزات التَّ ، وتتمثل يف ضعف يَّةاملدرس
ني حول هذه املعيقات مع ما قدموه من علِّمر املويتفق تصوُّ 

 يعملون هبا، اليتيف املدراس  التَّقنيةجهيزات لتَّ امعلومات عن 
أظهرت النتائج أن أكثر من نصف املدارس ال تتوفر فيها  فقد

ي العلوم علِّم، أو معامل حاسب آيل متاحة مليَّةمعامل افَّتاض
وهذا الضعف  ،نَّتنتإل، أو خدمة ايَّةوطالهبم، أو سبورة ذك

ني علِّمالذي قاد امل قد يكون السبب يَّةجهيزات املدرسالتَّ يف 
 ةييواجهوهنا هي متطلبات تقن اليتبرز املعيقات األر أن لتصوُّ 

ليس هلم عالقة هبا، يف حني جاءت املعيقات ذات الصلة 
( إىل 6055هبم يف مراتب متأخرة. وتوصلت دراسة الشهري )

ستخدام أشارت إىل أن أبرز معيقات ا إذ، النتيجة نفسها
 يَّةحتالتَّ  ةيكمن يف عدم توفر البنوم تيف تدريس العل التَّقنية
 يف املدارس. التَّقنية

لتحفيز استخدام  التَّقنية يَّةحتالتَّ  ةيتوفر البن يَّةومع أمه
الشرط توفرها ليس  فإنني، علِّمعليم من قبل املالتَّ تقنيات 
ني حال معلِّمفقد يتبني للني هلا، علِّمستخدام املال الوحيد

استخدامها، أو ضعف  يَّةم يف كيفلديهتوفرها وجود ضعف 
 التَّقنية تكاليتغلب على املشيًّا فن ادعمً  املدارس يف تقدمي

تصوراهتم حول أمهيتها كما ميكن أن تتغري ،  قد حتدث اليت
بسبب مشكالت قد يواجهوهنا  ؛يف تدريس العلوموفاعليتها 

ما أشار  ه، وهذا يؤكدصعوبة االستخدامأو  بالوقتتتعلق 
عقيد بني التَّ داخل و التَّ من  (Bingimlas, 2009) مالسغ بن إليه

فإن املدخل املناسب لتفعيل استخدام ولذلك  ؛هذه املعيقات
غلب التَّ حماولة  يف يَّةبالشمول يفَّتض أن يتسمعليم التَّ تقنيات 

قد يكون له نفس  أحدهاألن ظهور  على هذه املعيقات؛
 تأثري وجودها جمتمعة.

حلايل عدم وجود فروق ذات وأظهرت نتائج البحث ا
عدا اجلنس،  ،تغريات عينة البحثمل اتبعً  ،يَّةداللة إحصائ

 اليتات يف النظرة للمعيقات علِّمني واملعلِّموهذا الفرق بني امل
ميكن أن تعزى إىل  ،عليمالتَّ ل دون استخدام تقنيات حتو  

 ،اتعلِّمعليم لدى املالتَّ ضعف الثقة يف استخدام تقنيات 
السابقة أن الذكور  الدِّراَساتأظهرت  فقدني، علِّماملمقارنة ب

مقارنة  ،عليمالتَّ لديهم ثقة أكب يف استخدام تقنيات 
عليم التَّ أن استخدام تقنيات  يرين، وأن اإلناث باإلناث
صلة  أكثر من كونه ذا ،ل له صلة بالذكورهو جما اعمومً 

 ن دراسة تشو وشوإ. كما (Yau & Cheng, 2012) باإلناث
(Zhou & Xu, 2007) ات يعانني من علِّمتوصلت إىل أن امل

مقارنة  ،عليمالتَّ ضعف الثقة واخلبة يف استخدام تقنيات 
  ني.علِّمبامل

 إليهاتوصل  اليتنه من الالفت يف النتائج إكما 
بني  يَّةالبحث احلايل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

دريب يف تقنيات ني احلاصلني وغري احلاصلني على تعلِّمامل
 غلبالتَّ عوامل أن من أهم  الَّتبويون يرى الباحثون إذم، عليالتَّ 

دريس تكمن التَّ عليم يف التَّ على معيقات استخدام تقنيات 
قنيات التَّ ني حول هذه معلِّمم للتقدَّ  اليتدريب التَّ يف برامج 

(Guzey & Roehrig, 2009) ، مت  اليتفإن النتيجة  ثَّ ومن
 إذ، رؤيةيف هذا البحث ال تتوافق مع هذه ال ليهاإوصل التَّ 

نظرهتم  يفني معلِّماملقدمة لل يَّةدريبالتَّ يفَّتض أن تؤثر البامج 
م وبني من إحداث فرق بينه وبناء عليهملعيقات استخدامها، 
أن هذه النتيجة ميكن عزوها إىل  غري مل حيصل على تدريب. 

ني يف معلِّمح للمل تت   اليت يَّةاملدرس التَّقنيةجهيزات التَّ ضعف 
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عليم بصورة مباشرة، مما التَّ عامل مع تقنيات التَّ أغلب املدارس 
عامل مع التَّ حال بينهم وبني اكتشاف مستوى قدرهتم على 

سهم يف ت   يَّة، ومدى حاجتهم إىل برامج تدريبالتِّقنياتهذه 
كما ميكن   هم هلا يف دروسهم.ليتفعو  قنياتالتَّ  رفع مستوى

ني احلاصلني وغري علِّمفرق بني املزى مصدر عدم وجود يعأن 
املقدمة تتسم  يَّةدريبالتَّ احلاصلني على تدريب إىل كون البامج 

   .عاليةأو عدم الف ايةبعدم الكف

 وصيات: التَ 

يوصيان  الباحثـَني  يف ضوء نتائج البحث احلايل، فإن 
 :يتاآلب
يف  ميكن استخدامها ةيدعم املدارس بتجهيزات تقن .5

يل، اآلاسب احلتدريس العلوم، مثل املعامل احملوسبة، ومعامل 
 .يَّةنَّتنت، والسبورة الذكواإل
 يَّةني حول أمهمعلِّملل يَّةصورات اإلجيابالتَّ استثمار  .6

عليم يف تدريس العلوم يف املشاريع التَّ استخدام تقنيات 
 عليم.التَّ لتفعيل تقنيات  يَّةطوير التَّ 
ي العلوم حول استخدام تقنيات علِّمتقدمي تدريب فع ال مل .4
 عليم يف تدريس العلوم.التَّ 
عامل التَّ ات العلوم يف قدرهتن على معلِّمرفع مستوى ثقة  .3

 عليم بصورة فعالة.التَّ مع تقنيات 

 المقترحات:

يقَّتحان الباحثـَني  يف ضوء نتائج البحث احلايل، فإن 
 :ةيتاآلإجراء البحوث 

سبب وجود فرق دال ف على قة للتعرُّ دراسة معمَّ  .5
ات حول معيقات علِّمني واملعلِّمبني تصورات امليًّا إحصائ

 عليم يف تدريس العلوم.التَّ استخدام تقنيات 
عليم، التَّ ي العلوم لتقنيات معلِّمدراسة مستوى استخدام  .6

راهتم حول أمهيتها، وحصوهلم على ومدى ارتباط ذلك بتصوُّ 

عليم، ومستوى توفر التَّ يف جمال تقنيات  يَّةدورات تدريب
 عليم يف مدارسهم.التَّ تقنيات 

 يفي العلوم علِّماملقدمة مل يَّةدريبالتَّ دراسة أثر البامج  .4
 عليم يف تدريسهم.التَّ مستوى استخدامهم لتقنيات 

 :شكر وتقدير
ميز التَّ قدير ملركز التَّ يتقدم الباحثان بالشكر و 
مللك امعة اجب يَّاتالبحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياض

 .سعود على دعم نشر هذا البحث

 :المراجع

 يَّةقدميالتَّ أثر استخدام برنامج العروض هـ(. 5361) األمحد، أمساء
)بوربوينت( على حتصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مقرر 

بية يَّة. رسالة ماجستري غري منشورة، كلالعلوم مبدينة الرياض ، الَّتَّ
 جامعة امللك سعود.

عن  التَّعلُّمعليم يف برامج التَّ (. توظيف تكنولوجيا 6055) حسنني، مهدي
بية يَّةبعد يف كل اجمللة دريس. التَّ من وجهة نظر أعضاء هيئة  الَّتَّ
 .23-34( ، 1)4املفتوحة عن بعد.  َّتبيةلل يَّةالفلسطين

ربد حنو تكنولوجيا ني يف حمافظة إعلِّماجتاهات امل(. 6006) لطفياخلطيب، 
. يَّةاإلسالم الدِّراسَاتو  يَّةبو الَّتَّ عليم. جملة جامعة امللك سعود للعلوم لتَّ ا

53(6 ،)164-110. 
البامج املعتمدة على  ةيأثر استخدام تقنهـ(. 5361) الرشيد، إخالص

يف مادة العلوم  توسِّ احلاسوب على حتصيل طالبات الصف األول امل
بية يَّةة، كل. رسالة ماجستري غري منشور مبدينة الرياض ، جامعة امللك الَّتَّ

 سعود. 
عليم التَّ كنولوجيا يف التَّ ني حنو دمج علِّم(. اجتاهات امل6056) سفر، وداد

عليم األساسي يف حمافظة التَّ يف مدارس احللقة األوىل من  يَّةدراسة ميدان
 .442-401(، 4)60. يَّةبو الَّتَّ جملة العلوم دمشق. 

( املهارات 6007سن، رياض بن عبدالرمحن )الشايع، فهد بن سليمان واحل
 يَّةجملة كلالعلوم كما حيددها املختصون.  علِّمالالزمة مل يَّةاحلاسوب
بية  .24-24(. 45)5. الَّتَّ

(. مشروع سبتمب 2 ،6055) يع، فهد؛ عبد احلميد، عبد الناصرالشا
: يَّةلسعودا يَّةيف اململكة العرب يَّةوالعلوم الطبيع يَّاتتطوير مناهج الرياض

بيةاملؤمتر العلمي اخلامس عشر " .آمال وحتديات : فكر يَّةالعلم الَّتَّ
  .مصر، يَّةالعلم َّتبيةلل يَّةاملصر  يَّةاجلمع ."جديد لواقع جديد
حصيل التَّ (. أثر استخدام احلاسوب يف 6055) الشديفات، جومانه

بيةالدراسي لدى طلبة مساق مناهج وأساليب تدريس   يَّةماإلسال الَّتَّ
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-771(، 6-5)67جملة جامعة دمشق. يف جامعة آل البيت. 
106. 

املتعددة يف  يَّة(. واقع استخدام الوسائ  اإللكَّتون6055الشناق، قسيم )
ني. علِّماملتحدة من وجهة نظر امل يَّةتعليم العلوم بدولة اإلمارات العرب

 .607 -511، 62. يَّةبو الَّتَّ لألحباث  يَّةاجمللة الدول
عليم لدى التَّ (. واقع استخدام تقنيات 6055ي، علي بن حممد )الشهر 

)دراسة  يَّةدريبالتَّ ة واحتياجاهتم توسِّطي العلوم باملرحلة املمعلِّم
بيةيف  يَّةدراسات عرب. (يَّةتشخيص  -615(. 4)1وعلم النفس.  الَّتَّ
444. 
 يَّةليمعالتَّ عليم بني مفهومني: الوسائل التَّ  ةي(. تقن5222) الصاحل، بدر

 .يَّةواجتماع يَّةدراسات تربو . يَّةعليمالتَّ ومدخل النظم ومضامينه 
6(5 ،)1-35. 

ني مبفهوم علِّم(. مدى وعي امل6056) العساف، مجال والصرايرة، خالد
 تربية يَّةدريس يف مدير التَّ لكَّتوين وواقع استخدامهم إياه يف اإل التَّعلُّم
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Abstract: This paper aimed to identify science teachers' perceptions regarding the importance of using educational 

technologies and their barriers in science classes. The sample encompasses 188 male and female teachers whom were (29%) 

of the whole population (in Kharj Educational Administration) in the second semester of the academic year 1434-1435. To 

answer the research questions, the researchers developed a questionnaire with two dimensions: the importance, and the 

barriers of using educational technologies in science classes. The results indicated that teachers reflected high importance for 

all items included in the importance dimension. The higher means covered the use of the educational technologies inside the 

classroom; however, the lower means dealt with using the educational technologies as a mean for communicating with 

students, reducing the burden of the teacher, or substituting traditional teaching. The results also indicated the three were no 

significant statistical differences (α≤0.05) between the teachers in regard to their gender, certificate, training, years of 

experience, school teaching level. The results also showed moderate level of barriers to the use of educational technologies in 

science classes. However, for individual barrier, the means were either high or moderate. The higher barriers were related to 

elements outside teachers' responsibilities; however, the lower barriers were related to the teachers' responsibilities. In 

addition, the results have shown that there were no significant statistical differences (α≤0.05) found between the teachers in 

regard to their certificate, training, years of experience, school teaching level; Moreover, on the other hand the mean of 

female teachers was statistically significant at (α≤0.05) comparing with male teachers.  
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 الكيمياء في ضوء المعايير المهنية الوطنية بالمملكة العربية السعودية يمعلملالتخصصية معرفة ال مستوى

 خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم

  كلية الرتبية ـ جامعة القصيم
 هـ8341/ 4/ 21 وقبل -هـ 2/2/8341  قدم لليشر

 
الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء  يعلمملعرفة التخصصية امل مستوىالتعرف على استنهدفت الدراسة احلالية  المستخلص:

اختبار معريف يف ختصص الكيمياء يف  الدراسة من وتكونت أداةباململكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املينهج الوصفي املسحي، 
 44 ومشلت الدراسة قائمة املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية، معرفيا  مت حتديدها من ضوء أربعة عشر معيارا  

 ومعلمة من معلمي الكيمياء بإدارة التعليم مبحافظة الرس، وتوصلت الدراسة إىل عدد من اليتائج من أمهنها: أن درجة معرفة معلمي الكيماء ا  معلم
مقبول وبيسبة  ومبستوى 4..3متوسط  ري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية كانت بدرجةالتخصصية يف ضوء املعاي

بني درجة معرفة معلمي الكيمياء  4...د فروق ذات داللة إحصائية عيد مستوى و وج كما دلت اليتائج على عدم،  ٪43.43مئوية بلغت 
نهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى  ملتغريات اانجي،، املههل العلمي، نو  املههل، التخصصية يف ضوء املعايري امل

 اخلربة التدريسية(.
 

  معلم الكيمياء، املعايري املنهيية. للمعلم،التخصصية عرفة امل: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: 

ام تعليمي العيصر املنهم الذي تقوم يعد املعلم يف أي نظ     
يف ظل تلك املكانة و ، التعليميةو ملية الرتبوية الععلى جنهوده 
يف أداء  هجناحأن على تهكد األدبيات الرتبوية املميىة للمعلم 

على ما  يعتمد بالدرجة األوىلاحلديثة  ومنهامه ووظائفه أدواره
 ،ةييشخصية وقدرات علمية ومنهارات منه صفات ميتلكه من

متكيه من مادة ختصصه وقدرته على توصيل  باإلضافة إىل
 ةالالزمباملعارف  املعلم امفإمل، عياصرها األساسية للطالب
 شاملةالذي يقوم بتدريسه لتخصصه العلمي 

 ،من معلوماته العلم ومبادئه ومفاهيمه وقدر واف   خصائص
فضال  عن فنهمه للمفاهيم والتعميمات اليت تيتمي إىل جمال 

 .الصفات اليت جيب توافرها يف املعلم  من أهم ختصصه
وتعد معرفة املعلم مبحتوى املادة العلمية من أهم أقسام      

من  (Shulman,1986ا معرفة املعلم اليت حتدث عينها شوملان
حباثه عن معرفة املعلم، واليت ركى فينها على دراسة خالل أ

، ومصادر تهمعرفة املعلم من حيث ما يعرفه، وما حيتاج ملعرف
نها، وطريقة استيعابه للمادة العلمية، معرفته، وطريقة تيظيم

ة حتويل تلك املعرفة وتأثري ذلك يف عملية تدريسه، وكيفي
للطالب، وكيف يتعامل مع احملتوى العلمي،  لتكون مفنهومة

وكيف يتم استخدام تلك املعرفة يف عملية التدري، 
  (.  م2.84اأمبوسعيدي واحلجري، 

ن املعلم من مادته العلمية باإلضافة ملا يرتبط هبا متكو      
ثقافية مسألة ال خالف حول أمهيتنها تربوية و من جوانب 

، فنهذا التمكن يساعده هوأدائودورها يف شخصية املعلم 
على فنهم أدواره الرتبوية وعمليات تدريسه، وميده بثقة كبرية 

 ا يف حالة وعي بالذات، باإلضافةيف نفسه وجيعله دائم  
ملتابعته املستمرة للتطور يف جمال املادة وحمتواها وما جيري يف 
الوسط الثقايف، ألن هذا ميكيه من ربط املعرفة واملادة العلمية 

مما يقرب املعلومة وجيعل املياهج  ،طالبلل بالواقع احليايت
 . (Peretz,2011ا (Scheiner,2015ا أكثر وظيفية

 & Metzlerا كل من ميتىلر ومسنيهكد  

Woessmann,2010 )عامال   د  املعرفة التخصصية تع أن على 
ن أالتعليمية، وأنه جيب على املعلم يف العملية  ا  وحامس ا  منهم

يقوم بتدريسنها من  يتمن مادة التخصص ال ا  يكون متمكي
يعاب املعرفة أجل دعم تعلم طلبته، وأن عمق واست

 ن يدرسنها باإلضافة إىل املنهاراتأالتخصصية اليت جيب 
 الرتبوية مها مفتاح املمارسة الياجحة للمعلم.

أن معرفة احملتوى  (Chapin,2011اكابني  ويضيف 
التخصصي للمعلمني له أثر عميق على التعليم والتحصيل 
العلمي للطالب، فاملعلم الذي ميتلك املعرفة التخصصية 
للمحتوى يستطيع شرح املصطلحات واملفاهيم واألفكار 

ب املياسبة ملعانجة مواضيع معيية، للطلبة، وحيدد الكت
سئلة اليت تساعد األ يوجِّهرض احملتوى بشكل دقيق، و ويع

   .نهمةاألفكار امل يفيظيم املعرفة الطالب على ت
ويف الوقت الذي ُيشار فيه إىل أن معرفة املعلم 
التخصصية للمادة اليت يدرسنها والتمكن من حمتواها العلمي 

لمني على اختالف مطلب ضروري ليجاح مجيع املع
ختصصاهتم، فإن هذا يتأكد لدى معلمي العلوم، فلمعلم 
العلوم منهمات خاصة باإلضافة للمنهمات العامة واملشرتكة 
مع معلمي التخصصات األخرى؛ نظرا  لطبيعة العلم الذي 
يدرسه وما مييىه من خصائص ومكونات معرفية ومنهارية 

ح ضرورة ووجدانية، باإلضافة إىل أن تعلم العلوم أصب
لتحقيق التفاعل بني العلم والتقيية واجملتمع والبيئة، ويعد 
بوابة بل جسرا  للتقدم التقين يف أي ميدان من ميادين احلياة 
املعاصرة اليت تتسم بالتشعب والتعقيد والطفرة، وهذا 
يستدعي الشمول واحلداثة وقدرة معلمي العلوم الطبيعية 

على جوهر العلم وأصوله على مواكبة التطورات مع احملافظة 
( إىل أن م4..2ويشري نصر ا(. م9002اأبو جحجوح، 

متكن املعلم من أساسيات ومفاهيم وحقائق املادة أو املواد 
عد شرطا  يُ  الذي هئالدراسية التخصصية تسنهم يف تطوير أدا

 .ضروريا  ليجاحه كمعلم
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اهتماما  بالغا  يف  العامل دولأولت معظم  لك كلهولذ     
بصفة عامة ومعلم العلوم على  اد وتأهيل وتطوير املعلمإعد

كفاءة إميانا  مينها بأن   أثيائنهايف و قبل اخلدمة وجه اخلصوص 
تعليمية وجودة ما تقدمه من تعليم وما حتققه ال املهسسات

من مستوى تعليمي لطالهبا تقاس بكفاءة معلمينها وما 
ي، ، فالتدر ةتدريسيومنهارات علمية ميتلكونه من معارف 

ميثل قلب العملية التعليمية وجوهرها وبذلك فإن جودة 
(. م9002، اراشدرهن جبودة أداء املعلم  اليظام التعليمي

املعلم يعد املتغري األهم يف حتقيق قضية جودة التعليم  وألن  
فإن العمل الدائم على حتسني مستوياته، وتيمية كفاءته 

لحا  ألي نظام العلمية واملنهيية والثقافية يصبح مطلبا  م
تعليمي يسعى للجودة، وإذا مل يتمتع املعلم مبستويات 
الكفاءة املنهيية املطلوبة فال جدوى من احلديث عن تطوير 

  (. م9002العامة نجامعة الدول العربية،  ااألمانةالتعليم  جودة
م املرتبط جبودة أداء املعلم يويف ضوء حتقيق جودة التعل     
 عدهأ الذي للمعلمني الوطيية املنهيية عايريامل تطوير مشرو  يُعد  

 عبداهلل امللك مشرو  والتقومي لصاحل للقياس الوطين املركى

 التغيري جنهود علينها تقوم اليت املرتكىات أحد التعليم لتطوير

 السعودية؛ العربية اململكة يف والتعليم الرتبية جمال والتطوير يف

 واملنهارات املعارف من التحقق أمهنها من أغراض   عدة خيدم إذ

 واإلسنهام التعليم، ملنهية املتقدمون انجدد املعلمون جييدها اليت

 ميكن انجديد املعلم مدى فاعلية عن صورة تكوين يف

 احلاجات لتحديد ذايت أو مهسسي حنو على مينها االستفادة

 إعداد مهسسات تىويد عن فضال   والتعليمية وتطويرها، املنهيية

على  ومساعدهتا خمرجاهتا، مستوى عن ةراجع بتغذية املعلمني
 املتطلبات، تلك حتقيق على وقادرين متمكيني معلمني إعداد

 استيعاب الظروف على القابلية ولدينهم باملرونة، يتميىون

 القيم من مبيظومة لتمتعنهم إضافة معنها، والتعامل املتغرية

 (.م9009الوطين للقياس والتقومي،  ااملركى املنهيية والتوجنهات
بصورة وظيفية أكثر وضوحا  أصبحت تلك املعايري األساس و 

يف بياء االختبارات املنهيية للمتقدمني على الوظائف 

التعليمية يف اململكة العربية السعودية، ومرجعا  منهما  لتقومي 
يف علمني قبل اخلدمة وتدريبنهم وتطوير برامج إعداد امل

للتيمية املنهيية  نها، باإلضافة إىل أهنا توفر إطارا  علميا  أثيائ
 (.م9002للمعلم ااألخشمي،  الذاتية
تشري املعايري املنهيية الوطيية للمعلمني إىل ما جيب على و      

املعلم معرفته والقيام به، وهي بذلك تتضمن املعارف 
واملنهارات اليت حيتاجنها املعلم ليكون فاعال  يف منهيته وملما  

مل من معرفة ختصصية مبتطلباهتا املعرفية والتطبيقية مبا تشت
متعمقة ومعرفة مدى واسع من طرق التدري،، والقدرة على 
إجياد بيئة تعلم ميتجة، وعلى استخدام أساليب التقومي 

ااملركى الوطين للقياس  عنها، وفنهم مظاهر اليمو اإلنساينبأنوا
 (. م9009والتقومي، 
من  ني باململكةملاملنهيية الوطيية للمع وتتكون املعايري     

أربعة جماالت رئيسة يعتمد كل مينها على اآلخر؛ وهي: 
، املسهولية املمارسة املنهيية، البيئة الصفية ،املعرفة املنهيية

املنهيية. وحتدد هذه اجملاالت ما ييبغي على املعلم معرفته 
 وأداؤه، كما تبني نطاق عمله، وييدرج حتت كل جمال عدد  

لى املعلم معرفته من املعايري الفرعية اليت حتدد ما ييبغي ع
ال من والقدرة على أدائه ضمن نطاقه، وييدرج حتت كل جم

من املعايري العامة املشرتكة  جماالت منهية التدري، عدد  
نجميع املعلمني، ماعدا املعيار العام اخلاص بـ "املعرفة 

ول دريسه" الذي ييدرج حتت اجملال األبالتخصص وطرق ت
باختالف  الباب، واختالفه فالتسا  هذاجمال املعرفة املنهيية 

فردت له املعايري املنهيية الوطيية التخصصات العلمية، فقد أ
للمعلمني باململكة وثيقة مستقلة، وبذلك فإن املعايري كاملة 
قد تكونت من جىأين؛ أحدمها: املعايري املشرتكة ملعلمي 
مجيع التخصصات، واآلخر: املعايري اخلاصة مبعلمي 

(، ومينها م9002ختلفة ااألخشمي، التخصصات العلمية امل
من  لم الكيمياءمع وتتكون معايري ختصص الكيمياء.

 :؛ مهاجىأين
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هي املعايري العامة اليت يشرتك و املعايري العامة املشرتكة:  .0
 خرى.مجيع معلمي التخصصات األمعلم الكيمياء مع فينها 

املعايري اليت تتياول بيية  هيو املعايري التخصصية:  .9
وطرق تدريسه، كما تتياول ما ييبغي على لكيمياء اختصص 

معلم الكيمياء معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص 
التدريسي وطرق التدري،، ويتضمن ذلك املعارف واملنهارات 
املرتبطة بالتخصص، وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية 

 فاعلة.
اء  على ذلك يتوقع من معلم الكيمياء أن يكون يوب     
يه اهتمام كبري بعلم الكيمياء كتخصص معريف يعرض لد

بوضوح العلم كمادة وطريقة، ولديه الفنهم والوعي الكامل 
، وما يبىن هباحملتوى العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعات

انني ومفاهيم وحقائق علمية،  عليه من نظريات ومبادئ وقو 
لمية ن عليه اإلملام بطبيعة هذا التخصص والطرق العإكما 

املتبعة للوصول للمعرفة فيه، والتطور التارخيي له، وعالقته 
بعلوم الفيىياء واألحياء والفلك والبيئة وعلم األرض وغريها 

ن إيعية وغري الطبيعية األخرى، كما من جماالت العلوم الطب
عليه معرفة التوجنهات الرتبوية احلالية املتعلقة هبذا التخصص 

يه معرفة كيفية تسنهيل عملية وكيفية تدريسه، وييبغي عل
متكن الطالب من املفاهيم واملمارسات املستنهدفة من خالل 
التعلم املرتكى على االستقصاء، كما يفرتض أن يكون لديه 
خلفية عن تصورات الطالب الشائعة غري الدقيقة عن 
مفاهيم علم الكيمياء وكيفية تعديل وتطوير هذه التصورات 

 أثياء تدريسه.يف 
نظرا  ملا  الكيمياء بتخصصز أمهية املعايري املتعلقة وترب     

خاص  والكيمياء بوجهيعانيه تعليم العلوم الطبيعية بوجه عام 
من ضعف ملحوظ تكشف عيه خمرجاته، ومع تعدد 

معلم العلوم الطبيعية يقف على  فإن  األسباب املتعلقة هبذا 
ن أ تتبع لواقع تعليم الكيمياء جيداملفرأس تلك األسباب، 

يف مستوى املعرفة العلمية التخصصية لدى  اخنفاضا  هياك 
معلمي الكيمياء واليت قد حتد من جناح املمارسات 

ليه إارت (، ويهكد ذلك ما أشم9002التدريسية االشنهري،
ونشوان  انجرجاوي: دراسة العديد من الدراسات مثل

 دراسة طالب، و (م9002عبداهلل اودراسة  ،(م9002ا
العليمات ، ودراسة (م9000عبداحلي اسة ودرا ،(م9000ا
 احلازمي، ودراسة (م9000ا لغامديودراسة ا ،(م9000ا

ودراسة ، (م9005ودراسة انجنهين ا ،(م9009ن اوآخري
يف أداء معلمي  ا  هياك قصور  على أن (م9002الرحيلي ا

 بشكل عام ومعلمي الكيمياء بشكل خاص الطبيعية العلوم
التمكن من املادة خيص  مايف جمال التيفيذ وخاصة يف 

ملواد العلمية التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع ا
علمني بكل جديد يف جمال عدم معرفة املو خرى، األ

 .التخصص
ولكي يهس، معلم الكيمياء بيئة تعليم وتعلم ملفاهيم      

علم الكيمياء وعملياته بصورة فعالة تساعده يف توجيه 
لى فنهم عميق ومطور ه عؤ عليه أن يرتكى أدافعمله، 

ميد هذا  إذللمحتوى العلمي الذي حياول تعليمه للطالب، 
الفلسفية اليت هلا  والقضايااجملال املعلم باملوضوعات، 

تأثريات إجيابية يف الطريقة اليت حيدث هبا تعليم وتعلم 
 (م9002شاهني واخليال ا ويهكد .(Scerri,2001االكيمياء 
لم الكيمياء الذي يقومون أن فنهم املعلمني لطبيعة ععلى 

أحد  د  لى حتسني أدائنهم التدريسي، ويعبتدريسه يعمل ع
 اجملاالت البحثية احلديثة.

وبياء  على ما سبق وانطالقا  من أمهية متكن معلم العلوم     
الطبيعية ومعلم الكيمياء باألخص من مادته التخصصية اليت 

خل املنهمة يعد أحد املدا ء املعلميدرسنها، وأن تقومي أدا
املنهمة إلصالح وتطوير التعليم، كما يعد أحد املداخل 

ففي ضوء نتائجه ميكن حتديد موقع لتحقيق جودة التعليم 
العملية التعليمية واحلكم على فاعليتنها من خالل مواطن 
القوة والضعف يف األداء التدريسي للمعلمني، وحتقيقا  

 ،أجلنها لألغراض املتعددة اليت صممت هذه املعايري من
ثبتته الدراسات السابقة من ضعف لدى معلمي ونظرا  ملا أ
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العلوم الطبيعية يف اجملال املعريف التخصصي، وملا الحظه 
أثياء عمله السابق ــ خالل الىيارات امليدانية يف الباحث ــ 

أثياء شرحنهم ملعلمي الكيمياء من وقوعنهم يف أخطاء علمية 
وز العياصر واملركبات أو يف يف كتابة رم للمادة العلمية سواء

بياء املعادالت الكيميائية ووزهنا أو يف جمال احلسابات 
الكيميائية أو يف جمال املركبات العضوية وتسمياهتا وغري 

وجود أحباث  قلةذلك من جماالت الكيمياء، وكذلك 
استنهدفت ـــ على حد علم الباحث ــ ودراسات حملية وعربية 

ملعلمي الكيمياء بشكل مباشر، تقومي املعرفة التخصصية 
وكذلك حداثة توجه املعايري املنهيية الوطيية التخصصية 
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية، جاءت فكرة 

التعرف على مستوى املعرفة تسعى إىل هذه الدراسة اليت 
التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية 

 .باململكة العربية السعوديةملعلمي الكيمياء 

 مشكلة الدراسة:

ويف ظل ما يشنهده امليدان الرتبوي ، يف ضوء ما سبق    
املعايري حاليا  يف اململكة العربية السعودية من تطبيق ملشرو  

التعليم هناية الذي اعتمدته وزارة  املنهيية الوطيية للمعلمني
يف  ، والذي يسعى إىل إحداث نقلة نوعيةهـ0233العام 

التحقق من املعارف واملنهارات اليت جييدها التعليم من خالل 
التعرف على  احلالية يف مشكلة الدراسة دتحد  تلذا ، املعلمون

مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري 
 .املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية

 :الدراسةأسئلة 

 تية:التساؤالت اآل ة عنإلجابللدراسة ا سعت     
يف ضوء علمي الكيمياء التخصصية ملعرفة امل درجةما  .0

املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 
 ؟على مستوى اجملاالت الرئيسة السعودية

يف ضوء ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .9
مي الكيمياء باململكة العربية املعايري املنهيية الوطيية ملعل

 السعودية على مستوى املعايري األساسية؟

يف ضوء ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .3
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 

 السعودية على مستوى املهشرات الفرعية؟
ة عرفاملهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة  .2

املعايري املنهيية الوطيية يف ضوء علمي الكيمياء التخصصية مل
ملتغريات  ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى

 ، نو  املههل، اخلربة التدريسية(؟املههل العلميانجي،، ا

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل:     
التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .0

املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 
 العربية السعودية على مستوى اجملاالت الرئيسة.

التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .9
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 

 العربية السعودية على مستوى املعايري األساسية.

تعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء ال .3
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 

 العربية السعودية على مستوى املهشرات الفرعية.
حصائية بني درجة اإلداللة الفروق ذات ال التعرف على .2

املعايري املنهيية يف ضوء املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء 
واليت لوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ا

تعىى ملتغريات اانجي،، املههل العلمي، نو  املههل، اخلربة 
 التدريسية(.
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 أهمية الدراسة:

مساهمتها من خالل الحالية تتضح أهمية الدراسة      
 : في
عن برامج إعداد ولني ه مساعدة أصحاب القرار واملس .8

 اململكة العربية السعودية على اختاذ يفالكيمياء معلمي 
تساعد على قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية، 

املنهيية املعايري مع مبا يتوافق  ،حتسني وتطوير تلك الربامج
الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 

 .السعودية
 الكيمياءعن برامج تدريب معلمي ولني ه مساعدة املس .2

التعليم يف اململكة العربية السعودية على اختاذ  يف وزارة
حيال نوعية ، قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية

واملتعلقة بانجانب التخصصي  امج التدريبيةاملوضوعات والرب 
 أثياء اخلدمة. يف  الكيمياء وحيتاجنها معلماليت  كيمياءلل

اململكة العربية يف تعريف معلمي الكيمياء بساعدة امل .4
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي بلسعودية ا

بتقومي معرفته  يقوم أن املعلم يستطيع من مثالكيمياء و 
 نقاط تعىيى يف يساعد مما ضوئنها، يف بيفسه التخصصية

 ذاتيا . جوانب الضعف لديه وعالج القوة،

تقدمي تغذية راجعة للمركى الوطين للقياس والتقومي  .3
 لتطوير التعليم العام حيال املعايري ومشرو  امللك عبداهلل

املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء، وكذلك قائمة 
ء بأسئلة ختصصية يف الكيمياء ميكن االستفادة مينها يف بيا

  ة على هذه املعايري.  اختبارات معلمي الكيمياء املبيي

 حدود الدراسة:

 املنهيية املعايرياقتصرت الدراسة على  الحدود الموضوعية:
الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء املرتبطة بعلم الكيمياء 
كتخصص معريف فقط دون املنهارات وطرق التدري، اخلاصة 

 املرتبطة به. 

معلمي ومعلمات اقتصرت الدراسة على  الحدود البشرية:
  .مادة الكيمياء يف املدارس الثانوية احلكومية

لى إدارة التعليم اقتصرت الدراسة ع الحدود المكانية:
 مبحافظة الرس.  

الفصل الدراسي يف مت تطبيق الدراسة  الحدود الزمانية:
 .هـ0232ـ ـــ 0232 دراسيلعام الاالثاين من 

 مصطلحات الدراسة:

إجرائيا ، يعرفنهم الباحث بأهنم جمموعة : الكيمياء معلمو
األقل على ، احلاصلني على مقرر الكيمياءمعلمي ومعلمات 

يف ختصص الكيمياء، والذين يقومون  كالوريوسالبدرجة 
 يف املرحلة الثانوية مبحافظة الرس. بتدريسنها 

إجرائيا ، يعرفنها  :بالكيمياء التخصصيةالمعلم عرفة م
عن احملتوى الباحث بأهنا مجلة املعارف اليت ميتلكنها املعلمون 

العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعاته وما يبىن عليه من 
ومبادئ وقوانني ومفاهيم وحقائق علمية، واليت  نظريات

تقاس يف هذه الدراسة بالدرجة الكلية اليت حيصل علينها 
 معلم الكيمياء من خالل األداة اليت أعدت هلذا الغرض. 
في  المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء

اصطالحا  يعرف املعيار بأنه"  :المملكة العربية السعودية
جيب أن يعرفه املعلم وما  يما الذارة وصفية حتدد عب

، م9009يستطيع القيام به" ااملركى الوطين للقياس والتقومي،
اليت أعدها  إجرائيا ، يعرفنها الباحث بأهنا املعايري(. و 2ص

لصاحل مشرو  امللك عبداهلل  املركى الوطين للقياس والتقومي
صدرت نسختنها اليت ، و بن عبدالعىيى لتطوير التعليم العام

تتياول ما ييبغي على معلم الكيمياء  ، واليتم9003يف العام 
، ويتضمن ختصص الكيمياءمعرفته والقدرة على أدائه يف 

 . كيمياءاملرتبطة بال واملعلومات عارفذلك امل
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 الدراسات السابقة:

حظي جمال تقومي معلم العلوم الطبيعية بشكل عام      
حمليا  وعربيا  اهتمام الباحثني ومعلم الكيمياء بشكل خاص ب

وعامليا ، غري أن معظم الدراسات واألحباث يف هذا اجملال 
ركىت على تقومي األداء التدريسي للمعلم بشكل عام وكان 

يف مت تقوميه  املعريف بالتخصص حمدودا  جدا  إذنصيب اجملال 
جمال التيفيذ وخاصة يف معيار التمكن من املادة العلمية 

األخرى، ومن وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع املواد التخصصية 
إىل اليت هدفت  (م9002عبداهلل ا ؛ دراسةتلك الدراسات

تقومي األداء التدريسي ملعلمي الكيمياء باملرحلة الثانوية يف 
اململكة العربية السعودية من خالل الكفايات التعليمية، 
 وحتديد الكفايات التعليمية الالزم توافرها لدى معلمي
الكيمياء للمرحلة الثانوية، والتعرف على درجة أمهية هذه 
الكفايات ودرجة ممارستنها واحلاجة التدريبية علينها من وجنهة 
 نظر معلمي الكيمياء للمرحلة الثانوية ومشرفينهم.

حيلل التحليلي الذي سة املينهج الوصفي راواستخدمت الد
اة استخدام بطاقة املالحظة أدمن خالل  األداء التدريسي

ومعلمة  معلما   000، وتكونت عيية الدراسة من للدراسة
إلينها وكان من أهم اليتائج اليت توصلت مشرفا  تربويا ،  02و

كفاية التمكن من مادة التخصص من الكفايات الدراسة أن  
منهمة وضرورية يف العملية أهنا يرى املعلمون واملشرفون اليت 

 .التعليمية
( تقومي أداء م9000الب ادراسة طيف حني استنهدفت      

معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي يف ضوء املعايري املنهيية 
من  فسرييسة املينهج الوصفي التار واستخدمت الد املعاصرة،

، وتكونت بطاقة املالحظةخالل تطبيق أداة الدراسة وهي 
وقد حصل معيار  ،معلما  ومعلمة 55عيية الدراسة من 

لمية التخصصية" على تقدير مقبول "التمكن من املادة الع
املعلمني  بلغ املتوسط احلسايب لدرجات إذ ٪23.33بيسبة 

 90هلذا املعيار كانت  ةيف حني أن الدرجة الينهائي 03.3
 درجة.
هدفت الدراسة إىل فقد ( 9000دراسة العليمات اأما      

تعرف درجة ممارسة معلمي املرحلة األساسية األوىل باألردن 
املنهيية يف ضوء املعايري الوطيية لتيمية املعلمني  للكفايات

واستخدم  منهييا  من وجنهة نظر املديرين واملشرفني الرتبويني،
الباحث املينهج الوصفي املسحي من خالل االستبانة أداة 

مشرفا  ومشرفة و  09للدراسة، وتكونت عيية الدراسة من 
ممارسة نتائج الدراسة أن درجة  توأظنهر  مديرا  ومديرة،  25

معلمي املرحلة األساسية األوىل للكفايات التدريسية يف ضوء 
  جمال املعرفة التخصصيةاملعايري الوطيية لتيمية املعلمني منهييا  

    . متوسطةبدرجة كانت 
تقومي  هدفت إىل (م9000دراسة الغامدي ايف حني      

 أداء معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري
سة املينهج الوصفي ار واستخدمت الدالعاملية للرتبية العلمية، 

املالحظة  االدراسة ومهيت من خالل تطبيق أدا سحيامل
وقد كانت ، معلما   39، وتكونت عيية الدراسة من واملقابلة

ممارسات املعلمني ملهشرات معيار "التمكن من املادة العلمية 
واد األخرى" التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع امل

بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املعلمني  إذبدرجة ضعيفة 
 درجة. 9.23
 إىلهدفت واليت  (م9009ا نوآخري دراسة احلازميويف      

تقومي األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة 
ايري إعداد املعلم، طيبة باملديية امليورة يف ضوء بعض مع

من خالل  تحليلياملينهج الوصفي السة ار واستخدمت الد
، وتكونت عيية استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسة

طالبا  معلما ، وقد حصل معيار "التمكن من  50الدراسة من 
بلغ املتوسط  إذوسط مادة التخصص" على تقدير مت

 .5من أصل  9.09املعيار  احلسايب هلذا
 حتديدهدفت واليت  (م9003ا الغامديدراسة ويف      
 املعايري ضوء يف العلوم ملعلمات التدريسي األداء ىمستو 
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 جمال يف هلم واألدائية العلمية الكفاءة حماولة رفع يف العاملية
 تحليليسة املينهج الوصفي الار واستخدمت الد التخصص،
، وتكونت استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسةمن خالل 

"التمكن منهارة حصلت ، وقد معلمة 92  عيية الدراسة من
وهي أقل من اليسبة احملددة  ٪29.52نسبة " املادة العلميةمن 

 .٪52للقبول يف بطاقة املالحظة والبالغة 
تقومي  إىل لتنهدف (م9002ا شنهريدراسة الوجاءت      

املنهيية يف ضوء املعايري  بتدائيةباملرحلة االأداء معلمي العلوم 
ينهج الوصفي سة املار ، واستخدمت الدللمعلم السعودي

، استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسةمن خالل  سحيامل
ومت التوصل إىل أن ، معلما   92وتكونت عيية الدراسة من 

مستوى أداء املعلمني كان بدرجة متوسطة يف جمال تيفيذ 
 معيار التمكن من املادة العلمية.الدرس واملتضمن 

كشف ( دراسة هدفت إىل الم9005ا وأجرى انجنهين     
باملرحلة العلوم درجة تقومي األداء التدريسي ملعلمي عن 

املتوسطة يف ضوء معايري انجودة الشاملة، واستخدمت 
استخدمت الدراسة املسحي، و  الدراسة املينهج الوصفي

 معلما ، 30على أداة، ومشلت عيية الدراسة بطاقة املالحظة 
علوم يف أظنهرت نتائج الدراسة أن األداء التدريسي ملعلمي الو 

املتضمن معيار التيفيذ  ضوء معايري انجودة الشاملة جملال
  . كان بدرجة متوسطةالتمكن من املادة العلمية  

تقومي األداء إىل  (م9002ا رحيليدراسة الوهدفت      
ضوء املعايري  الثانوية يفالتدريسي ملعلمي الكيمياء يف املرحلة 

سة املينهج ار دمت الدواستخ (،NSESاالعاملية للرتبية العلمية 
استخدام بطاقة املالحظة أداة من خالل  سحيالوصفي امل
، ومن أبرز معلما   30، وتكونت عيية الدراسة من للدراسة

االتمكن من املادة العلمية نتائجنها أن املتوسط العام ملعيار 
قيمة تدل على أن مستوى  وهي 3.03بلغ وفنهم طبيعتنها( 

حُيقق  هذا املعيار يفلة الثانوية أداء معلمي الكيمياء يف املرح
 .بدرجة متوسطة املعايري العاملية للرتبية العلمية

ومن خالل استعراض هذه الدراسات يتضح ليا أمهية     
معلمي العلوم عامة ومعلمي  نال جمال تقومي فقداملوضو ، 

 هدفتو ، نياهتمام الباحث الكيمياء على وجه اخلصوص
تقومي األداء التدريسي للمعلم   يف جمملنها إىل هذه الدراسات

بشكل عام مع تضمني مهشر واحد فقط للتمكن من املعرفة 
من  تالتخصصية للمعلم واليت مت قياسنها يف تلك الدارسا

خالل بطاقة املالحظة، غري أن ما مييى هذه الدراسة هو 
كامال  لدى املعلم يف ضوء   تركيىها على تقومي انجانب املعريف

 ة الوطيية التخصصية باململكة العربية السعوديةاملعايري املنهيي
ف واملتمثل دام األداة األنسب لتحقيق مثل هذا اهلدباستخ

ن املعرفة التخصصية يصعب قياسنها إذ إباالختبار 
 باملالحظة فقط. 

 منهج الدراسة: 

، املسحي استخدمت الدراسة احلالية املينهج الوصفي     
روسة من حيث املد وصف الظاهرةوالذي ينهدف إىل 
ى عيية ممثلة ، من خالل تطبيقنها علطبيعتنها ودرجة وجودها

اختار الباحث قد و (. م9000العساف، ا األصلي للمجتمع
يساعد على  إذحيقق أهداف الدراسة،  ألنه ج؛املينه اهذ

 ؛وحتليلنها نها،ومجع ،وصف البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة
رجة معرفة دللوصول إىل استيتاجات واستدالالت عن 

املعايري املنهيية الوطيية يف ضوء معلمي الكيمياء التخصصية 
 التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية. 

 الدراسة: أفراد 

معلمي ومعلمات مادة  ن جمتمع الدراسة من مجيعتكو       
سون يف املدارس الثانوية احلكومية درِّ ذين يُ الكيمياء ال

 التعليم مبحافظة الرس للعام الدراسيعة إلدارة لينهارية التابا
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 .8مينهم  1معلما  ومعلمة 48، والبالغ عددهم هـ8344ـــ8344
مت تطبيق الدراسة على جمتمع وقد  معلمة. 42ومعلما ، 

مت استدعاء مجيع أفراد جمتمع الدراسة  إذ، ال  دراسة كامال
ة عن تفعيل املعايري املنهيية الوطيية التخصصي لورشة عمل

 33حضر  إذختللنها تطبيق أدوات الدراسة،  ملعلمي الكيمياء
، من جمتمع الدراسة ٪25معلما  ومعلمة يشكلون حوايل 

توزيع أفراد الدراسة حسب متغريات  0انجدول ويوضح 
 الدراسة:

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 

 النسبة المئوية العدد المتغير
 ٪25.5 05 ذكر الجنس

 ٪52.5 02 أنثى
 ٪22.2 92 بكالوريوس المؤهل العلمي

 ٪05.9 5 ما فوق البكالوريوس
 ٪22.2 92 تربوي نوع المؤهل

 ٪90.9 2 غري تربوي
الخبرة 
 التدريسية

 ٪02.9 2 سيوات 5أقل من 
 ٪52.5 02 سيوات 00إىل  5من 

 ٪92.3 2 سيوات 00أكثر من 

 أداة الدراسة: 

اختبار ف الدراسة قام الباحث بإعداد لتحقيق أهدا     
ملعلمي التخصصية املنهيية الوطيية حمتوى املعايري يف حتصيلي 

بياء مت ضمن احلدود املوضوعية للدراسة، وقد  لكيمياءا
 : االختبار وفقا  ملا يأيت

 
 
 

                                                 
رة التعليم مبحافظة املعلومات بإداو  ى احلاسبكمن مر  ءاتحصاحلصول على اإلمت ا
 .الرس

 : المجاًلت الرئيسة لعلم الكيمياء التي يتضمنها تحديد أوًلا
الثانوية بالمملكة العربية  محتوى كتب الكيمياء بالمرحلة

 : السعودية
اجملاالت الرئيسة لعلم بأعد  الباحث قائمة أولية      

الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية 
على   االطال وذلك من خالل باململكة العربية السعودية، 

والدراسات، واألحباث،  باملرحلة الثانوية، كيمياءكتب ال
، واحلقائب التدريبية اليت بتلك الكتبأوراق العمل املرتبطة و 

كذلك أُعد ت لتدريب املعلمني على تدري، تلك الكتب، و 
 اخلاصة بعلم الكيمياء. االطال  على بعض الكتب 

اجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت وقد تكو نت قائمة      
باململكة يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية 

هي: ؛ تجماال .8يف صورهتا األولية من  العربية السعودية
الكيمياء تاريخ علم الكيمياء، احلسابات الكيميائية، 

العضوية، الكيمياء غري العضوية، الكيمياء الفيىيائية، 
، الكيمياء احليوية، ةالكيمياء احلرارية، الكيمياء التحليلي

 كيمياء الذرية. الكيمياء البيئية، ال
وللتحق ق من صدق احملتوى لقائمة املوضوعات املرتبطة      
اجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب ب

؛ فقد  الكيمياء باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
حملكمني املتخصصني يف مياهج مت  عرضنها على جمموعة من ا

كيمياء، وبعض واملتخصصني بال ق تدري، العلوم،وطر 
، وبعد تعريفنهم  معلمي ومشريف الكيمياء بالتعليم العام

مبوضو  الدراسة، واهلدف من إعداد القائمة، طُلب مينهم 
هلذا  دهداعمت إا، وفق منوذج حتكيم إبداء رأينهم حوهل

الغرض، وقد ُعد لت القائمة يف ضوء آراء احملكمني 
، ع بعضُحذف بعضنها، ومت دمج بعضنها م إذاهتم، واقرتاح

اجملاالت ؛ وبذلك أصبحت قائمة وتعديل صياغة بعضنها
الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء 

 يف صورهتا الينهائية باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته هي:  الت؛جما 4مكونة 
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ات الرياضية ومتثيل البيانات بالعلوم األخرى، التجريب واملنهار 
يف الكيمياء، الكيمياء غري العضوية، الكيمياء العضوية 

 واحليوية، الكيمياء التحليلية والبيئية، الكيمياء الفيىيائية. 
ر والمؤشرات المعرفية التخصصية لمعلم يالمعايتحديد  :اا ثاني

مي الكيمياء المضمنة في المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعل
وتصنيفها ضمن المجاًلت  الكيمياء بالمملكة العربية السعودية

  كيمياء: الرئيسة لعلم ال
ة ملعلمي الكيمياء املعايري املنهيية التخصصي متت دراسة     

معيارا  استبعد مينها  84تضميت قائمة املعايري  ومهشراهتا، إذ
معايري لعدم ارتباطنها باجملال املعريف التخصصي لعلم  4

معيارا  فقط، تضميت 83مياء لتصبح املعايري املعرفية الكي

توزيعنها ضمن كل جمال من جماالت  مت، معرفيا  مهشرا   41
 سابقا .  مت حتديدهاالكيمياء اليت 

مت  عرضنها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف  مث     
واملتخصصني بالكيمياء،  مياهج وطرق تدري، العلوم،

للتحقق من ، لكيمياء بالتعليم العاموبعض معلمي ومشريف ا
مياسبة تصييف املعايري على اجملاالت الرئيسة والتأكد من 

، وفق منوذج ارتباطنها بانجانب املعريف التخصصي للمعلم
اتفق مجيع احملكمني على  إذهلذا الغرض،  مت إعدادهحتكيم 

ومياسبة  يارتباط املعايري ومهشراهتا بانجانب املعريف التخصص
توزيع  9انجدول ويوضِّح نها على اجملاالت الرئيسة، توزيع

جماالت الكيمياء الرئيسة اليت حددها على املعايري ومهشراهتا 
 الباحث:

 2 جدول
 مجاًلت الكيمياء الرئيسةعلى  المعايير ومؤشراتهاتوزيع 

 المئوية  النسبة  تالمؤشرا عدد  كما في الوثيقة  رقم المعيار المجال الرئيس
 ٪02.2 2 0 .2 .3 وطبيعة علم الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى تاريخ 1

3. 2. 05 2 
 ٪00.2 2 3 .2 .3 التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء 2

3. 2. 2 3 
 ٪00.2 2 5 .2 .3 الكيمياء غري العضوية 3
 ٪92.2 2 00 .2 .3 الكيمياء العضوية واحليوية 4

3. 2. 09 2 
3. 2. 03 2 

 ٪05.2 3 2 .2 .3 الكيمياء التحليلية والبيئية 5
3. 2. 2 2 
3. 2. 02 5 

 ٪02.5 5 2 .2 .3 الكيمياء الفيىيائية 6
3. 2. 2 5 
3. 2. 00 5 

 ٪000 22 02 المجموع
 

ضوء في  لمعلم الكيمياء التخصصيةة لمعرفافي  بناء اختبار :اا ثالث
ايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء بالمملكة المع

 :العربية السعودية
معرفة معلمي الكيمياء هدف االختبار إىل قياس      

مت بياء سهال لقياس كل مهشر من مهشرات  إذ ،التخصصية

ويف ضوء ذلك سابقا .  مت حتديدهااملعايري التخصصية اليت 
من نو  أسئلة  ارالباحث بكتابة مفردات االختب قام

 وتكو ن االختبار يف صورته األولية من، االختيار من متعدد
 الكيمياء الستة. االت جمسهاال ، موزعة على  44
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وللتحقق من صدق حمتوى االختبار مت عرضه بصورته      
يف مياهج  احملكمني املتخصصنياألولية على جمموعة من 

واملتخصصني يف وطرق تدري، العلوم، ويف القياس والتقومي، 
، وبعض مشريف ومعلمي الكيمياء يف التعليم العام ،الكيمياء

وبعد تعريفنهم مبوضو  الدراسة واهلدف من االختبار، طُلب 
هلذا مت إعداده مينهم إبداء آرائنهم حوله وفق منوذج حتكيم 

احملكمني  راءآغرض، وقد ُعد ل االختبار يف ضوء ال
 3مت استبدال و ة، أسئل . صوبت صياغة إذواقرتاحاهتم، 
 أسئلة فقط. 

 مث قام الباحث بتطبيق االختبار على عيية استطالعية     
معلمني  .8بلغت  من غري عيية البحث من معلمي الكيمياء

هبدف حساب ثبات االختبار ومستوى السنهولة والتميى 
ملفرداته، وحتديد زمن اإلجابة ومعرفة العوائق اليت قد حتصل 

ويف ضوء نتائج التطبيق . ي لالختبارعيد التطبيق الينهائ
 االستطالعي مت حساب معامل الثبات باستخدام

والثبات املقبول "أمر  14.. بلغت قيمته إذ ألفاكرونباخ،
ايي، وطبيعة السمة املقاسة، كما نسيب خيتلف باختالف املق

نه أمر نسيب باليسبة للباحث، ولكن إذا وصل ثبات إ
، ترب ثباتا  مرضيا "احممداع .4..االختبار إىل أكثر من

(. ولذلك يعترب الباحث أن االختبار على 44ص م،8.11
 من الثبات، وبلغ زمن اإلجابة على االختبارمرتفعة درجة 
دقيقة، كما مت تعديل صياغة بعض األسئلة وتعليمات  44

واستفساراهتم، كما مت  علمنياالختبار يف ضوء تساؤالت امل
كانت السنهولة والتميى، و يف ضوء اليتائج حساب معامل 

،  24..متيىها عن  تقل  معامالمل ت إذ نتائجنها مقبولة
د عن مل تى و  .2..سنهولتنها عن  تقل  معامالت كذلك مل

 ولذا مل حيذف مينها أي سهال. ....
 مكونا  من وبذلك أصبح االختبار يف صورته الينهائية     
 تاريخ وطبيعة علمسهاال  يف جمال 84مينها  سهاال ؛ 44

يف جمال  أسئلة .و، الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى
، التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء

 سهاال  يف.8و، الكيمياء غري العضويةيف جمال أسئلة  .و
سهاال  يف جمال  82والكيمياء العضوية واحليوية، جمال 

ل الكيمياء سهاال  يف جما 84والكيمياء التحليلية والبيئية، 
وعد  الباحث  .درجة 44لالختبار والدرجة الينهائية  الفيىيائية

املعرفة لدرجة من الدرجة الكلية، هو حد  الكفاية  ٪44أن 
املعايري املنهيية الوطيية  لتخصصية ملعلم الكيمياء يف ضوءا

 إذ السعودية،التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 
املعتمد من قبل وزارة التعليم  ن هذه الدرجة هي احملكإ

العتبار املعلم جمتازا  الختبار الكفايات القائم على هذه 
املعايري، كما مت حتديد مستوى املعرفة يف حال جتاوزت درجة 

 يف على اليحو املوضحاملعرفة التخصصية حد الكفاية 
 :4انجدول 

 3 جدول
  الكيمياء معلمالتخصصية ل معرفةالتحديد مستوى 

 ى المعرفة التخصصية مستو 
 177ــــــ  45 48ـــــ  07 66ــــ  56 55أقل من 

 اجتاز حد الكفاية لم يجتز حد الكفاية
 ممتاز  جيد مقبول ضعيف

جماالت على  األسئلةتوزيع  2انجدول ويوضِّح  
 :الكيمياء الرئيسة اليت حددها الباحث
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 8 جدول
 الرئيسةمجاًلت الكيمياء على  األسئلةتوزيع  

رقم  المجال الرئيس
 المعيار

 عدد 
 األسئلة

 مجموع 
 األسئلة

 أرقام األسئلة 

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته  1
 بالعلوم األخرى

3 .2 .0 2 03 0 ،9 ،3 ،2 ،5 ،2 ،2 ،29 ،23 ،22 ،25 ،22 ،22 
3 .2 .

05 
2 

التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل  2
 ياءالبيانات يف الكيم

3 .2 .3 2 2 2 ،2 ،00 ،00 ،09 ،03 ،02 ،05 ،02 
3 .2 .2 3 

 95، 92، 93، 99، 90، 90، 02، 02، 02 2 2 5. 2. 3 الكيمياء غري العضوية 3
. 2. 3 الكيمياء العضوية واحليوية 4

00 
2 02 22 ،22 ،50 ،50 ،59 ،53 ،52 ،55 ،52 ،52 ،52 ،52 ،20 ،

20 ،29 ،23 ،22 ،25 ،22 
3 .2 .

09 
2 

3 .2 .
03 

2 

 20، 20، 22، 22، 22، 29، 20، 20، 32، 33، 39، 30 09 3 2. 2. 3 الكيمياء التحليلية والبيئية 5
3 .2 .2 2 

3 .2 .
02 

5 

، 25، 22، 23، 32، 32، 32، 35، 32، 30، 92، 92، 92، 92 05 5 2. 2. 3 الكيمياء الفيىيائية 6
22 ،22 3 .2 .2 5 

3 .2 .
00 

5 

 22 22 22 02 المجموع
 

 الدراسة: نتائج 

مت تطبيق االختبار يف صورته الينهائيـة علـى عييـة الدراسـة      
هـــ خــالل الفصــل الدراســي الثــاين 0232/  2/ 00بتــاريخ 

ـــ0232مــن العــام الدراســي  هـــ، وبعــد إجــراء املعانجــة 0232ــ
ليـل اليتـائج لإلجابـة اإلحصائية ليتـائج تطبيـق االختبـار، مت حت

 : على اليحو اآليتوجاءت  ،عن أسئلة الدراسة
 

مــا درجــة علــى: "والــذي يــيص   اإلجابــة عــن الســؤال األول:
املعرفـــة التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة 
ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي

مت  بـــة عـــن هـــذا الســـهال،إلجاول "؟مســـتوى اجملـــاالت الرئيســـة
يســب املعياريــة والاحلســابية واالحنرافــات توســطات حســاب امل

ـــــة لدرجـــــة ـــــاالتخصصـــــية مل املعرفـــــة املئوي ء علـــــى علمـــــي الكيمي
 :5يف انجدول كما هو موضح   مستوى اجملاالت الرئيسة،

 5جدول 
 على مستوى المجاًلت الرئيسةمعلمي الكيمياء ل لتخصصيةا المعرفة لدرجةسب المئوية نالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

 مستوى المعرفة النسبة المئوية اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية المجال الرئيس
تاريخ وطبيعة علم الكيمياء 

 وعالقته بالعلوم األخرى
 ضعيف 22.32٪ 9.00 2.03 03
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 مستوى المعرفة النسبة المئوية اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية المجال الرئيس
التجريب واملنهارات الرياضية 

 انات يف الكيمياءومتثيل البي
 مقبول 52.99٪ 0.59 5.92 2

 جيد ٪23.55 0.22 2.59 2 الكيمياء غري العضوية
 مقبول ٪22.22 9.92 09.20 02 الكيمياء العضوية واحليوية
 جيد ٪23.5 9.35 2.29 09 الكيمياء التحليلية والبيئية

 مقبول ٪20.9 9.02 2.02 05 الكيمياء الفيىيائية
 مقبول ٪22.52 2.02 22.2 22 المجموع

 

 امال  متوســـط عييـــة الدراســـة كـــأن  5 مـــن انجـــدوليتضـــح      
قيمـــــة تـــــدل علـــــى أن  وهـــــي، ٪22.52بيســـــبة  22.2بلغـــــت 

املعـــايري يف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 
مبســتوى املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء جــاءت 

الـرئي، االكيميـاء  كما نالحظ من انجـدول أن اجملـال  مقبول،
غــــــري العضـــــــوية( حصــــــل علـــــــى الرتتيــــــب األول مـــــــن حيـــــــث 

، يليــه وبتقــدير جيــد ٪ 23.55اإلجابــات الصــحيحة، بيســبة 
جمـــال االكيميـــاء التحليليـــة والبيئيـــة( يف الرتتيـــب الثـــاين بيســـبة 

، يف حـــــــني حصـــــــل اجملـــــــال الـــــــرئي، وبتقـــــــدير جيـــــــد 23.4٪
الــــث بيســــبة االكيميــــاء العضــــوية واحليويــــة( علــــى الرتتيــــب الث

ــــول 22.22٪ ــــع اجملــــال وبتقــــدير مقب ــــب الراب ، وجــــاء يف الرتتي
، وبتقــدير مقبــول ٪20.9الــرئي، االكيميــاء الفيىيائيــة( بيســبة 

جمــال االتجريــب واملنهــارات اخلــام، جــاء يف الرتتيــب  يف حـني

 ٪52.99الرياضــــــية ومتثيــــــل البيانــــــات يف الكيميــــــاء( بيســــــبة 
ة جمــال اتــاريخ وطبيعــة ، وحــل يف املرتبــة األخــري وتقــدير مقبــول

 ٪22.32علــــم الكيميــــاء وعالقتــــه بــــالعلوم األخــــرى( بيســــبة 
 .وبتقدير ضعيف

مـا درجـة والـذي يـيص  علـى: "اإلجابـة عـن السـؤال الثـاني: 
املعرفـــة التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة 
ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـهال، مت  عـــايري األساســـية"؟مســتوى امل
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب 
ـــــاء علـــــى  ـــــة لدرجـــــة املعرفـــــة التخصصـــــية ملعلمـــــي الكيمي املئوي

 :2مستوى املعايري األساسية، كما هو موضح يف انجدول 

 6جدول 
 على مستوى المعايير األساسيةمعلمي الكيمياء ل لدرجة المعرفة التخصصيةالمئوية سب نالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

الدرجة   المعايير الرئيسة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

مستوى  النسبة المئوية
 المعرفة

 جيد ٪29.92 0.20 5.02 2 يعرف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطوره
ارب العملية مراعيا  قواعد السالمة واألمان يف جيري املعلم التج

 املخترب
 مقبول 20.22٪ 0.92 3.20 2

 ضعيف ٪50.22 0.52 0.55 3 يلم املعلم باملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات
 جيد  ٪23.55 0.22 2.59 2 يبني املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الدوري للعياصر

كيميائية واملعادالت الكيميائية وقوانني يلم املعلم باحلسابات ال
 الغازات

 مقبول 52.9٪ 0.20 9.20 5

 ضعيف ٪92.33 0.20 0.25 3 يلم املعلم بكيمياء احملاليل وحساباهتا
 ضعيف ٪22.9 0.22 9.90 5 يعرف املعلم الكيمياء احلركية واحلرارية ومفنهوم االتىان الكيميائي

 مقبول ٪22 0.22 9.22 2 يشرح املعلم األمحاض والقواعد
 مقبول ٪22.9 0.32 3.90 5 يلم املعلم بالكيمياء الكنهربائية
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الدرجة   المعايير الرئيسة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

مستوى  النسبة المئوية
 المعرفة

يعرف املعلم الكيمياء العضوية واهليدروكربونات وخواصنها 
 وتسميتنها

 جيد 22.29٪ 0.02 5.29 2

يشرح املعلم اجملموعات الوظيفية األخرى غري اهليدروكربونية 
 وخواصنها

 جيد 20.5٪ 0.20 5.22 2

 ضعيف ٪22.95 0.22 0.25 2 ملعلم الكيمياء احليوية واليفطيعرف ا
 مقبول  ٪20 0.92 3.00 5 يعرف املعلم كيمياء البيئة واحلياة

 ضعيف ٪02.02 0.02 0.22 2 ىيعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخر 
أصــل  مــن أربعــة معــايريهيــاك أن  2يتضــح مــن انجــدول و      

 الكيميــاء علــى تقــدير حصــل فينهــا معلمــو ا  ار أربعــة عشــر معيــ
 يبـــنياوهـــو معيـــار  ٪23.55نســـبة مئويـــة عالهـــا جيـــد، بلـــغ أ

 إذ( ، املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الـدوري للعياصـر
يعــرف املعلــم ا: احتلــت معــايريجــاء باملرتبــة األوىل، يف حــني 

ـــــاء العضـــــوية واهليـــــدروكربونات وخواصـــــنها وتســـــميتنها،  الكيمي
يشرح املعلـم ، رف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطورهيع

( اجملموعـــات الوظيفيـــة األخـــرى غـــري اهليدروكربونيـــة وخواصـــنها
املراتــــب الثانيــــة والثالثــــة والرابعــــة علــــى التــــوايل بيســــب بلغــــت 

. كما حصـل معلمـو الكيميـاء 20.5٪، 29.92٪، 22.29٪
ــــول يف  ــــى تقــــدير مقب ــــم املع ايشــــرحهــــي: مخســــة معــــايري عل ل
جيــري ، يلــم املعلــم بالكيميــاء الكنهربائيــةاألمحــاض والقواعــد، 

املعلـــم التجـــارب العمليـــة مراعيـــا  قواعـــد الســـالمة واألمـــان يف 
ـــــاةاملختـــــرب،  ـــــاء البيئـــــة واحلي ـــــم  ،يعـــــرف املعلـــــم كيمي يلـــــم املعل

ــــــــة ــــــــة وقــــــــوانني  باحلســــــــابات الكيميائي واملعــــــــادالت الكيميائي
 ،٪48.44 ،٪43.2، ٪.4بيســــب بلغــــت وذلــــك  (الغــــازات

وجــاءت باملراتــب اخلــام، والســادس والســابع  41.2٪، ٪.4
علــى التــوايل. وحصــل معلمــو الكيميــاء علــى  والتاســع والثــامن

معـايري مـن أصـل أربعـة عشـر معيـارا ،  مخسةتقدير ضعيف يف 

 (املعلــم باملنهــارات الرياضــية ومتثيــل البيانــات يلــما معيــاروهــي 
يعـرف وجـاء معيـار ا ، باملرتبـة العاشـرة ٪48.44 يسبة مئويـةب

بيســبة  ةعشــر  اديــة( باملرتبــة احلاملعلــم الكيميــاء احليويــة والــيفط
يعـــرف معيـــار ا ةوجـــاء باملرتبـــة الثانيـــة عشـــر  ،٪34.24بلغـــت 

( املعلــم الكيميــاء احلركيــة واحلراريــة ومفنهــوم االتــىان الكيميــائي
يلـم  جـاء معيـار ا ةوباملرتبة الثالثة عشـر  ،٪33.2بيسبة مئوية 

( بيســـــبة مئويـــــة بلغـــــت بكيميـــــاء احملاليـــــل وحســـــاباهتا املعلـــــم
واألخـرية معيـار  ةيف حني جاء باملرتبة الرابعـة عشـر  ،21.44٪

 إذ( ىيعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخـر ا
 فقط.  ٪84.84على نسبة مئوية بلغت  حصل

مـا درجـة والـذي يـيص  علـى: "اإلجابة عن السؤال الثالث: 
التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة املعرفـــة 

ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي
ولإلجابــة عــن هــذا الســهال، مت  املهشــرات الفرعيــة"؟مســتوى 

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب 
ـــــاء ع ـــــة لدرجـــــة املعرفـــــة التخصصـــــية ملعلمـــــي الكيمي لـــــى املئوي
 :2مستوى املهشرات الفرعية، كما هو موضح يف انجدول 

 0جدول 
 على مستوى المؤشرات الفرعيةمعلمي الكيمياء ل لدرجة المعرفة التخصصيةلمئوية سب انالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

المتوسط  المؤشرات
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 المعرفة

 الكيمياء علم يف تطور اليت أسنهمت والتقيية العلمية التارخيية األحداث بأهم ـ يلم0

 .وتوضيح أثرها األحداث تلك حتليل من ويتمكن
 ممتاز 22٪ 0.02 0.22
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 العلمية وأبرز اإلسنهامات الكيمياء علم تطور يف الذين أسنهموا العلماء أبرز ـ يعرف9

 .قدموها اليت والتقيية
 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

ـ يبني دور احلضارة اإلسالمية ــ واحلضارات األخرى السابقة والالحقة هلا ــ يف تطور 3
 .اعلم الكيمياء، ويقدم أمثلة ألبرز إسنهاماهت

 مقبول 22٪ 0.23 0.22

ـ يوضح مفنهوم طبيعة علم الكيمياء، ويشرح مفاهيمه األساسية، مثل قابليته للتعديل 2
 .واعتماده على الدليل احلسي

 ممتاز 22٪ 0.92 0.22

ـ يوضح غايات علم الكيمياء وخصائصه ويفرق بني األسئلة العلمية وغري العلمية يف 5
 جمال الكيمياء.

 جيد 22٪ 0.20 0.22

ـ يوضح العالقة بني الكيمياء واجملتمع والتقيية، ويستطيع تقدمي أمثلة تبني العالقة 2
 املتبادلة بيينها. 

 ممتاز 22٪ 0.33 0.22

يفرق بني الفرض واليظرية والقانون واحلقيقة واملفنهوم واليموذج العلمي، ويستطيع  ـ2
 تقدمي أمثلة كيميائية توضحنها.

 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

 ممتاز ٪20 0.92 0.20 ـ يعدد مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها. 2
نها يف تدريسه، ويعرف كيفية استخدامنها ـ يقَيم خماطر املواد الكيميائية اليت يستخدم2

 وختىيينها، والتخلص مينها بأمان.
 ممتاز 20٪ 0.29 0.20

ـ يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت ميكن أن حتدث داخل املخترب أو 00
 خارجه.

 ممتاز 25٪ 0.32 0.25

 ضعيف ٪32 0.22 0.32 لطالب. ـ يشرح كيفية استخدام أدوات املعمل بطريقة آمية ومياسبة نجميع ا00
 ضعيف ٪09 0.33 0.09 ـ حيدد أهم الىجاجيات واألجنهىة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية استعماهلا بأمان. 09
 ضعيف ٪59 0.50 0.59 ـ يذكر أهم املذيبات والكواشف املستخدمة يف التجارب الكيميائية.  03
 جيد ٪20 0.22 0.2   ـ يستخدم الرسوم البيانية وميثل البيانات.02
 ضعيف ٪30 0.02 0.3 ـ يلم بالتطبيقات الرياضية املتعلقة بالكيمياء. 05
ـ يعدد الوحدات القياسية وأنظمتنها املختلفة واستخداماهتا يف الكيمياء والتحويل من 02

 نظام وحدات إىل آخر. 
 جيد 29٪ 0.23 0.29

ا، ويصف التغريات اليت تطرأ على ـ يشرح ماهي املادة ومكوناهتا وخواصنها وحاالهت02
  املادة ويقارن بيينها.

 جيد 20٪ 0.22 0.2

 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ــ يبني تطور مفنهوم الذرة التارخيي. 02
 ممتاز ٪20 0.92 0.20 . ءـ يشرح بيية تركيب الذرة وحيدد مفنهوم انجىي02
 جيد ٪29 0.32 0.29 عاعات وخواصنها.ـ يوضح مع ذكر األمثلة الفرق بني األنوا  املختلفة من اإلش90
ـ يذكر األساس الذي مت عليه تصييف العيصر يف انجدول الدوري ويعدد املياطق 90

 الرئيسة يف انجدول الدوري وخواصنها بشكل عام.
 ممتاز 20٪ 0.92 0.20

ـ يوضح خواص اجملموعات يف انجدول الدوري وطرق حتضري وتفاعالت أهم 99
 عياصرها.

 ممتاز 22٪ 0.02 0.22

ـ يعرف التوزيع اإللكرتوين للذرات واأليونات، وعالقة ذلك بالتكافه والدورة 93
 واجملموعة.

 مقبول 22٪ 0.22 0.22

ـ يوضح معىن وأنوا  أعداد الكم وكيف ميكن حتديدها لإللكرتونات املختلفة يف 92
 الذرة.

 مقبول 22٪ 0.22 0.22

 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ائي وأنواعنها، وخواص كل رابطة. ـ يشرح كيفية الربط الكيميائي والفيىي95
ـ يشرح معىن املول، وعدد أفوجادرو، والعالقة مع الكتل الذرية وانجىيئية، وجيري 92

 التطبيقات احلسابية على املول.  
 ضعيف 90٪ 0.20 0.90
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 مقبول ٪22 0.22 0.22 ئية علينها. ـ يوضح مفنهوم املعادلة الكيميائية، ووزن املعادلة، وإجراء احلسابات الكيميا92
 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ـ يوضح أنوا  التفاعالت الكيميائية ويعطي أمثلة علينها. 92
 جيد ٪22 0.23 0.22 ـ حيدد خواص الغازات ويقارن بني الغاز املثايل واحلقيقي.  92
 ضعيف ٪33 0.22 0.33 لغازات.   ـ يشرح قوانني الغازات وجيري احلسابات الكيميائية املتعلقة بقوانني ا30
ـ يعرف احمللول ومكوناته، ويعطي أمثلة على أنوا  احملاليل من حيث طبيعة احمللول 30

 وخواصه وتركيىه.
 مقبول 20٪ 0.2 0.20

 ضعيف ٪09 0.33 0.09 ـ يشرح طريقة التعبري املختلفة عن تركيى احمللول، وجيري احلسابات هلذا الغرض.39
 ضعيف ٪09 0.33 0.09 حيضر حماليل برتاكيى خمتلفة.ـ يشرح كيف 33
ــ يوضح معىن سرعة التفاعل، ويشرح العوامل املهثرة علينها وجيري احلسابات املتعلقة 32
 هبا.  

 جيد 29٪ 0.32 0.29

 ممتاز ٪22 0.33 0.22 ــ يشرح نظرية التصادم، ويرسم ميحييات مسار التفاعل بداللة الطاقة. 35
وم طاقة التيشيط ودور املادة احلافىة يف التفاعل الكيميائي، ويذكر أنوا  ـ يبني مفنه32

 احملفىات.  
 ضعيف 25٪ 0.50 0.25

 ضعيف ٪3 0.02 0.03 ـ يوضح مفنهوم الكيمياء احلرارية واحملتوى احلراري للتفاعل وحساباته.   32
ة علينهما، وجيري ـ يشرح مفنهوم االتىان الكيميائي، وثابت االتىان، والعوامل املهثر 32

 احلسابات املرتبطة هبما. 
 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

 مقبول ٪22 0.22 0.22 ـ يعرف مفنهوم احلمض والقاعدة ويوضح طرق الكشف عن األمحاض والقواعد.32
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يشرح نظريات احلمض والقاعدة مستخدما  املعادالت الكيميائية.20
 مقبول ٪20 0.22 0.20 تلفة من األمحاض والقواعد ويقارن بني قوهتا.ـ يذكر أمثلة لألنوا  املخ20
ـ يشرح مفنهوم األس اهليدروجيين، وجيري احلسابات املتعلقة باألمحاض والقواعد 29

 واألمالح.
 جيد 20٪ 0.22 0.2

 ممتاز ٪22 0.92 0.22 ـ يوضح معىن األكسدة واالختىال وكيفية حتديد أعداد األكسدة.23
 مقبول ٪20 0.22 0.20 ن معادالت األكسدة واالختىال.  ـ يواز 22
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ـ يشرح السلسلة الكنهروكيميائية ويوضح قوة العوامل املهكسدة واملختىلة.  25
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يوضح أنوا  اخلاليا الكنهروكيميائية ويرمسنها.   22
الدافعة  ةة للخاليا الكنهروكيميائية والقو ـ جيري احلسابات املتعلقة بانجنهود القياسي22

 الكنهربائية ومعادلة نرينست.  
 ضعيف 90٪ 0.20 0.90

 ممتاز  ٪22 0.92 0.22 ـ يعَرف الكيمياء العضوية وأمهيتنها، ويشرح خواص مركباهتا. 22
 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ـ يعَرف اهليدروكربونات ويصيفنها ويقارن بيينها.22
 جيد ٪22 0.23 0.22 ات العضوية.وأشكال انجىيئ ني اجملاالت الذريةـ يشرح كيفية هتج50
 ضعيف ٪29 0.50 0.29 ـ يوضح التماكب الكيميائي ويعطي أمثلة عليه.  50
 ممتاز ٪22 0.33 0.22 ـ يوضح الصيغ البيائية للجذور األلكيلية ويعطي أمثلة علينها.  59
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ينهجية والتسمية الشائعة.   امل IUPACـ يسمى اهليدروكربونات وفق قواعد 53
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يشرح الطرق املختلفة لتحضري وتفاعالت اهليدروكربونات األليفاتية واألروماتية. 52
ـ يعدد األنوا  املختلفة للمجموعات الوظيفية ـ غري اهليدروكربونية ـ ويكتب الصيغ 55

 العامة هلا. 
 تازمم 20٪ 0.92 0.20

 جيد ٪29 0.32 0.29 ـ يقارن بني اخلواص احلمضية والقاعدية لتلك اجملموعات الوظيفية ويعطي أمثلة هلا.52
ـ يقارن بني اخلواص الفيىيائية االقطبية والذائبية ودرجة الغليان( للمجموعات الوظيفية 52

 ويعطي أمثلة علينها.
 جيد 23٪ 0.25 0.23

 ضعيف IUPAC  . 0.33 0.22 33٪ظيفية حسب التسمية الشائعة وقواعد مركبات اجملموعات الو  ـ يسمي52
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 جيد ٪22 0.02 0.22 ـ يشرح طرق التحضري املختلفة للمجموعات الوظيفية.   52
 جيد ٪22 0.23 0.22 ـ يشرح اخلواص الكيميائية للمجموعات الوظيفية ويتعرف على استخداماهتا.    20
 ضعيف ٪32 0.22 0.32 موعات الوظيفية يف املركبات العضوية والتمييى بيينها.  ــ يوضح كيفية الكشف عن اجمل20
ـ يذكر أنوا  تفاعالت الكيمياء العضوية ويشرح ميكانيكيات التفاعالت العضوية 29

 األساسية. 
 ممتاز 20٪ 0.92 0.20

ـ يوضح مكونات اليفط وأمهيته، وطبيعة كل مكون، وكيف تتم عملية تكرير اليفط 23
 .  هستخداماتوا

 ممتاز 000٪ 0.00 0.00

ـ يشرح الكربوهيدرات وأنواعنها وتركيبنها الكيميائي وأمهيتنها الغذائية والصياعية، 22
 ويعطي أمثلة علينها. 

 ضعيف 09٪ 0.33 0.09

ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للربوتييات واألمحاض األمييية وأنواعنها وتركيبنها 25
 ويعطي أمثلة علينها.  الكيميائي وأمهيتنها الغذائية،

 ضعيف 30٪ 0.22 0.30

ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للىيوت والدهون، وكيفية حتضريها وأنواعنها وتركيبنها 22
 الكيميائي، ويعطي أمثلة علينها.   

 ضعيف 29٪ 0.50 0.29

 ضعيف ٪59 0.50 0.59 ـ يعرف مكونات اهلواء وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.    22
مهية طبقة األوزون، ويتعرف على ظاهرة االحتباس احلراري، والتلوث ـ يبني أ22

 اإلشعاعي، والكيمياء اخلضراء.     
 جيد 23٪ 0.25 0.23

 ضعيف ٪25 0.50 0.25 ـ يعرف كيمياء املاء وخواصه وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.  22
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ــ يوضح دور الكيمياء يف الصياعات الدوائية والغذائية وغريها.20
ـ يعرف أمهية الكيمياء يف التقييات احلديثة، مثل: تقيية اليانو والطاقة املتجددة 20

 وغريها. 
 مقبول 22٪ 0.22 0.22

ـ يبني العالقة بني الكيمياء واألحياء، من خالل ذكر أمثلة على بعض املركبات 29
 ها.  وغري  RNAو  DNAالكيميائية ذات الصفة احليوية، مثل: 

 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

ــ يبني العالقة بني الكيمياء وعلم التغذية، مثل املركبات الكيميائية ذات القيمة 23
 الغذائية كانجلوكوز واليشأ والربوتييات والفيتامييات والىيوت والدهون.

 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

ء أمثلة على ـ يبني العالقة بني الكيمياء وكل من الصيدلة والطب، من خالل إعطا22
 بعض املركبات الكيميائية ذات القيمة الدوائية مثل األسربين والباراسيتمول والبيسلني.

 ضعيف 2٪ 0.92 0.02

 ضعيف ٪2 0.92 0.02 ـ يوضح أمهية الرياضيات يف علم الكيمياء.   25
لكيميائية، ـ يشرح أمهية علم الفيىياء يف تفسري التغريات الفيىيائية اليت تطرأ على املواد ا22

 وكذلك التغريات الفيىيائية اليت تصاحب التفاعالت الكيميائية.   
 ضعيف 33٪ 0.22 0.33

ـ يوضح تطبيقات القوانني الفيىيائية يف الكيمياء، مثل: مفاهيم طول املوجة والرتدد 22
 والطاقة واليشاط الضوئي.    

 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

 

لكيميـــاء قـــد اجتـــازوا معلمــي اأن  2يتضــح مـــن انجـــدول      
يف حــــــني مل  ٪23.23مهشــــــرا  بيســــــبة  22حــــــد الكفايــــــة يف 

مهشــــــرا  فقــــــط وبيســــــبة مئويــــــة  92جيتــــــازوا حــــــد الكفايــــــة يف 
ن إذ إومت هــذا االجتيــاز ضــمن مســتويات متباييــة  ،32.32٪
مهشــــرا  بلغــــت فينهــــا درجــــة  22مهشــــرا  مــــن أصــــل  90 هيــــاك

ســـــــبة معرفـــــــة معلمـــــــي الكيميـــــــاء علـــــــى تقـــــــدير ممتـــــــاز، أي بي

عالهــــا نســــبة مئويــــة و  املهشــــرات، بلــــغ أمــــن جممــــ 95.22٪
يوضــح مكونــات الــيفط وأمهيتــه، وطبيعــة  وهـو مهشــر ا 000٪

(، كــل مكــون، وكيــف تــتم عمليــة تكريــر الــيفط واســتخداماته
 .٪22إىل  ٪25بقيــة املهشــرات بــني اليســبة املئويــة ل وتراوحــت

كما حصل معلمو الكيمياء على مستوى معرفة بتقدير جيد 
، مـن جممـو  املهشـرات ٪99.02مهشرا  وبيسـبة مئويـة  02يف 
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يف حـــني  .٪23إىل  ٪20تراوحـــت اليســـبة املئويـــة هلـــا بـــني  إذ
الكيمياء على مستوى معرفة بتقـدير مقبـول يف  حصل معلمو

مـــن جممـــو   ٪05.52فقـــط وبيســبة مئويـــة بلغــت  امهشــر   09
 إىل ٪22تراوحـــت اليســـب املئويـــة هلـــا مـــا بـــني  إذاملهشـــرات، 

  مل جيتـــــــى فينهـــــــا معلمـــــــويف حـــــــني أن املهشـــــــرات الـــــــيت ٪،22
مهشـرا  حصـلت علـى  92يف  الكيمياء درجـة الكفايـة جـاءت
مهشـــرا   09، وقـــد جـــاء مينهـــا مســـتوى معرفـــة بتقـــدير ضـــعيف

مهشــــرات هــــي األكثــــر  2ينهــــا م ٪95أقــــل مــــن  بيســــبة مئويــــة
فقــــــط وهــــــي  ٪3مئويــــــة بلغــــــت جــــــاءت بيســــــبة  ضــــــعفا  إذ
كيميــاء احلراريــة واحملتــوى احلــراري يوضــح مفنهــوم المهشــرات ا

للتفاعل وحسـاباته. يشـرح مفنهـوم االتـىان الكيميـائي، وثابـت 
االتــىان، والعوامــل املــهثرة علينهمــا، وجيــري احلســابات املرتبطــة 
هبمــا. يبــني العالقــة بــني الكيميــاء واألحيــاء، مــن خــالل ذكــر 
أمثلـــة علـــى بعـــض املركبـــات الكيميائيـــة ذات الصـــفة احليويـــة، 

. يبـــني العالقـــة بـــني الكيميـــاء وغريهـــا RNAو DNA مثـــل:
وعلــم التغذيــة، مثــل املركبــات الكيميائيــة ذات القيمــة الغذائيــة  
ـــــــــوت  ـــــــــات والىي ـــــــــات والفيتاميي كـــــــــانجلوكوز واليشـــــــــأ والربوتيي

 .(والدهون
، واملرتبطـة بتطبيـق ألسئلة الدراسـة وتشري اليتائج السابقة     

ة يف ضــــوء املعــــايري معرفــــة معلــــم الكيميــــاء التخصصــــياختبــــار 
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة 

 إذ ،املعرفـة التخصصـية بالكيميـاء، إىل تـدن  عـام يف السعودية
مــــن  22.2بلــــغ املتوســــط العــــام لدرجــــة املعرفــــة التخصصــــية  

 ٪22.52وبيســــبة مئويــــة بلغــــت  22جممــــو  الدرجــــة الكليــــة 
انــــت أعلــــى مــــن درجــــة حــــد وهــــي وإن كومبســــتوى مقبــــول، 

ن فــــإ  ٪55الكفايـــة املعتمـــدة لــــدى وزارة التعلـــيم والــــيت تبلـــغ
هــــذه اليتيجــــة ملعلمــــي الكيميــــاء ممــــن هــــم علــــى رأس العمــــل 
وميارســـــون بشــــــكل يـــــومي تــــــدري، مقـــــررات الكيميــــــاء تعــــــد 

ـــــا ميخفضـــــة  باحلســـــابات الكيميائيـــــة وعالقـــــة علــــــم خصوص 
إىل ضعف كبـري كما تشري اليتائج  ،الكيمياء بالعلوم األخرى

لــــــــدى معلمــــــــي الكيميــــــــاء يف املعــــــــايري واملهشــــــــرات املرتبطــــــــة 

ـــة ذا  ت العالقـــة بانجوانـــب الرياضـــية، إذباحلســـابات الكيميائي
ميخفضـة  املرتبطـة هبـا علـى نسـبحصلت املعايري واملهشرات 

إىل ضــعف اإلعــداد انجيــد ويعــىو الباحــث هــذا التــدين  جــدا ، 
املعــدالت  نإذ إ علــم،ملعلــم الكيميــاء يف مهسســات إعــداد امل

الكيميـاء تكـون ميخفضـة جـدا  وذلـك  اليت يتخرج هبا معلمـو
ولـذا  بسبب تدين حتصيلنهم يف مقـررات انجانـب التخصصـي،

وكــــذلك  أثيــــاء اخلدمــــة،يف يســـتمر هــــذا الضــــعف مــــع املعلـــم 
علـــم الكيميــاء أثيـــاء ملدريب ضــعف بــرامج التيميـــة املنهييــة والتــ

كمــــا تشــــري اليتــــائج  ي.  اخلدمــــة يف جمــــال التخصــــص األكــــادمي
كبـري جـدا  يف انجوانـب املعرفيـة املرتبطـة   تدن  إىل وجود كذلك 

يف اســــتخدام املختــــرب واجملــــال العملــــي للكيميــــاء وكــــذلك يف 
خــرة لدرجــة تصــل عــريف لعالقــة الكيميــاء واملــواد اآلانجانــب امل

ويعــــىو الباحــــث هــــذا إىل إىل انعــــدامنها لــــدى عييــــة الدراســــة، 
للموضـــوعات  الكيميـــاءج إعـــداد معلمـــي عـــدم مراعـــاة برنـــام

يـتم  دام املختـربات وإجـراء التجـارب إذاملعرفية املرتبطة باستخ
ــــة  ــــى فقــــط علــــى جوانــــب منهاري ــــاء مرحلــــة إعــــداد الرتكي يف أثي

ــــاملواد املعلــــم، كمــــا إ ن جمــــال ربــــط علــــم الكيميــــاء وعالقتــــه ب
األخرى جـىء مفقـود يف معظـم بـرامج اإلعـداد وبـرامج التيميـة 

 هــي بــذلك تتشــابه مــع دراســة كــل  و أثيــاء اخلدمــة. يف  املنهييــة
عبــــداهلل ودراســــة  ،(م9002اونشــــوان  انجرجــــاويدراســــة مــــن 
عبــــــداحلي ودراســــــة  ،(م9000ا دراســــــة طالــــــب، و (م9002ا
 لغامــديودراســة ا ،(م9000العليمــات ا، ودراســة (م9000ا
ودراســـــة ، (م9009ن اوآخـــــري احلـــــازمي، ودراســـــة (م9000ا

كـدت والـيت أ (م9002راسـة الرحيلـي اود (،م9005انجنهين ا
العلـوم والكيميـاء بوجـه خـاص مجيعنها على تدين أداء معلمي 
 يف معيار املعرفة التخصصية. 

هل توجد  "والذي ييص  على:: إلجابة عن السؤال الرابعا
فروق ذات داللة إحصائية بني درجة املعرفة التخصصية 

طيية ملعلمي املعايري املنهيية الو يف ضوء ملعلمي الكيمياء 
الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغريات اانجي،، 

 املههل العلمي، نو  املههل، اخلربة التدريسية(؟
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 ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـهال مت حســـاب املتوســـطات    
لـدرجات اختبـار معرفـة معلمـي املعياريـة  واالحنرافات احلسابية

يــــــــة الوطييــــــــة املعــــــــايري املنهييف ضــــــــوء الكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 أثـر لبيـان( مان وتـينا ، واختبارالتخصصية ملعلمي الكيمياء

يف  ونــو  املههــل علمــيانجــي، واملههــل ال متغــريي مــن كــل
املعـــايري يف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 
، وحتليــل التبــاين املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء

قارنــــات البعديــــة (، واختبــــار شــــيفيه للمANOVAاألحــــاديا
ــــر متغــــري اخلــــربة التدريســــية يف  ــــان أث درجــــة معرفــــة معلمــــي لبي

املعــــــــايري املنهييــــــــة الوطييــــــــة يف ضــــــــوء الكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 .التخصصية ملعلمي الكيمياء

املتوسطات احلسابية واالحنرافات  1 ويوضح انجدول     
يف ضوء لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية املعيارية 
حسب املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء  املعايري

ري انجي، ( ألثر متغمان وتينااختبار متغري انجي،، ونتائج 
 :درجة املعرفة التخصصيةيف 

 8 جدول
 المعايير المهنية الوطنية التخصصيةفي ضوء معرفة معلمي الكيمياء التخصصية درجات " للمقارنة بين متوسطات مان وتنينتائج اختبار "

 ا لمتغير الجنستبعا لمعلمي الكيمياء 
 مستوى الدًللة "zقيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد الجنس
 4... .8.4 2.4.4 84.4 84 ذكور
 444.4 4..8 81 إناث
دالـــة غـــري " zويتضـــح مـــن انجـــدول الســـابق أن قيمـــة "       

وجـود عـدم مما يدل علـى  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 
درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء ذات داللــة إحصــائية يف  فــروق

املعــــــايري املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية يف ضــــــوء التخصصــــــية 
ــــة الســــعودية ــــاء باململكــــة العربي ، تعــــىى ملتغــــري ملعلمــــي الكيمي

يـــهثر يف ال اذكـــر، أنثـــى(  ن نـــو  املعلـــمأوهـــذا يعـــين ، انجـــي،
 املعـــايرييف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 

املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة 
به بـرامج إعـداد معلـم تشاويعىو الباحث ذلك إىل ، السعودية

ن نفســـنها نجميـــع انجيســـني، كمـــا إتقـــدم الـــربامج  الكيميـــاء إذ
أثيــاء اخلدمــة هــي نفــ، انجنهــة واملتمثلــة يف يف جنهــة اإلشــراف 

يـة املنهييــة املقدمـة ملعلــم التيموزارة التعلـيم ولــذا فضـعف بــرامج 
 .  الكيمياء يشرتك يف ذلك الذكور واإلناث

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات  . كما يوضح انجدول      
يف ضــوء لدرجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء التخصصــية املعياريــة 

املعــايري املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة 
مـان ااختبـار ، ونتائج علميالل حسب املهه العربية السعودية

 :درجة املعرفة التخصصيةمتغري املههل العلمي يف ( ألثر وتين
 

 9 جدول
المعايير المهنية الوطنية التخصصية في ضوء ت معرفة معلمي الكيمياء التخصصية ادرج" للمقارنة بين متوسطات مان وتنينتائج اختبار " 

 العلميالمؤهل ا لمتغير تبعا  لمعلمي الكيمياء
 مستوى الدًللة "z قيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد المؤهل العلمي
 83.. .8.3 .42 ..84 .2 بكالوريوس

      38 2..8 3 فوق البكالوريوس
" غري دالة إحصائيا  z ويتضح من انجدول السابق أن قيمة "

مما يدل على عدم وجود فروق  4...عيد مستوى داللة 
درجة معرفة معلمي الكيمياء إحصائية يف ذات داللة 
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية يف ضوء التخصصية 
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ن أوهذا يعين  ،املههل العلميتعىى ملتغري  ملعلمي الكيمياء
درجة معرفته ال يهثر يف الكيمياء املههل العلمي ملعلم 

 الكيمياء. ويعىو الباحث ذلك إىل أن معلمي التخصصية
شنهادات أعلى من البكالوريوس يواصلون  احلاصلني على

دراساهتم العليا يف التخصصات الرتبوية مثل املياهج وطرق 
التدري، وتقييات التعليم، وهذه التخصصات ال تىود 

، مما الكيمياءالطالب بانجانب العلمي املرتبط بتخصص علم 
جيعل هياك تقاربا  مبا حيملونه من معلومات علمية ترتبط 

واليت حصلوا علينها من دراستنهم  لكيمياءبية امبوضوعات الرت 
يف مرحلة البكالوريوس واليت تتشابه إىل حد كبري يف مجيع 

نتيجة هذه  وتتشابه. لكيمياءمهسسات إعداد معلم ا

( اليت دلت على م.2.8االغامدي  الدراسة مع نتائج دراسة
وجود فروق بني احلاصلني على مههل البكالوريوس عدم 

ختتلف نتائجنها عن نتيجة  ، يف حنييوسفوق البكالور و 
( واليت دلت على وجود فروق تعىى م2.84دراسة الرحيلي ا

 ملتغري املههل العلمي لصاحل املههل العلمي املاجستري.  
املتوســــــــــطات احلســــــــــابية  .8 كمــــــــــا يوضــــــــــح انجــــــــــدول      

لدرجــــــــة معرفــــــــة معلمــــــــي الكيميــــــــاء واالحنرافــــــــات املعياريــــــــة 
املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية  املعــــــايرييف ضــــــوء التخصصــــــية 

نـــــو  حســـــب  ملعلمــــي الكيميـــــاء باململكـــــة العربيــــة الســـــعودية
نــو  ( ألثــر متغــري مــان وتــينااختبــار ، ونتــائج علمــيملههــل الا

 :درجة املعرفة التخصصيةاملههل العلمي يف 
 11جدول 

المعايير المهنية الوطنية التخصصية في ضوء خصصية معرفة معلمي الكيمياء الت اتدرج" للمقارنة بين متوسطات مان وتني" نتائج اختبار 
 المؤهل العلمينوع ا لمتغير تبعا  لمعلمي الكيمياء

 مستوى الدًللة "z قيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد المؤهل العلمي
 43.. 44.. 343.4 84.4 24 تربوي
 824.4 81.8 4 غري تربوي

 

غـــري دالـــة " z "مـــة ويتضـــح مـــن انجـــدول الســـابق أن قي     
مما يدل علـى عـدم وجـود  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 

درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
املعــــــايري املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية يف ضــــــوء التخصصــــــية 

وهـذا يعـين  ،املههـل العلمـينـو  تعـىى ملتغـري  ملعلمي الكيمياء
درجـــــة ال يـــــهثر يف كيميـــــاء الاملههـــــل العلمـــــي ملعلـــــم نـــــو  ن أ

فـــــاملعلم احلاصـــــل علـــــى بكـــــالوريوس يف  معرفتـــــه التخصصـــــية
الكيمياء مـن كليـة الرتبيـة يتشـابه يف درجـة املعرفـة التخصصـية 
. مــع احلاصــل علــى بكــالوريوس يف الكيميــاء مــن كليــة العلــوم

احلاصـلني علـى  الكيميـاءويعىو الباحث ذلـك إىل أن معلمـي 
درســـون مقـــررات متقاربـــة مـــع شـــنهادات مـــن كليـــات العلـــوم ي

هنـــــم يدرســـــوهنا بـــــيف، خصصـــــني بالرتبيـــــة كمـــــا إزمالئنهـــــم املت
الطريقة واألسلوب مما جيعل حصـيلتنهم العلميـة يف التخصـص 

وجــود فــروق عــدم الدراســة احلاليــة مــن حيــث  تفــقتو تقاربــة، م
ذات داللــة إحصــائية لصــاحل نــو  املههــل الرتبــوي مــع دراســة 

ــــــي ا، ودراســــــة ال(م.2.8الغامــــــدي ا الــــــيت مل ( م2.84رحيل
 يو  املههل. تعىى لوجود فروق ذات داللة إحصائية  اتكشف
املتوســــطات احلســــابية  82و 88 نكمــــا يوضــــح انجــــدوال      

نتـــائج اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي واالحنـــراف املعيـــاري و 
يف درجة معرفة معلمـي اف( لبيان أثر متغري اخلربة التدريسية 

املعــــــــايري املنهييــــــــة الوطييــــــــة ضــــــــوء  يفالكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 التخصصية ملعلمي الكيمياء:
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 11جدول
المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي في ضوء لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية  الحسابية واًلنحرافات المعيارية متوسطاتال 

 ا لمتغير الخبرة التدريسيةتبعا الكيمياء 
 اًلنحراف المعياري وسط الحسابي المت العدد الخبرة التدريسية

 2113 24..3 1 سيوات 4أقل من 
 1139 84..3 81 سيوات .8إىل  4من 

 21.3 48.44 4 سيوات .8أكثر من 
 4..8 .4..3 44 اجملمو 

 

 12جدول
طنية التخصصية لمعلمي المعايير المهنية الو في ضوء درجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية نتائج اختبار "ف" للمقارنة بين متوسطات 

 ا لمتغير الخبرة التدريسيةتبعا الكيمياء 
 مستوى الدًللة قيمة "ف" التباين درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 44.. .3.. 84.42 2 48.24 بني اجملموعات
 .41.8 .4 8834.4 داخل اجملموعات

  42 ..8844 الكلي
ن قيمة "ف" غري دالة ويتضح من انجدول السابق أ     

مما يدل على عدم وجود  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 
درجة معرفة معلمي الكيمياء فروق ذات داللة إحصائية يف 

املعايري املنهيية الوطيية التخصصية يف ضوء التخصصية 
ري اخلربة تعىى ملتغ ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية

ال  كيمياءن اخلربة التدريسية ملعلم الأالتدريسية، وهذا يعين 
 فاملعرفة التخصصية، درجة معرفته التخصصيةتهثر يف 

سيوات( تتشابه  .8اأكثر من  للمعلم ذي اخلربة التدريسية
سيوات. ويعىو  (4ـــــ8ي اخلربة التدريسية من امع املعلم ذ

الباحث ذلك إىل ضعف التطوير املنهين للمعلم أثياء اخلدمة 
، فاملعلم يبقى مقتصرا  على الكيمياءلق مبوضوعات فيما يتع

يف املعلومات العلمية املرتبطة مبجال ختصصه اليت تلقاها 
أثياء دراسته قبل اخلدمة ومل ييسنها بىيادة سيوات خربته. 

 الغامديوختتلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
( اليت دلت على وجود فروق تعىى ملتغري اخلربة، م.2.8ا
يوات. يف س .8أكثر من لك لصاحل املعلمني ذوي اخلربة وذ
 تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الغامدي حني
(، ودراسة الرحيلي م2.84(، ودراسة انجنهين ام2.84ا

اليت دلت على عدم وجود فروق تعىى ملتغري ( م2.84ا
 .اخلربة التدريسية

 الدراسة: توصيات 

احلالية من نتائج؛  ما توصلت إليه الدراسةيف ضوء      
يُقد م الباحث بعض التوصيات اليت يأمل أن تسنهم يف 

، وتتمثل املعرفة العلمية التخصصية ملعلمي الكيمياءحتسني 
 :يأيتفيما 

 ولني عن إعداد وتطوير برنامج إعداده املس التأكيد علىــ 0
كيمياء بتبين املعايري املنهيية الوطيية التخصصية معلمي ال

اء باململكة العربية السعودية، وبياء برامج ملعلمي الكيمي
يستجد من  ومياهج اإلعداد يف ضوء تلك املعايري ومتابعة ما

 يف امليدان الرتبوي.  تطوير للعملية الرتبوية والتعليمية

جنهات التدريب يف وزارة التعليم على بياء التأكيد على ـ 9
أثياء يف برامج تدريبية يف انجانب التخصصي ملعلم الكيمياء 

املعايري املنهيية الوطيية التخصصية  اتأخذ يف اعتباره اخلدمة
، والتعاون يف ملعلمي الكيمياء يف اململكة العربية السعودية

 بياء وتيفيذ تلك الربامج مع مهسسات إعداد املعلم. 
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أثياء يف ـــ ضرورة تركيى املشرفني الرتبويني ملادة الكيمياء 3
 على تقومي انجانب املعريف زياراهتم اإلشرافية للمعلمني

التخصصي، وحتديد جوانب الضعف لدى املعلمني، 
واإلفادة من املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي 

  الكيمياء يف بياء اختبارات تقوميية للمعلمني.  
إفادة أقسام الكيمياء بكليات العلوم يف انجامعات من ــ 2

يف بياء برامج  ءالكيميااملعايري املنهيية التخصصية ملعلمي 
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 لكتب الكيمياء احلديثة. 
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 التقومي الذايت ملعلم الكيمياء وتطوير نفسه يف ضوئنها. 
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Abstract:   The current study targeted on understand the level of the chemistry teachers’ specialized knowledge in the light 

of specialized national professional standards for chemistry teachers in Saudi Arabia. To achieve this, the researcher used a 

descriptive survey, and the preparation of the knowledge test in chemistry was performed in the light of fourteen cognitive 

standards which were identified from the list of the specialized national professional standards of chemistry teachers in Saudi 

Arabia. The study sample consisted of 33 chemistry teachers (male and female) in the Ministry of Education, governorate of 

Rass. Several results were obtained from the study and the most important of all was that the degree of chemistry teachers’ 

specialized knowledge in the light of the specialized national professional standards for teachers of chemistry in Saudi Arabia 

was average, 49.7, which is an acceptable level and a percentage reaching 64.54%. The results also showed that there were 

no statistically significant differences at 0.05 level between the degree of chemistry teachers’ specialized knowledge in the 

light of specialized national professional standards for chemistry teachers in Saudi Arabia due to the variables; sex, 

educational qualification, type of qualification, and teaching experience. 

 

Keywords: teachers’ specialized knowledge, chemistry teacher, professional standards. 
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في المسند إلى الدماغ في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم  ةفاعلية وحدة مطور 
 متوسطالتنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف الثالث 

 علي بن يحيى آل سالم

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 هـ1438/ 4/ 6 وقبل -هـ 24/1/1438 قدم للنشر

لدماغ يف تنمية إىل اهدفت الدراسة إىل تعّرف فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند : مستخلصال
توس؛  ولتقيي  هدف الدراسة ععد الباحث قائمة همهارات التفكري البصري الالممة لطالب املمهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 

توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  وقام ببنا  وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املالصف الثالث 
  توس؛  واستددم الباحث املنه  بب  الترريـياملمهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث  لدماغ لتعّرف فاعليتها يف تنميةإىل ا املسند

واألخرى  طالبًا من طالب الصف الثالث املتوس؛ همدينة الرياض  قسمت إىل جمموعتني إحدامها جتريبية (50)وقد تكونت عينة الدراسة من 
تأكد من صدق  وثبات   وقد عظهرت النتائ  وجود اختبار مهارات التفكري البصري  و  لباحث بإعدادضابطة  اختريت بالطريية العشوائية. كما قام ا

ارات فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة الترريبية  كما عكدت نتائ  الدراسة فاعلية الوحدة املطورة يف تنمية مه
لدماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمن حمتوى ميرر ا إىل توس؛. وتوصي الدراسة بإدرا  نظرية التعلم املستندالتفكري البصري لدى طالب الصف الثالث امل

يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية يف خمتلف  يطرق التدريس يف كليات الرتبية  ووضع مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصر 
                                           املراحل الدراسية. 

 
 الدراسات االجتماعية والوطنية  نظرية التعلم املسند إىل الدماغ  مهارات التفكري البصري الكلمات المفتاحية:

     

.   
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 المقدمة:

يف جمال  كبرياً   تيدماً  األلفية احلالية شهدت
املتعلية همرال الدماغ  البقوث واالكتشافات اجلديدة

  واليت ركزت على تنمية اليدرات العيلية  البشري
وحماولة تكييف   العالقة بني تركيب املخ والتعلمواكتشاف 

 املواقف التعليمية مع طبيعة الدماغ البشري.
نظرية التعلم املسند إىل  وقد ترتب على ظهور

يف جمال بنا   حتول    Brain Based  Learning  Theoryالدماغ
إذ تؤكد   ويف املمارسات الرتبوية والتعليمية التعليمية املناه 

على التعلم إذا ما  مبادئ هذه النظرية على عن كل فرد قادر  
توافرت ل  بيئة تعلم نشطة وحافزة وغنية باملثريات املتنوعة 

الرتبوية تفاعاًل صقيقاً  اليت تتيح ل  التفاعل مع اخلربات 
وحيدث من  يف الدماغ  فطري   وعن البقث عن املعىن عمر  

ويؤكد عدد من   ( (Caine&Caine,1994خالل عملية الرتميز
الرتبويني عن الربام  الرتبوية اليت تراعي مبادئ التعلم املسند 

وتوظف اسرتاتيريات تدريسية وعساليب تعلم إىل الدماغ 
تساعد وتدعم   تتواف  مع تركيب الدماغوعنشطة تعليمية 

  املتعلمني يف اكتساب معارف ععم  وعكثر ديناميكية
سهم يف حتسني وتومتكنهم من إتيان املهارات الالممة هلم  

وإتاحة الفرصة لكل متعلم عن يصل إىل   نوات  التعلم
 .(2002)السلطي  عقصى ما تسمح ب  قدرات  العيلية

ارات التفكري ضرورة ملقة وليد عصبح تعلم مه      
تتف  الربام  الرتبوية والنظريات األكادميية    إذللمتعلمني

  األهداف اليت ينبغي حتيييها لدى املتعلممن ن  ععلى 
يعد مدخاًل لتقصيل املعرفة واكتساب املهارة  كما عن  

وهذا ما جعل املؤسسات الرتبوية تويل التفكري بأنواع  
بالغًا من خالل توفري البيئة التعليمية اليت املدتلفة اهتمامًا 

 (.2003متكن املتعلم من اكتساب مهارات التفكري)سعادة 
عحد   Visual Thinkingالتفكري البصري ويعد         

عبكال مستويات التفكري العليا اليت استقوذت على 

ن املتعلم ميكّ  ن إ اهتمام الرتبويني يف السنوات األخرية  إذ
الشاملة ملوضوع ما دون فيدان عي جز  من  من الرؤية
يف تنمية اإلبداع واالبتكار   ابارمً  ان ل  دورً كما إ  جزئيات  

فاملتمكن من مهارات التفكري البصري يستطيع عن يبدع يف 
ويطور قدرات  على وصف البيئة إجياد ترابطات غري منطية  

(  ويعرف التفكري البصري بأن : 2007)الفرا  وفهمها
مة من العمليات ترتجم قدرة املتعلم على قرا ة الشكل منظو 

البصري وحتويل اللغة البصرية للشكل إىل لغة مكتوبة عو 
 منطوقة واستدالص املعلومات من   وتتضمن تلك املنظومة 

هي: مهارة التعرف على الشكل البصري و  عساسية مهارات
  حتديد عبعاد وطبيعة الشكل املعروض وتعين اليدرة على

رؤية  هارة حتليل الشكل البصري وتعين اليدرة علىوم
العالقات يف الشكل البصري وحتديد خصائص تلك 

العالقات يف الشكل  إدراكالعالقات وتصنيفها  ومهارة 
البصري وتعين اليدرة على الرب؛ بني عناصر العالقات يف 

متثيل  الشكل وإجياد التوافيات بينها واملغالطات  ومهارة
متثيل اللغة املكتوبة  ى الشكل البصري وتعيناملعلومات عل

املعىن   ومهارة استدالص عو املنطوقة على الشكل البصري
وتعين اليدرة على استنتا  معان  من الشكل البصري

جديدة والتوصل إىل مفاهيم ومبادئ عملية من خالل 
الشكل املعروض مع مراعاة تضمني هذه اخلطوة اخلطوات 
 السابية. وتتمثل عدوات التفكري البصري يف الصور والرموم

 .(2012والصاحب  الصفوان)والرسوم التدطيطية 
ن إمؤخرًا إذ  البصري وقد تزايد االهتمام بالتفكري       

ن ل    كما إ% من املعرفة اليت يكتسبها اإلنسان بصرية75
  عمهية كبرية يف إدراكنا للمثريات البصرية )الذاكرة البصرية(

التكيف مع البيئة احمليطة ب    من الفرد ومن خالل  يتمكن
فعند معاجلة املعلومات والبيانات ييوم اجلهام البصري 
بتوجي  االنتباه إىل موقع حمدد يف املشهد البصري  مث ييوم 
اجلهام البصري بعملية جتميع وتكامل ملالمح هذا الشكل 

دم آ) وإدراك  بنا  على خربات الفرد وتوقعات  السابية
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 Thomas West  توماس ويست  ويرى .(2015وبتات 

عن  قد عصبح The Minds Eys صاحب كتاب عني العيل 
للتفكري البصري يف العصر احلايل عمهية بالغة يف إعطا  

النماذ  البصرية   للمشكالت باستددام  ةإجابات ابتكاري
ويسهم يف   ن  يعد عداة فعالة لتبادل األفكاركما إ

كما    (West,1997)إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت
عمليات العلم املدتلفة  ن  يساعد املتعلمني على ممارسة إ

 2014كاملالحظة والتقليل والتفسري واالستنتا  )جماهد 
 (.2010 الشوبكي 

وتتطلب مناه  الدراسات االجتماعية والوطنية 
طبيعة تنمية مهارات التفكر البصري لدى الطالب  نظرًا ل

 على الترريد والعمومية تعتمد إذاملناه    تلكحمتوى 
مما جيعل املتعلمني  وتتضمن مفاهيم الزمان واملكان 

ومن مث  يعتمدون يف تعلمها على احلفظ واالستظهار 
  سرعة نسياهنا بعد االنتها  من عدا  االختبارات املرتبطة هبا

لذلك البـد من مساعدة الطالب على ربطها خبرباهتم 
والرسوم البيانية   نواعها ( فاخلرائ؛ بأ1986 )سليمان 

تعد عدوات بصرية ختتزل يف حمتواها بكال والصور  ألوا
ملتعلم الكتشاف اثري تو   العديد من املعلومات اخلطية

العالقات واستدالص املعاين واليدرة على التنبؤ ملا ميكن 
وتساعده يف كثري من   حدوث  يف املستيبل  وتلفت انتباه

ة واإلدراك  مما يؤدي إىل ميادة عمليات الرتميز يف الذاكر 
)حممد  قدرت  على تذكر املعلومات واسرتجاعها بسهولة

( لذا عصبح تنمية مهارات التفكري البصري 2015 واملصري 
من األهداف املهمة اليت يسعى تدريس الدراسات 

وحتتا  تلك  (2011)عطية  االجتماعية إىل حتيييها
املناسب يف و  الوسائل واألدوات البصرية التوظيف الفعال

جمال التعلم من خالل البقث عن املداخل واالسرتاتيريات 
املالئمة اليت تسهم يف توظيف املعاجلة البصرية للمعلومات 
اجملردة وتنمية قدرات املتعلمني على التفكري البصري كنظرية 

 تسري فيها عملية التعلم وف  التعلم املسند إىل الدماغ اليت
 املراحل اآلتية: 

وتتضمن هذه املرحلة إعطا  فكرة عامة  مرحلة اإلعداد:
عن املوضوع  وتصور ذهين ملا يرتب؛ ب  من موضوعات 

كأن   متنوعة  عخرى  من خالل عرض مثريات بصرية
 .يعرض املعلم فيلم فيديو ل  ارتباط هموضوع الدرس

لة التعلم واكتساب اخلربات وهي مرح مرحلة االكتساب:
اجلديدة  ودجمها يف البنية العيلية  وتركز هذه املرحلة على 

مزيد  تكونتتكوين الرواب؛  فكلما كانت اخلربات مرتابطة 
 من التشابكات العصبية  ويدعم ذلك مصادر التعلم
املدتلفة كاألبكال البيانية والصور واخلرائ؛ واألنشطة 

 .املكانية

وهي مرحلة تعمي  الفهم من  والتفصيل: مرحلة اإلسهاب
خالل دم  الطالب يف عنشطة تعليمية لتعزيز التعلم النات  
 ةواخلربات املكتسبة  وكلما توفر للمتعلم تغذية راجع

وتعم  فهم  ملواطن اليوة والضعف  حتسن عداؤهمناسبة 
 لدي .

وهي مرحلة تأكيد التعلم  مرحلة التعلم وتكوين الذاكرة:
عاجلات الدماغية اليت مرت هبا عملية التعلم  وتعمي  امل

فكلما عمكن تعزيز فرص املتعلم يف تطبي  خربات التعلم 
يف مواقف جديدة غري منطية  تأصل التعلم ومادت قدرة 

 معىن. ياملتعلم على تكوين تعلم ذ

الرتابطات بني  ةوهي مرحلة تيوي مرحلة التكامل الوظيفي:
املعرفة املكتسبة وبني معارف عخرى متنوعة وإجياد تكامل 

 .(2001 جنسن) وظيفي يعكس وحدة املعرفة الوظيفية
ربادات اليت إلمن ا اقدم مفكرو هذه النظرية عددً  كما

غنا  بيئة إينبغي مراعاهتا عند تنظيم بيئة التعلم من عمهها 
واد  املو لوان  مثل: األباملثريات البصرية التعلم واحملتوى 
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  عيناتالو رسوم  الو بيانية  البكال األو لصيات  املو 
 (.2010)ميتون  اخلرائ؛.و 

اليت  وبيئت  مراحل التعلم وف التدريس ويسهم        
يف تنمية الوصالت العصبية لليشرة النظرية  هذه تيرتحها

اإلبصار  وحيدث  بصرياً  عاملاً  يبتدعالدماغ فالدماغية  
وينت  عن  تنمية االستدالل   ن واحدآا يف والفهم معً 

وإدراك العالقات وذلك عند استددام األبكال البيانية 
وعي وسائل لتمثيل   والصور واخلرائ؛ واألنشطة املكانية

ولذلك فإن امليررات  ,(2013)حممد  األفكار بصرياً 
  Brain Basedنظرية التعلم املسند إىل الدماغ  اليائمة على

Learning  Theory   ميكن عن تسهم يف تنمية مهارات
 التفكري البصري.

إىل ( اليت هدفت 2013 دراسة )حممد  فيد عبارت        
تعرف فاعلية تصميم تعليمي بالوسائ؛ املتعددة قائم على 
نظرية التعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري 

جيابية إالبصري يف مادة التينيات الرتبوية  إىل وجود عالقة 
مبادئ التعلم املسند إىل الدماغ  تبىن وف  بني الربام  اليت

دم آ)راسة دذلك كما عكدت ومهارات التفكري البصري   
واليت هدفت إىل معرفة فعالية اسرتاتيرية  ( 2015وبتات 

دماغ الميرتحة يف ضو  نظرية التعلم املستند إىل جاني 
على التقصيل ومهارات التفكري البصري والكفا ة الذاتية 

توصلت ويف امليابل   املدركة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية
الدراسات عدد من الدراسات إىل قصور مناه  

االجتماعية يف تناول مهارات التفكري البصري مما عدى إىل 
تدين تلك املهارات لدى الطالب مثل دراسة 

ليت هدفت إىل تعرف فاعلية توظيف ا ( 2012)الكقلوت 
اسرتاتيرية البيت الدائري يف تنمية املفاهيم ومهارات 
التفكري البصري يف اجلغرافيا لدى طالبات الصف احلادي 

اليت هدفت  (2010 وكذلك دراسة )عبد الرمحن  عشر 
تعرف فاعلية برنام  قائم على البنائية االجتماعية  ىلإ

باستددام التعلم اخللي؛ يف تدريس الدراسات االجتماعية 
على تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهارات 

اليت عكدت  عداديةإلاحلياتية لدى التالميذ الصم باملرحلة ا
 كما عكدت  قلة االهتمام بتنمية مهارات التفكري البصري 

تعرف فاعلية  ىلإاليت سعت  (2014)جماهد ذلك دراسة 
وحدة ميرتحة لتدريس التاريخ باستددام خرائ؛ العيل يف 
تنمية مهارات التفكري البصري والدافعية لإلجنام لدى 

 (Dilek,2010)عما دراسة   تالميذ الصف األول اإلعدادي
تناولت التفكري البصري يف ميرر التاريخ من خالل  فيد

 بلغت تعرف مهارات التفكري البصرية لدى الطالب الذين
سطنبول الرتكية وعبارت إعامًا يف مدينة 12 ععمارهم 

 اىل تدين مهارات التفكري البصري لدى الطالبها نتائر
ىل تعرف إاليت هدفت  (2010وجابر  )مهرانوتشري دراسة 

لعاب الكمبيوترية يف تنمية مهارات ألفاعلية استددام ا
التصور املكاين للدرائ؛ واالجتاه لدى طالب املرحلة 

إىل هدفت اليت  2015))عبد الرحيم    ودراسةعداديةإلا
لكرتونية يف ب التعليمية اإلتعرف فاعلية استددام األلعا

تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف اخلامس 
االبتدائي يف مدينة ينبع باململكة العربية السعودية لتنمية 

ىل قصور مناه  إ مهارات التفكري البصري املكاين 
الدراسات االجتماعية يف توظيف اخلرائ؛ واألبكال 

مما عدى إىل تدين  البيانية يف تنمية مهارات التفكري البصري
 تلك املهارات لدى الطالب.

الضعف سعت العديد من ا ويف حماولة لعال  هذ
ىل بنا  وتصميم برام  تستهدف تنمية تلك الدراسات إ

 مثل دراسة املهارات يف الدراسات االجتماعية
اليت اقرتحت وحدة لتدريس التاريخ  (2014)جماهد 

باستددام خرائ؛ العيل يف تنمية مهارات التفكري البصري  
 ىلإهدفت  اليت( 2014 عبد الرمحن)مسعود و  ودراسة
فاعلية برنام  قائم على خرائ؛ التفكري يف تنمية  تعرف

بعض مهارات التفكري البصري من خالل مناه  
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الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف اخلامس 
ىل بنا  إ( 2010)عبد املوىل  كما سعت دراسة  .االبتدائي

برنام  قائم على البنائية االجتماعية باستددام التعلم 
الدراسات االجتماعية وقياس فاعليت  يف اخللي؛ يف تدريس 

تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري يف اهلندسة لدى 
عكدت تلك وقد ساسي بغزة  ألطالبات الصف الثامن ا

م ملهارات التفكري البصري يف الدراسات على الدور امله
  وعظهرت نتائرها حتسنًا يف الدراسات االجتماعية
 .ت التفكري البصرياكتساب الطالب ملهارا

ويف سياق مرتب؛ بتنمية مهارات التفكري البصري         
 ,(2011) مثل: دراسة عسعد عوصت العديد من الدراسات

بضرورة تنمية مهارات   Whery (2012) ( 2010) حممود
التفكري البصري لدى الطالب من خالل املواد الدراسية 

والبقث عن ع مراحل التعلم العام  يمج ويفاملدتلفة 
 وذلك اسرتاتيريات حديثة تسهم يف تطوير تلك املهارات

حيتم علينا البقث عن مداخل وعساليب تدريسية تتيح 
للطالب النشاط والدافعية واملمارسة وتسهم يف تنمية 

 مهارات التفكري البصري.

 مشكلة الدراسة: 

من خالل ما اتضح للباحث من نتائ  
هناك تدنيًا يف مهارات الدراسات السابية  يتبنّي عن 

  التفكري البصري يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية
يعزى ذلك إىل اليصور يف الطرق واألساليب رهما و 

ن امليرر بصورت  تيريات املتبعة يف تعليمها  كما إواالسرتا
لذا فإن   يسهم يف تنمية تلك املهارات ال قد احلالية

على نظرية التعليم املستند استددام االسرتاتيريات اليائمة 
إىل الدماغ  ميكن عن تسهم يف تنمية مهارات التفكري 
البصري لديهم. وهذا ما دفع الباحث إىل تطوير وحدة يف 
الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم 

فاعليتها يف تنمية بعض  على تعّرفالاملستند إىل الدماغ و 

ى طالب الصف الثالث مهارات التفكري البصري لد
 توس؛.امل

  أسئلة الدراسة:

ميكن عن تتقدد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس 
 اآليت:

ما فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية 
قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية مهارات 

 املتوس؛؟التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 

 ويتفرع من  األسئلة الفرعية اآلتية:

ما مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف  1-
 الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية؟

ما فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية 2- 
والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية 

لتفكري البصري لدى طالب الصف الثالث مهارات ا
 املتوس؛؟

 أهداف الدراسة:

حتديد مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف 1-
 الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية.

تعّرف فاعلية وحدة مطورة يف ميرر الدراسات 2-
االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل 
الدماغ يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب 

 الصف الثالث املتوس؛.

 أهمية الدراسة:

تيدم وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية 1-
قائمة على نظرية التعلم املسند للدماغ  قد تسهم يف تنمية 

 مهارات التفكري البصري لدى الطالب. 
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لكيفية استددام نظرية تيدم هذه الدراسة مناذ  إجرائية 2-
التعلم املسند للدماغ يف تدريس الدراسات االجتماعية 

 واالسرتباد هبا يف تصميم وإعداد الدروس. 

تواكب هذه الدراسة االجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تنادي 3-
بتنمية مهارات الطالب املدتلفة عامة  ومهارات التفكري 

 . خاصةالبصري 

 فرضا الدراسة:

بني  (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1-
 يف متوسطي درجات طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة

لصاحل طالب اجملموعة  البعدي البصري التفكري مهارات اختبار
  .الترريبية

بني (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2-
يف التطبييني اليبلي متوسطي درجات طالب اجملموعة الترريبية 

والبعدي الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  
 البعدي.

 حدود الدراسة:

  وحدة "سكان اململكة العربية السعودية" يف ميرر
 توس؛املالدراسات االجتماعية والوطنية لطالب الصف الثالث 

  هـ1437هـ/ 1436طبعة
  املدارس توس؛ من املعينة من طالب الصف الثالث

 الثانوية احلكومية النهارية همدينة الرياض خالل الفصل الدراسي
  .هـ 1437هـ/ 1436الثاين
  قياس فاعلية الوحدة املطورة على متغري مهارات التفكري

وهي: مهارة التعرف على الشكل البصري  مهارة  البصري
حتليل الشكل البصري  مهارة إدراك العالقات يف الشكل 

  مهارة البصري متثيل املعلومات على الشكل البصري  مهارة
لدى طالب الصف استدالص املعىن من الشكل البصري.  

 .توس؛املالثالث 

 مصطلحات الدراسة :

مصطلح إحصائي يدل على  "وهي :Efficiency))الفاعلية 
جمموعة من املياييس اإلحصائية اليت ميكن عن يستددمها 
الباحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية والنفسية للتعرف 
على األمهية العملية للنتائ  اليت عسفرت عنها حبوث  

ف الدراسة احلالية ر  وتُع .(646,ص2003)عصر "ودراسات 
تنمية يف البعدي للوحدة املطورة الفاعلية بأهنا: ميدار األثر 
يف ميرر الدراسات االجتماعية  مهارات التفكري البصري

 توس؛. امللدى طالب الصف الثالث  والوطنية
تعرف الوحدة بأهنا" تنظيم معارف من  :(unit)الوحدة 

جماالت دراسية عديدة  تدور حول فكرة عو موضوع  عو 
اليومية  وهذا مشكلة معينة يشعر هبا املتعلم يف حيات  

التنظيم يتراوم احلدود الفاصلة بني املواد الدراسية املنفصلة 
وتتاح الفرص للمتعلم كي يكون إجيابًيا ومشارًكا فعااًل يف 

 .(201, ص1996واجلمل   العملية التعليمية" )اللياين
الدراسة احلالية الوحدة بأهنا: تنظيم جملموعة من ف ر  وتُع

الرتبوية واملهارات املرتبطة بوحدة سكان املعارف واخلربات 
براف حتت إ اململكة العربية السعودية ينفذها الطالب

 املعلم هبدف تنمية مهارات التفكري البصري لديهم.
  Brain Based): نظرية التعلم المستند للدماغ 

Learning)    نظرية يف التعلم تؤكد على التعلم "ف بأهنا: تُعر
واالستشارة العالية والواقعية واملتعة مع حضور الذهن 

والتشوي  واملرح والتعاون  وغياب التهديد  وتعدد وتداخل 
ة وغري ذلك من خصائص ياألنظمة يف العملية التعليم
 فوتُعر   .(Jensen, 2002, p3) "التعلم املتناغمة مع الدماغ

النظرية اليت اعتمد عليها الباحث يف تطوير  :بأهنا اإجرائيً 
مية هميرر الدراسات االجتماعية يوتدريس وحدة تعل

توس؛  هما حيي  عفضل استشارة املوالوطنية للصف الثالث 
فضل النتائ  لتنمية مهارات التفكر عممكنة للدماغ لتقيي  

 البصري.
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 :(Visual Thinking Skills)مهارات التفكير البصري
قدرة الفرد على املهارات اليت تشري إىل " بأهنا: فتُعر  

والصور املعروضة علي   بكال والرسوماتألالتعامل مع ا
 ,Campbell, 1995) "حتويهاإلجياد معىن للمضامني اليت 

p182)    منظومة من العمليات اليت بأهنا إجرائياً  فوتُعر :
بكال والصور واخلرائ؛ ألمتكن املتعلم من قرا ة وفهم ا

جياد العالقات فيما بينها وحتويل إوالرسوم البيانية وحتليلها و 
املنظومة   لفظية مفهومة  وهذه ةىل داللإلغتها البصرية 

مهارة التعرف على الشكل  :تشمل املهارات اآلتية
  مهارة إدراك لبصري  مهارة حتليل الشكل البصريا

العالقات يف الشكل البصري  مهارة متثيل املعلومات على 
الشكل  مهارة استدالص املعىن من الشكل البصري. 
وتياس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار 

 مهارات التفكري البصري الذي ععده الباحث.

 :منهج الدراسة

 ةلتعرف فاعليالترريـي  بب  الباحث املنه  استددم      
 (العامل التابع) الوحدة املطورة على ملستيبل( وهوا)املتغري 

لدى طالب الصف الثالث  مهارات التفكري البصريوهو 
ددم يف هذه الدراسة عحد تصميمات املنه  استُ و متوس؛  

الذي يعتمد  (Quazi Experimental Design) بب  الترريي
على اليياس اليبلي والبعدي جملموعتني جتريبية وضابطة 

(Pre-Test, Post Test Control Group Design) 

 .(2000العساف )

 مجتمع الدراسة:

تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الثالث       
توس؛ باملدارس احلكومية النهارية التابعة لومارة التعليم يف امل

مدينة الرياض التعليمية  والذين هم على مياعد الدراسة 
طالباً  (3825) وعددهم هـ1437هـ/1436 للعام الدراسي
 (. هـ1437 مدرسة )ومارة التعليم  (291) مومعني على

 عينة الدراسة:

نظرًا لكثرة عفراد جمتمع الدراسة  جلأ الباحث الختاذ 
اجملموعة وحدة للعينة وتسمى هذه الطريية بالعينة العشوائية 

مت اختيار عينة الدراسة  إذ  Multi-Stage Sampleالعنيودية
من إحدى مدارس جمتمع الدراسة بالطريية العشوائية 

 :على النقو اآليتالعنيودية البسيطة 

مت االختيار العشوائي ملركز من مراكز اإلبراف الرتبوي  -
التابعة لإلدارة العامة للتعليم همدينة الرياض  وقد وقع 

 االختيار على مركز اإلبراف الرتبوي بالشرق. 

الختيار العشوائي ملدرسة من املدارس التابعة هلذا املركز ا -
لتمثيل اجملموعة الترريبية  اليت ستدرس وفيًا للوحدة 
املطورة  واجملموعة الضابطة واليت سُتدرس وفيًا للطريية 
املتبعة )املعتادة(  وقد وقع االختيار على متوسطة عيب هالل 

 العسكري.

ول اليت متثل جمموعيت عخريًا مت عشوائيًا اختيار الفص -
الدراسة من املدرسة اليت وقع عليها االختيار  وقد مثل 

اجملموعة الضابطة  يف حني مثل الصف  1/م/3الصف 
اجملموعة الترريبية  وبذلك فيد بلغ عدد عينة  2/م/3

 ( طالباً.50الدراسة )

 :أدوات ومواد الدراسة

ر البصري الالزمة لطالب الصف الثالث يقائمة مهارات التفك1- 
 :متوسط بمقرر الدراسات االجتماعية والوطنيةال

استدلص الباحث مهارات التفكري البصري الالممة  
توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية امللطالب الصف الثالث 

من خالل االطالع على الدراسات والبقوث  والوطنية
دراسة  مثل: لبصريالتفكري االسابية املرتبطة همهارات 

 جرب  (2009) محادة ,(2009) بعث ,(2006) مهدي
مسعود   (2010)عبد الرمحن ,(2010) الشوبكي ,(2010)
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دبيات الرتبوية املتعلية هبا  ألوا (2014) عبد الرمحنو 
را  بعض اخلربا  يف جمال مناه  وطرق آوكذلك استطالع 

تدريس الدراسات االجتماعية  مث عرضت اليائمة على 
جمموعة من احملكمني واملتدصصني يف املناه  وطرق 
التدريس ملعرفة مدى صدق اليائمة وحتديد الومن النسي 

 إذوقد عسفر ذلك عن بعض امللقوظات لكل مهارة  
ل ووصف  إىل مهارة صياغة مهارة التعرف على الشك ُعدلت

التعرف على الشكل البصري  وتعديل صياغة مهارات رب؛ 

العالقات يف الشكل البصري إىل مهارة إدراك العالقات يف 
 على املعلومات ضافة مهارة متثيلإو الشكل البصري  

البصري الرتباطها الوثي  بطبيعة نشاطات التعلم  الشكل
وبذلك عصبقت   والوطنية الدراسات االجتماعية ميرر يف

يبني تلك  (1)واجلدول رقم   مهارات (5) اليائمة تضم
هلا وعرقام األسئلة لكل  النسي املهارات وكذلك الومن

 مهارة.

 (1)جدول رقم 

 لكل مهارةمهارات التفكير البصري والوزن النسبي لها وأرقام األسئلة 
 المجموع الوزن النسبي لمهارات التفكير البصري البيان

مهارة التعرف على 
 الشكل البصري

مهارة حتليل الشكل 
 البصري

مهارة إدراك العالقات 
 يف الشكل البصري

مهارة متثيل املعلومات 
 على الشكل البصري

مهارة استدالص املعىن 
 من الشكل البصري

عدد 
 األسئلة

4 7 3 3 6 23 

 %100 %26 %13 %13 %30 %17 النسبة
أرقام 

 األسئلة
-)ب  (8-)ع(5-1 )ع ب  ( 6-15

 )ع(14-)ع ب(11
 )ع ب(7

 )ب(14
-12-10-9)ب(5-3 )ع(2-4-8

13 
 

-

العربية سكان اململكة "وحدة  اختريتلوحدة المطورة: ا2
فصل للمن ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  "السعودية

 تتضمن وذلك ملا  هـ 1437هـ/ 1436طبعة  الدراسي الثاين
تلك الوحدة من موضوعات ميكن تطويرها يف ضو  نظرية 

وقد   التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات التفكري البصري
وطرق  هداف التعليمية  واحملتوى ألطور الباحث ا

التدريس  وتينيات التعليم  ونشاطات التعلم والتعليم  
دوات التيومي لتلك الوحدة يف ضو  نظرية عساليب و عو 

لتنمية مهارات التفكري البصري لدى   التعلم املستند للدماغ
ذلك  وتُرجم دروس (7)طالب  وقد تكونت الوحدة من ال

 على النقو اآليت:يف كتاب للطالب  ودليل للمعلم 

ععد الباحث  ب الطالب لدراسة الوحدة المطورة :كتا-
ميدمة  للطالب لدراسة الوحدة املطورة  ويتضمن: اً كتاب

عامة  األهداف العامة للوحدة  وعهداف الدروس واحملتوى 
ما  يف الوحدة املطورةوقد روعي   (1) ملق  رقم العلمي
صائص خل مراعاهتا  احملتوى بأهداف الوحدة ارتباط يأيت:

وتتابعها مع الوحدات السابية  تكاملها وترابطها  الطالب
مبنية يف ضو  مبادئ التعلم املستند   عن تكون والالحية

ارة  املتعة  التشوي   التعاون  غياب ثاالست) لدماغإىل ا
التهديد  الذكا  املتعدد  التعلم النش؛  استددام الوسائل 

اليت تتضمنها  تيوم نشاطات التعلم  عن (التعليمية املتنوعة
 اً دور املعلم ميسر   ويكون جيابية املتعلمالوحدة على إ

اخلرائ؛ والصور   إغنا  احملتوى باً وميوم اً ومستشار  اً ومشوق
تستهدف  اليت تعليميةال نشطة  واألبكال البيانيةألوا

 مهارات التفكري البصري. اكتساب الطالب



 حيىي آل سامل: فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف...علي بن 

 

59 

 ععد المعلم لتدريس الوحدة المطورة:دليل  -
للمعلم يسرتبد ب  يف تدريس الوحدة  الباحث دليالً 

  حملة عامة : ميدمةما يأيت الدليل هذا املطورة ويتضمن
موجزة عن نظرية التعلم املستند للدماغ مع بعض 

ع يهداف العامة للوحدة  التوم ألللمعلم  ا اإلربادات
ا دروس اليومية وفيً ختطي؛ الو الزمين لدروس الوحدة  

هداف ألا :يتضمنو لنظرية التعلم املستند للدماغ 
 تينيات  خطة السري يف الدرس  للدرس السلوكية
اليت قد حيتا  إليها  ساليب التيومي  املراجععالتعليم  

 . (2)املعلم يف تدريس الوحدة ملق  رقم

 ضبط الوحدة المطورة والتأكد من صالحيتها:

 للوحدة املطورة كتاب الطالب ودليل املعلم  ُعِرض       
على جمموعة من اخلربا  يف املناه  وطرق التدريس 

  وقد عسفر (4) ملق  رقم ستطالع آرائهم حوهلاال
ضافة إجرا  بعض التعديالت متثلت يف إذلك عن 

نشطة للدروس  وحذف بعض الصور ألبعض ا
ذت خِ وقد عُ   بكال اليت ال ترتب؛ هموضوع الوحدةألوا

صبح كتاب عتلك املالحظات يف االعتبار  وبذلك 
 لالستددام. صاحلنيالطالب ودليل املعلم 

 ار مهارات التفكير البصري. باخت3-

قياس مهارات التفكري  ىلإيهدف االختبار       
  البصري لدى طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة

  وقد مت وبعدها تدريس الوحدة املطورة وذلك قبل
 تية:آلإعداد هذا االختبار وفياً للدطوات ا

حتديد مهارات التفكري البصري: قام الباحث بتقديد -
مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف الثالث 

ا توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية  وفيً امل
 إليهابارة إللعدد من اخلطوات العلمية اليت متت ا

 سابياً.

االختبار: صيغت مفردات االختبار  صياغة مفردات -
وامليال اليصري  ار من متعدد يعلى صورة فيرات اخت

كمال الفراغ(  ومتثيل املعلومات على الشكل إ)
 مفردة. (23)وبلغ عدد املفردات  البصري 

قام الباحث بعرض الصورة املبدئية  صدق االختبار:-
 (4) لالختبار على جمموعة من احملكمني ملق  رقم

وصدق   من الصدق الظاهري تأكد الباحثوقد 
وضوح تعليمات يف: احملتوى من خالل تعرف آرائهم 

  سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار  االختبار
 ليياس السؤال مناسبة  الدقة العلمية ألسئلة االختبار

التعديالت  عجريتوبناً  على آرا  احملكمني   املهارة
تصقيح   سئلة لغوياً إعادة صياغة بعض األ ية:اآلت

يف  التدقي  يف بدائل اإلجابة  بعض األسئلة علمياً 
 .بعض األسئلة

اختبار مهارات طُب     الترربة االستطالعية لالختبار:- 
التفكري البصري بصورت  املبدئية على عينة استطالعية 
من جمتمع الدراسة ومن خار  عينتها تكونت من 

توس؛  وقد هدفت املالثالث  من الصفطالبًا ( 32)
 :الترربة االستطالعية لالختبار إىل

ا -
 مدى وضوح تعليمات االختبار ومفردات . علىلتعرف 
ح -

مت حساب معامل علفا   :ساب معامل ثبات االختبار
للتأكد من ثبات االختبار   (Alpha Cronbak)كرونباخ 

لالختبار   (0.85)ثبات يساوي الووجد عن معامل 
عن االختبار ل  درجة مناسبة من   مما يشري إىل كاماًل 

 الثبات  وعن  صاحل للتطبي .

ت -
تراوحت  :ملفردات االختبار السهولةحديد معامالت 

 معامالت السهولة ملفردات االختبار التقصيلي ما بني

 ميبولة. وهي تعد معامالت سهولة (0.20-0.80)
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تعد الفيرة : حتديد معامالت التمييز ملفردات االختبار -
 0.20ميبولة إذا مل ييل فيها معامل التمييز عن 

(Mitra,2009, et al.,p2-7)  دلت قيم معامل التمييز وقد
احملسوبة  على صالحية مجيع عسئلة االختبار لوقوعها 

تراوحت  معامالت التمييز بني    إذضمن هذا املعيار
(0.33-0.78) . 

 دقيية. (40)ووجد عن  ساب ممن االختباركما مت ح -

جرا  الترربة إبعد النهائية:   االختبار يف صورت -
االستطالعية وحساب معامل الثبات  عصبح االختبار يف 

صفقة البيانات والتعليمات مث  صورت  النهائية يتكون من:
  وخصصت درجة لكل الً اسؤ  (23) سئلة وعددهااأل

وبذلك تكون الدرجة الصغرى صفر والدرجة   سؤال
 . (3)ملق  رقم  درجة (23)النهائية 

 

 التطبيق القبلي ألداة الدراسة:
اختبار مهارات التفكري الدراسة ) اةطب  الباحث عد

( على مجيع عفراد عينة الدراسة  بإبراف ومتابعة البصري
من الفصل  الثاينمبابرة من  وذلك خالل األسبوع 

يف يوم   هـ 1437هـ/ 1436الثاين للعام الدراسيالدراسي 
وقد حرص الباحث على   هـ15/4/1437االثنني املواف  

توحيد التوجيهات اليت تعطى جلميع عفراد اجملموعتني  وبعد 
االنتها  قام الباحث بتصقيقها  للتقي  من عن طالب  

من مستوى  انطليتاكلتا اجملموعتني الترريبية والضابطة 
للتعرف عما إذا كانت  T,testطب  الباحث اختبار و واحد  

مهارات هناك فروق ذات داللة إحصائية يف نتيرة اختبار 
بني طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة.  التفكري البصري

 .(2)قم ر  لفقصل على املعطيات الرقمية املبينة يف اجلدو 

 (2)جدول 
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار ) ت ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  

 الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري االختبار القبلي.
                       

 البيانات
 المهارات

التطبيققققققق القبلققققققي للمجموعققققققة 
 التجريبية

التطبيققققققق القبلققققققي للمجموعققققققة 
 الضابطة

درجقققققققققققققققققققة 
 الحرية

 قيمة "ت"
 المحسوبة

مسققققققققققققققققققققققتوى 
 الداللة

املتوســــــــــــــــــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

املتوســــــــــــــــــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنـــــــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

التعقققققققرف علقققققققى الشقققققققكل 
 البصري

 غري دالة 1.00 48 0.37 1.16 0.76 1.00

 غري دالة 0.88 1.05 2.76 0.96 2.52 تحليل الشكل البصري

إدراك العالقققققققققققققات فققققققققققققي 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.77 0.68 0.72 0.58 0.60

تمثيققققل المعلومققققات علققققى 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.85 0.81 0.60 0.51 0.44

اسقققققتخالع المعنقققققى مقققققن 
 الشكل البصري

 غري دالة 0.80 0.90 3.16 0.89 2.96

 غير دالة 1.83 1.95 8.40 1.94 7.52 اماًل االختبار ك
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عن  ال يوجد فروق ذات داللة  (2)ويستدل من اجلدول رقم 
إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة 

يف اختبار مهارات التفكري  T,testالضابطة يف اختبار)ت( 
د  بالترربة الب على التكافؤ وإمكان هذا يدلو البصري  

 .على جمموعيت الدراسة

 تدريس الوحدة:
قام الباحث بالتنسي  مع معلم اجملموعتني الترريبية       

يف تدريس موضوعات الوحدة يف  يبدعوالضابطة  لكي 
حد  وبالفعل مت تدريس اجملموعتني يف الفرتة من اوقٍت و 

املواف   األربعا   إىل يوم هـ17/4/1437املواف   األربعا يوم 
 مت تدريس اجملموعة الضابطة وحدة فيد هـ15/5/1437
" بالطريية املتبعة سكان اململكة العربية السعودية"

عما اجملموعة الترريبية فيد عُعدت ونُفذت   )املعتادة(
  التعلم املستند للدماغوفيًا لنظرية املطورة دروس الوحدة 

درست دراسية للمرموعتني  تسع حصصتنفيذ الوتطلب 
االختبار اليبلي إجرا  و   احملددة للدراسة املوضوعات خالهلا

  والبعدي.

 الدراسة:ألداة التطبيق البعدي 

اختبار مهارات الدراسة ) ألداةمت التطبي  البعدي      
 لتا( بعد االنتها  من تدريس الوحدة لكالتفكري البصري

املواف   ربعا ألاوذلك يوم   اجملموعتني الترريبية والضابطة
بإبراف مبابر من الباحث  وهمساعدة من  هـ15/5/1437

فاعلية وحدة  تعّرف   هبدفللوحدة املطورةاملعلم املنفذ 
مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية 
التعلم املسند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري البصري 

  مث رصد الدرجات توس؛امللدى طالب الصف الثالث 
 . وتفسري النتائ اجملموعتني لكلتا

 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

حصائيًا األساليب استددم الباحث يف معاجلة البيانات إ
 : اإلحصائية اآلتية

حلساب ثبات  (Alpha Cronbak)معامل علفا كرونباخ  -
 االختبار.

للكشف عن داللة الفروق بني  T.TESTاختبار) ت (  -
 املتوسطات. 

 Blacke Ratioحساب نسبة بليك للكسب املعدل  -
 للتأكد من فاعلية الربنام  امليرتح.

 تائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:ن

فيد تناول الباحث  سابياً متت اإلجابة عن السؤال األول 
اإلجرا ات واخلطوات املتبعة لتقديد مهارات التفكري 

 الالممة لطالب الصف الثالث متوس؛ هميرر البصري
سيعرض الباحث النتائ  و   الدراسات االجتماعية والوطنية

اليت توصلت إليها الدراسـة ومعاجلتها إحصائيًا ووصفياً 
وحتليليًا يف ضو  الدراسات والبقوث السابية واإلطار 

 . الدراسة السؤال الثاين وفرضي عن لإلجابةوذلك  النظري
 :األول الفرض صحة اختبار

توجد فروق ذات داللة إحصائية  :"وقد نص  على عن       
بني متوسطي درجات طالب  (0.05)عند مستوى 

 التفكري مهارات اختبار يف اجملموعتني الترريبية والضابطة
 ".لصاحل طالب اجملموعة الترريبية البعدي البصري
وللتقي  من صقة هذا الفرض قام الباحث        

املعيارية لدرجات  حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
اختبار  كل من اجملموعة الضابطة واجملموعة الترريبية يف

من  مهارةويف كل  البعدي كاماًل  مهارات التفكري البصري
للمرموعات املستيلة  T.test  مث طب  اختبار )ت( مهارات 

اختبار مهارات  لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني يف
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 :(3)اجلدول رقم املدتلفة كما هو مبني يف  همهارات البعدي  التفكري البصري
  (3)جدول 

اختبار ) ت ( لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الحسابية واالنحرافات المعيارية و نتائج المتوسطات 
 االختبار البعدي. اختبار مهارات التفكير البصري الضابطة في

 
 البيانات 
 المهارات

 بعقققققققققققققققققققديالتطبيقققققققققققققققققققق ال
 للمجموعة التجريبية

 بعققققققققققققققققققديالتطبيققققققققققققققققققق ال
 للمجموعة الضابطة

الفرق يبن 
 المتوسطين

درجقققققققققققة 
 الحرية

 قيمة "ت"
 المحسوبة

مسقققققققققققققتوى 
 الداللة

املتوســـــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنــــــــــــــراف 
 املعياري

املتوســـــــــــــــــــ؛ 
 احلسايب

االحنــــــــــــراف 
 املعياري

التعققققققرف علققققققى الشققققققكل 
 البصري

 دالة 12.70 48 2.16 0.65 1.56 0.46 3.72

 دالة 5.25 2.13 1.36 4.48 0.80 6.61 تحليل الشكل البصري
إدراك العالققققققققققققات فقققققققققققي 

 الشكل البصري
 دالة 4.26 0.84 0.80 1.84 0.57 2.68

تمثيققققل المعلومققققات علققققى 
 الشكل البصري

 دالة 2.82 0.72 1.05 1.76 0.59 2.48

اسققققتخالع المعنققققى مققققن 
 الشكل البصري

 دالة 10.82 2.84 1.31 2.84 0.56 5.68

 دالة 10.34 7.64 2.79 12.44 2.36 20.08 اماًل االختبار ك
إىل وجود فروق ذات داللة  (3)شري اجلدول رقم ي      

بني متوسطي درجات  (0.05)إحصائية عند مستوى 
اختبار  طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف

كل   وكذلك عند  البعدي كاماًل  مهارات التفكري البصري
لصاحل اجملموعة  مهارة من مهارات التفكري البصري

على الطريية  الوحدة املطورةالترريبية. وهذا يعين تفوق 
مهارات التفكري  اختبار املتبعة )املعتادة( إحصائيًا يف

كل مهارة من مهارات     وكذلك عنداماًل البعدي ك البصري
. عما من حيث قيمة الفروق بني متوسطات التفكري البصري

اختبار  درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف
  فيد مهارات من  مهارةيف كل  مهارات التفكري البصري

درجات ُسرلت ععلى قيمة للفروق بني متوسطات 
استدالص املعىن من الشكل ) مهارةاجملموعتني يف 

التعرف ) مهارةالفرق يف  ا  تاله(2.84)بلغت  إذ( البصري

الفرق يف  ا  تاله(2.16)بلغ  إذ( على الشكل البصري
  مث الفرق (2.13)بلغ  إذ( حتليل الشكل البصري) مهارة
 بلغ إذ( إدراك العالقات يف الشكل البصري) مهارةيف 

مهارة وعخريًا ُسرلت عقل قيمة هلذه الفروق يف   (0.84)
   (.0.72) بلغت إذ( متثيل املعلومات على الشكل البصري)

يف  اعثرً  للوحدة املطورةوتعطي هذه الفروق مؤبرًا على عن 
لدى طالب اجملموعة تنمية مهارات التفكري البصري 

 تؤكد هذه النتائ  حتي  الفرض األول منكما   الترريبية
 .فروض الدراسة

 اختبار صحة الفرض الثاني:
توجد فروق ذات داللة إحصائية  وقد نص  على عن "

بني متوسطي درجات طالب  (0.05)عند مستوى 
اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي والبعدي الختبار 

 ".مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  البعدي
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وللتقي  من صقة هذا الفرض  قام الباحث حبساب 
  هبدف التأكد من Blackeنسبة الكسب املعدل لبليك 

باليدر املالئم وامليبول تربويًا من  الوحدة املطورةاتصاف 
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الفاعلية يف 

 توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية".املالصف الثالث 
 : يمعادلة بليك وهمستددماً  

 س       -س    +     ع    -نسبة بليك =     ع
 د           س  -د                      

 حيث :                 

س  = املتوس؛ احلسايب لدرجات اجملموعة                 
 يف االختبار التقصيلي اليبلي .

ص  =  املتوس؛ احلسايب لدرجات اجملموعة                
 يف االختبار التقصيلي البعدي .

د =الدرجة العظمى لالختبار التقصيلي                
(Cleary, 1971,473). 

وحبساب نسبة الكسب املعدل لبليك  مت احلصول      
 (.4) على املعطيات املبينة يف اجلدول رقم

 (4)جدول 

الدراسات )المجموعة التجريبية( بمقرر  متوسطاللدى طالب الصف الثالث  تنمية مهارات التفكير البصريفي  الوحدة المطورةفاعلية 
  االجتماعية

 البيان           
 األبعاد

 النهاية العظمى
 )د(

المتوسط القبلي 
 )س(

 البعديالمتوسط 
 )ع(

نسبة 
الكسب 
 المعدل

 الداللة

 دالة 1.6 3.72 1.00 4 التعرف على الشكل البصري
 دالة 1.5 6.61 2.52 7 تحليل الشكل البصري

 دالة 1.6 2.68 0.60 3 إدراك العالقات في الشكل البصري
 دالة 1.4 2.48 0.44 3 تمثيل المعلومات على الشكل البصري
 دالة 1.3 5.68 2.96 6 استخالع المعنى من الشكل البصري

 دالة 1.3 20.08 7.52 23 اماًل االختبار ك
عن نسبة الكسب املعدل  (4)يتضح من نتائ  اجلدول رقم 

   للمرموعة الترريبية اختبار مهارات التفكري البصرييف 
كانت عالية فيد وصلت إىل    الوحدة املطورة لدراسةنتيرة 

وهي ععلى من احلد األدىن لنسبة الكسب املعدل  (1.3)
فاعلية الوحدة املطورة يف حسب قانون بليك. مما يدل على 

تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث 
اجملموعة  هادرست اليت توس؛ هميرر الدراسات االجتماعيةامل

الترريبية  وهذا يؤكد صقة الفرض الثاين من فروض 
توجد فروق ذات داللة  الذي ينص على عن  :"الدراسة 

بني متوسطي درجات (0.05)إحصائية عند مستوى 

طالب اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي والبعدي 
 ". الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي  البعدي

  :ثانياً: مناقشة وتفسير النتائج
وحتليل النتائ  اليت اتضح من خالل املعاجلة اإلحصائية  

مهارات التفكري  اختبار حييتها جمموعتا الدراسة يف
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي البصري 

 درجات طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف
ويف كل  كاماًل   البعدي اختبار مهارات التفكري البصري

لصاحل طالب اجملموعة  مهارة من مهارات التفكري البصري
 االدراسة. كمهلذه وبذلك يُيبل الفرض األول  الترريبية 

الوحدة عبارت النتائ  اليت توصلت هلا الدراسة إىل عن 
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 تصف باليدر املالئم وامليبول تربويًا من الفاعليةت املطورة
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف  يف

 جتاومت   فيداالجتماعية توس؛ هميرر الدراساتاملالثالث 
الذي حدده  األدىن للفاعليةنسبة الكسب املعدل احلد 

الوحدة   وهذه النتائ  تعين عن (1.3)بلغت  إذ  بليك
تنمية مهارات التفكري  فاعلية يف تذا تكان  املطورة

توس؛ هميرر املالبصري لدى طالب الصف الثالث 
هلذه يُيبل الفرض الثاين وبذلك  الدراسات االجتماعية.

 الدراسة.
 ي :ويمكن تفسير هذه النتائج  بما يأت

عادة صياغة وتنظيم حمتوى الوحدة يف ضو  نظرية إن إ -
دماغ  وتضمني الوحدة املطورة عنشطة للالتعلم املستند 

تعليمية لتنمية مهارات التفكري البصري الالممة لطالب 
االجتماعية توس؛ هميرر الدراسات املالصف الثالث 

فكار يف صورة ألوالوطنية  كان ل  عثر كبري يف تنظيم ا
ن إبصرية عكثر من االعتماد على اللغة اللفظية  إذ 

استدعا  الذاكرة البصرية عسهل على املتعلمني من استدعا  
الذاكرة اللفظية  مما ساعد يف تنمية مهارات التفكري 

 البصري .
مية وعساليب األنشطة التعليمية التعل تعددساعد  -

  ىل الدماغإالتعلم املستند التدريس اليائمة على نظرية 
على  صور عرض البيانات واملعلومات تنوعوكذلك 

الوحدة املطورة يف تعلم حمتوى  هاتوظيفو  استثمار احلواس
ن يعمل وينش؛ عتاح لكل طالب عمما  ا وحتيي  عهدافه

   لديبأساليب وطرق تتناغم مع طبيعة السيادة الدماغية 
واكتساب مهارات التفكري  االستيعاب ىل ميادةإوهذا عدى 

 .البصري

نظرية وسريه وف  مراحل  ساهم اختالف دور املعلم -
يف إجياد بيئة تعليمية تتمقور دماغ إىل الالتعلم املستند 

خربات متتابعة  ماكتساهب   وتساعد علىاملتعلمنيحول 
 .سامهت يف تنمية مهاراهتم البصرية

ساعدت البيئة التعليمية اليت راعت مبادئ التعلم  -
ىل الدماغ واليت ركزت على مراعاة اجلانب إاملستند 
يف  ثارة  التشوي (إلمان  املتعة  األ)احلفز  ا االنفعايل

إحداث تفاعل بني املعلم والطالب  وبني الطالب عنفسهم 
عثنا  عملية التدريس  وقد ترتب على ذلك بعور الطالب 

يف ميرر باملرونة يف التعامل مع املعلومات واملفاهيم واملبادئ 
يف اكتساهبم  وقد عسهم ذلك عيضاً   الدراسات االجتماعية

 مهارات التفكري البصري.

 ورسومات وخرائ؛ بيانية بكااًل عنشطة تتضمن عتوفر  -
وفهمها  معهاالتعامل تتطلب من املتعلمني  اوصورً  متنوعة

مما ساعد على   منهاوإدراك العالقات واستدالص املعاين 
خرى وهذا ألىل احلواس اإبراك حاسة البصر باإلضافة إ

 عسهم يف تنمية مهارات التفكري البصري.

توصلت إلي  بعض والنتائ  السابية تتف  مع ما       
 الدراسات السابية اليت عسفرت نتائرها عن فاعلية الربام 

دماغ يف إىل الملستند االتعلم اليائمة على نظرية  والوحدات
مثل دراسات:  تنمية مهارات التفكري البصري

 .( 2015آدم وبتات و) ( 2013حممد )

 توصيات الدراسة: في ضوء ما سبق توصي الدراسة بما يأتي:

دماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمن للإدرا  نظرية التعلم  -
الجتماعية على وج  احمتوى ميرر طرق تدريس الدراسات 

 اخلصوص  وبيية التدصصات يف كليات الرتبية.

التفكري البصري لدى االهتمام بتنمية مهارات  -
التفكري  ووضع  مهارات عحد عهداف تنميةالطالب  وهو 

يف  مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصري
 .خمتلف املراحل الدراسية

نشطة اليت يتضمنها ميرر الدراسات ألضرورة تنوع ا -
بكال األرسوم و الصور و بال هاميتدعو  والوطنية االجتماعية

 تسهم يف تنمية مهاراتحبيث   تنوعةاملرائ؛ اخلبيانية و ال
 الطالب. لدىة التفكري املدتلف
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تطوير عهداف وحمتوى منه  الدراسات االجتماعية  -
توس؛ يف ضو  مبادئ نظرية املوالوطنية للصف الثالث 

ىل الدماغ ووف  قائمة مهارات التفكري إالتعلم املستند 
 يف هذه الدراسة. إليهاالبصري اليت مت التوصل 

مقترحات الدراسة: يقترح الباحث إجراء بعض  -
 الدراسات مثل:

الدراسات االجتماعية باملرحلة تيومي حمتوى كتب  -
عدادية يف ضو  مهارات التفكري البصري ومدى اإل

 اكتساب الطالب هلا.

نظرية قائم على جرا  دراسة مماثلة لبيان عثر برنام  إ -
عخرى   ةدماغ يف متغريات تابعإىل الملستند االتعلم 

 بداعي.إلالدافعية والتفكري او كالتقصيل 
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Abstract: The current study aimed to investigate the Effectiveness of A developed unit in the Social and National 

Studies based on brain based learning theory on development visual thinking skills for the third Grade middle Students in 

Kingdom of Saudi Arabia, To achieve the objectives of the study The researcher prepared A List OF visual thinking 

skills for third Grade middle Students in Social studies Curricula, and A developed unit in the social studies based on 

brain based learning theory to investigate its Effectiveness on development visual thinking skills for the third Grade 

middle Students. The researcher Employed the quiz experimental design, the sample of the study consisted of (50) 

students, they were divided into two equal groups; experimental and control was selected by randomly method, also the 

researcher prepared visual thinking skills test, The finding indicated that there were statistically significant differences 

between the mean rank scores of the groups in favor of the experimental group, The finding also indicated The 

Effectiveness of A developed unit on developing visual thinking skills for the third Grade middle Students, The study 

concluded  by offering a group of recommendation; the necessity of inclusion brain based learning theory and its 

educational applications on teaching methods Courses  at faculties of education, A matrix of sequence and continuous for 

visual thinking skills must be prepared on the Social and National Studies in varied instructional stages. 

Key words: The Social and National Studies, Brain Based  Learning Theory, Visual Thinking Skills 
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نظر  من وجهةجامعة الملك سعود  -بكلية التربية أعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات التربوية أداء واقع 
1المتدربين  

 فايز عبد العزيز  الفايز
 جامعة امللك سعود  -كلية الرتبية                                                     

 هـ3311/ 3/ 1 وقبل -هـ 31/3/3311 قدم للنشر

 
، وقد جامعة امللك سعود -ركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيةمب أداء أعضاء هيئة التدريس التعرف على واقعهدفت الدراسة إىل : المستخلص

( 311نة الدراسة مكونة من )جلمع البيانات، وكانت عي أداة  الدراسة، وقد استخدمت االستبانة يق أهداف قاستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتح
د توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها موافقة  أفراد الدراسة جامعة امللك سعود. وق–ا يف الربامج اليت يقدمها مركز تدريب القيادات الرتبوية يف كلية الرتبية متدرب  

 :ما يأيتو طرق التدريس الفعالة و من نتائج الدراسة نسانية و بدرجة متوسطة على بُعدي التمكن العلمي عالية على بُعد العالقات اإلبدرجة 
اسرتاتيجية التعلم التعاوين يطبقون  العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا و موافقة  أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة -

 .يف قاعة التدريب
يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسها و املتدربني على املشاركة واملناقشة حيثون  ء هيئة التدريس أعضاموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن  -

 .االحرتام والتقدير
أعضاء هيئة رة ربط ضرو ت ميدانية مصاحبة لعملية التدريب مع عمل زيارا التدريس يف طرق التدريب احلديثة و عقد دورات ألعضاء هيئةضرورة  -

 بالتقنية احلديثة. يةالتدريبم التدريس أساليبه
 .استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب واالستفادة من خرباهتمأمهية  -
 

   .األداء، أعضاء هيئة التدريس، مركز تدريب القيادات : الكلمات المفتاحية
 

 

 

 

                                                            
 يتقدم الباحث بالشكر ملركز حبوث كلية الرتبية  جبامعة امللك سعود على دعمه هلذه الدراسة. 1
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 المقدمة:

وية أعضاء هيئة التدريس ضرورة ملحة وأولأداء تقومي    
فعاليتهم هنم بكفاءهتم و ينبغي عدم إمهاهلا، إذ إمهمة 

 ةالنموذج والقدوة وهم اللبن وسلوكياهتم يصبحون هم
األساسية اليت تقوم عليها العملية التعليمية. والتقومي يساعد 

، وكذلك مفاعليتهاملهين وزيادة  معلى حتسني وتطوير أدائه
 .ءاألدا ت اليت تنجم من تدين واخنفاض هذاجتنب السلبيا

املختلفة ألي منظومه اإلدارية وإذا تفحصنا العمليات 
وهي  كبري فيها،  هتمامجند أن عملية التقومي تأخذ اية، تعليم

هنا الدافع إلجراء أي تطوير أو جتديد. كما إ حجر الزاوية
س الذي يقود العاملني يف املؤسسة التعليمية على الرئي

 ومن مث العمل على حتسني أدائهم اختالف مواقعهم إىل
 (.7131املخرجات )الثويين وعبدالعال، 

وخيتلف تعريف التقومي باختالف مراحله التارخيية،    
ومداخله النظرية وكذلك باختالف اهلدف من عملية التقومي، 
ففي مراحل التطور األوىل يف العصر احلديث كان التقومي 
قريب االرتباط بتقومي اإلجناز يف مقابل األهداف السلوكية، 

، وكمال الشخييببإدارة اختبارات مرجعية املعيار)أو 
 (. م7133

إن عملية التقومي توفر تغذية راجعة لكل من املوظف     
واملؤسسة عن األداء الذي يقوم به وتعرفه علـى نقـاط قوته 
وضعفه . وميكن ربط أنظمة املكافآت واحلوافز مع األداء 

نـها حبيث تصبح أنظمة التقومي أداة للحافزية يستفيد م
، وتبني للموظف كيف ميكن أن يطور املوظف واملؤسسة معا  

األفراد الذين يتمتعون بصفات  أداءه، وتكتـشف اإلدارة معـه
قيادية أو استثنائية ميكن االستفادة منهما يف شغل الوظائف 

) أبو الرب وقدادة،  الشاغرة مستقبال  بالرتقيـة الداخلية
7111) 

 

 مشكلة الدراسة:

انات أعضاء هيئة التدريس من قدرات معرفة إمك    
ا، وذلك للتعرف على أهم ة يعد مطلبا  رئيس  وتوجهات فكري

ما يكون عضو هيئة  رمدخالت العملية التعليمية، ألنه بقد
التدريس متميزا  يف تلك اجلوانب بقدر ما تكون املخرجات 

 (.  7133العتييب، ) اجلامعية متميزة
هيئة التدريس يف مركز وألمهية األداء التدريسي لعضو    

وحتديدا  أهداف املركز تدريب القيادات الرتبوية  يف حتقيق 
حاجات  ةتلبي وقادرة علىعملية إعداد وبناء خمرجات مؤهلة 

على املشرف  اجملتمع ومتطلباته املختلفة، أدرك الباحث
جبامعة امللك سعود وجود  تدريب مركز القيادات الرتبوية

 املركز لتدريسي لعضو هيئة التدريس يفتقومي األداء ااحلاجة ل
ن لذلك فإ جودة التدريبملعرفة واقع األداء ولتحسني ورفع 

 مشكلة البحث تتبلور يف التساؤالت اآلتية:
ألعضاء هيئة التدريس مبركز  ما واقع األداء التدريسي -3

تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك سعود من وجهة 
طرق التدريس  -)التمكن العلمينظر املتدربني  فيما خيص 

 (. العالقات اإلنسانية  -الفعالة
هل هناك اختالفات جوهريه بني عينة الدراسة حول  -7

 األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس حسب نوع الربنامج؟  
ما املقرتحات الالزمة لتطوير األداء التدريسي ألعضاء  -1

امعة امللك هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جب
 سعود؟

 أهمية الدراسة:

ستجابة لالجتاهات احلديثة اليت هتتم مبوضوع جتويد اال -
 التعليم والتدريب.

رتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس، زيادة الوعي بأمهية اال  -
 بغية الوصول بأدائهم إىل املستوى املقبول. 
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تطوير املمارسات التدريبية ألعضاء هيئة  املسامهة يف -
 -لتدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيةا

 جامعة امللك سعود.
يف ختطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية ألعضاء  املساعدة  -

 هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات
 جامعة امللك سعود. -الرتبوية بكلية الرتبية

 :دراسةأهداف ال

ألعضاء هيئة  التعرف على واقع األداء التدريسي -3
التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك 

 -سعود من وجهة نظر املتدربني  فيما خيص )التمكن العلمي
 (. العالقات اإلنسانية  -طرق التدريس الفعالة

بني عينة  ن وجدتإ اجلوهريةختالفات اال التعرف على -7
تدريس حسب الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة ال

 نوع الربنامج. 
مقرتحات لتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة تقدمي  -1

 التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جبامعة امللك سعود.

 حدود الدراسة

: أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الحدود الزمانية
 .هـ3312-3315الدراسي األول 

لى الربامج التدريبية : تقتصر هذه الدراسة عالحدود المكانية
 -املقدمة من مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية 

 جامعة امللك سعود.
أعضاء : تقتصر هذه الدراسة على تقومي الحدود الموضوعية

من وجهة نظر املتدربني يف مركز تدريب  هيئة التدريس
 جامعة امللك سعود.  -القيادات الرتبوية بكلية الرتبية 

 

 

 :ات الدراسةمصطلح

 The American)يعرف قاموس الرتاث األمريكي : التقومي

Heritage Dictionary, 2004)  بأنه  (مقو  يُ )مصدر الفعل
 التحقق من أو حتديد قيمة أو استحقاق شيء.

بأنه اكتشاف ( Hurny,1989)كما يعرفه قاموس أكسفورد 
 تكوين فكرة عن مقدار أو قيمة شخص أو شيء. أو

قومي يف هذه الدراسة بأنه عملية إصدار حكم ويعرف الت
نوعي أو كمي على أداء عضو هيئة التدريس مبركز تدريب 

باعه لطرق ت  الرتبوية من حيث متكنه العلمي، واالقيادات 
 تدريس فعالة، وإقامة عالقات إنسانية متميزة مع املتدربني. 
يف  عضو هيئة التدريس: هو كل من يقوم بالتدريس والتدريب

 بكلية الرتبية جامعة امللك ركز تدريب القيادات الرتبويةم
اجستري أو امل سعود من محلة شهادة الدكتوراه أو

 س.يو البكالور 

 اإلطار النظري للدراسة 

 نبذة تاريخية عن المركز 
حتت  براجمه التدريبيةتقدمي مركز تدريب القيادات الرتبوية بدأ 

هـ  3115اجلامعي  يف العاممسمى "مركز الدبلوم والدورات" 
ا بنظام الدبلوم العام يف قرار  حينه أصدر جملس اجلامعة  إذ

الرتبية بكلية اآلداب وذلك قبل إنشاء كلية الرتبية مع بداية 
وقد أصدر جملس اجلامعة  .هـ 3111/3111العام اجلامعي 
ا قرار   هـ31/3/3117انية عشرة املنعقدة يف يف جلسته الث

اجلامعات  خلرجييلوم العام يف الرتبية يف الدب القبول علىينص 
والكليات األخرى من املدرسني العاملني الذين ترشحهم وزارة 

وتوجد هلم أماكن شاغرة يف الدبلوم العام على  آنذاك املعارف
أال يعترب قبول هؤالء معادلة لشهادهتم بدرجة البكالوريوس، 

ا على أن اهلدف األساسي من وقد نص قرار اجمللس أيض  
من شهادات  د  عال ي   أهيل ملهنة التدريس وأنهلدبلوم هو التا

مت إيقاف  3371/3311ويف العام اجلامعي  الدراسات العليا.
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برنامج الدبلوم الرتبوي ليصار إىل تقدمي برامج تدريبية مدهتا 
فصل دراسي واحد لفئات املديرين واملشرفني الرتبويني 

القيادات  ومشريف املناهج وحتت مسمى "مركز تدريب
  الرتبوية".

 أهداف المركز  
 :بشكل عام إىليهدف املركز 

  تنفيذ برامج تدريبية فاعلة تقدم للمستفيدين لتحسني
 .األداء الذايت ورفع اإلنتاجية

 لكرتونية وتوجيهها لالستفادة منها توظيف التقنية اإل
 يف تطوير األداء لتحقيق خمرجات ذات جودة ونوعية عالية. 

 مات التدريبية للقيادات الرتبوية يف خمتلف تقدمي اخلد
 التخصصات مبا يتوافق مع جمتمع املعرفة. 

  تلبية االحتياجات التدريبية النظرية والعملية لكوادر
 املؤسسات التعليمية يف مراحل التعليم املختلفة.

   تأهيل وتطوير كوادر املؤسسات التعليمية مهنيا
 وفكريا  وفق مطالب اجلودة.  

  املهارات القيادية الرتبوية مبا يتفق ومطالب تنمية
 التنمية املستدامة يف اجملتمع احلديث.

  االستشارات، القائمة على نتائج البحث  مجيعتقدمي
 العلمي، للمؤسسات الرتبوية داخل وخارج السعودية. 

   املسامهة يف حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة وكلية الرتبية
 يب.يف جمال تطوير التعليم والتدر 

 .تصميم الربامج التدريبية وإعداد احلقائب التدريبية 
  بناء شراكة علمية يف جمال التعليم والتدريب بني

اجلامعة واملؤسسات التعليمية الرائدة داخل اململكة 
 وخارجها .

 أهداف تقويم أعضاء هيئة التدريس 
احلديثة بتقومي أعضاء هيئة القدمية و األدبيات هتمت ا

على أن هناك عددا  من  ت العديد من الدراساتالتدريس، وبرهن
جتاهات اخلاصة بالتقومي وتطبيقاهتا، ومن الذي جيب الطرق واال

أن يشرتك يف عملية التقومي، فإن املمارسني قد اتفقوا على مبدأ 

أن تقومي األداء جيب أن يساعد أعضاء هيئة التدريس على النمو 
(  إىل م7133الق )وقد أشارت عبد اخل.Rifkin,1995)) املهين

 :، وهيأهداف عملية تقومي أعضاء هيئة التدريس
 حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية أو التدريبية. -3
 ه.عضو هيئة التدريس وزيادة فاعليت حتسني أداء -7
 .تطوير حمتوى املادة التعليمية -1
يساعد يف اختاذ قرارات موضوعية، فيما يتعلق بعضو هيئة  -3

فز وتصميم األنشطة أو الرتقية أو تأهيل أعضاء التدريس كاحلوا
 هيئة التدريس.

  التدريس  صفات عضو هيئة
 العناصر األساسية يف أداء عضو هيئة التدريس هي :    

وىل، والبحث ألكادميية يف املرتبة االتدريس والفعاليات األ 
والتأليف يف املرتبة الثانية، والصفات الشخصية لعضو هيئة 

بالتعليمات  وااللتزاماملرتبة الثالثة، والتعاون التدريس يف 
اجلامعية يف املرتبة الرابعة، وخدمة اجلامعة واجملتمع يف املرتبة 

 حبيب والعبيد. داء يف املرتبة السادسةألاخلامسة، وتنمية ا
(7136 .) 

 اجلديـدة الوظـائف أن( "7137) أمحد وضحأ كما     
 هـي والعشـرين، حلـاديا القـرن فـي التـدريس هيئـة لعضـو

 والتـدريب الرصـني، العلمـي والبحـث اإلبـداعي، التـدريس
 اجملتمع وخدمـة املسـتمر، والتعلـيم الفنيـة الـورش وعقـد الفعـال
 ". واإلنساين احمللي

اخلصائص اليت جيب أن يتحلى  (م3113) حممد حدد و      
 :، وهيضو هيئة التدريس الناجحهبا ع

مي، واملهارة يف املهنية: وتتمثل بالتمكن العلاخلصائص  -3
لتزام باملواعيد ، والتفاعل التدريس، والعدالة يف التقومي ودقته، واال

 مع املتلقني.
نفعايل، وحسن : وتتمثل يف االتزان االنفعاليةاخلصائص اال -7

الثقة بالنفس واملوضوعية، و  يف املواقف احلساسة ، فالتصر 
 از واملرونة.والدافعية للعمل واإلجن



ة....أعضاء هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيواقع  أداء فايز بن عبدالعزيز الفايز:   

 

75 

جتماعية: وتتمثل يف: النظام والدقة ، اخلصائص اال -1
والعالقات اإلنسانية الطيبة والتواضع، والصداقة والقيادة والتعاون 

 والتمسك بالقيم الدينية واخللقية واملظهر الالئق والبشاشة.

 الدراسات السابقة 

بعنوان" تقومي الكفاءات  ( م7131)  دراسة السليم -
ية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن املهن

دراسات العليا يف  سعود اإلسالمية من وجهة نظر طالبات ال
 جتماعية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.كلية العلوم اال

وهدفت الدراسة إىل بناء قائمة بالكفاءات املهنية ألعضاء 
جلودة هيئة التدريس يف التخصصات الرتبوية يف ضوء معايري ا

اء داء التدريسي ألعضلشاملة، والتعرف على مدى جودة األا
جتماعية يف جامعة اإلمام حممد هيئة التدريس بكلية العلوم اال

بن سعود اإلسالمية ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
 أداة  ستبانة ق أهداف الدراسة، كما استخدمت االلتحقي

البة. وكانت أبرز ط 377للدراسة، ومت توزيع االستبانة على 
 :على النحو اآليتنتائج الدراسة 

توفر املعايري املرتبطة بالصفات الشخصية والعالقات  -
عضاء العلمي وتنفيذ التدريس يف أداء أ اإلنسانية والتمكن

 هيئة التدريس بدرجة كبرية.
درجة توافر املعايري املرتبطة بالتحفيز والتقومي والتعزيز  -

 بدرجة متوسطة. 
يسي ر بعنوان تقومي األداء التد( م7137بابيه ) اسة در  -

وء اسرتاتيجيات ألعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف يف ض
وفق مرئياهتم.  الطالب ومتطلباهتا يف التدريس املتمركزة

وهدفت الدراسة إىل تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة 
امعة الطائف يف ضوء اسرتاتيجيات التدريس جبالتدريس 

الطالب ومتطلباهتا، واستخدم الباحث املنهج  يفملتمركزة ا
الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، كما استخدم االستبانة 

من  اعضو   316لتجميع البيانات، ومت توزيع االستبانة على 

وتوصلت الدراسة  أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف.
 :يأيتإىل نتائج أمهها ما 

التدريس ملعظم االسرتاتيجيات عضاء هيئة إن ممارسة أ -
الطالب كانت متدنية باستثناء  يفالتدريسية املتمركزة 

 اسرتاتيجية املناقشة والتطبيق العملي.
إن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو ممارسة  -

جيابية الطالب كانت إ يفاسرتاتيجيات التدريس املتمركزة 
 ولديهم رغبة يف تعلمها .

تصور مقرتح لتقومي أداء " م( بعنوان7137دراسة العودة ) -
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف ضوء واجباهتم وبعض 

" . هدفت الدراسة إىل الوصول  لتصور مقرتح اخلربات العاملية
دريس باجلامعات، وذلك من لتقومي أداء أعضاء هيئة الت

وقد اتبع طالع على جتارب  بعض الدول األجنبية، خالل اال
ستبانة استخدم ا، و سرتاتيجيالتخطيط االالباحث مدخل 

عينة الدراسة  تاقتصر وقد موجهة ألعضاء هيئة التدريس، 
من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف اجلامعات  711على 

السعودية، وخرجت الدراسة بوضع تصور مقرتح للوصول إىل 
احلاجات  يس يف ضوءالتدر هيئة أفضل الطرق لتقومي أعضاء 

وكذلك التوجهات العاملية يف جمال تقومي أداء املنوطة هبم، 
 أعضاء هيئة التدريس. 

تقومي بعض اجلوانب ( بعنوان "م7133)  دراسة العتييب -
كادميية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة األ

ت الدراسة إىل معرفة درجة توافر مقومات " هدفنظر الطلبة
يز والتقومي وخدمة التحفوطرق التدريس و التمكن العلمي 

لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران. واستخدم اجملتمع 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة،  

جلمع البيانات،  أداة  بانة كما استخدم الباحث االست
فرد من طالب وطالبات  111وتكونت عينة الدراسة من 

 :النحو اآليتعلى اجلامعة، وكانت أهم نتائج الدراسة 
أن التمكن العلمي يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -

 جبامعة جنران بدرجة متوسطة. 



 (7132مارس  /هـ3311الرياض )مجادى اآلخرة     – 65العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

76 

أن طرق التدريس الفعالة تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 جبامعة جنران بدرجة متوسطة.

أن التحفيز يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة  -
 جنران بدرجة متوسطة.

توافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة أن التقومي ي -
 جنران بدرجة متوسطة.

أن خدمة اجملتمع يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 جبامعة جنران بدرجة متوسطة.

 أساليب" ( بعنوان7131)  دراسة الثويين وعبد العال
  األمريكية اجلامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء أداء تقومي

". هدفت العربية اجلامعات يف امنه ستفادةاال إمكانو 
الدراسة إىل التعرف على أساليب تقومي أعضاء هيئة التدريس 

ستفادة منها يف ت العربية واألمريكية، وكيفية االيف اجلامعا
تطوير منوذج تقييم ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
العربية. وقد استخدم الباحث منهج البحث املقارن، 

املستفادة من تقومي  من الدروس جت الدراسة بعددوخر 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات األمريكية لتطبيقها يف 

جتماعي ة، منها هتيئة املناخ النفسي واالاجلامعات العربي
ألعضاء هيئة التدريس، وإقامة دورت تدريبية هلم وتوفري 
املراجع الدراسية هلم للقيام بواجباهتم ، وإتاحة الفرصة هلم 

 املؤمترات والندوات العاملية.  للمشاركة يف
تصور مقرتح لتطوير  ( بعنوان"م7131) دراسة العيدروس

أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من وجهة 
هدفت نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعات منطقة مكة. 

ف على أهم مالمح تقومي أعضاء هيئة الدراسة إىل التعر 
وفقا  ملبدأ املسؤولية اإلسالمية  التدريس باجلامعات السعودية

، والتعرف على واقع أساليب تقومي أداء عضو هيئة التدريس 

يف اجلامعات السعودية والكشف عن املتطلبات اليت ينبغي 
توافرها يف األساليب املستخدمة يف تقومي أداء أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعات السعودية، والصعوبات اليت تواجه أعضاء 

تدريس باجلامعات السعودية. وقد استخدمت الدراسة هيئة ال
من  (7311املنهج الوصفي التحليلي وطبقت استبانة على )

) أم  أعضاء هيئة التدريس بثالث جامعات مبكة املكرمة هي
رى، وامللك عبد العزيز، والطائف(، وتوصلت الدراسة إىل الق

 ريس من مادته العلمية والعدلأمهية متكن عضو هيئة التد
نضباط، وتنويع طرق التدريس واألمانة، وأن أهم واال

اخلربة الصعوبات اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي حمدودية 
 إطار قيمي قائم على إىل ارقتملن يقوم بالتقومي، واالف

 املسؤولية اإلسالمية. 

 منهج الدراسة 

بوصفه منهجا  التحليلي املنهج الوصفي الباحث  استخدم    
 إىل لوصولري عن  الواقع تعبريا  كميا  وكيفيا  واللتعب ،مالئما  

ت مفيدة تساعد يف وضع تطوير أعضاء هيئة استنتاجا
 -بكلية الرتبية -التدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية

 .جامعة امللك سعود 

 الدراسة عينة 

الدراسة من مجيع املتدربني يف الربامج   عينةكون تت
كز تدريب القيادات الرتبوية  بكلية التدريبية اليت يقدمها مر 

الفصل الدراسي األول  يفجامعة امللك سعود -الرتبية 
هـ . وعدد هذه الربامج  مخس برامج  تدريبية 3315-3312

 .ا( متدرب   311وبلغ العدد اإلمجايل للمتدربني )

 ( 1) جدول
 :تبعاً لمتغير البرنامج عينة الدراسة

 النسبة المئوية ستبانات المستردةد االعد دربينتعدد الم البرنامج اسم
 %31 77 75 التخطيط الرتبوي
 %77 72 71 اإلشراف الرتبوي
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 النسبة المئوية ستبانات المستردةد االعد دربينتعدد الم البرنامج اسم
 %71 73 76 التطوير املهين ملشريف التدريب

 %32 73 77 أمناء مصادر التعلم
 %71 72 71 القيادة املدرسية

 ( 2جدول )
 عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية لعددا سنوات الخبرة
 %35 31 سنوات 31أقل من 

 %31 51 سنة 71إىل  31من 
 %16 37 أكثر من عشرين سنة

 

 ( 3جدول ) 
 عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

   دراسةال أداة

 من االستبانة وهي الدراسة هذه يف املستخدمة األداة بناء مت     
  وقد.  البحث مبوضوع الصلة ذات األدبيات إىل الرجوع خالل

  يأيت: ما النهائية صورهتا يف االستبانة تضمنت
 اسم) وهي الدراسة جمتمع أفراد عن األولية البيانات: األول اجلزء

 .( العلمي لاملؤه -اخلربة سنوات -الربنامج
 : الدراسة أبعاد: الثاين اجلزء
 .فقرات( 1) فقراته وعدد  العلمي التمكن:  األول البعد
 .فقرات (1) فقراته وعدد الفعالة التدريس طرق: الثاين البعد
  .فقرات( 2) فقراته وعدد اإلنسانية العالقات: الثالث البعد

 اوفق   يرباع تدرج مقياس وفق الدراسة أفراد استجابات وجاءت
 (. 3للجدول )

 اتبع   الدراسة عينة بينت واليت( 3,7,1) اجلداول من يتضح     
 أن( العلمية والدرجة واخلربة الربنامج نوع) الدراسة ملتغريات
 األكثر الربناجمان ميثالن املدرسية والقيادة الرتبوي اإلشراف برنامج

  يف كثراأل هو املدرسية القيادة برنامج وكان املدربني عدد يف
 على بناء   الدراسة عينة من% 71 نسبته بلغت إذ العينة أفراد
 . املسرتدة االستبانات عدد
% 31 مبا نسبته العينة نصف يقارب ما أن اأيض   اتضح كما    

 خراآل والنصف العمل يف سنة 71 إىل 31 من اخلربة من لديهم
 من اتضح وقد. سنة 71 من أكثر أو سنوات 31 من أقل إما
 محلة من كانوا العينة من% 1 نسبة أن اأيض   السابقة داولاجل

 نسبته مبا العظمى والغالبية الدكتوراه محلة من ومثلهم الدبلوم
 من هم% 71 وميثلون والبقية البكالوريوس درجة محلة من% 23

  املاجستري درجة محلة
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 %1 1 دبلوم

 %23 15 بكالوريوس
 %71 71 ماجستري
 %1 3 دكتوراه
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 (4) جدول
 مقياس االستبانة 

 درجة الموافقة طول الفترة
 رجة عاليةبد 4 -3.26

 متوسطةبدرجة  3.25 - 2.51
 بدرجة ضعيفة 2.50 - 1.76

 ال حيدث مطلقا   1.75 - 1
 

 الدراسة: صدق أداة
ستبانة على للتحقق من صدق األداة املستخدمة مت عرض اال     

وطرق ختصني يف جمال اإلدارة الرتبوية عدد من احملكمني امل
لرتبية  جبامعة امللك كلية االتدريس من أعضاء اهليئة التدريسية يف  

 إذستفاد الباحث من مقرتحات احملكمني وآرائهم، اسعود. وقد 

ضافة إداة الدراسة، متثل يف أجراء بعض التعديالت على إمت 
 وتعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات. 

بتطبيق  وللتحقق من االتساق الداخلي لألداة قام الباحث     
حبساب معامل  وقام الباحث ( فرد71األداة على عينة من )

عرض لنتائج  أيتوفيما ي  ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه
 . رتباطمعامل اال

 ( 5جدول )
 رتباط بيرسون  لفقرات بعد التمكن العلميمعامالت ا

 بعدالعبارة بال ارتباطمعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.227 .ة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنان من املادو بدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكني 3
 **1.231   .يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي 7
 **1.263 .املختلفة ق يناسب مستويات الطالب وقدراهتميعاجل  أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى من العم 1
 **1.111 ة العلمية يف  مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى.يربط  أعضاء هيئة التدريس املعرف 3
 **1.131  .يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  للمستجدات العلمية 6
 **1.253 .جديدة لألفكار القائمة ايضيف أعضاء هيئة التدريس أفكار   5
 **1.171 يت يدرسوهنا.يف املقررات ال ي افكر  اميتلك أعضاء هيئة التدريس عمق   2
 **1.262 .يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم 1
 **1.263 .يركز  أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب  التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا 1

 **1.131 رتباط الكليمعامل اال
 

 ( 6) جدول 
 لفعالة يرسون  لفقرات بعد طرق التدريس ارتباط بمعامالت ا

 بعدرتباط العبارة بالامعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.611 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية  3
 **1.563 يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب 7
 **1.571 صل مع املتدربنييستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتوا 1
 **1.571 ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب 3
 **1.136 يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب 6
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 بعدرتباط العبارة بالامعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.251 يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت يف التدريب 5
 **1.227 لربنامج التدرييب بالواقع الرتبوييربط أعضاء هيئة التدريس أهداف ا 2
 **1.635 يستضيف أعضاء هيئة التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني 1
 **1.561 أثناء تنفيذ الربنامج التدرييبيف حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة  1

 **1.113 رتباط الكليمعامل اال
 

 (7)جدول
 رتباط بيرسون  لفقرات بعد العالقات اإلنسانيةمعامالت ا

 بعدرتباط العبارة بالامعامل       العبارة رقم العبارة
 **1.636 حرتام والتقديرقات طيبة مع املتدربني أساسها االهيئة التدريس عال ءيقيم أعضا 3
 **1.621 ر املفيديشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوا 7
 **1.511 يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب 1
 **1.231 اليت ختصهم القراراتيستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ  3
 **1.571 ةالتدريس املتدربني بعدالة ومساوايعامل أعضاء هيئة  6
 **1.533 ملتدربنييقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال ا 5
 **1.367 يقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر 2

 **1.113 رتباط الكليمعامل اال
عالية  ( أن األداة تتمتع بدرجة2,5,6يتضح من اجلداول )    

يتضح ذلك من خالل قيم معامل من صدق االتساق الداخلي و 
اليت تراوحت بني  عبارات و الثالثة والبعاد بني األ االرتباط الكلي

 . 1.113و  1.571

 ثبات أداة الدراسة: 

لكي تستكمل أداة الدراسة اخلصائص السايكومرتية للمقياس قام 
الباحث حبساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت 

 (:1)باجلدولوضح امل على النحوالنتيجة 
 (8)الجدول 

 معامل ألفا كرونباخ 
 معامل ألفاكرونباخ اراتالعب عدد البعد
 1.131 1 األول
 1.122 1 الثاين
 1.213 2 الثالث

 1.166 76 معامل الثبات الكلي

( أن األداة تتمتع بدرجة عالية من  1يتضح من اجلدول )    
 الثبات ويتضح ذلك من خالل قيم ثبات أبعاد االستبانة،

 والثبات
 الكلي لفقرات االستبانة. 

 

 الدراسة نتائج

ألعضاء  ما واقع األداء التدريسيالسؤال األول:  إجابة     
ات الرتبوية يف جامعة امللك هيئة التدريس مبركز تدريب القياد
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 وجهة نظر املتدربني  فيما خيص )التمكن  مند سعو 
 ؟العالقات اإلنسانية( -طرق التدريس الفعالة -العلمي

 
 

 (9) جدول
 التمكن العلمي:  لالبعد األو استجابات أفراد الدراسة على عبارات 

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رقم 
 العبارة

 3 1.563 1.75 يبدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا 1
 1 1.512 1.75 يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم 2
مبستوى من العمق يناسب مستويات  يئة التدريس موضوعات املقرريعاجل  أعضاء ه 3

 الطالب وقدراهتم املختلفة
1.36 1.533 1 

 2 1.266 1.37 ميتلك أعضاء هيئة التدريس عمق فكرى يف املقررات اليت يدرسوهنا. 4
 3 1.235 1.12 يربط  أعضاء هيئة التدريس املعرفة العلمية يف مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى. 5
 جديدة لألفكار ايضيف أعضاء هيئة التدريس أفكار   6

 القائمة 
1.12 1.261 5 

 1 1.113 1.13 أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا يركز 7
 7 1.521 1.11 يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي 8
 6 1.133 1.17 للمستجدات العلمية هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  يقدم أعضاء  9

 1.33 المتوسط العام

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب     
عينة الدراسة حول واقع  هلذا البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

داء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب األ
، كما هو موضح بوية فيما خيص التمكن العلميالرت القيادات 

(  وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة 1يف اجلدول )
مما يعين أن عينة الدراسة ( 1.33) التمكن العلميعن  املوافقة

 بعد التمكن العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس على موافقون
 تراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بنيو بدرجة متوسطة. 

املوافقة بدرجة فقط يف فرتة  تقع فقرتان إذ( 1.75و 1.7) 
قية الفقرات يف نطاق املوافقة بدرجة تقع ب عالية، يف حني

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم  متوسطة.
ختتلف  (  ولكنهام7133( ودراسة العتييب )م7131)السليم 

 (.م7137) مع دراسة بابيه
هلا املتوسط األعلى مرتبة  وجاءت العبارات اليت كان    
 :ا على النحو اآليتتنازلي  

ن من املادة العلمية بدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنو )ي -
 للمقررات اليت يدرسوهنا(. جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل

هنا حصلت على درجة موافقة ( أي إ1.75مبتوسط مقداره)
 (.م7133عالية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العتييب)

يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة ) -
مبتوسط  جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثانية (.بتخصصاهتم

هنا حصلت على درجة موافقة عالية إأي (. 1.75مقداره )
 .(م7137بابيه ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

)يعاجل  أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى  -
(. يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة من العمق

هنا ( ، أي إ1.36مبتوسط )جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثالثة 
 حصلت على درجة موافقة متوسطة.

أعاله  إىل كون غالبية   ثالثويعزو الباحث نتيجة الفقرات ال
أعضاء هيئة التدريس هم من محلة شهادة الدكتوراه وممن هلم 

 ال التدريس. خربة طويلة يف جم
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أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة 
 : ا على النحو اآليتتصاعدي  

)يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  للمستجدات  -
(، 1.17رتبة األخرية مبتوسط )الفقرة بامل (. جاءت هذهالعلمية

 هنا حصلت على درجة موافقة متوسطة.أي إ
يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب ) -
لثامنة مبتوسط حسايب اطقي(. جاءت هذه الفقرة باملرتبة من
 .هنا حصلت على درجة موافقة متوسطة(، أي إ1.11)

)يركز  أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت  -
ة مبتوسط حسايب ، جاءت هذه العبارة باملرتبة السابعيدرسوهنا(

(، أي حصلت على درجة موافقة متوسطة. ويعزو 1.13)
الباحث هذه النتيجة كون أغلب أعضاء هيئة التدريس يهتمون 

هيئة  ءأكثر باجلوانب النظرية والفلسفية، كوهنم من أعضا
جتارب واسعة مع  لبعض منهم التدريس يف اجلامعة ومل يكن

 .التدريب

 (11)جدول 
 الة() طرق التدريس الفعالبعد الثاني دراسة على عباراتتجابات أفراد الاس

 المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 رقم 
 العبارة

 7 1.666 1.5 يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب 1

 1 1.531 1.66 أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب يفحيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة  2
 3 1.271 1.31 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية 3

 1 1.215 1.72 يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتواصل مع املتدربني 4

 2 1.223 1.73 ع الرتبوييربط أعضاء هيئة التدريس أهداف الربنامج التدرييب بالواق 5

 6 1.251 1.37 يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب 6

 3 1.171 7.13 ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب 7
 5 1.132 7.11 يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت يف التدريب 8

 1 1.165 7.31 التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني يستضيف أعضاء هيئة 9

 1.31 املتوسط العام 

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا     
داء عينة الدراسة حول واقع األ البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

القيادات التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب 
، كما هو موضح يف ية فيما خيص طرق التدريس الفعالةالرتبو 

(  وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة 31اجلدول )
( مما يعين أن عينة الدراسة 1.31)  الفعالة التدريس طرقعن 

موافقون على بعد طرق التدريس الفعالة  لدى أعضاء هيئة 
حت استجابات أفراد عينة التدريس بدرجة متوسطة. وتراو 

أربع فقرات ضمن املوافقة تقع  إذ( 1.5و  7.31الدراسة بني ) 
فقرات يف نطاق املوافقة بدرجة تقع أربع  يف حنيبدرجة عالية 

، وتقع فقرة واحدة ضمن نطاق املوافقة بدرجة ضعيفة متوسطة
( م7131وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم )السليم 

 .(م7131) ودراسة العيدروس (م7133تييب )ودراسة الع
على ا وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازلي  

 :النحو اآليت
)يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف  -

ملرتبة األوىل مبتوسط قاعة التدريب( جاءت هذه الفقرة با
ويعزو  ،قة عاليةهنا حصلت على درجة مواف(، أي إ1.5)

س بأن قناع أعضاء هيئة التدريإالباحث هذه النتيجة إىل 
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ن لديهم الكثري من ن الرتبوي وأن من امليدااملتدربني قادمو 
 .ها فيما بينهم امليدانية  اليت جيب أن يتبادلو  اخلربات

) حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة -
رتبة نامج التدرييب(، جاءت هذه الفقرة باملأثناء تنفيذ الرب يف 

هنا حصلت على درجة موافقة (، أي إ1.66الثانية مبتوسط )
إىل أن أعضاء هيئة التدريس ، ويعزو الباحث هذه النتيجة عالية
خربات ميدانية واسعة وأن النقاش  بأن املتدربني ذوون موقنو 

 واملشاركة له دور يف إثراء الربنامج التدرييب.
شجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام )ي -

(، 1.31رتبة الثالثة مبتوسط )هذه الفقرة بامل (، جاءتالتقنية
 هنا حصلت على درجة موافقة عالية.أي إ

أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة 
 :على النحو اآليتا تصاعدي  

صحاب اخلربة امليدانية يف )يستضيف أعضاء هيئة التدريس أ -
رتبة الفقرة بامل جاءت هذه ورش التدريب إلفادة املتدربني(

هنا حصلت على درجة موافقة (، أي إ7.31األخرية مبتوسط )
 ضعيفة.

)يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت  -
رتبة الثامنة مبتوسط يف التدريب( جاءت هذه الفقرة بامل

 صلت على درجة موافقة متوسطة.هنا ح(، أي إ7.11)
)ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب(، جاءت  -

هنا حصلت (، أي إ7.13) هذه الفقرة باملرتبة السابعة مبتوسط
 على درجة موافقة متوسطة.

 (11ول )جد
 ) العالقات اإلنسانية( عبارات البعد الثالثاستجابات أفراد الدراسة على 

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 رقم العبارة االنحراف المعياري

 3 1.351 1.27 هيئة التدريس عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام والتقدير ءيقيم أعضا 1

 7 1.313 1.23 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار املفيد 2
 2 1.651 1.51 مام دون تضجريقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهت 3

 6 1.533 1.53 يعامل أعضاء هيئة التدريس املتدربني بعدالة ومساواه 4

 5 1.536 1.61 يقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال املتدربني 5

 1 1.561 1.66 يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب 6

 3 1.265 1.11 بني يف اختاذ القرارات اليت ختصهميستشري أعضاء هيئة التدريس املتدر  7

 1.53 املتوسط العام 

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا     
داء عينة الدراسة حول واقع األ البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات 
وضح يف اإلنسانية على النحو امل قاتالرتبوية فيما خيص العال

( وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة عن 33اجلدول )
قون على ( مما يعين أن عينة الدراسة مواف1.53التمكن العلمي )

. س بدرجة عاليةلدى أعضاء هيئة التدريبعد العالقات اإلنسانية 
( 1.27و 1.11وتراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بني ) 

املوافقة بدرجة عالية، وتتفق نطاق فقرات ضمن ال مجيع وكانت
( ودراسة العتييب م7131)السليم يجة هذه الدراسة مع دراسة نت
 . ( م7131) ودراسة العيدروس (م7133)

على ا وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازلي  
 النحو اآليت:

قات طيبة مع املتدربني ريس عالهيئة التد ء)يقيم أعضا -
حرتام والتقدير(، جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل أساسها اال

، هنا حصلت على درجة موافقة عاليةإ (، أي1.27مبتوسط )
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هيئة التدريس  ءويعزو الباحث هذه النتيجة إىل استيعاب أعضا
 وأثرها يف عملية التدريب. جليدة مع املتدربنيألمهية العالقات ا

)يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار  -
(، أي 1.23مبتوسط ) ةاملفيد(، جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثاني

، ويعزو الباحث هذه هنا حصلت على درجة موافقة عاليةإ
النتيجة إىل استيعاب أعضاء هيئة التدريس إىل ضرورة احلوار 

 .حةقضايا تربوية معاصرة على السا وإثارة
أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت    

 :على النحو اآليتا مرتبة تصاعدي  
ت اليت ا)يستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ القرار  -

ا (، وهي أيض  1.11توسط )جاءت باملرتبة األخرية مب( ختصهم
 تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا .

أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر )يتقبل  -
ا (، وهي أيض  1.66توسط )مب (، جاءت باملرتبة السادسةرحب

 تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا .
السابقة وفقرات هذا البعد إىل ويعزو الباحث نتائج الفقرات      

ستيعاب الكبري  لدى أعضاء هيئة التدريس بأمهية العالقات اال
 ية ودورها يف تسهيل عملية التدريب.اإلنسان

إجابة السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  بين 
استجابات  عينة الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 ؟حسب نوع البرنامج

 (12) جدول
اقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات و  المتدربين حول  راءآعلى البرنامج متغير لمعرفة أثر تحليل التباين األحادي 

 التربوية في جامعة الملك سعود
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

المجال األول : التمكن 
 العلمي

 1.111 1.315 352.151 3 3131.112 بني اجملموعات
 71.613 336 7631.331 داخل اجملموعات

  331 1663.111 الكلي
طرق لمجال الثاني: ا

 التدريس الفعالة
 1.111 1.315 352.151 3 551.721 بني اجملموعات

 71.613 336 7153.372 داخل اجملموعات
  331 1171.211 الكلي

المجال الثالث: العالقات 
 اإلنسانية

 1.111 6.511 31.611 3 311.111 بني اجملموعات
 1.221 336 3111.355 داخل اجملموعات

  331 3712.352 الكلي
إحصائية  داللة وجود فروق ذات  (37) اجلدول يتضح من    

داء األ حول واقع  املتدربني راء آ  بني ( 1.16)عند مستوى 
ا ج التدرييب. وهذمبجاالته الثالثة تعزى ملتغري الربنامالتدريسي 

ألداء راء املتدربني حول واقع اتوجد اختالفات يف آ نه يعين أ
هذه ومع ذلك يرى الباحث أن  امج.نالتدريسي تعزى ملتغري الرب 

ري نوعية املتدربني يف الربامج الفروق قد تعود لعدة أسباب منها تغ
 كذا اختالف احملتوى العلمي يف كل برنامج عن اآلخر.و 

مقترحات  لتطوير األداء التدريسي ألعضاء إجابة السؤال الثالث: ما ال
 ادات التربوية بجامعة الملك سعود؟هيئة التدريس بمركز تدريب القي

مت توجيه سؤال  إذهذا السؤال بطريقة كيفية  متت اإلجابة عن   
للمتدربني عن املقرتحات من وجهة نظرهم لتطوير أداء أعضاء 

ة، وبعد االطالع على هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوي
 :رتحات اليت ذكرها املتدربوناإلجابات نلخص أهم املق

 ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي امليداين. -3
عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب  -7

 احلديثة.
 عمل زيارات ميدانية مصاحبة لعملية التدريب  -1
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 ثة ضرورة ربط التدريب بالتقنية احلدي  -3
استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب  -6

 واالستفادة من خرباهتم
 ضرورة توفري حقيبة تدريبية واضحة املعامل  لكل مقرر. -5

 : ملخص نتائج الدراسة
الدراسة من خالل إجابات أفراد العينة أن أوضحت      

نسانية عالية ات إأعضاء هيئة التدريس باملركز يتمتعون بعالق
للرفع  ا حاجة أعضاء هيئة التدريساتضح أيض  مع املتدربني و 

طرق التدريس املستخدمة إذ  من مستوى التمكن العلمي و 
ل ذلك من خالرضا عنها بدرجة متوسطة و كان مستوى ال

 :على النحو اآليتهي النتائج حول األبعاد الثالثة و 
 ::  بعد التمكن العلميأواًل 
موافقة أفراد  الدراسة على الدراسة أن  اتضح من خالل    

ا مما تبني أيض  و  هذا البعد بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة
 :ما يأيت

موافقة أفراد  الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -3
 التدريس يدركون اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم.

على أن أعضاء هيئة  موافقة  أفراد الدراسة بدرجة عالية -7
 تدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا.ال
موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة  على أن أعضاء  -3

هيئة التدريس يعاجلون  موضوعات املقرر مبستوى من العمق 
 يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة

 :ا: بعد  طرق التدريس الفعالةثانيً 
ن موافقة أفراد  الدراسة على اتضح من خالل الدراسة أ    

ا مما تبني أيض  جاءت بدرجة متوسطة و هذا البعد بشكل عام 
 :يأيتما 
أعضاء هيئة  موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن -3

اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة يطبقون  التدريس 
 .التدريب

ة أعضاء هيئموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن  -7
أثناء تنفيذ يف املتدربني على املشاركة واملناقشة حيثون  التدريس

 .الربنامج التدرييب
أعضاء هيئة  موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن -1

 .املتدربني على استخدام التقنية يشجعون  التدريس
 :ثالثاً: بعد العالقات اإلنسانية

د  الدراسة على اتضح من خالل الدراسة أن موافقة أفرا     
ما ا مما تبني أيض  جاءت بدرجة عالية و  هذا البعد بشكل عام

 :يأيت
هيئة  ءموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضا -3

التدريس يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام 
 .والتقدير

موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -7
 .س يشجعون املتدربني على أساليب احلوار املفيدالتدري

موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -1
 .التدريس يقابلون أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر

 التوصيات

 .ربط عملية التدريب باملستجدات على الساحة الرتبوية -3
عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب  -7

 .ةاحلديث
 .الرتكيز على اجلوانب التطبيقية يف عملية التدريب -7
استضافة خرباء يف حقل امليدان الرتبوي للمشاركة يف  -1

 .ورش للمتدربني
الرتكيز على أسلوب حل املشكالت والتعلم التعاوين يف  -3

 .التدريب
 االستفادة من كل جديد يفو تنويع أساليب التدريب   -6

 .دريبيةالتقنية يف األساليب الت
  .إشراك املتدربني يف اختاذ القرارات اليت ختصهم -5
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 المراجع

اجلامعي واملادة  األستاذداء ألدراسة تقوميية  م(7137)أمحد، إبراهيم أمحد،
املؤمتر العريب الدويل الثاين  .يسية من وجهة نظر الطالب اجلامعيالتدر 

 .ن،مملكة البحري 251-262لعايل، ص لضمان جودة التعليم ا
تقومي جودة أداء أعضاء هيئة   م(7111قدادة، عيسى ) أبو الرب، عماد و 

اجمللة العربية لضمان جودة  .لتدريس يف مؤسسات التعليم العايلا
 .11-3(، 3)3،التعليم العايل

تقومي األداء  (.م7137بابيه، حممد منر إبراهيم ) بابيه، برهان منر إبراهيم و 
جبامعة الطائف يف ضوء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 الطالب ومتطلباهتا وفق مرئياهتم حول املتمركزةاسرتاتيجيات التدريس 
 . 11-31(، 3)76 ،جملة دراسات عربية بالرتبية وعلم النفس.

أساليب م( 7131)عبد العال، عنرت حممد أمحدو  الثويين، يوسف بن حممد
كية تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات األمري

جملة الثقافة ، ستفادة منها يف اجلامعات العربيةوإمكانية اال
 .361 -13،331،والتنمية

معايري تقومي أداء عضو هيئة  م(7136) حبيب، صفاء والعبيد، شيماء،
املؤمتر العريب  .بات حتقيق جودة التعليم اجلامعيالتدريس من متطل

لشارقة، دولة ، جامعة اخلامس لضمان جودة التعليم العايلالدويل ا
 .ارات العربية املتحدةإلما

تقومي الكفاءات املهنية ألعضاء هيئة التدريس  (م7131) السليم، عالية محد
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر طالبات 
الدراسات العليا يف كلية العلوم االجتماعية يف ضوء معايري اجلودة 

العلوم  -حممد بن سعود اإلسالمية ، جملة جامعة اإلمام الشاملة
 .313 -331، 71، اإلنسانية واالجتماعية

 أداء منظومة تقوميم(. 7133لسيد و كمال، سناء أمحد  )الشخييب، علي ا
 القومي املؤمتر، حتليلية نظرية دراسة  :اجلامعي التدريس هيئة عضو
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Abstract: the Study aimed to recognize the reality of  performance of faculty members in the training programs 

offered by educational leaders training center at King Saud University, researcher has used the descriptive and 

analytical approach to achieve the objectives of the study, the questionnaire has been used as a tool to collect data, and 

the study sample consisting of (130) trainees in the training programs offered by the educational leaders training 

Center at King Saud University. The study found the most important results are: trainees agreed on the dimension of 

Scientific mastery with a moderate degree and  trainees agreed on the dimensions of teaching methods and relations 

with a high degree. 

In addition to that:   

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members have scientific mastery at the 

courses they teach. 

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members apply the cooperative learning 

strategy in the training room. 

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members are making share discussion with 

the trainees and have good relations with them its basis respect and appreciation. 

- The need to hold the sessions for faculty members at the modern training methods and to link training with 

modern technology. 

- The importance of hosting experts in the field of education to share the process of training and benefit from their 

expertise. 

 

Key Words: Performance , Faculty members, Leadership Training Center 
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تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام   نوعية
 1بالمملكة العربية السعودية

 2 خالـــــــــــــد عــــبد اهلل العتييب د.

  3مســــاعيل سالمة الربصانإ د.

  4إميــــــــــــــــــــــــــــان رمسي عبد د.أ.

 5د. فهــــــــد سليمان الشايــــــــــــــــعأ.

 جامعة امللك سعود –مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
 هـ8341/ 6/ 81 وقبل -هـ 1/8/8341 قدم للنشر

الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائيـة وفـم مشـروط تطـوير منـاهي الرياضـيات يف مادة التحصيل يف  نوعيةتقصي  هدفت هذه الدراسة إىلالمستخلص: 
الت( واجملـاالت اململكة العربية السعودية حسب جمـاالت اتتـوى الرياضـي )ااعـداد والعمليـات عليهـاس ا ندسـةس ايـربس القيـاسس اليـل البيانـات واالحتمـا

ومــدى اخــتال   وفــم جمــاالت اتتــوى الرياضــي واجملــاالت املعرفيــة اصــيل الطلبــة يف الرياضــيات توزيــعت استقصــكمــا   س(اســتدال املعرفيــة )معرفــةس تطبيــمس 
الدراسةس مت بناء اختبار اصـيلي  ( طالًبا وطالبة. ولتحقيم أهدا 8271)بلغ عدد أفراد الدراسة التحصيل باختال  النوط االجتماعي )طالب وطالبة(. 

املسـتوى العـام للتحصـيل يف  نتائي الدراسـة أنمت التحقم من معامالت الصدق والثبات. وكشفت  إذالختيار من متعددس ( فقرة من نوط ا31مكوَّن من )
يف اململكــة العربيــة الســعودية جــاء يف املســتوى املــاهر جزئًيــاس وبينــت أيًبــا أن اصــيل الطلبــة يف جمــا  ايــرب كــان  الرياضــيات لــدى طلبــة املرحلــة االبتدائيــة

جما  املعرفـةس وكشـفت ااعلى يف حني كان ااداء يف جما  اليل البيانات واالحتماالت هو ااقل. كما أظهرت النتائي أن اصيل الطلبة كان ااعلى يف 
 يف التحصيل بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور. (  ≤ 1.16) فروق ذات داللة إحصائية أيًبا عن وجود

 
 التحصيلس املرحلة االبتدائيةس مشروط تطوير مناهي الرياضيات :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

                                                 

 نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم هذا البحث جزء من "الدراسة التقوميية ملشروط تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية"س واليت 1
 ن وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.والرياضياتس جبامعة امللك سعود بتمويل م

 جامعة اامري سطام بن عبد العزيز –كلية الرتبية 2
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 3

 كلية العلوم الرتبوية واآلداب/ اانروا4  
 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية  5



 ...مشروط تطويرخالد بن عبداهلل العتييب وآخرون: نوعية اصيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة الرياضيات وفم 

 

90 

   ةالمقدم

علــــى تطــــوير ترتكــــز بــــرامي ومشــــاريع إصــــال  التعلــــيم      
املنــاهي واقيــم التنميــة املهنيــة املســتدامة للمعلمــني عــرب بــرامي 
تــدريبهم قبــل وأ نــاء اتدمــة وتطــوير البيةــة التعلميــة يف املــدارس 
واالهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة وبرامي التعليم املهـ  والتقـ س  
كمــــا تنــــدرت أنممــــة تقيــــيم تعلــــم الطلبــــة وأدائهــــم واصــــيلهم  

ونـات مشـاريع إصـال  التعلـيم علـى اعتبـار أن كأحد أهـم مك
اســـــتمدام مقـــــاييس تقيـــــيم الطلبـــــة يتمتـــــع  اصـــــييت الصـــــدق 
والثبــــاتس وهــــي أهــــم املــــدخالت الالزمــــة إلصــــال  مكونــــات 
العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال  البيانــات وامل  ــرات الــيت 

)الــــزعيبس  توفرهــــا لصــــانعي القــــرار ورامســــي السياســــات الرتبويــــة
7111). 
ــــاهي       وانطالقــــاً مــــن االهتمــــام العــــاملي ببــــرورة تطــــوير املن

الدراســية وتطــوير وتــدريب القــائمني علــى التــدريس وخصوصــاً 
يف مـــــادي الرياضـــــيات والعلـــــوم جـــــاء مشـــــروط تطـــــوير منـــــاهي 
الرياضــــــيات والعلــــــوم الطبيعيــــــة يف اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية 

لـوم مـن خـال  لتحقيم التطوير الشـامل لتعلـيم الرياضـيات والع
ــــتعلم اإللكــــرتو   ــــة والتقــــو  وال ــــاهي واملــــواد التعليمي تطــــوير املن
والتنميـــة املهنيـــةس وذلـــك باالعتمـــاد علـــى ترمجـــة ومواءمـــة مـــواد 
تعليميــــة عامليــــة أ بتــــت فاعليتهــــا يف اســــني التعلــــيم والــــتعلمس 
ويقوم هذا املشروط على مواءمـة سالسـل عامليـة متميـزة ملنـاهي 

-McGrawسالســل ماجروهيــل –م الطبيعيــة الرياضــيات والعلــو 

Hill-   ـــــــدائي واملتوســـــــ يميـــــــع مراحـــــــل التعلـــــــيم العـــــــام االبت
والثــــانولس ولالســــتفادة مــــن اتــــربات العامليــــة املتميــــزة يف هــــذا 
اجملـا  مبــا يواكــب الــدو  املتقدمــة لبنـاء جيــل إ ــا  قــادر علــى 
حــــل مشــــكالت  ومشــــكالت جمتمعــــ  ووطنــــ  ويســــهم بشــــكل 

 ما ورقيهما.فعا  يف بنائه
وتتمثـــل ر يـــة هـــذا املشـــروط يف تطـــوير قـــدرات وإبـــداعات      

ومهــــارات طلبــــة التعلــــيم العــــام يف اململكــــة للوصــــو  إىل فهــــم 
عميــم للمــادة العلميــة وبنــاء مفــاهيم جديــدة وحــل املشــكالت 

وابتكــــــار وتطــــــوير املنتاــــــات ومهــــــارات االتصــــــا  والتواصــــــل 
ث املعـــايري العلميـــة واســـتمدام التقنيـــة والتكنولوجيـــا وفـــم أحـــد

العامليـــة لتلبيـــة احتياجـــات ســـوق العمـــل املتطـــور وقـــيم اجملتمـــع 
 ومتطلبات الريادة يف سباق التنافسية العاملي.

وقــــد بــــدأت م سســــات البحــــث يف أوروبــــا وأمريكــــا           
بتنمـــيم دراســـات دوليـــة لتقيـــيم أداء الطلبـــة يف مراحـــل تعليميـــة 

الدراســات علــى معــار   متنوعــة ثيــث يكــون الرتكيــز يف تلــك
ــــوم والرياضــــياتس  ــــة يف القــــراءة والعل ــــات الطلب ومهــــارات وكفاي

( دولة متثل أنممـة 51-61ويشارك يف هذه الدراسات عادة )
تعليميــــة متباينــــة وــــا يعــــ  تــــوفري قاعــــدة بيانــــات ضــــممة عــــن 
الـــــــدو  املشـــــــاركة تتبـــــــمن أداء الطلبـــــــة وخلفيـــــــا م ااســـــــرية 

ـــة باإلضـــافة لبيانـــا ت عـــن البيةـــة الـــيت اـــدث فيهـــا واالجتماعي
 عمليات التعلم والتعليم )الصف واملدرسة(.

تنطلم دراسات تقييم الطلبـة يف تصـاميمها املمتلفـة مـن و      
فلســفة أن التقيــيم أحــد أهــم العمليــات الــيت مــن  ــأ ا اســني 
الـتعلم النشــ  وتـوفري املعلومــات الــيت توجـ  السياســات الرتبويــة 

ا تنـامى عـدد مثـل هـذا النـوط مـن حاليًـعلى املسـتوى الـوط س و 
الدراســـات علـــى املســـتوى الـــدوي واإلقليمـــي ليشـــمل صـــفو  

تشـــرتك مجيــع هـــذه الدراســـات يف أ ـــا  إذعــدة ومواضـــيع عـــدة 
 ــد  إىل مجــع معلومــات عــن اانممــة التعليميــة مــن خــال  

)طالـــــب ومعلـــــم( والعمليـــــات الـــــيت تـــــتم يف ال رفـــــة  مـــــدخال ا
لـــدو  العربيـــة ومنهـــا اململكـــة العربيـــة الصـــفيةس وقـــد اســـتفادت ا

ـــــاء   الســـــعودية مـــــن مشـــــاركتها يف مثـــــل هـــــذه الدراســـــات يف بن
وطنيـــــة تقـــــيس اصـــــيل  كفاءا ـــــا الوطنيـــــة لتطـــــوير اختبـــــارات

ـــــــمس  ـــــــة )معرفـــــــةس تطبي ـــــــة يف اجملـــــــاالت املعرفي ( اســـــــتدال الطلب
 وجماالت اتتوى يف العلوم والرياضيات.

املميــزة واملعتمــدة يف جمــا  قيــاس ومــن الدراســات الدوليــة      
اصــــيل الطلبــــة يف العلــــوم والرياضــــيات وتقــــد  بيانــــات حــــو  

ومعلمــي  املــنهي واتلفيــة ااســرية للطالــب وخصــائ  املدرســة
الرياضيات والعلوم واملمارسات اليت يسـتمدمو ا يف تدريسـهم 
 الدراســــــة الدوليــــــة ال اهــــــات الطلبــــــة يف العلــــــوم والرياضــــــيات
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(Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), 1999, 2003, 2007, 2011) 

ولعــــل نتــــائي الدراســــات الدوليــــة لتقيــــيم الطلبــــة يف العلــــوم     
والرياضيات قد سلطت ااضواء على بعض اانممة التعليميـة  
كنمــــــامي التعلــــــيم الســــــن افورل والفنلنــــــدل اللــــــذين اســــــتطاط 

املسـتويات املتقدمـة علـى أقـرا م مـن دو  طلبتها اقيـم نتـائي 
العـــاوس وقـــد كشـــفت الدراســـات التقييميـــة ودراســـات املقارنـــة 
واملراجعات أن أحد أسباب قوة تلـك اانممـة هـي أن منـاهي 
العلوم والرياضيات لديها قد بنيت بطريقـة تراعـي النمـو املعـريف 
للطالــــب ومهــــارات التفكــــري والتحليــــل والــــرب  لديــــ  وــــا يعــــزز 

البتكـــار واإلبـــداط والتميـــزس باإلضـــافة إىل إدخـــا  تكنولوجيـــا ا
املعلومـــــات واالتصـــــاالت وزيـــــادة الســـــاعات املمصصـــــة ملـــــادة 
الرياضـــيات والرتكيـــز علـــى مهـــارات الســـرعة واإلتقـــان يف حـــل 

 .  (TIMSS, 2011) التمارين وإجراء العمليات احلسابية
ت تقييم ومن أهم املعلومات اليت ميكن أن تقدمها دراسا     

الطلبة علـى مسـتوى كـل فقـرة مـن فقـرات اختبـار يف العلـوم أو 
الرياضــــــيات صــــــعوبة الفقــــــرة الــــــيت تعكــــــس نســــــبة اإلجابــــــات 
الصــحيحة عــن تلــك الفقــرة ومتييزهــا والــيت تعكــس مــدى قــدرة 
الفقــرة علــى التمييــز بــني فةــيت الطلبــة ذاي ااداء العــاي وااداء 

ـــــــرامي  اهـــــــذه املعلومـــــــات مفتاًحـــــــ د  املـــــــنمفضس وتعـــــــ ـــــــاء ب لبن
وتـــدخالت تربويـــة لتحســـني أداء الطلبـــة تشـــمل تعـــديل طريقـــة 
عـــرض منـــاهي العلـــوم والرياضـــيات أو تعـــديل أســـلوب تـــدريب 

لطلبـــة. إن ااداء ل علـــى كيفيـــة تقـــد  هـــذه املفـــاهيم املعلمـــني
املـــــنمفض علـــــى الفقـــــرات االختباريـــــة يف الرياضـــــيات والعلـــــوم 

يف آليـــة تقـــد  ذلـــك املفهـــوم  بـــأخرى خلـــالً  تعكـــس بصـــورة أو
للطالـــب وـــا  علـــ  لـــري قـــادر علـــى توظيـــف معارفـــ  ومهارتـــ  
عندما يقـدم لـ  السـ ا  ضـمن سـياق عتلـف عـن ذلـك املقـدم 
لــــ  يف كتابــــ  املدرســــي أو يف ال رفــــة الصــــفيةس ومــــن املعلــــوم أن 
 عمليات تعديل املنهي املقصود اتات إىل وقـت وجهـد كبـريين

ن آ ارهـا وانعكاسـا ا علـى إم رصد موازنات كبـرية كمـا وتستلز 
ــــذا فــــيمكن  ــــات لوقــــت حــــ  تتحقــــم  ل ــــة ات مســــتويات الطلب
اللاــوء إىل تعــديل مفــاهيم املــنهي املنفــذ عــرب تــدريب املعلمــني 

لطلبـــة بطريقـــة صـــحيحة لعلـــى أفبـــل الطـــرق بتقـــد  املفـــاهيم 
وهــي ومرنــة تســاعدهم علــى اقيــم ال ايــة مــن الرتبيــة والتعلــيم 

إعـــداد الطالـــب للحيـــاةس ويتمثـــل ذلـــك اإلعـــداد بتزويـــد الطلبـــة 
ــنهم مــن اســتمدامها متعــار  واملهــارات والكفايــات الــيت بامل كن

يف مواقف حياتية حقيقية  علهم قادرين على الولـوت يف عـاو 
اقتصـــــاد املعرفـــــة أهـــــم مـــــا مييـــــزه القـــــدرة علـــــى توليـــــد املعـــــار  

 وإدار ا.
الدراســي هــو ااكثــر  ــيوًعا يف النمــام وتقــو  التحصــيل      

التعليمـــي الرمســـيس ومـــن وظائفـــ  توجيـــ  القـــراراتس وال تقتصـــر 
اختبارات التحصيل على االختبارات اليت يعدها املعلـم بنفسـ  
ـــــة يعـــــدها نا ـــــرون أو  ـــــارات اصـــــيل مقنن ـــــاك اختب ـــــل إن هن ب
هيةـات رمسيـة السـتمدامها علـى نطـاق واسـع يف عـدة مـدارس 

 .(771ص: 7111)عباس والعبسيس  ميةأو مناطم تعلي
وتعــد اختبــارات التحصــيل مــن أهــم اادوات يمــع املعلومــات 
ــــــولس وبشــــــكل خــــــاص التقــــــو   ــــــة التقــــــو  الرتب الالزمــــــة لعملي

كانــت هــذه االختبــارات مقننــة أو لــري مقننــة. أالصــفيس ســواء 
 لري أن ااخرية هي اانسب الـراض التقـو  يف لرفـة الصـف

(Bush & Greer, 1999) . 
ومتثــل االختبــارات التحصــيلية مقــاييس للكشــف عــن أ ــر      

تعليم أو تـدريب خـاص ويطلـم هـذا املصـطل  علـى كـل صـور 
وأنــواط االختبــارات الــيت يقــوم املعلــم ب عــدادها مــن واقــع املــواد 
التحصــيلية الــيت درســها الطالــبس وهــي مصــممة لقيــاس مــدى 

عــريف أو مهــارل معرفــة أو متكــن الطالــب أو الــدارس يف جمــا  م
معــنيس فاالختبــار التحصــيلي هــو ااداة الــيت تســتمدم لقيــاس 

 مدى الفهم والتحصيل يف مادة دراسية حمددة.
أمــــا علــــى صــــعيد الدراســــات الــــيت تناولــــت التحصــــيل يف      

الرياضياتس فقد هدفت دراسة املركز الوط  للبحـث والتطـوير 
لصـــفو  ( إىل وصـــف اصـــيل طلبـــة ا8113الرتبـــول اارد  )

الرابــع واتــامس يف مــادة الرياضــيات يف ااردنس فقــد تكونــت 
ــــع و 7371عينــــة الدراســــة مــــن ) ــــة للصــــف الراب ( طالبــــاً وطالب

( طالباً وطالبة للصف اتامسس وقد خبـع طلبـة كـل 7461)
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صـــــف الختبـــــار اصـــــيلي خـــــاص  ـــــمس وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائي 
ــــغ ) ــــع بل ــــة الصــــف الراب %( 41الدراســــة أن متوســــ  أداء طلب

%( أمــا متوســ  أداء طلبــة الصــف 86نــت نســبة الناــا  )وكا
%(س كمــا 84.6%( ونســبة الناــا  )72.1اتــامس فكــان )

أظهرت نتائي الدراسة عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
بــــني أداء الــــذكور واإلنــــاث علــــى االختبــــار يف الصــــفني الرابــــع 

 واتامس. 
 ,Woodward & Baxter) ويف دراسة وود وورد وباكسرت      

الـــيت قـــدمت نتـــائي دراســـة اســـتمرت عاًمـــا مـــن تطبيـــم  (1997
املنحـــى املبتكـــر املتبــــع يف الرياضـــيات وأ ــــره علـــى الطلبــــة ذول 
صـعوبات الــتعلم وكــذلك املعرضــون للمطــر يف الرتبيــة اتاصــةس 

ـــــــري يف اجملـــــــا  املتعلـــــــم ب صـــــــال    إذ كـــــــان هنـــــــاك اهتمـــــــام كب
متزامنــة  ــاه  الرياضــيات احلاليــةس خاصــة أ ــا تعكــس حركــات

إدرات املعايري الوطنية يف املنـاهي. وقـد كـان املشـاركون يف هـذه 
هم يف  ــــالث تني للصــــف الثالــــث وطلبــــالدراســــة تســــعة معلمــــ

مـــدارس تقـــع يف بـــا  لـــرب اتـــي  ا ـــاد س وقـــد مت اختيـــار 
مدرســــتني مــــن املــــدارس الــــثالثس ثيــــث كانــــت تطبــــم مــــنهي 

(Everyday Mathematics Program الذل ) يتوافم بشكل كبـري
وقــد  (.NCTM) مــع معــايري اجمللــس الــوط  ملعلمــي الرياضــيات

أ ــارت النتــائي إىل أن ااســاليب املبتكــرة يف الرياضــيات ذات 
قيمـــة كبـــرية للطلبـــة ذول القـــدرات ااكادمييـــة املتوســـطة وفـــوق 
املتوســــــطةس وأن الطلبــــــة ذول صــــــعوبات الــــــتعلم أو املعرضــــــني 

حيتــــــــاجون إىل مســــــــاعدة أكــــــــرب للمطــــــــر يف الرتبيــــــــة اتاصــــــــة 
    إلدراجهم يف الفصو  الدراسية للتعليم العام.

 The) ويف دراسـة اللانـة الوطنيـة لتقـو  التقـدم الرتبـول     

National Assessment of Education Progress(NAEP), 2000) 
حــــو  طبيعــــة تعلــــم الطلبــــة اامريكــــانس ركــــزت الدراســــة علــــى 
اصيل الطلبة يف الرياضيات مـن خـال  متابعـة اصـيل الطلبـة 

(س 8111( حــ  عــام )8124ســنوات منــذ عــام ) 1مــن عمــر 
وقــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن اصــيل الطلبــة يزيــد ويتحســن 

ســنوات  1اســن مســتوى اصــيل الطلبــة مــن عمــر  إذبــب ءس 
( مــــــن 8111( عــــــام )747( إىل )8124( عــــــام )781مــــــن )

( عالمةس وقد أظهرت نتائي الدراسة أن عالمات 611أصل )
 .  هي ااعلى على مر السنوات 8111الطلبة عام 

 National) ويف دراسة اجمللس الوط  ملعلمي الرياضيات    

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2001)  الـيت
هــدفت إىل قيــاس التحصــيل الرتبــول مبــرور الوقــت علــى طلبــة 
الصـــف الرابـــع يف عتلـــف الواليـــات يف أمريكـــاس فقـــد مت تطبيـــم 

س وقــــــــــــد 7111س 8115س 8117س 8111الدراســــــــــــة أعــــــــــــوام 
اســتمدم اجمللــس عــدة مســتويات مــن التحصــيلس وقــد تبــمن 

( طالبـاً وطالبــة للصـف الرابــعس 84611التقـو  الـوط  حــواي )
قــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن هنــاك اســناً وزيــادة يف نتــائي و 

الطلبــة علــى املســتوى املــاهرس كمــا أظهــرت نتــائي الدراســة أن 
طلبــــة الصــــف الرابــــع أظهــــروا اســــناً يف املســــتوى املتقــــدم مــــن 

 فق .  8115االختبار منذ عام 
هـدفت إىل معرفـة مـدى  دراسة( 7117العبسي ) وأجرى     

ـــا للمفـــاهيم واملهـــارات  ـــة ااساســـية العلي ـــة املرحل اكتســـاب طلب
( 411الرياضــية العدديــةس فقـــد ا ــتملت عينـــة الدراســة علـــى )

طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصــف الســادس ااساســيس وقــد قــام 
الباحــث ب عــداد اختبــار اصــيلي يقــيس مــدى اكتســاب طلبــة 

م واملهـارات الرياضـية العدديـةس املرحلة ااساسية العليـا للمفـاهي
وقد أظهرت نتائي الدراسة أن مستوى أداء الطلبة يف املفـاهيم 
واملهــــارات الرياضــــية العدديــــة علــــى مســــتوى املعرفــــة املفاهيميــــة 

 ـــــاوزت النســـــبة املةويـــــة  إذواملعرفـــــة اإلجرائيـــــة كـــــان مقبـــــواًلس 
%س أمـــــا علـــــى 61إلجابـــــات الطلبـــــة علـــــى فقـــــرات االختبـــــار 

ــــة مســــتوى حــــل  املســــألة الرياضــــيةس فكــــان مســــتوى أداء الطلب
 منمفباً.

 & Saeed, Gondal) ويف دراسـة سـعيد وقنـدا  وبشـرى    

Bushra, 2005)  حــو  مســتوى اصــيل طلبــة املرحلــة االبتدائيــة
يف موضـــوعات متعـــددة تـــدرس يف تلـــك املرحلـــةس مـــن ضـــمنها 

( طالبـاً وطالبـة 8111الرياضياتس تكونت عينـة الدراسـة مـن )
مــــــن طلبــــــة الصــــــفني الثالــــــث واتــــــامس يف الباكســــــتانس وقــــــد 
أظهـــــرت نتـــــائي الدراســـــة أن مســـــتوى اصـــــيل طلبـــــة الصـــــف 
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كــــــان املتوســــــ    إذمنمفبــــــاًس  اتــــــامس يف الرياضــــــيات كــــــان
(س وتبـني أن اصـيل اإلنـاث أفبــل 81.1احلسـا  لعالمـا م )
 من اصيل الذكور.

( حـو  مسـتوى 7111ة )ويف دراسة ياسـني وعالونـ       
التحصــــــيل يف الرياضــــــيات لــــــدى طلبــــــة الصــــــف الســــــادس يف 
مديرية تربية جنوب نابلس يف فلسـطنيس قـام الباحثـان بتحليـل 
نتائي طلبة الصـف السـادس ااساسـي علـى االختبـار الـوط س 

( طالبــاً وطالبــةس وقــد 7841وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )
  يف الرياضــيات كانــت أظهـرت نتــائي الدراســة أن نسـبة الناــا 

(س وكانــت تقــديرات اإلنــاث 48%(س مبتوســ  حســا  ) 76)
     أعلى من تقديرات الذكور.

 وكاســـــــا وأديلســـــــون وكـــــــارو  و  ـــــــيفلدجـــــــافن  وقـــــــام     
(Gavin, Casa, Adelson, Caroll  & Scheffield, 2009) 

املطــوَّر بدراســة هــدفت إىل فحــ  أ ــر مــنهي املســتوى املتقــدم 
مت  إذيف التحصـــــيل الرياضـــــي لـــــدى طلبـــــة املرحلـــــة االبتدائيـــــةس 

الــذل يهــد  ، (M3) تطبيــم مشــروط إر ــاد العقــو  الرياضــية
إىل تطـــوير واختبـــار وحـــدات املســـتوى املتقدمـــة يف الرياضـــيات 
لطلبة املرحلة االبتدائية اسـتناداً إىل املمارسـات املثلـى يف تعلـيم 

مــــن طلبــــة الصــــفو  املوهــــوبنيس وقــــد تكونــــت عينــــة الدراســــة 
( مدرســــةس مت 88)الثالــــث إىل اتــــامس( الــــذين ينتمــــون إىل )

تقســيمهم إىل جممــوعتنيس إحــدابا  ريبيــة درســت باســتمدام 
وااخـــرى ضـــابطة درســـت بالطريقـــة التقليديـــةس  (M3) مشــروط

وقد أظهـرت نتـائي الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
لصـــــاحل طلبـــــة اجملموعـــــة التاريبيـــــة يف اختبـــــار أيـــــوا للمهـــــارات 
ملســــتوى املبتدئــــة )اختبــــار املفـــــاهيم والتقــــدير(س كمــــا تفوقـــــت 
اجملموعـــــــة التاريبيـــــــة علـــــــى اجملموعـــــــة البـــــــابطة يف تقييمـــــــات 

ابة املفتوحــــةس وتشــــري هــــذه النتــــائي أن املــــنهي املطــــونر االســــتا
يهــد  إىل تلبيــة احتياجــات الطلبــة الواعــدين يف الرياضــياتس 

  وي  ر بشكل إ ا  على اصيلهم.
ــــــالن و ــــــيفرد وكــــــو  فيتشــــــر ويف دراســــــة كــــــاوان       ودون

-Cowan, Donlan, Shepherd,  Cole) وسكســـتون وهـــرل

Fletcher, Saxton & Hurry,  2011)  الـيت هــدفت إىل قيــاس
مستوى اصيل الرياضيات لدى طلبة املرحلة ااساسـية الـدنيا 
يف مهـــــارة احلســـــاب ااساســـــيس تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 

( طالبــــاً مــــن طلبــــة الصــــفني الثــــا  والثالــــث يف اململكــــة 761)
املتحـــــدة )بريطانيـــــا(س وقـــــد أظهـــــرت نتـــــائي الدراســـــة أن طلبـــــة 
الصـــفني الثـــا  والثالـــث و يتمكنـــوا مـــن حـــل معمـــم املســـائل 
الرياضيةس لكن اصـيلهم يف الرياضـيات كـان مثاليـاًس كمـا كـان 

املفاهيميـة  التطور يف مهارة احلسابات ااساسية يعزى للمعرفـة
    وعدة عوامل معرفية أخرى.

وميكــــــن تلمــــــي  نتــــــائي الدراســــــات الســــــابقة يف تبــــــاين      
أظهرت نتائي بعـض  إذمستوى اصيل الطلبة يف الرياضياتس 

الدراســــات وجــــود ضــــعف يف التحصــــيل لــــدى الطلبــــة )املركــــز 
ـــــول اارد س  ـــــوط  للبحـــــث والتطـــــوير الرتب   ياســـــني 8113ال

 ،(Saeed, Gondal & Bushra, 2005  7111وعالونـةس 
فيمـــا أظهـــرت نتـــائي بعـــض الدراســـات أن مســـتوى التحصـــيل  
كـان مقبــواًل يف املعرفــة اإلجرائيــة واملعرفـة املفاهيميــةس فيمــا كــان 

؛ 7117مســتوى التحصــيل ضــعيفاً يف حــل املســألة )العبســيس 
Cowan et. al, 2011.)  كمــا أظهــرت نتــائي بعــض الدراســات

 ,NAEP) مســـتوى التحصـــيل مبـــرور الوقـــتوجـــود اســـن يف 

2000; NCTM, 2001) ، فيمـا أظهـرت نتـائي بعـض الدراسـات
 & Clements) أن تطـــوير املنـــاهي يزيـــد مـــن اصـــيل الطلبـــة

Sarama, 2007; Gavin et. al, 2009.) 
وتتشــاب  هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة يف تناو ــا      

س واعتمادهــــا مرحلــــة واحــــدة مــــن املراحــــل الدراســــية التحصــــيل
عــدة  أ ــا قــد اعتمــدتلكنهــا لتلــف مــع هــذه الدراســات يف 

تــــوى الرياضــــيات يف حــــني أن الدراســــات الســــابقة تجمــــاالت 
اعتمــدت علــى جمــا  واحــد أو ا نــني علــى ااكثــر يف موضــوط 

ــا  واحــد. وتــأي هــذه الدراســة لتــوفر بصــورة مبا ــرة دلــياًل عملًي
قـــد التحصـــيل الــذل يعـــد أحـــد اتــاور املهمـــة الـــيت  وعيـــةنعــن 

 عكس اسًنا يف تعلم الرياضيات.ت
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة

يف اململكــة يف ضــوء التطــوير احلــاي ملنــاهي الرياضــيات      
وهـم الركيـزة -عـد التحصـيل الدراسـي للطلبـة ي  العربية السعودية 

ــــاء واالزدهــــار  ااهــــم ــــيت تســــتند إليهــــا اامــــم مــــن أجــــل البن ال
منـــاهي الرياضـــيات يف  دورمـــدخاًل مهمـــاً يف تقريـــر  -والتطـــور

اسني مستوى أدائهـم وإاـازهم وبنـاء  مصـيا م وإكسـا م 
املهارات واال اهات اليت تساعدهم علـى ولـوت القـرن احلـادل 

التعلميـة  لـذا  والعشرينس فالطلبة ميثلـون حمـور العمليـة التعليميـة
ــــد مــــن توظيــــف نتــــائي اصــــيلهم ومســــتويات أدائهــــم يف  ال ب
تطوير هذه املناهي وزيادة فاعليتها بشكل ينعكس إ ابًا على 
تزويـــــــدهم باملعـــــــار  واملهـــــــارات وتنميـــــــة القـــــــدرات وتكـــــــوين 
اال اهـــــات الـــــيت  عـــــل مـــــنهم أفـــــراًدا صـــــاحلني قـــــادرين علـــــى 

املعرفــة وتوظيفهــا مواجهــة التحــديات وحــل املشــكالت وتوليــد 
تدمـــــة جمتمعـــــا م وأنفســـــهم  فاملنـــــاهي هـــــي اإلطـــــار الكلـــــي 
وااداة ااكثـــــــــر فعاليـــــــــة يف اقيـــــــــم ااهـــــــــدا  االجتماعيـــــــــة 
املنشودة. وتسعى مناهي الرياضيات إىل مسـاعدة الطلبـة علـى 
اكتســــــاب املعلومــــــات واملهــــــارات املناســــــبة الالزمــــــة يف جمــــــا  

ى إكسـا م اال اهـات الدراسة بصورة وظيفيةس كمـا تعمـل علـ
العلميـــــة مبـــــا يتناســـــب وخصـــــائ   ـــــوهم ايســـــمية والعقليـــــة 

 .واالنفعالية واالجتماعية
ومــــن هــــذا املنطلــــم وللكشــــف عــــن الواقــــع بكــــل أبعــــاده      

وتشميصــ  بشــكل علمــي  ــامل تــأي الدراســة احلاليــة ضــمن 
الدراسة التقوميية ملشروط مناهي الرياضيات يف مدارس اململكة 

الســعودية الــيت  ريهــا وزارة الرتبيــة والتعلــيم بالتعــاون مــع  العربيــة
جامعـــة امللـــك ســـعود وثلـــة يف مركـــز التميـــز البحثـــي يف تطـــوير 

التحصـيل لـدى طلبـة  نوعيـةتعليم العلـوم والرياضـيات لتحديـد 
. إذ إن مثل هـذه النتـائي قـد تسـهم يف تقـد  املرحلة االبتدائية

ــــــد املســــــ ولني وصــــــانعي القــــــرار يف تطــــــوير  ت ذيــــــة راجعــــــة تفي
وتنميـــة  ذه املرحلـــةهـــ طلبـــةاملنـــاهيس ويف اســـني مســـتوى أداء 

 مهارا م.

إن  ـــــعور البـــــاحثني باملشـــــكالت الـــــيت تواجـــــ  املعلمـــــني      
عورهم والطلبة على حد سواء يف تعليم وتعلنـم الرياضـياتس و ـ

ــــف  ــــك مــــن خــــال  تعري ــــك املشــــكالت وذل ــــة معايــــة تل بأبي
جبوانـــب القصـــور يف جمـــاالت فهـــم الطلبـــة معلمـــي الرياضـــيات 

س واقــــرتا  طرائــــم ملعايــــة املواقــــف الــــيت تعيــــم اصــــيل طلبــــتهم
ـــــيت اســـــتهدفت  الرياضـــــية دفعهـــــم إىل إجـــــراء هـــــذه الدراســـــة ال

التحصيل لدى طلبـة املرحلـة  مستوياتتقصي بشكل أساسي 
ــــة  االبتدائيــــة وفــــم مشــــروط تطــــوير الرياضــــيات والعلــــوم الطبيعي

   .يف اململكة العربية السعودية بالتعليم العام
 الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن ااسةلة اآلتية: سعت     

لرياضـــيات لطلبـــة امـــادة يف  املســـتوى العـــام للتحصـــيلمـــا  -8
 ؟يف اململكة العربية السعودية املرحلة االبتدائية

الرياضــيات لطلبــة املرحلــة  يف مــادةالتحصــيل  مســتوىمــا  -7
حسـب جمـاالت اتتـوى يف اململكة العربية السـعودية االبتدائية 

الرياضي )ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسةس ايـربس القيـاسس 
 اليل البيانات واالحتماالت(؟

لطلبــة املرحلــة لرياضــيات ا يف مــادةالتحصــيل  مســتوىمــا  -4
حسب اجملـاالت املعرفيـة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية 

 (؟استدال )معرفةس تطبيمس 
يف اململكــــــة العربيــــــة  طلبــــــة املرحلــــــة االبتدائيــــــة توزيــــــعمــــــا  -3

اصيلهم على جماالت اتتـوى الرياضـي وحسـب يف  السعودية
 ؟مستويا م الدراسية

( يف   1.16داللـة إحصـائية )هل توجد فروق ذات  -6
متوســــ  درجــــات طلبــــة املرحلــــة االبتدائيــــة يف اململكــــة العربيــــة 
الســـعودية يف االختبـــار التحصـــيلي يف مـــادة الرياضـــيات تعـــزى 

 للنوط االجتماعي )ذكور وإناث(؟

 الدراسة أهداف

 :أي د  الدراسة احلالية إىل ما ي     
يف الرياضـــــيات لطلبـــــة  املســـــتوى العـــــام للتحصـــــيلاديـــــد  -8

 .املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية
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ـــــد  -7 الرياضـــــيات لطلبـــــة  يف مـــــادةالتحصـــــيل  مســـــتوىادي
املرحلة االبتدائية يف اململكـة العربيـة السـعودية حسـب جمـاالت 
اتتــوى الرياضــي )ااعــداد والعمليــات عليهــاس ا ندســةس ايــربس 

 .الحتماالت(القياسس اليل البيانات وا
ـــــد  -4 الرياضـــــيات لطلبـــــة  يف مـــــادةالتحصـــــيل  مســـــتوىادي

املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية حسـب اجملـاالت 
 .(استدال املعرفية )معرفةس تطبيمس 

طلبـة املرحلـة االبتدائيـة يف اململكـة  كيفيـة توزيـع استقصاء -3
اتتــوى الرياضــي يف اصــيلهم علــى جمــاالت العربيــة الســعودية 

 .وحسب مستويا م الدراسية
ــــــة  تعــــــر   الفــــــروق -6 ــــــاث يف املرحل ــــــذكور واإلن ــــــني أداء ال ب

االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف االختبــار التحصــيلي 
 .الرياضياتملادة 

 أهمية الدراسة
 يتوقع أن تفيد هذه الدراسة:     

. القــائمني علــى إعــداد املعلمــني وتــدريبهم يف لطــي  بــرامي 8
أكثــــر فعاليــــة تســــاهم يف تعزيــــز جوانــــب القــــوة وتــــاليف أوجـــــ  

 القصور يف اجملاالت املعرفية للمحتوى. 
. القيادات الرتبوية يف إدارة الت يري ودعم توجهـات التطـوير  7

حــ  تــتمكن مــن اســني توجهــات املعلمــني ووجهــات نمــرهم 
يســهم يف اســني تعلــم الطلبــة وتنميــة ا اهــات إ ابيــة بشــكل 

 حنو الرياضيات والعلوم الطبيعية.
. القــــائمني علــــى إعــــداد املنــــاهي الدراســــية خاصــــة الكتــــب 4

ــــة املعلمــــنيس  ــــا ميكــــن  إذاملدرســــية وأدل ــــا علمًي ــــوفر  ــــم مرجًع ت
االســتفادة منــ  أ نــاء بنــاء املنــاهي وتــأليف الكتــب ايديــدة أو 
التعــــديل للكتــــب احلاليــــة مبــــا يعــــزز االرتقــــاء مبســــتويات ااداء 

 وجماالت  املتعددة.
. مس وي وزارة الرتبية والتعليم يف تقيـيم املسـتوى التحصـيلي 3

 املعلومــــات لتحســــني للطلبــــة وفعاليــــة املنــــاهي املطبقــــة وتــــوفري
 التعليم والتعلم.

. الدارســـني آل ــــار تطـــوير منــــاهي املـــواد العلميــــة يف اصــــيل 6
 الطلبة.

 جرائيةالتعريفات اإل

هـــو نـــاتي مـــا تعلمـــ  الطالـــب بعـــد فـــرتة زمنيـــة مـــن  التحصييييل:
الدراسةس وقدرت  علـى اسـرتجاط وفهـم وتطبيـم اتتـوى املـتعلَّمس 
مقاًســا بالدرجــة الــيت حصــل عليهــا الطالــب علــى اختبــار مــن 
إعـــداد فريـــم البحـــثس ومـــن نـــوط االختيـــار مـــن متعـــدد ثيـــث 
ي طي جماالت اتتـوى الرياضـي يف مبـاد  ومعـايري الرياضـيات 
املدرسية )ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسـةس القيـاسس ايـربس 

 National Council of) اليــــل البيانــــات واالحتمــــاالت(

Teachers of Mathematics, NCTM, 2000)  ال ــة ويقــيس 
 مستويات هي:

املعرفـة: وتعـ  تـذكر املعلومــات الـيت مت تعلمهـا سـابًقاس وينــدرت 
ــــــة  ــــــات واحلقــــــائم اــــــت هــــــذا املســــــتوى معرف ــــــب للازئي الطال

 صطلحاتس والقوانني أو النمريات.املو 
التطبيــم: ويشــري إىل قــدرة املــتعلم علــى اســتمدام مــا تعلمــ  يف 

 مواقف جديدة أو مواقف عمليةس وحل املسائل.
حســـب تصـــنيف بلـــوم لقهـــدا  ووفـــم التعريفـــات الـــيت أ ـــار 

 إليها يف كتابات .
يقـــوم املـــتعلم عـــن طريقهـــا مبعايـــة  عقليـــة: عمليـــة االســـتدال 

للوصـــــــــو  إىل  املعروفـــــــــة واملتـــــــــوفرةللمـــــــــدخالت واملعلومـــــــــات 
 .(46: ص 7111س را د وخشان) معلومات لري معروفة

مكونـات أداة علـى وتقاس تلك املستويات بالدرجة املتحصـلة 
 .الدراسة

 الصــــف وهــــم طــــالب وطالبــــات: االبتدائيييييةطلبيييية المرحليييية 
 تبلــــغالــــيت  اململكــــة العربيــــة الســــعوديةااساســــي يف  الســــادس
 ( سنة.87حواي )أعمارهم 

مشروع تطوير الرياضييات والعليوم الطبيعيية بيالتعليم العيام: 
 82مشروط تنفـذه وزارة التعلـيمس والـذل أقـره جملـس الـوزراء يف 

(. وتعتمــد فكــرة م7113نــوفمرب  41)املوافــم  هـــ8376 ــعبان 
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املشـــروط علـــى ترمجـــة ومواءمـــة سلســـلة عامليـــة واســـعة االنتشـــار 
بالتعـــاون مـــع بيـــت خـــربة  (McGraw-Hill )سلســـلة ماجروهـــل

حملـــيس وأقـــرت تـــدريس منتاـــات املشـــروط مـــن كتـــب للطالـــب 
العـــام بوأدلـــة للمعلمـــني ومـــواد مصـــاحبة بشـــكل متـــدرت بـــدءاً 

(. واســــــــــتندت م7111/7181) هـــــــــــ8341/8348الدراســــــــــي 
ربــ   :لــى عــدد مــن املبــاد  الــيت مــن أبهــااملشــروط عفلســفة 

التعلــــيم والــــتعلم بســــياقات حياتيــــة حقيقيــــةس وتنميــــة مهــــارات 
وقــــــدرات الطــــــالب يف صــــــناعة والــــــاذ القــــــراراتس والتفكــــــريس 
واالستقصـــــــــاءس وتقـــــــــد  املبـــــــــادرات املمططـــــــــة )وزارة الرتبيـــــــــة 

 (.7181والتعليمس 

 محددات الدراسة

 ية:تاآلالتزمت الدراسة باحلدود 
  اقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــى منـــــــاهي الرياضـــــــيات للمرحلـــــــة

 ة.االبتدائي
  ـــة ـــة املـــدراس احلكومي ـــة مـــن طلب طبقـــت الدراســـة علـــى عين

التابعـــة لـــوزارة الرتبيـــة والتعلـــيم يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية يف 
يف الفصل الدراسـي الثـا  مـن العـام الدراسـي  السادسالصف 
 .هـ8443-8446

  ااداء مــــن خــــال  اختبــــار مــــن إعــــداد مت اديــــد مســــتوى
وتطـــوير فريـــم  لـــذلك فـــ ن نتـــائي هـــذه الدراســـة مرتبطـــة مبـــدى 

ــــارصــــالحية اال ــــاره أداة  ختب ــــ س إذ ال ميكــــن اعتب وصــــدق  و بات
 مقننة.
 ـــ ـــقداء يف  ةاقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى  ال  مســـتويات ل

اختبـــــار الرياضـــــياتس هـــــي: املعرفـــــةس والتطبيـــــمس واالســـــتدال   
لذلك ف ن نتـائي هـذه الدراسـة تعتمـد علـى التعريـف اإلجرائـي 

 . ذه املستويات

 

 

 الطريقة واإلجراءات

 وعينتها الدراسة مجتمع
تكـــــــوَّن جمتمـــــــع الدراســـــــة مـــــــن طلبـــــــة الصـــــــف الســـــــادس      

( 825522مـــــــنهم ) (433118البــــــالغ عــــــددهم ) االبتــــــدائي
وقــــد اختــــريت العينــــة باســــتمدام ( إنــــاثس 851483ذكــــور و)

-8443للعـــــام الدراســـــي  الطبقيـــــةســـــلوب العينـــــة العشـــــوائية أ
ــــغ عــــدد  إذس ھ8446 ( طالبــــاً 8271عينــــة الدراســــة ) أفــــرادبل

( إنـــاثس أمـــا مـــن 571( ذكـــور و )8811وطالبـــة توزعـــوا إىل )
عينـة الدراسـة علـى إحـدى عشـرة  تالناحية املكانية فقد توزعـ

حمافمة هي الرياضساترتس الزلفـيس الدواسـرس جـدةس الطـائفس 
الليـــــثس املدينـــــةس ااحســـــاءس حفـــــر البـــــاطنس عســـــريس حائـــــلس 

 جازان. 

 الدراسة أداة

بلـــغ عـــدد فقراتـــ  بالصـــورة متثلــت أداة الدراســـة يف اختبـــار      
املنتقــــاة مــــن نــــوط الفقــــرات ذات اإلجابــــة ( فقــــرة 31ااوليــــة )

 )االختيار من متعدد(س وذلك حسب اإلجراءات اآلتية:
  إجـــراء اليـــل اتتـــوى وجـــدو  املواصـــفات وكتابـــة ااســـةلة

 حسب املعايري.
  اكـــــيم ااســـــةلة مـــــن قبـــــل متمصصـــــني حيملـــــون درجـــــيت

 الـــدكتوراه واملاجســـتري يف منـــاهي الرياضـــيات والقيـــاس والتقـــو 
ن حيــث اتتــوى س إذ جــرى تعــديل االختبــار مــ(88عــددهم )

وصيالة الفقراتس وذلك حسب معايري التحكيم اليت أ رسـلت 
عينـة خـارت أفـراد للمحكمنيس تطبيم أداة الدراسة  ريبًيا على 

 ــد  التعــر  إىل اتصــائ  الســيكومرتية لالختبــار  الدراســة
 والفقرات.

 .تعديل االختبار والفقرات حسب نتائي التطبيم التارييب 
 ة علـــى اافـــراد املمتـــارين الـــذين توزعـــوا تطبيـــم أداة الدراســـ

 .إدارة تعليمعلى إحدى عشرة 
 .اسرتداد أوراق اإلجابة من املطبقني 
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  جـــرى  إذقـــراءة أوراق اإلجابـــة باســـتمدام القـــار  البـــوئي
ـــــع الـــــدرجات بالتســـــاول علـــــى مجيـــــع ااســـــةلة وأعطيـــــت  توزي

" يف حالــة اإلجابــة الصــحيحة والدرجــة )صــفر( يف 8الدرجــة "
 اإلجابة اتاطةةس وو يع  أل  يء فيما عدا ذلك.حالة 
   اويـــــــل ملفـــــــات اإلجابـــــــة إىل ملفـــــــات قابلـــــــة للتصـــــــحي

 اإللكرتو .
 .تصحي  ااوراق إلكرتونًيا 
 .إجراء التحليل اإلحصائي 

 وثباتها األداةصدق 
 االختبـارجـرى اكـيم س  د  التأكد من صدق اتتـوى     

مـــن قبـــل حمكمـــني حيملـــون درجـــات عليـــا يف املنـــاهي والقيـــاس 
والتقو  من حيث جدو  املواصفات والفقـرات االختباريـة مـن 

والصـــيالة والبنـــاء الســـليم  الرياضـــياملقروئيـــة واتتـــوى  :حيـــث
للفقــــرةس وقــــد جــــرى حــــذ  بعــــض الفقــــرات وكــــذلك تعــــديل 
فقــــرات أخــــرى وإضــــافة بعــــض الفقــــرات. وقــــد اعتــــربت تلــــك 

 الدراسة. اءات كافية للداللة على صدق أداةر اإلج
أمـــا مـــن حيـــث  بـــات أدوات الدراســـة فقـــد جـــرى تطبيـــم      

ا طالبًـ (814بلغ عدد أفرادها )استطالعية  عينةعلى  االختبار
 بلـــغ إذاب معامـــل الثبـــات كرونبــا  ألفـــا وطالبــةس وقـــد مت حســ

  (.1.111)الثبات  معامل
الســـيكومرتية لفقـــرات االختبـــار أمـــا بالنســـبة للمصـــائ       

فقــــــد مت اســــــتمرات معــــــامالت الصــــــعوبة ومعــــــامالت التمييــــــز 

تراوحــــــت قــــــيم  إذمــــــن خــــــال  التطبيــــــم التاــــــرييبس  لالختبــــــار
(س كمـا تراوحـت قـيم 1.21 – 1.81معامالت الصعوبة بني )
 (.1.511 – 1.781معامالت التمييز بني )

وقــــد جــــرى اعتمــــاد معيــــار حــــذ  الفقــــرات وهــــو قيمــــة      
ويف  .(Croker,1993)  1.71معامـــــل التمييـــــز الـــــيت تقـــــل عـــــن 

وبقـي  فقـرة مـن فقـرات االختبـار يـةضوء ذلـك و يـتم حـذ  أ
مت  وقــــدس ( فقــــرة31) بصــــورت  النهائيــــة االختبــــارعــــدد فقــــرات 

ميكــــن  ثيــــث أنــــ  الالتأكــــد مــــن أن الفقــــرة ال تشــــكل بعــــًدا 
 االست ناء عن  يف االختبار.

ـــد        لطالـــب فقـــد مت حســـاب التحصـــيل ل مســـتوىولتحدي
جمموط درجات  يف كـل اختبـار كنسـبة مةويـةس إذ إن كـل اختبـار 

%س ومــن حت اديــد موقــع الدرجــة حســب 811ميثــل مــا نســبت  
 احلكم على مسـتوى التحصـيل للطالـبما هو موض  أدناهس و 

ومت اعتمــــــاد مســــــتويات التحصــــــيل س يف ضــــــوء آراء اتكمــــــني
(. 7185نس يملســــــتمدمة يف دراســــــة )العتيــــــيب وآخــــــر نفســــــها ا

  ( مستويات التحصيل ودرجا ا.8ويبني ايدو  )
 1الجدول 

 مستويات التحصيل في الرياضيات ودرجاتها
 الدرجات المستوى

 فأكثر 13  املستوى املتقدم
  13أقل من  -51 املستوى املاهر
 51أقل من  -46 اجزئيً  املستوى املاهر

 46أقل من  املستوى املبتد 

م يف دراسة )العتييب كما اعتمد وصف املستويات املستمد
 ذه املستويات  اوصفً  (8) الشكلويبني (. 7185نس يوآخر 

 يف الرياضيات.
 :المتقدم المستوى محطة
 :على قادرون بأ م املتقدمة التحصيل حمطة إىل وصلوا الذين الطلبة يتصف

 التعميمات. وصيالة املعلومات تنميم -
  الروتينية. لري تتصل باملواقف اليت املسائل يف احلل اسرتاتيايات  ر  -
  حلل املسائل. تعميمات وصيالة املعلومات تنميم -
  ـأ ا أن مـن الـيت وايربيـة وا ندسـية العدديـة بالعالقـات املتصـلة املعرفـة تطبيم -

 والكسـور العاديـة الكسـور بـني العالقـات ذلـك) املسـائلس ومثـا  حـل إىل تـ دل
 ايربية(. والقوانني ا ندسيةس واتواص املةوية العشريةس والنسب

 :المستوى الماهر محطة
فهـم  التحصـيل مقيـاس علـى اتطـة هـذه إىل أدائهـم يف وصـلوا الـذين الطلبـة أمـا

 :يستطيعون
 .املعقدة املواقف من العديد يف الرياضية معرفتهم تطبيم -
 احلسابية. العمليات إجراء 

 وحـل جـربلس مقـدار حسـاب ذلـك ويشـمل بسـيطةس جربيـة مسـائل حـل 
 .خطية مباهولني معادالت

 بسيطة هندسية ا كا  وااحاام املساحات إ اد. 
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 اتطـة هـذه إىل وصـلوا الـذين ايربيـة. فالطلبـة للقـوانني املتكافةـة إ ـاد الصـيغ -
 :يستطيعون

  روتينية لري مسائل حل. 
  خطوة من أكثر إىل اتات مسائل حل. 
  عكسية عمليات تتبمن لفمية مسائل حل. 
  وتربيرها استنتاجات إىل الوصو. 

 بيانًيا واملمثلة اجملدولة البيانات وتفسري االحتماالت يف مسائل حل. 

 :المستوى الماهر جزئًيا محطة
 :يستطيعون هذا املستوى إىل وصلوا الذين الطلبة
 ومبا رة بسيطة مواقف يف ااساسية الرياضية املعرفة تطبيم. 
 واحدة  طوة لفمية مسائل حل يف والبرب والطر  ايمع عمليات إجراء. 
 فق  واحد مباهو  خطية معادالت حل. 
  االحتماالت يف ااساسية املفاهيم على التعر. 
 واملقاييس واترائ  وايداو  اا كا  وتفسري قراءة. 

 :المستوى المبتدئ محطة
 :يستطيعون اتطة هذه يف الطلبة
  املوجبة الصحيحة ااعداد على احلسابية العمليات إجراء. 
 صحي  واحد أقرب إىل عشريتني منزلتني على تشتمل اليت ااعداد تقريب. 
  منـاز   ـالث علـى يشـتمل بـخخر عشـريتني منـزلتني علـى يشـتمل عـدد ضـرب 

 .احلاسبة اآللة باستمدام عشرية
 مستقيم خ  على وثلة معلومات ومعرفة قراءة. 

 : وصف مستويات االتقان في الرياضيات1الشكل 

  ومناقشتها نتائج الدراسة

لإلجابــــة عــــن الســــ ا  ااو  مــــن أســــةلة الدراســــة: "مــــا  -أوالً 
الرياضـــــيات لـــــدى طلبـــــة مـــــادة يف  املســـــتوى العـــــام للتحصـــــيل

؟"س متن حســاب املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
ااوســــــاب احلســـــــابية واالحنرافــــــات املعياريـــــــة إلجابــــــات أفـــــــراد 

( وقــــــد جــــــاء يف 37.7وســــــ  احلســــــا  )بلــــــغ ال إذالدراســــــةس 
املســتوى املــاهر جزئًيــا يف حــني بل ــت قيمــة االحنــرا  املعيــارل 

لعوامـــل تـــرتب  بالبيةـــة املدرســـية أو ذلـــك وقـــد يعـــزى (. 77.4)
وقـــــــدرات الطلبـــــــة   صـــــــائ  املعلمـــــــني وأســـــــاليب تدريســـــــهم

 ومهـــارا م ااكادمييـــة. وتتفـــم هـــذه النتياـــة مـــع نتـــائي دراســـة
أظهــرت نتــائي  إذ (Cowan, et. al, 2011  7117)العبســيس 

ـــة  ـــة يف املعرفـــة اإلجرائي الدراســـتني قبـــو  مســـتوى اصـــيل الطلب
واملعرفــة املفاهيميــةس فيمــا كــان مســتوى الطلبــة يف حــل املســألة 

كمـا تتفـم نتـائي الدراسـة مـع نتـائي دراسـات   الرياضية ضعيفاً.
(Clements & Sarama, 2007; Gavin, et. al, 2009 الــيت )

 أظهرت أن تطوير املناهي يزيد من اصيل الطلبة.

ر مــــــنهي التاــــــارب العامليــــــة املتعلقــــــة بتطــــــوي وبــــــالنمر إىل     
ن مـن ا اسـني أداءات الطلبـة  هنـاك نوعـالرياضيات وأ رها يف

النتـــــــائي: يف ااوىل يمهـــــــر الطلبـــــــة اســـــــًنا ملموًســـــــا وســـــــريًعا 
للمناهي املطوَّرةس مـن أمثلتهـا  مشـروط إر ـاد العقـو  الرياضـية 

(M3)ويف  س ومشروط املناهي القائمة على البحـوث يف أمريكـاس
الثانيـــــة ال تمهـــــر نتـــــائي تطـــــوير املنـــــاهي بشـــــكل ملمـــــوس يف 

قدرة املعلمني على مواكبـة مراحل التطبيم ااوىل كنتياة لعدم 
الت ريات اليت طرأت على بنية املنهي وملحقاتـ  بشـكل سـريعس  

( يف OWEكمـــا هـــو احلـــا  يف مشـــروط طريقنـــا إىل اإلاليزيـــة )
  اامـر الـذل قـد يشـري (Arens, et. al, 2012أمريكا الوسـطى )

 إىل أن نتائي تطوير املناهي و ت ِت أ كلها بعد. 
ـــا لإلجابـــة عـــن الســـ ا  الثـــا  مـــن أســـةلة الدراســـة: "مـــا  - انًي

املرحلـة االبتدائيـة الرياضـيات لطلبـة  يف مادةالتحصيل  مستوى
حســب جمــاالت اتتــوى الرياضــي  يف اململكــة العربيــة الســعودية

)ااعـــداد والعمليـــات عليهـــاس ا ندســـةس ايـــربس القيـــاسس اليـــل 
البيانــــات واالحتمــــاالت(؟"س متن حســـــاب ااوســــاب احلســـــابية 
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفـراد الدراسـةس ويوضنـ  ايـدو  

 ( هذه النتائي.7)
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 2الجدول 
التحصيل في الرياضيات حسب مجاالت المحتوى الرياضي اختباراألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على 

 

 االحنرا  املعيارل           وس  احلسا ال        عدد الفقرات      جماالت اتتوى الرياضي
 73.4 34.2 82 ااعداد والعمليات عليها

 71.8 32.8 6 ا ندسة

 75.2 41.5 1 القياس
 43.4 61.1 4 ايرب

 74.7 47.1 5 اليل البيانات واالحتماالت
 77.4 37.7 31 الكلي

      
ــــدرجات الو ( أن 7يمهــــر مــــن ايــــدو  )      ســــ  احلســــا  ل

الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس 
وسـ  احلسـا  ال( هو ااعلىس يلي  61.1يف جما  ايرب كان )

ـــــة يف جمـــــا  ا ندســـــة ) ـــــدرجات الطلب ـــــ  32.8ل وســـــ  ال(س يلي
عليهــا  احلســا  لــدرجات الطلبــة يف جمــا  ااعــداد والعمليــات

وســـ  احلســـا  لـــدرجات الطلبـــة يف جمـــا  ال(س حت يليـــ  34.2)
ــــدرجات ال(س يف حــــني كــــان 41.5القيــــاس ) وســــ  احلســــا  ل

( وهـــو 47.1الطلبـــة يف جمـــا  اليـــل البيانـــات واالحتمـــاالت )
يف املســـتوى املـــاهر جزئًيـــا  ااوســـابااقـــلس وقـــد جـــاءت هـــذه 

واالحتمــاالت يميــع اجملــاالت باســتثناء جمــا  اليــل البيانــات 
 الذل جاء يف املستوى املبتد .

ويبدو من نتـائي أداءات الطلبـة علـى جمـاالت الرياضـيات      
أن هناك تبايًنا ملموًسا يف قدرة الطلبة على استيعاب املفـاهيم 

ــــــاهساســــــية يف كــــــل جمــــــا  واملتبــــــمنة يف اا  ي الرياضــــــياتمن
 طلبــــــة لتلــــــكامــــــتالك التفــــــاوت تعكــــــس النتــــــائي  إذاملطـــــوَّرةس 

ينــــت ذلــــك نتــــائي االحنــــرا  كمــــا ب املفــــاهيم ومتكــــنهم منهــــاس
س ورمبـا يعـود ذلــك إىل تنـاو  املنـاهي املطـورة للمفــاهيم املعيـارل

ــــا للتــــخلف معهــــا واســــتيعا ا.  بطريقــــة جديــــدة وــــا يتطلــــب وقًت

وتتفــم هــذه النتياــة مــع نتــائي دراســة )املركــز الــوط  للبحــث 
ســــعيد   7117س يالعبســــ  8113والتطــــوير الرتبــــول اارد س 

 ,NCTM  7111ياسـني وعالونـةس   7116وقنـدا  وبشـرىس 

ــــــة يف 2001 ــــــيت أظهــــــرت وجــــــود ضــــــعف يف اصــــــيل الطلب ( ال
 الرياضيات.

وفيمـــــا يتعلـــــم بتـــــد  ااداء علـــــى جمـــــا  اليـــــل البيانـــــات      
واالحتمـــــاالت  فقـــــد يعـــــود ذلـــــك لوجـــــود فاـــــوة يف املفـــــاهيم 

املنــاهي القدميــة واملنــاهي ااساســية املرتبطــة يف هــذا اجملــا  بــني 
املطـــوَّرة وـــا جعـــل عمليـــة بنـــاء املفـــاهيم ايديـــدة أكثـــر صـــعوبة 

فــاهيم مــن قبــل الطلبــة لــدى الطلبــةس وقــد حيتــات إتقــان هــذه امل
مـــن الـــزمن املمصـــ  لتـــدريس املـــنهي  لصـــي  وقـــت كـــا 

تقــــــــد  كــــــــذلك و ( ھ8346)وزارة الرتبيــــــــة والتعلــــــــيمس  املطــــــــوَّر
مســــاعدة أكــــرب للطلبــــة تتعلــــم باملعرفــــة املفاهيميــــة  ــــذا اجملــــا  

 ;NAEP, 2000وتتفـــم هـــذه النتياـــة مـــع نتـــائي الدراســـات )

Woodword 7 Baxter, 1997 الـيت أ ـارت أن اصـيل الطلبـة )
 يزيد ويتحسن بب ء.

لإلجابــة عــن الســ ا  الثالــث مــن أســةلة الدراســة: "مــا  - الثًــا
 املرحلـة االبتدائيـةالرياضـيات لطلبـة  دةيف ماالتحصيل  مستوى

(؟"س متن اســــتدال حســــب اجملــــاالت املعرفيــــة )معرفــــةس تطبيــــمس 
حســــاب ااوســــاب احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة إلجابــــات 

 ( هذه النتائي.4أفراد الدراسةس ويوضن  ايدو  )
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 3الجدول 
 التحصيل في الرياضيات حسب المجاالت المعرفية اختباراألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد الفقرات المجاالت المعرفية
 75.7 63.8 2 معرفة 
 74.1 41.6 41 تطبيق 

 47.7 38.7 4 استدالل
 77.4 37.7 31 الكلي 
ــــدرجات ال( أن 4يمهــــر مــــن ايــــدو  )      وســــ  احلســــا  ل

الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس 
وســـــ  ال( وهـــــو ااعلـــــىس يليـــــ  63.8يف جمـــــا  املعرفـــــة كـــــان )

(س يف 38.7) االســــتدال احلســــا  لــــدرجات الطلبــــة يف جمــــا  
احلســا  لــدرجات الطلبــة يف جمــا  التطبيــم وســ  الحــني كــان 

احلســـــابية يميـــــع  ااوســـــاب( وهـــــو ااقـــــلس وجـــــاءت 41.6)
 اجملاالت املعرفية  ذا الصف يف املستوى املاهر جزئًيا. 

اافبــــــل يف جمـــــا  املعرفــــــة  كـــــان ويبـــــدو أن أداء الطلبــــــة     
 ,TIMSSينسـام مـع نتـائي الطلبـة يف الدراسـات الدوليـة )

(س ورمبـا يسـتدعي ذلـك العمـل علـى 2011 ,2007 ,2003
ــــا مــــن  ــــة وكفايــــا م يف املســــتويات العلي اســــني مهــــارات الطلب
ــــدريس الــــيت  ــــى اســــرتاتيايات الت ــــدريب معلمــــيهم عل خــــال  ت
تنمـــي التفكـــري وتطـــور مهـــارات حـــل املشـــكالت مبـــا يـــنعكس 

علــــى ااســــةلة والفقــــرات االختباريــــة الــــيت يقــــدمو ا لطلبــــتهمس 
بـة خال  التقارب الكبـري يف أداءات الطل ويمهر ذلك ملياً من

أما فيمـا يتعلـم بتفـوق الطلبـة  .والتطبيم االستدال على جماي 
يف جما  االسـتدال  عنـ  يف جمـا  التطبيـم فرمبـا يعـود ذلـك إىل 

بلـــغ عـــددها  إذعـــدد فقـــرات االختبـــار الـــيت تقـــيس هـــذا الب عـــد 
 (.41( مقارنة مع عدد فقرات ب عد التطبيم اليت بل ت )4)

لإلجابـــة عـــن الســـ ا  الرابـــع مـــن أســـةلة الدراســـة: "مـــا  -رابًعـــا
املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف طلبــة توزيــع 

ــــــــوى الرياضــــــــي ومســــــــتويا م  ــــــــى جمــــــــاالت اتت اصــــــــيلهم عل
؟"س متن حســـاب عـــدد التكـــرارات واســـتمرات النســـب الدراســـية

هـــــذه ( 3)و  املةويـــــة إلجابـــــات أفـــــراد الدراســـــةس ويبـــــني ايـــــد
 النتائي.

  4الجدول 
يعدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي حسب المستوى التحصيل

 النسبة المئوية% عدد التكرارات المستوى الفقراتعدد  المحور
 %41.1 511 (43 - 1املستوى املبتد  ) 82 األعداد والعمليات عليها 

 %41.1 524 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )
 %81.5 813 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %81.5 813 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %48.5 632 (43 - 1املبتد  )املستوى  6 الهندسة
 %71.7 312 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %71.7 311 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %87.1 712 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %61.5 8148 (43 - 1املستوى املبتد  ) 1 القياس
 %78.1 454 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %2.7 873 (13 - 51املاهر  )املستوى 
 %8727 788 (811 - 16املستوى املتقدم )
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 %61.8 155 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 الجبر
 %71.4 311 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %78.5 423 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %52.4 8854 (43 - 1املستوى املبتد  ) 5 تحليل البيانات واالحتماالت
 %81.4 443 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %88.2 717 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %8.2 41 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %32.7 185 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 %47.2 655 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %81.1 811 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %1.8 861 (811 - 16املستوى املتقدم )

( أن عـــدد الطلبـــة يقـــل مـــع تقـــدم 3يمهـــر مـــن ايـــدو  )     
املســتوى يف مجيــع جمــاالت اتتــوى الرياضــي للصــف الســادسس  

داد كمــا يمهــر أيًبــا أن هنــاك اســًنا بســيطًا يف جمــاالت ااعــ
ن النســبة املةويــة للطلبــة الــذين إ إذوالعمليــات عليهــا وا ندســة 

وصــلوا املســتوى ااو  )املبتــد ( والنســبة املةويــة للطلبــة الــذين 
وصــلوا املســتوى الثــا  )املــاهر جزئًيــا( متقاربــةس يف حــني بقيــت 

النســــــبة املةويــــــة للمســــــتوى ااو  يف جمــــــاالت ايــــــرب والقيــــــاس 
%س وــــا 61واليــــل البيانــــات واالحتمــــاالت مرتفعــــة  ــــاوزت 

شــري إىل وجــود ضــعف لــدى طلبــة الصــف الســادس يف هــذه ي
( النســـب املةويـــة لتوزيـــع الطلبـــة 7اجملـــاالت. ويوضـــ  الشـــكل )

 يف الصف السادس حسب اتتوى و املستويات املمتلفة. 

 
 

 الصف السادس في الرياضيات حسب المحتوى والمستويات المختلفة: النسب المئوية لتوزيع طلبة 2الشكل 

لبـــــة مـــــن ( يمهـــــر أن نســـــبة الط7ومـــــن خـــــال  الشـــــكل )     
ن هــــي ااعلــــى و مبتــــدئبــــأ م الصــــف الســــادس الــــذين صــــنفوا 

أيًبــا أن نســبة دائًمــا ويف كــل أصــنا  اتتــوىس ويبــني الشــكل 
% يف كـــل مـــن 61كانـــت أكـــرب مـــن   نو مبتـــدئبـــأ م فني املصـــن

فالبــــعف  مــــن حتل البيانــــات واالحتمــــاالتس و القيــــاسس واليــــ

واض  وبنين يف هذين املوضوعنيس يليهمـا موضـوط ايـرب الـذل  
( عـــدد 6%. ويوضـــ  ايـــدو  )32كـــان نســـبة املبتـــدئني فيـــ  

صــف الســادس علــى التكــرارات والنســب املةويــة لتوزيــع طلبــة ال
اجملـــــــــــــــــاالت املعرفيـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــب املســـــــــــــــــتوى التحصـــــــــــــــــيلي
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تحليل البيانات  الجبر القياس الهندسة األعداد والعمليات عليها 
 واالحتماالت
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 5الجدول 
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على المجاالت المعرفية حسب المستوى التحصيلي

( أن النسـبة املةويـة للمسـتوى ااو  )املبتـد ( 6يبني ايدو  )
مـــــن اجملـــــاالت املعرفيـــــة قـــــد  واالســـــتدال يف جمـــــاالت التطبيـــــم 

%س يف حــني أ ــا جــاءت أقــل منهــا يف 61 ــاوزت مــا نســبت  
جمــــا  املعرفــــةس كمــــا يمهــــر أيًبــــا أن املســــتوى الثــــا  )املــــاهر 
ــا( قــد جــاء ااعلــى مــن بــني املســتويات يف جمــا  املعرفــة س جزئًي

لطلبــة يف جمــاي التطبيــم وهــذا يشــري أيًبــا إىل ضــعف مســتوى ا
من اجملاالت املعرفيـةس وأ ـم ميتلكـون قـدرة بسـيطة  واالستدال 

يف هــذين اجملــالني و تتاــاوز املســتوى ااساســي منــ . ويوضــ  
( النســب املةويــة لتوزيــع الطلبــة يف الصــف الســادس 4الشـكل )

متلفـــــــــــــــة.حســـــــــــــــب اجملـــــــــــــــاالت املعرفيـــــــــــــــة واملســـــــــــــــتويات امل

 : النسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات حسب المجاالت المعرفية والمستويات المختلفة3الشكل 
( يمهـــر أن نســـبة الطلبـــة مـــن الصـــف 4ومـــن خـــال  الشـــكل )

هــي ااعلــى يف جمــاالت  نو مبتــدئبــأ م الــذين صــنفوا الســادس 
نســـبة املصــــنفني  والتفكـــريس ويبـــني الشــــكل أيًبـــا أن التطبيـــمس

مـن % يف هـذين اجملـالنيس و 61ن كانت أكرب مـن  و مبتدئبأ م 
 يف كـــال هـــذين اجملـــالنيس يف حـــني  إن البـــعف واضـــ  وبـــنِي  حت

 المئوية%النسبة  عدد التكرارات المستوى عدد الفقرات المحور

 %75.7 364 (43 - 1املستوى املبتد  ) 2 معرفة
 %31.4 515 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %84.8 772 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %71.3 464 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %62.6 113 (43 - 1املستوى املبتد  ) 41 تطبيق
 %74.1 412 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %87.5 781 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %5.1 871 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %54.2 8817 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 استدالل
 %74.1 387 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %87.3 786 (811 - 16املستوى املتقدم )

 %32.7 185 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 %47.2 655 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 %81.1 811 (13 - 51املستوى املاهر  )
 %1.8 861 (811 - 16املستوى املتقدم )
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ـــا هـــي  اهرونمـــبـــأ م  كانـــت نســـبة الطلبـــة الـــذين صـــنفوا جزئًي
 %. 31.4ااعلى يف جما  املعرفة 

وبـــالنمرة الشـــمولية لنتـــائي الطلبـــة يف اختبـــار الرياضـــيات      
 علــى موضــوعات اتتــوى واجملــاالت املعرفيــة ومســتويات ااداء 

 ـــب االنتبـــاه إىل العوامـــل املمتلفـــة الـــيت ميكـــن أن تـــ دل ف نـــ  
 لـــذلك والـــيت ال  ـــك أن الكتـــاب املدرســـي يشـــكل إحـــداهاس

بـــ  مثـــل التـــدريب والتنميـــة هـــذا فبـــاًل عـــن املعلـــم ومـــا يـــرتب  
ومـــا يـــرتب   ـــاس  أهيـــل ااكـــادمييس والبيةـــة املدرســـيةاملهنيـــة والت

الـيت يبـدو ات التدريس الـيت يتبناهـا املعلـم إضافة إىل إسرتاتياي
أ ــا تركــز علــى اجملــاالت املعرفيــة البســيطةس وتتفــم هــذه النتياــة 

س ورمبــا تكـــون بنيـــة (Gavin, et al., 2009)مــع نتـــائي دراســة 

عوامـــل الـــيت اليف هـــذه الدراســـة أحـــد  االختبــار الـــذل اســـتمدم
 أدت ملثل هذا النم  من النتائي.

مـــن أســـةلة الدراســـة:  اتـــامسلإلجابـــة عـــن الســـ ا   -اخامًســـ
( يف α 1.16"هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية )

املرحلــــة االبتدائيــــة يف اململكــــة العربيــــة طلبــــة متوســــ  درجــــات 
تعـــزى  الرياضـــياتمـــادة يف  يف االختبـــار التحصـــيلي الســـعودية

مت حســـــاب الوســـــ  ؟"س )ذكـــــور وإنـــــاث( للنـــــوط االجتمـــــاعي
جابــات الــذكور واإلنــاث علــى احلســا  واالحنــرا  املعيــارل إل

اجملــاالت املعرفيــة حســب جمــاالت اتتــوى الرياضــي ومســتويات 
( هـــــــذه النتـــــــائي.5س ويبـــــــني ايـــــــدو  )حصـــــــيلياملســـــــتوى الت

 6الجدول 
 والمجاالت المعرفيةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي 

 النوع االجتماعيالمستوى التحصيلي و حسب 
 المحور

 
عدد 
 الفقرات

 

 المجموع الذكيور اإلنياث
الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 المئوي

االنحراف 
 المعياري

 24.3 43.7 24.4 45.0 23.9 41.6 17 األعداد والعمليات عليها 
 29.1 47.1 29.9 48.0 27.5 45.5 5 الهندسة
 26.7 39.6 27.4 41.7 24.9 36.0 9 القياس
 34.3 50.9 35.1 51.2 32.9 50.3 3 الجبر

 23.2 32.9 21.8 33.2 25.6 32.6 6 تحليل البيانات واالحتماالت
 26.2 54.1 26.8 55.2 25.0 52.2 7 معرفة
 23.0 39.5 23.1 40.7 22.8 37.3 30 تطبيق

 32.2 41.2 32.4 41.7 31.8 40.4 3 استدالل
 22.3 42.2 22.6 43.3 21.8 40.1 40 الكلي

( أن الوس  احلسا  إلجابات الذكور 5يالحظ من ايدو  )
( 34.4على فقرات االختبار التحصيلي يف الرياضيات كان )

وهو أعلى من الوس  احلسا  إلجابات اإلناث الذل بلغ 
(س كما يالحظ أيًبا أن الوس  احلسا  إلجابات 31.8)

أعلى من اإلناث يف مجيع جماالت اتتوى  الذكور كانت
ةس القياسس ايربس اعداد والعمليات عليهاس ا ندس)ا الرياضي

ت واالحتماالت( وكذلك مجيع اجملاالت املعرفية اليل البيانا
عدد التكرارات كما مت حساب (. استدال )معرفةس تطبيمس 
جماالت  علىجابات الذكور واإلناث إل والنسب املةوية

املستوى حسب  واجملاالت املعرفية الرياضياتتوى 
 ( هذه النتائي.2التحصيليس ويبني ايدو  )
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 7الجدول 
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي والمستوى التحصيلي حسب 

 النوع االجتماعي
 المحور
 

عدد 
 الفقرات
 

 المستوى
 

 المجموع ذكييور إنيياث
عدد 
 الطلبة

عدد  نسبة%
 الطلبة

 %نسبة عدد الطلبة نسبة%

األعداد 
 والعمليات عليها 

 39.8% 688 39.0% 429 41.2% 259 (43 - 1املستوى املبتد  ) 82
 38.9% 673 36.7% 404 42.8% 269 (61 - 46املاهر جزئًيا )املستوى 

 10.6% 184 13.1% 144 6.4% 40 (13 - 51املستوى املاهر  )
 10.6% 184 11.2% 123 9.7% 61 (811 - 16املستوى املتقدم )

 31.6% 547 32.0% 352 31.0% 195 (43 - 1املستوى املبتد  ) 6 الهندسة
 28.2% 487 26.3% 289 31.5% 198 (61 - 46جزئًيا )املستوى املاهر 

 28.2% 488 29.0% 319 26.9% 169 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.0% 207 12.7% 140 10.7% 67 (811 - 16املستوى املتقدم )

 59.6% 1031 56.5% 621 65.2% 410 (43 - 1املستوى املبتد  ) 1 القياس
 21.0% 363 20.9% 230 21.1% 133 (61 - 46)املستوى املاهر جزئًيا 

 7.2% 124 9.1% 100 3.8% 24 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.2% 211 13.5% 149 9.9% 62 (811 - 16املستوى املتقدم )

 50.1% 866 50.7% 558 49.0% 308 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 الجبر
 28.3% 489 25.6% 282 32.9% 207 (13 - 51املستوى املاهر  )
 21.6% 374 23.6% 260 18.1% 114 (811 - 16املستوى املتقدم )

تحليل البيانات 
 واالحتماالت

 67.3% 1163 63.7% 701 73.4% 462 (43 - 1املستوى املبتد  ) 5
 19.3% 334 23.8% 262 11.4% 72 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 11.7% 202 12.1% 133 11.0% 69 (13 - 51املستوى املاهر  )
 1.7% 30 0.4% 4 4.1% 26 (811 - 16املستوى املتقدم )

 26.2% 453 25.9% 285 26.7% 168 (43 - 1املستوى املبتد  ) 2 معرفة
 40.3% 696 38.1% 419 44.0% 277 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 13.1% 227 12.6% 139 14.0% 88 (13 - 51املستوى املاهر  )
 20.4% 353 23.4% 257 15.3% 96 (811 - 16املستوى املتقدم )

 57.5% 994 55.1% 606 61.7% 388 (43 - 1املستوى املبتد  ) 41 تطبيق
 23.0% 397 22.0% 242 24.6% 155 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 12.6% 218 17.4% 191 4.3% 27 (13 - 51املستوى املاهر  )
 6.9% 120 5.5% 61 9.4% 59 (811 - 16املستوى املتقدم )

 63.7% 1102 62.4% 686 66.1% 416 (43 - 1املستوى املبتد  ) 4 استدالل
 23.8% 412 25.1% 276 21.6% 136 (13 - 51املستوى املاهر  )
 12.4% 215 12.5% 138 12.2% 77 (811 - 16املستوى املتقدم )

 47.2% 816 45.9% 505 49.4% 311 (43 - 1املستوى املبتد  ) 31 الكلي
 32.7% 566 30.3% 333 37.0% 233 (61 - 46املستوى املاهر جزئًيا )

 10.9% 189 15.0% 165 3.8% 24 (13 - 51املستوى املاهر  )
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 المحور
 

عدد 
 الفقرات
 

 المستوى
 

 المجموع ذكييور إنيياث
عدد 
 الطلبة

عدد  نسبة%
 الطلبة

 %نسبة عدد الطلبة نسبة%

 9.1% 158 8.8% 97 9.7% 61 (811 - 16املستوى املتقدم )

ــــة 2يمهــــر مــــن ايــــدو  ) ــــات الطلب ( أن النســــبة املةويــــة إلجاب
كانــت أعلــى مــن اإلنــاث يف املســتوى املــاهر واملســتوى الــذكور  

املتقدم يف مجيع جماالت اتتوى الرياضـي )ااعـداد والعمليـات 
لقيــــــــــــاسس ايــــــــــــربس اليــــــــــــل البيانــــــــــــات عليهــــــــــــاس ا ندســــــــــــةس ا

س يف حـــــني كانـــــت النســـــبة االســـــتدال واالحتمـــــاالت( وجمـــــا  
املةويـــة إلجابـــات الـــذكور أعلـــى مـــن اإلنـــاث يف جمـــاي املعرفـــة 

( 2والتطبيم يف املستوى املاهر فق . كما يمهر مـن ايـدو  )
جـــاءت أعلـــى مـــن  أيًبـــا أن النســـبة املةويـــة إلجابـــات الـــذكور

ر فقــ  علــى اهيف املســتوى املــ النســبة املةويــة إلجابــات اإلنــاث
مت تطبيـم الفروق بني الذكور واإلنـاث  ملعرفةو  االختبار الكلي.

ـــــ  ايـــــدو  )اختبـــــار ت لعينتـــــني مســـــتقلتني ( هـــــذه 1س ويوضن
 النتائي.
 8الجدول 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات على التحصيل 
 الذكور واإلناثبين 

وسيييييييييييييييييط ال المجموعة
 الحسابي

االنحيييييييييييراف 
 المعياري

قيميييييييييييييييييييية 
 )ت(

مسييييييييييييتوى 
 الداللة

 1.113 7.121 1.173 82.44 ذكور

 1.244 85.16 إناث
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  (1ايـــدو  )يالحـــظ مـــن 

  الـــذكور واإلنـــاثبـــني  يف الرياضـــيات يف االختبـــار التحصـــيلي
اامـــر الـــذل  (p=0.004) 1.113إذ بل ـــت القيمـــة االحتماليـــة 
ال توجـد التي نصت على أنه: " يفيد برفض الفرضية الصـفرية

( يف متوســـــــــ  α  1.16فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية )
يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية  االيتدائيـــةدرجـــات طلبـــة املرحلـــة 

يف االختبار التحصيلي يف الرياضيات تعزى للنـوط االجتمـاعي 
وقبــو  الفرضــية البديلــة الــيت تفيــد بأنــ  يوجــد  س)ذكــرس أنثــى("

( يف متوســـــــــ  α  1.16فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية )

ــــار التحصــــيلي  ــــة يف االختب بــــني  يف الرياضــــياتدرجــــات الطلب
احلســـابية يالحـــظ أن  ااوســابس وبـــالنمر إىل واإلنـــاثالــذكور 

ووــــا ســــبم يتبــــ  أن اصــــيل الــــذكورس هــــذه الفــــروق لصــــاحل 
وســــ  احلســــا  بلــــغ ال إذالــــذكور بشــــكل  أكــــرب مــــن اإلنــــاثس 

اإلنــــاث (س أمــــا متوســــ  درجــــات 82.44) الــــذكورلــــدرجات 
املنــــــاهي ورمبــــــا تعــــــود هــــــذه النتياــــــة إىل أن  س(85.16فبلــــــغ )

ـــا م وميـــو م  الـــذكور املطـــورة جـــاءت مالئمـــة حلاجـــات  ورلب
اامــــــر الــــــذل اســــــتدعى مثــــــابر م وتــــــأنيهم يف حــــــل ااســــــةلة 

أنــــ  ولــــدى  واحلصــــو  علــــى إجابــــات لفقــــرات االختبــــار. إال
كـان يسـاول   (ت)الختبـار  (Effect size)حسـاب حاـم اا ـر

وهـــــي قيمـــــة ضـــــعيفة حســـــب تصـــــنيف كـــــوهنيس ويعـــــود  1.8
م التــأ ري هنــا إىل تــداخل العوامــل املــ  رة يف فــروق ضــعف حاــ

التحصــيل مــن بيةــة الــتعلم الــيت اتــوى املعلــم واإلدارة املدرســية 
والعوامل االجتماعية والنفسية ولريهاس وتتفم هذه النتياـة مـع 

 & Kinney & Forsythe, 2005; Woodward)نتــائي دراســة 

Baxter, 1997.)  ع نتائي دراسـة موتتعارض نتائي هذه الدراسة
ـــــوط  للبحـــــث والتطـــــوير الرتبـــــولس    ياســـــني 8113)املركـــــز ال

 (.7111وعالونةس 
 نياســــميكــــن   نــــ فتــــد  مســــتويات ااداء الكليــــة  مــــعو      

الرياضـــــــيات يف املســـــــتقبل إذا مـــــــا يف مســـــــتويات أداء الطلبـــــــة 
ل املعلمــني بشــكل  بــربامي تدريبيــة ت هــ املنــاهي املطــوَّرة اقرتنــت

ســـرتاتيايات التـــدريس والتقـــو  املالئمـــة اكـــا   ومناســـب يف 
هـذا وقـد  املنـاهي والنتاجـات الـيت يسـعى لتحقيقهـا.هذه لبنية 

اتفقـت نتــائي هــذه الدراسـة مــع نتــائي الدراسـات الســابقة الــيت 
بــني الــذكور  التحصــيل يف الرياضــيات فــروق يفأ ــارت بوجــود 

 ;Gavin, et al., 2009; Clements & Sarama, 2007) واإلنـاث

Kinney & Forsythe, 2005.) 
 ويف ضوء نتائي الدراسة احلاليةس يوصى مبا يأي:
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إعـــداد اختبـــارات تشميصـــية يف كـــل جمـــا  مـــن جمـــاالت  (8
اتتـــوى الرياضـــي خصوًصـــا جمـــاي القيـــاس واليـــل البيانـــات 
واالحتمــاالت ومبــا يتفــم مــع معــايري اجمللــس القــومي ملعلمــي 

  ذا الصف. (NCTM, 2000الرياضيات )
تــــدريب معلمــــي الرياضــــيات  ــــذا الصــــف علــــى إعــــداد  (7

 أنشطة إضافية للطلبة يف جما  التطبيم.
توفري أنشـطة تعطـي فرصـاً إضـافية للطلبـة للتـدريب علـى  (4

 املهارات الرياضية.
سرتاتيايات حديثـةس مـن اتدريب املعلمني على توظيف  (3

ــــــتعلم  ــــــتعلم املســــــتند إىل امثــــــل: االستقصــــــاء وال ملشــــــروط وال
 املستند إىل املشكالت ولريها.

تــدريب املعلمــني علــى بنــاء اختبــارات اصــيل وتوظيــف  (6
 نتائاها يف اسني مستوى الطلبة.

 توظيف م  رات الت ذية الراجعة يف تطوير أداء الطلبة. (5
تطـــــوير أدلـــــة إر ـــــادية تســـــاعد معلمـــــي الرياضـــــيات يف  (2

جملـــــــاالت واملســـــــتويات معايـــــــة نقـــــــاب ضـــــــعف الطلبـــــــة يف ا
 املمتلفة. 

 شكر وتقدير:
يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لوزارة التعليم 
ومركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 

ن هذا البحث جزء من "الدراسة إ إذجبامعة امللك سعودس 
التقوميية ملشروط تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 
العام باململكة العربية السعودية"س واليت نفذها مركز التميز 
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضياتس جبامعة امللك 
سعود بتمويل من اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم يف 

 اململكة العربية السعودية.

 المراجع

ـــانس خالـــد حلمـــي ) اضـــيات منـــاهي الري(. 7111را ـــدس حممـــد إبـــراهيم وخشن
ـــان: املنهـــل للطباعـــة 8. بوأســـاليب تدريســـها للصـــفو  الرئيســـية س عمَّ

 والنشر والتوزيع.

ااساسـية  املرحلـة يف الرياضـيات كتـب مراعـاة (. مـدى7111الـزعيبس علـي )
س دراســاتس العلــوم الرتبويــةالــذاي.  الــتعلم ملهــارات ااردن يف العليــا
 .21-53)ملحم(س 45

مناهي وأساليب تـدريس الرياضـيات (. 7111عباسس حممد والعبسيس حممد )
ــــدنيا ااردنس دار املســــرية للنشــــر  :س عَمــــان7ب. للمرحلــــة ااساســــية ال

 والتوزيع والطباعة.
مـــــدى اكتســـــاب طلبـــــة املرحلـــــة ااساســـــية العليـــــا (. 7117العبســـــيس حممـــــد )

ال ـــــوث يف للمفـــــاهيم واملهـــــارات الرياضـــــية العدديـــــة يف مـــــدارس وكالـــــة 
ــــربــــدإ منطقــــة ان العربيــــة . رســــالة ماجســــتري لــــري منشــــورةس جامعــــة عمَّ

 للدراسات العلياس عمنانس ااردن.
(. 7185العتيــــيبس خالــــد والربصــــانس إمساعيــــل وعبــــدس إميــــان والشــــايعس فهــــد )

نوعيــة اصــيل طلبــة الصــف الســادس يف مــادة الرياضــيات وفــم مشــروط 
 التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة يف

. رســالة اتلــيي العــر س مكتــب الرتبيــة لــدو  اتلــيي العـــر الســعودية. 
 م.73/2/7185ثث مقبو  للنشر بتاريخ 

(. مســتوى التحصــيل 8113املركــز الــوط  للبحــث والتطــوير الرتبــول اارد  )
سلســــــــلة يف الرياضـــــــيات لـــــــدى طلبـــــــة املرحلـــــــة ااساســـــــية يف ااردن. 

 س عمنانس ااردن.(71منشورات املركز رقم )
دليـل الـربامي واملشـروعات الرتبويـة بقطاعــات (. 7181وزارة الرتبيـة والتعلـيم. )

 . الرياض: اإلدارة العامة للربامي واملشروعات الرتبوية.4ب .الوزارة
الدراسة التقوميية ملشـروط منـاهي الرياضـيات (. ھ8346وزارة الرتبية والتعليم. )

التقريـــر  -والعلـــوم الطبيعيـــة يف التعلـــيم العـــام باململكـــة العربيـــة الســـعودية
ــــا  ــــيم ضــــمن برنــــامي . الث ثــــث مــــدعوم وــــو  مــــن وزارة الرتبيــــة والتعل

 .البحوث املدعومة
ــــةس عمــــر ) (. مســــتوى اصــــيل طلبــــة الصــــف 7111ياســــنيس صــــال  وعالون

وزارة منشــــورات الســـادس يف مديريـــة الرتبيـــة والتعلــــيم/ جنـــوب نـــابلس. 
مديريــــة الرتبيــــة والتعلــــيم جبنــــوب  – الرتبيــــة والتعلــــيم العــــاي الفلســــطينية

 نابلس.
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Abstract: This study aimed to investigate the quality of mathematics achievement of the primary stage students in 

accordance with the development of math and nature science project curricula in Saudi Arabia in mathematical content areas 

(Numbers and Operatios, Geometry, Algebra, Measurement, Data Analysis amd Probability) and knowledge fields 

(knowledge, application, and reasoning) and revealed the distribution of students tested in mathematical content areas and 

knowledge fields in addition to differences of of achievement between male and female. To achieve the objectives of the 

study, an achievement test consisting of (40) items was applied after his psychometric properties. The sample of the study 

consisted of (1729) students. Results of the study revealed that the overall level of mathematics at the primary stage students 

in Saudi Arabia came in the partially skilled level also showed that student achievement in the field of Algebra was the 

highest, while the performance in the field of Data Analysis and Prabability was the least. The results also showed that 

student achievement was the highest in the field of knowledge, and also revealed a statistically significant differences (  

0.05) in achievement between males and females in favor of male students. 

 
Keywords: Achievement, Primary Stage, Development Project of the Mathematics Curricula. 
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 بناء أداة لقياس الخصائص السلوكية لترشيح الطلبة الموهوبين التكامل بين التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي في 
 

 خليل بن عبدالرحمن الحربي
 جامعة طيبة

 عبداهلل بن محمد الجغيمان
 جامعة امللك فيصل

 هـ7331/ 5/ 71 وقبل -هـ 71/3/7331  قدم للنشر

 

شاملة تستخدم يف الرتشيحات األولية الختيار الطلبة املوهوبني واملبدعني، وميكن أن قائمة خصائص سلوكية هتدف هذه الدراسة إىل بناء  :المستخلص
ساسيتني: مرحلة الدراسة االستطالعية ومرحلة الدراسة الفعلية، وذلك من خالل استخدام أمبرحلتني  املقياسيعبئها املعلمون واملعلمات.  وقد مر تطوير 

( للعينة الثانية.  وقد 73217( للعينة األوىل و )7713معلمون ومعلمات لطالب وطالبات بلغ عددهم ) أجاب عنهابيانات استمارات الرتشيح اليت 
التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي مًعا مع حتكيم جمموعة من اخلرباء ذوي  أساليبمن  استخدمت الدراسة منهجية تكاملية تتضمن االستفادة

يهيمن  عامالعالقة بالسمات املقيسة للحصول على نتائج هذه الدراسة.  فنتج من التحليل األويل للعينة األوىل يف الدراسة االستطالعية وجود عامل 
وتغيري كثري منها لتقيس ما هدفت هذه الدراسة إىل قياسه من خالل األداة  قياسمما أدى إىل تطوير بنود امل ويسيطر على إجابات املعلمني واملعلمات،

القدرات واملهارات  وهو قياس مخسة عوامل رئيسة هي: املرونة العقلية، واالستدالل اللغوي، واالستدالل الرياضي، واالستدالل العلمي، وبعض جوانب
الرتشيح مما يؤكد  ملقياسالبناء التكويين  متّثل أن ُوِجدت مخسة عوامل رئيسة  عنها.  وباستعمال بيانات العينة الثانية يف الدراسة الفعلية، نتج غري املعرفية

 جودة عالية تتوفر فيها مؤشرات صدق عالية. ذي مقياسعلى فاعلية اإلجراءات اليت متت يف الدراسة االستطالعية واحلصول على 

 التحليل العاملي التوكيدي. ون،الطلبة املوهوببداع، ، اإلاملوهبةقائمة ترشيح سلوكية،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

ربامج رعاية ب االلتحاقللمقاييس العلمية دور رئيس يف تنظيم 
املوهوبني مبا يتوافق مع طبيعة الربنامج والقدرات اليت 

إىل  اييس بوابة الدخول الرئيسةتعد هذه املق إذيشرتطها؛ 
الرتبوية اليت ميكن أن تقدم للطلبة املوهوبني، بل اخلدمات 

والباحثون يف جمال تربية أبعد من ذلك، فيأمل املنظرون 
املوهوبني أن تسهم هذه املقاييس يف حتديد مواطن القوة 
والضعف لدى الطلبة مما يسهم يف اختيار طبيعة الربامج 
املناسبة لتعزيز قدراهتم ومعاجلة موطن الضعف فيهم. هذا 
االتفاق شبه اجملمع عليه بني الباحثني يف تربية املوهوبني على 

لعلمية يف التعرف على املوهوبني وتعدد وتنوع أمهية املقاييس ا
 عنها يف أغراض التصنيف والرعاية استخدام البيانات الناجتة

مل يصاحبه اتفاق على حتديد أفضل الطرق للتعرف على 
 الطلبة املوهوبني. 

أظهر عدد كبري من الباحثني يف جمال املوهبة 
(Kranzler, &  Floyd, 2013; McIntosh, Dixon, & 

Pierson, 2012; Sternberg, 2005 انزعاًجا وقلًقا جتاه )
الرتكيز املتزايد على استخدام مقاييس الذكاء العام منفردة يف 

على الرغم من القناعة السائدة  ،عملية التعرف على املوهوبني
 أن تكونيف األوساط العلمية يف جمال املوهبة بأهنا ال تصلح 

 على الدرجة الكلية منهاعند االعتماد حمًكا وحيًدا خاصة 
يف ظل التحول يف مفهوم املوهبة من كونه أحادي وذلك 

البعد يعرب عنه بالذكاء العام إىل كونه متعدد األبعاد متنوع 
 اجلوانب.

ونظرًا لصعوبة تطبيق مقاييس الذكاء على مجيع 
الطلبة، عمدت كثري من اجلهات التعليمية إىل البحث عن 

خضوع ملقاييس التعرف على وسيلة لرتشيد الرتشيح لل
املوهوبني، فكان االجتاه إىل استخدام درجات التحصيل 
الدراسي كمرحلة أوىل حنو الرتشيح الختبارات الذكاء. هذا 

لكون درجات التحصيل  شديدةاإلجراء تعرض النتقادات 
 ،املرتفعة ال تتشابه بالضرورة مع املؤشرات املتنوعة للموهبة

الذي تقيسه اختبارات تقيس الشيء نفسه  من مثوهي 
 & Aljughaiman؛ م2171)اجلغيمان،  الذكاء

Abdulmajeed, 2008).  
من هذا املنطلق ذهب كثري من الباحثني إىل حماولة 
تصنيف القدرات املكونة للموهبة لتتناول أكثر من بُعد 
(Gagne, 1991; 1993; Gardner, 1993; Guilford, 1982; 
Renzulli, 1986; Williams, 1993, 1970; Taylor, 1978; 

Sternberg, 2000) وذلك هبدف املساعدة على فهم كنه ،
املوهبة بالدرجة األوىل مث لتوجيه عمليات اختيار املوهوبني 
ورعايتهم مبا يتوافق مع تلك القدرات. هذا االجتاه شجع 
الباحثني كثريًا على تطوير أدوات ترشيح أولية تستوعب تلك 
القدرات املتنوعة وتتخطى االجتاه العام لدى املعلمني الذي 

ز على التفوق التحصيلي يف املدرسة، لذلك ظهر االجتاه يرك
حنو بناء قوائم اخلصائص السلوكية اليت تستخدم من قبل 
املعلم أو األهل أو األقران يف عملية الرتشيح املبدئي 

 2000الختبارات التأهيل لربامج املوهوبني )النافع وآخرون، 
Purcell & Renzulli, 1998; Callahan, Tomlinson, 

Hunsaker, Bland, & Moon, 1995) . 
ن املكتبة العربية تفتقر بصفة عامة، والسعودية بصفة وأل

خاصة إىل مقاييس حديثة يف جمال املوهبة واإلبداع بنيت 
ا ملفهوم واسع وشامل للموهبة.  وعليه فإن وطورت وفقً 

أدوات ترشيح أولية جيري بناؤها  إلجياداحلاجة امللحة قائمة 
ا للبيئة والثقافة السائدة يف اململكة العربية فقً وتطويرها و 

م(. هدفت هذه الدراسة 2111السعودية )النافع وآخرون، 
إىل تصميم وبناء أداة أولية تقيس اخلصائص السلوكية لرتشيح 
الطلبة املوهوبني اليت رمبا تساعد يف حتسني عملية اختيار 

 الطلبة املوهوبني.  

 مشكلة الدراسة:

علميًّا أن اخلصائص النفسية،  الثابتمن 
للموهوبني غري حمددة،  والذهنيةواالجتماعية، والشخصية، 

ومتداخلة، وال ميكن أن توجد كلها يف أفراد حمددين يفوزون 
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لتنوع نتيجة و  ؛(Aljughaiman, 2017)بلقب املوهبة 
قد تكون مفيدة يف التعرف على املؤشرات السلوكية اليت 

يف حاالت كثرية، أصبح من وتناقضها ، املوهوبني الطلبة
الصعوبة مبكان قيام املعلمني بالرتشيح األويل املناسب للطلبة 

بدقة  للدخول يف اختبارات فردية أو مجاعية لقياس قدراهتم
(Davis, Rimm, & Siegle, 2011 .) ،فإّن ويف الوقت نفسه

ترشيح مجيع الطلبة لدخول هذه الصعوبة مبكان  من
ه العملية وذلك للجهد الكبري الذي تتطلبه هذ ،االختبارات

ا لتطبيق مقاييس واختبارات التعرف  والتكلفة املرتفعة جدًّ
عمد الباحثون يف جمال لذا على املوهوبني على مجيع الطلبة. 

املوهبة إىل تطوير أدوات قياس تساعد يف الرتشيح األويل 
ية اليت للطلبة الذين تتوافر فيهم جمموعة من اخلصائص السلوك

وعلى الرغم من تنتشر بوجه عام لدى الطلبة املوهوبني. 
وجود حماوالت عديدة يف الوطن العريب لبناء مثل هذه 
األدوات، إال أن أغلبها اعتمد على أدوات ومقاييس متت 
ترمجتها إىل العربية مما يفقدها املالءمة الثقافية للبيئة العربية، 

يس، مما يفقدها الصلة عمومية بنود تلك املقايإضافة إىل 
ولذا برزت احلاجة إىل . املباشرة مع االختبارات اليت تؤهل هلا

وجود قائمة خصائص سلوكية تتناسب مع االحتياج القائم 
الختبارات موهبة لرتشيح الطلبة يف اململكة العربية السعودية 

للتعرف على املوهوبني الذي تقدمه مؤسسة موهبة بالتعاون 
 .  الوطين للقياس والتقوميمع املركز 

 الدراسة: هدف

صميم وبناء أداة لقياس اخلصائص تهذه الدراسة إىل  هتدف
 السلوكية لرتشيح الطلبة املوهوبني حتقق شروط القياس اجليد

ساليب التحليل ستخدام طريقة تكاملية  جتمع بني أوذلك با
 .العاملي االستكشايف والتوكيدي

 

 

 أهمية الدراسة:

 هذا البحث يف:تكمن أمهية 
لقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة  ةأواًل: بناء أدا

 املوهوبني قد تكون مفيدة يف:
أ. املساعدة على اكتشاف املوهوبني وتوجيههم إىل برامج 
الرعاية املناسبة لقدراهتم ومهاراهتم إلعانتهم على استغالل 

 قدراهتم واستعداداهتم إىل أعلى درجة ممكنة.
بعاد لتكشف عالية متعددة األ ةذات جود ةأدا ب.  تقدمي

من قبل  اإلجابة عنهاأهم بوادر ومؤشرات املوهبة ميكن 
 واملعلمات.املعلمني 

توجيه أفضل الربامج الرعوية اليت ميكن أن  علىج. املساعدة 
 تقدم للموهوبني.

دـ.  التعرف على أهم أبعاد املوهبة من خالل أداة الدراسة 
مج املوهوبني والرتبويني واملؤسسات املهتمة تساعد خمتصي برال

باملوهبة يف تصميم برامج ومناهج تالئم مواهب جمموعات 
 الطلبة املختلفة.

ثانياً: تقدمي منهجية عملية لبناء املقاييس النفسية والرتبوية 
بعض طريقة تكاملية جتمع  وذلك من خالل استعمال

االستكشايف التحليل العاملي  جوانب التميز يف أسلويب
 التوكيدي.و 

 مصطلحات الدراسة:

استعداد  أولئك الطلبة الذين لديهم  هم: بونالطلبة املوهو 
إلجناز وأداء متميز عن  هموقدرات ذهنية وشخصية تؤهل

 وميكن .(م2171)اجلغيمان،  يف جمال أو أكثر مأقراهن
أولئك الطلبة الذين بأهنم  تعريف الطلبة املوهوبني إجرائيًّا

اجتازوا مقياس موهبة للتعرف على املوهوبني املعتمد يف 
 اململكة العربية السعودية.

مؤسسة موهبة: مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
 واإلبداع يف اململكة العربية السعودية.
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 اخلصائص السلوكية للطلبة املوهوبني: 
جمموعة السلوكيات الشخصية واالجتماعية والذهنية  هي    

 ،عن غريهم من الطلبة عامة بونهبا الطلبة املوهو  يتميزليت ا
وميكن مالحظتها يف أدائهم وتعامالهتم اليومية )اجلغيمان، 

يف هذه الدراسة بأهنا جمموعة  م(. وتعرف إجرائيًّا2171
املؤشرات العامة للموهبة اليت تظهر يف سلوكيات الطلبة 

، املرونة العقليةاملوهوبني يف جمال أو أكثر من اجملاالت اآلتية: 
، االستدالل العلمي، االستدالل الرياضي، االستدالل اللغوي

   .املهارات والقدرات غري الذهنيةو 
  قائمة اخلصائص السلوكية:

أو استمارة ترشيح تضم مقياس أو قائمة بنود وهي     
يف جمال أو أكثر  طلبة ذوي املوهبة األكثر انتشارًاخصائص ال

(Clark, 2012وتعرف إجرائيًـّا .)  من بُنيت بأهنا القائمة اليت
قبل الباحثني يف هذه الدراسة هبدف مساعدة املعلمني على 

االستدالل ، املرونة العقليةتقدير مستوى الطلبة يف جماالت 
املهارات ، و االستدالل العلمي، االستدالل الرياضي، اللغوي

لتحديد أهليتهم لدخول مقياس موهبة  والقدرات غري الذهنية
 للتعرف على املوهوبني. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

اكتشاف املوهوبني والتعرف عليهم عملية ال ختلو من     
أشارت العديد من الدراسات العلمية إىل أن التعقيد، إذ 

ا ما حتول دون التعرف على سلوكيات األطفال املوهوبني كثريً 
قدراهتم نتيجة للتنوع تارة وللتناقض تارة أخرى )انظر على 

  ,Davis, Rimm, & Siegle 7991سبيل املثال: معاجيين، 
2011; Silverman, 1997; Walberg, 1994).   طريقة  أن   معو

الرتشيح عن طريق القوائم السلوكية من أكثر األساليب 
ويل على األطفال ا وشعبية للتعرف األواألدوات انتشارً 

هنا األكثر إثارة للجدل فيما يتعلق بدقتها، إفاملوهوبني، 
وذلك راجع إىل اهتمام كثري من القائمني على الرتشيح 

، آخرونو  باملظاهر اخلارجية والسمات السطحية )النافع

يتطلب األمر لزيادة فاعلية هذه األداة  من مث  (، و 2111
املهمة أن يكون لدى القائم على الرتشيح إملام جيد 

ن قصور الفهم إئص املوهبة ومسات املوهوبني، إذ خبصا
واملعرفة هلذه السمات يعد أحد أهم أسباب قصور تقدمي 

 ,Hill 1992; Silverman)اخلدمة والرعاية املناسبة هلم
Chitwood, & Waters, 1986; Pardeck, Pardeck, & 

Callahan, 1990) . 
لقد وّلد الرتكيز على قصر استخدام ما يسمى 
مبقاييس الذكاء العام كوسيلة أساسية للتعرف على هذه 

 الفئة، نداءات عديدة إىل بناء واستخدام أكثر من حمك

(Coleman & Gallagher, 1995) ،ة ظهرت مع بداي إذ
ات من القرن املنصرم اجتاهات وممارسات عديدة السبعين

الستخدام أدوات متنوعة إضافة إىل املقاييس املقننة مثل: 
التحصيل الدراسي، اخلصائص السلوكية، ترشيح املعلم أو 

 النافع)األهل أو الرتشيح الذايت أو الرتشيح من الزمالء 
 ,Purcell & Renzulli, 1998; Callahan)2111، وآخرون

Tomlinson, Hunsaker, Bland, & Moon, 1995) )  وذلك
إىل أساس نظري مهم يشري إىل أن الذكاء متنوع ا استنادً 

األوجه، متطور، قابل للمالحظة، يظهر يف صور عديدة، 
 يتأثر ويؤثر يف السلوك ومسات اإلنسان الشخصية

(Coleman, 2000; Perkins, 1995).  
ف املعلم أو املعلمة كل  أنه يف معظم املواقف يُ  ومع

 ا أولياء األمور برتشيح الطلبة إىل برامج رعاية املوهوبنيوأحيانً 
، ;Davis,  Rimm, & Siegle, 2011) 2000، وآخرون )النافع

املشكلة اليت تعرتض هذا اإلجراء هي ضعف قدرة املعلم  فإن  
مالحظة أو ويل األمر على مالحظة سلوك املوهوب 

 ;Slabbert, 1994; Torrance & Safter, 1986) موضوعية

Smutny, 2000) وهو ما استحث الباحثني إىل حماولة تقنني ،
هذه العملية قدر املستطاع من خالل اللجوء إىل بناء ما 

 Characteristics of Giftedness" يسمى بالقوائم السلوكية

Scale"   إحدى أهم األدوات الشائعة  صارتواليت
باملوهوبني، كما  رتشيح الطلبة إىل الربامج اخلاصةاالستخدام ل
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تستخدم وسيلة مهمة ملالحظة سلوك املوهوب وزيادة وعي 
املعلمني وأولياء األمور مبؤشرات املوهبة من خالل مالحظة 

  .(Silverman, 2004) اخلصائص السلوكية للطلبة
إىل جمموعة من األبعاد  عديدةوقد أشارت دراسات 

واخلصائص السلوكية اليت جيب إعطاؤها أولوية عند البحث 
، 7917عن بوادر ومؤشرات املوهبة. فقد أشار رينزويل )

( إىل أبعاد تتعلق بالقدرات الشخصية مثل املثابرة م7991
والتعامل مع الفشل والدافعية، كما أشار إىل أبعاد تتعلق 

وعة والقدرات التحليلية. وقد وافقه بالقدرات اإلبداعية املتن
وأكد على بعد الدافعية   (Monks 1986, 2006) مونكس

 ,Sternberg, 1988)   والبيئة احمليطة. كما أكد سترينبريغ

هذه األبعاد وأضاف إليها مكونات ذات عالقة   (2000
بالقدرات التطبيقية العملية إضافة إىل القدرات التحليلية 

هذه األبعاد  (Gardner, 1997) جسد جاردنرواإلبداعية. وقد 
مع إضافة تفصيالت أخرى يف شخصيات انتقاها لتعرب 
بسلوكها احلي عن ما قصده من أمناط الذكاء املتعددة. كما 

تفاصيل إىل هذه األبعاد  (Taylor, 1978, 1986) أضاف تايلر
ا باجلوانب األكادميية لتعرب عن اجلوانب اليت يربطها مجيعً 

حملتوى األكادميي. ية الثمانية اليت استعرضها من خالل ااملهار 
األبعاد  م( Gagne, 1991, 2006 ) وقد صنف جانيي

الشخصية املتمثلة يف الدوافع وامليول واالجتاهات ضمن 
مكونات العمليات اليت تساعد على صقل املوهبة وتقودها 

 (Piirto, 1999)  ما. وقد أسهبت برييتو إىل التفوق يف جمال  
يف أمهية األبعاد الشخصية يف بناء املوهبة وجعلتها يف قلب 

 Heller) هرم تطور املوهبة.  وهذا أيًضا ما أكده هيلري وزيقلر

& Ziegler, 2005)   يف أمنوذج ميونخ بأن املوهبة قدرة
متعددة املظاهر تتطور من خالل مؤثرات غري ذهنية مثل 

 ...إخلالدوافع، وإدارة التوقعات، وتقدير الذات.
ومن خالل الملخص السابق لألدبيات في  

، ميكن استخالص جمموعة من مجال الموهبة واإلبداع
اليت  ندرج حتتها عدد من اخلصائص السلوكيةاألبعاد اليت ي

كمؤشرات لوجود موهبة عالية من قبل مالحظتها  ميكن 
 ، واليت ميكن متثيلها يف اآليت:املعلمني

أواًل: القدرات التحليلية العامة منها واخلاصة مبا تتضمنه من  
استدالل علمي، واستدالل لغوي، واستدالل رياضي، 

 & Heller :واستدالل مكاين )انظر على سبيل املثال
Ziegler, 2005;  Guilford, 1982; Taylor, 1978, 1986; 

Sternberg, 1988, 2000;).  
منه من قدرة على استخدام ا تتضثانًيا: املرونة العقلية مب

اإلبداعية )الطالقة، املرونة، األصالة، احلساسية  القدرات
 للمشكالت( يف مواقف أكادميية )علوم، رياضيات، لغة

(Schlichter & Palmer, 2002; Taylor, 1978, 1986) أو ،
 ;Gottfredson, 2003; Grigorenko, 2010) يف خربة حياتية

Sternberg, 2008).  
ومرونة وتفاصيل  ثالثًا: اإلبداع مبا يتضمنه من قدرات طالقة

 ;Kim & Park, 2008) ملشكالت وخيالباوأصالة وحساسية 
Kim, Kim, & Kim, 2007; Taylor, 1988; Torrance, 

1979) .  
رابًعا: األبعاد غري الذهنية مبا تتضمنه من جوانب شخصية 

رة، والقدرة على ملثابا قدرات القيادة، و :واجتماعية، مثل
 Piirto, 1999; Monks) العمل التعاوين، واالستقاللية، واجلرأة

1986, 2006; Gagne, 1991, 2006). .م 
هذه األبعاد مبكوناهتا التفصيلية تساعد على تقدمي  

ن تضمينها يف أداة أولية إفهم أوضح للموهبة واإلبداع، كما 
للتعرف على قدر للتعرف على املوهوبني يقدم مساحة واسعة 

ضوًحا يف أوسع من املواهب والقدرات اليت قد تبدو أكثر و 
هنا تسهم يف تعرف مواطن إجماالت دون غريها، كما 

الضعف والقوة لدى كل طالب على حدة إذا استعملت مع 
أدوات ذهنية وغري ذهنية أخرى تقيس األبعاد نفسها مما 

لرعوية اليت يساعد تلك البيانات على توجيه أفضل للربامج ا
 ميكن أن تقدم هلم.
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :إجراءات بناء المقياس

رتشيح الطلبة املوهوبني ل مقياس اخلصائص السلوكية مر      
دد من املراحل بع اخلصائص السلوكيةباملعلمني لتقدير  اخلاص

 اآليت:على النحو لتصميمها وبنائها 
املفاهيم املرتابطة واملنتقاة من ( بناء إطار نظري جملموعة من 7

نظريات املوهبة واإلبداع، وذلك مبا يتناسب مع البيئة 
السعودية )انظر اإلطار النظري( ومن هذا اإلطار النظري 
اشتُـّقت األداة لقياس املهارات والقدرات غري الذهنية للطلبة 

 املوهوبني واملبدعني.
يف جمال على جمموعة من املتخصصني  املقياس ( ُعِرض  2

املوهبة واإلبداع والقياس لفحص جودة بنوده وتأكيد سالمة 
 انتماء كل بند حملوره املقصود.

على جمموعة من  املقياس ا( طُبـِّق ت الصورة املبدئية هلذ3
راسة استطالعية لبحث جودة املعلمني واملعلمات كد

ثبات درجات املستهدفني وذلك من خالل دراسة  ،تصميمه
التكويين وذلك من خالل استخدام  ودراسة صدقهمن تعبئته 

 Exploratory  andالتحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي )
Confirmatory Factor Analysis.) 

املستقاة من حتليالت التحليل العاملي  البنود( عرضت 3
التوكيدي على جمموعة من املتخصصني يف جمال القياس 

، من أجل التعرف على هبة واإلبداعاللغة العربية واملو والتقومي و 
 اآليت: 

نه يكثر فيها أيت حتتاج إىل تعديل وتطوير بسبب أ( البنود ال
 اخلطأ العشوائي. 

ب( البنود اليت تقيس السمة نفسها وتتقاطع مع بنود أخرى 
 يف احملور نفسه. 

ْعد حبيث ترتبط مع أكثر من ج( البنود اليت تقيس أكثر من بُـ 
  .حمور

وبعد تنفيذ مجيع التوصيات املستقاة من نتائج التحليل      
احملكمني، أُعيد  العاملي التوكيدي وفق التغذية الراجعة من

خرى مماثلة أخرى، مث طبقت على عينة أمرة  قياستصميم امل
 جراء "الدراسة الفعلية".للعينة االستطالعية، ومسي هذا اإل

وفق نتائج الدراسة  مقياسلل( طبقت الصورة املعدلة 5
خرى من املستهدفني )مسيت العينة أ ةاالستطالعية على عين

الفعلية( للتحقق من صدق وثبات درجاهتا، وذلك باستخدام 
 مقياسالداخلي لل االتساق)كرونباك ألفا( للتحقق من 

من الصدق  والصدق العاملي االستكشايف والتوكيدي للتأكد
 . التكويين أو البنائي للمقياس

، بعد عمل التعديالت ئية للمقياس( أُعّدت الصورة النها7
الالزمة املقرتحة من األساليب اإلحصائية ومالحظات 
 احملكمني اليت ميكن أن تستخدم من قبل املعلمني واملعلمات.

 األداة:
الطلبة قائمة اخلصائص السلوكية لرتشيح قيس مقياس ي    

هبذه الدراسة املهارات املوهوبني اخلاصة باملعلمني املستخدمة 
 وفق سلم التقدير السداسي للكرت والقدرات غري الذهنية

= ال تظهر 1ستطيع احلكم، = ال أ0): ُرِمز إليه باآليتالذي 
= تظهر كثريًا، 4= متوسطة، 3= تظهر نادرًا، 2بًدا، السمة أ

ي ذاملقياس ال ا. والنسخة األولية هلذ( = تظهر دائًما5
بنًدا،  (21تكون من )يستطالعية و استخدم بالدراسة اال

مقسمة على مخسة حماور رئيسة، هي: املرونة العقلية، ويندرج 
( بنود، 3( بنود، واالستدالل العلمي، ويندرج حتته )9حتتها )

( بنود، واالستدالل 3واالستدالل اللفظي، ويندرج حتته )
( بنود، وجوانب املهارات والقدرات 3الرياضي، ويندرج حتته )

 النسخةما أ( بنود. 1املعرفية )الذهنية(، ويندرج حتتها )غري 
نتائجه يف هذه الدراسة  تي استخدمذال النهائية من املقياس

ر بنوده من خالل الدراسة يطو مت تي ذاملقياس ال وه
بنًدا مقسمة  37تكون من ياالستطالعية هلذه الدراسة، و 

 بنود حملاور املرونة 1، 5، 7، 7، 7على مخسة حماور: 
العقلية، االستدالل العلمي، االستدالل اللغوي وفهم املقروء، 
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االستدالل الرياضي، بعض جوانب املهارات والقدرات غري 
 الذهنية، على التوايل.

 :العينة
قام بتعبئة استمارات الرتشيح األولية معلمون ومعلمات لـــ     

( 997وطالبة. وبلغ عدد الطالب ) اطالبً  (7713)
( من خالل النماذج املنشورة يف البوابة 713والطالبات )

(.  http://www.kacgc.org.saاإللكرتونية ملوقع موهبة )
والطالبات املوجودين يف  البوكان الرتشيح مفتوًحا للط

املناطق اليت توجد فيها الربامج الصيفية وبرامج الشراكة مع 
 ما العينة الثانية املستخدمة يفأ.  هـ7337املدارس يف عام 

(، 21339هذه الدراسة فهم معلمون ومعلمات لـ )
( طالبة قاموا بتعبئة مقياس 73113ا و)( طالبً 73377)

الرتشيح األويل املعدل وفق نتائج الدراسة االستطالعية هلذه 
الدراسة، وذلك من خالل النماذج املنشورة يف البوابة 
اإللكرتونية ملوقع موهبة هلدف ترشيح الطالب والطالبات 

توفر فيهم القدرات الكامنة للموهبة يف عام أهنم تن يرون الذي
( رمبا 21339) حجم العينة الثانية كبري وألن  . ه7332

 راسات التحليل العاملي التوكيدي،يتجاوز احلد املطلوب يف د
ا يضً أ.   وهبدف (Stevens, 2002; Dimitrov, 2012)نظر ا

باستخدام التحقق من مصداقية صحة نتائج البيانات، وذلك 
-Crossحصائية نفسها )ساليب اإلعينات خمتلفة إلجراء األ

validation)،  ًمتكافئتنيا إىل نصفني قسمت العينة عشوائي ،
فاستخدمت بيانات النصف األول من العينة )حجمها 

إلجراء مجيع  طالبًة( 1131طالًبا،  1233منها  ،73217)
ا بيانات يضً أملوجودة هبذه الدراسة. واستخدمت التحليالت ا

 1722منها  ،73751النصف الثاين من العينة )حجمها )
إلجراء كامل التحليالت اليت ُأجريت  طالبة( 1137وطالًبا، 

ا؛  ةمن العينة فوجدت النتائج متقارب ولعلى النصف األ جدًّ
وبقسم النتائج  كانت متطابقة يف بعض التحليالت،  إذا ما

وضعت النتائج الرئيسة لتحليل بيانات النصف الثاين من 

عرب العينات" هلذه  لصدق استقرار النتائجالعينة، كمؤشر 
 الدراسة.

 األساليب اإلحصائية:

 Exploratory Factor)الصدق العاملي االستكشافي 
(Analysis 

حماولة  إىليهدف استخدام التحليل العاملي االستكشايف 
متثيل املعلومات اليت توجد بني عدد كبري من البنود املرتبطة 

اختصار ما  :بواسطة عدد أقل من املكونات أو العوامل، أي
ميكن من البنود لتتجمع على أبعاد رئيسه قليلة دون أن نفقد 

 ,Stevens) ا من املعلومات املنظمة يف البنود األصليةا كبريً قدرً 

ة العوامل املهيمنة أو املسيطرة على ولتحديد أمهي (.2002
أو طريقة  عينة على األداة ، يستعمل معيار  إجابات أفراد ال

مة اليت جيب إبقاؤها والعوامل غري لتحديد العوامل امله
الضرورية اليت جيب حذفها من التحليل، مثل: حمك اجلذر 
الكامن أكرب من الواحد واستخدام منحىن أقصى احندار. 

دد العوامل املهمة يف التكوين الفرضي للسمة وبعد حتديد ع
للوصول إىل التدوير يف التحليل العاملي املقاسة، يستخدم 

 همبدأ البناء البسيط،  وهذا يعين أن كل عامل تتشبع علي
يف نفس  ا وتتشبع عليها مرتفعً تغريات تشبعً جمموعة من امل

حيمل ن كل متغري ا، وأا منخفضً باقي املتغريات تشبعً  الوقت
ا ا منخفضً ل تشبعً ا على عامل واحد فقط وحيما مرتفعً تشبعً 

تدوير املتعامد، من هذه الطرق طريقة ال مع باقي العوامل.
الفارمياكس.  ولتسمية العوامل املهمة ووصفها   مثل: طريقة

كمكون رئيس للبناء الفرضي للسمة املستهدفة ينظر إىل 
كثر الشيوع األداة بالعامل، ومقدار ألمقدار شيوع بنود ا

هو استخدام و ا يف الدراسات الرتبوية والنفسية استخدامً 
راء التحليل جرف على تفاصيل إ(، وللتع0.30القيمة املطلقة )

بطريقة عملية حمدثة باستعمال برنامج العاملي االستكشايف 
SPSSانظر( .:  ؛2172احلريب Field, 2007) 
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 Confirmatory Factorالصدق العاملي التوكيدي )
Analysis) 

 التحقق من بنيةيستخدم التحليل العاملي التوكيدي يف     
النماذج املقرتحة من قبل الباحثني، أي "هل النموذج الذي 
يقرتحه الباحث يتواءم مع عينة بيانات الدراسة؟".  إذا 

مع عينة ظهرت هناك مشكالت يف توافق النموذج املقرتح 
خلطأ يف من حماولة حتديد مصادر ا بيانات الدراسة، فال بُد  

(.  Byrne, 2006حماولة عالجها ) من مثالنموذج املقرتح و 
( جملموعة من Model Assessmentمالءمة النموذج ) وملطابقة

البيانات جيب االعتماد على أوجه خمتلفة مبنية على العديد 
من املعايري احملددة.  وهذه املعايري تركز على جانبني رئيسني: 

 Assessment of) النموذج بصفة عام مطابقة مالءمة( 7)

Model as a Whole) ( ،2 )تقديرات معامل  مطابقة مالءمة
 Assessment of Individual Parameterالنموذج بانفراد )

Estimates.) 
وهناك عدد من الربامج اإلحصائية حلساب مؤشرات 

 EQSوإحصاءات التحليل العاملي التوكيدي، مثل: برناجمي 
  ,LISREL Joreskog & Sorbom, 1996; Bentlerو 

 EQS 6.1خِدم  برنامج ويف هذه الدراسة استُ  (. 2005
 حلساب مؤشرات وإحصاءات التحليل العاملي التوكيدي. 

لذا فاهلدف من استخدام التحليل العاملي التوكيدي يف هذه 
 الدراسة ميكن تقسيمه إىل وجهني:

املستقاة من  ة وفق أبعاد املقياسنة النماذج املقرتح( مقار 7
اإلطار النظري هلذه الدراسة والنتائج اإلحصائية املستخرجة 
من إجراء التحليل العاملي االستكشايف يف ضوء بيانات 

 الدراسة.
 ،املقياس( تطوير أفضل النماذج املقرتحة للوصول إىل 2

 ا وتقيس األبعاد املقرتحة نظريًّا.متسقة داخليً 
 النموذج بصفة عامة مطابقة مالءمة :أواًل 

 Residual Covariance)  أ. مصفوفة بواقي التباين املشرتك

Matrices) 

حتتوي مصفوفة بواقي التباين املشرتك على الفروق بني التباين 
املشرتك ملصفوفة عينة بيانات الدراسة والتباين املشرتك 

  املفرتضملصفوفة جمتمع الدراسة، وهي اليت متثل النموذج 
(Joreskog, 1993 وكلما صغر حجم تلك البواقي، كانت  .)

بيانات عينة الدراسة معربة عن بيانات جمتمع الدراسة 
(Byrne, 2006 ويعرض برنامج  .)EQS  بواقي التباين

املشرتك على شكل قيم معيارية  )أي: مماثلة لقيم درجات 
Z خام تعتمد على (، وقيم غري معيارية )أي: درجات
 EQS.  وحيسب برنامج  لبيانات(ا على  لدرجات املالحظةا

متوسط قيم البواقي املعيارية وغري املعيارية احملسوبة من اجلانب 
السفلي ملثلث مصفوفة بواقي التباين املشرتك يف حال وجود 
قطر املصفوفة ويف حال عدم وجوده.  وجند أن قيم بواقي 

تؤثر تأثريًا رئيًسا  املصفوفة عندما حيذف منها قطرها هي اليت
 ,Bentlerعلى نتائج إحصائي مربع كاي حلسن املطابقة )

(.  وترتب قيم تلك البواقي من األكرب إىل األصغر، 2005
، وتربط EQSوُيكتب أول عشرين منها يف خمرجات برنامج 

كل قيمة منها مبتغريات الدراسة.  وبأسلوب نظري يتوقع أن 
متماثاًل حول قيمة الصفر؛ فإذا  ا تتوزع تلك القيم توزيعً 

كانت قيم البواقي تساوي الصفر أو قريبة منه كثريًا فإن 
النموذج املقرتح يُعدُّ مناسًبا لعينة بيانات الدراسة وحني تكون 

إىل فإهنا تُعدُّ كبرية وحيتاج النموذج  (2.51القيمة أكرب من )
 (.  Byrne, 2006ملراجعة )ا

 The Goodness-of-Fit)ب. إحصاءات جودة املطابقة 

Statistics) 
 Chi-Square statistic) ( اختبار مربع كاي حلسن املطابقة7

for hypothesized models) 
حلسن املطابقة لفحص الفروق  يستخدم مربع كاي 

بني مصفوفة التباين املشرتك غري احملددة لعينة بيانات الدراسة 
ومصفوفة التباين املشرتك احملددة املفرتضة، وحيتوي هذا 
اإلحصائي على قيمة إحصائية وقيمة احتمالية، فكلما كانت 
القيمة اإلحصائية صغرية، كانت القيمة االحتمالية كبرية، 



 ...التكامل بني التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي يف بناء أداة لقياس اخلصائص  اجلغيمان: بن حممد  احلريب وعبداهللبن عبدالرمحن خليل 

 

117 

 ,Bollenوذج املقرتح مطابًقا لعينة البيانات )وكان النم

1989 .) 
  ( مصداقية استخدام معامل النموذج لعينات مستقبلية2
(Cross-validate parameter estimate statistics for 

hypothesized models)) 
 AIC(  )Akaike) يوجد مؤشران مها مؤشر أكايكا

Information Criterion)   ومؤشر بوزدوجن
(CAIC()Bozdogan’s consistent version of the AIC ،)

ويستخدمان للتأكد من مناسبة تقدير معامل النموذج من 
العينة األصلية/األولية لعينات مماثلة  لو استخِدمت مستقباًل 

(Bandalos, 1993; Byrne, 2006 ويتميز هذان املؤشران  .)
لعاملي يف مقارنة النماذج املقرتحة باستخدام التحليل ا

التوكيدي؛ فكلما كانت قيمتهما صغرية يف منوذج معني، كان 
 & Huهذا النموذج مطابًقا لعينة البيانات موضع الدراسة )

Bentler, 1995.) 
ج. مؤشرات حسن مطابقة النموذج املقرتح لعينة بيانات 

 (Goodness-of-Fit Indicesالدراسة )
ج املقرتح لعينة بيانات الدراسة مؤشرات مطابقة النموذ     

عدُّ أحد أوجه إحصاءات املطابقة اليت تفحص مطابقة ت
النموذج املقرتح لعينة بيانات الدراسة. ويوجد كثري من 

ا، وجمموعة منها مؤشرات حسن املطابقة اليت ُطوِّرت حديثً 
 برنامج بـُْرجِم ْت يف برامج التحليل العاملي التوكيدي، فمثاًل 

EQS   عشرة من مؤشرات حسن املطابقة )ينتجByrne, 

نه ميكن تقسيم تلك املؤشرات إىل جمموعات أل(.  و 2006
ها يف مت جمموعة حمددة منخدِ خمتلفة حسب وظيفتها، استُ 

ن االختيار اعتمد على متثيل مجيع إهذه الدراسة، إذ 
وأفضل تلك املؤشرات وفق  ،األغراض من تلك املؤشرات

الدراسات البحثية ومبا يتواءم مع التجريب العملي هلا يف 
أهداف هذه الدراسة. وتنقسم مؤشرات حسن املطابقة إىل 

 نوعني رئيسني مها:
 

  ( مؤشرات حسن املطابقة املقارنة أو التزايدية ) 7
Goodness-of-Fit Indices of Comparative or 

Incremental) 
ية تستخدم  مؤشرات حسن املطابقة املقارنة أو التزايد    

لقياس نسبة تطور حتسن املطابقة، وذلك من خالل مقارنة 
النموذج املفرتض مع أحد النماذج املقيدة الذي يستخدم  
كمحك رئيس للمقارنة )مثل: استخدام النموذج املستقل 
الذي تعد مجيع متغرياته مستقلة أو غري مرتابطة(، ومنها 

( CFI( ) Comparative Fit Indexمؤشر املطابقة املقارن )
ويرتاوح بني الصفر والواحد الصحيح، وتزيد قيمة حسن 

. أو 90املطابقة كلما قربت القيمة من الواحد. وتعد قيمة 
كرب منها هي أأو  95.أكرب مناسبة، غري أن قيمة تساوي 

 ,Bentler, 1992; Hu & Bentler)  األفضل كقيمة قطعية

1999 .) 
( مؤشرات عدم حسن املطابقة املطلقة   2
(AMI()Absolute Misfit Indexes) 

ومؤشرات عدم حسن املطابقة املطلقة تفحص جودة     
حسن مطابقة النموذج املقرتح مع عينة بيانات الدراسة، دون 
األخذ يف احلسبان منوذًجا معيًنا كمحك رئيس؛ لذا تنخفض 
قيمتها كلما ارتفعت حسن مطابقة النموذج املقرتح مع عينة 

ي ترتاوح بني الصفر والواحد، فكلما بيانات الدراسة وه
قربت من الصفر، كانت املطابقة أفضل.  وقيمة تساوي 

ا.   ومن هذه املؤشرات ما 05.) ( أو أصغر منها مناسبة جدًّ
 (:Byrne, 2006يأيت )

 أ. مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعياري
(SRMR()Standardized Root Mean Square Residual) 

ؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعياري متوسط ميثل م    
الفروق بني مصفوفة التباين والتباين املشرتك للنموذج املقرتح 

 Huومصفوفة التباين والتباين املشرتك لعينة بيانات الدراسة )

& Bentler, 1995  .)  
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( RMSEA)  ب. مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب
(The Root Mean Square Error of Approximation) 
مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب ميثل اخلطأ      

التقرييب يف جمتمع الدراسة الذي يثري السؤال "ما مدى مناسبة 
جبودة ف املعامل،  غري أنه قد ُقدِّرت النموذج املقرتح غري معرو 

عالية، تناسب مصفوفة التباين املشرتك للمجتمع إذا حصلنا 
(. وجند أن قيمه Brown & Cudeck, 1993؟" )عليها فعاًل 

ولكن قيمه أكرب  ،ا( أو أقل منها مناسبة جدً 05.تساوي )
( تعد غري جيدة وحيتاج النموذج املقرتح إىل 080.من )

 ,Brown & Cudeck, 1993; MacCallumمراجعة )

Browne, & Sugawara, 1996  .) 
 Assessment of)تقومي تقديرات معامل النموذج بانفراد  ثانًيا:

Individual Parameter Estimates ) 
  أ.فحص الداللة اإلحصائية لتقدير معامل النموذج

(Statistical Significance of Parameter Estimates) 
لفحص مطابقة معامل النموذج املفرتض بانفراد، جند أن 

الذي خيترب تقدير   Zخيرج اختبارًا مماثاًل الختبار  EQSبرنامج 
إن الفرض الصفري لالختبار  إذكل معامل النموذج بانفراد، 

أي: إذا كانت  كل معامل النموذج تساوي الصفر،  هو أن
نتائج االختبار ليست ذات داللة إحصائية، فإن تقدير املعامل 
غري جيدة بالنسبة للنموذج، ويستنتج من ذلك أنه إذا كانت 

إحصائية فإن تقدير املعامل  نتيجة االختبار ذات داللة
، جند أن مجيع 0.050مناسب.  وعند مستوى الداللة ألفا =

تقديرات معامل النموذج ذات داللة إحصائية، أي: مجيع 
 ,Byrne) التقديرات جيدة ومهمة يف حتديد معامل النموذج

2006.) 

 Model)  ب. فحص عدم مطابقة  تقدير معامل النموذج

Misspecification) 
ولتحديد عدم مطابقة تقديرات معامل النموذج، جند أن     

 ،غري املتعدد LMينتج لنا اختبار مربع كاي  EQSبرنامج 
( الذي  univariate and multivariate LM testsواملتعدد )

يساعد الباحث على حتديد املعامل اليت حتتاج إىل إطالق 
وب يف حتديد التقدير هلا لالرتباط والدخول يف التباين املرغ

 من جعلها ثابتة، العوامل أو املعامل املهمة يف النموذج، بداًل 
أو عدم السماح هلا باالرتباط مبتغريات غري حمددة بالنموذج 

بعد كل تغيري يف النموذج  املفرتض.  ويستخدم هذا املؤشر
، CFIي، ومؤشرات اينظر إىل قيمة مربع كقرتح، امل

SRMR ،RMSEA  حىت نصل إىل القيمة األفضل من قيم
 تلك املؤشرات.

 نتائج البحث

 :المقياساإلحصاء الوصفي لبيانات 
اسُتخدمت التكرارات والنسب املئوية وبعض الرسومات     

البيانية للتأكد من صحة إدخال البيانات ومعرفة متركز 
درجات ترشيح املعلمني واملعلمات؛ فوجد أنه ليس هناك 
أخطاء ميكن مالحظتها يف إدخال البيانات. وكان تركيز 
معظم اختيارات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة 

هوبني واملبدعني حاصاًل بني اخليارين: تظهر دائًما، وتظهر  املو 
كثريًا.  ورمبا ظهرت هذه النتيجة هبذا اإلطار بسبب أن 

املرتفعة  على قدراهتم لبة املرشحني جرى اختيارهم بناءً الط
 . املقياس اوهذا ما تقيسه بنود هذ

 :المقياسثبات إجابات المعلمين والمعلمات على بنود 
 (1) جدول

 لعينتي الدراسةاألوّلي  الترشيحالمقياس قيم معامل ألفا لكرونباك إلجابات المعلمين والمعلمات على بنود 
حجم  العينة

 العينة
 كامل 
 المقياس

المرونة 
 العقلية

االستدالل 
 اللغوي

االستدالل 
 الرياضي

االستدالل 
 العلمي

والقدرات غير المهارات 
 الذهنية

 94. 88. 90. 91. 94. 98. 7713 العينة االستطالعية
 90. 89. 91. 90. 90. 97. 73217 العينة الفعلية
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للتأكد من ثبات إجابات املعلمني واملعلمات على بنود     
  SPSSللعينة االستطالعية والفعلية، استخدم برنامج املقياس 

وفروعه املقياس الستخراج معامل ألفا لكرونباك  لكامل بنود 
ا استخراج عالقة كل بند بالدرجة جرى أيضً باستقالل، و 

املقياس الكلية إلجابات املعلمني واملعلمات لكامل بنود 
(، 7.  وكما يظهر من النتائج املوجودة يف اجلدول )وأبعاده

إذ بلغت قيمة  معامالت ألفا لكرونباك إجيابية بوضوح،
( و 98.للعينة االستطالعية )املقياس معامل ألفا لكامل بنود 

( للعينة الفعلية، وهذا يدل على أن االتساق الداخلي 97.)
املقياس  أبعادللبيانات مرتفع ارتفاًعا كبريًا، وكذلك احلال يف 

(.  ومبراجعه قيم 97.( و )88.لكال العينتني تراوحت بني )
مع كل  اوأبعادهعالقات الدرجات الكلية لكامل االستبانة 

بند من البنود، ُوجد أن هذه العالقة مرتفعة ويتسق كل بند 
 معامل االرتباطيف العموم )فرتاوحت قيم املقياس مع كامل 

مع البعد الذي يندرج  (، ويتسق أيًضا1.15( و )1.53بني )
 (1.57)بني كل حمور وبنوده  االرتباطمعامل حتته، فرتاوحت 

 .(1.17)و 
 :المقياسصدق إجابات المعلمين والمعلمات على بنود 

تتعلق مؤشرات وجود صدق درجات اإلجابة عن مقياس     
بىن املقياس من أجله، وبالقرار الذي معني باهلدف الذي يُ 

 ةتستخدم عاد قياسفدرجات امل ؛درجاته يتخذ استناًدا إىل
وهنا يربز التساؤل حول   ،استدالالت معينة إىليف التوصل 

  الثقة. أومن الدقة  ةعالي ةما ميكن االستدالل عليه بدرج
وهذا يدل على معرفة مدى صعوبة إثبات صدق الدرجات 

بىن خالل تطبيقات ملرة واحدة وبدرجة كبرية؛ فالصدق يُ 
املقياس حىت يُتوصل إىل مؤشرات كافية تساعد صانعي 

 املقياس على الوثوق من استدالالهتم.
لطلبة املوهوبني ل الرتشيح األويل املقياساهلدف من  ن  ألو     

واملبدعني، روجعت الدراسات السابقة واألدوات واملقاييس 
اخلاصة باملوهبة واإلبداع لتحديد احملاور األساسية لبناء 

، مث روجعت بواسطة ، وبعد ذلك طورت وكتبت بنودهاملقياس

جمموعة من املتخصصني يف املوهبة واإلبداع والقياس والتقومي.  
فهذا اإلجراء يشري إىل وجود شواهد عن صدق احملتوى، 

 . املقياسن مالحظات احملكمني أثناء بناء ا يتضموأيضً 
وللتأكد من مؤشرات صدق مكونات االستبانة، أي: 

 (، مت فحصه construct validity) للمقياسالصدق التكويين 
 من خالل إجراء التحليل العاملي االستكشايف

(Exploratory Factor Analysis )  وذلك من خالل
والتحليل العاملي التوكيدي  SPSSاستعمال برنامج 

(Confirmatory  Factor Analysis وذلك من خالل )
 .EQSاستعمال برنامج 

 تحليل بيانات الدراسة االستطالعية

 العاملي االستكشافي: نتائج التحليل أواًل 
ومبا أن مكونات االستبانة والبنود اليت متثلها حديثة     

التطوير، فإن نتائج التحليل العاملي االستكشايف مطلوبة 
للتعرف على القدرات واملهارات اليت هتيمن وتسيطر على 
إجابات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة املوهوبني 

ون قيود. وهذا يعين أن السماح واملبدعني بطريقه مفتوحة ود
حملاور االستبانة تتكون وفق البناء الفين ملصفوفة ارتباطات 
 بنودها ودون تدخل من قبل الباحثني يف حتديد النموذج

الستخراج نتائج   SPSSم برنامج خدِ ستُ املطلوب.  وقد ا
التحليل العاملي االستكشايف هلذه الدراسة وذلك باختيار 

ألساسية وتدوير احملاور بطريقة التدوير طريقة املكونات ا
(، وباستخدام طريقيت  اجلذر varimaxالفارمياكس ) -املتعامد

ى الكامن )أكرب من الواحد الصحيح( لكايزر ومنحىن أقص
مة اليت هتيمن وتسيطر على احندار لتحديد عدد العوامل امله

تتشبع  املقياسإجابات املعلمني واملعلمات، ُوِجد أن بنود 
لكلي % من التباين ا73.133فقط يفسر  عامل عامعلى 

الذين املقياس ملا توقعه مصممو  للعينة. وهذه النتيجة خمالفة
بنوه هبدف قياس مخسة أبعاد رئيسة تغطي البناء الفرضي 
املتبىن يف اإلطار النظري. والختبار جودة النموذج املقرتح من 
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ايف مقارن ة بالنموذج خالل نتائج التحليل العاملي االستكش
، استخدم املقياسبعاد املقرتح من مصممي األذي اخلمسة 

 .توكيدي كما هو مشروح بالقسم اآليتالتحليل العاملي ال
 ا: نتائج التحليل العاملي التوكيديثانيً 
ومبا أن نتائج التحليل العاملي االستكشايف لبيانات العينة     

يهيمن  عاماالستطالعية هلذه الدراسة بينت أنه يوجد عامل 
على إجابات املعلمني واملعلمات يف تقومي الطلبة املوهوبني 

وجرى حتديد ، املقياستتشبع به مجيع بنود  إذواملبدعني، 
مخسة عوامل حتدد معامل املهارات والقدرات غري الذهنية اليت 
هتيمن على إجابات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة 

على مخسة املقياس املوهوبني واملبدعني، أي: تتوزع بنود 
عوامل، هي: املرونة العقلية، واالستدالل العلمي، 

ي، وبعض جوانب واالستدالل اللغوي، واالستدالل الرياض
 غري الذهنية. اخلصائص

وللوصول إىل معلومات دقيقه وتفصيلية عن البناء     
التكويين للمهارات والقدرات املهيمنة على إجابات املعلمني 

، استخدم التحليل مقياس الرتشيح األويلواملعلومات عن 
العاملي التوكيدي ملقارنة منوذج العامل الواحد ومنوذج العوامل 

ة من أجل حتديد أيِّ النموذجني أفضل لتفسري بيانات اخلمس
عينة الدراسة االستطالعية. والفرضيتان املراد اإلجابة عنهما 

( هل منوذج العامل الواحد هو األفضل 7يف هذا اجلزء مها: )
( هل 2(؟ )7لبيانات عينة الدراسة االستطالعية )منوذج 

الدراسة  منوذج العوامل اخلمسة هو األفضل لبيانات عينة
 (؟2االستطالعية )منوذج 

 الترشيح األولي مقياسالمنهجية المتبعة لتطوير بنود 
 باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

باستخدام التحليل العاملي  قياسولتطوير بنود امل    
 ، نفذت اإلجراءات اآلتية:يالتوكيد

( من خالل 2و7النماذج الفرضية األولية )منوذج  ( مقارنة7
نتائج حتليل مؤشرات تقومي النماذج عامة من أجل الوصول 

 إىل النموذج الذي جيري عليه التطوير.
( يكون تبين النموذج األفضل بغض النظر عن قيم 2 

 املؤشرات. 
( حساب مؤشرات تقومي تقديرات معامل النموذج بانفراد 3

 للنموذج املتبىن.
فحص عدم مطابقة تقدير معامل  سرتاتيجيةا( استخدام 3 

النموذج للنموذج املتبىن وذلك باستخدام إحصائي مربع كاي 
(LM مع النموذج املتبىن لكثري من املرات، ويف كل مرة )

تفحص مؤشرات حسن املطابقة )مربع كاي حلسن املطابقة / 
( حىت حيقق درجة مرتفعة RMSEA  ,CAIC ,CFIقيمة ، 

 املقرتح لبيانات هذه الدراسة.من مطابقة النموذج 
، يدرسه جمموعة من ج النهائي الذي يُـتوص ل إليه( النموذ 5  

املتخصصني يف جمال القياس والتقومي واللغة العربية واملوهبة 
واإلبداع من أجل إجراء التعديالت الالزمة وفق النتائج 

 ((.LMاملستقاة من هذا التحليل )مربع كاي )
خراج نتائج الدراسة االستطالعية الست نتائج حتليل بيانات
كيدي بطريقة االحتمال األقصى وذلك التحليل العاملي التو 

 اآليت:على النحو   EQSباستخدام برنامج 
 (  نتائج حتليل تقومي النموذج عامة7

 (2الجدول رقم )
 EQSنتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذجين المفترضين المستقيين من مخرجات برنامج 

النموذج 
 المقترح

متوسط مصفوفة بواقي 
 التباين المشترك

مؤشر  مربع كاي
 بوزدوجن
CAIC 

مؤشر المطابقة 
 المقارن
CIF 

مؤشر جذر متوسط 
 الخطأ التقريبي
RMSEA مستوى الداللة الحرية القيمة ودرجات دون القطر مع القطر 

 088. 901. 7912 0000. (350) 3151 028. 026. 7منوذج 
 071. 936. 311 0000. (331) 3233 026. 024. 2منوذج 
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ومبقارنة مؤشرات فحص تقومي النموذج يف العموم     
 املوجودين يف (2، منوذج7للنموذجني املقرتحني )منوذج

(، يتبني اآليت: أ( قيم مصفوفة بواقي التباين 2اجلدول رقم )
 2املشرتك سواء مع القطر أو دون القطر، جند أن منوذج 

أكثر مطابقة لبيانات هذه الدراسة لصغر قيم مصفوفة البواقي 
حلسن املطابقة  . ب( اختبار قيمة مربع كاي7من منوذج

أفضل من منوذج  2ا أن منوذج ، جند أيضً 2ومنوذج  7لنموذج 
. ج( 2؛ وذلك بسبب صغر قيمة مربع كاي لنموذج 7

وفق قيمة مؤشر حسن املطابقة  2و 7ومبقارنة النموذجني 
. د( 7أفضل من منوذج  2(، جند أن منوذج CFIاملقارن )

، جند أن 2و7( لنموذجْي CAICومبقارنة مؤشر بوزدوجن )
        حلالية. أفضل يف مطابقته لعينة بيانات الدراسة ا 2منوذج 

ه( ومبقارنة منوذجي هذه الدراسة وفق مؤشر جذر متوسط 
أفضل من  2ج (، جند أن منوذ RMSEAمربع اخلطأ التقرييب )

يف  7يعد أفضل من منوذج 2ن منوذجأ. وهبذا جند 7منوذج 
 مجيع مؤشرات تقومي النموذج عامة املعروضة يف هذه الدراسة.

 ( نتائج تقومي تقديرات معامل النموذج بشكل منفرد 2
باستخدام مؤشرات تقومي النموذج عامة ومبقارنة     

 2النموذجني املقرتحني يف هذه الدراسة، تبني لنا أن منوذج 
هو األفضل يف حسن مطابقته لبيانات العينة االستطالعية، 
حبيث يقسم البناء النظري العلمي إلجابات املعلمني 

للطلبة املوهوبني  الرتشيح األويل مقياس لىملعلمات عوا
واملبدعني لربامج موهبة إىل مخسة عوامل رئيسة: )املرونة 
العقلية، واالستدالل العلمي، واالستدالل اللغوي، 
واالستدالل الرياضي، وجوانب املهارات والقدرات غري 
الذهنية(.  لذا جرى تبين النموذج الثاين يف هذه الدراسة 

.  غري أنه قبل يلوّ الرتشيح األ مقياسالستخدامه يف تطوير 
، درست تفاصيل عناصر النموذج؛ اعتماد النموذج كاماًل 
على رات تقومي معامل النموذج منفردة وذلك باستخدام مؤش

 اآليت:النحو 
 فحص الداللة اإلحصائية لتقدير معامل النموذج أ.

لفحص مطابقة معامل النموذج املفرتض منفردة من خالل     
الذي خيترب  zالذي خيرج اختبارًا مماثاًل الختبار  EQSبرنامج 

إن الفرض الصفري  إذتقدير كل معامل النموذج منفردة؛ 
إذا   :لالختبار هو أن كل معامل النموذج تساوي الصفر،  أي

ن تقدير إختبار ليست ذات داللة إحصائية فكانت نتائج اال
املعامل غري جيدة بالنسبة للنموذج، وبفحص مستوى الداللة 

)مجيع حماور وبنود  2اإلحصائية جلميع معامل منوذج 
تبارات دالة إحصائيًّا، مبعىن االستبانة(، وجد أن  نتيجة االخ

. 0.050أنه يرفض الفرض الصفري عند مستوى الداللة ألفا 
جيدة ومهمة  2لذا استنتج أن مجيع تقديرات معامل النموذج 

 يف حتديد معامل النموذج.   
 ب. فحص عدم مطابقة تقدير معامل النموذج

أكثر من مرة  2مع منوذج   LMوباستخدام مربع كاي  
للوصول إىل النموذج املثايل وفق مؤشرات حسن املطابقة 

يل وفق الرتشيح األو   مقياسالذي على أساسه ُتطو ر بنود 
بيانات العينة االستطالعية، تُوصِّل إىل النموذج النهائي الذي 

حقق  إذأظهر وجود مؤشرات صدق النموذج املفرتض؛ 
مة مربع كاي مؤشرات حسن مطابقة جيدة، فكانت قي

(، ومستوى داللة 322( بدرجات حرية )1630.872)
ا مما حيقق درجة مرتفعة هنا غري دالة إحصائيً إ(، أي: 0.97)

ا من مطابقة النموذج املقرتح لبيانات هذه الدراسة.  وأيضً 
 RMSEA، وقيمة CAIC = -1081، وقيمة CFI = .97قيمة 

، وهذا يدل على وجود حسن مطابقة مرتفع بني 049.=
النموذج املقرتح والعينة االستطالعية لبيانات الدراسة. وقد 

( وجود عالقة بني 7اآليت:  LMتبني من حتليالت مربع كاي 
أخطاء التباين املشرتك لبعض البنود، أي: رمبا تتكرر بعض 

 ( عدم أحادية البعد لبعض2نفسه.  ءالبنود يف قياس الشي
البنود، حبيث يندرج البند حتت أكثر من عامل.  ولتعديل 

وفق تلك املالحظات للوصول إىل بنود تعكس  املقياس
من خالل جمموعة من  املقياس ةسادر متت اهلدف من بنائه، 

لعربية واملوهبة املتخصصني يف جمال القياس والتقومي واللغة ا
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الرتشيح  ملقياسوصِّل إىل النسخة النهائية واإلبداع، حىت تُ 
األويل اليت استخدمت يف استخراج نتائج هذه الدراسة يف 

 القسم اآليت. 

 تحليل بيانات الدراسة الفعلية

 يل اخلاصوّ الرتشيح األ ملقياسولفحص الصدق البنائي     
باملعلمني واملعلمات بعد ما طورت من خالل نتائج الدراسة 

طالًبا  (21339)االستطالعية، وطبقت على العينة املستهدفة 
ُسها املتبعة يف تطوير بنود فاستخدمت املنهجية ن وطالبةً 
يف الدراسة االستطالعية. وقد قسمت هذه العينة  املقياس
، 73217ا إىل قسمني متكافئني حجمهما )عشوائيًّ 

( إلجراء التحليالت باستخدام التحليل العاملي 73751
( نصف العينة 7االستكشايف والتوكيدي، وذلك لسببني: 

 ,Stevensأنواعها ) ميعمناسب إلجراء التحليالت العاملية جب

2002; Dimitrov, 2012  .)2استعمال النصف الثاين من ) 
 لدراسةانتائج  استقرارالعينة هبدف التحقق من مصداقية 

ساليب اإلحصائية من خالل استخدام طريقة تنفيذ األ وذلك

(. وبإجراء cross-validationنفسها على عينات خمتلفة )
د تقارب كبري يف جِ التحليالت العاملية على كال العينتني وُ 

، وميكن ا يف بعض التحليالتمل يكن متطابقً ذا إالنتائج 
خر جزء من آذا التحليل يف هل الرئيسة نتائجالاالطالع على 

  الدراسة.هذه قسم نتائج 
 : نتائج التحليل العاملي االستكشافيأواًل 
وللتعرف على القدرات واملهارات اليت هتيمن وتسيطر     

على إجابات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة املوهوبني 
م برنامج املعدل، استخد املقياسواملبدعني وذلك من خالل 

SPSS  الستخراج نتائج التحليل العاملي االستكشايف- 
طريقة املكونات األساسية والتدوير بطريقة الفارمياكس 

(varimax (؛ وباستخدام طريقيت  اجلذر الكامن )أكرب من
ى احندار لتحديد عدد الواحد الصحيح( لكايزر ومنحىن أقص

 مة. هالعوامل امل
 

 
 منحنى أقصى انحدار للعوامل المستخرجة من التحليل العاملي االستكشافي (1البياني )الشكل 

الكامن )أكرب من الواحد  وباستخدام طريقة اجلذر    
 يف حنيمة، همن هناك أربعة عوامل أجد وُ  الصحيح(

صى احندار حدد وجود مخسة عوامل استخدام منحىن أق

ن املستهدف قياسه من أ(. ومبا 7شكل رقم )انظر المة، هم
املعدل مخس مسات غري معرفية أو  املقياسخالل بنود 

البناء التكويين  مُتّثلوحامسة  مهمةري مخسة عوامل ختُ نية، اذه
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يل للطلبة املوهوبني واملبدعني. وهبذا وّ الرتشيح األ ملقياس
حددت مخسة عوامل إلعادة إجراء التحليل العاملي 

 SPSSاخليار املوجود بربنامج  باستخداماالستكشايف وذلك 
الذي يساعد على حتديد العوامل املستخرجة إىل مخسة 

 من إصدار احلل وفق حمك كايزر أكرب بداًل  ،عوامل فقط
جة من هذا اجلزء نتائج املستخر ال إذمن الواحد الصحيح؛ 

ساس. وتشري نتائج النموذج اخلماسي بنيت على هذا األ
املستخرجة من بيانات العينة الفعلية هلذه الدراسة، أن 

( 66.54%جمموع التباين املفسر للنموذج بعد التدوير بلغ )
(، 14.97%موزعة على مخسة عوامل: العامل األول بنسبة )

العامل الثالث بنسبة  (،14.16%العامل الثاين بنسبة )
(، العامل اخلامس 14.01%) (، العامل الرابع بنسبة%14.32)

  (.8.63%بنسبة )
ن العامل أصفوفة العوامل بعد التدوير، وجد وبدراسة م     

بنود(  6األول تشبعت به مجيع بنود حمور املرونة العقلية )
والعامل الثاين (، 73.و  52.بقيم تراوحت بني ) ا مرتفعاً تشبعً 

تشبع به ستة بنود من حمور بعض جوانب املهارات 
 63.ا بقيم تراوحت بني )ا مرتفعً والقدرات غري الذهنية تشبعً 

كثر من عامل أتوزعتا تشبعاهتما على ( ما عدا بندين 66.و 
بتشبعات متقاربة، والعامل الثالث تشبع به مجيع بنود حمور 

ا بقيم تراوحت مرتفعً  ابنود( تشبعً  5االستدالل الرياضي )
بع تشبع به مخسة بنود من ا(، والعامل الر 77.و  68.بني )

ا بقيم تراوحت بني ا مرتفعً حمور االستدالل اللغوي تشبعً 
ا تشبع بقيم متوسطة على ا واحدً بندً  اعد ( ما75.و  59.)

أكثر من عامل، والعامل اخلامس تشبع به أربعة بنود من 
ا بقيم تراوحت بني ا مرتفعً تشبعً حمور االستدالل العلمي 

بقيم متوسطة على أكثر  ( ما عدا بندين تشبعا61.و  46.)
وللوصول إىل منوذج يناسب بيانات هذه  من عامل.

  الرتشيح األويل ملقياسالدراسة، ويتوافق مع التكوين البنائي 
املقرتح سابًقا وفق نتائج التحليل العاملي االستكشايف 

من  املقياستكون يبنود غري جيدة، ل(  5بقة، حذفت )السا

( 6اآليت: )على النحو تتوزع على احملاور اخلمسة ا ( بندً 27)
( بنود 5( بنود لالستدالل اللغوي ،)5، )بنود للمرونة العقلية

( 7) ،( بنود لالستدالل العلمي4، )لالستدالل الرياضي
بنود حملور بعض جوانب املهارات والقدرات غري املعرفية.  

ا مع اقرتاح مخاسية أبعاد ا كبريً النتيجة متوافقة توافقً  وهذه
والختبار جودة النموذج املقرتح من خالل نتائج . املقياس

التحليل العاملي االستكشايف، استخدم التحليل العاملي 
 التوكيدي يف القسم القادم.

 ثانيا: نتائج التحليل العاملي التوكيدي
االستكشايف لبيانات  ومبا أن نتائج التحليل العاملي    

العينة الفعلية هلذه الدراسة بينت أنه توجد مخسة عوامل 
رئيسة هتيمن على إجابات املعلمني واملعلمات يف تقومي 

على  املقياسالطلبة املوهوبني واملبدعني، حبيث تتوزع بنود 
يدة من التحليل تلك العوامل بعد حذف البنود غري اجل

. والختبار جودة (37 من )بداًل  (27ليصبح عددها )
التحليل القادم هو حماولة اإلجابة عن  النموذج املقرتح

( هل منوذج العوامل اخلمسة هو 7: ني اآلتيتنيالفرضيت
األفضل لبيانات عينة الدراسة الفعلية باستخدام مجيع بنود 

( هل منوذج العوامل اخلمسة هو 2(؟  3)منوذج املقياس
علية بعد حذف البنود غري األفضل لبيانات عينة الدراسة الف

اجليدة اليت اقرتح حذفها من خالل نتائج التحليل العاملي 
 (؟3االستكشايف )منوذج 

التحليل العاملي  مخدولتحليل بيانات الدراسة الفعلية است
التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى وذلك باستخدام برنامج 

EQS  اآليت:على النحو 
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 (  نتائج تحليل تقويم النموذج عامة1
 (3الجدول )

 EQS نتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذجين المفترضين المستقيين من مخرجات برنامج
متوسط مصفوفة بواقي التباين  النموذج المقترح

 المشترك
مؤشر  مربع كاي

 بوزدوجن
CAIC 

مؤشر المطابقة 
 المقارن
CIF 

مؤشر جذر متوسط 
 الخطأ التقريبي
RMSEA ودرجات القيمة  دون القطر مع القطر

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 3منوذج 
 )قبل احلذف(

.024 .025 18855 
(395) 

.0000 14681 .94 .057 

 3منوذج 
 )بعد احلذف(  

0.19 .020 9574 
(289) 

.0000 6521 .96 .047 

ومبقارنة مؤشرات فحص تقومي النموذج يف العموم     
املوجودة باجلدول   (3، منوذج3للنموذجني املقرتحني )منوذج

 مقياسالذي حيتوي على بنود  3ن منوذج أ( يتبني 3رقم )
اليت أثبتت جودهتا بقياس مخسة عوامل هتيمن  الرتشيح األويل

وتسيطر على إجابات املعلمني واملعلمات وفق نتائج التحليل 
الذي حيتوي على  3العاملي االستكشايف أفضل من منوذج 

)قيم مصفوفة بواقي  يف مجيع املؤشرات املقياسمجيع بنود 
التباين املشرتك سواء مع القطر أو دون القطر، اختبار قيمة 

حلسن املطابقة، مؤشر بوزدوجن، مؤشر املطابقة  مربع كاي
املقارن، مؤشر متوسط اخلطأ التقرييب(.  وأضف إىل ذلك، 

 (CIF=.96)وصل إىل القيم املثالية يف مؤشري  3ن منوذج أ
(، أصغر من RMSEA=.047و ) (95.)أكرب من القيمة 

 (.05.القيمة )
 ( نتائج تقويم تقديرات معالم النموذج منفردة 2

باستخدام مؤشرات تقومي النموذج عامة، ومبقارنة     
( يف هذه الدراسة، 3ومنوذج  3النموذجني املقرتحني )منوذج 

هو األفضل يف حسن مطابقته لبيانات  3تبني لنا أن منوذج 
 العينة الفعلية، حبيث يصنف البناء النظري العلمي إلجابات

للطلبة  الرتشيح األويل مقياساملعلمني واملعلمات عن 
املوهوبني واملبدعني لربامج موهبة إىل مخسة عوامل رئيسة: 
)املرونة العقلية، واالستدالل العلمي، واالستدالل اللغوي، 

املهارات والقدرات غري واالستدالل الرياضي، وجوانب 

لذا جرى تبين النموذج الرابع يف هذه الدراسة  ؛الذهنية(
، وميكن االطالع على مقياسللوصول إىل النسخة النهائية لل

من خالل الذهاب إىل موقع مؤسسة موهبة  بنوده
(http://www.kacgc.org.sa  .)مكونات جودة على ويؤكد 

 إىل تشري اليت منفردة النموذج معامل تقومي مؤشرات النموذج
 عند الصفري الفرض يرفض أنه مبعىن إحصائيًّا، دالة أهنا

 معامل تقديرات مجيع نإ: أي ،0.050 ألفا الداللة مستوى
 وتراوحت النموذج، معامل حتديد يف ومهمة جيدة النموذج
 يف( 79. و 73.) بني ما االستبانة حماور على البنود تشبعات

 واملهارات القدرات بعد يف(  79.و61. )و العقلية، املرونة بعد
 الرياضي، االستدالل بعد يف(  85.و80. )و املعرفية، غري

(   80.و 76. )و اللغوي، االستدالل بعد يف(  82.و 78.)و
 التباين( )R) مربع قيم ماأ. العلمي االستدالل بعد يف

 يف(  63. و 55.) بني بني تراوح حموره مع بند لكل( املفسر
 واملهارات القدرات بعد يف(   62.و37. )و العقلية، املرونة بعد
 الرياضي، االستدالل بعد يف(  73. و 64.)و املعرفية، غري

 يف(  64.و 57.)و اللغوي، االستدالل بعد يف( 68. و 60.)و
 .العلمي االستدالل بعد

مسة للمقياس، ا بني األبعاد اخلوبفحص العالقة أيضً      
(، أي يوجد ارتباط 889.( و )760.بني )وجد أهنا ترتاوح 

 بني األبعاد اخلمسة للمقياس.مرتفع 
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 عبر العينات استقرار النتائج صدق 
 (4الجدول )

 نتائج التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي للنصف الثاني من عينة الدراسة

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي
 بعد حذف البنود( 4)نموذج  

 نتائج التحليل العاملي االستكشافي 

مؤشر جذر  المحاور
متوسط الخطأ 

 التقريبي
RMSEA 

مؤشر 
المطابقة 
 المقارن
CIF 

مدى التباين 
المفسر لكل 

 بند

مدى 
 التشبع

التباين نسبة  مدى التشبع 
 المفسر للمحور

.048 .96 

 املرونة العقلية 14.93 73.-50. 81.-73. 64.-54.

 االستدالل الرياضي 14.31 77.-68. 85.-80. 73.-63.

 املهارات والقدرات غري املعرفية 14.27 70..-43. 78.-60. 61.-36.

 االستدالل اللغوي 13.96 74.-38. 83.-78. 68.-62.

 االستدالل العلمي 9.28 64.-30. 81.-76. 66.-59.
  66.74الكلي=     

( النتائج الرئيسة ملخرجات التحليل 3اجلدول )يتضمن 
العاملي واالستكشايف والتوكيدي لبيانات النصف الثاين من 

 من(. فتبني 14158عينة هذه الدراسة الذي بلغ حجمها )
ذا مل يكن العاملي االستكشايف تقارب كبري إ نتائج التحليل

جمموع ن باين املفسر بني العينتني، فنجد أيف جمموع الت بًقاتطا
بيانات النصف الثاين من عينة هذه   التباين املفسر لنموذج

( موزعة على مخسة 66.74%بعد التدوير بلغ ) الدراسة
العامل الثاين بنسبة و (، 14.93%عوامل: العامل األول بنسبة )

العامل و (، 14.27%العامل الثالث بنسبة )و  (،%14.31)
   (.9.28%بة )العامل اخلامس بنسو (، 13.96%) الرابع بنسبة
ن العامل األول أصفوفة العوامل بعد التدوير، وجد وبدراسة م

ا بنود( تشبعً  6تشبعت به مجيع بنود حمور املرونة العقلية )
(، والعامل الثاين تشبع 73.و  50.ا بقيم تراوحت بني )مرتفعً 

ا ا مرتفعً تشبعً بنود(  5به مجيع بنود حمور االستدالل الرياضي )
والعامل الثالث تشبع به  (،77.و  68.بني )بقيم تراوحت 

ستة بنود من حمور بعض جوانب املهارات والقدرات غري 
( ما عدا 70.و  43.بقيم تراوحت بني )ا ا مرتفعً تشبعً الذهنية 
كثر من عامل بتشبعات أتشبعاهتما على  توزعتبندين 

بع تشبع به مخسة بنود من حمور امتقاربة، والعامل الر 
و  38.بقيم تراوحت بني )ا ا مرتفعً تشبعً االستدالل اللغوي 

ا تشبع بقيم متوسطة على أكثر من ا واحدً بندً  اعد ( ما74.
عامل، والعامل اخلامس تشبع به أربعة بنود من حمور 

و  30.بقيم تراوحت بني )ا ا مرتفعً تشبعً االستدالل العلمي 
ين تشبعا بقيم متوسطة على أكثر من ( ما عدا بند64.

أظهرت اليت  نفسهاالبنود  نوهبذه النتيجة، يتبني أعامل.  
انات عينة هذه الدراسة ول من بيعدم جودهتا يف النصف األ

ا عدم جودهتا يف بيانات النصف الثاين من يضً وجدت هنا أ
تكون يل( بنود غري جيدة، 5حذفت ) :عينة هذه الدراسة، أي

على النحو تتوزع على احملاور اخلمسة ا ( بندً 27من ) املقياس
( بنود لالستدالل 5)و( بنود للمرونة العقلية ، 6اآليت: )

( بنود 4)و( بنود لالستدالل الرياضي ، 5)واللغوي ،
( بنود حملور بعض جوانب املهارات 7)و ،لالستدالل العلمي

 وباستخدام هذه البنود للحصولوالقدرات غري املعرفية.  
(باستعمال 3جدول ) يف وجودامل 3على منوذج مماثل للنموذج

التحليل العاملي التوكيدي وبيانات النصف الثاين من عينة 
إىل قيم مثالية تشري إىل مالئمة تُوصِّل الدراسة احلالية، 
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 لبيانات هذه الدراسة، حبيث وجد 3النموذج املقرتح يف منوذج
  (95.) املثالية أكرب من القيمة (CIF=.96)مؤشري أن 

ومبقارنة  (.05.) املثالية (، أصغر من القيمةRMSEA=.048)و
املفسر لكل بند، مدى تشبع بنود املقياس مبحاورها والتباين 

يف بعض احلاالت يف  تطابقذا مل يوجد وجد تقارب كبري إ
خر نتني. وهبذه النتيجة، يضاف مؤشر آهذه القيم بني العي

السلوكية لرتشيح الطلبة على جودة مقياس  اخلصائص 
املوهوبني، وهو صدق استقرار نتائج هذه الدراسة عرب 

 العينات.

 مناقشة نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل بناء أداة شاملة وفق آخر     
بداع وذات جودة عالية رات العلمية يف جمال املوهبة واإلالتطو 

خالل تقومي تساعد يف اختيار الطلبة املوهوبني واملبدعني من 
ن من املعلمني امني واملعلمات. وقد استخدمت عينتاملعل

وذلك باستعمال أدوات  قياسواملعلمات لدراسة جودة امل
التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي. فمن خالل العينة 
االستطالعية تُوصِّل إىل وجود عامل واحد يهيمن ويسيطر 

، على الرغم ياسقامل لىعلى إجابات املعلمني واملعلمات ع
مة يف هممن خالل مخسة حقول علمية  من اشتقاق بنودها

جمال املوهبة واإلبداع )املرونة العقلية، االستدالل اللغوي، 
االستدالل الرياضي، االستدالل العلمي، بعض جوانب 
القدرات واملهارات غري املعرفية(، )انظر على سبيل املثال إىل: 

)Gagne, 2006; Kim & Park, 2008; Grigorenko, 
2010;  Heller & Ziegler, 2005 

 الصورة األولية منوهذا خمالف عّما ُقصد بناؤه يف     
مع ما توصلت إليه كثري  ة، ولكن هذه النتيجة متفققياسامل

من الدراسات اليت استخدمت التحليل العاملي االستكشايف 
لتحليل بيانات مقاييس الرتشيح األولية للطلبة املوهوبني 

يؤثر على إجابات املقومني  عامواملبدعني وهو وجود عامل 
هلذه االستمارات )انظر تقرير مراجعة الدراسات السابقة 

م(.  ولتطوير 2009ربامج موهبة، ملشروع اختيار الطلبة ل
ل ااستعممت س ما استهدف من قياسه، اقي من أجل قياسامل

أدوات التحليل العاملي التوكيدي من خالل العينة 
 ا إىل جنب مع التغذية الراجعة من جمموعةاالستطالعية جنبً 

بداع واللغة العربية والقياس من اخلرباء يف جمال املوهبة واإل
بنود  هأساسوالتقومي حىت تُوصِّل  إىل منوذج مثايل عدلت على 

مرة أخرى على جمتمع  املعدل املقياس مت جتريب. وقد املقياس
 الدراسة، بأخذ عينة أخرى من املعلمني واملعلمات ومسيت

جراءات واألساليب اإلحصائية بالعينة الفعلية، ونفذ عليها اإل
ا واليت طبقت على العينة االستطالعية هبدف دراسة نفسه

جودهتا وصدقها البنائي. وباستعمال التحليل العاملي 
االستكشايف على هذه العينة، وجد أن هناك مخسة عوامل 

الرتشيح، وهذه النتيجة خمتلفة   ملقياسن السمات املقيسة تكوِّ 
يف الدراسة االستطالعية.  وهذه إشارة  هعما تُوصِّل إليا كثريً 

كانت فعالة   املقياسإىل أن املنهجية اليت اتبعت يف تطور 
وجمدية كثريًا يف التعرف على مواطن اخللل اليت كانت موجودة 
يف بدايات تطويرها. وباستعمال التحليل العاملي التوكيدي 

 ، أْمكن التوصل إىل أداة ذاتاملناسبةبعد حذف البنود غري 
جودة عالية وشاملة تساعد على تقدمي مساحة واسعة 
للتعرف على قدر أوسع من املواهب والقدرات وبذلك 

 من تساعد على تقدمي فهم أوضح للموهبة واإلبداع، بداًل 
االقتصار على تعريفات ضيقه يستبعد هبا كثري من املوهوبني 
واملبدعني. كما أهنا تسهم يف تعرف مواطن الضعف والقوة 

كل طالب على حدة إذا استعملت مع أدوات ذهنية لدى  
وغري ذهنية أخرى تقيس األبعاد نفسها مما تساعد تلك 
البيانات على توجيه أفضل للربامج الرعوية اليت ميكن أن تقدم 

والستخدام مقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة   هلم.
ادة من نتائج هذه املوهوبني يف أرض الواقع وفق االستف

جة الكلية نه من املمكن ان تستخدم الدر دراسة، تبني أال
ك لوجود وىل للطلبة املوهوبني، وذلألغراض الرتشيح األ

، باإلضافة إىل بعاد اخلمسة للمقياسالعالقة املرتفعة بني األ
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للتعرف على نقاط القوة والضعف  فروع املقياساستخدام 
عند املرشحني يف حال وجود برامج تطلب مهارات وقدرات 
معينة )ويدعم هذه التوصية النتائج املستقاة من مؤشرات 

شارت إىل وجود ( اليت أ3( واجلدول )3يف اجلدول ) 3منوذج
مخسة أبعاد مستقلة تكون البناء التكويين للخصائص 

الطلبة املوهوبني. ورغم كل تلك  السلوكية املطلوبة لرتشيح
ر من استخدامه النتائج الداعمة الستخدام املقياس، حنذ

م للرتشيحات ن يستخدوهو أساسي خارج نطاق هدفه األ
تتضمن ن يف عمليات الرتشيح املفرتض أ ولية املساعدةاأل

تم ا تلك اليت هتدوات وخصوصً العديد من املقياس واأل
ة واختبارات اإلبداع، وذلك من فيبالقدرات واملهارات املعر 

مثل للطلبة رات صائبة وصادقة يف االختيار األخذ قراأجل أ
 املوهوبني واملبدعني لربامج الرعاية املختلفة.

 التوصيات والمقترحات

سة يف تقدمي التوصيات ار ميكن االستفادة من نتائج هذه الد   
 واملقرتحات اآلتية:

عند استخدام القوائم السلوكية لرتشيح الطلبة املوهوبني ( 7
خاص، حيتاج  بوجههذه الدراسة  عليها، والقائمة اعمومً 

ملدلوالت اخلصائص الواردة فيها  اجليد الفهماملعلمون إىل 
لتكون األداة ذات قيمة ودقة جيدة لتحقيق اهلدف من 

تعريفات مبسطة هلا يف  فال بُد  من وضع، استخدامها
مقدمات القائمة أو من خالل شرحها أثناء اللقاءات املباشرة 

 . مع املعلمني
نتيجة الطالب يف قائمة اخلصائص السلوكية مهما كانت ( 2

مرتفعة أو منخفضة ال ميكن أن تكون هنائية للحكم على 
جيب األخذ يف االعتبار أن  بل دى وجود موهبة أو عدمها،م

مؤشرات عامة ختضع للتقدير  بنود القوائم السلوكية ما هي إال
اختاذ من ال بُد  ، لذا الشخصي من قبل من يقوم بتعبئتها

 موسعة ومرنة للسماح ألكرب قدر ممكن من الطلبةإجراءات 
 .للخضوع إلجراءات اختبارية أخرى للتأكد من قدراهتم

نتائج إجراء دراسات علمية على مدى االرتباط بني ( 3
الستخدام قائمة اخلصائص السلوكية الطلبة املرشحني نتيجة 

اس موهبة للتعرف على يف مقي يف هذه الدراسة مع نتائجهم
لتأكد من مدى قدرة هذه القائمة على التنبؤ املوهوبني، وا

 . بوجود موهبة لدى الطلبة
التغذية الراجعة بني ما ينتجه أسلوب  االستفادة من( 3

دة البنود مؤشرات تدرس جو التحليل العاملي التوكيدي من 
ومكوناهتا الرئيسة، )مثل: مؤشرات  مع بعضبعضها  ةوعالق

فحص عدم مطابقة تقدير معامل النماذج )اختبار مربع كاي 
LM  ًا إىل جنب مع جمموعة من غري املتعدد واملتعدد( جنب

اخلرباء ذوي العالقة بالسمة املقاسة ومتخصصني يف جمال 
إىل أدوات ذات جودة القياس والتقومي واللغة العربية للوصول 

 عالية تستطيع قياس ما أُريد قياسه بطريقة تفصيلية ودقيقة.
( إعادة تطبيق أداة هذه الدراسة على عينة خمتلفة للوصول 5

إىل مؤشرات صدق أكثر للتأكد من صالحية استخدام 
نتائجها والوصول إىل تعميمات أكثر يف استخدامها سواء 

أخرى تعطي أوجًها أخرى مبنهجية هذه الدراسة أو منهجيه 
 للصدق البنائي هلذه األداة.
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Abstract: The aim of this study is to construct and develop a comprehensive behavioral tool that could be used in the initial 

nominations for identifying gifted and creative students that mobilized by teachers. The development of this instrument is 

completed based on two basic stages: the pilot study and real study. 

Two student samples sized 1674 and 14281 who had been rated by teachers on the items of the nomination instrument were 

used respectively on the pilot and real studies.   

The study used a complementary methodology by using the tools of exploratory and confirmatory factor analyses along with 

the feedback of a group of experts who specialize in the intended traits to find out the results of this study.  

From the initial analysis of the first sample the pilot study found that there was one factor that dominates and controls the 

responses of teachers. This result led to reconstruct the instrument and modify and change many items to measure what is 

intended to measure; namely, mental flexibility, verbal reasoning, mathematical reasoning, scientific reasoning, and some 

aspects of the non-cognitive abilities and skills. 

The results of using the second sample data in the real study show five dominating factors that represent the nominations 

instrument constructs for identifying gifted and creative students. This result demonstrates the effectiveness of the 

complementary methodology employed in the pilot study which helped develop a high-quality item instrument and possess 

high construct validity. 
 
Key Words: Nomination Instrument of behavioral characteristics, Giftedness, Creativity, and Confirmatory Factor Analysis. 
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 تلبية وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام للضروريات الخمس
 
 

 نمي فهد بن حمد أبا

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 
 إبراهيم البديويتوفيق بن 

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية         

 هـ1438/ 5/ 19 وقبل -هـ 23/2/1438 قدم للنشر

 
 
. الوقــوع علــى مــد  تيــمن وثيقــة مــنهج مــواد العلــوم الشــرعية للمــرحلتني االبتدائيــة واملتوســطة لليــروسيا  ا مــ  إىل هــدفا الدساســة :مستتتخل ال

األهداع العامـة وا اةـة الـض تيـمنتها وثيقـة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية  . تألفا عينة الدساسة من:لبحثهمابطاقة حتليل احملتو  أداة  الباحثاناستخدم 
من أبرز أداة  للدساسة. ( cooperالتكراسا  والنسب املئوية ومعادلة ). اسُتخِدما ( هدفا  2372للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام، وعددها )

%، مــن األهــداع العامــة وا اةــة للمــرحلتني 11.59( تكــراسا ، بنســبة: 275جــا   املرحلــة االبتدائيــة يف املرتبــة األوىل بتكــراسا  بل ــا: ): نتــائج الدساســة
تيـمني اليـروسيا  ا مـ  يف  بلـ %، 11.51نسـبة: ( تكـراسا ، ب273جـا   املرحلـة املتوسـطة يف املرتبـة الثانيـة بتكـراسا  بل ـا: )، و االبتدائية واملتوسـطة

ظهر ضـع  يف تيـمني . %23.1: ، بنسبة( تكراسا  548أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة على معدل تكراس بل : )
. العــر ، املــال، العقــل( )الــنف ، حفــ  تدائيــة، لكــل مــن ضــروسة:االب للمرحلــةاليــروسيا  ا مــ  يف وثيقــة مــنهج مــواد العلــوم الشــرعية يف التعلــيم العــام 

بلــ   إذ ظهـر ضـع  يف تيـمني اليـروسيا  ا مـ  يف وثيقــة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية يف التعلـيم العــام للمـرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة بشـكل ةـري ،
حصـلا ضـروسة حفـ  الـدين علـى أعلـى نسـبة تيـمن ملعـاي  التحليـل . تكـراسا  ( 392والتكراسا  اليمنية بل ـا )، ( تكراسا  156عدد التكراسا  الصرحية )

 .بالنسبة لباقي اليروسيا  يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، تالها على التوايل ضروسة حف : )املال، فالعر ، فالعقل، فالنف (

 
  .، مواد العلوم الشرعيةواملتوسطة: اليروسيا  ا م ، وثيقة منهج، املرحلة االبتدائية الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

اململكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتماما  باسزا  تعطي 
ومميزا ، وذلك من خالل الدعم املادي واملعنوي املتواةل 

ألمهية هذا القطاع؛ ألنه لتلك املؤسسا ، وذلك إدساكا  منها 
 الطريق حنو التقدم والرقي.

كما يشكل النظام التعليمي حموسا  أساسيا  من حماوس 
يرتبط أثر التعليم بتحقيق تطلعا   إذالتنمية يف اململكة، 

األفراد واحتياجاهتم التعليمية، ويف الوقا نفسه يرتبط 
وبشكل مباشر باحتياجا  اجملتمع وتطويره يف اجملاال  

وفق هذا املنظوس يصب  استشراع  ،اإلنتاجية واملعرفية
املستقبل وحتديد ميامني االجتاها  الض حتكمه 
واالسرتاتيجيا  الالزمة لتطويره من املهما  الرئيسة  طط 

 .(54ص ،1431)وزاسة التخطيط، التنمية
إن "املنهج املدسسي جوهر النظام التعليمي فهو األداة 
الض يستخدمها النظام الرتبوي كما تستخدمها املدسسة 
لتحقيق األهداع الرتبوية املرسومة، وماداما هذه األهداع 
تشتق من أهداع اجملتمع فإن املنهج الدساسي مرآة تعك  
ظروع اجملتمع وترتجم عنه نظمه االجتماعية واجتاهاته 

 االقتصادية الض سيستظل هبا النش "السياسية وظروفه 
 .(85ص ،1421)املكاوي،

"ويتي  اهتمام اململكة العربية السعودية مبواد العلوم 
الشرعية بإعطائها نصيبا  وافرا  من ا طة الدساسية وبتدسيسها 

عن طريق املناهج الدساسية ضمن  التعليميةيف كل املراحل 
ظام التعليم أحد األنظمة الض نظام تعليمي متكامل، ون

هم يف سقي اجملتمع، بل إن التعلم أساس التقدم وبالتايل تس
، 1427الشمراين، " )فصوسة اجملتمع نتاج ملناهج التعليم فيه

 .(121ص
إن التحديا  والت  ا  الض مير هبا العامل بصوسة مستمرة 

جعة وحتليل وتقومي وتطوير املناهج اسضا  خصبة ملر أتعد 
التعليمية بني الفينة واألخر  و"ال تزال احلاجة قائمة لبذل 

مزيد من اجلهود ملراجعة املنهج الدساسي وتقومي حمتواه من 
ى تقومي طرق أجل مواكبة متطلبا  التنمية، والعمل عل

التدسي ، واستخدام األساليب احلديثة القائمة على أساس 
والتحليل واالستنباط" )وزاسة الفهم واالستيعاب 

 .(40ص، 1420التخطيط،
ومن منطلق تطوير املناهج ملواكبة العصر حرةا وزاسة 
 الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية على أن يتوا م
هذا التطوير مع سسالة اململكة ودوسها الريادي يف العامل 
اإلسالمي فجا  مشروع تطوير املناهج منطلقا  من سياسة 
التعليم يف اململكة ومواكبة للت  ا  الداخلية والعاملية وملبيا  

والتعليم، ومن أجزا  هذا املشروع وثيقة منهج ألهداع الرتبية 
 .(112ص، 1427،)الشمراين م الشرعيةمواد العلو 
حمققة وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية  جا   قد 

لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية الض تنص أن" 
ا ةحيحا  متكامال  وغرس غاية التعليم فهم اإلسالم فهم  

العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم 
املهاسا  املختلفة وتنمية  اإلسالمية وباملثل العليا وإكسابه

 االجتاها  السلوكية البنا ة وتطوير اجملتمع اقتصاديا  
كون عيوا  نافعا  يف بنا  واجتماعيا  وثقافيا  وهتيئة الفرد لي

 .(40ص، 1427اإلداسة العامة للمناهج، ) "جمتمعه
هلذا فإن أبرز هذه القيم الض جيب احملافظة عليها   

)حف  وهي: هي احلاجا  اليروسية، أو اليروسيا  ا م  
 الدين، والنف ، والعقل، والنسل، واملال( وهذه اليروسيا 
"هي املصاحل الض البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، 
فإذا اختلا مل جتر مصاحل الناس بشكل مستقيم وعما 

 .(55ص ،2010،)السعيدا  لفوضى وساد االضطراب "ا
كما حتدثا وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية على هذه اليروسيا  مبا نصه" احرتام احلقوق 
العامة الض كفلها اإلسالم وشرع محايتها حفاظا  على األمن، 
وحتقيقا  الستقراس اجملتمع املسلم يف الدين والنف  والنسل 

 .(8ص ،1416)وزاسة املعاسع، املال"والعر  والعقل و 
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ويؤدي عدم احملافظة على اليروسيا  ا م  إىل جنوح 
الذين هم املعنيون بالعملية التعليمية، ويؤكد ذلك  حداثاأل

 .(1427 ) دساسة احلناكي
إن احنراع األحداث هبذا املعىن ما هو إال عر  أو 

ألنه سلوك يعك   ؛بذاتهجمموعة من األعرا  ولي  قائما  
ض طا  اقتصاديا  أو نقصا  عقليا  أو  اجتماعيا  أو اضطرابا  

جسمانيا ، ويشرتك يف حدوث هذا العر  أو هذا االحنراع 
وتكوينه مجلة من تلك األسباب والعوامل املتنوعة االجتماعية 
واالقتصادية واجلسمانية حبيث تتفاعل مجيعها وبدسجا  

إىل وجود ما يسمى اجلناح أو الشذوذ خمتلفة إىل أن تؤدي 
 واالحنراع.

ا م ، ما أمرنا اهلل به يف ومما يؤكد أمهية اليروسيا  
ن الكرمي باحملافظة على هذه اليروسيا  من ذلك قوله آالقر 
  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جتُّ  :تعاىل

 خض حض  جض مص خص حص خسمس حس مخجس

 مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض

 حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك

  خف حف جف مغ ُّٱ (، وقوله تعاىل:151:)االنعام َّ مم خم
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف
(، 27-26:)اإلسرا  َّ  جن مم خم حم جم ملهل

 يك ىك مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ٱُّٱ وقوله تعاىل:

 ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل
-32:)اإلسرا  َّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي زي

عبادة بن عن ، ومن السنة قوله ةلى اهلل عليه وسلم: (33
، ومن أحد النقبا  ليلة وكان سديدا  - سضي اهلل عنه الصاما
وحوله  :أن سسول اهلل ةلى اهلل عليه وسلم، قال -العقبة

ا، باهلل شيئ  )بايعوين على أن ال تشركوا  عصابة من أةحابه:
وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان 
تفرتونه بني أيديكم وأسجلكم، وال تعصوين يف معروع، فمن 
 وىف منكم فأجره على اهلل، ومن أةاب من ذلك شيئا  
 فعوقب يف الدنيا، فهو كفاسة له، ومن أةاب من ذلك شيئا  

 شا  عفا عنه، وإن شا  عاقبه(.مث سرته اهلل فهو إىل اهلل إن 
 .( 3898برقم ،1422)البخاسي، على ذلكفبايعناه 

مما سبق يتي  أمهية هذه اليروسيا  ا م ، حمافظة أو 
إجيادا  يف منهج مواد الرتبية اإلسالمية، والض متثلها وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف 

 والض هي حمل الدساسة. التعليم العام،

ني إىل دساستها الباحثألمهية الوثيقة فقد اجته بعض ونظرا  
 (، والدهيمان1427وحتليلها كما يف دساسة الشمراين )

 (، والعمري1434) (، والسي 1432) (، والرتكي1430)
ون بيروسة الباحثوأوةى  (،1435) (، والبهالل1433)

دساسة  نيالباحثمتابعة دساسة هذه الوثيقة، ومل ينم إىل علم 
والض مت  ،(1433سو  دساسة ا طيب ) ،لدساستهمامشاهبة 
ة. ولذلك فإن اإلسالميعلى مناهج الرتبية  األسدنها يف ؤ إجرا

الدساسة احلالية حتاول معرفة مد  تلبية وثيقة منهج مواد 
االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام العلوم الشرعية للمرحلتني 

 ؟لليروسيا  ا م 

 مشكلة الدراسة:

سالمي ومناهج الرتبية إن اجملتمع عامة والشباب اإل     
" تواجه حتديا  كب ا ، يتمثل يف اجتياح  ة خاةةاإلسالمي

الثقافا  األجنبية الوافدة لدوسنا مبا حتتويه من عن  وإثاسة 
فاهلل وحده يعلم مد  تأث  هذه باحية. إوجرمية وجن  و 

اهلجمة على النش ، ومبا تلحقه به من إفساد ودماس 
 (،24ص ،1428حريري،واحنرافا  سلوكية وخلقية وعقدية")

غلب االحنرافا  أإىل أن  (. هـ1428) وتوةلا دساسة حريري
الض تظهر على الشباب ميكن إبرازها يف: االحنرافا  العقدية 

واألخالقية وأوةا إىل تدعيم املقرسا  والفكرية والسلوكية 
وىل حىت مبناهج الس ة العطرة لشباب املسلمني يف القرون األ

 يتأثر هبا النش  بدال  من تركهم للتأثر مبناهج الشباب ال ريب.
سالمية وقد أثبتا نتائج حتليل حمتو  كتب العلوم اإل     

بالص  السادس االبتدائي، تدين مستو  تيمني حمتو  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
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كتب للقيم الالزمة للتالميذ، ووجود قصوس يف عمق وتناول ال
ثبتا نتائج تطبيق املقياس الديين على تالميذ أالقيم، كما 

جيابية بني القيم املتيمنة إالص  السادس، عن وجود عالقة 
سالمية وبني سلوكهم الديين، ويف مبحتو  كتب العلوم اإل

ية، قدما عدة ضو  النتائج الض توةلا إليها الدساسة احلال
توةيا  ومقرتحا  من بينها: ضروسة تطوير كتب العلوم 

سالمية بالص  السادس االبتدائي، يف قائمة القيم الالزمة اإل
 للتلميذ والض توةلا إليها الدساسة احلالية

 .(1431الرشيدي،)
 مواد ضروسة تلبية وثيقة منهج ناالباحثومن هنا ير       

العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة لليروسيا  
ا م ، والض بدوسها تساعد على سفع مستو  املخرجا  

 التعليمية والقيمية والبعد عن االحنرافا  السلوكية.
واستنادا  على ما سبق، واستجابة للتوةيا  السابقة      

تلبية  : ما مد يتلة الدساسة تتمثل يف السؤال اآلفإن مشك
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 

 واملتوسطة لليروسيا  ا م .

 :الدراسة سئلةأ

منهج مواد العلوم الشرعية  ما مد  تيمني أهداع وثيقة-1
 لليروسيا  ا م ؟

يف أهداع وثيقة منهج  -وجد  إن-ما نواحي القصوس-2
 ا م ؟ مواد العلوم الشرعية املتعلقة باليروسيا 

ما أكثر اليروسيا  ا م  استحواذا  على اهتمام وثيقة -3
 منهج مواد العلوم الشرعية؟

 :أهداف الدراسة

هداع وثيقة منهج مواد أالتعرع على مد  تيمني -1
 العلوم الشرعية لليروسيا  ا م .

يف أهداع  -إن وجد -التعرع على نواحي القصوس-2
 املتعلقة باليروسيا  ا م .وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية 

التعرع على أي اليروسيا  ا م  أكثر استحواذا  -3
 باهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية.

 حدود الدراسة:

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية أهداع  :احلدود املوضوعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام، وذلك يف 

طبعا هذه الوثيقة ا م ، ضو  مراعاهتا لليروسيا  
( ةفحة، يتكون القسم 178هـ، وتتكون من )1427 :بتاسيخ

 ( ةفحة وهو القسم املعين بالدساسة.154األول منها على )
ر  الدساسة يف الفصل الدساسي األول احلدود الزمانية: ج
 هـ.1435/1436للعام الدساسي 

 مصطلحات الدراسة:

الوثيقة ل ة: وثق الثقة: مصدس قولك: وثق به يثق، والوثاقة 
مصدس الشي  الوثيق احملكم، والفعل الالزم يوثق وثاقة، 
والوثيقة يف األمر: إحكامه واألخذ به بالثقة، واجلمع: 
الوثائق، والوثيق: الشي  احملكم، واجلمع: وثاق، ويقال: أخذ 

 .(151، ص2004، بالوثيقة يف أمره، أي: بالثقة )ابن منظوس
املنهج ل ة: من هنج، وطريق هنج...، ومنهج الطريق: 
وضحه، واملنهاج كاملنهج، واملنهاج: الطريق الواض ، وهنجا 

سلكته، والنهج:  الطريق: أبنته، وأوضحته، وهنجا الطريق:
 .(365، ص2004)ابن منظوس،  الطريق املستقيم

مكونة من : خمطط تربوي يتيمن عناةر اةطالحا   املنهج
أهداع، وحمتو ، وخربا  تعليمية، وتدسي ، وتقومي، مشتقة 
من أس  فلسفية، واجتماعية ونفسية، ومعرفية مرتبطة 
باملتعلم، ومطبقة يف مواق  تعليمية داخل املدسسة وخاسجها، 
وحتا إشراع منها بقصد اإلسهام يف حتقيق النمو املتكامل 

، واجلسمية، لوجدانيةلشخصية املتعلم جبوانبها التعليمية، وا
 )سعادة، لد  املتعلموتقومي وحتقق ذلك كله 

 .(2004وابراهيم،
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: هي ا طوط العامة للمنهج املدسسي اةطالحا   وثيقة منهج
ومي، الض توجه تألي  الكتاب املدسسي، وعلى ضوئها يتم التق

داع العامة وا اةة، ية: األهتوتشمل الوثيقة العناةر اآل
احملتو  لكل من مادة التعليم العام واألنشطة،  ومفردا 
 .(1435)البهالل، التقوميوأساليب والوسائل، 

كما عرفها )احلامد( بأهنا: "هي تلك ا طة املكتوبة الض يتم 
فيها حتديد األهداع العامة، والتفصيلية لكل مرحلة دساسية، 
وة ، ومادة، وموضوع، وأساليب تقومي، واملواةفا  الفنية 

 .(311، ص(1428لكتاب الطالب ودليل املعلم"
ا: هي خطة مكتوبة يقوم عليها منهج جرائي  إوثيقة املنهج 

للمرحلتني االبتدائية مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام 
يف اململكة العربية السعودية وتشمل األهداع واملتوسطة 

العامة وا اةة ملواد العلوم الشرعية وهي: القرآن الكرمي، 
والتفس ، والتوحيد، واحلديث، والفقه، املعتمدة من وزاسة 

 .( ةفحة178وتقع يف ) ،هـ1427 :الرتبية والتعليم بتاسيخ
س يف مواد العلوم الشرعية: هي املقرسا  الدساسية الض تدس 

التعليم العام يف مداسس اململكة العربية السعودية، وهي القرآن 
 الكرمي، والتجويد، والتفس ، والتوحيد، واحلديث، والفقه.

املرحلة االبتدائية: هي أول مرحلة يف التعليم العام، ومدة 
وتنتهي  ،سنوا  تبدأ من سن السادسة الدساسة هبا سا

بسن الثانية عشرة، وتؤهل احلاةل عليها االنتقال للمرحلة 
 الض تليها.

املرحلة املتوسطة: هي املرحلة الض تلي املرحلة االبتدائية 
ويسم  االلتحاق هبا بعد إمتام دساسة  ،وتسبق املرحلة الثانوية

املرحلة االبتدائية وتبدأ من سن الثانية عشرة وتنتهي يف سن 
 ومدهتا ثالثة سنوا . ةشر ا امسة ع

اليروسيا  ا م : جمموعة القيم الض تتوق  عليها حياة 
العبادة الدينية والدنيوية وتتمثل يف مخسة أموس هي: حف  
الدين، وحف  النف ، وحف  العقل، وحف  النسل، وحف  

 (.1986املال )شليب،

وميكن تعريفها إجرائيا  بأهنا: جمموعة القيم الراسخة الض 
العلوم الشرعية إىل ترسيخها لد   مواد ى وثيقة منهجتسع
نسانية، حبيث تكون معتقدا  ساسخة يف النف  اإل ،الطلبة

تصدس عنها األفعال املرغوب فيها وجوبا ، ويتم قياس مد  
حتقق هذه اليروسا  يف وثيقة املنهج من خالل أداة 

  .الدساسة

 الدراسات السابقة:

مراجعة الدساسا  السابقة املتعلقة بالدساسة احلالية من  تعد  
يتناول هذا اجلز  عرضا   إذأهم خطوا  البحث العلمي 

للدساسا  السابقة ذا  العالقة مبوضوع الدساسة؛ هبدع 
االستفادة منها يف حتديد موقع الدساسة احلالية من هذه 
ييا  الدساسا ، وكيفية إعداد أدوا  الدساسة وإجرا اهتا، وأ

االستفادة من النتائج الض توةلا إليها هذه الدساسا  يف 
مناقشة الدساسة احلالية، ويف ا تام قام الباحثان بالتعليق على 

 هذه الدساسا ، ومد  االستفادة منها يف دساستهما.
 قا  للمحاوس الثالثة اآلتية:وقد ةنفا هذه الدساسا  وف

العلوم الشرعية، : دساسا  تناولا حتليل منهج مواد أوال  
 وعددها: )ثالث دساسا (.

ا: دساسا  تناولا حتليل وثيقة منهج مواد العلوم ثاني  
 الشرعية، وعددها: )سا دساسا (.

ا: دساسا  تناولا اليروسيا  ا م ، وعددها: ثالث   
 )دساستان(.

 : دراسات تناول  تحلي  منهج مواد العلوم الشرعية أواًل 
تحليل حمتو  كتاب ل :هدفا( 1425) دساسة احليدس-1

ة املقرس على الص  األول الثانوي اإلسالمياحلديث والثقافة 
استخدم . للتعرع على مد  حتقيقه ألهداع املرحلة

ن أ املنهج الوةفي. تلخصا نتائج الدساسة يف:الباحث 
 الباحثاألهداع الض حتققا بدسجة كب ة بنا   على حتليل 

من جمموع أهداع املرحلة  %48( هدفا  وهي متثل نسبة 12)
ن األهداع الض حتققا بدسجة متوسطة بنا   على وأالثانوية. 
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% من 40( أهداع وهي متثل نسبة 10) الباحثحتليل 
ع الض مل تتحقق الثانوية. إن األهدا جمموع أهداع املرحلة

% 12ثالثة أهداع وهي متثل نسبة لباحث ا لبنا   على حتلي
 الثانوية.من جمموع أهداع املرحلة 

حليل كتاب التوحيد لت( هدفا: 1433) دساسة السي -2
املقرس على طلبة الص  ا ام  االبتدائي يف اململكة العربية 
السعودية، والوقوع على مد  استباط احملتو  بأهداع 

وكان من  .املنهج الوةفي التحليليالباحث استخدم  .املقرس
مستو  حتقق األهداع العامة يف : أن أهم نتائج الدساسة

وأن الفصل الدساسي الثاين أعلى من الفصل الدساسي األول. 
مستو  حتقق األهداع ا اةة يف الفصل الدساسي األول 

  أعلى من الفصل الدساسي الثاين.
حمتو  مقرس حتليل إىل  :( هدفا1433) دساسة الدوسري-3

التعرع و  وياحلديث والثقافة اإلسالمية للص  الثاين الثان
استخدم  .للقيم األخالقية اإلسالمية هعلى مد  تيمين

أن املنهج الوةفي التحليلي. وكان من أهم النتائج: الباحث 
بدسجة كب ة ضمن حمتو  كتاب احلديث   بعض القيم تكرس 

 مثلبنني.  والثقافة اإلسالمية للص  األول الثانوي الشرعي
تيمني بعض القيم قيم:)الطاعة، والعفة، والكرم(. حتقيق 

قيم مثل بدسجة متوسطة أقل من تكراسا  القيم السابقة 
مانة(. تكراس بعض القيم )النصيحة، واحملبة يف اهلل، واأل

بدسجة أقل من املتوسط لكنها ضمن املأمول من الكتاب يف 
: )الرفق، والتفاؤل(. بعض القيم ذكر  مثل قيمة بعض القيم

مبكان، فينب ي بتكراسا  أقل من املتوسط لكنها من األمهية 
قيم: )احللم، وغض البصر،  ، مثلتعزيز وترسيخ ذكرها

 مثلوااللتزام باللباس الشرعي(. ذكر بعض القيم بدسجة قليلة 
قيم: )اإليثاس، والعفو، وطالقة الوجه(. فيجب التأكيد على 

 .عليها ذه القيم، والرتكيزذكر ه
ثانيا: دراسات تناول  تحلي  وثيقة منهج مواد العلوم 

 الشرعية 

على ( هدفا إىل: التعرع 1427) دساسة: الشمراين-1
ظاهر ال لو يف الدين الض اهتما مناهج العلوم الشرعية م

جوانب التحذير  على بيع  التحذير منها، وكذلك التعرع
من ال لو يف الدين وجوانب النقص الض تيمنتها وثيقة منهج 

، يف ضو  معاي  مواد العلوم الشرعية يف التعليم األساسي
املنهج الوةفي باستخدام الباحث استخدم  التحليل احملكمة

بعض املعاي   :أنإىل الباحث األسلوب التحليلي. وتوةل 
حتقق بدسجة كب ة وعددها الباحث احملكمة الض وضعها 

وحتليل الباحث وكانا حمل اتفاق بني حتليل  ،( معياسا  14)
حتقق املعياس ا ام  عشر: بدسجة كب ة من  .احمللل اآلخر

وجهة نظر احمللل اآلخر وبدسجة متوسطة من وجهة نظر 
. املعاي  الض حتققا بدسجة متوسطة واتفق عليها الباحث
خر كانا أسبعة معاي  وهي املعياس واحمللل اآلالباحث حتليل 
 .الثالث

( هدفا إىل: حتديد أهم 1430) اندساسة: الدهيم-2
حقوق املرأة املسلمة املالئم تيمينها يف أهداع وثيقة منهج 

، ومعرفة ما تتيمنه للتعليم األساسي مواد العلوم الشرعية
أهداع وثيقة مواد العلوم الشرعية من حقوق للمرأة املسلمة. 

املنهج الوةفي التحليلي القائم على  الباحثاستخدم 
من أهم نتائج الدساسة: بل  عدد األهداع  .التحليل الكمي

( هدفا ، أي مبا 280املشتملة على تيمينا  للحقوق )
حظيا املرحلة . يقة%، من جمموع أهداع الوث11.2نسبته 

املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا  حقوق املرأة املسلمة 
%  69يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا نسبته 

تدنا نسبة ما احتوته املرحلة  يف حني راسا ،من جمموع التك
 .%، من جمموع التكراسا 2.3ية إىل ولاالبتدائية األ

التعرع على مد   إىل:( هدفا 1432) دساسة الرتكي-3
واد العلوم الشرعية للمرحلتني متيمني أهداع وثيقة منهج 

استخدم  االبتدائية واملتوسطة ملبادئ حقوق اإلنسان.
القائم على أسلوب حتليل  يمنهج التحليل التكاملالباحث 

مصادس  اشتمال وخلصا أهم نتائج الدساسة إىل: .تو احمل
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حقوق اإلنسان احملددة  ئيع مبادالشريعة اإلسالمية على مج
واد العلوم ميف األداة. كما اشتملا أهداع وثيقة منهج 

الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على 
أن معظمها  غ ( تيمينا  ملبادئ حقوق اإلنسان، 1493)

 .جا   ضمنية وليسا ةرحية
الوقوع على مد  إىل: ( هدع 1433) دساسة العمري-4

تيمن وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
. استخدم هـ1427واملتوسطة ثقافة احلواس والصادسة عام 

. سلوب حتليل احملتو أملنهج الوةفي القائم على االباحث 
( 253بل ا األهداع املتيمنة لثقافة احلواس ) نتائج:الأهم 

 .جمموع أهداع الوثيقة %من10هدفا  متثل ما نسبته 
تتيمنه  حتديد ما :( هدفا إىل1434) دساسة السي -5

أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
الباحث . استخدم واملتوسطة من مهاسا  التفك  الناقد

املنهج الوةفي التحليلي القائم على التحليل الكمي 
أن األهداع املشتملة على  ومن أهم النتائج:والكيفي. 

( هدفا ، 976تيمينا  ملهاسا  التفك  الناقد قد بل ا )
حظيا  %من جمموع أهداع الوثيقة.32.2أي ما نسبته 

املرحلة املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا  مهاسا  
التفك  الناقد يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا 

اسا ، يف حني بل  تكراس % من جمموع التكر 68.7نسبته 
تيمني مهاسا  التفك  الناقد يف املرحلة االبتدائية ما نسبته 

31.3.%  
حتقيق متطلبا   :( هدفا إىل1435) دساسة: البهالل-6
هداع وثيقة منهج العلوم الشرعية باملرحلة أيف  من الفكرياأل

 نوعنيالباحث  . استخدمالثانوية باململكة العربية السعودية
 واملنهج التحليلي، الوةفي املنهج: مها الوةفي املنهج من

تيمنا  :أيتوكان من أهم نتائج الدساسة ما ي املسحي.
بشكل  لعلوم الشرعية للمرحلة الثانوية،وثيقة منهج مواد ا

مباشر وضمين، لكامل األهداع املرتبطة ب رس وتعزيز 
العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب، ومعظم األهداع 

بشكل مباشر ، و بتنمية القيم األخالقية لد  الطالب املتعلقة
ملعظم األهداع املرتبطة بتحقيق التوازن يف شخصية الطالب، 

اإلسالم والنيل  تشويهوإحاطة الطالب بوسائل األعدا ، يف 
شكل غ  مباشر، لكامل األهداع املرتبطة بتمتع ، وبمنه

 الطالب حبقوقهم اإلنسانية.
 الضروريات الخمس ثالثاً: دراسات تناول  

التعرع على دوس  :دفا إىله (1432) دساسة القاضي-1
األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على حف  اليروسيا  من 

املنهج االستنباطي. وكان الباحث مقاةد الشريعة. استخدم 
حاجة األسرة إىل منهج متكامل يكون به  من أهم النتائج:

أثر األسرة يف كذلك  سعادهتا وفالحها يف الدنيا واآلخرة.
 إكساب األوالد املعاسع واملهاسا  واالجتاها  وغ  ذلك. 

التعرع على مد   :( هدفا إىل1433)دساسة ا طيب -2
سالمية يف املرحلة الثانوية يف األسدن احتوا  كتب الثقافة اإل

األهداع الرتبوية الض حتقق اليروسا  ا م  لد  الطلبة، 
سيا  ا م  الواجب توافرها يف  وكذلك التعرع على اليرو 

كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األسدن. استخدم 
أبرز  ومن .املنهج الوةفي القائم على حتليل احملتو الباحث 

استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة اإلسالمية  نتائج الدساسة:
جا   نسبة مراعاة  للمحوس األول وهو )حف  الدين(.

الض حتقق اجملاال  األخر  وهي:)حف  النف ، األهداع 
 وحف  املال، وحف  العر ، وحف  العقل( متدنية جدا .

 التعليق على الدراسات السابقة:

أوال : اختاس الباحثان جمموعة من الدساسا  السابقة وثيقة 
 ةجا   هذه الدساسا  متعلق إذالصلة مبوضوع الدساسة، 

بوثيقة منهج مواد العلوم الشرعية، وتعد هي جمتمع الدساسة 
(، والدهيمان،  (1427املشرتك بني تلك الدساسا  الشمراين

 (، والبهالل1433)  العمريو (، 1432) (، والرتكي(1430

الدساسة تتناول حتليل الوثيقة يف ضو   هأن هذ غ ( (1435
 موضوع خمتل  وهو: اليروسيا  ا م . 
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( يف بنا  1433) من دساسة ا طيب استفاد الباحثانثانيا : 
أداة الدساسة بنسبة كب ة، وقد كونا هذه الدساسة لد  
الباحثني وغ ها من الدساسا ، إملاما  جيدا  فيما يتعلق 

( عن 1433مبوضوع الدساسة، كما اختلفا دساسة ا طيب )
املكانية الدساسة احلالية يف جمتمع الدساسة وعينته واحلدود 

 والزمانية.
(، 1433) ثالثا : تتفق هذه الدساسة مع دساسة ا طيب،

( يف مفهوم اليروسيا  ا م  وأمهيتها 1432) والقاضي
 وكي  يتم حفظها واآلثاس اإلجيابية من حفظها.
( يف 1435) سابعا : ختتل  هذه الدساسة عن دساسة البهالل

تعلقة باملرحلتني هذه الدساسة م إذ إنجمتمع الدساسة وعينته، 
االبتدائية واملتوسطة، وأهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية 
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ودساسة البهالل باملرحلة 
الثانوية، وأهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية للمرحلة 

 الثانوية.
خامسا : يتي  عند استعرا  الدساسا  السابقة عدم وجود 

موضوع اليروسيا  ا م  سوا  لوثيقة  دساسة حتليلية يف
منهج مواد العلوم الشرعية، أو ملقرسا  مواد العلوم الشرعية 

 للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
 اأن هناك قصوس  أغلب الدساسا  السابقة كد تؤ سادسا : 
لوثيقة مناهج العوم الشرعية مما يستدعي  اومعيب   اواضح  
 تطويرها.
الدساسة إضافة  أن تكون هذه باحثانومن هنا يأمل ال     

مفيدة ملا ُسبق به يف هذا اجملال من دساسا ، وأن يكون عونا  
 للباحثني واملهتمني مبوضوع اليروسيا  ا م .

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 منهج الدراسة:
املنهج  الباحثاناستخدم لإلجابة عن أسئلة الدساسة      

القائم على التحليل الكمي  الوةفي املبين على حتليل احملتو 
"بأنه طريقة حبث  Berelsonوالكيفي، الذي عرفه ب لسون

واملنظم  يتم تطبيقها من أجل الوةول إىل الوة  املوضوعي
دة من مواد االتصال )طعيمة، والكمي للميمون الظاهر ملا

( 160، ص2006(، وذكر ا والدة، وعيد )70، ص2004
وفق بأنه "جتزئة مادة االتصال املسموعة أو املقرو ة وبياهنا، 

خيتاسها الباحث، ووفق خطة موضوعة، معاي  حمددة، 
  وأهداع خمطط هلا".

وملا كانا وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية من وثائق      
هو األنسب  احملتو  حتليل لوبأساالتصال املكتوبة، فإن 

وذلك ب ر  الوقوع على مد  تيمن  ؛ملوضوع الدساسة
ومواطن ليروسيا  ا م  لوثيقة منهج مواد العلوم الشرعية 
 وحتسينها. اليع  وكيفية تطوير الوثيقة
 مجتمع الدراسة وعينته:

وعينته من األهداع العامة  الدساسةيتكون جمتمع      
وا اةة لتدسي  مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة الواسدة يف القسم األول من وثيقة منهج مواد العلوم 
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام 

، والض تبدأ ه1427باململكة العربية السعودية املطبوعة بعام 
( والض يبل  جمموعها 154( إىل ةفحة )15)ةفحة ن م
 :ما يأيت الدساسةمن عينة واستثين ( هدفا  2375)
مقدمة الوثيقة، وا طة الدساسية، واألهداع العامة للتعليم -

 ( هدفا ، وفهرس احملتويا .28)وعددها 
الفصول من ا ام  حىت السابع، مشتملة النشاطا  -

التعليمية والتقنيا  الرتبوية، وأساليب التعليمية، والوسائل 
 التقومي ومعاي ه، ومالحق الوثيقة.

 أداة الدراسة:
أعد الباحثان قائمة من املعاي ؛ لتحليل عينة الدساسة      

وفق ما جا  فيها، وقد مت إعداد هذه القائمة بعد النظر يف 
أدب اجملال، والرجوع إىل األحباث السابقة، واستخالص أهم 
اليروسيا  وما يلحق هبا، وةياغتها بعباسا  حمددة؛ لتكون 

األولية  ا ُيسهِّل عملية التحليل، مث عرضها بصوسهتاا دقيق  معياس  
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د أداة الدساسة وأخ ا  إعداعلى جمموعة من احملكمني، 
 .بصوسهتا النهائية
 معايير التحلي :

حو   يف ضو  نتائج التحكيم ومالحظا  احملكمني     
معياسا   44األداة مخ  ضروسيا  أساسية يتفرع منها 

من األداة احملكمة لدساسة  انوقد أفاد الباحث للتحليل،
ومت التعديل عليها فيما سأ   ،( بنسبة كب ةـه(1433ا طيب 
 (3)ملحق احملكمون

 صدق األداة:
للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدساسة )قائمة      

بالتحقق من ةدق األداة باستخدام  انالتحليل(، قام الباحث
 طريقة ةدق احملكمني، وذلك وفق اإلجرا ا  اآلتية:

أداة الدساسة على جمموعة من ا ربا  واملختصني  عر       
 ( خب ا ، وذلك60يف اليروسيا  ا م  والبال  عددهم )

ه، وقد 29/1/1436حىت  ه13/1/1436خالل الفرتة 
لب إىل هؤال  احملكمني احلكم على فقرا  القائمة حسب طُ 

 ما يرونه مناسبا  لتحسني القائمة من حيث:
 وضوح ةياغة عباسة اليروسة.-
 مالئمة العباسة.-
 أمهية العباسة.-
 مالحظا  مقرتحة. إضافة أية-
  إضافة أي حقوق أخر .-
مبجموعة من  ،ما  ( حمك18)ستجاب وقد ا(، 1ملحق)

املقرتحا  مشلا: حذع بعض العباسا  أو دجمها وإضافة 
وقد اشتملا األداة بصوسهتا وتعديل اآلخر، بعض العباسا  

األولية على مخسة حماوس، ويندسج حتا كل حموس جمموعة من 
 من معاي  التحليل. اا واحد  العباسا  متثل كل عباسة معياس  

جتريب األداة على جمموعة من األهداع العامة كما مت       
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية -وا اةة عينة الدساسة

؛ "وذلك ب ر  التحقق من -للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
ةدق األداة وةالحيتها ملا أُعد  لقياسه" كما أشاس بذلك 

الوثوق  إمكان نيظهر للباحث( و 97، ص1428)أبو عالم، 
 باألداة قبل استخدامها يف الدساسة.

 األساليب اإلحصائية:

األساليب  الباحثان، اختاس ملعاجلة البيانا  إحصائيا       
اإلحصائية املناسبة وهي: التكراسا  والنسب املئوية، ومعادلة 

(cooper حلساب معامل االتفاق بني حتليلي )نيالباحث ،
احمللل و  نيالباحث يمعامل االتفاق بني حتليلوكذلك حساب 

 اآلخر؛ للتأكد من ثبا  وةدق التحليل.

  :إجراءات الدراسة
 حتديد وحدا  التحليل وفئاته-1

 همت اختياس وحدة املوضوع أو الفكرة ملال متها هذ     
حتدد  فئا  التحليل يف اليروسيا  ا م  وما و الدساسة، 

 (.1 جدولاملعاي  احملكمة )يلحق هبا، على شكل قائمة من 
كما مت تصميم جداول التحليل لبيان التكراسا ،        

(. وقد 4 جدولوالنسب املئوية وغ ها، مما هو موض  يف )
  .((1433يف ذلك من دساسة العمري  الباحثانأفاد 

 إجرا ا  التحليل-2

يوض  شكل تيمن هذا املعياس يف األهداع  .أ 
يوض  شكل تيمن هذا بشكل ةري ، والعمود الثالث 
 املعياس يف األهداع بشكل ضمين.

فروع: الصفوع  ةمت تقسيم حتليل األهداع على ثالث .ب 
األولية يف املرحلة االبتدائية، مث الصفوع العليا يف املرحلة 

 االبتدائية، مث املرحلة املتوسطة.

 –األول والثــاين نيالبــاحثحتليلــي – تفريـ  نتــائج التحليــل .ج 
نة لكــــل معيــــاس مــــن جــــداول تبــــني عــــدد األهــــداع املتيــــمِّ  يف

ـــــيال   معـــــاي  التحليـــــل، مـــــع بيـــــان نســـــبة التوافـــــق بـــــني التحل
 (.1 جدول)

 :اسيخــة يف تــة التحليل األوىل للوثيقـبعملي انــاحثــالبدأ ــب .د 
هـ، وبعدها 1436/  2/  6هـ، وحىت  1436/  2/  2
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قياس الصدق والثبا ، بالتحليل ب الباحثان بأسبوعني قام
 اآلخر وملدة أسبعة أيام، دّون خالهلا تيمني 

 كل هدع اشتمل على أيٍّ من معاي  التحليل.

بالتأكد من ثبا  التحليلني حبساب نسبة  الباحثانقام  .ه 
 معادلة التوافق بني التحليلني من خالل تطبيق،

 :التحليلني بني(cooper)االتفاق

 معامل ثبا  مرتفع  98.6: ويعد    
يوض  معامال  االتفاق بني  (1سقم) يتواجلدول اآل      

قام به الباحثان: وجند  التحليل األول، والتحليل الثاين الذي

(، 0.66معامل االتفاق هي ) أق  قيمة لمجموعفيه أن 
 ( أو 0.9االتفاق بعد ذلك جا   أعلى من ) وقيم معامل
(، وجا  جمموع معامال  االتفاق بنسبة 1تساوي )

 مما يدل على ثبا  التحليل.(؛ 0.99)
 1 جدول

 ينحثبامعامالت االتفاق بين التحلي  األول وبين التحلي  الثاني لل 
حور م

الم
بارة 

 الع
رقم

 

 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  األول 

 صراحةً  للباحثين
 وضمناً 

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

 صراحةً  للباحثين
  وضمناً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

1 

دين
  ال
حف

 

 0.98 0.97 1 51 34 17 52 35 17 51 34 17 تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني 1

 1 1 1 71 56 15 71 56 15 71 56 10 يف نفوس املتعلمني  تعظيم النيب 2

 0.93 0.91 0.95 41 20 21 44 22 22 41 20 21 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة 3

 0.95 1 0.83 19 14 5 19 14 5 20 14 6 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل 4

 1 1 1 7 3 4 7 3 4 7 3 4 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين 5

 0.93 0.93 0.93 186 161 25 186 161 25 200 173 27 التمسك بالدين قوال  وعمال   6

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 تعزيز الوال  للمؤمنني باهلل تعاىل 7

 0.83 0.80 1 5 4 1 6 5 1 5 4 1 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل 8

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 واجلماعةتعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة  9

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 التعرع على ال اية من اجلهاد 10

 1 1 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 واإلسهابالتفريق بني اجلهاد  11

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دين اهللالتعرع على عقوبة املرتد عن  12

 
2 

    
 

دين
  ال
حف

 

الدين اإلسالمي يف احملافظة على االلتزام مببادئ  1
 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 النف 

التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم  2
 1 1 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 للمحافظة على النف 

التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على  3
 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 النف 

 0.83 0.80 1 5 4 1 6 5 1 5 4 1 الدينالتعرع على مكانة النف  يف  4

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حترمي إلقا  النف  للتهلكة 5

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على حد االعتدا  على النف  7

 

 نسبة االتفاق =
 

  عدد مرا  االتفاق

 ×100 
 عدد مرا  

 االتفاق 

 

 عدد مرا  +
 عدم االتفاق 

  :وكانا النتيجة
 

  548 نسبة االتفاق =

 ×100 
548  +6 
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 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 التحذير من كل ما يير اجلسد 8

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معرفة حكم القصاص 9

التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع  10
 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حبف  النف  

 
ر  3

 الع
ف 
ح

 

االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا   1
 0.75 0.66 1 3 2 1 4 3 1 3 2 1 على األعرا 

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 الوقوع على احلدود الشرعية حلماية األعرا  2

 0.92 0.92 1 11 11 0 11 11 0 12 12 0 التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر  3

ثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف التعرع على اآل 4
 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حف  العر 

 0.92 0.92 1 12 10 2 13 11 2 12 10 2 الطرق احملرمة الض تير بالعر االبتعاد عن  5

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 معرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرمة 6

4 

    
 

ملال
  ا
حف

 

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 معرفة األدلة الشرعية حلف  املال 1

 1 1 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 املالالتعرع على الطرق املشروعة الكتساب  2

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال 3

مانا  واحلقوق إىل موال واألاأل دا أاحلث على  4
 1 1 1 9 7 2 9 7 2 9 7 2 ةحاهباأ

معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال  5
 0.86 1 0.83 6 1 5 6 1 5 7 1 6 ب   وجه حق

 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب املشروع 6

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة 7

 1 1 1 8 8 0 8 8 0 8 8 0 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال 8

 0.93 0.93 1 14 13 1 15 14 1 14 13 1 املال يف اإلسالماثبا  امللكية الفردية يف اكتساب  9

5 

    
 

عقل
  ال
حف

 

دلة الشرعية الض تدعو العمل على اتباع األ 1
 0.75 0.66 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 للمحافظة على العقل

 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 التعرع على وسائل حف  العقل 2

 1 1 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 تقدير مكانة العقل يف الشرع 3

 0.88 0.83 1 7 5 2 8 6 2 7 5 2 احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع 4

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة 5

 1 1 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل 6

 1 1 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل  7

ــموع  0.99 0.99 0.97 548 434 114 559 444 115 565 447 118 اجملـــــ

             



 (2017ماسس  /هـ1438الريا  )مجاد  اآلخرة     – 56العدد  –جملة سسالة الرتبية وعلم النف  

 

142 

فاحصا  آخر  الباحثانوللتأكد من ةدق التحليل اختاس  .و 
معلم تربية إسالمية  –ا نيين هو األستاذ: ناةر بن سعود 

للقيام بعملية حتليل جز  من الوثيقة  –شريعة  بكالوسيوس
للتأكد من ةدق التحليل وذلك بعد تدسيبه على كيفية 
 حتليل احملتو ، وتزويده بالتعليما  العلمية املطلوبة، ومت

حلساب التوافق بني حتليل  تطبيق املعادلة السابقة ذاهتا
اآلخر للتأكد من ةدق  لفاحصوحتليل ا نيالباحث

 ( بنيcooperالتحليل، من خالل تطبيق معادلة االتفاق)

 التحليلي: .ز 

 معامل ثبا  مرتفع.    98.9: ويعد  
(، 0.94وجند أن أقل قيمة جملموع معامل االتفاق هي )

، وجا  جمموع ( وقد تكرس  كث ا  1وأعلى قيمة تساوي )
(؛ مما يدل على ةدق 0.99معامال  االتفاق بنسبة )

 التحليل.
يوض  معامال  االتفاق بني  (2سقم) يتاجلدول اآليف  

 وحتليل الفاحص اآلخر: نيالتحليل الثاين للباحث
 2جدول:

 وبين تحلي  الفاح  اآلخر  للباحثينمعامالت االتفاق بين التحلي  الثاني 

حور م
الم

بارة 
 الع
رقم

 
 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

صراحة  للباحثين
 اوضمنً 

عدد تكرارها في 
تحلي  الفاح  
اآلخر صراحة 

 ا وضمنً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

1 

دين
  ال
حف

 

 0.96 0.94 1 23 15 8 23 15 8 24 16 8 تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني 1

 1 1 1 50 43 7 50 43 7 50 43 7 يف نفوس املتعلمني تعظيم النيب  2

 1 1 1 16 6 10 16 6 10 16 6 10 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة 3

 1 1 1 10 8 2 10 8 2 10 8 2 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل 4

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين 5

 0.98 0.98 1 115 98 17 115 98 17 117 100 17 التمسك بالدين قوال  وعمال   6

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 تعزيز الوال  للمؤمنني باهلل تعاىل 7

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل 8

 1 1 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 واجلماعة تعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة 9

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 التعرع على ال اية من اجلهاد 10

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 واإلسهابالتفريق بني اجلهاد  11

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على عقوبة املرتد عن الدين اهلل 12

 
2 

  
حف

ف 
الن

 

اإلسالمي يف احملافظة على االلتزام مببادئ الدين  1
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 النف 

التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم  2
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 للمحافظة على النف 

 
 نسبة االتفاق =
 

  عدد مرا  االتفاق
 ×100 
 

 عدد مرا 
 االتفاق 

 عدد مرا  +
 عدم االتفاق 

  وكانا النتيجة:
 

 نسبة االتفاق =
287  

 ×100 287  +3 
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حور م
الم

بارة 
 الع
رقم

 

 العبارة

عدد تكرارها في 
التحلي  الثاني 

صراحة  للباحثين
 اوضمنً 

عدد تكرارها في 
تحلي  الفاح  
اآلخر صراحة 

 ا وضمنً 

التكرارات 
المشتركة بين 
 التحليلين

 معام  االتفاق 

ري     
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

ري  
ة

مين 
ض

موع 
جم

 

التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على  3
 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 النف 

 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 التعرع على مكانة النف  يف الدين 4

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 حترمي إلقا  النف  للتهلكة 5

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعرع على حد االعتدا  على النف  7

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التحذير من كل ما يير اجلسد 8

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معرفة حكم القصاص 9

التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع  10
 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حبف  النف  

 

3 

ر 
 الع
ف 
ح

 

االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا  على  1
 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 األعرا 

 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 الشرعية حلماية األعرا الوقوع على احلدود  2

التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على  3
 1 1 1 6 6 0 6 6 0 6 6 0 العر 

التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف  4
 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 حف  العر 

 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر  5

 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ةمعرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرم 6

 
4 

    
 

ملال
  ا
حف

 

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 معرفة األدلة الشرعية حلف  املال 1

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال 2

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 الطرق احملرمة الكتساب املال التعرع على 3

األموال واألمانا  واحلقوق إىل  احلث على أدا  4
 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2 ةحاهباأ

معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال ب    5
 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 وجه حق

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املشروع التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب 6

 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة 7

 1 1 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال 8

 1 1 1 7 6 1 7 6 1 7 6 1 ثبا  امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالمإ 9

 
5 

    
 

عقل
  ال
حف

 

العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو  1
 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 للمحافظة على العقل

 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 التعرع على وسائل حف  العقل 2

 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 تقدير مكانة العقل يف الشرع 3

 1 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 للشرعاحلرص على طلب العلم النافع املوافق  4

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة 5

 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل 6

 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل  7

 0.99 0.98 1 287 224 63 287 224 63 290 227 63 اجملـــــــموع
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 :نتائج الدراسة 

 وثيقة أهداع تيمني مد  ما: األول السؤال عن لإلجابة
 ا م ؟ لليروسيا  الشرعية العلوم مواد منهج

مت استخدام التكراسا  والنسب املئوية للتكراسا  يف التحليل 
وحصر األهداع العامة وا اةة  للباحثني والثاين األول

للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، يف وثيقة منهج مواد العلوم 

الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
 للتعرع على مد  تيمني اليروسيا  ا م ؟

(، مت تقسيم املرحلة 5)و (،4)سقم ية: جدول تيف اجلداول اآل
االبتدائية إىل ةفوع أولية، وعليا؛ ليتي  مد  التيمني 
بشكل واض ، واإلبقا  على املرحلة املتوسطة كمرحلة 

 واحدة.

  4جدول 
  ونسبتها إلى أهداف المادة )الضرورة والمرحلة الدراسية( الضروريات بحسب تكرارات

 األولية(:المرحلة االبتدائية )الصفوف -1
 التكراسا  ونسبتها
 املئوية املعياس

عدد األهداف العامة والخاصة  التكرارات الواردة في التحلي  عدد
 صفوف األوليةلل

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %22.3  70 حف  الدين

 %0  0 حف  النف 

 %0  0 حف  العر 

 %0  0 حف  املال

 %0  0 حف  العقل

 %22.3 314 70 المجموع

 (:العلياالمرحلة االبتدائية )الصفوف -2

 التكرارات ونسبتها
 المئوية المعيار

عدد األهداف العامة والخاصة  عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 لصفوف العليال

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %20.6  181 حف  الدين

 %0.68  6 حف  النف 

 %0  0 حف  العر 

 %1.8  16 حف  املال

 %0.22  2 حف  العقل

 %23.37 877 205 المجموع

 المرحلة المتوسطة:-3

 التكرارات ونسبتها
 المئوية المعيار

عدد األهداف العامة والخاصة  عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 للمرحلة المتوسطة

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

 %12.7  150 حف  الدين

 %1.6  19 حف  النف 

 %3.3  40 حف  العر 

 %2.9  35 حف  املال

 %2.4  29 حف  العقل

 %23.1 1181 273 المجموع
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تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلأوال : 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
)للصفوع األولية من املرحلة االبتدائية( على معدل تكراس 

%، من جمموع 22.3موضعا ، أي ما نسبته: ( 70بل : )
( 314األهداع العامة وا اةة للصفوع األولية، والبال ة: )

 هدفا .
تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلثانيا : 

منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
العليا من املرحلة االبتدائية( على معدل تكراس  ع)للصفو 
%، من جمموع 23.37( موضعا ، أي ما نسبته: 205بل : )

( 877)األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، والبال ة: 
 هدفا .

تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع وثيقة  حصلثالثا : 
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 

( موضعا ، 273)املرحلة املتوسطة( على معدل تكراس بل : )
%، من جمموع األهداع العامة وا اةة 23.1 أي ما نسبته:

 هدفا .( 1181للصفوع العليا، والبال ة: )
الصفوع األولية من املرحلة االبتدائية على  حصلاسابعا : 

%، من األهداع 2.95( تكراسا  بنسبة: 70تكراس بل : )
 العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 

الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية على  حصلاخامسا : 
األهداع %، من 8.64( تكراسا ، بنسبة: 205تكراس بل : )

 العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

 5جدول:
 مجموع تكرارات الضروريات بحسب )الضرورة، والمرحلة الدراسية( ونسبتها إلى أهداف المادة 

مجموع التكرارات ونسبتها المئوية 
 المعيار

األهداف العامة والخاصة  عدد عدد التكرارات الواردة في التحلي 
 للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة

 نسب التكرارات لألهداف )بالمئة(

مجموع الضروريات الخمس في 
 الصفوف األولية

70  2.95% 

مجموع الضروريات الخمس في 
 الصفوف العليا

205  8.64% 

مجموع الضروريات الخمس في 
 المرحلة االبتدائية

275  11.59% 

الضروريات الخمس في مجموع 
 المرحلة المتوسطة

273  11.51% 

 %23.1 2372 548 المجموع
سادسا : جا   املرحلة االبتدائية يف املرتبة األوىل بتكراس بل : 

%، من األهداع العامة 11.59( تكراسا ، بنسبة: 275)
 وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 

سابعا : جا   املرحلة املتوسطة يف املرتبة الثانية بتكراس بل : 
%، من األهداع العامة 11.51( تكراسا ، بنسبة: 273)

 وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
جمموع تيمني اليروسيا  ا م  يف أهداع  حصلثامنا : 

وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية 
( موضعا ، وبل  548معدل تكراس بل : )واملتوسطة على 

(، 2372جمموع األهداع العامة وا اةة جلميع املواد )

%، كما بل ا 23.1وكانا نسبة التكراسا  لألهداع: 
 –جمتمع الدساسة  –كاملة  لوثيقةنسبتها جملموع أهداع ا

 .%21.6 ، بنسبة:( هدفا  2536والبال  عددها: )
وقد اختلفا نتيجة الدساسة احلالية عن نتيجة دساسة      

( والض أشاس  إىل أن املرحلة املتوسطة 1433السي  )
ملهاسة التفك  الناقد  أكرب قدس من التيمينا  حصلا على

 الواسدة يف أداة الدساسة، وكذلك مع دساسة الدهيمان

أشاس  إىل أنه حظيا املرحلة املتوسطة على  (، والض(1430
 أكرب قدس من تيمينا  حقوق املرأة املسلمة.
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عن  الع نتيجة هذه الدساسةتاخ الباحثانويعزو      
سابقتها إىل أن املرحلة االبتدائية تُعىن بتنشئة الطالب على 

وتركز عليه بشكل   مراحل تعليمه األوىل،معرفة الدين منذ 
خصوةا  يف هذه املرحلة؛ ألهنا مرحلة بنا  املعاسع  ،كب 

األساسية، وسأس هذه املعاسع حف  الدين، لينشأ ويكون 
 وشهوا  يف عوده قويا  يف حتمل ما يعص  به من فتن 

 عاجل أمره وآجله

التدسج يف تيمني اليروسيا  من  الباحثانكما يعزو       
ئية بني الصفوع األولية األقل إىل األكثر يف املرحلة االبتدا

يتفق  اإىل: أن هذ املرحلة املتوسطة على التوايلمث والعليا 
منطقيا  مع منو الطالب وطبيعة تعلمه؛ والض تتطلب غالبا  

ن احملسوس إىل اجملرد ... التدسج من البسيط إىل الصعب وم
    كذا.وه

 إن-ما نواحي القصوس :السؤال الثاني نلإلجابة ع
يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية املتعلقة  -وجد 

  باليروسيا  ا م ؟

 ،حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا مت استخدام 
والنسب املئوية للتكراسا ، والرتب، يف التحليل األول والثاين 

العلوم الشرعية يف التعليم العام  ، يف وثيقة منهج موادللباحثني
-للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة للتعرع على نواحي القصوس

عية منهج مواد العلوم الشر أهداع وثيقة يف -إن وجد 
 :على النحو اآليتوكانا النتائج  املتعلقة باليروسيا  ا م 

تقسيم املرحلة االبتدائية إىل مت ( 3: )سقم آليتيف اجلدول ا
ةفوع أولية، وةفوع عليا؛ ليتي  مد  التيمني بشكل 

كمرحلة واحدة، واإلبقا  على املرحلة  واض ، مث مجعها
 م.واحدة بدون تقسياملتوسطة كمرحلة 

أوال : ظهر ضع  يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة )للصفوع األولية من املرحلة االبتدائية(، 

ضروسة: )حف  النف ، وحف  العر ، وحف  لكل من 
 .خلا الوثيقة من أي تكراس إذاملال، وحف  العقل( 

 3جدول: 
 تبة حسب عدد تكرارها عند الباحثينمعايير التحلي  مر 
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ثانيا : ظهر ضع  يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة 
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة )للصفوع العليا من املرحلة االبتدائية( 

 خلا الوثيقة من أي تكراس. إذليروسة )حف  العر ( 
يف تيمني اليروسيا  ا م  يف وثيقة  ثالثا : ظهر ضع 

منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
بل  عدد التكراسا   إذاالبتدائية واملتوسطة بشكل ةري  

( 392بل ا ) ( تكراسا  والتكراسا  اليمنية156) الصرحية
 تكراسا .
 الرتكيالدساسة احلالية مع نتيجة دساسة وقد اتفقا نتيجة    
( والض أشاس  إىل خلو أهداع املرحلة االبتدائية من 1432)

تيمني احلق يف االنتخاب والرتش  وكذلك احلق يف تكوين 
( 1427) دساسة الشمراين اجلمعيا  األهلية، وكذلك مع

والض أشاس  إىل أن املعياس الذي مل يتحقق مطلقا  باتفاق 
االجتهاد يف احملللني وهو املعياس التاسع: ونصه " بيان خطر 

تأويل النصوص بدون أهلية لذلك "، واتفقا مع دساسة 
( والض أشاس  إىل أنه مل يتحقق معياسين من 1433) العمري

معاي  حموس آداب احلواس ومها: )االتفاق على مرجعية حمددة 
 االختالع، واملساواة بني املتحاوسين يف الوقا ومكان دعن

( والض (1432 رتكياجللوس...(، كما تتفق مع دساسة ال
واد العلوم مىل أنه اشتملا أهداع وثيقة منهج أشاس  إ

الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على 
أن معظمها  غ ( تيمينا  ملبادئ حقوق اإلنسان، 1493)

 جا   ضمنية وليسا ةرحية.
هذه النتيجة السلبية يف عدم تيمني  ناويرجع الباحث    

أنه: من  بعض اليروسيا  ا م  يف املرحلة االبتدائية إىل
أهداع وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية 

حيحة االبتدائية هو: " تعهد العقيدة اإلسالمية الص للمرحلة
الطفل وسعايته برتبية إسالمية متكاملة " )وزاسة  يف نف 
ويقصد من ذلك الرتكيز على  .(9، ص1416سع، املعا

 ضروسة حف  الدين، وهذا ما بدا واضحا  من خالل التحليل.

كما يعزو الباحثان هذا الرتكيز ليروسة حف  الدين يف هذه 
عليها  بىَن لض يُ املرحلة؛ إىل أن العقيدة هي الركيزة األساسية ا

 ،صن بهباقي اليروسيا ، والدسع املستقبلي للطالب يف التح
 والنهل من معينه.

كما ير  الباحثان أن تكون هناك جرعا  بسيطة لبقية 
اليروسا  الض خلا منها الوثيقة يف هذه الصفوع ليكون 

 .متهيدا  للصفوع املقبلة
ما أكثر اليروسيا  ا م   السؤال الثالث: نلإلجابة ع

 استحواذا  على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟
استخدام حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا  مت 

وضمنا (، والنسب املئوية للتكراسا ، والرتب، وذلك  )ةراحة  
، يف وثيقة ماوالتحليل الثاين هل نييف التحليل األول للباحث

منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني 
ا م   االبتدائية واملتوسطة، للتعرع على أكثر اليروسيا 
 استحواذا  على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟

( مت ترتيب اليروسيا  األكثر 3)سقم يف اجلدول السابق 
 :على النحو اآليتوكانا النتائج استحواذا  بشكل تنازيل 

أوال : أعلى معدل تكراس كان ليروسة )حف  الدين( يف 
صل على معدل ح إذالصفوع العليا من )املرحلة االبتدائية(، 

%، من 20.6( موضعا ، وهو ما ميثل: 181تكراس، بل : )
( 73األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، منها: )

 موضعا  بشكل ةري .
ثانيا : حصلا ضروسة )حف  الدين( يف املرحلة املتوسطة على 

%، من 12.7( موضعا ، وهو ما ميثل: 150تكراس بل : )
صفوع األولية من )املرحلة األهداع العامة وا اةة لل

 .( مرة بشكل ةري 37االبتدائية(، منها: )
ضروسة )حف  الدين( يف الصفوع األولية من  حصلاثالثا : 

( موضعا ، وهو ما 70)املرحلة االبتدائية(، على تكراس بل : )
للصفوع %، من األهداع العامة وا اةة 22.3ميثل: 
 ( مرة بشكل ةري .14، منها: )األولية
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سابعا : حصلا ضروسة )حف  العر ( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 3.3( موضعا ، وهو ما ميثل: 40على تكراس بل : )

( مرا  7األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها: )
 بشكل ةري .

خامسا : حصلا ضروسة )حف  املال( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 2.9ميثل: ( موضعا ، وهو ما 35على تكراس بل : )

( مرا  8األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها )
 بشكل ةري .

سادسا : حصلا ضروسة )حف  العقل( يف املرحلة املتوسطة، 
%، من 2.4( موضعا ، وهو ما ميثل: 29على تكراس بل : )

( مرا  7األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، منها: )
 بشكل ةري .

: حصلا ضروسة )حف  النف ( يف املرحلة املتوسطة، سابعا  
( موضعا  فقط، وهو ما ميثل: 19على معدل تكراس بل : )

%، من األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة، 1.6
 ( مرا  بشكل ةري .3منها: )

ثامنا : حصلا ضروسة )حف  املال( يف الصفوع العليا من 
 ( موضعا ، وهو ما16ل : ))املرحلة االبتدائية(، على تكراس ب

 %، من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا،1.8ميثل: 
 منها موضعني بشكل ةري .

ضروسة )حف  النف (، يف الصفوع العليا  حصلاتاسعا : 
( مواضع، وهو ما 6من )املرحلة االبتدائية( على تكراس بل : )

%، من األهداع العامة وا اةة للصفوع 0.68ميثل: 
 ( مواضع بشكل ةري .5العليا، منها: )

ضروسة )حف  العقل(، يف الصفوع العليا  حصلاعاشرا : 
، وهو ما ميثل: ينمن )املرحلة االبتدائية( على تكراس 

%، من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا، 0.22
 .جا   كلها ضمنية

احلادي عشر: حصلا ضروسة )حف  الدين( على أعلى 
بني اليروسيا  ا م  يف وثيقة منهج مواد  معدل تكراس من

بل  جمموع  إذالعلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، 
 %.73.1( موضعا ، ما نسبته: 401التكراسا  )

الثاين عشر: حصلا باقي اليروسيا : ضروسة )حف  املال، 
قل، حف  النف ( على املراتب حف  العر ، حف  الع

( موضعا ، 40%، و)9.30( موضعا ، بنسبة: 51ية: )تاآل
( 25%، و)5.65، بنسبة: عا  ( موض31%، و)7.29بنسبة: 

 %، على التوايل.4.56موضعا ، بنسبة: 
 وقد اتفقا نتيجة الدساسة احلالية مع نتيجة دساسة ا طيب

( والض أشاس  إىل استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة 1433)
( 1433) وكذلك مع دساسة العمرياإلسالمية حملوس الدين، 

والض أشاس  إىل تفرد مادة احلديث يف مواد املرحلة االبتدائية 
ب دساسة ا طي على أعلى نسبة ملعاي  التحليل، وتتفق مع

نسبة مراعاة األهداع  أنه جا  ( والض أشاس  إىل 1433)
الض حتقق اجملاال  األخر  وهي:)حف  النف ، وحف  

 املال، وحف  العر ، وحف  العقل( متدنية جدا .
جيابية يف استفاع نسبة هذه النتيجة اإل انويعزو الباحث     

 تيمني ضروسة الدين إىل:
يتحصن به  هذه املرحلة حيتاج إىل دسعن واقن  أن الطالب يف-1

ا  والشهوا ، وهذا يكون بتكثي  تعليم علوم من الشبه
 الدين يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

أن التعليم يف اململكة العربية السعودية قائم على الشريعة -2
اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم، وعادة  ما يكون الرتكيز يف 

 مرحلة البنا  وهي املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
يف كون ضروسة  أن هناك خلال   انالباحثوير  

)حف  النف ( وسد  بتكراسا  حمصوسة، يف وثيقة منهج 
مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، )للمرحلة 

؛ ألنه هانفس املتوسطة(، مقاسنة ببقية اليروسا  يف املرحلة
من خالل استقرا  وتتبع احلاال  املودعة بداس املالحظة 

( وجد أن 1433-1432ملكة العربية السعودية لعام )بامل
عدد املودعني من األحداث ملن هم باملرحلة املتوسطة: 

( حدثا ، ونسبة من أودع بسبب االعتدا  على 436)
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% من عدد 43.1: ته( حالة، أي ما نسب188األنف :)
(، وهذه نسبة 1433 املودعني. )وزاسة الشؤون االجتماعية،

، يياع لذلك أن الطالب يف هذه نياحثعالية يف نظر الب
املرحلة تعص  به ت  ا  جسدية ونفسية، والض تسمى 

ة الض من مرحلة املراهقة الض تزخر بكث  من املشاكل السلوكي
كما أكد  ذلك   .(1987)الرفاعي، أخطرها التمرد والعناد
والض أشاس  إىل: أن عدم  ،(1427دساسة )احلناكي، 

 حداث.إىل جنوح األ تؤدي احملافظة على اليروسيا  ا م 
أن ترتيب اليروسيا  بعد التحليل يتناىف  انكما ير  الباحث

 س.مع ترتيب اليروسيا  الض سبق اإلشاسة هلا يف اإلطا

لتوصيات:ا  

يوةي الباحثان مبا  ،يف ضو  ما أسفر  عنه نتائج الدساسة 
 :أيتي

الدين كما وسد  يف حتليل  اإلبقا  على ضروسة حف -1
 يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وعدم املساس هبا؛ نيالباحث

 ألهنا اليروسة األهم والض يبىن عليها باقي اليروسيا .
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  النف  يف الصفوع -2
 هذه ولية من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم ذكرها يفاأل

؛ هانفس املرحلة، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة
وذلك لندسة تكراسها بشكل واض ، وبياهنا بشكل أوض  يف 
املرحلة املتوسطة، ألهنا احتلا الرتتيب األخ  من بني 
اليروسيا  ا م ؛ وذلك ألمهية هذه اليروسة يف هذه 

 املرحلة خصوةا .
العر  يف الصفوع  إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف -3
ولية والعليا من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم تكراسها األ

 للتوسع فيها يف املرحلة ةراحة  أو ضمنا ، لتكون مدخال  
املتوسطة، وتعزيزها يف املرحلة املتوسطة ألهنا وسد  بتكراسا  

 متوسطة. 
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  املال يف الصفوع -4
رحلة االبتدائية، وذلك لعدم ذكرها ةراحة  أو ولية من املاأل

ضمنا ، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية؛ 
ألهنا وسد  بتكراسا  قليلة، وتيمينها بشكل أوض  يف 

 املرحلة املتوسطة.
إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف  العقل يف الصفوع -5
رها ةراحة  أو ولية من املرحلة االبتدائية، وذلك لعدم ذكاأل

ضمنا ، وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية، 
ألهنا وسد  بتكراسا  قليلة، وتيمينها بشكل أوض  يف 

 املرحلة املتوسطة.

يوجد يف الوثيقة كث  من املواضع الض جيدس أن ُتيمن -6
أهدافا  مباشرة وةرحية عن اليروسيا  ا م ، عوضا  عن 

 األهداع اليمنية وغ  املباشرة. 
يوةى بتطوير الكتب الدساسية ملواد العلوم الشرعية -7

للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة، وضروسة إحداث نوع من 
 اليروسيا  ا م ، مبا حيقق التتابع التوازن والتنويع بني

والرتابط يف تدسي  هذه اليروسيا  بشكل يعمق أثرها يف 
 ة.نفوس الطلب

يوةي الباحثان بإعادة ةياغة وثيقة منهج مواد العلوم  -8
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام 

الدقيق  ةياغة علمية دقيقة تتسم باملوضوعية والطرح العلمي
 وعمق الرؤية وفق مؤشرا  أدا  دقيقة.

 :المراجعالمصادر و 

  المصادر:
 .الكرمي القرآن
 المراجع العربية :أواًل 

 للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة(. هـ1427. )للمناهج العامة اإلداسة
 بدون. )والتعليم الرتبية وزاسة. الريا . العام التعليم يف واملتوسطة االبتدائية
 (.نشر سقم

 اهلل سسول أموس من املختصر الصحي  املسند اجلامع(. 1422)حممد البخاسي،
 .النجاة طوق داس: ب و (. 1ط. )وأيامه وسننه وسلم عليه اهلل ةلى
 الثانوية باملرحلة الشرعية العلوم منهج وثيقة أهداع(. هـ1435. )موسى البهالل،
 قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة .الفكري األمن متطلبا  ضو  يف

 . الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج،
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 للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة تيمني مد (. هـ1432. )مىن. الرتكي
. منشوسة غ  ماجست  سسالة. اإلنسان حقوق ملبادئ واملتوسطة االبتدائية
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم
 تقوميها ووسائل والسلوكية العقدية الشباب احنرافا (. هـ1428. )اهلل عبد حريري،

 ،8. فيصل امللك جامعة العلمية اجمللة. اإلسالمية الرتبية نظر وجهة من
103-14. 
 من العائدين األحداث ألسر االجتماعي الواقع(. هـ1427. )علي احلناكي،

 للعلوم العربية ناي  جبامعة والبحوث الدساسا  مركز جملة. االحنراع
 .198-3 ،400. األمنية

 املقرس اإلسالمية والثقافة احلديث كتاب حمتو  حتليل(. هـ1425. )وليد احليدس،
 ماجست  سسالة. املرحلة أهداع ضو  يف الثانوي األول الص  طالب على
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة غ 
 يف الثانوية للمرحلة اإلسالمية الثقافة كتب تقييم(. هـ1433. )عمر ا طيب،

 امللك جامعة جملة. ا م  اليروسيا  حتقق الض هداعاأل ضو  يف األسدن
 .960-933 ،24. اإلسالمية والدساسا  الرتبوية العلوم سعود

احملتو  يف مناهج الرتبية  حتليلم(. 2006ا والدة، ناةر؛ وعيد، حيىي إمساعيل. )
 (. عمان: داس وائل للنشر.1. )طاإلسالمية وكتبها

 العلوم مواد منهج وثيقة ألهداع حتليلية دساسة(. هـ1430) هيلة الدهيمان،
 مراعاهتا ضو  يف السعودية العربية باململكة األساسي التعليم يف الشرعية
 كلية املناهج، قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة. املسلمة املرأة حقوق
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية،
 حمتو  يف املتيمنة اإلسالمية األخالقية القيم حتليل(. هـ1433)خذعان الدوسري،

 سسالة .حتليلية دساسة الثانوي الثاين للص  اإلسالمية والثقافة احلديث مقرس
: سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة غ  ماجست 
 .الريا 
 لتالميذ اإلسالمية الرتبية كتب يف املتيمنة القيم(. هـ1431. )حممد الرشيدي،

 غ  ماجست  سسالة. الديين بسلوكهم وعالقتها االبتدائي السادس الص 
 .املنوسة املدينة: طيبة جامعة. الرتبية كلية. منشوسة

 دساسة األم من احملرمني األطفال لد  الذا  مفهوم(. 1987. )نعيم الرفاعي،
 عني جامعة. للطفولة العليا الدساسا  معهد. ماجست  سسالة. مقاسنة
 .القاهرة. مش 

: عمان. املعاةر املدسسي املنهج(. م2004. )اهلل عبد إبراهيم،. جود  سعادة،
 .الفكر داس
. ال زايل ماماإل عند اإلسالمية الشريعة مقاةد(. م2010. )مساعيلإ السعيدا ،
 .عمان: النفائ  داس
 االبتدائي ا ام  الص  التوحيد كتاب حمتو  حتليل(. هـ1434. )أمل السي ،
 االبتدائية للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة أهداع ضو  يف

 املناهج، قسم. منشوسة غ  ماجست ، سسالة. العام التعليم يف واملتوسطة
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية
 للمرحلتني الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة أهداع(. هـ1434. )وفا  السي ،

 غ  ماجست  سسالة. الناقد التفك  مهاسا  ضو  يف واملتوسطة االبتدائية
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة

 .ب و : العربية النهية داس. اإلسالمي الفقه أةول(. م1986. )حممد شليب،

 منهج وثيقة يف املتيمنة لألهداع حتليلية دساسة(. هـ1427. )ةاحل الشمراين،
 يف ال لو من حتذيرها ضو  يف األساسي التعليم يف الشرعية العلوم مواد
 جامعة. الرتبية كلية. املناهج قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة. الدين
 .الريا : سعود امللك
 العريب. . داس الفكرحتليل احملتو  يف العلوم اإلنسانيةم(. 2004سشدي. )طعيمة، 
 الشرعية العلوم مواد منهج وثيقة حمتو  حتليل(. هـ1433). اهلل عبد، العمري

 غ  ماجست  سسالة. احلواس ثقافة ضو  يف واملتوسطة االبتدائية للمرحلتني
 .الريا : سعود امللك جامعة الرتبية، كلية املناهج، قسم. منشوسة

 حف  على أوالدها تربية يف املسلمة األسرة دوس(. هـ1432. )حممد القاضي،
 الرتبية قسم. منشوسة غ  ماجست  سسالة. الشريعة مقاةد من اليروسيا 
 .املكرمة مكة: القر  أم جامعة الرتبية، كلية واملقاسن، اإلسالمية

 وزاسة: الريا (. هـ1433) 1433- 1433تقرير: السنوي اإلحصائي الكتاب
 .االجتماعية الشؤون

 داس: السعودية العربية اململكة. املنهج بنا  أساسيا (. هـ1421. )حممد املكاوي،
 .الدويل النشر

. التخطيط وزاسة: الريا . السادسة التنمية خطة(. هـ1420. )التخطيط وزاسة
 (.نشر سقم بدون)

. التخطيط وزاسة: لريا ا. التاسعة التنمية خطة(. هـ1431. )التخطيط وزاسة
 (.نشر سقم بدون)

(. 4ط. )السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة(. هـ1416. )املعاسع وزاسة
 . والتعليم الرتبية وزاسة: الريا 
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Abstract: The Study aimed to clarify the extent to which the religious education curriculum document for elementary and middle 

public schools meet the five necessities, which was issued in the year 1427H.  In order to 

achieve this objective, the scholar has constructed the study tool as well as arbitration, 

followed by analyzing the objectives of the legal science courses document for both 

primary and intermediary academic stages, utilizing thereof the descriptive method, based 

upon the content analysis as per the scientific steps and procedures used in measuring the 

Truth and Stability criteria. 
The study consisted of six chapters (6) with main results as follows: 

1- The Primary Stage achieved the first rank with repetition summed to (275) case, scoring a ratio of 11.59%, of the public 
and private objectives for both primary and intermediary stages. 

2- The Intermediary Stage achieved the second rank with repetition summed to: (273) case with a ratio of 11.51%, of the 
public and private objectives for both primary and intermediary stages. 

3- The inclusion of the five necessities in the objectives of the legal science course syllabus document for both the primary 
and intermediary stages totaled a repletion score of (548) cases, however the total of the public and private objectives for all 
courses summed to (2372) cases, while the repetition ratio for the objectives was: 23.1%. 

4- It is noticed there is a weakness in the inclusion of the five necessities in Education, related to the legal science course 
syllabus document for both the primary and intermediary stages, per four necessities including (self-protection, honor 
protection, fund protection, and intellectual protection). 

5- It is noticed there is a weakness expressly in the inclusion of the five necessities in the objectives of the legal science 
course syllabus document for both the primary and intermediary stages totaled, shown an explicit repletion score of (156) 
cases, while the implicit repetitions summed to (392) cases. 

6- The necessity to religion protection, achieved the highest ratio of inclusion of the analysis criteria, compared to the 
remaining necessities for both the primary and intermediary stages, followed respectively by the necessity for preserving: 
(fund, honor, mind, and the soul). 

The study proposed recommendations based on the inferred achieved results. 

 

Keywords: Five necessities, a close approach, primary and middle, materials science legitimacy. 
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 المالحق
 القائمة المحكمة للضروريات الخمس بصورتها النهائية

 :يأتأهداف العلوم الشرعية تحقيق ما ييؤم  من  الضرورة م

1 

دين
  ال
حف

 

 اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني تعظيم1-
 تعظيم النيب )ةلى اهلل عليه وسلم( يف نفوس املتعلمني2-
 توحيد اهلل وإفراده بالعبادة3-
 القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل4-
 معرفة األدلة الشرعية حلف  الدين5-
 التمسك بالدين قوال  وعمال  6-
 باهلل تعاىلتعزيز الوال  للمؤمنني 7-
 متكني الربا ة من أعدا  اهلل تعاىل8-
 تعزيز االنتما  ملذهب أهل السنة واجلماعة9-

 التعرع على ال اية من اجلهاد10-
 سهابالتفريق بني اجلهاد واإل12-
 دين اهللالتعرع على عقوبة املرتد عن 13-

 
 
 
 
 
2 

    
 

دين
  ال
حف

 

 اإلسالمي يف احملافظة على النف االلتزام مببادئ الدين 1-
 التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم للمحافظة على النف 2-
 التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على النف 3-
 التعرع على مكانة النف  يف الدين4-
 حترمي إلقا  النف  للتهلكة5-
 التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص.6-
 التعرع على حد االعتدا  على النف 7-
 التحذير من كل ما يير اجلسد8-
 معرفة حكم القصاص9-

 التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع حبف  النف  10-
 
 
 

3 
 

    
 

ر 
 الع
ف 
ح

 

 االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا  على األعرا 1-
 الشرعية حلماية األعرا الوقوع على احلدود 2-
 التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر 3-
 التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف حف  العر 4-
 االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر 5-
 معرفة اآلثاس السلبية للعالقا  اجلنسية احملرمة6-

 
 
 
 

4 

ملال
  ا
حف

 

 األدلة الشرعية حلف  املالمعرفة 1-
 التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال2-
 التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال3-
 احلث على أدا  األموال واألمانا  واحلقوق إىل أةحاهبا4-
 معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد  على املال ب   وجه حق5-
 اإلجيابية للكسب املشروعالتعرع على اآلثاس 6-
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 التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة7-
 حماسبة النف  يف اكتساب وإنفاق املال8-
 ثبا  امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالمإ9-

 
 
 

5 

    
    
    
   

عقل
  ال
حف

 

 العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو للمحافظة على العقل1-
 التعرع على وسائل حف  العقل2-
 تقدير مكانة العقل يف الشرع3-
 احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع4-
 إعمال العقل والنظر يف الكون والنف  واحلياة5-
 ضراس بالعقلمعرفة اآلثاس السلبية عند اإل6-
 تطبيق العقوبا  الشرعية ملن يير بالعقل 7-
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 ثالثاً: استعمال الجمعية:

تم الت قق من استكمال تسديد رسوم العضوية حسب ما 

 أشير إليه أعاله.

 الموظف المختص:



 



 

 

 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.250)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جعةوال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

 م ة أخ ى.
لبحززززث ثاثزززز ن  ززززفحة  ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3

ي،ززاي وفززق م ا ززفاي ال اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  
 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  

قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4
( كليزززززة  250يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 

 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 
   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5

 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6
  اللغة الع  عة او االج،لعمية.

وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 
 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس

هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8
 و رف س.أللتحبع   

عد إمانتس م  قبأ إال   الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9
 اثفع  م  اليحّبيع .

التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة10
 س اء أمعمي للفي  أ  ل  ت،م.

يت  است با  البح ث للفي  خا  العا  ال،امع  ف ط .11
 )م  ش   اغ بس حت  ج اية ش   ا  يأ م  كأ جا (.

 را عًا: التحبع :
اليختصع  ف  م،ا  البحث ي سأ البحث إل  اثفع  م   .1

 أو الدراسة لتحبعيس  ون تك  اس  الباحث.
فززز  حالزززة ومززز   اخزززتاف  زززع  جتزززائ  ت  يززز  اليحبيزززع   .2

 ي سأ البحث إل  محب  ثالث.
ي د  اليحب  ت  ي اً مفصًا ج  مدى إمانتس للبحث م   .3

 جدم ا.
 .لبأ محب تص ف مبافأة رممية  .4

 خام ًا: هعئة التح ي :
 عة:ي  الي ياي اآلتتت ل  هعئة التح  

 والتأكد م  متا عة تففعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء  ي ت اها. الدوريةالعيأ جل  تب ي   .2
واست باب الباحثع  لليياركة  الدوريةاإلجا  والتع يف   .3

  بح ث  .
اسززت با  البحزز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق ززا مززا  .4

 .الدوريةش وط الفي  ف  
 زززحاب البحززز ث جززز  ت زززل  أ حزززاث   وإمبزززان إ زززا  أ .5

 جي ها م  جدمس.
 إرسا  البح ث إل  اليحبيع  واست بال ا مف  . .6
 حامة البحث لبعض التعدياي. جفدالتف عق ما الباحث  .7
اتخززات ال زز ار  يززأن جيزز  البحززث مزز  جدمززس  عززد م امعززة  .8

  راء اليحبيع  واست،ا ة الباحث ل ا.
 .ةالدورياست با  طلباي االشت اك ف   .9
 التف عق ما الفاش . .10
 م امعة الف خة اأول  للتأكد م  سامت ا م  اأخباء  .11

 قواعد النشر




