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تصورات معلمي العلوم حول أهمية استخدام تقنيات التعليم في تدريس العلوم ،ومعيقات استخدامها
محمد بن علي َ
الجّلل
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض – وزارة التَّعليم.

سعيد بن محمد الشمراني

الَّتبية ومركز التَّميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيَّات -
كليَّة َّ
جامعة امللك سعود.

قدم للنشر5341/5/51هـ  -وقبل 5341 /4/ 62هـ

َّعرف على تصورات معلِّمي العلوم يف إدارة التَّعليم باخلرج حول أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم ،ومعيقاهتا يف تدريس
المستخلص :هدف البحث إىل الت ُّ
العلوم .ومشلت عينة البحث ( )511معلِّ ًما ومعلِّمة ،ميثلون ( )%62من جمتمع البحث ،يف الفصل الدراسي الثاين من العام 5341-5343ه.
ولإلجابة عن أسئلة البحث طور الباحثان استفتاء قسم إىل حمورين :أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ،ومعيقات استخدام تقنيات التَّعليم
يف تدريس العلوم .وأظهرت النتائج وجود تقدير ٍ
عال ألمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم على مستوى فقرات احملور؛ وقد رأت عينة البحث
أمهيَّة التَّقنية
أقل يف استخداماهتا للتواصل ،وتقليل اجلهد املبذول
يف اجلوانب ذات العالقة بإجراءات التَّعليم والتَّعلُّم الفعليَّة داخل
ِّ
الصف ،يف حني رأوا أن األمهيَّة ُّ
بديال عن التَّعليم االعتيادي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى ( )α≤0.05بني
على املعلِّم ،وإحالهلا ً
متوسطات تقدير العينة لألمهيَّة تعزى إىل متغريات :اجلنس ،أو نوع املؤهل ،أو التَّدريب ،أو اخلبة ،أو املرحلة التَّدريسيَّة ،أو التَّخصص.كما أظهرت
ِّ
توس  ،يف حني تراوح مستوى املعيقات اليت تضمنها احملور
أيضا أن مستوى حمور معيقات استخدام التَّقنية يف تدريس العلوم وقع عند املستوى امل ِّ
النتائج ً
توس ؛ إذ رأى أفراد عينة البحث أن أعلى املعيقات تتعلَّق مبا هو خارج مهامهم ومسؤوليَّاهتم ،يف حني رأوا أن هنا معيقات
بني املستويني العايل وامل ِّ
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى ()α≤0.05
بدرجة أقل ،تتمركز حول املعلِّم وما هو يف نطاق إمكاناته ،كما أظهرت النتائج ً
خصص .يف حني وجد فرق دال إحصائيًّا
تصور العينة للمعيقات تعزى إىل متغريات :نوع املؤهل ،أو التَّدريب ،أو اخلبة ،أو املرحلة التَّدريسيَّة ،أو التَّ ُّ
بني ُّ
بني الذكور واإلناث ،لصاحل اإلناث.
الكلمات المفتاحيَة :تقنيات التَّعليم ،تدريس العلوم.
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التَّعليم بأهنا النظريَّة والتَّطبيق يف تصميم وتطوير واستخدام
وإدارة وتقومي عمليَّات التَّعلُّم ومصادرها .ويشري حسنني
تطور تكنولوجيا
( )6055إىل أن هذا التَّعريف يعكس ُّ
وحتوَهلا إىل جمال أكادميي وجمال مهن ،مبا قدمه
التَّعليمُّ ،
املختصون فيه من جوانب نظريَّة وتطبيقيَّة.
طبيقي
ويشري الصاحل ( )5222إىل أن املفهوم التَّ َّ
لتقنيات التَّعليم يعاين من غموض؛ إذ يتجاذبه اجتاهان:
أحدمها ينظر إليها كمكونات ماديَّة ،تشمل األجهزة
واألدوات ،يف حني يرى االجتاه اآلخر أن تقنيات التَّعليم
الصدد يؤكد الصاحل يف تناوله
عمليَّة مدخل نظم ،ويف هذا َّ
للتعاريف اليت تؤيد هذين االجتاهني أن النظرة املنظوميَّة
لتقنيات التَّعليم أمشل من جمرد جمموع األجهزة واملواد
املستخدمة يف التَّدريس؛ إذ ينظر فيه للمشكالت التَّعليميَّة،
وحماولة إجياد احللول املناسبة يف اختيار مصادر التَّعليم
والتَّعلُّم.
وأشار كوهلر وميشرا ) (Koehler & Mishra, 2009إىل
وجود عدد من التَّحديات اليت تواجهها تقنيات التَّعليم،
منها :ظهور تقنيات جديدة تتميز بأن عمليَّاهتا الداخليَّة
مبهمة للمستخدم ،كما ميكن أن تستخدم بأكثر من شكل
تتطور بصورة سريعة،
داخل الصف الدراسي وخارجه ،وأهنا َّ
مقارنة مبا كان يستخدمه املعلِّم ساب ًقا من معينات تدريسيَّة،
مثل :السبورة ،كما يشريان إىل أن التَّقنية يف التَّعليم تتميز
باحلياديَّة والتَّحيز يف آن واحد؛ فبعض التَّقنيات قد تكون
مناسبة ملواقف تدريسيَّة معينة ،يف حني أهنا غري مناسبة
ملواقف أخرى ،كما ميكن أن تـ َقدم بقيود خمتلفة من موقف
تدريسي إىل آخر .وهذه التَّحديات جعلت كوهلر وميشرا
الصف
مدخال تفاعليًّا الستخدام تقنيات التَّعليم يف
يقَّتحان
ِّ
ً
تداخال بني ثالثة أنواع من املعارف ،وهي:
يتضمن
ً
الدراسي َّ
املعرفة التَّدريسيَّة ) ،(Pedagogical Knowledgeواملعرفة باحملتوى
(Technological
) ،(Content Knowledgeواملعرفة التَّقنية
) .Knowledgeوأطلق على التَّداخل بني هذه املعارف "املعرفة

مقدمة:
متسارعا ،وحتاول
تطوًرا تقنيًّا
يشهد العصر احلايل ُّ
ً
الدول -مبؤسساهتا احلكوميَّة واألهليَّة -اإلفادة من هذا
التَّطور يف حتسني اخلدمات والصناعات اليت تقدمها ،مما
كثريا من
يسهم يف تسخري املنجزات اليت من شأهنا أن ِّ
تسهل ً
عمليَّات التَّواصل والتَّعامل مع املعلومات ،كما ميكن أن
تسهم يف رفع مستوى رفاهية الشعوب.
شك فيه أن التَّ ُّ
قدم يف التَّقنية ما هو إال نتاج
ومما ال َّ
للتقدم يف التَّعليم؛ ولذلك فإن مستوى تقدم التَّعليم وما
يبذل فيه من جهود وأموال يسهم بشكل مباشر يف الوصول
إىل ابتكارات جديدة يف اجملال العلمي ،وما يتبعها من
تطبيقات تقنية متعددة .وعلى االجتاه اآلخر ،فإن التَّقدم يف
جمال التَّقنية ميكن أن يعود أثره على تطور التَّعليم ،من خالل
الَّتبوي ،ودعم اإلجراءات
استخدامه يف تطوير احملتوى َّ
اإلداريَّة املدرسيَّة ،وفتح آفاق جديدة يف التَّعليم والتَّعلُّم من
خالل التَّعلُّم اإللكَّتوين ،وتطوير أساليب التَّدريس ،وطرق
إعداد املعلِّم وتطويره.
ويتضح انعكاس تأثري التَّقدم يف التَّقنية على التَّعليم
من خالل ما ظهر من مصطلحات تربويَّة مرتبطة هبا؛ إذ
يشري الشناق ( )6055إىل ظهور عدد من املفاهيم املرتبطة
باستخدام التَّقنية يف التَّعليم ،مثل :التَّعلُّم اإللكَّتوين،
والكتاب اإللكَّتوين ،واجلامعة االفَّتاضيَّة .وأصبحت التَّقنية
مهما يف برامج إعداد املعلِّمني ،ولذلك تؤكد مجعيَّة
جزءًا ًّ
تقنية املعلومات وبرامج املعلِّمني (Society for Information
) Technology and Teacher Education SITE, 2015ضرورة
دمج التَّقنية يف برامج إعداد املعلِّمني ،وترى أنه أحد املبادئ
األساسيَّة اليت تتبناها.
الَّتبويَّة األمريكيَّة
وترى مجعيَّة االتصاالت والتَّقنية َّ
and

Communications

Educational

for

(Association

) Technology AECT, 2012أن تقنيات التَّعليم تتألف من
عرف هذه اجلمعيَّة تقنيات
مكون نظري وآخر تطبيقي؛ إذ ت ِّ
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التَّقنية التَّدريسيَّة اخلاصة باحملتوى" "Technological
" .Pedagogical Content Knowledge- TPACKووف ًقا هلذا
صور فإن التَّقنية ال ميكن تقدميها بشكل منفرد مستقل عن
التَّ ُّ
الَّتبوي وسياق احملتوى ).(Bull & Bell, 2008
السياق َّ
وجه حنو استخدام تقنيات التَّعليم يف
ويدفع التَّ ُّ
الصفوف الدراسيَّة جمموعة من امليزات اليت أشار إليها
الَّتبويُّون ،فعلى سبيل املثال :أشار عدد من
الباحثون َّ
اسات إىل نتائج إجيابيَّة يف بعض جوانب التَّعلُّم عند
ِّ
الدر َ
استخدام أنواع من تقنيات التَّعليم ( Yu, Lin, Ho, & Wang,
2015؛ Keengwe, Schnellert & Mills, 2011؛ الشديفات،
6055؛ الرشيد5361 ،هـ؛ األمحد5361 ،هـ).
ويف هذا اإلطار ،يرى جريناجر ) (Grinager, 2006أن
استخدام التَّقنية يف التَّعليم ميكن أن يسهم يف اندماج الطلبة
يعزز مهارات الفهم
يف حمتوى تفاعلي ،كما ميكن أن ِّ
والتَّفكري من خالل االستقصاء والعمل التَّعاوين ،ويساعد
على تبن طرق تعلُّم فرديَّة ،باإلضافة إىل إسهامه يف وصول
الطلبة إىل معرفة حديثة ودقيقة ،ودعمه لتعلُّم الطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة؛ من خالل تقدمي احملتوى بطرق مناسبة
هلم ،وميكن أن يسهم يف تطوير أساليب التَّقومي داخل الصف
الدراسي .كما أشار املعهد العاملي لالتصال والتَّطور
and

Communication

for

Institute

التَّعليم ،أن نسبة أعلى من الطلبة يرون أن تقنيات التَّعليم
ساعدهتم يف حتقيق أهدافهم األكادمييَّة ،وأهنا هيأهتم بشكل
أفضل خلططهم الدراسيَّة املستقبليَّة.
وفيما يتعلَّق مبناهج العلوم ،يشري الشايع واحلسن
( )6007إىل أن مناهج العلوم تع ُّد من أكثر املناهج الدراسيَّة
كثريا من احلركات
ارتباطًا بالتَّقنية بشكل عام ،وهذا ما دعا ً
اإلصالحيَّة يف جمال تطوير مناهج العلوم إىل اعتبار التَّقنية
ئيسا فيها ،وال تكاد جتد حركةً نادت بتطوير مناهج
ً
بعدا ر ً
العلوم إال وأكدت ضرورة دمج التَّقنية يف تدريس العلوم من
ناحية تطبيقيَّة وتدريسيَّة .وفيما يتعلق بتقنيات التَّعليم املرتبطة
بتدريس العلوم ،يشري بول وبيل ) (Bull & Bill, 2008إىل أن
يتعسر فهمها على الطلبة؛
العديد من األفكار العلميَّة املقبولة َّ
نظرا لصعوبتها أو جتريدها ،أو لطبيعتها اليت تعارض احلس
ً
املشَّت  ،ومن ثَّ ميكن أن تفيد التَّقنية يف تقدمي منوذج هلذه
األفكار ،أو تعبريات مصورة هلا ،كما ميكن عرضها بعدة
أشكال ميكن أن تساعد الطلبة على فهمها.
ويف السياق نفسه ،يشري إيفي ) (Efe, 2011إىل أن
تقنيات التَّعليم ميكن أن تلعب أدو ًارا متعددة يف تعليم العلوم،
إذ ميكن أن تسهم يف دعم االستقصاء والتَّجريب ،كما ميكن
أن تساعد يف بناء املعرفة ،ورفع مستوى الدافعيَّة للتعلُّم،
وتطوير التَّعلُّم الفردي ،كما تعطي الطلبة إمكانيَّة أكب لتصور
املعرفة العمليَّة اجملردة والتَّعامل معها .ويشري كراجسيك ومون
) (Krajcik & Mun, 2014إىل أن استخدام تقنيات التَّعليم يف
صفوف العلوم ميكن أن يتيح للطلبة استخدام أدوات مشاهبة
تصور املفاهيم والتَّفاعل
ملا يستخدمه العلماء؛ مما ميكنهم من ُّ
وصل هلا ،كما يساعد
معها ،وحتليل البيانات اليت يتم التَّ ُّ
استخدام تقنيات التَّعليم على التَّعاون والتَّشار باملعلومات
بني املناطق املتباعدة ،وميكن الطلبة من التَّخطي  ،وبناء
واختبار النماذج ،ويسهل بناء وثائق ووسائ متعددة تساعد
يف تعلُّم الطلبة ،ويتيح للطلبة الوصول إىل املعلومات
والبيانات يف أي وقت حال احلاجة إليها ،كما ميكنهم من

(International

) Development IICD, 2007إىل أن استخدام تقنيات
االتصال واملعلومات يف جمموعة من الدول الناميَّة أدى إىل
زيادة إجيابيَّة فيما يتعلق بإتاحة التَّعليم للجميع؛ بسبب
اجلودة والفعالية اليت ظهرت من خالل التَّقنيات املستخدمة،
كما إهنا ساعدت يف هتيئة املتعلِّمني البالغني لسوق العمل؛
بإكساهبم مهارات للقرن احلادي والعشرين ،وعززت الفرصة
للمساواة بني اجلنسني يف احلصول على التَّعليم.
وأظهرت نتائج دراسة دالسَّتوم ووالكري ودزيبان
) (Dahlstrom, Walker, & Dziuban, 2013اليت بلغت عينتها
( )5.2ماليني طالب بكالوريوس ينتمون إىل ( )615كليَّة
وجامعة يف ( )54دولة ،حول تصورات الطلبة عن تقنيات
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مقرر دراسي،
التَّقنيات العامة اليت ميكن استخدامها يف أي َّ
مثل :الوسائ املتعددة ،والسبورة التَّفاعليَّة ،والتَّقنيات اليت مت
تطويرها لدروس العلوم ،كما هو احلال يف بعض برامج
احملاكاة والنمذجة واملستشعرات.
ويفرض هذا التَّعدد يف تقنيات التَّعليم على املعلِّمني
استخدام التَّقنيات اليت ميكن أن تسهم يف تسهيل تعلُّم
الطلبة للمحتوى الذي سيقدم هلم ،وقد حددت املنظمة
(International Society for
الدوليَّة للتقنية يف التَّعليم
) Technology in Education ISTE, 2008جمموعة من معايري
استخدام املعلِّمني للتقنية بشكل مثم ٍر يف دروسهم ،إذ يشري
املعيار األول منها إىل َّ
أن على املعلِّمني استخدام معرفتهم
الَّتبوي ،والتَّقن ُّ
لتقدم الطلبة يف تعلُّمهم
باحملتوى العلمي ،و َّ
ويف إبداعهم .كما يؤكد كوهلر وميشرا (Koehler & Mishra,
) 2009صعوبة حتديد طريقة واحدة الستخدام إحدى
التَّقنيات التَّعليميَّة داخل الصف؛ لذا فإن على املعلِّمني
تصميم وبناء الدروس بطريقة إبداعيَّة مناسبة للمحتوى الذي
سيقدم يف صف دراسي له سياقه اخلاص.
ومما يؤكد أمهيَّة دور املعلِّم يف تفعيل استخدام تقنيات
التَّعليم ما أشار إليه هاكفريديكان ودانا & (Hakverdi-Can
) ،Dana, 2012إذ يريان وجود العديد من املعوقات اليت حتول
فعال يف الصف
دون استخدام تقنيات التَّعليم بشكل َّ
الدراسي ،وأن حماولة التَّغلُّب عليها جيب أن ال تغفل الدور
األساس للمعلِّم يف هذا التَّفعيل .ويؤكد هاكفريديكان ودانا،
وكذلك جرنيا والب وهاين وبيك (Czerniak, Lumpe,
) Haney & Beck, 1999أمهيَّة تصورات املعلِّمني حول تفعيلهم
كثريا من الباحثني
لتقنيات التَّعليم يف دروسهم .وهذا ما دعا ً
لتناول تصورات املعلِّمني حول استخدام تقنيات التَّعليم

استخدام األدوات املتحركة "املستشعرات" جلمع البيانات
وحتليلها.
ويرى بول وبيل ) (Bull & Bill, 2008أن امليزة اليت
ميكن أن تقدمها تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم تكمن يف
تيسري عمليَّة تعلُّم الطلبة للمفاهيم العلميَّة من خالل
مساعدهتم يف التَّعامل مع البيانات ،ومتكنهم من تصور
َّعرف على األماكن واألشياء غري
املفاهيم العلميَّة املعقدة ،والت ُّ
املعتادة لديهم ،كما ميكنها تسهيل عمليَّات التَّواصل والتَّعاون
بينهم؛ ولذلك يؤكد بول وبيل أن تقنيات التَّعليم ميكن
استخدامها يف تعليم العلوم لتحقيق مخسة أهداف رئيسة،
تصور
هي :املساعدة يف مجع البيانات وحتليلها ،واملساعدة يف ُّ
املفاهيم وتقدمي تعبريات مرئيَّة هلا ،والتَّواصل والتَّعاون
باملعلومات العلميَّة ،ومتكني الطلبة من عمل مشاريع مشَّتكة،
واملساعدة يف التَّعلُّم عن بعد ،وتسهيل عمليَّات التَّقومي.
ولتحقيق تلك امليزات يف دروس العلوم؛ فقد ظهرت
جمموعة من التَّطبيقات التَّقنية يف دروس العلوم ،واليت من
أمهها حبسب كراجسيك ومون ):(Krajcik & Mun, 2014
استخدام املستشعرات "اجملسات" اإللكَّتونيَّة اليت تساعد يف
مجع البيانات وحتليلها ،وأدوات النمذجة التَّفاعليَّة اليت متكن
الطلبة من عمل مناذج ثنائيَّة أو ثالثيَّة األبعاد ،وبرامج احملاكاة
اليت متكن الطلبة من رؤية العمليَّات غري املرئيَّة ،أو مساعدهتم
يف إجراء ما يصعب إجراؤه يف البيئة املدرسيَّة؛ خلطورته أو
صعوبته ،باإلضافة إىل بيئات التَّعلُّم اإللكَّتونيَّة اليت ميكن
توفريها للمساعدة على التَّعلُّم عن بعد ،أو التَّواصل بني
الطلبة بعضهم ببعض ،أو بينهم وبني أستاذهم ،أو بينهم
وبني آخرين يف أماكن أخرى .يف حني يشري جويزي
و روهريج ) (Guzey & Roehrig, 2009إىل َّ
أن من أبرز
التَّقنيات اليت ميكن استخدامها يف دورس العلوم هي
املايكروسكوب اإللكَّتوين ،والوسائ املتعددة ،ونظم
استجابة الطلبة ،والسبورة التَّفاعليَّة .مما يؤكد تعدد التَّقنيات
اليت ميكن استخدامها يف دروس العلوم ،إذ ميكن استخدام

;(Wozney, Venkatesh & Abrami, 2006; Gorder, 2008

اخلطيب6006 ،؛ سفر.)6056 ،
ويشري بن غمالس ) (Bingimlas, 2009إىل أن
مراجعته للبحوث ذات الصلة مبعيقات استخدام التَّقنية يف
عددا من املعيقات املرتبطة باملعلِّمني،
البيئة التَّعليميَّة ،أظهرت ً
4
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وهي :ضعف ثقة املعلِّمني يف أنفسهم ،فيما يتعلق باستخدام
تقنيات التَّعليم ،وضعف كفاياهتم يف استخدامها ،ومقاومتهم
للتغيري واالجتاه السليب حنو استخدامها .ويف دراسة أجريت
على ( )260من معلِّمي التَّعليم العام يف الواليات املتحدة
األمريكيَّة أظهرت أن املعلِّمني يرون أن أبرز معيقات
استخدامهم لتقنيات التَّعليم تتمثل يف ضعف تدريبهم،
وضعف الدعم َّ
املقدم لتشغيل التَّقنيات ،وضياع وقت الدرس
بسبب املشكالت التَّقنية ،وعدم قدرهتم على متابعة ما يقوم
به الطلبة يف أثناء استخدامهم للتقنية ).(Digedu, 2014

وتان وميشرا ) (Zhao, Tan & Mishra, 2000أن التَّقنيات
الَّتبويَّة أسهمت يف التَّحول من أنشطة التَّعلُّم املرتكزة على
َّ
املعلِّم إىل األنشطة املرتكزة على الطالب ،إال أهنم يؤكدون
مهما يف تفعيل تقنيات التَّعليم
يظل ًّ
أيضا أن دور املعلِّم ُّ
ً
داخل الصف ،وحتقيق هذا التَّحول.
ويؤكد هاكفريديكان ودانا (Hakverdi-Can & Dana,
الَّتبويَّة توصلت إىل أن تصورات
) 2012أن ِّ
اسات َّ
الدر َ
املعلِّمني واعتقاداهتم حول تقنيات التَّعليم تؤثر يف
استخدامهم هلا داخل الصفوف الدراسيَّة .كما أكد ذلك
جرنيا وزمالؤه ) (Czerniak et al., 1999إذ أشاروا إىل أمهيَّة
تصورات املعلِّمني يف تفعيلهم لتقنيات التَّعليم يف دروسهم.
وتأسيسا على هذه املنطلقات رأى البحث احلايل
ً
ضرورة الكشف عن تصورات معلِّمي العلوم حول أمهيَّة
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ومعيقات
استخدامها.

مشكلة البحث:
يعد دمج التَّقنية وتطبيقاهتا يف املنهج الدراسي ضمن
أهداف مشروع تطوير الرياضيَّات والعلوم الطبيعيَّة الذي
بدأت وزارة التَّعليم يف اململكة العربيَّة السعوديَّة بتطبيق
منتجاته يف املدارس يف العام الدراسي 5340/5362ه (الشايع
وعبد احلميد .)6055 ،كما بدأت وزارة التَّعليم بتطبيق بعض
املشاريع املرتبطة بالتَّقنيات املرتبطة بتعليم العلوم ،ومنها:
مشروع املختبات احملوسبة الذي أطلق يف العام الدراسي
وحدد له جمموعة من األهداف ،منها إدخال
5343/5344هـِّ ،
مزيد من األجهزة والبامج احملوسبة لزيادة تعلُّم الطالب
(الومشي5344 ،هـ) .وكذلك بعض البامج املرتبطة بتقنيات
التَّعليم بصورهتا العامة املرتبطة مبناهج العلوم ،وغريها من
املناهج الدراسيَّة األخرى ،مثل :برنامج مصادر احملتوى
اإللكَّتوين التَّعليمي ،وبرنامج املدرسة اإللكَّتونيَّة (تطوير،
.)6051
ومهما بذلت من جهود ،ووفِّرت من إمكانات؛ فإن
العنصر األساس يف تنفيذ توجهات الوزارة وتفعيل التَّقنية
داخل الصفوف الدراسيَّة هو املعلِّم ،وهذا ما أكدته
الدراسات السابقة ،فدراسة هاكفريديكان ودانا (Hakverdi-
ِّ َ
يظل أساسيًّا
) Can & Dana, 2012أشارت إىل أن دور املعلِّم ُّ
يف أية حماولة لتفعيل التَّقنية يف التَّدريس .كما يؤكد زهاو

هدف البحث:
هدف البحث إىل الكشف عن تصورات معلِّمي
العلوم يف مدينة اخلرج ،حول أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم
يف تدريس العلوم ومعيقات استخدامها.
أسئلة البحث:
سعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .5ما تصورات معلِّمي العلوم يف مدينة اخلرج حول أمهيَّة
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى
( )α≤0.05بني تصورات عينة البحث حول أمهيَّة
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ميكن أن
تعزى إىل أي من املتغريات اآلتية :اجلنس ،ونوع املؤهل،
والتَّدريب ،واخلبة ،واملرحلة التَّدريسيَّة ،والتَّخصص؟
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 .4ما تصورات معلِّمي العلوم يف مدينة اخلرج حول
معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى
( )α≤0.05بني تصورات عينة البحث ،حول معيقات
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ،ميكن أن
تعزى إىل أي من املتغريات اآلتية :اجلنس ،ونوع املؤهل،
والتَّدريب ،واخلبة ،واملرحلة التَّدريسيَّة ،والتَّخصص؟

حول أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم ،ومعيقات استخدامها
يف تدريس العلوم.
مصطلحات البحث:
التَصور ):(Perception

أورد لويس ) (Lewis, 2001جمموعة من التَّعريفات
للتصور ) (Perceptionغري أنه فضل تعريفه بأنه" :اختاذ
موقف فيزيائي أو عقلي بناءً على ما تتوصل له احلواس"،
ويرى لويس أن التَّصور يعد طريقة لفهم العامل .ويشري إىل
ثالثة عناصر أساسيَّة ،ال َّ
بد من توافرها لتكوين أي تصور،
وهي :صاحب التَّصور ) :(Perceiverويتمثَّل يف هذا البحث
باملعلِّمني ،والشيء املتصور ):(Perceived object or subject
ويتمثل يف هذا البحث بأمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم
ومعيقات استخدامها ،والسياق ):(Situational Context
ويتمثَّل يف هذا البحث بدروس العلوم .ويرى لويس أن هذه
العناصر الثالثة تؤثر بعمق فيما يتم تصوره.
تصور معلِّمي العلوم يف هذا البحث
وميكن تعريف ُّ
إجرائيًّا بأنه :رأي معلِّمي العلوم مبحافظة اخلرج يف مستوى
أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم ،ومعيقات استخدامها يف
صفوف العلوم.

أهميَة البحث:
يكتسب البحث أمهيته من اآليت:
˗ أمهيَّة شرحية عينة البحث "املعلِّمني"؛ إذ أشارت
الَّتبويَّة إىل أنه مهما بذل من جهود تطويريَّة،
ِّ
اسات َّ
الدر َ
فإن دورهم يف تغيري واقع استخدام تقنيات التَّعليم داخل
دورا حموريًّا وأساسيًّا.
الصفوف الدراسيَّة يظل ً
˗ أمهيَّة املوضوع الذي يتناوله البحث ،إذ تفرض تقنيات
الَّتبويني تناوهلا بني احلني واآلخر؛
التَّعليم على الباحثني َّ
نظرا للمستجدات املتسارعة فيها ،وتباين الثقافة التَّقنية
ً
من جيل إىل آخر ،وظهور مشاريع تطويريَّة بشكل
مستمر.
˗ أمهيَّة جمال تركيز البحث ،وهو تناول تصورات املعلِّمني،
اسات إىل أن تصوراهتم ومعتقداهتم حول
إذ تشري ِّ
الدر َ
دورا أساسيًّا يف مستوى
استخدام تقنيات التَّعليم تؤدي ً
استخدامهم هلذه التَّقنيات داخل الصفوف الدراسيَّة.
˗ قد يفيد البحث احلايل املسؤولني يف وزارة التَّعليم يف
تصميم برامج التَّطوير املهن املوجهة ملعلِّمي العلوم يف
جمال استخدام التَّقنية ،وتذليل الصعوبات اليت أسفر عنها
البحث.

تقنيات التَعليم ):(Educational Technology

أشار الصاحل ( )5222إىل أن املفهوم التَّطبيقي
لتقنيات التَّعليم يتجاذبه اجتاهان ،أحدمها ينظر إليها
كمكونات ماديَّة تشمل األجهزة واألدوات ،يف حني يرى
االجتاه اآلخر أن تقنيات التَّعليم عمليَّة مدخل نظم ،تشمل
أكثر من جمرد جمموع األجهزة واملواد املستخدمة يف التَّدريس؛
إذ ينظر يف هذا التَّعريف للمشكالت التَّعليميَّة ،وحماولة إجياد
احللول املناسبة هلا واختيار مصادر التَّعليم والتَّعلُّم .ويتفق
البحث احلايل مع هذه النظرة إىل تقنيات التَّعليم ،فتقنيات
التَّعليم تشمل التَّقنيات املاديَّة ،وكيفيَّة استخدامها بصورة
فاعلة داخل صفوف العلوم.

حدود البحث:

َّعرف على تصورات
اقتصر هذا البحث على الت ُّ
معلِّمي العلوم يف حمافظة اخلرج للعام الدراسي 5341/5343هـ،
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للمعلِّمات مقارنة باملعلِّمني ،كما يظهر توفُّر مؤهل تربوي
لدى نسبة أعلى من املعلِّمني ،وأن النسبة العليا من عينة
البحث مل حتصل على تدريب ذي عالقة بتقنيات التَّعليم،
وأن املعلِّمني الذين خبهتم يف التَّعليم سبع سنوات وأقل
كانت نسبتهم أعلى ،كما إن نسبة أعلى من عينة البحث
تدرس يف املرحلة الثانويَّة .أما ختصصات أفراد عينة البحث
فَّتاوحت بني ختصصات العلوم األربعة (الفيزياء ،والكيمياء،
واألحياء ،والعلوم) يف حني ظهرت بعض التَّخصصات
اسات اإلسالميَّة ،واللغة
األخرى ،مثل الرياضيَّات ،و ِّ
الدر َ
العربيَّة ،ويعود انضمامهم لعينة البحث إىل كوهنم معلِّمني
ملقررات العلوم يف املرحلة االبتدائيَّة؛ إذ يسمح النظام
مقرر يسند
التَّعليمي بتدريس معلِّمي املرحلة االبتدائيَّة ألي َّ
إليهم بغض النظر عن التَّخصص الدقيق للمعلِّم.

منهج البحث:

استخدم البحث احلايل املنهج الوصفي الذي يعتمد
على رصد ووصف وحتليل البيانات املتعلقة بآراء العينة
املستهدفة.
مجتمع وعينة البحث:

مشل جمتمع البحث وعينته مجيع معلِّمي العلوم يف
إدارة التَّعليم باخلرج ،وعددهم ( )401معلِّ ًما و( )415معلِّمة،
واستجاب ألداة البحث ( )511معلِّ ًما ومعلِّمة ،أي ما
نسبته  %62من العينة األصليَّة للبحث .ويوضح اجلدول ()5
توزيع أفراد العينة حسب متغريات :اجلنس ،ونوع املؤهل،
والتَّدريب ،واخلبة ،واملرحلة التَّدريسيَّة ،والتَّخصص .ويتمثل
النقص يف العدد الكلي لعينة البحث باألفراد الذين مل يقدموا
معلوماهتم حول ذلك املتغري .ويظهر اجلدول استجابة أعلى

جدول ()1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات :الجنس ،ونوع المؤهل ،والتَدريب ،والخبرة ،والمرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص.
المتغير

الوصف

العدد

النسبة

اجلنس

ذكور
إناث

17
545

%40
%70

511

نوع املؤهل

تربوي
غري تربوي

517
62

%13
%52

512

التَّدريب

لديه
ليس لديه

72
502

%36
%11

516

اخلبة

سبع سنوات وأقل
أكثر من سبع سنوات

551
23

%23
%42

572

املرحلة التَّدريسيَّة

ابتدائي
متوس
ِّ
ثانوي

33
44
10

%61
%65
%15

517

التَّخصص

فيزياء
كيمياء
أحياء
علوم
أخرى

42
47
22
44
55

%52
%60
%47
%51
%2

512
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وارتباطها باحملور الذي صنفت فيه ،والتَّأكد من سالمة
الصياغة ومناسبتها ،استجاب للتحكيم مخسة متخصصني يف
الَّتبية العلميَّة ،ومت
تقنيات التَّعليم ،وسبعة متخصصني يف َّ
تعديل ( )54فقرة ،وحذف ( )2فقرات ،وإضافة ( )3فقرات
إىل أداة البحث يف ضوء مالحظات احملكمني.
˗ كما متَّ تطبيق األداة على عينة استطالعيَّة من معلِّمي
العلوم يتبعون ملكتب تعليم بقيق ،وعددهم ( )61معلِّ ًما؛
للتأكد من االتساق الداخلي بني كل فقرة واحملور الذي
تنتمي له ،وحصلت مجيع الفقرات على قيم ارتباط أعلى من
( )0.6مع حمورها الذي تنتمي له ،عدا فقرتني مت حذفهما.
˗ فخرجت األداة بعد عرضها على احملكمني ونتائج
لتضم ( )51فقرة يف
التطبيق االستطالعي بصورهتا النهائيَّة َّ
حمور" :أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم" و( )1فقرات يف حمور:
"معيقات استخدام تقنيات التَّعليم".
˗ أما قيم االتساق الداخلي بني كل فقرة واحملور الذي
تنتمي إليه باالعتماد على بيانات التَّطبيق الفعلي ألداة
البحث ،فيوضحها اجلدول ( .)6وتظهر النتائج وجود داللة
إحصائيَّة عند مستوى ( )0.05الرتباط كل فقرة مبحورها،
املتوس والعايل حسب
كما إن قوة االرتباط ترواحت بني ِّ
تصنيف النجار وحنفي ( ،)6054إذ صنفا قيم االرتباط على
النحو األيت:
˗ من الصفر إىل أقل من :0.4متثل ارتباطًا ضعي ًفا.
متوسطا.
˗ من  0.4إىل أقل من  :0.7متثل ارتباطًا ِّ
˗ من  0.7إىل  :5متثل ارتباطًا عاليًا.

أداة البحث:
جلمع بيانات البحث احلايل مت استخدام استبانة
اسات السابقة ،ومشلت األجزاء
صممت باالستفادة من ِّ
الدر َ
اآلتية:
 .5بيانات املعلِّم :ومشلت بعض املعلومات الدميوغرافيَّة عنه
وعن التَّجهيزات التَّقنية يف املدرسة اليت يعمل فيها.
 .6حمور أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم :ويهدف هذا احملور
َّعرف على تصورات عينة البحث حول أمهيَّة استخدام
إىل الت ُّ
تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم.
 .4حمور معيقات استخدام تقنيات التَّعليم :ويهدف هذا
َّعرف على تصورات عينة البحث حول معيقات
احملور إىل الت ُّ
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم.
وبلغ عدد فقرات حمور أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف
الصورة األوليَّة لألداة ( )60فقرة ،يف حني بلغ عدد فقرات
حمور معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف الصورة األوليَّة
لألداة ( )50فقرات.
ومت استخدام مقياس ليكرت ) (Likertالثالثي (موافق،
موافق إىل حد ما ،غري موافق) لتحديد استجابات عينة
البحث لكل فقرة من فقرات حموري أداة البحث.
صدق األداة:
˗ للتحقُّق من الصدق الظاهري وصدق احملتوى لألداة
( )Content and Face validityمت عرضها بصورهتا األوليَّة
على مثانية حمكمني متخصصني يف جمال تقنيات التَّعليم،
الَّتبية العلميَّة؛ للتعرف على
و()54
متخصصا يف جمال َّ
ً
آرائهم ،والتَّأكد من مدى مناسبة كل فقرة من فقرات األداة،
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جدول ()2
معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlationلكل فقرة مع محورها في التَطبيق الفعلي للبحث.
المحور

الفقرة

ارتباطها بمحورها

الفقرة

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

1
2
7
1

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

** دال عند مستوى داللة 0.05

**

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

ارتباطها بمحورها
**

( ،)0.23يف حني بلغ للمحورين األول والثاين ( ،)0.72و
( )0.73على التَّوايل .ورغم أن قيمة معامل الثبات لألداة
ككل مل تكن عند املستوى املقبول تربويًّا ،فإن الباحثَني رأيا
أن عدد أفراد العينة االستطالعيَّة قد يكون أسهم يف ضعف
هذا املعامل ،كما إن قيمة معاملي الثبات لكال احملورين يعد
مقبوال نسبيًّا ،وهلذا رأى الباحثان أن هذه النتائج ميكن أن
ً
مؤشرا على ثبات األداة ،وميكن أن يتم تطبيقها على
تعطي ً
العينة املستهدفة ،والوصول إىل نتائج مقبولة ملعامل ألفا
كرونباخ يف التَّطبيق الفعلي.
كما حسب الباحثان قيمة معامل ألفا كرونباخ لألداة
بشكل كامل ولكل حمور من حموريها باالعتماد على بيانات
التَّطبيق الفعلي ألداة البحث (جدول.)4

وهذه النتيجة تشري إىل مستوى ارتباط مناسب بني
كل فقرة وحمورها الذي تنتمي إليه ،وعلى الرغم من كون
االتساق الداخلي بني فقرات احملور الواحد ال تؤكد بشكل
مباشر أن فقرات احملور تقيس ما يفَّتض أن تقيسه ،فإن هذه
القيم -مع نتائج مراجعة احملكمني للفقرات -تؤكد أن مجيع
فقرات احملور الواحد تقيس ما يفَّتض أن يقيسه احملور.
ثبات األداة:
للتأكد من ثبات األداة ،قام الباحثان حبساب معامل ألفا
كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلألداة بشكل كامل ،ولكل
حمور باالعتماد على البيانات اليت متَّ الوصول إليها يف التَّطبيق
االستطالعي ،وبلغت قيمة املعامل لألداة يف هذا التَّطبيق

جدول ()3
معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaللتطبيق الفعلي لألداة ولكل محور من محوريها في التَطبيق الفعلي للبحث.
المحور

معامل ألفا كرونباخ

األول :أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم
الثاين :معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم

0.12
0.10

األداة بأكملها

0.15
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وقيم معامل ألفا كرونباخ هذه ُّ
قيما مقبولة يف
تعد ً
الَّتبويَّة.
البحوث َّ

احلصول على التَّقسيم التَّايل للمحور األول (أمهيَّة استخدام
تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم):
توس احلسايب بني (5
˗ موافقة منخفضة :عندما يَّتاوح امل ِّ
إىل .)5.27
توس احلسايب بني
متوسطة :عندما يَّتاوح امل ِّ
˗ موافقة ِّ
(أعلى من  5.27إىل .)6.43
توس احلسايب بني (أعلى
˗ موافقة عالية :عندما يكون امل ِّ
من  6.43إىل .)4
يف حني مت احلصول على التَّقسيم التَّايل للمحور الثاين
(معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم):
توس احلسايب بني (5
˗ إعاقة منخفضة :عندما يَّتاوح امل ِّ
إىل .)5.27
توس احلسايب بني (أعلى
متوسطة :عندما يَّتاوح امل ِّ
˗ إعاقة ِّ
من  5.27إىل .)6.43
توس احلسايب (أعلى من
˗ إعاقة عالية :عندما يكون امل ِّ
.)6.43

المعالجة اإلحصائيَة وتحليل البيانات:
ملعاجلة البيانات إحصائيًّا مت استخدام اآليت:
للتعرف على
˗ معامل ألفا كرونباخ )ُّ :(Cronbach's Alpha
مستوى ثبات األداة ككل ومستوى ثبات كل حمور من
حماورها.
للتعرف
˗ معامل ارتباط بريسون )ُّ :(Pearson Correlation
على مستوى ارتباط كل فقرة من فقرات األداة مبحورها الذي
تنتمي إليه.
للتعرف على درجة تكرار
˗ التَّكرارات والنسب املئويَّةُّ :
البيانات الدميوغرافيَّة لعينة البحث.
متوس
توسطات واالحنرافات املعياريَّة :للتعرف على ِّ
˗ امل ِّ
استجابة عينة البحث لكل فقرة من فقرات االستبانة ولكل
توسطات.
حمور من حموريها ،ومستوى تشتُّت القيم عن امل ِّ
˗ اختبار (ت) ) (T-Testللعينات املستقلة :لدراسة الفروق
بني تصورات عينة البحث حسب متغريات :اجلنس ،نوع
املؤهل ،اخلبة ،والدورات التَّدريبيَّة.
˗ اختبار حتليل التَّباين األحادي ):(One Way ANOVA
تصورات عينة البحث ،حسب متغريي:
لدراسة الفروق بني ُّ
املرحلة التَّدريسيَّة ،والتَّخصص.
ولتفسري النتائج مت حتديد قيمة لكل مستوى من
املستويات احملددة يف املقياس على النحو اآليت( :موافق،4 :
موافق إىل حد ما ،6 :غري موافق ،)5 :ومن ث مت تقسيم
مدى االستجابة لفقرات األداة يف كال احملورين إىل فئات
متساوية ،حبيث يكون طول الفئة الواحدة ( ،)0.27ومت

نتائج البحث:
قبل البدء باإلجابة عن أسئلة البحث مت عرض
اخلصائص التَّقنية للبيئة املدرسيَّة اليت تعمل هبا عينة البحث،
واليت متثل استجابتهم للجزء األول من األداة ،وهذه البيانات
ميكن أن تساعد يف فهم البيئة املدرسيَّة اليت يعمل هبا
املعلِّمون؛ مما قد يسهم يف فهم وتفسري نتائج البحث،
ويوضح اجلدول ( )3السؤال الذي مت طرحه ،وتكرار
استجابة عينة البحث له ،والنسبة املئويَّة لكل إجابة ،مقارنة
لكل سؤال.
بعدد املستجيبني الكلي ِّ

جدول ()4
النسب والتَكرارات المئويَة للخصائص التَقنية للبيئة المدرسيَة
م
.5

ن

الفقرة
هل يوجد يف املدرسة خمتب علوم حموسب (حيتوي على أجهزة حاسب ،وجمسات
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512

ال

نعم
ت

%

ت

%

17

40.2

562

22.3
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م

.6
.4
.3
.1

ن

الفقرة
قياس ،وبرجميات).... ،؟
هل يوجد يف املدرسة غرفة جمهزة بأجهزة حاسب لكل طالب ميكن ملعلِّم العلوم
استخدامها يف أي وقت؟
هل يوجد يف املدرسة سبورة ذكيَّة ،ميكن ملعلِّم العلوم استخدامها يف أي وقت؟
هل يوجد يف املدرسة غرفة "مصادر تعلُّم"؟
هل تتوفر يف املدرسة خدمة إنَّتنت يستفيد منها الطلبة واملعلِّم يف دروس العلوم؟

تظهر النتائج يف اجلدول ( )3أن  %21.2من املدارس
اليت تنتمي إليها عينة البحث ال حتتوي على خمتبات علوم
حموسبة ،وأن  %72.1منها ال تتوفر فيها غرف جمهزة حباسبات
آليَّة لكل طالب ،ميكن ملعلِّم العلوم استخدامها يف أي
وقت ،وأن  %26.1منها ال تتوفر فيها سبورة ذكيَّة ميكن
للمعلِّم استخدامها يف أي وقت ،وأن  %24.1منها ال تتوفر
فيها خدمة إنَّتنت يستفيد منها الطالب واملعلِّم يف دروس
العلوم ،يف حني أن  %12.6من عينة البحث تتوفر يف
مدارسهم غرفة مصادر تعلُّم.
وهذه النتائج تظهر ضع ًفا يف التَّجهيزات التَّقنية اليت
ميكن ملعلِّمي العلوم استخدامها يف املدارس اليت يعملون هبا،
ما عدا جتهيزات غرفة مصادر التَّعلُّم ،وعلى الرغم من وجود
جمموعة من املشاريع التَّطويريَّة لتفعيل استخدام التَّقنية يف
املدارس ،واليت قامت هبا وزارة التَّعليم ،مثل :املختبات
احملوسبة والسبورات الذكيَّة ،فإن هذه النتائج تظهر أن هذه
املشاريع مل تصل إىل مجيع املدارس حسب ما أفاد به
املعلِّمون .ولتسهيل فهم نتائج البحث ومناقشتها؛ متت

نعم
ت

ال
%

ت

%

513

43

51.1

510

15.1

514

21

41.1

551

23.1

511

526

12.6

62

54.1

513

23

43.1

560

21.6

اإلجابة عن السؤالني األول والثاين حتت عنوان أمهيَّة
استخدام التَّقنية يف تدريس العلوم ،يف حني متت اإلجابة عن
السؤالني الثالث والرابع حتت عنوان معيقات استخدام التَّقنية
يف تدريس العلوم ،كما مت إفراد مناقشة خاصة بالسؤالني
األول والثاين بصورة مستقلة ،وكذلك السؤاالن الثالث
والرابع ،وذلك باستخدام نفس العنوانني يف عرض النتائج.
أهميَة استخدام التَقنية في تدريس العلوم:

السؤال األول :ما تصورات معلِّمي العلوم في مدينة الخرج

حول أهميَة استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم؟

توسطات
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج امل ِّ
احلسابيَّة ،واالحنرافات املعياريَّة إلجابات أفراد عينة البحث
عن فقرات احملور األول لألداة وللمحور ككل (جدول .)1
متوسطاهتا تنازليًّا ،ويف حال
ومت ترتيب الفقرات حسب ِّ
توسطات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري
تساوت امل ِّ
األقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربًا أكب
توس .
لالستجابات حول امل ِّ

جدول ()5
متوسطات الحسابيَة ،واالنحرافات المعياريَة ،ومستوى األهميَة لكل فقرة من فقرات محور أهميَة استخدام التَقنية في تدريس العلوم،
ال ِّ
وللمحور بشكل عام.
رقم
الفقرة
5
6
4
3

الفقرة :استخدام التَقنية في تدريس العلوم
يسهل إعادة عرض املعلومة.
يساعد على تقدمي املفهوم بأكثر من طريقة.
يزيد من تفاعل الطلبة يف درس العلوم.
يزيد من دافعيَّة الطلبة حنو تعلُّم العلوم.
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االنحراف

مستوى

متوسط
ال ِّ

المعياري

األهميَة

6.26

0.67

عالية

6.11

0.44

عالية

6.11

0.43

عالية

6.17

0.41

عالية

الحسابي
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رقم
الفقرة
1
2
7
1
2
50
55
56
54
53
51
52
57
51

متوسط
ال ِّ

الفقرة :استخدام التَقنية في تدريس العلوم
يسهل على املعلِّم االستفادة من مصادر متعددة خارج الفصل.
ِّ
يعمل على حتسني نوعيَّة التَّدريس.
موجها يف عمليَّة التَّعلُّم.
جيعل املعلِّم ً
يساعد على مراعاة أمناط التَّعلُّم املختلفة لدى الطلبة.
يتيح أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة يف الفصل.
يدعم التَّعلُّم الفردي للطلبة.
حمورا يف عمليَّة التَّعلُّم.
جيعل الطلبة ً
يتيح للمعلِّم الفرص لتكليف الطلبة مبهام ذات طابع حبثي.
يقلل اجلهد املبذول من املعلِّم.
يتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة.
يسهل اإلعداد املسبق ملادة الدرس.
ِّ
ُّ
فعاال مع مجيع فئات الطلبة (املوهوبني ،املتفوقني ،بطيئي التَّعلُّم ،العاديني).
يعد ً
فرص استمراريَّة التَّواصل التَّعليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي.
يتيح للمعلِّم َ
بديال أفضل عن التَّعلُّم االعتيادي.
ميكن أن يكون ً
الكلي

االنحراف

مستوى

المعياري

األهميَة

6.15

0.35

عالية

6.15

0.35

عالية

6.72

0.31

عالية

6.72

0.32

عالية

6.71

0.10

عالية

6.74

0.31

عالية

6.74

0.10

عالية

6.75

0.32

عالية

6.22

0.17

عالية

6.21

0.12

عالية

6.23

0.25

عالية

6.24

0.20

عالية

6.25

0.26

عالية

6.11

0.26

عالية

6.71

0.31

عالية

الحسابي

التَّعلُّم االعتيادي ،كما توضحه بعض الفقرات ،مثل :يتيح
أساليب تواصل متعددة لتعزيز احلوار واملناقشة داخل الصف،
يتيح فرص تواصل أفضل مع الطلبة ،يتيح للمعلِّم فرص
استمراريَّة التَّواصل التَّعليمي خارج الزمن الدراسي الرمسي،
يقلل اجلهد املبذول من املعلِّم ،يسهل اإلعداد املسبق ملادة
بديال أفضل عن التَّعلُّم االعتيادي.
الدرس ،ميكن أن يكون ً

يتضح من بيانات اجلدول ( )1أن معلِّمي العلوم
يرون أمهيَّة عالية الستخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم،
متوس
متوسطات مجيع الفقرات ،باإلضافة إىل ِّ
إذ وقعت ِّ
احملور يف نطاق مستوى األمهيَّة العالية ،كما إن قيمة
االحنراف املعياري تراوحت بني ( )0.67و ( ،)0.26وهذه
القيم تظهر تقاربًا يف آراء عينة البحث حول مستوى أمهيَّة
كل فقرة واحملور ككل .كما يظهر اجلدول أن الفقرات اليت
متوسطات أعلى كانت آراء عينة البحث
حصلت على ِّ
حوهلا أكثر تقاربًا.
ورغم حصول مجيع الفقرات على مستوى أمهيَّة يقع
يف نطاق املستوى العايل ،فإن اجلدول ( )1يبني أن املعلِّمني
يرون أمهيَّة أعلى لتقنيات التَّعليم يف إجراءات التَّعليم والتَّعلُّم
الفعليَّة داخل الصف ،مثل :كوهنا تسهل إعادة عرض
املعلومة ،ولديها القدرة على عرض املفهوم بأكثر من طريقة،
وزيادة دافعيَّة الطلبة حنو التَّعلُّم وزيادة تفاعلهم ،وحتسني
نوعيَّة التَّدريس املقدم للطلبة ،يف حني أن املعلِّمني يرون أمهيَّةً
أقل يف بعض اجلوانب ذات العالقة بتسهيل عمليَّات التَّواصل
بديال عن
وتقليل اجلهد املبذول من املعلِّم ،وإمكان إحالله ً

السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَة عند
مستوى ( )α≤0.05بين تصورات عينة البحث حول أهميَة
استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم يمكن أن تعزى إلى أي

من المتغيرات اآلتية :الجنس ،ونوع المؤهل ،والتَدريب ،والخبرة،
والمرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت)
للعينات املستقلة للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة
تصورات املعلِّمني حول
إحصائيَّة عند مستوى ( )α≤0.05بني ُّ
أمهيَّة استخدام تقنية التَّعليم يف تدريس العلوم ،واليت ميكن أن
تعزى إىل اجلنس ،أو نوع املؤهل ،أو التَّدريب ،أو اخلبة
للتعرف
(جدول  ،)2ومت إجراء اختبار حتليل التَّباين األحادي ُّ
على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى
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تصورات املعلِّمني حول أمهيَّة استخدام تقنيات
( )α≤0.05بني ُّ
التَّعليم يف تدريس العلوم ،واليت ميكن أن تعزى إىل املرحلة
التَّدريسيَّة أو التَّخصص (جدول .)1
توسطات احلسابيَّة ،واالحنرافات
يوضح اجلدول ( )2امل ِّ
املعياريَّة ،وقيمة اختبار (ت) لكل متغري من متغريات:
اجلنس ،نوع املؤهل ،التَّدريب ،واخلبة .وتظهر النتائج عدم

تبعا
وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى (ً )α≤0.05
لكل متغري من املتغريات السابقة ،مما يعن عدم وجود تباين
تصور عينة البحث ألمهيَّة استخدام التَّقنية يف
بني مستوى ُّ
تدريس العلوم ،ميكن أن يعزى إىل جنس املعلِّم ،أو نوع
مؤهله ،أو التَّدريب ،أو خبته.

جدول ()6
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهميَة استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم تبعا لمتغيرات :الجنس،
ونوع المؤهل ،والتَدريب ،والخبرة.
البعد
اجلنس
نوع املؤهل
التَّدريب
اخلبة

نوع العينة

العدد

متوسط
ال ِّ
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

17

6.75

0.45

أنثى

540

6.72

0.67

تربوي
غري تربوي

517

6.71

0.61

62

6.76

0.40

لديه تدريب

72

6.75

0.46

ليس لديه تدريب

501

6.72

0.62

سبع سنوات وأقل

552

6.73

0.61

أكثر من سبع سنوات

21

6.74

0.40

ويوضح اجلدول ( )7ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية والعدد؛ وذلك لتصورات عينة البحث حول أمهية
استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً ملتغريي املرحلة
التدريسية والتخصص ،كما يوضح اجلدول ( )1نتائج حتليل
التَّباين األحادي لداللة الفروق عند مستوى ( )α≤0.05بني
تصورات عينة البحث حول أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف
تبعا ملتغريي املرحلة التَّدريسيَّة،
تدريس العلوم؛ وذلك ً

قيمة ت

مستوى
الداللة

الداللة

5.51

0.63

غري دالة

0.42

0.70

غري دالة

5.54

0.62

غري دالة

0.42

0.76

غري دالة

والتَّخصص .وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
متوسطات عينة البحث لكال املتغريين ،حيث
إحصائيَّة بني ِّ
أظهرت نتيجة حتليل التَّباين األحادي أن قيمة (ف) غري دالة
إحصائيًّا عند مستوى ( .)α≤0.05مما يعن عدم وجود تباين
بني مستوى تقدير عينة البحث ألمهيَّة استخدام التَّقنية يف
تدريس العلوم ميكن أن يعزى إىل املرحلة التَّدريسيَّة ،أو
التَّخصص.

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لتصورات عينة البحث حول أهميَة استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم ،تبعا
لمتغيري المرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص.
المتغير

مستويات المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

املرحلة

ابتدائي
متوس
ثانوي

34
44
10

6.73
6.76
6.73

0.62
0.45
0.61
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المتغير

مستويات المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الكلي

512

6.74

0.61

فيزياء
كيمياء
أحياء
علوم
أخرى

42
47
22
44
50

6.77
6.74
6.72
6.74
6.21

0.67
0.40
0.61
0.67
0.30

الكلي

511

6.73

0.61

التَّخصص

جدول ()8
نتائج تحليل التَباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول أهميَة استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم ،تبعا لمتغيري
المرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص.
المتغير

مصدر التَباين

املرحلة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

التَّخصص

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

درجات
الحريَة

مجموع المربعات

متوسط مجموع
ِّ
المربعات

6

0.002

0.003

514

56.52

0.010

511

56.60

3

0.563

0.045

510

53.25

0.014

513

51.04

قيمة ف
0.01

0.47

مستوى
الداللة

0.232

0.162

الداللة
غري دالة

غري دالة

متوسطاهتا تنازليًا ،ويف حال
ومت ترتيب الفقرات حسب ِّ
توسطات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعياري
تساوت امل ِّ
األقل؛ ألن االحنراف املعياري األقل يعن تقاربًا أكب
توس .
لالستجابات حول امل ِّ

معيقات استخدام التَقنية في تدريس العلوم:

السؤال الثالث :ما تصورات معلِّمي العلوم في مدينة

الخرج حول معيقات استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم؟

توسطات
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج امل ِّ
احلسابيَّة ،واالحنرافات املعياريَّة إلجابات أفراد عينة البحث
عن فقرات احملور الثاين لألداة وللمحور ككل (جدول .)2

جدول ()9
متوسطات الحسابيَة ،واالنحرافات المعياريَة ،ومستوى األهميَة لكل فقرة من فقرات محور معيقات استخدام التَقنية في تدريس العلوم،
ال ِّ
وللمحور بشكل عام.
رقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الفقرة

استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

الحسابي

المعياري

6.70

0.12

عالية

6.23

0.21

عالية

6.20

0.26

6.20

0.23

6.50

0.74

6.03

0.72

عالية
عالية
متوسطة
متوسطة

5
6
4
3
1
2

يتطلب بنية حتتية غري متوفرة يف املدارس (السبورة الذكية ،اإلنَّتنت ،أجهزة احلاسب.)..
يتطلب جتهيزات معملية غري متوفرة يف خمتب املدرسة (برامج احملاكاة ،احلساسات ،أجهزة
احلاسب ،البجميات.)..
يتطلب تأهيل معلمي العلوم ببامج تطور مهن غري كافية يف الوقت احلاضر.
يتطلب دعماً فنياً غري متوفر يف املدارس.
يتطلب من املعلم مهارات عالية يف اللغة اإلجنليزية.
يتطلب من املعلم امتال مهارات حاسوبية معقدة.
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رقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الفقرة

استخدام التقنية في تدريس العلوم ...

الحسابي

المعياري

5.21
5.21

0.77
0.15

متوسطة
متوسطة

6.44

0.70

متوسطة

7
1

متطور بسرعة ال ميكن للمعلمني مسايرته.
يضيف عبئاً إضافياً على املعلم.

الكلي

مستوى اإلعاقة

إحصائيَّة عند مستوى ( )α≤0.05بني تصورات املعلِّمني حول
معيقات استخدام تقنية التَّعليم يف تدريس العلوم واليت ميكن
أن تعزى إىل اجلنس ،أو نوع املؤهل ،أو التَّدريب ،أو اخلبة
(جدول  ،)50ومت إجراء اختبار حتليل التَّباين األحادي
للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند
مستوى ( )α≤0.05بني تصورات املعلِّمني حول معيقات
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ،واليت ميكن أن
تعزى إىل املرحلة التَّدريسيَّة أو التَّخصص (جدول .)56
توسطات احلسابيَّة،
يوضح اجلدول ( )50امل ِّ
واالحنرافات املعياريَّة ،وقيمة اختبار (ت) لكل متغري من
متغريات :اجلنس ،نوع املؤهل ،التَّدريب ،واخلبة ،وتظهر
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى
تبعا ملتغري املؤهل ،والتَّدريب ،واخلبة ،مما يعن عدم
(ً )α≤0.05
وجود تباين بني مستوى تقدير عينة البحث ملعيقات
استخدام التَّقنية يف تدريس العلوم ميكن أن يعزى إىل نوع
مؤهله ،أو حصوله على التَّدريب من عدمه ،أو خبته.
يف حني أظهرت النتائج أن قيمة اختبار (ت) دالة
متوسطي تصورات
إحصائيًّا عند مستوى ( )α≤0.05بني
ِّ
الذكور واإلناث ،حول معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف
تدريس العلوم ،وذلك لصاحل اإلناث ،وبلغت قيمة حجم
األثر الختبار (ت) بني اجلنسني ( ،)0.20مما ُّ
يدل على
وجود فرق حقيقي بني تصوري املعلِّمني واملعلِّمات حول
املعيقات املتضمنة يف هذا احملور ،وأن املعلِّمات يتصورن أن
هذه املعيقات ميكن أن َّ
حتد من استخدامهن لتقنيات التَّعليم
يف تدريس العلوم بدرجة أعلى من تصور املعلِّمني.

يتضح من بيانات اجلدول ( )2أن آراء عينة البحث
حول مستوى إعاقة الفقرات املتضمنة يف هذا احملور تراوحت
متوسطة ،إذ تراوح
بني مستوى معيقات عالية ومعيقات ِّ
توس احلسايب هلذه املعيقات بني ( )5.21و ( .)6.70ووقع
امل ِّ
توسطة
جمموع املعيقات يف هذا احملور يف مستوى املعيقات امل ِّ
توس حسايب بلغ ( .)6.44كما إن استجابات عينة
مب ِّ
البحث لفقرات هذا احملور كانت متقاربة ،غري أهنا كانت
أكثر تشتتًا منها يف استجابتهم لفقرات احملور األول ،إذ
تراوح االحنراف املعياري لفقرات هذا احملور بني ()0.12
و ( .)0.15وكانت استجابات عينة البحث أكثر تشتُّتا
للفقرات اليت متثل معيقات أقل.
ونتائج البحث هلذا احملور تشري إىل أن عينة البحث
ترى أن أعلى املعيقات تتمثل يف معيقات خارج نطاق مهام
ومسؤوليَّات املعلِّم ،مثل :توفر البنية التَّحتيَّة ،والتَّجهيزات
البجميَّة واملعمليَّة ،ومستوى كفاية تأهيل املعلِّمني ،وتوفر
الدعم الفن .يف حني أن أقل املعيقات تتمركز حول املعلِّم،
ويف نطاق إمكاناته ،وهي :مهارات لغويَّة إجنليزيَّة ،ومهارات
حاسوبيَّة ،وصعوبة مسايرة املعلِّمني للتطور السريع يف التَّقنية،
وما يضيفه من أعباء جديدة على املعلِّمني.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَة عند
مستوى ( )α≤0.05بين تصورات عينة البحث حول معيقات
استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم يمكن أن تعزى إلى أي

من المتغيرات اآلتية :الجنس ،ونوع المؤهل ،والتَدريب ،والخبرة،
والمرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص؟

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت)
للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة
للعينات املستقلة ُّ
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جدول ()11
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول معيقات استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم تبعا لمتغيرات :الجنس،
نوع المؤهل ،التَدريب ،والخبرة.
البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.30

نوع العينة

العدد

ذكر

13

6.51

أنثى

561

6.30

0.31

املؤهل

تربوي
غري تربوي

514

6.43

0.31

62

6.40

0.32

التدريب

لديه تدريب
ليس لديه تدريب

72

6.67

0.15

500

6.41

0.30

اخلبة

سبع سنوات وأقل
أكثر من سبع سنوات

551

6.43

0.30

23

6.45

0.13

اجلنس

قيمة ت

مستوى

الداللة

الداللة

4.14

0.05

دالة

0.11

0.12

غري دالة

5.10

0.54

غري دالة

0.43

0.74

غري دالة

التَّدريسيَّة ،والتَّخصص .وتظهر النتائج عدم وجود فروق ذات
متوسطات عينة
داللة إحصائيَّة عند مستوى ( )α≤0.05بني ِّ
البحث لكال املتغريين ،فقد أظهرت نتيجة حتليل التَّباين
األحادي أن قيمة (ف) غري دالة إحصائيًّا عند مستوى
( .)α≤0.05مما يعن عدم وجود تباين بني مستوى تقدير عينة
البحث ملعيقات استخدام التَّقنية يف تدريس العلوم ،ميكن أن
يعزى إىل املرحلة التَّدريسيَّة أو التَّخصص.

ويوضح اجلدول ( )55ااملتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية والعدد؛ وذلك لتصورات عينة البحث
حول معيقات استخدام تقنيات التعليم يف تدريس العلوم تبعاً
ملتغريي املرحلة التدريسية والتخصص ،كما يوضح اجلدول
( )56نتائج حتليل التَّباين األحادي لداللة الفروق عند مستوى
تصورات عينة البحث حول معيقات استخدام
( )α≤0.05بني ُّ
تبعا ملتغريي :املرحلة
تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ،وذلك ً

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لتصورات عينة البحث حول معيقات استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم ،تبعا
لمتغيري المرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص.
المتغير
املرحلة

التَّخصص

مستويات المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ابتدائي
متوس
ثانوي

35

6.61

0.16

44

6.45

0.34

72

6.43

0.34

الكلي

514

6.45

0.31

فيزياء
كيمياء
أحياء
علوم
أخرى

41

6.42

0.36

47

6.45

0.42

22

6.44

0.37

46

6.64

0.10

50

6.27

0.35

الكلي

510

6.44

0.31
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جدول ()12
نتائج تحليل التَباين األحادي لداللة الفروق بين تصورات عينة البحث حول معيقات استخدام تقنيات التَعليم في تدريس العلوم ،تبعا لمتغيري
المرحلة التَدريسيَة ،والتَخصص.
المحور

مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط مجموع
المربعات

قيمة ف

املرحلة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

6
510
516

0.500
45.52
45.62

0.01
0.65

0.63

التخصص

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

3
571
572

5.11
41.46
42.20

0.42
0.60

5.21

مستوى
الداللة
0.72

0.50

الداللة
غري دالة

غري دالة

تسهل إعادة عرض املعلومة ،ولديها القدرة على عرض
ِّ
املفهوم بأكثر من طريقة ،وزيادة دافعيَّة الطلبة حنو التَّعلُّم
وزيادة تفاعلهم ،وحتسني نوعيَّة التَّدريس املقدم للطلبة ،وهذا
يتوافق مع ما أشار إليه جمموعة من الباحثني من أن تقينات
التَّعليم ميكن أن تسهم يف حتفيز تعلُّم الطلبة داخل الصف،
إذ يرى جريناجر ) ،(Grinager, 2006أن استخدام التَّقنية يف
التَّعليم ميكن أن يسهم يف اندماج الطلبة يف حمتوى تفاعلي،
كما ميكن أن يعزز مهارات الفهم والتَّفكري من خالل
االستقصاء والعمل التَّعاوين ،ويساعد على تبن طرق تعلُّم
فرديَّة ،كما ميكن أن يسهم يف وصول الطلبة إىل معرفة حديثة
ودقيقة .ويرى بول وبيل ) (Bull & Bill, 2008إىل أن التَّقنية
ميكن أن تفيد يف تقدمي مناذج لألفكار العلميَّة ،أو تعبريات
مصورة هلا ،كما ميكن عرضها بعدة أشكال؛ مما ميكن أن
يساعد الطلبة على فهم هذه األفكار العلميَّة .كذلك أشار
إيفي ) (Efe, 2011إىل أن تقنيات التَّعليم ميكن أن تعطي
الطلبة قــدرة أك ـب لتصـ ُّور املعـ ـرفة العمليَّة اجملردة والتَّعامل
معها.
ومل تظهر أي فروق دالة إحصائيًّا بني تصورات عينة
البحث ميكن أن تعزى إىل أي من متغريات البحث ،وهذه
اسات السابقة ،فقد توصلت
النتيجة كذلك تتوافق مع ِّ
الدر َ
دراسة اخلطيب ( )6006إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا
بني اجتاهات املعلِّمني حنو تقنيات التَّعليم ميكن أن تعزى إىل

مناقشة النتائج:
أهميَة استخدام التَقنية في تدريس العلوم:

تتوافق نتائج هذا البحث الذي هدف إىل دراسة
تصورات معلِّمي العلوم حول استخدام تقنيات التَّعليم يف
ُّ
اسات السابقة؛ إذ أشارت
تدريس العلوم ،مع نتائج ِّ
الدر َ
نتائج دراسة العساف والصرايرة ( )6056إىل أن املعلِّمني يف
توس .
األردن يرون أمهيَّة استخدام التَّقنية بدرجة تفوق امل ِّ
وتوصلت دراسة اخلطيب ( )6006إىل وجود اجتاهات إجيابيَّة
وتوصلت دراسة سفر
لدى املعلِّمني حنو تقنيات التَّعليم.
َّ
( )6056إىل وجود اجتاهات إجيابيَّة لدى املعلِّمني يف سوريا
حنو دمج تقنيات التَّعليم يف التَّدريس ،كما إن هذه النتيجة
تتوافق مع نتيجة دراسة أجريت يف تركيا تناولت معتقدات
معلِّمي العلوم حول استخدام تقنيات التَّعليم ،فتوصلت إىل
أن معلِّمي العلوم يرون أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف
حتفيز تعلُّم الطلبة ،ويف مساعدة املعلِّمني أنفسهم يف التَّدريس
).(Czerniak et al., 1999
ورغم حصول مجيع الفقرات على مستوى أمهيَّة يقع
يف نطاق املستوى العايل فإن املعلِّمني يرون أمهيَّة أعلى
لتقنيات التَّعليم يف إجراءات التَّعليم والتَّعلُّم الفعليَّة داخل
الصف ،وهذا يتَّضح من حصول بعض الفقرات على
متوسطات أعلى ،وهذه الفقرات مثل :كون تقنيات التَّعليم
ِّ
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ميكن ملعلِّمي العلوم استخدامها ،وخدمة إنَّتنت متاحة
للطالب واملعلِّم ،وسبورة ذكيَّة.

متغريات اجلنس ،أو التَّخصص ،أو سنوات اخلبة ،أو التَّعرض
ملساقات يف تقنيات التَّعليم (دورات) ،أو املرحلة اليت يعملون
هبا ،يف حني أشارت نتائج دراسته إىل وجود فرق دال
إحصائيًّا بني اجتاهات املعلِّمني ميكن أن تعزى إىل املؤهل،
غري أن املقارنة اليت متت بني مؤهالت املعلِّمني ختتلف عن
اسة بني
املؤهالت يف البحث احلايل ،إذ قارنت تلك ِّ
الدر َ
املعلِّمني ذوي مؤهل الدبلوم واملعلِّمني محلة البكالوريوس ،يف
حني أن البحث احلايل قارن بني املعلِّمني خرجيي الكليَّات
الَّتبويَّة .كما إن نتائج
الَّتبويَّة واملعلِّمني خرجيي الكليَّات غري َّ
َّ
دراسة سفر ( )6056أظهرت -كذلك -عدم وجود فروق
دالة إحصائيًّا بني اجتاهات املعلِّمني حنو دمج التَّقنية يف
التَّعليم ميكن أن تعزى إىل متغريات اجلنس ،أو اخلبة ،أو
املؤهل (جامعي أو دبلوم).
وهذه النتائج تظهر أن تصورات املعلِّمني إجيابيَّة حول
أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم ،وهبذا فإهنم
مهيأون لتطوير ممارساهتم يف استخدام تقنيات التَّعليم ،إذ
الَّتبوي أكد
يشري بيسويك ) (Beswick, 2004إىل أن البحث َّ
أن ممارسات املعلِّمني هي نتيجة هنائيَّة لتصوراهتم؛ ولذلك
فهو يؤكد أن أية حماولة لتطوير املمارسة ينبغي أن يصاحبها
تطوير يف معتقداهتم حول جمال هذه املمارسة ،كما أكد
هاكفريديكان ودانا ) (Hakverdi-Can & Dana, 2012وجرنيا
الَّتبويَّة
وزمالؤه ) (Czerniak et al., 1999أن ِّ
اسات َّ
الدر َ
توصلت إىل أن تصورات املعلِّمني واعتقاداهتم حول تقنيات
التَّعليم تؤثر يف استخدامهم هلا داخل الصفوف الدراسيَّة،
تصور إجيايب للمعلِّمني حنو
غري أنه ينبغي التَّكامل بني بناء ُّ
استخدام تقنيات التَّعليم يف التَّدريس من ناحية ،وتوفري هذه
التَّقنيات هلم من ناحية أخرى ،كما أشارت نتائج البحث
احلايل إىل ضعف التَّجهيزات املدرسيَّة فيما يتعلَّق بتقنيات
التَّعليم اليت ميكن ملعلِّم العلوم استخدامها ،إذ أظهرت النتائج
أن أكثر من نصف املدارس اليت ينتمي إليها أفراد العينة ال
يوجد هبا جتهيزات املعامل احملوسبة ،ومعامل حاسب آيل

معيقات استخدام التَقنية في تدريس العلوم:

يشري رينجستاف وكيلي
إىل أن استخدام تقنيات التَّعليم مصحوب بالعديد من
صل بن غمالس ) (Bingimlas, 2009من
الصعوبات .وتو َّ
خالل حتليله للبحوث السابقة إىل أن معيقات استخدام تقنية
املعلومات واالتصال يف تدريس العلوم ميكن تصنيفها
ملستويني رئيسني ،األول :معيقات على مستوى املعلِّمني،
وتتمثل يف :ضعف ثقة املعلِّمني بأنفسهم ،وضعف قدراهتم
يف استخدامها ،وتصوراهتم السلبيَّة عن التَّقنية ،وممانعتهم
التَّغيري .والثاين :معيقات على مستوى املدرسة ،وتتمثل يف:
الفعال ،وضعف اإلمكانات
ضيق الوقت ،وضعف التَّدريب َّ
التَّقنية املتوفرة ،وضعف الدعم الفن .كما يشري بن غمالس
إىل أن العالقة بني هذه املعيقات َّ
معقدة ومتداخلة بشكل
كبري ،فتوفُّر اإلمكانات التَّقنية ال يعن بالضرورة ُّ
متكن املعلِّم
من استخدام هذه التَّقنيات يف التَّدريس؛ ألنه قد ال يكون
مدربًا على استخدامها ،أو قد تكون لديه اجتاهات سلبيَّة
حنو استخدامها.
ولذلك فإن هذه املعيقات تتباين لدى املعلِّمني
حسب البيئة التَّعليميَّة اليت يعملون هبا ،وذلك حسب توفر
البنية التَّحتيَّة التَّقنية ،وتوفر برامج التَّطور املهن املقدمة
للمعلِّمني حول استخدام تلك التَّقنيات ،وتوفر الدعم الفن،
وتصوراهتم حول أمهيَّة استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريسهم.
ففي دراسة أجريت على  260من معلِّمي التَّعليم العام يف
الواليات املتحدة األمريكيَّة أظهرت النتائج أن املعلِّمني يرون
أن أبرز معيقات استخدامهم لتقنيات التَّعليم تتمثل يف
ضعف تدريبهم ،وضعف الدعم َّ
املقدم لتشغيل التَّقنيات،
وضياع وقت الدرس بسبب املشكالت التَّقنية ،وعدم قدرهتم
على متابعة ما يقوم به الطلبة يف أثناء استخدامهم للتَّقنية
) .(Digedu, 2014وسرد مثل هذه املعيقات يوحي بأن البيئة
)(Ringstaff & Kelley, 2002
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تتعلق بالوقت أو صعوبة االستخدام ،وهذا يؤكده ما أشار
إليه بن غمالس ) (Bingimlas, 2009من التَّداخل والتَّعقيد بني
هذه املعيقات؛ ولذلك فإن املدخل املناسب لتفعيل استخدام
تقنيات التَّعليم يفَّتض أن يتسم بالشموليَّة يف حماولة التَّغلب
على هذه املعيقات؛ ألن ظهور أحدها قد يكون له نفس
تأثري وجودها جمتمعة.
وأظهرت نتائج البحث احلايل عدم وجود فروق ذات
تبعا ملتغريات عينة البحث ،عدا اجلنس،
داللة إحصائيَّةً ،
وهذا الفرق بني املعلِّمني واملعلِّمات يف النظرة للمعيقات اليت
حتول دون استخدام تقنيات التَّعليم ،ميكن أن تعزى إىل
ضعف الثقة يف استخدام تقنيات التَّعليم لدى املعلِّمات،
اسات السابقة أن الذكور
مقارنة باملعلِّمني ،فقد أظهرت ِّ
الدر َ
لديهم ثقة أكب يف استخدام تقنيات التَّعليم ،مقارنة
باإلناث ،وأن اإلناث يرين أن استخدام تقنيات التَّعليم
عموما هو جمال له صلة بالذكور ،أكثر من كونه ذا صلة
ً
باإلناث ) .(Yau & Cheng, 2012كما إن دراسة تشو وشو
) (Zhou & Xu, 2007توصلت إىل أن املعلِّمات يعانني من
ضعف الثقة واخلبة يف استخدام تقنيات التَّعليم ،مقارنة
باملعلِّمني.
كما إنه من الالفت يف النتائج اليت توصل إليها
البحث احلايل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بني
املعلِّمني احلاصلني وغري احلاصلني على تدريب يف تقنيات
التَّعليم ،إذ يرى الباحثون الَّتبويون أن من أهم عوامل التَّغلب
على معيقات استخدام تقنيات التَّعليم يف التَّدريس تكمن
يف برامج التَّدريب اليت َّ
تقدم للمعلِّمني حول هذه التَّقنيات
) ،(Guzey & Roehrig, 2009ومن ثَّ فإن النتيجة اليت مت
التَّوصل إليها يف هذا البحث ال تتوافق مع هذه الرؤية ،إذ
يفَّتض أن تؤثر البامج التَّدريبيَّة املقدمة للمعلِّمني يف نظرهتم
ملعيقات استخدامها ،وبناء عليه إحداث فرق بينهم وبني من
مل حيصل على تدريب .غري أن هذه النتيجة ميكن عزوها إىل
ضعف التَّجهيزات التَّقنية املدرسيَّة اليت مل تتح للمعلِّمني يف

املدرسيَّة مدعومة بتقنيات تعليميَّة ميكن استخدامها ،كما إن
املعلِّمني ال يرون أن الدعم الفن ميثل هلم معي ًقا يف استخدام
هذه التَّقنيات ،غري أهنم يرون أن ما يعيق استخدامهم
لتقنيات التَّعليم هي معيقات على مستوى املعلِّمني ،حسب
تصنيف بن غمالس ) ،(Bingimlas, 2009وهذه املعيقات
تتمثل يف ضعف قدرهتم على استخدام هذه التَّقنيات،
وضعف اجتاهاهتم حنو استخدامها؛ ملا تسببه من مشكالت
تعيق التَّدريس.
ونتائج البحث احلايل توصلت إىل أن املعلِّمني يرون
أن املعيقات األعلى اليت حتول دون استخدامهم تقنيات
التَّعليم يف تدريس العلوم ميكن تصنيفها ضمن املعيقات
املدرسيَّة ،وتتمثل يف ضعف التَّجهيزات التَّقنية املدرسيَّة.
تصور املعلِّمني حول هذه املعيقات مع ما قدموه من
ويتفق ُّ
معلومات عن التَّجهيزات التَّقنية يف املدراس اليت يعملون هبا،
فقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف املدارس ال تتوفر فيها
معامل افَّتاضيَّة ،أو معامل حاسب آيل متاحة ملعلِّمي العلوم
وطالهبم ،أو سبورة ذكيَّة ،أو خدمة اإلنَّتنت ،وهذا الضعف
يف التَّجهيزات املدرسيَّة قد يكون السبب الذي قاد املعلِّمني
لتصور أن املعيقات األبرز اليت يواجهوهنا هي متطلبات تقنية
ُّ
ليس هلم عالقة هبا ،يف حني جاءت املعيقات ذات الصلة
هبم يف مراتب متأخرة .وتوصلت دراسة الشهري ( )6055إىل
النتيجة نفسها ،إذ أشارت إىل أن أبرز معيقات استخدام
التَّقنية يف تدريس العلوم تكمن يف عدم توفر البنية التَّحتيَّة
التَّقنية يف املدارس.
ومع أمهيَّة توفر البنية التَّحتيَّة التَّقنية لتحفيز استخدام
تقنيات التَّعليم من قبل املعلِّمني ،فإن توفرها ليس الشرط
الوحيد الستخدام املعلِّمني هلا ،فقد يتبني للمعلِّمني حال
توفرها وجود ضعف لديهم يف كيفيَّة استخدامها ،أو ضعف
دعما فنيًّا يتغلب على املشكالت التَّقنية
يف تقدمي املدارس ً
اليت قد حتدث ،كما ميكن أن تتغري تصوراهتم حول أمهيتها
وفاعليتها يف تدريس العلوم؛ بسبب مشكالت قد يواجهوهنا
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دورات تدريبيَّة يف جمال تقنيات التَّعليم ،ومستوى توفر
تقنيات التَّعليم يف مدارسهم.
 .4دراسة أثر البامج التَّدريبيَّة املقدمة ملعلِّمي العلوم يف
مستوى استخدامهم لتقنيات التَّعليم يف تدريسهم.

أغلب املدارس التَّعامل مع تقنيات التَّعليم بصورة مباشرة ،مما
حال بينهم وبني اكتشاف مستوى قدرهتم على التَّعامل مع
هذه التِّقنيات ،ومدى حاجتهم إىل برامج تدريبيَّة تسهم يف
رفع مستوى التَّقنيات وتفعيلهم هلا يف دروسهم .كما ميكن
أن يعزى مصدر عدم وجود فرق بني املعلِّمني احلاصلني وغري
احلاصلني على تدريب إىل كون البامج التَّدريبيَّة املقدمة تتسم
بعدم الكفاية أو عدم الفعالية.

شكر وتقدير:

يتقدم الباحثان بالشكر والتَّقدير ملركز التَّميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيَّات جبامعة امللك
سعود على دعم نشر هذا البحث.

التَوصيات:

المراجع:

يف ضوء نتائج البحث احلايل ،فإن الباحثَـني يوصيان

األمحد ،أمساء (5361هـ) .أثر استخدام برنامج العروض التَّقدمييَّة
(بوربوينت) على حتصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي يف مقرر
الَّتبية،
العلوم مبدينة الرياض .رسالة ماجستري غري منشورة ،كليَّة َّ

باآليت:
 .5دعم املدارس بتجهيزات تقنية ميكن استخدامها يف
تدريس العلوم ،مثل املعامل احملوسبة ،ومعامل احلاسب اآليل،
واإلنَّتنت ،والسبورة الذكيَّة.
 .6استثمار التَّصورات اإلجيابيَّة للمعلِّمني حول أمهيَّة
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم يف املشاريع
التَّطويريَّة لتفعيل تقنيات التَّعليم.
 .4تقدمي تدريب فعال ملعلِّمي العلوم حول استخدام تقنيات
التَّعليم يف تدريس العلوم.
 .3رفع مستوى ثقة معلِّمات العلوم يف قدرهتن على التَّعامل
مع تقنيات التَّعليم بصورة فعالة.

جامعة امللك سعود.
ُّ
حسنني ،مهدي ( .)6055توظيف تكنولوجيا التَّعليم يف برامج التَّعلم عن
الَّتبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس .اجمللة
بعد يف كليَّة َّ
الفلسطينيَّة للَّتبية املفتوحة عن بعد.23-34 ، )1(4 .
اخلطيب ،لطفي ( .)6006اجتاهات امل ِّعلمني يف حمافظة إربد حنو تكنولوجيا

الدراسَات اإلسالميَّة.
الَّتبويَّة و ِّ
التَّعليم .جملة جامعة امللك سعود للعلوم َّ
.110-164 ،)6(53
الرشيد ،إخالص (5361هـ) .أثر استخدام تقنية البامج املعتمدة على
توس يف مادة العلوم
احلاسوب على حتصيل طالبات الصف األول امل ِّ
الَّتبية ،جامعة امللك
مبدينة الرياض .رسالة ماجستري غري منشورة ،كليَّة َّ

سعود.
سفر ،وداد ( .)6056اجتاهات املعلِّمني حنو دمج التَّكنولوجيا يف التَّعليم
دراسة ميدانيَّة يف مدارس احللقة األوىل من التَّعليم األساسي يف حمافظة
الَّتبويَّة.442-401 ،)4(60 .
دمشق .جملة العلوم َّ
الشايع ،فهد بن سليمان واحلسن ،رياض بن عبدالرمحن ( )6007املهارات
احلاسوبيَّة الالزمة ملعلِّم العلوم كما حيددها املختصون .جملة كليَّة
الَّتبية.24-24 .)45(5 .
َّ
الشايع ،فهد؛ عبد احلميد ،عبد الناصر ( 2 ،6055سبتمب) .مشروع
تطوير مناهج الرياضيَّات والعلوم الطبيعيَّة يف اململكة العربيَّة السعوديَّة:
الَّتبية العلميَّة :فكر
آمال وحتديات .املؤمتر العلمي اخلامس عشر " َّ
جديد لواقع جديد" .اجلمعيَّة املصريَّة للَّتبية العلميَّة ،مصر.
الشديفات ،جومانه ( .)6055أثر استخدام احلاسوب يف التَّحصيل
الَّتبية اإلسالميَّة
الدراسي لدى طلبة مساق مناهج وأساليب تدريس َّ

المقترحات:
يف ضوء نتائج البحث احلايل ،فإن الباحثَـني يقَّتحان
إجراء البحوث اآلتية:
للتعرف على سبب وجود فرق دال
 .5دراسة َّ
معمقة ُّ
إحصائيًّا بني تصورات املعلِّمني واملعلِّمات حول معيقات
استخدام تقنيات التَّعليم يف تدريس العلوم.
 .6دراسة مستوى استخدام معلِّمي العلوم لتقنيات التَّعليم،
بتصوراهتم حول أمهيتها ،وحصوهلم على
ومدى ارتباط ذلك ُّ
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-771 ،)6-5(67 . جملة جامعة دمشق.يف جامعة آل البيت
.106
 واقع استخدام الوسائ اإللكَّتونيَّة املتعددة يف.)6055(  قسيم،الشناق
.تعليم العلوم بدولة اإلمارات العربيَّة املتحدة من وجهة نظر املعلِّمني
.607 -511 ،62 .الَّتبويَّة
َّ اجمللة الدوليَّة لألحباث
 واقع استخدام تقنيات التَّعليم لدى.)6055(  علي بن حممد،الشهري
توسطة واحتياجاهتم التَّدريبيَّة (دراسة
ِّ معلِّمي العلوم باملرحلة امل
-615 .)4(1 .الَّتبية وعلم النفس
َّ  دراسات عربيَّة يف.)تشخيصيَّة
.444
 الوسائل التَّعليميَّة: تقنية التَّعليم بني مفهومني.)5222(  بدر،الصاحل
. دراسات تربويَّة واجتماعيَّة.ومدخل النظم ومضامينه التَّعليميَّة
.35-1 ،)5(6
 مدى وعي املعلِّمني مبفهوم.)6056(  خالد، مجال والصرايرة،العساف
التَّعلُّم اإللكَّتوين وواقع استخدامهم إياه يف التَّدريس يف مديريَّة تربية
.22-34 .)5(54 .الَّتبويَّة والنفسيَّة
َّ  جملة العلوم.عمان الثانية
 مشاريع قيد.)6051( )مشروع امللك عبداهلل لتطوير التَّعليم العام (تطوير
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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.
Keywords: Educational Technologies- Science Teaching
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خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...

مستوى المعرفة التخصصية لمعلمي الكيمياء في ضوء المعايير المهنية الوطنية بالمملكة العربية السعودية
خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم
كلية الرتبية ـ جامعة القصيم
قدم لليشر 8341/2/2هـ  -وقبل 8341 /4/ 21هـ

المستخلص :استنهدفت الدراسة احلالية التعرف على مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء
باململكة العربية السعودية ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املينهج الوصفي املسحي ،وتكونت أداة الدراسة من اختبار معريف يف ختصص الكيمياء يف
ضوء أربعة عشر معيارا معرفيا مت حتديدها من قائمة املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ،ومشلت الدراسة 44
معلما ومعلمة من معلمي الكيمياء بإدارة التعليم مبحافظة الرس ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من اليتائج من أمهنها :أن درجة معرفة معلمي الكيماء
التخصصية يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية كانت بدرجة متوسط  3..4ومبستوى مقبول وبيسبة
مئوية بلغت  ،٪43.43كما دلت اليتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عيد مستوى  ...4بني درجة معرفة معلمي الكيمياء
التخصصية يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغريات اانجي ،،املههل العلمي ،نو املههل،
اخلربة التدريسية).
الكلمات المفتاحية :املعرفة التخصصية للمعلم ،معلم الكيمياء ،املعايري املنهيية.
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جملة رسالة الرتبية وعلم اليف – ،العدد  – 44الرياض امجادى اآلخرة 8341هـ /مارس )2.84
ا & Metzler

يهكد كل من ميتىلر ومسن
 )Woessmann,2010على أن املعرفة التخصصية تعد عامال
منهما وحامسا يف العملية التعليمية ،وأنه جيب على املعلم أن
يكون متمكيا من مادة التخصص اليت يقوم بتدريسنها من
أجل دعم تعلم طلبته ،وأن عمق واستيعاب املعرفة
التخصصية اليت جيب أن يدرسنها باإلضافة إىل املنهارات
الرتبوية مها مفتاح املمارسة الياجحة للمعلم.
ويضيف كابني ا )Chapin,2011أن معرفة احملتوى
التخصصي للمعلمني له أثر عميق على التعليم والتحصيل
العلمي للطالب ،فاملعلم الذي ميتلك املعرفة التخصصية
للمحتوى يستطيع شرح املصطلحات واملفاهيم واألفكار
للطلبة ،وحيدد الكتب املياسبة ملعانجة مواضيع معيية،
يوجه األسئلة اليت تساعد
ويعرض احملتوى بشكل دقيق ،و ِّ
الطالب على تيظيم املعرفة يف األفكار املنهمة.
ويف الوقت الذي يُشار فيه إىل أن معرفة املعلم
التخصصية للمادة اليت يدرسنها والتمكن من حمتواها العلمي
مطلب ضروري ليجاح مجيع املعلمني على اختالف
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
ووجدانية ،باإلضافة إىل أن تعلم العلوم أصبح ضرورة
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 مواكبة التطورات مع احملافظة على جوهر العلم وأصوله
اأبو جحجوح9002 ،م) .ويشري نصر ا2..4م) إىل أن
متكن املعلم من أساسيات ومفاهيم وحقائق املادة أو املواد
الدراسية التخصصية تسنهم يف تطوير أدائه الذي يُعد شرطا
ضروريا ليجاحه كمعلم.

مقدمة:
يعد املعلم يف أي نظام تعليمي العيصر املنهم الذي تقوم
على جنهوده العملية الرتبوية والتعليمية ،ويف ظل تلك املكانة
املميىة للمعلم تهكد األدبيات الرتبوية على أن جناحه يف أداء
أدواره ومنهامه ووظائفه احلديثة يعتمد بالدرجة األوىل على ما
ميتلكه من صفات شخصية وقدرات علمية ومنهارات منهيية،
باإلضافة إىل متكيه من مادة ختصصه وقدرته على توصيل
عياصرها األساسية للطالب ،فإملام املعلم باملعارف الالزمة
لتخصصه العلمي الذي يقوم بتدريسه شاملة
خصائص العلم ومبادئه ومفاهيمه وقدر واف من معلوماته،
فضال عن فنهمه للمفاهيم والتعميمات اليت تيتمي إىل جمال
ختصصه من أهم الصفات اليت جيب توافرها يف املعلم.
وتعد معرفة املعلم مبحتوى املادة العلمية من أهم أقسام
معرفة املعلم اليت حتدث عينها شوملان ا )Shulman,1986من
خالل أحباثه عن معرفة املعلم ،واليت ركى فينها على دراسة
معرفة املعلم من حيث ما يعرفه ،وما حيتاج ملعرفته ،ومصادر
معرفته ،وطريقة تيظيمنها ،وطريقة استيعابه للمادة العلمية،
وتأثري ذلك يف عملية تدريسه ،وكيفية حتويل تلك املعرفة
لتكون مفنهومة للطالب ،وكيف يتعامل مع احملتوى العلمي،
وكيف يتم استخدام تلك املعرفة يف عملية التدري،
اأمبوسعيدي واحلجري2.84 ،م).
ومتكن املعلم من مادته العلمية باإلضافة ملا يرتبط هبا
من جوانب تربوية وثقافية مسألة ال خالف حول أمهيتنها
ودورها يف شخصية املعلم وأدائه ،فنهذا التمكن يساعده
على فنهم أدواره الرتبوية وعمليات تدريسه ،وميده بثقة كبرية
يف نفسه وجيعله دائما يف حالة وعي بالذات ،باإلضافة
ملتابعته املستمرة للتطور يف جمال املادة وحمتواها وما جيري يف
الوسط الثقايف ،ألن هذا ميكيه من ربط املعرفة واملادة العلمية
بالواقع احليايت للطالب ،مما يقرب املعلومة وجيعل املياهج
أكثر وظيفية ا )Scheiner,2015ا.)Peretz,2011
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التعليمية يف اململكة العربية السعودية ،ومرجعا منهما لتقومي
وتطوير برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة وتدريبنهم يف
أثيائنها ،باإلضافة إىل أهنا توفر إطارا علميا للتيمية املنهيية
الذاتية للمعلم ااألخشمي9002 ،م).
وتشري املعايري املنهيية الوطيية للمعلمني إىل ما جيب على
املعلم معرفته والقيام به ،وهي بذلك تتضمن املعارف
واملنهارات اليت حيتاجنها املعلم ليكون فاعال يف منهيته وملما
مبتطلباهتا املعرفية والتطبيقية مبا تشتمل من معرفة ختصصية
متعمقة ومعرفة مدى واسع من طرق التدري ،،والقدرة على
إجياد بيئة تعلم ميتجة ،وعلى استخدام أساليب التقومي
بأنواعنها ،وفنهم مظاهر اليمو اإلنساين ااملركى الوطين للقياس
والتقومي9009 ،م).
وتتكون املعايري املنهيية الوطيية للمعلمني باململكة من
أربعة جماالت رئيسة يعتمد كل مينها على اآلخر؛ وهي:
املعرفة املنهيية ،املمارسة املنهيية ،البيئة الصفية ،املسهولية
املنهيية .وحتدد هذه اجملاالت ما ييبغي على املعلم معرفته
وأداؤه ،كما تبني نطاق عمله ،وييدرج حتت كل جمال عدد
من املعايري الفرعية اليت حتدد ما ييبغي على املعلم معرفته
والقدرة على أدائه ضمن نطاقه ،وييدرج حتت كل جمال من
جماالت منهية التدري ،عدد من املعايري العامة املشرتكة
نجميع املعلمني ،ماعدا املعيار العام اخلاص بـ "املعرفة
بالتخصص وطرق تدريسه" الذي ييدرج حتت اجملال األول
جمال املعرفة املنهيية فالتسا هذا الباب ،واختالفه باختالف
التخصصات العلمية ،فقد أفردت له املعايري املنهيية الوطيية
للمعلمني باململكة وثيقة مستقلة ،وبذلك فإن املعايري كاملة
قد تكونت من جىأين؛ أحدمها :املعايري املشرتكة ملعلمي
مجيع التخصصات ،واآلخر :املعايري اخلاصة مبعلمي
التخصصات العلمية املختلفة ااألخشمي9002 ،م) ،ومينها
ختصص الكيمياء .وتتكون معايري معلم الكيمياء من
جىأين؛ مها:

ولذلك كله أولت معظم دول العامل اهتماما بالغا يف
إعداد وتأهيل وتطوير املعلم بصفة عامة ومعلم العلوم على
وجه اخلصوص قبل اخلدمة ويف أثيائنها إميانا مينها بأن كفاءة
املهسسات التعليمية وجودة ما تقدمه من تعليم وما حتققه
من مستوى تعليمي لطالهبا تقاس بكفاءة معلمينها وما
ميتلكونه من معارف علمية ومنهارات تدريسية ،فالتدري،
ميثل قلب العملية التعليمية وجوهرها وبذلك فإن جودة
اليظام التعليمي رهن جبودة أداء املعلم اراشد9002 ،م).
وألن املعلم يعد املتغري األهم يف حتقيق قضية جودة التعليم
فإن العمل الدائم على حتسني مستوياته ،وتيمية كفاءته
العلمية واملنهيية والثقافية يصبح مطلبا ملحا ألي نظام
تعليمي يسعى للجودة ،وإذا مل يتمتع املعلم مبستويات
الكفاءة املنهيية املطلوبة فال جدوى من احلديث عن تطوير
جودة التعليم ااألمانة العامة نجامعة الدول العربية9002 ،م).
ويف ضوء حتقيق جودة التعليم املرتبط جبودة أداء املعلم
يُعد مشرو تطوير املعايري املنهيية الوطيية للمعلمني الذي أعده
املركى الوطين للقياس والتقومي لصاحل مشرو امللك عبداهلل
لتطوير التعليم أحد املرتكىات اليت تقوم علينها جنهود التغيري
والتطوير يف جمال الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية؛
إذ خيدم عدة أغراض من أمهنها التحقق من املعارف واملنهارات
اليت جييدها املعلمون انجدد املتقدمون ملنهية التعليم ،واإلسنهام
يف تكوين صورة عن مدى فاعلية املعلم انجديد ميكن
االستفادة مينها على حنو مهسسي أو ذايت لتحديد احلاجات
املنهيية والتعليمية وتطويرها ،فضال عن تىويد مهسسات إعداد
املعلمني بتغذية راجعة عن مستوى خمرجاهتا ،ومساعدهتا على
إعداد معلمني متمكيني وقادرين على حتقيق تلك املتطلبات،
يتميىون باملرونة ،ولدينهم القابلية على استيعاب الظروف
املتغرية والتعامل معنها ،إضافة لتمتعنهم مبيظومة من القيم
والتوجنهات املنهيية ااملركى الوطين للقياس والتقومي9009 ،م).
وبصورة وظيفية أكثر وضوحا أصبحت تلك املعايري األساس
يف بياء االختبارات املنهيية للمتقدمني على الوظائف
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التدريسية االشنهري9002،م) ،ويهكد ذلك ما أشارت إليه
العديد من الدراسات مثل :دراسة انجرجاوي ونشوان
ا9002م) ،ودراسة عبداهلل ا9002م) ،ودراسة طالب
ا9000م) ،ودراسة عبداحلي ا9000م) ،ودراسة العليمات
ا9000م) ،ودراسة الغامدي ا9000م) ،ودراسة احلازمي
وآخرين ا9009م) ،ودراسة انجنهين ا9005م) ،ودراسة
الرحيلي ا9002م) على أن هياك قصورا يف أداء معلمي
العلوم الطبيعية بشكل عام ومعلمي الكيمياء بشكل خاص
يف جمال التيفيذ وخاصة يف ما خيص التمكن من املادة
العلمية التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع املواد
األخرى ،وعدم معرفة املعلمني بكل جديد يف جمال
التخصص.
ولكي يهس ،معلم الكيمياء بيئة تعليم وتعلم ملفاهيم
علم الكيمياء وعملياته بصورة فعالة تساعده يف توجيه
عمله ،فعليه أن يرتكى أداؤه على فنهم عميق ومطور
للمحتوى العلمي الذي حياول تعليمه للطالب ،إذ ميد هذا
اجملال املعلم باملوضوعات ،والقضايا الفلسفية اليت هلا
تأثريات إجيابية يف الطريقة اليت حيدث هبا تعليم وتعلم
الكيمياء ا .)Scerri,2001ويهكد شاهني واخليال ا9002م)
على أن فنهم املعلمني لطبيعة علم الكيمياء الذي يقومون
بتدريسه يعمل على حتسني أدائنهم التدريسي ،ويعد أحد
اجملاالت البحثية احلديثة.
وبياء على ما سبق وانطالقا من أمهية متكن معلم العلوم
الطبيعية ومعلم الكيمياء باألخص من مادته التخصصية اليت
يدرسنها ،وأن تقومي أداء املعلم يعد أحد املداخل املنهمة
إلصالح وتطوير التعليم ،كما يعد أحد املداخل املنهمة
لتحقيق جودة التعليم ففي ضوء نتائجه ميكن حتديد موقع
العملية التعليمية واحلكم على فاعليتنها من خالل مواطن
القوة والضعف يف األداء التدريسي للمعلمني ،وحتقيقا
لألغراض املتعددة اليت صممت هذه املعايري من أجلنها،
ونظرا ملا أثبتته الدراسات السابقة من ضعف لدى معلمي

 .0املعايري العامة املشرتكة :وهي املعايري العامة اليت يشرتك
فينها معلم الكيمياء مع مجيع معلمي التخصصات األخرى.
 .9املعايري التخصصية :وهي املعايري اليت تتياول بيية
ختصص الكيمياء وطرق تدريسه ،كما تتياول ما ييبغي على
معلم الكيمياء معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص
التدريسي وطرق التدري ،،ويتضمن ذلك املعارف واملنهارات
املرتبطة بالتخصص ،وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية
فاعلة.
وبياء على ذلك يتوقع من معلم الكيمياء أن يكون
لديه اهتمام كبري بعلم الكيمياء كتخصص معريف يعرض
بوضوح العلم كمادة وطريقة ،ولديه الفنهم والوعي الكامل
باحملتوى العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعاته ،وما يبىن
عليه من نظريات ومبادئ وقوانني ومفاهيم وحقائق علمية،
كما إن عليه اإلملام بطبيعة هذا التخصص والطرق العلمية
املتبعة للوصول للمعرفة فيه ،والتطور التارخيي له ،وعالقته
بعلوم الفيىياء واألحياء والفلك والبيئة وعلم األرض وغريها
من جماالت العلوم الطبيعية وغري الطبيعية األخرى ،كما إن
عليه معرفة التوجنهات الرتبوية احلالية املتعلقة هبذا التخصص
وكيفية تدريسه ،وييبغي عليه معرفة كيفية تسنهيل عملية
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
يف أثياء تدريسه.
وتربز أمهية املعايري املتعلقة بتخصص الكيمياء نظرا ملا
يعانيه تعليم العلوم الطبيعية بوجه عام والكيمياء بوجه خاص
من ضعف ملحوظ تكشف عيه خمرجاته ،ومع تعدد
األسباب املتعلقة هبذا فإن معلم العلوم الطبيعية يقف على
رأس تلك األسباب ،فاملتتبع لواقع تعليم الكيمياء جيد أن
هياك اخنفاضا يف مستوى املعرفة العلمية التخصصية لدى
معلمي الكيمياء واليت قد حتد من جناح املمارسات
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 .9ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية
السعودية على مستوى املعايري األساسية؟
 .3ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية
السعودية على مستوى املهشرات الفرعية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة املعرفة
التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغريات
اانجي ،،املههل العلمي ،نو املههل ،اخلربة التدريسية)؟

العلوم الطبيعية يف اجملال املعريف التخصصي ،وملا الحظه
الباحث ـ يف أثياء عمله السابق ـ خالل الىيارات امليدانية
ملعلمي الكيمياء من وقوعنهم يف أخطاء علمية أثياء شرحنهم
للمادة العلمية سواء يف كتابة رموز العياصر واملركبات أو يف
بياء املعادالت الكيميائية ووزهنا أو يف جمال احلسابات
الكيميائية أو يف جمال املركبات العضوية وتسمياهتا وغري
ذلك من جماالت الكيمياء ،وكذلك قلة وجود أحباث
ودراسات حملية وعربية ـ ـ على حد علم الباحث ـ استنهدفت
تقومي املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء بشكل مباشر،
وكذلك حداثة توجه املعايري املنهيية الوطيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ،جاءت فكرة
هذه الدراسة اليت تسعى إىل التعرف على مستوى املعرفة
التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية.

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل:
 .0التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء
يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة
العربية السعودية على مستوى اجملاالت الرئيسة.
 .9التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء
يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة
العربية السعودية على مستوى املعايري األساسية.
 .3التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء
يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة
العربية السعودية على مستوى املهشرات الفرعية.
 .2التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني درجة
املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية
الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية واليت
تعىى ملتغريات اانجي ،،املههل العلمي ،نو املههل ،اخلربة
التدريسية).

مشكلة الدراسة:
يف ضوء ما سبق ،ويف ظل ما يشنهده امليدان الرتبوي
حاليا يف اململكة العربية السعودية من تطبيق ملشرو املعايري
املنهيية الوطيية للمعلمني الذي اعتمدته وزارة التعليم هناية
العام 0233هـ ،والذي يسعى إىل إحداث نقلة نوعية يف
التعليم من خالل التحقق من املعارف واملنهارات اليت جييدها
املعلمون ،لذا تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف على
مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري
املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 .0ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية
السعودية على مستوى اجملاالت الرئيسة؟
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الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات

أهمية الدراسة:

مادة الكيمياء يف املدارس الثانوية احلكومية.

تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل مساهمتها

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على إدارة التعليم

في:

مبحافظة الرس.

 .8مساعدة أصحاب القرار واملسهولني عن برامج إعداد
معلمي الكيمياء يف اململكة العربية السعودية على اختاذ
قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية ،تساعد على
حتسني وتطوير تلك الربامج ،مبا يتوافق مع املعايري املنهيية
الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية
السعودية.
 .2مساعدة املسهولني عن برامج تدريب معلمي الكيمياء
يف وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية على اختاذ
قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية ،حيال نوعية
املوضوعات والربامج التدريبية واملتعلقة بانجانب التخصصي
للكيمياء اليت حيتاجنها معلمو الكيمياء يف أثياء اخلدمة.
 .4املساعدة يف تعريف معلمي الكيمياء باململكة العربية
السعودية باملعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي
الكيمياء ومن مث يستطيع املعلم أن يقوم بتقومي معرفته
التخصصية بيفسه يف ضوئنها ،مما يساعد يف تعىيى نقاط
القوة ،وعالج جوانب الضعف لديه ذاتيا.
 .3تقدمي تغذية راجعة للمركى الوطين للقياس والتقومي
ومشرو امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام حيال املعايري
املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء ،وكذلك قائمة
بأسئلة ختصصية يف الكيمياء ميكن االستفادة مينها يف بياء
اختبارات معلمي الكيمياء املبيية على هذه املعايري.

الحدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي
الثاين من العام الدراسي  0232ـ ـ 0232هـ.
مصطلحات الدراسة:
معلمو الكيمياء :إجرائيا ،يعرفنهم الباحث بأهنم جمموعة
معلمي ومعلمات مقرر الكيمياء ،احلاصلني على األقل على
درجة البكالوريوس يف ختصص الكيمياء ،والذين يقومون
بتدريسنها يف املرحلة الثانوية مبحافظة الرس.
معرفة المعلم التخصصية بالكيمياء :إجرائيا ،يعرفنها
الباحث بأهنا مجلة املعارف اليت ميتلكنها املعلمون عن احملتوى
العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعاته وما يبىن عليه من
نظريات ومبادئ وقوانني ومفاهيم وحقائق علمية ،واليت
تقاس يف هذه الدراسة بالدرجة الكلية اليت حيصل علينها
معلم الكيمياء من خالل األداة اليت أعدت هلذا الغرض.
المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء في

المملكة العربية السعودية :اصطالحا يعرف املعيار بأنه"
عبارة وصفية حتدد ما الذي جيب أن يعرفه املعلم وما
يستطيع القيام به" ااملركى الوطين للقياس والتقومي9009،م،
ص .)2وإجرائيا ،يعرفنها الباحث بأهنا املعايري اليت أعدها
املركى الوطين للقياس والتقومي لصاحل مشرو امللك عبداهلل
بن عبدالعىيى لتطوير التعليم العام ،واليت صدرت نسختنها
يف العام 9003م ،واليت تتياول ما ييبغي على معلم الكيمياء
معرفته والقدرة على أدائه يف ختصص الكيمياء ،ويتضمن
ذلك املعارف واملعلومات املرتبطة بالكيمياء.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على املعايري املنهيية

الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء املرتبطة بعلم الكيمياء
كتخصص معريف فقط دون املنهارات وطرق التدري ،اخلاصة
املرتبطة به.
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الدراسات السابقة:

03.3

يف حني أن الدرجة الينهائية هلذا املعيار كانت

90

درجة.
أما دراسة العليمات ا )9000فقد هدفت الدراسة إىل
تعرف درجة ممارسة معلمي املرحلة األساسية األوىل باألردن
للكفايات املنهيية يف ضوء املعايري الوطيية لتيمية املعلمني
منهييا من وجنهة نظر املديرين واملشرفني الرتبويني ،واستخدم
الباحث املينهج الوصفي املسحي من خالل االستبانة أداة
للدراسة ،وتكونت عيية الدراسة من  09مشرفا ومشرفة و
 25مديرا ومديرة ،وأظنهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة
معلمي املرحلة األساسية األوىل للكفايات التدريسية يف ضوء
املعايري الوطيية لتيمية املعلمني منهييا جمال املعرفة التخصصية
كانت بدرجة متوسطة.
يف حني دراسة الغامدي ا9000م) هدفت إىل تقومي
أداء معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري
العاملية للرتبية العلمية ،واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي
املسحي من خالل تطبيق أدايت الدراسة ومها املالحظة
واملقابلة ،وتكونت عيية الدراسة من  39معلما ،وقد كانت
ممارسات املعلمني ملهشرات معيار "التمكن من املادة العلمية
التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع املواد األخرى"
بدرجة ضعيفة إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املعلمني
 9.23درجة.
ويف دراسة احلازمي وآخرين ا9009م) واليت هدفت إىل
تقومي األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة
طيبة باملديية امليورة يف ضوء بعض معايري إعداد املعلم،
واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي التحليلي من خالل
استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسة ،وتكونت عيية
الدراسة من  50طالبا معلما ،وقد حصل معيار "التمكن من
مادة التخصص" على تقدير متوسط إذ بلغ املتوسط
احلسايب هلذا املعيار  9.09من أصل .5
ويف دراسة الغامدي ا9003م) واليت هدفت حتديد
مستوى األداء التدريسي ملعلمات العلوم يف ضوء املعايري

حظي جمال تقومي معلم العلوم الطبيعية بشكل عام
ومعلم الكيمياء بشكل خاص باهتمام الباحثني حمليا وعربيا
وعامليا ،غري أن معظم الدراسات واألحباث يف هذا اجملال
ركىت على تقومي األداء التدريسي للمعلم بشكل عام وكان
نصيب اجملال املعريف بالتخصص حمدودا جدا إذ مت تقوميه يف
جمال التيفيذ وخاصة يف معيار التمكن من املادة العلمية
التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع املواد األخرى ،ومن
تلك الدراسات؛ دراسة عبداهلل ا9002م) اليت هدفت إىل
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.
واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي التحليلي الذي حيلل
األداء التدريسي من خالل استخدام بطاقة املالحظة أداة
للدراسة ،وتكونت عيية الدراسة من  000معلما ومعلمة
و 02مشرفا تربويا ،وكان من أهم اليتائج اليت توصلت إلينها
الدراسة أن كفاية التمكن من مادة التخصص من الكفايات
اليت يرى املعلمون واملشرفون أهنا منهمة وضرورية يف العملية
التعليمية.
يف حني استنهدفت دراسة طالب ا9000م) تقومي أداء
معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي يف ضوء املعايري املنهيية
املعاصرة ،واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي التفسريي من
خالل تطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة املالحظة ،وتكونت
عيية الدراسة من  55معلما ومعلمة ،وقد حصل معيار
"التمكن من املادة العلمية التخصصية" على تقدير مقبول
بيسبة  ٪23.33إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املعلمني
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ومن خالل استعراض هذه الدراسات يتضح ليا أمهية
املوضو  ،فقد نال جمال تقومي معلمي العلوم عامة ومعلمي
الكيمياء على وجه اخلصوص اهتمام الباحثني ،وهدفت
هذه الدراسات يف جمملنها إىل تقومي األداء التدريسي للمعلم
بشكل عام مع تضمني مهشر واحد فقط للتمكن من املعرفة
التخصصية للمعلم واليت مت قياسنها يف تلك الدارسات من
خالل بطاقة املالحظة ،غري أن ما مييى هذه الدراسة هو
تركيىها على تقومي انجانب املعريف كامال لدى املعلم يف ضوء
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية باململكة العربية السعودية
باستخدام األداة األنسب لتحقيق مثل هذا اهلدف واملتمثل
باالختبار إذ إن املعرفة التخصصية يصعب قياسنها
باملالحظة فقط.

العاملية يف حماولة رفع الكفاءة العلمية واألدائية هلم يف جمال
التخصص ،واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي التحليلي
من خالل استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسة ،وتكونت
عيية الدراسة من  92معلمة ،وقد حصلت منهارة "التمكن
من املادة العلمية" نسبة  ٪29.52وهي أقل من اليسبة احملددة
للقبول يف بطاقة املالحظة والبالغة .٪52
وجاءت دراسة الشنهري ا9002م) لتنهدف إىل تقومي
أداء معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء املعايري املنهيية
للمعلم السعودي ،واستخدمت الدراسة املينهج الوصفي
املسحي من خالل استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسة،
وتكونت عيية الدراسة من  92معلما ،ومت التوصل إىل أن
مستوى أداء املعلمني كان بدرجة متوسطة يف جمال تيفيذ
الدرس واملتضمن معيار التمكن من املادة العلمية.
وأجرى انجنهين ا9005م) دراسة هدفت إىل الكشف
عن درجة تقومي األداء التدريسي ملعلمي العلوم باملرحلة
املتوسطة يف ضوء معايري انجودة الشاملة ،واستخدمت
الدراسة املينهج الوصفي املسحي ،واستخدمت الدراسة
بطاقة املالحظة أداة ،ومشلت عيية الدراسة على  30معلما،
وأظنهرت نتائج الدراسة أن األداء التدريسي ملعلمي العلوم يف
ضوء معايري انجودة الشاملة جملال التيفيذ املتضمن معيار
التمكن من املادة العلمية كان بدرجة متوسطة.
وهدفت دراسة الرحيلي ا9002م) إىل تقومي األداء
التدريسي ملعلمي الكيمياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء املعايري
العاملية للرتبية العلمية ا ،)NSESواستخدمت الدراسة املينهج
الوصفي املسحي من خالل استخدام بطاقة املالحظة أداة
للدراسة ،وتكونت عيية الدراسة من  30معلما ،ومن أبرز
نتائجنها أن املتوسط العام ملعيار االتمكن من املادة العلمية
وفنهم طبيعتنها) بلغ  3.03وهي قيمة تدل على أن مستوى
أداء معلمي الكيمياء يف املرحلة الثانوية يف هذا املعيار ُحيقق
بدرجة متوسطة املعايري العاملية للرتبية العلمية.

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية املينهج الوصفي املسحي،
والذي ينهدف إىل وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتنها ودرجة وجودها ،من خالل تطبيقنها على عيية ممثلة
للمجتمع األصلي االعساف9000 ،م) .وقد اختار الباحث
هذا املينهج؛ ألنه حيقق أهداف الدراسة ،إذ يساعد على
وصف البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة ،ومجعنها ،وحتليلنها؛
للوصول إىل استيتاجات واستدالالت عن درجة معرفة
معلمي الكيمياء التخصصية يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية
التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية.
أفراد الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات مادة
درسون يف املدارس الثانوية احلكومية
الكيمياء الذين يُ ِّ
الينهارية التابعة إلدارة التعليم مبحافظة الرس للعام الدراسي
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خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...

8344ـ ـ8344هـ ،والبالغ عددهم  48معلما ومعلمة 1مينهم
معلما،

و42

أوًل :تحديد المجاًلت الرئيسة لعلم الكيمياء التي يتضمنها
ا

8.

محتوى كتب الكيمياء بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية

معلمة .وقد مت تطبيق الدراسة على جمتمع

السعودية:

الدراسة كامال ،إذ مت استدعاء مجيع أفراد جمتمع الدراسة

أعد الباحث قائمة أولية باجملاالت الرئيسة لعلم
الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية
باململكة العربية السعودية ،وذلك من خالل االطال على
كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية ،والدراسات ،واألحباث،
وأوراق العمل املرتبطة بتلك الكتب ،واحلقائب التدريبية اليت
أُعدت لتدريب املعلمني على تدري ،تلك الكتب ،وكذلك
االطال على بعض الكتب اخلاصة بعلم الكيمياء.
وقد تكونت قائمة اجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت
يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية باململكة
العربية السعودية يف صورهتا األولية من  8.جماالت؛ هي:
تاريخ علم الكيمياء ،احلسابات الكيميائية ،الكيمياء
العضوية ،الكيمياء غري العضوية ،الكيمياء الفيىيائية،
الكيمياء احلرارية ،الكيمياء التحليلية ،الكيمياء احليوية،
الكيمياء البيئية ،الكيمياء الذرية.
وللتحقق من صدق احملتوى لقائمة املوضوعات املرتبطة
باجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب
الكيمياء باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ؛ فقد
مت عرضنها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف مياهج
وطرق تدري ،العلوم ،واملتخصصني بالكيمياء ،وبعض
معلمي ومشريف الكيمياء بالتعليم العام  ،وبعد تعريفنهم
مبوضو الدراسة ،واهلدف من إعداد القائمة ،طُلب مينهم
إبداء رأينهم حوهلا ،وفق منوذج حتكيم مت إعداده هلذا
الغرض ،وقد ُعدلت القائمة يف ضوء آراء احملكمني
واقرتاحاهتم ،إذ ُحذف بعضنها ،ومت دمج بعضنها مع بعض،
وتعديل صياغة بعضنها؛ وبذلك أصبحت قائمة اجملاالت
الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء
باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف صورهتا الينهائية
مكونة  4جماالت؛ هي :تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته

لورشة عمل عن تفعيل املعايري املنهيية الوطيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء ختللنها تطبيق أدوات الدراسة ،إذ حضر
معلما ومعلمة يشكلون حوايل
ويوضح انجدول

0

٪25

33

من جمتمع الدراسة،

توزيع أفراد الدراسة حسب متغريات

الدراسة:
جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
المتغير
الجنس
المؤهل العلمي
نوع المؤهل
الخبرة
التدريسية

ذكر
أنثى
بكالوريوس
ما فوق البكالوريوس
تربوي
غري تربوي
أقل من  5سيوات
من  5إىل  00سيوات
أكثر من  00سيوات

العدد

النسبة المئوية

05
02
92
5
92
2
2
02
2

٪25.5
٪52.5
٪22.2
٪05.9
٪22.2
٪90.9
٪02.9
٪52.5
٪92.3

أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار
حتصيلي يف حمتوى املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي
الكيمياء ضمن احلدود املوضوعية للدراسة ،وقد مت بياء
االختبار وفقا ملا يأيت:

مت احلصول على اإلحصاءات من مركى احلاسب واملعلومات بإدارة التعليم مبحافظة
الرس.
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 41مهشرا معرفيا ،مت توزيعنها ضمن كل جمال من جماالت
الكيمياء اليت مت حتديدها سابقا.
مث مت عرضنها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف
مياهج وطرق تدري ،العلوم ،واملتخصصني بالكيمياء،
وبعض معلمي ومشريف الكيمياء بالتعليم العام ،للتحقق من
مياسبة تصييف املعايري على اجملاالت الرئيسة والتأكد من
ارتباطنها بانجانب املعريف التخصصي للمعلم ،وفق منوذج
حتكيم مت إعداده هلذا الغرض ،إذ اتفق مجيع احملكمني على
ارتباط املعايري ومهشراهتا بانجانب املعريف التخصصي ومياسبة
ويوضح انجدول  9توزيع
توزيعنها على اجملاالت الرئيسة،
ِّ
املعايري ومهشراهتا على جماالت الكيمياء الرئيسة اليت حددها
الباحث:

بالعلوم األخرى ،التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات
يف الكيمياء ،الكيمياء غري العضوية ،الكيمياء العضوية
واحليوية ،الكيمياء التحليلية والبيئية ،الكيمياء الفيىيائية.
ثاني ا :تحديد المعايير والمؤشرات المعرفية التخصصية لمعلم
الكيمياء المضمنة في المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي
الكيمياء بالمملكة العربية السعودية وتصنيفها ضمن المجاًلت

الرئيسة لعلم الكيمياء:

متت دراسة املعايري املنهيية التخصصية ملعلمي الكيمياء
ومهشراهتا ،إذ تضميت قائمة املعايري  84معيارا استبعد مينها
 4معايري لعدم ارتباطنها باجملال املعريف التخصصي لعلم
الكيمياء لتصبح املعايري املعرفية 83معيارا فقط ،تضميت
جدول 2
توزيع المعايير ومؤشراتها على مجاًلت الكيمياء الرئيسة
المجال الرئيس
1

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى

2

التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء

3

الكيمياء غري العضوية
الكيمياء العضوية واحليوية

5

الكيمياء التحليلية والبيئية

6

الكيمياء الفيىيائية

4

المجموع

رقم المعيار كما في الوثيقة

عدد المؤشرات

النسبة المئوية

0 .2 .3
05 .2 .3
3 .2 .3
2 .2 .3
5 .2 .3

2
2
2
3
2

٪02.2

00 .2 .3
09 .2 .3
03 .2 .3
2 .2 .3
2 .2 .3
02 .2 .3
2 .2 .3
2 .2 .3
00 .2 .3
02

2
2
2
3
2
5
5
5
5
22

٪00.2
٪00.2
٪92.2

٪05.2

٪02.5

٪000

املعايري التخصصية اليت مت حتديدها سابقا .ويف ضوء ذلك
قام الباحث بكتابة مفردات االختبار من نو أسئلة
االختيار من متعدد ،وتكون االختبار يف صورته األولية من
 44سهاال ،موزعة على جماالت الكيمياء الستة.

ثالثا :بناء اختبار في المعرفة التخصصية لمعلم الكيمياء في ضوء

المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء بالمملكة

العربية السعودية:

هدف االختبار إىل قياس معرفة معلمي الكيمياء
التخصصية ،إذ مت بياء سهال لقياس كل مهشر من مهشرات

03

خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...

االختبار يف ضوء تساؤالت املعلمني واستفساراهتم ،كما مت
يف ضوء اليتائج حساب معامل السنهولة والتميى ،وكانت
نتائجنها مقبولة إذ مل تقل معامالت متيىها عن ،..24
كذلك مل تقل معامالت سنهولتنها عن  ..2.ومل تىد عن
 ....ولذا مل حيذف مينها أي سهال.
وبذلك أصبح االختبار يف صورته الينهائية مكونا من
 44سهاال؛ مينها 84سهاال يف جمال تاريخ وطبيعة علم
الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى ،و .أسئلة يف جمال
التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء،
و .أسئلة يف جمال الكيمياء غري العضوية ،و8.سهاال يف
جمال الكيمياء العضوية واحليوية ،و 82سهاال يف جمال
الكيمياء التحليلية والبيئية ،و 84سهاال يف جمال الكيمياء
الفيىيائية والدرجة الينهائية لالختبار  44درجة .وعد الباحث
أن  ٪44من الدرجة الكلية ،هو حد الكفاية لدرجة املعرفة
التخصصية ملعلم الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية
التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ،إذ
إن هذه الدرجة هي احملك املعتمد من قبل وزارة التعليم
العتبار املعلم جمتازا الختبار الكفايات القائم على هذه
املعايري ،كما مت حتديد مستوى املعرفة يف حال جتاوزت درجة
املعرفة التخصصية حد الكفاية على اليحو املوضح يف
انجدول :4

وللتحقق من صدق حمتوى االختبار مت عرضه بصورته
األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف مياهج
وطرق تدري ،العلوم ،ويف القياس والتقومي ،واملتخصصني يف
الكيمياء ،وبعض مشريف ومعلمي الكيمياء يف التعليم العام،
وبعد تعريفنهم مبوضو الدراسة واهلدف من االختبار ،طُلب
مينهم إبداء آرائنهم حوله وفق منوذج حتكيم مت إعداده هلذا
الغرض ،وقد عُدل االختبار يف ضوء آراء احملكمني
واقرتاحاهتم ،إذ صوبت صياغة  .أسئلة ،ومت استبدال 3
أسئلة فقط.
مث قام الباحث بتطبيق االختبار على عيية استطالعية
من معلمي الكيمياء من غري عيية البحث بلغت  8.معلمني
هبدف حساب ثبات االختبار ومستوى السنهولة والتميى
ملفرداته ،وحتديد زمن اإلجابة ومعرفة العوائق اليت قد حتصل
عيد التطبيق الينهائي لالختبار .ويف ضوء نتائج التطبيق
االستطالعي مت حساب معامل الثبات باستخدام
ألفاكرونباخ ،إذ بلغت قيمته  ..14والثبات املقبول "أمر
نسيب خيتلف باختالف املقايي ،وطبيعة السمة املقاسة ،كما
إنه أمر نسيب باليسبة للباحث ،ولكن إذا وصل ثبات
االختبار إىل أكثر من ..4.اعترب ثباتا مرضيا"احممد،
8.11م ،ص .)44ولذلك يعترب الباحث أن االختبار على
درجة مرتفعة من الثبات ،وبلغ زمن اإلجابة على االختبار
 44دقيقة ،كما مت تعديل صياغة بعض األسئلة وتعليمات
جدول 3
تحديد مستوى المعرفة التخصصية لمعلم الكيمياء

مستوى المعرفة التخصصية
أقل من 55

 07ـ ـ ـ 48

 56ـ ـ 66

لم يجتز حد الكفاية
ضعيف

 45ـ ـ ـ 177

اجتاز حد الكفاية
جيد

مقبول

ويوضح انجدول  2توزيع األسئلة على جماالت
ِّ
الكيمياء الرئيسة اليت حددها الباحث:

02

ممتاز
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جدول 8
توزيع األسئلة على مجاًلت الكيمياء الرئيسة
المجال الرئيس
1

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته
بالعلوم األخرى

2

التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل
البيانات يف الكيمياء
الكيمياء غري العضوية
الكيمياء العضوية واحليوية

5

الكيمياء التحليلية والبيئية

6

الكيمياء الفيىيائية

3
4

المجموع

رقم

عدد

مجموع

المعيار

األسئلة

األسئلة

0 .2 .3
.2 .3
05
3 .2 .3
2 .2 .3

2
2

03

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

2
3

2

02 ،05 ،02 ،03 ،09 ،00 ،00 ،2 ،2

5 .2 .3

2

2

95 ،92 ،93 ،99 ،90 ،90 ،02 ،02 ،02

.2 .3
00
.2 .3
09
.2 .3
03
2 .2 .3
2 .2 .3
.2 .3
02
2 .2 .3
2 .2 .3
.2 .3
00
02

2

02

،20 ،52 ،52 ،52 ،52 ،55 ،52 ،53 ،59 ،50 ،50 ،22 ،22
22 ،25 ،22 ،23 ،29 ،20

2

أرقام األسئلة

2
20 ،20 ،22 ،22 ،22 ،29 ،20 ،20 ،32 ،33 ،39 ،30

3
2
5

09

5
5
5

05

،25 ،22 ،23 ،32 ،32 ،32 ،35 ،32 ،30 ،92 ،92 ،92 ،92
22 ،22

22

22

22

اإلجابــة عــن الســؤال األول :والــذي يــيص علــى" :مــا درجــة

نتائج الدراسة:

املعرفــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء يف ضــوء املعــايري املنهييــة
الوطيي ــة ملعلم ــي الكيمي ــاء باململك ــة العربي ــة الس ــعودية عل ــى
مســتوى اجملــاالت الرئيســة"؟ ولإلجابــة عــن هــذا الس ـهال ،مت
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب
املئوي ـ ــة لدرج ـ ــة املعرف ـ ــة التخصص ـ ــية ملعلم ـ ــي الكيمي ـ ــاء عل ـ ــى
مستوى اجملاالت الرئيسة ،كما هو موضح يف انجدول :5

مت تطبيق االختبار يف صورته الينهائيـة علـى عييـة الدراسـة
بتــاريخ 0232 / 2/ 00هـ ـ خــالل الفصــل الدراســي الثــاين
مــن العــام الدراســي  0232ـ ـ0232هــ ،وبعــد إجـراء املعانجــة
اإلحصائية ليتـائج تطبيـق االختبـار ،مت حتليـل اليتـائج لإلجابـة
عن أسئلة الدراسة ،وجاءت على اليحو اآليت:
جدول 5

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة المعرفة التخصصية لمعلمي الكيمياء على مستوى المجاًلت الرئيسة
المجال الرئيس

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

النسبة المئوية

مستوى المعرفة

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء
وعالقته بالعلوم األخرى

03

2.03

9.00

٪22.32

ضعيف

02

خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...
المجال الرئيس

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

النسبة المئوية

مستوى المعرفة

التجريب واملنهارات الرياضية
ومتثيل البيانات يف الكيمياء
الكيمياء غري العضوية
الكيمياء العضوية واحليوية
الكيمياء التحليلية والبيئية
الكيمياء الفيىيائية

2

5.92

0.59

٪52.99

مقبول

2

2.59

0.22

٪23.55

جيد

02
09
05

09.20
2.29
2.02

9.92
9.35
9.02

٪22.22
٪23.5
٪20.9

مقبول
جيد
مقبول

22

22.2

2.02

٪22.52

مقبول

المجموع

الرياضـ ـ ــية ومتثيـ ـ ــل البيانـ ـ ــات يف الكيميـ ـ ــاء) بيسـ ـ ــبة ٪52.99

يتضــح مــن انجــدول  5أن متوســط عييــة الدراســة ك ـامال
بلغـ ــت  22.2بيسـ ــبة  ،٪22.52وهـ ــي قيمـ ــة تـ ــدل علـ ــى أن
درج ــة معرف ــة معلم ــي الكيمي ــاء التخصص ــية يف ض ــوء املع ــايري
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء جــاءت مبســتوى
مقبول ،كما نالحظ من انجـدول أن اجملـال الـرئي ،االكيميـاء
غـ ـ ــري العضـ ـ ــوية) حصـ ـ ــل علـ ـ ــى الرتتيـ ـ ــب األول مـ ـ ــن حيـ ـ ــث
اإلجابــات الصــحيحة ،بيســبة  ٪ 23.55وبتقــدير جيــد ،يليــه
جمــال االكيميــاء التحليليــة والبيئيــة) يف الرتتيــب الثــاين بيســبة
 ٪23.4وبتقـ ـ ــدير جيـ ـ ــد ،يف حـ ـ ــني حصـ ـ ــل اجملـ ـ ــال ال ـ ـ ـرئي،
االكيمي ــاء العض ــوية واحليوي ــة) عل ــى الرتتي ــب الثال ــث بيس ــبة
 ٪22.22وبتقـ ــدير مقبـ ــول ،وجـ ــاء يف الرتتيـ ــب الراب ــع اجملـ ــال
الـرئي ،االكيميــاء الفيىيائيــة) بيســبة  ٪20.9وبتقــدير مقبــول،
يف حـني جــاء يف الرتتيــب اخلــام ،جمــال االتجريــب واملنهــارات

وتقــدير مقبــول ،وحــل يف املرتبــة األخــرية جمــال اتــاريخ وطبيعــة
عل ــم الكيمي ــاء وعالقت ــه ب ــالعلوم األخ ــرى) بيس ــبة ٪22.32
وبتقدير ضعيف.
اإلجابـة عـن السـؤال الثـاني :والـذي يـيص علـى" :مـا درجـة

املعرفــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء يف ضــوء املعــايري املنهييــة
الوطيي ــة ملعلم ــي الكيمي ــاء باململك ــة العربي ــة الس ــعودية عل ــى
مســتوى املعــايري األساســية"؟ ولإلجابــة عــن هــذا الس ـهال ،مت
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب
املئوي ـ ــة لدرج ـ ــة املعرف ـ ــة التخصص ـ ــية ملعلم ـ ــي الكيمي ـ ــاء عل ـ ــى
مستوى املعايري األساسية ،كما هو موضح يف انجدول :2

جدول 6
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة المعرفة التخصصية لمعلمي الكيمياء على مستوى المعايير األساسية
المعايير الرئيسة
يعرف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطوره
جيري املعلم التجارب العملية مراعيا قواعد السالمة واألمان يف
املخترب
يلم املعلم باملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات
يبني املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الدوري للعياصر
يلم املعلم باحلسابات الكيميائية واملعادالت الكيميائية وقوانني
الغازات
يلم املعلم بكيمياء احملاليل وحساباهتا
يعرف املعلم الكيمياء احلركية واحلرارية ومفنهوم االتىان الكيميائي
يشرح املعلم األمحاض والقواعد
يلم املعلم بالكيمياء الكنهربائية

الدرجة

المتوسط

اًلنحراف

الكلية

الحسابي

المعياري

النسبة المئوية

مستوى
المعرفة

2

5.02

0.20

٪29.92

2

3.20

0.92

٪20.22

جيد
مقبول

3

0.55

0.52

٪50.22

2

2.59

0.22

٪23.55

5

9.20

0.20

٪52.9

ضعيف
جيد
مقبول

3

0.25

0.20

٪92.33

5

9.90

0.22

٪22.9

2

9.22

0.22

٪22

5

3.90

0.32

٪22.9

ضعيف
ضعيف
مقبول
مقبول

02
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المعايير الرئيسة
يعرف املعلم الكيمياء العضوية واهليدروكربونات وخواصنها
وتسميتنها
يشرح املعلم اجملموعات الوظيفية األخرى غري اهليدروكربونية
وخواصنها
يعرف املعلم الكيمياء احليوية واليفط
يعرف املعلم كيمياء البيئة واحلياة
يعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخرى

الدرجة

المتوسط

اًلنحراف

الكلية

الحسابي

المعياري

النسبة المئوية

مستوى
المعرفة

2

5.29

0.02

٪22.29

جيد

2

5.22

0.20

٪20.5

جيد

2

0.25

0.22

٪22.95

5

3.00

0.92

٪20

2

0.22

0.02

٪02.02

ضعيف
مقبول
ضعيف

وهــي معيــار ايلــم املعلــم باملنهــارات الرياضــية ومتثيــل البيانــات)
بيسبة مئويـة  ٪48.44باملرتبـة العاشـرة ،وجـاء معيـار ا يعـرف
املعلــم الكيميــاء احليويــة والــيفط) باملرتبــة احلاديــة عشــرة بيســبة
بلغــت  ،٪34.24وجــاء باملرتبــة الثانيــة عشــرة معيــار ايعــرف
املعلــم الكيميــاء احلركيــة واحلراريــة ومفنهــوم االت ـىان الكيميــائي)
بيسبة مئوية  ،٪33.2وباملرتبة الثالثة عشـرة جـاء معيـار ا يلـم
املعل ـ ــم بكيمي ـ ــاء احملالي ـ ــل وحس ـ ــاباهتا) بيس ـ ــبة مئوي ـ ــة بلغ ـ ــت
 ،٪21.44يف حني جاء باملرتبة الرابعـة عشـرة واألخـرية معيـار
ايعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخـرى) إذ
حصل على نسبة مئوية بلغت  ٪84.84فقط.

ويتضــح مــن انجــدول  2أن هيــاك أربعــة معــايري مــن أصــل
أربعــة عشــر معي ـارا حصــل فينهــا معلمــو الكيميــاء علــى تقــدير
جيــد ،بلــغ أعالهــا نســبة مئويــة  ٪23.55وهــو معيــار ايبــني
املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الـدوري للعياصـر)  ،إذ
جــاء باملرتبــة األوىل ،يف حــني احتلــت معــايري :ايعــرف املعلــم
الكيمي ـ ــاء العض ـ ــوية واهلي ـ ــدروكربونات وخواص ـ ــنها وتس ـ ــميتنها،
يعرف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطوره ،يشرح املعلـم
اجملموعــات الوظيفيــة األخــرى غــري اهليدروكربونيــة وخواصــنها)
املرات ــب الثاني ــة والثالث ــة والرابع ــة عل ــى التـ ـوايل بيس ــب بلغ ــت
 .٪20.5 ،٪29.92 ،٪22.29كما حصـل معلمـو الكيميـاء
عل ــى تقـ ــدير مقبـ ــول يف مخسـ ــة مع ــايري ه ــي :ايشـ ــرح املعل ــم
األمحــاض والقواعــد ،يلــم املعلــم بالكيميــاء الكنهربائيــة ،جيــري
املعل ــم التج ــارب العملي ــة مراعي ــا قواع ــد الس ــالمة واألم ــان يف
املخت ـ ــرب ،يع ـ ــرف املعل ـ ــم كيمي ـ ــاء البيئ ـ ــة واحلي ـ ــاة ،يل ـ ــم املعل ـ ــم
باحلس ـ ـ ــابات الكيميائيـ ـ ـ ــة واملع ـ ـ ــادالت الكيميائي ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـوانني
الغ ــازات) وذل ــك بيس ــب بلغ ــت ،٪48.44 ،٪43.2 ،٪4.
 ٪41.2 ،٪4.وجــاءت باملراتــب اخلــام ،والســادس والســابع
والثــامن والتاســع علــى التـوايل .وحصــل معلمــو الكيميــاء علــى
تقدير ضعيف يف مخسة معـايري مـن أصـل أربعـة عشـر معيـارا،

اإلجابة عن السؤال الثالث :والـذي يـيص علـى" :مـا درجـة
املعرفــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء يف ضــوء املعــايري املنهييــة
الوطيي ــة ملعلم ــي الكيمي ــاء باململك ــة العربي ــة الس ــعودية عل ــى
مســتوى املهش ـرات الفرعيــة"؟ ولإلجابــة عــن هــذا الس ـهال ،مت
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب
املئوي ـ ــة لدرج ـ ــة املعرف ـ ــة التخصص ـ ــية ملعلم ـ ــي الكيمي ـ ــاء عل ـ ــى
مستوى املهشرات الفرعية ،كما هو موضح يف انجدول :2

جدول 0

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة المعرفة التخصصية لمعلمي الكيمياء على مستوى المؤشرات الفرعية
المؤشرات

0ـ يلم بأهم األحداث التارخيية العلمية والتقيية اليت أسنهمت يف تطور علم الكيمياء
ويتمكن من حتليل تلك األحداث وتوضيح أثرها.
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9ـ يعرف أبرز العلماء الذين أسنهموا يف تطور علم الكيمياء وأبرز اإلسنهامات العلمية
والتقيية اليت قدموها.
3ـ يبني دور احلضارة اإلسالمية ـ واحلضارات األخرى السابقة والالحقة هلا ـ يف تطور
علم الكيمياء ،ويقدم أمثلة ألبرز إسنهاماهتا.
2ـ يوضح مفنهوم طبيعة علم الكيمياء ،ويشرح مفاهيمه األساسية ،مثل قابليته للتعديل
واعتماده على الدليل احلسي.
5ـ يوضح غايات علم الكيمياء وخصائصه ويفرق بني األسئلة العلمية وغري العلمية يف
جمال الكيمياء.
2ـ يوضح العالقة بني الكيمياء واجملتمع والتقيية ،ويستطيع تقدمي أمثلة تبني العالقة
املتبادلة بيينها.
2ـ يفرق بني الفرض واليظرية والقانون واحلقيقة واملفنهوم واليموذج العلمي ،ويستطيع
تقدمي أمثلة كيميائية توضحنها.
2ـ يعدد مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها.
2ـ يقيَم خماطر املواد الكيميائية اليت يستخدمنها يف تدريسه ،ويعرف كيفية استخدامنها
وختىيينها ،والتخلص مينها بأمان.
00ـ يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت ميكن أن حتدث داخل املخترب أو
خارجه.
00ـ يشرح كيفية استخدام أدوات املعمل بطريقة آمية ومياسبة نجميع الطالب.
09ـ حيدد أهم الىجاجيات واألجنهىة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية استعماهلا بأمان.
03ـ يذكر أهم املذيبات والكواشف املستخدمة يف التجارب الكيميائية.
02ـ يستخدم الرسوم البيانية وميثل البيانات.
05ـ يلم بالتطبيقات الرياضية املتعلقة بالكيمياء.
02ـ يعدد الوحدات القياسية وأنظمتنها املختلفة واستخداماهتا يف الكيمياء والتحويل من
نظام وحدات إىل آخر.
02ـ يشرح ماهي املادة ومكوناهتا وخواصنها وحاالهتا ،ويصف التغريات اليت تطرأ على
املادة ويقارن بيينها.
 02ـ يبني تطور مفنهوم الذرة التارخيي.
02ـ يشرح بيية تركيب الذرة وحيدد مفنهوم انجىيء.
90ـ يوضح مع ذكر األمثلة الفرق بني األنوا املختلفة من اإلشعاعات وخواصنها.
90ـ يذكر األساس الذي مت عليه تصييف العيصر يف انجدول الدوري ويعدد املياطق
الرئيسة يف انجدول الدوري وخواصنها بشكل عام.
99ـ يوضح خواص اجملموعات يف انجدول الدوري وطرق حتضري وتفاعالت أهم
عياصرها.
93ـ يعرف التوزيع اإللكرتوين للذرات واأليونات ،وعالقة ذلك بالتكافه والدورة
واجملموعة.
92ـ يوضح معىن وأنوا أعداد الكم وكيف ميكن حتديدها لإللكرتونات املختلفة يف
الذرة.
95ـ يشرح كيفية الربط الكيميائي والفيىيائي وأنواعنها ،وخواص كل رابطة.
92ـ يشرح معىن املول ،وعدد أفوجادرو ،والعالقة مع الكتل الذرية وانجىيئية ،وجيري
التطبيقات احلسابية على املول.
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92ـ يوضح مفنهوم املعادلة الكيميائية ،ووزن املعادلة ،وإجراء احلسابات الكيميائية علينها.
92ـ يوضح أنوا التفاعالت الكيميائية ويعطي أمثلة علينها.
92ـ حيدد خواص الغازات ويقارن بني الغاز املثايل واحلقيقي.
30ـ يشرح قوانني الغازات وجيري احلسابات الكيميائية املتعلقة بقوانني الغازات.
30ـ يعرف احمللول ومكوناته ،ويعطي أمثلة على أنوا احملاليل من حيث طبيعة احمللول
وخواصه وتركيىه.
39ـ يشرح طريقة التعبري املختلفة عن تركيى احمللول ،وجيري احلسابات هلذا الغرض.
33ـ يشرح كيف حيضر حماليل برتاكيى خمتلفة.
 32ـ يوضح معىن سرعة التفاعل ،ويشرح العوامل املهثرة علينها وجيري احلسابات املتعلقة
هبا.
 35ـ يشرح نظرية التصادم ،ويرسم ميحييات مسار التفاعل بداللة الطاقة.
32ـ يبني مفنهوم طاقة التيشيط ودور املادة احلافىة يف التفاعل الكيميائي ،ويذكر أنوا
احملفىات.
32ـ يوضح مفنهوم الكيمياء احلرارية واحملتوى احلراري للتفاعل وحساباته.
32ـ يشرح مفنهوم االتىان الكيميائي ،وثابت االتىان ،والعوامل املهثرة علينهما ،وجيري
احلسابات املرتبطة هبما.
32ـ يعرف مفنهوم احلمض والقاعدة ويوضح طرق الكشف عن األمحاض والقواعد.
20ـ يشرح نظريات احلمض والقاعدة مستخدما املعادالت الكيميائية.
20ـ يذكر أمثلة لألنوا املختلفة من األمحاض والقواعد ويقارن بني قوهتا.
29ـ يشرح مفنهوم األس اهليدروجيين ،وجيري احلسابات املتعلقة باألمحاض والقواعد
واألمالح.
23ـ يوضح معىن األكسدة واالختىال وكيفية حتديد أعداد األكسدة.
22ـ يوازن معادالت األكسدة واالختىال.
25ـ يشرح السلسلة الكنهروكيميائية ويوضح قوة العوامل املهكسدة واملختىلة.
22ـ يوضح أنوا اخلاليا الكنهروكيميائية ويرمسنها.
22ـ جيري احلسابات املتعلقة بانجنهود القياسية للخاليا الكنهروكيميائية والقوة الدافعة
الكنهربائية ومعادلة نرينست.
يعرف الكيمياء العضوية وأمهيتنها ،ويشرح خواص مركباهتا.
22ـ َ
يعرف اهليدروكربونات ويصيفنها ويقارن بيينها.
22ـ َ
50ـ يشرح كيفية هتجني اجملاالت الذرية وأشكال انجىيئات العضوية.
50ـ يوضح التماكب الكيميائي ويعطي أمثلة عليه.
59ـ يوضح الصيغ البيائية للجذور األلكيلية ويعطي أمثلة علينها.
53ـ يسمى اهليدروكربونات وفق قواعد  IUPACاملينهجية والتسمية الشائعة.
52ـ يشرح الطرق املختلفة لتحضري وتفاعالت اهليدروكربونات األليفاتية واألروماتية.
55ـ يعدد األنوا املختلفة للمجموعات الوظيفية ـ غري اهليدروكربونية ـ ويكتب الصيغ
العامة هلا.
52ـ يقارن بني اخلواص احلمضية والقاعدية لتلك اجملموعات الوظيفية ويعطي أمثلة هلا.
52ـ يقارن بني اخلواص الفيىيائية االقطبية والذائبية ودرجة الغليان) للمجموعات الوظيفية
ويعطي أمثلة علينها.
52ـ يسمي مركبات اجملموعات الوظيفية حسب التسمية الشائعة وقواعد .IUPAC

33

0.22
0.22
0.22
0.33
0.20

0.22
0.02
0.23
0.22
0.2

٪22
٪22
٪22
٪33
٪20

مقبول
ممتاز
جيد
ضعيف
مقبول

0.09
0.09
0.29

0.33
0.33
0.32

٪09
٪09
٪29

ضعيف
ضعيف
جيد

0.22
0.25

0.33
0.50

٪22
٪25

ممتاز
ضعيف

0.03
0.03

0.02
0.02

٪3
٪3

ضعيف
ضعيف

0.22
0.22
0.20
0.2

0.22
0.20
0.22
0.22

٪22
٪22
٪20
٪20

مقبول
جيد
مقبول
جيد

0.22
0.20
0.22
0.22
0.90

0.92
0.22
0.22
0.20
0.20

٪22
٪20
٪22
٪22
٪90

ممتاز
مقبول
مقبول
جيد
ضعيف

0.22
0.22
0.22
0.29
0.22
0.22
0.22
0.20

0.92
0.02
0.23
0.50
0.33
0.22
0.20
0.92

٪22
٪22
٪22
٪29
٪22
٪22
٪22
٪20

ممتاز
ممتاز
جيد
ضعيف
ممتاز
مقبول
جيد
ممتاز

0.29
0.23

0.32
0.25

٪29
٪23

جيد
جيد

0.33

0.22

٪33

ضعيف

خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...
52ـ يشرح طرق التحضري املختلفة للمجموعات الوظيفية.
20ـ يشرح اخلواص الكيميائية للمجموعات الوظيفية ويتعرف على استخداماهتا.
 20ـ يوضح كيفية الكشف عن اجملموعات الوظيفية يف املركبات العضوية والتمييى بيينها.
29ـ يذكر أنوا تفاعالت الكيمياء العضوية ويشرح ميكانيكيات التفاعالت العضوية
األساسية.
0.00
23ـ يوضح مكونات اليفط وأمهيته ،وطبيعة كل مكون ،وكيف تتم عملية تكرير اليفط
واستخداماته.
0.09
22ـ يشرح الكربوهيدرات وأنواعنها وتركيبنها الكيميائي وأمهيتنها الغذائية والصياعية،
ويعطي أمثلة علينها.
25ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للربوتييات واألمحاض األمييية وأنواعنها وتركيبنها 0.30
الكيميائي وأمهيتنها الغذائية ،ويعطي أمثلة علينها.
0.29
22ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للىيوت والدهون ،وكيفية حتضريها وأنواعنها وتركيبنها
الكيميائي ،ويعطي أمثلة علينها.
0.59
22ـ يعرف مكونات اهلواء وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.
0.23
22ـ يبني أمهية طبقة األوزون ،ويتعرف على ظاهرة االحتباس احلراري ،والتلوث
اإلشعاعي ،والكيمياء اخلضراء.
0.25
22ـ يعرف كيمياء املاء وخواصه وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.
0.22
 20ـ يوضح دور الكيمياء يف الصياعات الدوائية والغذائية وغريها.
0.22
20ـ يعرف أمهية الكيمياء يف التقييات احلديثة ،مثل :تقيية اليانو والطاقة املتجددة
0.22
0.22
0.32
0.20

وغريها.
29ـ يبني العالقة بني الكيمياء واألحياء ،من خالل ذكر أمثلة على بعض املركبات
الكيميائية ذات الصفة احليوية ،مثل DNA :و  RNAوغريها.
 23ـ يبني العالقة بني الكيمياء وعلم التغذية ،مثل املركبات الكيميائية ذات القيمة
الغذائية كانجلوكوز واليشأ والربوتييات والفيتامييات والىيوت والدهون.
22ـ يبني العالقة بني الكيمياء وكل من الصيدلة والطب ،من خالل إعطاء أمثلة على
بعض املركبات الكيميائية ذات القيمة الدوائية مثل األسربين والباراسيتمول والبيسلني.
25ـ يوضح أمهية الرياضيات يف علم الكيمياء.
22ـ يشرح أمهية علم الفيىياء يف تفسري التغريات الفيىيائية اليت تطرأ على املواد الكيميائية،
وكذلك التغريات الفيىيائية اليت تصاحب التفاعالت الكيميائية.
22ـ يوضح تطبيقات القوانني الفيىيائية يف الكيمياء ،مثل :مفاهيم طول املوجة والرتدد
والطاقة واليشاط الضوئي.

يتضــح مــن انجــدول  2أن معلمــي الكيميــاء قــد اجتــازوا
ح ـ ــد الكفاي ـ ــة يف  22مهش ـ ـ ـرا بيس ـ ــبة  ٪23.23يف ح ـ ــني مل
جيت ـ ــازوا ح ـ ــد الكفاي ـ ــة يف  92مهشـ ـ ـرا فق ـ ــط وبيس ـ ــبة مئوي ـ ــة
 ،٪32.32ومت هــذا االجتيــاز ضــمن مســتويات متباييــة إذ إن
هي ــاك  90مهشـ ـرا م ــن أص ــل  22مهشـ ـرا بلغ ــت فينه ــا درج ــة
معرفـ ـ ــة معلمـ ـ ــي الكيميـ ـ ــاء علـ ـ ــى تقـ ـ ــدير ممتـ ـ ــاز ،أي بيسـ ـ ــبة

0.02
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٪59
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0.50
0.22
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٪25
٪22
٪22

ضعيف
مقبول
مقبول

0.03

0.02

٪3

ضعيف

0.03

0.02

٪3

ضعيف

0.02

0.92

٪2

ضعيف

0.02
0.33

0.92
0.22

٪2
٪33

ضعيف
ضعيف

0.32

0.22

٪32

ضعيف

 ٪95.22م ــن جمم ـ ـو املهش ـ ـرات ،بل ــغ أعاله ــا نس ــبة مئوي ــة
 ٪000وهـو مهشــر ايوضــح مكونــات الــيفط وأمهيتــه ،وطبيعــة
كــل مكــون ،وكيــف تــتم عمليــة تكريــر الــيفط واســتخداماته)،
وتراوحــت اليســبة املئويــة لبقيــة املهشـرات بــني  ٪25إىل .٪22
كما حصل معلمو الكيمياء على مستوى معرفة بتقدير جيد
يف  02مهشرا وبيسـبة مئويـة  ٪99.02مـن جممـو املهشـرات،
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باحلس ــابات الكيميائي ــة ذات العالق ــة بانجوان ــب الرياض ــية ،إذ
حصلت املعايري واملهشرات املرتبطـة هبـا علـى نسـب ميخفضـة
جــدا ،ويعــىو الباحــث هــذا التــدين إىل ضــعف اإلعــداد انجيــد
ملعلــم الكيميــاء يف مهسســات إعــداد املعلــم ،إذ إن املعــدالت
اليت يتخرج هبا معلمـو الكيميـاء تكـون ميخفضـة جـدا وذلـك
بسبب تدين حتصيلنهم يف مقـررات انجانـب التخصصـي ،ولـذا
يس ــتمر ه ــذا الض ــعف م ــع املعل ــم يف أثي ــاء اخلدم ــة ،وك ــذلك
ضــعف ب ـرامج التيميــة املنهييــة والت ـدريب ملعلــم الكيميــاء أثيــاء
اخلدم ــة يف جم ــال التخص ــص األك ــادميي .كم ــا تش ــري اليت ــائج
كذلك إىل وجود تدن كبـري جـدا يف انجوانـب املعرفيـة املرتبطـة
يف اسـ ــتخدام املختـ ــرب واجملـ ــال العملـ ــي للكيميـ ــاء وكـ ــذلك يف
انجانــب املعــريف لعالقــة الكيميــاء وامل ـواد اآلخــرة لدرجــة تصــل
إىل انع ــدامنها ل ــدى عيي ــة الدراس ــة ،ويع ــىو الباح ــث ه ــذا إىل
ع ــدم مراع ــاة برن ــامج إع ــداد معلم ــي الكيمي ــاء للموض ــوعات
املعرفية املرتبطة باستخدام املختـربات وإجـراء التجـارب إذ يـتم
الرتكي ــى فق ــط عل ــى جوان ــب منهاري ــة يف أثي ــاء مرحل ــة إع ــداد
املعل ــم ،كم ــا إن جم ــال رب ــط عل ــم الكيمي ــاء وعالقت ــه ب ــاملواد
األخرى جـىء مفقـود يف معظـم بـرامج اإلعـداد وبـرامج التيميـة
املنهييــة يف أثيــاء اخلدمــة .وهــي بــذلك تتشــابه مــع دراســة كــل
م ــن دراس ــة انجرج ــاوي ونشـ ـوان ا9002م) ،ودراس ــة عب ــداهلل
ا9002م) ،ودراس ـ ــة طال ـ ــب ا9000م) ،ودراس ـ ــة عب ـ ــداحلي
ا9000م) ،ودراســة العليمــات ا9000م) ،ودراســة الغامــدي
ا9000م) ،ودراس ـ ــة احل ـ ــازمي وآخـ ـ ـرين ا9009م) ،ودراس ـ ــة
انجنهين ا9005م) ،ودراسـة الرحيلـي ا9002م) والـيت أكـدت
مجيعنها على تدين أداء معلمي العلـوم والكيميـاء بوجـه خـاص
يف معيار املعرفة التخصصية.

إذ تراوحــت اليســبة املئويــة هلــا بــني  ٪20إىل  .٪23يف حــني
حصل معلمو الكيمياء على مستوى معرفة بتقـدير مقبـول يف
 09مهشــرا فقــط وبيســبة مئويــة بلغــت  ٪05.52مــن جممــو
املهش ـرات ،إذ تراوح ــت اليســب املئوي ــة هلــا م ــا ب ــني  ٪22إىل
 ،٪22يف حـ ـ ــني أن املهش ـ ـ ـرات الـ ـ ــيت مل جيتـ ـ ــى فينهـ ـ ــا معلمـ ـ ــو
الكيمياء درجـة الكفايـة جـاءت يف  92مهشـرا حصـلت علـى
مســتوى معرفــة بتقــدير ضــعيف ،وقــد جــاء مينهــا  09مهش ـرا
بيس ــبة مئوي ــة أق ــل م ــن  ٪95مينه ــا  2مهشـ ـرات ه ــي األكث ــر
ضـ ـ ــعفا إذ جـ ـ ــاءت بيسـ ـ ــبة مئويـ ـ ــة بلغـ ـ ــت  ٪3فقـ ـ ــط وهـ ـ ــي
مهش ـرات ايوضــح مفنهــوم الكيميــاء احلراريــة واحملتــوى احل ـراري
للتفاعل وحسـاباته .يشـرح مفنهـوم االتـىان الكيميـائي ،وثابـت
االت ـىان ،والعوامــل املــهثرة علينهمــا ،وجيــري احلســابات املرتبطــة
هبمــا .يبــني العالقــة بــني الكيميــاء واألحيــاء ،مــن خــالل ذكــر
أمثلــة علــى بعــض املركبــات الكيميائيــة ذات الصــفة احليويــة،
مثــل DNA :و RNAوغريهــا .يبــني العالقــة بــني الكيميــاء
وعلــم التغذيــة ،مثــل املركبــات الكيميائيــة ذات القيمــة الغذائيــة
ك ـ ـ ـ ــانجلوكوز واليش ـ ـ ـ ــأ والربوتيي ـ ـ ـ ــات والفيتاميي ـ ـ ـ ــات والىي ـ ـ ـ ــوت
والدهون).
وتشري اليتائج السابقة ألسئلة الدراسـة ،واملرتبطـة بتطبيـق
اختب ــار معرف ــة معل ــم الكيمي ــاء التخصص ــية يف ض ــوء املع ــايري
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة
السعودية ،إىل تـدن عـام يف املعرفـة التخصصـية بالكيميـاء ،إذ
بل ــغ املتوس ــط الع ــام لدرج ــة املعرف ــة التخصص ــية  22.2م ــن
جمم ــو الدرج ــة الكلي ــة  22وبيس ــبة مئوي ــة بلغ ــت ٪22.52
ومبس ــتوى مقب ــول ،وه ــي وإن كان ــت أعل ــى م ــن درج ــة ح ــد
الكفاي ــة املعتم ــدة ل ــدى وزارة التعل ــيم وال ــيت تبل ــغ ٪55ف ــإن
ه ــذه اليتيج ــة ملعلم ــي الكيمي ــاء مم ــن ه ــم عل ــى رأس العم ــل
وميارس ـ ــون بش ـ ــكل ي ـ ــومي ت ـ ــدري ،مق ـ ــررات الكيمي ـ ــاء تع ـ ــد
ميخفض ـ ــة خصوص ـ ــا باحلس ـ ــابات الكيميائي ـ ــة وعالق ـ ــة عل ـ ــم
الكيمياء بالعلوم األخرى ،كما تشري اليتائج إىل ضعف كبـري
ل ـ ـ ــدى معلم ـ ـ ــي الكيمي ـ ـ ــاء يف املع ـ ـ ــايري واملهشـ ـ ـ ـرات املرتبط ـ ـ ــة

اإلجابة عن السؤال الرابع :والذي ييص على ":هل توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني درجة املعرفة التخصصية
ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي
الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغريات اانجي،،
املههل العلمي ،نو املههل ،اخلربة التدريسية)؟

35

خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...

الكيمي ـ ـ ــاء التخصص ـ ـ ــية يف ض ـ ـ ــوء املع ـ ـ ــايري املنهيي ـ ـ ــة الوطيي ـ ـ ــة
التخصصية ملعلمي الكيمياء.
ويوضح انجدول  1املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية يف ضوء
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء حسب
متغري انجي ،،ونتائج اختبار امان وتين) ألثر متغري انجي،

ولإلجاب ــة ع ــن ه ــذا السـ ـهال مت حس ــاب املتوس ــطات
احلسابية واالحنرافات املعياريـة لـدرجات اختبـار معرفـة معلمـي
الكيمي ـ ـ ــاء التخصص ـ ـ ــية يف ض ـ ـ ــوء املع ـ ـ ــايري املنهيي ـ ـ ــة الوطيي ـ ـ ــة
التخصصية ملعلمي الكيمياء ،واختبار امان وتـين) لبيـان أثـر
كــل مــن متغــريي انجــي ،واملههــل العلمــي ونــو املههــل يف
درج ــة معرف ــة معلم ــي الكيمي ــاء التخصص ــية يف ض ــوء املع ــايري
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء ،وحتليــل التبــاين
األح ــاديا ،)ANOVAواختب ــار ش ــيفيه للمقارن ــات البعدي ــة
لبي ــان أث ــر متغ ــري اخل ــربة التدريس ــية يف درج ــة معرف ــة معلم ــي

يف درجة املعرفة التخصصية:

جدول 8
نتائج اختبار "مان وتني" للمقارنة بين متوسطات درجات معرفة معلمي الكيمياء التخصصية في ضوء المعايير المهنية الوطنية التخصصية
لمعلمي الكيمياء تبعاا لمتغير الجنس
الجنس

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ""z

مستوى الدًللة

ذكور

84

84.4

2.4.4

8.4.

...4

إناث

81

8..4

444.4

الكيميــاء إذ تقــدم ال ـربامج نفســنها نجميــع انجيســني ،كمــا إن
جنهــة اإلشـراف يف أثيــاء اخلدمــة هــي نفــ ،انجنهــة واملتمثلــة يف
وزارة التعلـيم ولــذا فضـعف بـرامج التيميـة املنهييــة املقدمـة ملعلــم
الكيمياء يشرتك يف ذلك الذكور واإلناث.
كما يوضح انجدول  .املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات
املعياريــة لدرجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء التخصصــية يف ضــوء
املعــايري املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة
العربية السعودية حسب املههل العلمي ،ونتائج اختبـار امـان
وتين) ألثر متغري املههل العلمي يف درجة املعرفة التخصصية:

ويتض ــح م ــن انج ــدول الس ــابق أن قيم ــة " "zغ ــري دال ــة
إحصائيا عيد مستوى داللة  ...4مما يدل علـى عـدم وجـود
فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء
التخصص ـ ــية يف ض ـ ــوء املع ـ ــايري املنهيي ـ ــة الوطيي ـ ــة التخصص ـ ــية
ملعلم ــي الكيميـ ــاء باململك ــة العربيـ ــة الس ــعودية ،تعـ ــىى ملتغ ــري
انجــي ،،وهــذا يعــين أن نــو املعلــم اذكــر ،أنثــى) ال يــهثر يف
درج ــة معرف ــة معلم ــي الكيمي ــاء التخصص ــية يف ض ــوء املع ــايري
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة
السعودية ،ويعىو الباحث ذلك إىل تشابه بـرامج إعـداد معلـم

جدول 9
نتائج اختبار "مان وتني" للمقارنة بين متوسطات درجات معرفة معلمي الكيمياء التخصصية في ضوء المعايير المهنية الوطنية التخصصية
لمعلمي الكيمياء تبعاا لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة "" z

مستوى الدًللة

بكالوريوس

2.

84..

42.

8.3.

..83

فوق البكالوريوس

3

8..2

38

ذات داللة إحصائية يف درجة معرفة معلمي الكيمياء
التخصصية يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية التخصصية

ويتضح من انجدول السابق أن قيمة " " zغري دالة إحصائيا
عيد مستوى داللة  ...4مما يدل على عدم وجود فروق

30

جملة رسالة الرتبية وعلم اليف – ،العدد  – 44الرياض امجادى اآلخرة 8341هـ /مارس )2.84

الدراسة مع نتائج دراسة الغامدي ا2.8.م) اليت دلت على
عدم وجود فروق بني احلاصلني على مههل البكالوريوس
وفوق البكالوريوس ،يف حني ختتلف نتائجنها عن نتيجة
دراسة الرحيلي ا2.84م) واليت دلت على وجود فروق تعىى
ملتغري املههل العلمي لصاحل املههل العلمي املاجستري.
كمـ ـ ـ ـ ــا يوضـ ـ ـ ـ ــح انجـ ـ ـ ـ ــدول  8.املتوسـ ـ ـ ـ ــطات احلسـ ـ ـ ـ ــابية
واالحنرافـ ـ ـ ــات املعياريـ ـ ـ ــة لدرجـ ـ ـ ــة معرفـ ـ ـ ــة معلمـ ـ ـ ــي الكيميـ ـ ـ ــاء
التخصص ـ ــية يف ض ـ ــوء املع ـ ــايري املنهيي ـ ــة الوطيي ـ ــة التخصص ـ ــية
ملعلمـ ــي الكيميـ ــاء باململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية حسـ ــب نـ ــو
املههــل العلمــي ،ونتــائج اختبــار امــان وتــين) ألثــر متغــري نــو
املههل العلمي يف درجة املعرفة التخصصية:

ملعلمي الكيمياء تعىى ملتغري املههل العلمي ،وهذا يعين أن
املههل العلمي ملعلم الكيمياء ال يهثر يف درجة معرفته
التخصصية .ويعىو الباحث ذلك إىل أن معلمي الكيمياء
احلاصلني على شنهادات أعلى من البكالوريوس يواصلون
دراساهتم العليا يف التخصصات الرتبوية مثل املياهج وطرق
التدري ،وتقييات التعليم ،وهذه التخصصات ال تىود
الطالب بانجانب العلمي املرتبط بتخصص علم الكيمياء ،مما
جيعل هياك تقاربا مبا حيملونه من معلومات علمية ترتبط
مبوضوعات الرتبية الكيمياء واليت حصلوا علينها من دراستنهم
يف مرحلة البكالوريوس واليت تتشابه إىل حد كبري يف مجيع
مهسسات إعداد معلم الكيمياء .وتتشابه نتيجة هذه

جدول 11
نتائج اختبار "مان وتني" للمقارنة بين متوسطات درجات معرفة معلمي الكيمياء التخصصية في ضوء المعايير المهنية الوطنية التخصصية
لمعلمي الكيمياء تبعاا لمتغير نوع المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة "" z

مستوى الدًللة

تربوي

24

84.4

343.4

..44

..43

غري تربوي

4

81.8

824.4

زمالئنهـ ــم املتخصصـ ــني بالرتبيـ ــة كمـ ــا إهنـ ــم يدرسـ ــوهنا بـ ــيف،
الطريقة واألسلوب مما جيعل حصـيلتنهم العلميـة يف التخصـص
متقاربــة ،وتتفــق الدراســة احلاليــة مــن حيــث عــدم وجــود فــروق
ذات داللــة إحصــائية لصــاحل نــو املههــل الرتبــوي مــع دراســة
الغامـ ـ ــدي ا2.8.م) ،ودراسـ ـ ــة الرحيل ـ ــي ا2.84م) الـ ـ ــيت مل
تكشفا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعىى ليو املههل.
كم ــا يوض ــح انج ــدوالن  88و 82املتوس ــطات احلس ــابية
واالحنـ ـراف املعي ــاري ونت ــائج اختب ــار حتلي ــل التب ــاين األح ــادي
اف) لبيان أثر متغري اخلربة التدريسية يف درجة معرفة معلمـي
الكيمي ـ ـ ــاء التخصص ـ ـ ــية يف ض ـ ـ ــوء املع ـ ـ ــايري املنهيي ـ ـ ــة الوطيي ـ ـ ــة
التخصصية ملعلمي الكيمياء:

ويتضــح مــن انجــدول الســابق أن قيمــة " " zغــري دالــة
إحصائيا عيد مستوى داللة  ...4مما يدل علـى عـدم وجـود
فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء
التخصص ـ ــية يف ض ـ ــوء املع ـ ــايري املنهيي ـ ــة الوطيي ـ ــة التخصص ـ ــية
ملعلمي الكيمياء تعـىى ملتغـري نـو املههـل العلمـي ،وهـذا يعـين
أن نـ ــو املههـ ــل العلمـ ــي ملعلـ ــم الكيميـ ــاء ال يـ ــهثر يف درجـ ــة
معرفت ـ ــه التخصص ـ ــية ف ـ ــاملعلم احلاص ـ ــل عل ـ ــى بك ـ ــالوريوس يف
الكيمياء مـن كليـة الرتبيـة يتشـابه يف درجـة املعرفـة التخصصـية
مــع احلاصــل علــى بكــالوريوس يف الكيميــاء مــن كليــة العلــوم.
ويعىو الباحث ذلـك إىل أن معلمـي الكيميـاء احلاصـلني علـى
ش ــنهادات م ــن كلي ــات العل ــوم يدرس ــون مق ــررات متقارب ــة م ــع
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خالد بن إبراهيم الدغيم :مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية ...

جدول11
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية في ضوء المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي
الكيمياء تبعاا لمتغير الخبرة التدريسية
الخبرة التدريسية

العدد

المتوسط الحسابي

اًلنحراف المعياري

أقل من  4سيوات

1

3..24

2113

من  4إىل  8.سيوات

81

3..84

1139

أكثر من  8.سيوات

4

48.44

21.3

اجملمو

44

3..4.

8..4

جدول12
نتائج اختبار "ف" للمقارنة بين متوسطات درجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية في ضوء المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي
الكيمياء تبعاا لمتغير الخبرة التدريسية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

قيمة "ف"

مستوى الدًللة

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

48.24
8834.4

2
4.

84.42
41.8.

..3.

..44

الكلي

8844..

42

ا2.84م) اليت دلت على عدم وجود فروق تعىى ملتغري
اخلربة التدريسية.

ويتضح من انجدول السابق أن قيمة "ف" غري دالة
إحصائيا عيد مستوى داللة  ...4مما يدل على عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية يف درجة معرفة معلمي الكيمياء
التخصصية يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغري اخلربة
التدريسية ،وهذا يعين أن اخلربة التدريسية ملعلم الكيمياء ال
تهثر يف درجة معرفته التخصصية ،فاملعرفة التخصصية
للمعلم ذي اخلربة التدريسية اأكثر من  8.سيوات) تتشابه
مع املعلم ذي اخلربة التدريسية من ا8ـ ـ ـ )4سيوات .ويعىو
الباحث ذلك إىل ضعف التطوير املنهين للمعلم أثياء اخلدمة
فيما يتعلق مبوضوعات الكيمياء ،فاملعلم يبقى مقتصرا على
املعلومات العلمية املرتبطة مبجال ختصصه اليت تلقاها يف
أثياء دراسته قبل اخلدمة ومل ييسنها بىيادة سيوات خربته.
وختتلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الغامدي
ا2.8.م) اليت دلت على وجود فروق تعىى ملتغري اخلربة،
وذلك لصاحل املعلمني ذوي اخلربة أكثر من  8.سيوات .يف
حني تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الغامدي
ا2.84م) ،ودراسة انجنهين ا2.84م) ،ودراسة الرحيلي

توصيات الدراسة:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج؛
يُقدم الباحث بعض التوصيات اليت يأمل أن تسنهم يف
حتسني املعرفة العلمية التخصصية ملعلمي الكيمياء ،وتتمثل
فيما يأيت:
 0ـ التأكيد على املسهولني عن إعداد وتطوير برنامج إعداد
معلمي الكيمياء بتبين املعايري املنهيية الوطيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ،وبياء برامج
ومياهج اإلعداد يف ضوء تلك املعايري ومتابعة ما يستجد من
تطوير للعملية الرتبوية والتعليمية يف امليدان الرتبوي.
9ـ التأكيد على جنهات التدريب يف وزارة التعليم على بياء
برامج تدريبية يف انجانب التخصصي ملعلم الكيمياء يف أثياء
اخلدمة تأخذ يف اعتبارها املعايري املنهيية الوطيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء يف اململكة العربية السعودية ،والتعاون يف
بياء وتيفيذ تلك الربامج مع مهسسات إعداد املعلم.
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انجنهين ،حممد سبيل فضي .ا9005م) .تقومي األداء التدريسـي ملعلمـي العلـوم
باملرحلة املتوسطة يف ضوء معايري انجودة الشـاملة .رسـالة ماجسـتري غـري

3ـ ـ ضرورة تركيى املشرفني الرتبويني ملادة الكيمياء يف أثياء
زياراهتم اإلشرافية للمعلمني على تقومي انجانب املعريف
التخصصي ،وحتديد جوانب الضعف لدى املعلمني،
واإلفادة من املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي
الكيمياء يف بياء اختبارات تقوميية للمعلمني.
 2ـ إفادة أقسام الكيمياء بكليات العلوم يف انجامعات من
املعايري املنهيية التخصصية ملعلمي الكيمياء يف بياء برامج
تدريبية ختصصية ملعلمي الكيمياء يف أثياء اخلدمة تتوافق مع
انجديد يف علم الكيمياء وما استجد من معارف مت إضافتنها
لكتب الكيمياء احلديثة.
 5ـ التعاون بني جنهات إعداد املعايري املنهيية التخصصية
ملعلمي الكيمياء وجنهات تأهيل معلم الكيمياء وانجنهات
اليت تشرف على معلم الكيمياء يف أثياء اخلدمة ليشر ثقافة
املعايري ،وتوضيح أمهيتنها ،وكيفية االستفادة مينها يف تفعيل
التقومي الذايت ملعلم الكيمياء وتطوير نفسه يف ضوئنها.

ميشورة .كلية الرتبية ،جامعة طيبة.
احلــازمي ،أســامة وصــاحل ،شــعيب وخليفــة ،هشــام .ا9009م) .تقــومي األداء
التدريس ــي لط ــالب كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة طيب ــة يف ض ــوء مع ــايري إع ــداد
املعل ــم .دراس ــات عربي ــة يف الرتبي ــة وعل ــم ال ــيف3،،ا 022 ،)92ـ ـ ـ ـ ـ
.990
الرحيلي ،عبداهلل سلمي .ا9002م) .تقومي األداء التدريسي ملعلمي الكيميـاء
يف املرحلـ ــة الثانويـ ــة يف ضـ ــوء املعـ ــايري العامليـ ــة للرتبيـ ــة العلمي ـ ــة .رسـ ــالة
ماجستري غري ميشورة ،كلية الرتبية ،جامعة طيبة.
السـ ــعيد ،سـ ــعيد حممـ ــد .ا9002م) .منهـ ــارات التـ ــدري ،األساسـ ــية للمعلـ ــم.
الرياض :دار الرشد.
شـاهني ،جنــاة واخليــال ،نيفــني .ا9002م) .برنـامج مقــرتح لتيميــة فنهــم معلمــي
العل ــوم لطبيع ــة عل ــم الكيمي ــاء وأدائنه ــم التدريس ــي .دراس ــات عربي ــة يف
الرتبية وعلم اليف9 ،،ا.292 -325 ،)59
الش ــنهراين ،ع ــامر عب ــداهلل .ا9009م) .واق ــع ب ـرامج إع ــداد املعل ــم يف اململك ــة
العربية السعودية ومقومات جناحنهـا .املـهمتر الـدويل الثـاين للتعلـيم العـام،
وزارة التعليم ،الرياض.23-35 ،
الشــنهري ،خالــد .ا9002م) .تقــومي أداء معلمــي العلــوم باملرحلــة االبتدائيــة يف
ضــوء املعــايري املنهييــة للمعلــم الســعودي .رســالة ماجســتري غــري ميشــورة،
كلية الرتبية ،جامعة الطائف.
ش ــوق ،حمم ــود أمح ــد وس ــعيد ،حمم ــد مال ــك .ا0225م) .تربي ــة املعل ــم للق ــرن
احلادي والعشرين .الرياض :مكتبة العبيكان.
طالـ ـ ــب ،عبـ ـ ــداهلل .ا9000م) .تقـ ـ ــومي أداء معلمـ ـ ــي العلـ ـ ــوم مبرحلـ ـ ــة التعلـ ـ ــيم
األساسـي يف ضــوء املعـايري املنهييــة املعاصـرة .جملــة جامعـة صــيعاء للعلــوم
الرتبوية واليفسية2 ،ا.52-2 ،)0
عب ـ ــد احل ـ ــي ،إخ ـ ــالص .ا9000م) .تق ـ ــومي األداء التدريس ـ ــي ملعلم ـ ــي م ـ ــادة

المراجع
أبــو جحجــوح ،حيـ حممــد .ا9002م) .تقــومي برنــامج إعــداد معلــم العلــوم يف
كلية الرتبية جبامعة األقصى .رسالة الرتبية وعلـم الـيف ،،الريـاض،39،
 022ـ ـ ـ.992
األخشــمي ،أمحــد علــي .ا9002م) .دراســة حتليليــة للمعــايري املنهييــة الوطييــة

ملعلمــي اللغــة العربيــة .امل ـهمتر اخلــام ،إلعــداد املعلــم :إعــداد وتــدريب
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The level of the specialized knowledge of chemistry teachers in the light of national
professional standards in Saudi Arabia
Khaled Ibrahim S. Aldeghaim
College of Education, Qassim University
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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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علي بن حيىي آل سامل :فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف...

فاعلية وحدة مطورة في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم المسند إلى الدماغ في
تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف الثالث المتوسط
علي بن يحيى آل سالم
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قدم للنشر 1438/1/24هـ  -وقبل 1438 /4/ 6هـ
تعرف فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية
المستخلص :هدفت الدراسة إىل ّ

مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث امل توس؛ ولتقيي هدف الدراسة ععد الباحث قائمة همهارات التفكري البصري الالممة لطالب
الصف الثالث امل توس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية وقام ببنا وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية التعلم
لتعرف فاعليتها يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث املتوس؛ واستددم الباحث املنه بب الترريـي
املسند إىل الدماغ ّ
وقد تكونت عينة الدراسة من ( )50طالباً من طالب الصف الثالث املتوس؛ همدينة الرياض قسمت إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى
ضابطة اختريت بالطريية العشوائية .كما قام الباحث بإعداد اختبار مهارات التفكري البصري وتأكد من صدق وثبات وقد عظهرت النتائ وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة الترريبية كما عكدت نتائ الدراسة فاعلية الوحدة املطورة يف تنمية مهارات
التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث املتوس؛ .وتوصي الدراسة بإدرا نظرية التعلم املستند إىل الدماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمن حمتوى ميرر
طرق التدريس يف كليات الرتبية ووضع مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصري يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية يف خمتلف
املراحل الدراسية.
الكلمات المفتاحية :الدراسات االجتماعية والوطنية نظرية التعلم املسند إىل الدماغ مهارات التفكري البصري
.
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اهتمام الرتبويني يف السنوات األخرية إذ إن مي ّكن املتعلم
من الرؤية الشاملة ملوضوع ما دون فيدان عي جز من
بارما يف تنمية اإلبداع واالبتكار
دورا ً
جزئيات كما إن ل ً
فاملتمكن من مهارات التفكري البصري يستطيع عن يبدع يف
إجياد ترابطات غري منطية ويطور قدرات على وصف البيئة
وفهمها (الفرا  )2007ويعرف التفكري البصري بأن :
منظومة من العمليات ترتجم قدرة املتعلم على قرا ة الشكل
البصري وحتويل اللغة البصرية للشكل إىل لغة مكتوبة عو
منطوقة واستدالص املعلومات من وتتضمن تلك املنظومة
مهارات عساسية وهي :مهارة التعرف على الشكل البصري
وتعين اليدرة على حتديد عبعاد وطبيعة الشكل املعروض
ومهارة حتليل الشكل البصري وتعين اليدرة على رؤية
العالقات يف الشكل البصري وحتديد خصائص تلك
العالقات وتصنيفها ومهارة إدراك العالقات يف الشكل
البصري وتعين اليدرة على الرب؛ بني عناصر العالقات يف
الشكل وإجياد التوافيات بينها واملغالطات ومهارة متثيل
املعلومات على الشكل البصري وتعين متثيل اللغة املكتوبة
عو املنطوقة على الشكل البصري ومهارة استدالص املعىن
من الشكل البصري وتعين اليدرة على استنتا معان
جديدة والتوصل إىل مفاهيم ومبادئ عملية من خالل
الشكل املعروض مع مراعاة تضمني هذه اخلطوة اخلطوات
السابية .وتتمثل عدوات التفكري البصري يف الصور والرموم
والرسوم التدطيطية (الصفوان والصاحب .)2012
وقد تزايد االهتمام بالتفكري البصري مؤخراً إذ إن
 %75من املعرفة اليت يكتسبها اإلنسان بصرية كما إن ل
عمهية كبرية يف إدراكنا للمثريات البصرية (الذاكرة البصرية)
ومن خالل يتمكن الفرد من التكيف مع البيئة احمليطة ب
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
وإدراك بنا على خربات الفرد وتوقعات السابية (آدم

المقدمة:
تشهد األلفية احلالية تيدماً كبرياً يف جمال
البقوث واالكتشافات اجلديدة املتعلية همرال الدماغ
البشري واليت ركزت على تنمية اليدرات العيلية
واكتشاف العالقة بني تركيب املخ والتعلم وحماولة تكييف
املواقف التعليمية مع طبيعة الدماغ البشري.
وقد ترتب على ظهور نظرية التعلم املسند إىل
الدماغ  Brain Based Learning Theoryحتول يف جمال بنا
املناه التعليمية ويف املمارسات الرتبوية والتعليمية إذ تؤكد
مبادئ هذه النظرية على عن كل فرد قادر على التعلم إذا ما
توافرت ل بيئة تعلم نشطة وحافزة وغنية باملثريات املتنوعة
اليت تتيح ل التفاعل مع اخلربات الرتبوية تفاعالً صقيقاً
وعن البقث عن املعىن عمر فطري يف الدماغ وحيدث من
خالل عملية الرتميز ) )Caine&Caine,1994ويؤكد عدد من
الرتبويني عن الربام الرتبوية اليت تراعي مبادئ التعلم املسند
إىل الدماغ وتوظف اسرتاتيريات تدريسية وعساليب تعلم
وعنشطة تعليمية تتواف مع تركيب الدماغ تساعد وتدعم
املتعلمني يف اكتساب معارف ععم وعكثر ديناميكية
ومتكنهم من إتيان املهارات الالممة هلم وتسهم يف حتسني
نوات التعلم وإتاحة الفرصة لكل متعلم عن يصل إىل
عقصى ما تسمح ب قدرات العيلية (السلطي .)2002
وليد عصبح تعلم مهارات التفكري ضرورة ملقة
للمتعلمني إذ تتف الربام الرتبوية والنظريات األكادميية
على عن من األهداف اليت ينبغي حتيييها لدى املتعلم
كما عن يعد مدخالً لتقصيل املعرفة واكتساب املهارة
وهذا ما جعل املؤسسات الرتبوية تويل التفكري بأنواع
املدتلفة اهتماماً بالغاً من خالل توفري البيئة التعليمية اليت
متكن املتعلم من اكتساب مهارات التفكري(سعادة .)2003
ويعد التفكري البصري  Visual Thinkingعحد
عبكال مستويات التفكري العليا اليت استقوذت على
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التعلم املسند إىل الدماغ اليت تسري فيها عملية التعلم وف
املراحل اآلتية:

وبتات  .)2015ويرى توماس ويست
صاحب كتاب عني العيل  The Minds Eysعن قد عصبح
للتفكري البصري يف العصر احلايل عمهية بالغة يف إعطا
إجابات ابتكارية للمشكالت باستددام النماذ البصرية
كما إن يعد عداة فعالة لتبادل األفكار ويسهم يف
إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت ) (West,1997كما
إن يساعد املتعلمني على ممارسة عمليات العلم املدتلفة
كاملالحظة والتقليل والتفسري واالستنتا (جماهد 2014
الشوبكي .)2010
Thomas West

مرحلة اإلعداد :وتتضمن هذه املرحلة إعطا فكرة عامة
عن املوضوع وتصور ذهين ملا يرتب؛ ب من موضوعات
عخرى من خالل عرض مثريات بصرية متنوعة كأن
يعرض املعلم فيلم فيديو ل ارتباط هموضوع الدرس.
مرحلة االكتساب :وهي مرحلة التعلم واكتساب اخلربات
اجلديدة ودجمها يف البنية العيلية وتركز هذه املرحلة على
تكوين الرواب؛ فكلما كانت اخلربات مرتابطة تكونت مزيد
من التشابكات العصبية ويدعم ذلك مصادر التعلم
املدتلفة كاألبكال البيانية والصور واخلرائ؛ واألنشطة
املكانية.

وتتطلب مناه الدراسات االجتماعية والوطنية
تنمية مهارات التفكر البصري لدى الطالب نظراً لطبيعة
حمتوى تلك املناه إذ تعتمد على الترريد والعمومية
وتتضمن مفاهيم الزمان واملكان مما جيعل املتعلمني
يعتمدون يف تعلمها على احلفظ واالستظهار ومن مث
سرعة نسياهنا بعد االنتها من عدا االختبارات املرتبطة هبا
لذلك البـد من مساعدة الطالب على ربطها خبرباهتم
(سليمان  )1986فاخلرائ؛ بأنواعها والرسوم البيانية
واألبكال والصور تعد عدوات بصرية ختتزل يف حمتواها
العديد من املعلومات اخلطية وتثري املتعلم الكتشاف
العالقات واستدالص املعاين واليدرة على التنبؤ ملا ميكن
حدوث يف املستيبل وتلفت انتباه وتساعده يف كثري من
عمليات الرتميز يف الذاكرة واإلدراك مما يؤدي إىل ميادة
قدرت على تذكر املعلومات واسرتجاعها بسهولة (حممد
واملصري  )2015لذا عصبح تنمية مهارات التفكري البصري
من األهداف املهمة اليت يسعى تدريس الدراسات
االجتماعية إىل حتيييها (عطية  )2011وحتتا تلك
الوسائل واألدوات البصرية التوظيف الفعال واملناسب يف
جمال التعلم من خالل البقث عن املداخل واالسرتاتيريات
املالئمة اليت تسهم يف توظيف املعاجلة البصرية للمعلومات
اجملردة وتنمية قدرات املتعلمني على التفكري البصري كنظرية

مرحلة اإلسهاب والتفصيل :وهي مرحلة تعمي الفهم من
خالل دم الطالب يف عنشطة تعليمية لتعزيز التعلم النات
واخلربات املكتسبة وكلما توفر للمتعلم تغذية راجعة
مناسبة حتسن عداؤه وتعم فهم ملواطن اليوة والضعف
لدي .
مرحلة التعلم وتكوين الذاكرة :وهي مرحلة تأكيد التعلم
وتعمي املعاجلات الدماغية اليت مرت هبا عملية التعلم
فكلما عمكن تعزيز فرص املتعلم يف تطبي خربات التعلم
يف مواقف جديدة غري منطية تأصل التعلم ومادت قدرة
املتعلم على تكوين تعلم ذي معىن.
مرحلة التكامل الوظيفي :وهي مرحلة تيوية الرتابطات بني
املعرفة املكتسبة وبني معارف عخرى متنوعة وإجياد تكامل
وظيفي يعكس وحدة املعرفة الوظيفية (جنسن .)2001
عددا من اإلربادات اليت
كما قدم مفكرو هذه النظرية ً
ينبغي مراعاهتا عند تنظيم بيئة التعلم من عمهها إغنا بيئة
التعلم واحملتوى باملثريات البصرية مثل :األلوان واملواد
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وامللصيات واألبكال البيانية
واخلرائ؛( .ميتون .)2010

والرسوم

باستددام التعلم اخللي؛ يف تدريس الدراسات االجتماعية
على تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري واملهارات
احلياتية لدى التالميذ الصم باملرحلة اإلعدادية اليت عكدت
قلة االهتمام بتنمية مهارات التفكري البصري كما عكدت
ذلك دراسة (جماهد  )2014اليت سعت إىل تعرف فاعلية
وحدة ميرتحة لتدريس التاريخ باستددام خرائ؛ العيل يف
تنمية مهارات التفكري البصري والدافعية لإلجنام لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي عما دراسة ()Dilek,2010
فيد تناولت التفكري البصري يف ميرر التاريخ من خالل
تعرف مهارات التفكري البصرية لدى الطالب الذين بلغت
ععمارهم  12عاماً يف مدينة إسطنبول الرتكية وعبارت
نتائرها اىل تدين مهارات التفكري البصري لدى الطالب
وتشري دراسة (مهران وجابر  )2010اليت هدفت إىل تعرف
فاعلية استددام األلعاب الكمبيوترية يف تنمية مهارات
التصور املكاين للدرائ؛ واالجتاه لدى طالب املرحلة
اإلعدادية ودراسة (عبد الرحيم  (2015اليت هدفت إىل
تعرف فاعلية استددام األلعاب التعليمية اإللكرتونية يف
تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف اخلامس
االبتدائي يف مدينة ينبع باململكة العربية السعودية لتنمية
مهارات التفكري البصري املكاين إىل قصور مناه
الدراسات االجتماعية يف توظيف اخلرائ؛ واألبكال
البيانية يف تنمية مهارات التفكري البصري مما عدى إىل تدين
تلك املهارات لدى الطالب.
ويف حماولة لعال هذا الضعف سعت العديد من
الدراسات إىل بنا وتصميم برام تستهدف تنمية تلك
املهارات يف الدراسات االجتماعية مثل دراسة
(جماهد  )2014اليت اقرتحت وحدة لتدريس التاريخ
باستددام خرائ؛ العيل يف تنمية مهارات التفكري البصري
ودراسة (مسعود وعبد الرمحن  )2014اليت هدفت إىل
تعرف فاعلية برنام قائم على خرائ؛ التفكري يف تنمية
بعض مهارات التفكري البصري من خالل مناه

والعينات

ويسهم التدريس وف مراحل التعلم وبيئت اليت
تيرتحها هذه النظرية يف تنمية الوصالت العصبية لليشرة
الدماغية فالدماغ يبتدع عاملاً بصرياً وحيدث اإلبصار
معا يف آن واحد وينت عن تنمية االستدالل
والفهم ً
وإدراك العالقات وذلك عند استددام األبكال البيانية
والصور واخلرائ؛ واألنشطة املكانية وعي وسائل لتمثيل
األفكار بصرياً (حممد  ,)2013ولذلك فإن امليررات
اليائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ Brain Based
 Learning Theoryميكن عن تسهم يف تنمية مهارات
التفكري البصري.
فيد عبارت دراسة (حممد  )2013اليت هدفت إىل
تعرف فاعلية تصميم تعليمي بالوسائ؛ املتعددة قائم على
نظرية التعلم املستند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري
البصري يف مادة التينيات الرتبوية إىل وجود عالقة إجيابية
بني الربام اليت تبىن وف مبادئ التعلم املسند إىل الدماغ
ومهارات التفكري البصري كما عكدت ذلك دراسة (آدم
وبتات  )2015واليت هدفت إىل معرفة فعالية اسرتاتيرية
ميرتحة يف ضو نظرية التعلم املستند إىل جاني الدماغ
على التقصيل ومهارات التفكري البصري والكفا ة الذاتية
املدركة لدى طالبات املرحلة اإلعدادية ويف امليابل توصلت
عدد من الدراسات إىل قصور مناه الدراسات
االجتماعية يف تناول مهارات التفكري البصري مما عدى إىل
تدين تلك املهارات لدى الطالب مثل دراسة
(الكقلوت  )2012اليت هدفت إىل تعرف فاعلية توظيف
اسرتاتيرية البيت الدائري يف تنمية املفاهيم ومهارات
التفكري البصري يف اجلغرافيا لدى طالبات الصف احلادي
عشر وكذلك دراسة (عبد الرمحن  )2010اليت هدفت
إىل تعرف فاعلية برنام قائم على البنائية االجتماعية
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مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث
املتوس؛.

الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف اخلامس
االبتدائي .كما سعت دراسة (عبد املوىل  )2010إىل بنا
برنام قائم على البنائية االجتماعية باستددام التعلم
اخللي؛ يف تدريس الدراسات االجتماعية وقياس فاعليت يف
تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البصري يف اهلندسة لدى
طالبات الصف الثامن األساسي بغزة وقد عكدت تلك
الدراسات على الدور املهم ملهارات التفكري البصري يف
الدراسات االجتماعية وعظهرت نتائرها حتسناً يف
اكتساب الطالب ملهارات التفكري البصري.

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
التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث املتوس؛؟

ويف سياق مرتب؛ بتنمية مهارات التفكري البصري
عوصت العديد من الدراسات مثل :دراسة عسعد (,)2011
حممود ( Whery (2012) )2010بضرورة تنمية مهارات
التفكري البصري لدى الطالب من خالل املواد الدراسية
املدتلفة ويف مجيع مراحل التعلم العام والبقث عن
اسرتاتيريات حديثة تسهم يف تطوير تلك املهارات وذلك
حيتم علينا البقث عن مداخل وعساليب تدريسية تتيح
للطالب النشاط والدافعية واملمارسة وتسهم يف تنمية
مهارات التفكري البصري.

ويتفرع من األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف
الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية؟
 -2ما فاعلية وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية
والوطنية قائمة على نظرية التعلم املسند إىل الدماغ يف تنمية
مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث
املتوس؛؟
أهداف الدراسة:
-1حتديد مهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف
الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية.
تعرف 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؛.

مشكلة الدراسة:
من خالل ما اتضح للباحث من نتائ
يتبني عن هناك تدنياً يف مهارات
الدراسات السابية ّ
التفكري البصري يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية
ورهما يعزى ذلك إىل اليصور يف الطرق واألساليب
واالسرتاتيريات املتبعة يف تعليمها كما إن امليرر بصورت
احلالية قد ال يسهم يف تنمية تلك املهارات لذا فإن
استددام االسرتاتيريات اليائمة على نظرية التعليم املستند
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
تعرف على فاعليتها يف تنمية بعض
املستند إىل الدماغ وال ّ

أهمية الدراسة:
-1تيدم وحدة مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية
قائمة على نظرية التعلم املسند للدماغ قد تسهم يف تنمية
مهارات التفكري البصري لدى الطالب.
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-2تيدم هذه الدراسة مناذ إجرائية لكيفية استددام نظرية
التعلم املسند للدماغ يف تدريس الدراسات االجتماعية
واالسرتباد هبا يف تصميم وإعداد الدروس.

مصطلحات الدراسة :
الفاعلية

(:(Efficiency

وهي" مصطلح إحصائي يدل على

جمموعة من املياييس اإلحصائية اليت ميكن عن يستددمها
الباحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية والنفسية للتعرف
على األمهية العملية للنتائ اليت عسفرت عنها حبوث
ودراسات "(عصر ,2003ص .)646وتُعرف الدراسة احلالية
الفاعلية بأهنا :ميدار األثر البعدي للوحدة املطورة يف تنمية
مهارات التفكري البصري يف ميرر الدراسات االجتماعية
والوطنية لدى طالب الصف الثالث املتوس؛.

-3تواكب هذه الدراسة االجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تنادي
بتنمية مهارات الطالب املدتلفة عامة ومهارات التفكري
البصري خاصة.
فرضا الدراسة:
-1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني
متوسطي درجات طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة يف
اختبار مهارات التفكري البصري البعدي لصاحل طالب اجملموعة
الترريبية.

الوحدة

):(unit

تعرف الوحدة بأهنا" تنظيم معارف من

جماالت دراسية عديدة تدور حول فكرة عو موضوع عو
مشكلة معينة يشعر هبا املتعلم يف حيات اليومية وهذا
التنظيم يتراوم احلدود الفاصلة بني املواد الدراسية املنفصلة
وتتاح الفرص للمتعلم كي يكون إجيابيًا ومشارًكا فعاالً يف
العملية التعليمية" (اللياين واجلمل  ,1996ص.)201
وتُعرف الدراسة احلالية الوحدة بأهنا :تنظيم جملموعة من
املعارف واخلربات الرتبوية واملهارات املرتبطة بوحدة سكان
اململكة العربية السعودية ينفذها الطالب حتت إبراف
املعلم هبدف تنمية مهارات التفكري البصري لديهم.

-2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05بني
متوسطي درجات طالب اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي
والبعدي الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي
البعدي.
حدود الدراسة:
وحدة "سكان اململكة العربية السعودية" يف ميرر

الدراسات االجتماعية والوطنية لطالب الصف الثالث املتوس؛
طبعة 1436هـ1437/هـ
عينة من طالب الصف الثالث املتوس؛ من املدارس

الثانوية احلكومية النهارية همدينة الرياض خالل الفصل الدراسي
الثاين 1436هـ1437/هـ .
قياس فاعلية الوحدة املطورة على متغري مهارات التفكري

البصري وهي :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 .لدى طالب الصف
الثالث املتوس؛.

نظرية التعلم المستند للدماغ
) Learningتُعرف بأهنا" :نظرية يف التعلم تؤكد على التعلم
مع حضور الذهن واالستشارة العالية والواقعية واملتعة
والتشوي واملرح والتعاون وغياب التهديد وتعدد وتداخل
األنظمة يف العملية التعليمية وغري ذلك من خصائص
التعلم املتناغمة مع الدماغ" ) .(Jensen, 2002, p3وتُعرف
إجرائيًا بأهنا :النظرية اليت اعتمد عليها الباحث يف تطوير
وتدريس وحدة تعليمية هميرر الدراسات االجتماعية
والوطنية للصف الثالث املتوس؛ هما حيي عفضل استشارة
ممكنة للدماغ لتقيي عفضل النتائ لتنمية مهارات التفكر
البصري.
:(Brain Based
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مهارات التفكير

البصري)Thinking Skills

:(Visual

عينة الدراسة:

تُعرف بأهنا" :املهارات اليت تشري إىل قدرة الفرد على
التعامل مع األبكال والرسومات والصور املعروضة علي
إلجياد معىن للمضامني اليت حتويها" (Campbell, 1995,
) p182وتُعرف إجرائياً بأهنا :منظومة من العمليات اليت
متكن املتعلم من قرا ة وفهم األبكال والصور واخلرائ؛
والرسوم البيانية وحتليلها وإجياد العالقات فيما بينها وحتويل
لغتها البصرية إىل داللة لفظية مفهومة وهذه املنظومة
تشمل املهارات اآلتية :مهارة التعرف على الشكل
البصري مهارة حتليل الشكل البصري مهارة إدراك
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.

نظراً لكثرة عفراد جمتمع الدراسة جلأ الباحث الختاذ
اجملموعة وحدة للعينة وتسمى هذه الطريية بالعينة العشوائية
العنيودية  Multi-Stage Sampleإذ مت اختيار عينة الدراسة
من إحدى مدارس جمتمع الدراسة بالطريية العشوائية
العنيودية البسيطة على النقو اآليت:
 مت االختيار العشوائي ملركز من مراكز اإلبراف الرتبويالتابعة لإلدارة العامة للتعليم همدينة الرياض وقد وقع
االختيار على مركز اإلبراف الرتبوي بالشرق.
 االختيار العشوائي ملدرسة من املدارس التابعة هلذا املركزلتمثيل اجملموعة الترريبية اليت ستدرس وفياً للوحدة
املطورة واجملموعة الضابطة واليت ستُدرس وفياً للطريية
املتبعة (املعتادة) وقد وقع االختيار على متوسطة عيب هالل
العسكري.

منهج الدراسة:

 عخرياً مت عشوائياً اختيار الفصول اليت متثل جمموعيتالدراسة من املدرسة اليت وقع عليها االختيار وقد مثل
الصف /3م 1/اجملموعة الضابطة يف حني مثل الصف
/3م 2/اجملموعة الترريبية وبذلك فيد بلغ عدد عينة
الدراسة ( )50طالباً.

استددم الباحث املنه بب الترريـي لتعرف فاعلية
(املتغري املستيبل) وهو الوحدة املطورة على (العامل التابع)
وهو مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث
متوس؛ واستُددم يف هذه الدراسة عحد تصميمات املنه
بب الترريي ( )Quazi Experimental Designالذي يعتمد
على اليياس اليبلي والبعدي جملموعتني جتريبية وضابطة

(Design

Group

(العساف .)2000

Control

Test

Post

أدوات ومواد الدراسة:

)Pre-Test,

 -1قائمة مهارات التفكير البصري الالزمة لطالب الصف الثالث
المتوسط بمقرر الدراسات االجتماعية والوطنية:

مجتمع الدراسة:

استدلص الباحث مهارات التفكري البصري الالممة
لطالب الصف الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية
والوطنية من خالل االطالع على الدراسات والبقوث
السابية املرتبطة همهارات التفكري البصري مثل :دراسة
مهدي ( ,)2006بعث ( ,)2009محادة ( )2009جرب
( ,)2010الشوبكي ( ,)2010عبد الرمحن( )2010مسعود

تألف جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف الثالث
املتوس؛ باملدارس احلكومية النهارية التابعة لومارة التعليم يف
مدينة الرياض التعليمية والذين هم على مياعد الدراسة
للعام الدراسي 1436هـ1437/هـ وعددهم ( )3825طالباً
مومعني على ( )291مدرسة (ومارة التعليم  1437هـ).
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العالقات يف الشكل البصري إىل مهارة إدراك العالقات يف
الشكل البصري وإضافة مهارة متثيل املعلومات على
الشكل البصري الرتباطها الوثي بطبيعة نشاطات التعلم
يف ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية وبذلك عصبقت
اليائمة تضم ( )5مهارات واجلدول رقم ( )1يبني تلك
املهارات وكذلك الومن النسي هلا وعرقام األسئلة لكل
مهارة.

وعبد الرمحن ( )2014واألدبيات الرتبوية املتعلية هبا
وكذلك استطالع آرا بعض اخلربا يف جمال مناه وطرق
تدريس الدراسات االجتماعية مث عرضت اليائمة على
جمموعة من احملكمني واملتدصصني يف املناه وطرق
التدريس ملعرفة مدى صدق اليائمة وحتديد الومن النسي
لكل مهارة وقد عسفر ذلك عن بعض امللقوظات إذ
ُعدلت صياغة مهارة التعرف على الشكل ووصف إىل مهارة
التعرف على الشكل البصري وتعديل صياغة مهارات رب؛

جدول رقم ()1
مهارات التفكير البصري والوزن النسبي لها وأرقام األسئلة لكل مهارة

البيان

المجموع

الوزن النسبي لمهارات التفكير البصري
مهارة التعرف على مهارة حتليل الشكل مهارة إدراك العالقات مهارة متثيل املعلومات مهارة استدالص املعىن
من الشكل البصري
على الشكل البصري
يف الشكل البصري
البصري
الشكل البصري

عدد

4

7

3

3

6

23

األسئلة
النسبة

أرقام

األسئلة
2الوحدة

%17

%30

%13

%13

%26

( 15-6ع ب )

(5-1ع)(8-ب )-

(7ع ب)

(8-4-2ع)

(5-3ب)-12-10-9

(11ع ب)(14-ع)

(14ب)

%100

13

المطورة :اختريت وحدة "سكان اململكة العربية

عامة األهداف العامة للوحدة وعهداف الدروس واحملتوى
العلمي ملق رقم ( )1وقد روعي يف الوحدة املطورة ما
يأيت :ارتباط احملتوى بأهداف الوحدة مراعاهتا خلصائص
الطالب تكاملها وترابطها وتتابعها مع الوحدات السابية
والالحية عن تكون مبنية يف ضو مبادئ التعلم املستند
إىل الدماغ (االستثارة املتعة التشوي التعاون غياب
التهديد الذكا املتعدد التعلم النش؛ استددام الوسائل
التعليمية املتنوعة) عن تيوم نشاطات التعلم اليت تتضمنها
الوحدة على إجيابية املتعلم ويكون دور املعلم ميسراً
ومشوقاً ومستشاراً وميوماً إغنا احملتوى باخلرائ؛ والصور
واألبكال البيانية واألنشطة التعليمية اليت تستهدف
اكتساب الطالب مهارات التفكري البصري.

السعودية" من ميرر الدراسات االجتماعية والوطنية للفصل
الدراسي الثاين طبعة  1436هـ1437/هـ وذلك ملا تتضمن
تلك الوحدة من موضوعات ميكن تطويرها يف ضو نظرية
التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات التفكري البصري وقد
طور الباحث األهداف التعليمية واحملتوى وطرق
التدريس وتينيات التعليم ونشاطات التعلم والتعليم
وعساليب وعدوات التيومي لتلك الوحدة يف ضو نظرية
التعلم املستند للدماغ لتنمية مهارات التفكري البصري لدى
الطالب وقد تكونت الوحدة من ( )7دروس وتُرجم ذلك
يف كتاب للطالب ودليل للمعلم على النقو اآليت:
-كتاب الطالب لدراسة الوحدة المطورة  :ععد الباحث

كتاباً للطالب لدراسة الوحدة املطورة ويتضمن :ميدمة
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 -دليل المعلم لتدريس الوحدة المطورة :ععد

 صياغة مفردات االختبار :صيغت مفردات االختبارعلى صورة فيرات اختيار من متعدد وامليال اليصري
(إكمال الفراغ) ومتثيل املعلومات على الشكل
البصري وبلغ عدد املفردات ( )23مفردة.

الباحث دليالً للمعلم يسرتبد ب يف تدريس الوحدة
املطورة ويتضمن هذا الدليل ما يأيت :ميدمة عامة حملة
موجزة عن نظرية التعلم املستند للدماغ مع بعض
اإلربادات للمعلم األهداف العامة للوحدة التوميع
الزمين لدروس الوحدة وختطي؛ الدروس اليومية وف ًيا
لنظرية التعلم املستند للدماغ ويتضمن :األهداف
السلوكية للدرس خطة السري يف الدرس تينيات
التعليم عساليب التيومي املراجع اليت قد حيتا إليها
املعلم يف تدريس الوحدة ملق رقم(.)2

صدق االختبار :قام الباحث بعرض الصورة املبدئيةلالختبار على جمموعة من احملكمني ملق رقم ()4
وقد تأكد الباحث من الصدق الظاهري وصدق
احملتوى من خالل تعرف آرائهم يف :وضوح تعليمات
االختبار سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار
الدقة العلمية ألسئلة االختبار مناسبة السؤال ليياس
املهارة وبنا ً على آرا احملكمني عجريت التعديالت
اآلتية :إعادة صياغة بعض األسئلة لغوياً تصقيح
بعض األسئلة علمياً التدقي يف بدائل اإلجابة يف
بعض األسئلة.
الترربة االستطالعية لالختبار :طُب اختبار مهاراتالتفكري البصري بصورت املبدئية على عينة استطالعية
من جمتمع الدراسة ومن خار عينتها تكونت من
( )32طالباً من الصف الثالث املتوس؛ وقد هدفت
الترربة االستطالعية لالختبار إىل:
لتعرف على مدى وضوح تعليمات االختبار ومفردات .
ساب معامل ثبات االختبار :مت حساب معامل علفا
كرونباخ ( )Alpha Cronbakللتأكد من ثبات االختبار
ووجد عن معامل الثبات يساوي ( )0.85لالختبار
كامال مما يشري إىل عن االختبار ل درجة مناسبة من
ً
الثبات وعن صاحل للتطبي .
حديد معامالت السهولة ملفردات االختبار :تراوحت
معامالت السهولة ملفردات االختبار التقصيلي ما بني
( )0.80-0.20وهي تعد معامالت سهولة ميبولة.

ضبط الوحدة المطورة والتأكد من صالحيتها:
ُع ِرض كتاب الطالب ودليل املعلم للوحدة املطورة
على جمموعة من اخلربا يف املناه وطرق التدريس
الستطالع آرائهم حوهلا ملق رقم ( )4وقد عسفر
ذلك عن إجرا بعض التعديالت متثلت يف إضافة
بعض األنشطة للدروس وحذف بعض الصور
واألبكال اليت ال ترتب؛ هموضوع الوحدة وقد عُ ِخذت
تلك املالحظات يف االعتبار وبذلك عصبح كتاب
الطالب ودليل املعلم صاحلني لالستددام.
-3اختبار مهارات التفكير البصري.
يهدف االختبار إىل قياس مهارات التفكري
البصري لدى طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة
وذلك قبل تدريس الوحدة املطورة وبعدها وقد مت
إعداد هذا االختبار وفياً للدطوات اآلتية:
حتديد مهارات التفكري البصري :قام الباحث بتقديدمهارات التفكري البصري الالممة لطالب الصف الثالث
املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية والوطنية وف ًيا
لعدد من اخلطوات العلمية اليت متت اإلبارة إليها
سابياً.
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التطبيق القبلي ألداة الدراسة:

 حتديد معامالت التمييز ملفردات االختبار :تعد الفيرةميبولة إذا مل ييل فيها معامل التمييز عن 0.20
( )Mitra,2009, et al.,p2-7وقد دلت قيم معامل التمييز
احملسوبة على صالحية مجيع عسئلة االختبار لوقوعها
ضمن هذا املعيار إذ تراوحت معامالت التمييز بني

طب الباحث عداة الدراسة (اختبار مهارات التفكري
البصري) على مجيع عفراد عينة الدراسة بإبراف ومتابعة
مبابرة من وذلك خالل األسبوع الثاين من الفصل
الدراسي الثاين للعام الدراسي 1436هـ1437/هـ يف يوم
االثنني املواف 1437/4/15هـ وقد حرص الباحث على
توحيد التوجيهات اليت تعطى جلميع عفراد اجملموعتني وبعد
االنتها قام الباحث بتصقيقها للتقي من عن طالب
كلتا اجملموعتني الترريبية والضابطة انطليتا من مستوى
واحد وطب الباحث اختبار  T,testللتعرف عما إذا كانت
هناك فروق ذات داللة إحصائية يف نتيرة اختبار مهارات
التفكري البصري بني طالب اجملموعتني الترريبية والضابطة.
فقصل على املعطيات الرقمية املبينة يف اجلدول رقم (.)2

(. )0.78-0.33

كما مت حساب ممن االختبار ووجد عن ( )40دقيية. االختبار يف صورت النهائية :بعد إجرا الترربةاالستطالعية وحساب معامل الثبات عصبح االختبار يف
صورت النهائية يتكون من :صفقة البيانات والتعليمات مث
األسئلة وعددها ( )23سؤاالً وخصصت درجة لكل
سؤال وبذلك تكون الدرجة الصغرى صفر والدرجة
النهائية ( )23درجة ملق رقم (.)3

جدول ()2
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

التع ق ق ققرف عل ق ق ققى الش ق ق ققكل

التطبي ق ققق القبل ق ققي للمجموع ق ققة التطبي ق ققق القبل ق ققي للمجموعقق ققة درجق ق ق ق ق ق ق ق ققة

التجريبية

الحرية

الضابطة

قيمة "ت"
المحسوبة

مسق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققتوى
الداللة

املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ االحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف املتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ االحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف
املعياري
احلسايب
املعياري
احلسايب
1.00

0.76

1.16

0.37

48

1.00

غري دالة

البصري

تحليل الشكل البصري

2.52

0.96

2.76

1.05

0.88

غري دالة

إدراك العالقق ق ق ق ق ققات فق ق ق ق ق ققي

0.60

0.58

0.72

0.68

0.77

غري دالة

الشكل البصري

تمثيق ققل المعلومق ققات علق ققى

0.44

0.51

0.60

0.81

0.85

غري دالة

الشكل البصري
اس ق ققتخالع المعن ق ققى م ق ققن

2.96

0.89

3.16

0.90

0.80

غري دالة

الشكل البصري
امال
االختبار ك ً

7.52

1.94

8.40
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غير دالة
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ويستدل من اجلدول رقم ( )2عن ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة
الضابطة يف اختبار(ت)  T,testيف اختبار مهارات التفكري
البصري وهذا يدل على التكافؤ وإمكان البد بالترربة
على جمموعيت الدراسة.

استددم الباحث يف معاجلة البيانات إحصائياً األساليب
اإلحصائية اآلتية:
 معامل علفا كرونباخاالختبار.
اختبار( ت )  T.TESTللكشف عن داللة الفروق بنياملتوسطات.
 حساب نسبة بليك للكسب املعدل Blacke Ratioللتأكد من فاعلية الربنام امليرتح.
()Alpha Cronbak

تدريس الوحدة:
قام الباحث بالتنسي مع معلم اجملموعتني الترريبية
والضابطة لكي يبدع يف تدريس موضوعات الوحدة يف
ٍ
وقت واحد وبالفعل مت تدريس اجملموعتني يف الفرتة من
يوم األربعا املواف 1437/4/17هـ إىل يوم األربعا املواف
1437/5/15هـ فيد مت تدريس اجملموعة الضابطة وحدة
"سكان اململكة العربية السعودية" بالطريية املتبعة
(املعتادة) عما اجملموعة الترريبية فيد عُعدت ونُفذت
دروس الوحدة املطورة وفياً لنظرية التعلم املستند للدماغ
وتطلب التنفيذ تسع حصص دراسية للمرموعتني درست
خالهلا املوضوعات احملددة للدراسة وإجرا االختبار اليبلي
والبعدي.

حلساب ثبات

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
متت اإلجابة عن السؤال األول سابياً فيد تناول الباحث
اإلجرا ات واخلطوات املتبعة لتقديد مهارات التفكري
البصري الالممة لطالب الصف الثالث متوس؛ هميرر
الدراسات االجتماعية والوطنية وسيعرض الباحث النتائ
اليت توصلت إليها الدراسـة ومعاجلتها إحصائياً ووصفياً
وحتليلياً يف ضو الدراسات والبقوث السابية واإلطار
النظري وذلك لإلجابة عن السؤال الثاين وفرضي الدراسة.

التطبيق البعدي ألداة الدراسة:
مت التطبي البعدي ألداة الدراسة (اختبار مهارات
التفكري البصري) بعد االنتها من تدريس الوحدة لكلتا
اجملموعتني الترريبية والضابطة وذلك يوم األربعا املواف
1437/5/15هـ بإبراف مبابر من الباحث وهمساعدة من
تعرف فاعلية وحدة
املعلم املنفذ للوحدة املطورة هبدف ّ
مطورة يف الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة على نظرية
التعلم املسند للدماغ يف تنمية مهارات التفكري البصري
لدى طالب الصف الثالث املتوس؛ مث رصد الدرجات

اختبار صحة الفرض األول:

وقد نص على عن  ":توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طالب
اجملموعتني الترريبية والضابطة يف اختبار مهارات التفكري
البصري البعدي لصاحل طالب اجملموعة الترريبية".
وللتقي من صقة هذا الفرض قام الباحث
حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات
كل من اجملموعة الضابطة واجملموعة الترريبية يف اختبار
كامال ويف كل مهارة من
مهارات التفكري البصري البعدي ً
مهارات مث طب اختبار (ت)  T.testللمرموعات املستيلة
لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني يف اختبار مهارات

لكلتا اجملموعتني وتفسري النتائ .
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اجلدول رقم (:)3

التفكري البصري البعدي همهارات املدتلفة كما هو مبني يف

جدول ()3

نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( ت ) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري االختبار البعدي.
البيانات

المهارات

التطبيق ق ق ق ق ق ق ق ققق البعق ق ق ق ق ق ق ق ققدي التطبي ق ق ق ق ق ق ق ققق البعق ق ق ق ق ق ق ق ققدي
للمجموعة التجريبية

للمجموعة الضابطة

الفرق يبن درجق ق ق ق ققة

المتوسطين الحرية

قيمة "ت"
المحسوبة

مس ق ق ق ق ق ققتوى
الداللة

املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ االحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ؛ االحنـ ـ ـ ـ ـ ـراف
املعياري
احلسايب
املعياري
احلسايب
التعق ق ققرف علق ق ققى الشق ق ققكل

12.70

دالة

2.13

5.25

دالة

0.84

4.26

دالة

2.48

0.59

1.76

1.05

0.72

2.82

دالة

5.68

0.56

2.84

1.31

2.84

10.82

دالة

10.34

دالة

3.72

0.46

1.56

6.61

0.80

4.48

2.68

0.57

1.84

0.65

2.16

48

البصري

تحليل الشكل البصري

إدراك العالقق ق ق ق ققات ف ق ق ق ق ققي

1.36
0.80

الشكل البصري

تمثي ققل المعلوم ققات عل ققى

الشكل البصري

اسق ققتخالع المعنق ققى مق ققن

الشكل البصري
امال
االختبار ك ً

20.08

2.36

2.79

12.44

يشري اجلدول رقم ( )3إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات
طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار
كامال وكذلك عند كل
مهارات التفكري البصري البعدي ً
مهارة من مهارات التفكري البصري لصاحل اجملموعة
الترريبية .وهذا يعين تفوق الوحدة املطورة على الطريية
املتبعة (املعتادة) إحصائياً يف اختبار مهارات التفكري
امال وكذلك عند كل مهارة من مهارات
البصري البعدي ك ً
التفكري البصري .عما من حيث قيمة الفروق بني متوسطات
درجات اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار
مهارات التفكري البصري يف كل مهارة من مهارات فيد
ُسرلت ععلى قيمة للفروق بني متوسطات درجات
اجملموعتني يف مهارة (استدالص املعىن من الشكل
البصري) إذ بلغت ( )2.84تالها الفرق يف مهارة (التعرف

7.64

على الشكل البصري) إذ بلغ ( )2.16تالها الفرق يف
مهارة (حتليل الشكل البصري) إذ بلغ ( )2.13مث الفرق
يف مهارة (إدراك العالقات يف الشكل البصري) إذ بلغ
( )0.84وعخرياً ُسرلت عقل قيمة هلذه الفروق يف مهارة
(متثيل املعلومات على الشكل البصري) إذ بلغت (.)0.72
عثرا يف
وتعطي هذه الفروق مؤبراً على عن للوحدة املطورة ً
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب اجملموعة
الترريبية كما تؤكد هذه النتائ حتي الفرض األول من
فروض الدراسة.
اختبار صحة الفرض الثاني:
وقد نص على عن " توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات طالب
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
نسبة الكسب املعدل لبليك  Blackeهبدف التأكد من
اتصاف الوحدة املطورة باليدر املالئم وامليبول تربوياً من
الفاعلية يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب
الصف الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية".
مستددماً معادلة بليك وهي:
نسبة بليك =

جدول ()4

ع -س +
د -س

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
على املعطيات املبينة يف اجلدول رقم (.)4

ع  -س
د

حيث :

فاعلية الوحدة المطورة في تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالب الصف الثالث المتوسط (المجموعة التجريبية) بمقرر الدراسات
االجتماعية
األبعاد

البيان

النهاية العظمى

المتوسط القبلي

المتوسط البعدي

(د)

(س)

(ع)

نسبة

الكسب

الداللة

المعدل
التعرف على الشكل البصري

4

1.00

3.72

1.6

دالة

تحليل الشكل البصري

7

2.52

6.61

1.5

دالة

3

0.60

2.68

1.6

3

0.44

2.48

1.4

استخالع المعنى من الشكل البصري

6

2.96

5.68

1.3

دالة

امال
االختبار ك ً

23

7.52

20.08

1.3

دالة

إدراك العالقات في الشكل البصري

تمثيل المعلومات على الشكل البصري

يتضح من نتائ اجلدول رقم ( )4عن نسبة الكسب املعدل
يف اختبار مهارات التفكري البصري للمرموعة الترريبية
نتيرة لدراسة الوحدة املطورة كانت عالية فيد وصلت إىل
( )1.3وهي ععلى من احلد األدىن لنسبة الكسب املعدل
حسب قانون بليك .مما يدل على فاعلية الوحدة املطورة يف
تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف الثالث
املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية اليت درستها اجملموعة
الترريبية وهذا يؤكد صقة الفرض الثاين من فروض
الدراسة الذي ينص على عن  ":توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ()0.05بني متوسطي درجات

دالة
دالة

طالب اجملموعة الترريبية يف التطبييني اليبلي والبعدي
الختبار مهارات التفكري البصري لصاحل التطبي البعدي ".
ثانياً :مناقشة وتفسير النتائج:

اتضح من خالل املعاجلة اإلحصائية وحتليل النتائ اليت
حييتها جمموعتا الدراسة يف اختبار مهارات التفكري
البصري وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات طالب اجملموعة الترريبية واجملموعة الضابطة يف
كامال ويف كل
اختبار مهارات التفكري البصري البعدي ً
مهارة من مهارات التفكري البصري لصاحل طالب اجملموعة
الترريبية وبذلك يُيبل الفرض األول هلذه الدراسة .كما
عبارت النتائ اليت توصلت هلا الدراسة إىل عن الوحدة
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 ساعدت البيئة التعليمية اليت راعت مبادئ التعلماملستند إىل الدماغ واليت ركزت على مراعاة اجلانب
االنفعايل (احلفز األمان املتعة اإلثارة التشوي ) يف
إحداث تفاعل بني املعلم والطالب وبني الطالب عنفسهم
عثنا عملية التدريس وقد ترتب على ذلك بعور الطالب
باملرونة يف التعامل مع املعلومات واملفاهيم واملبادئ يف ميرر
الدراسات االجتماعية وقد عسهم ذلك عيضاً يف اكتساهبم
مهارات التفكري البصري.
بكاال بيانية ورسومات وخرائ؛
 توفر عنشطة تتضمن ع ًوصورا تتطلب من املتعلمني التعامل معها وفهمها
متنوعة ً
وإدراك العالقات واستدالص املعاين منها مما ساعد على
إبراك حاسة البصر باإلضافة إىل احلواس األخرى وهذا
عسهم يف تنمية مهارات التفكري البصري.

املطورة تتصف باليدر املالئم وامليبول تربوياً من الفاعلية
يف تنمية مهارات التفكري البصري لدى طالب الصف
الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية فيد جتاومت
نسبة الكسب املعدل احلد األدىن للفاعلية الذي حدده
بليك إذ بلغت ( )1.3وهذه النتائ تعين عن الوحدة
املطورة كانت ذات فاعلية يف تنمية مهارات التفكري
البصري لدى طالب الصف الثالث املتوس؛ هميرر
الدراسات االجتماعية .وبذلك يُيبل الفرض الثاين هلذه
الدراسة.
ويمكن تفسير هذه النتائج بما يأتي :

 إن إعادة صياغة وتنظيم حمتوى الوحدة يف ضو نظريةالتعلم املستند للدماغ وتضمني الوحدة املطورة عنشطة
تعليمية لتنمية مهارات التفكري البصري الالممة لطالب
الصف الثالث املتوس؛ هميرر الدراسات االجتماعية
والوطنية كان ل عثر كبري يف تنظيم األفكار يف صورة
بصرية عكثر من االعتماد على اللغة اللفظية إذ إن
استدعا الذاكرة البصرية عسهل على املتعلمني من استدعا
الذاكرة اللفظية مما ساعد يف تنمية مهارات التفكري
البصري .
 ساعد تعدد األنشطة التعليمية التعلمية وعساليبالتدريس اليائمة على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ
وكذلك تنوع صور عرض البيانات واملعلومات على
استثمار احلواس وتوظيفها يف تعلم حمتوى الوحدة املطورة
وحتيي عهدافها مما عتاح لكل طالب عن يعمل وينش؛
بأساليب وطرق تتناغم مع طبيعة السيادة الدماغية لدي
وهذا عدى إىل ميادة االستيعاب واكتساب مهارات التفكري
البصري.
 ساهم اختالف دور املعلم وسريه وف مراحل نظريةالتعلم املستند إىل الدماغ يف إجياد بيئة تعليمية تتمقور
حول املتعلمني وتساعد على اكتساهبم خربات متتابعة
سامهت يف تنمية مهاراهتم البصرية.

والنتائ السابية تتف مع ما توصلت إلي بعض
الدراسات السابية اليت عسفرت نتائرها عن فاعلية الربام
والوحدات اليائمة على نظرية التعلم املستند إىل الدماغ يف
تنمية مهارات التفكري البصري مثل دراسات:
(حممد  ) 2013و(آدم وبتات . )2015

توصيات الدراسة :في ضوء ما سبق توصي الدراسة بما يأتي:

 إدرا نظرية التعلم للدماغ وتطبيياهتا الرتبوية ضمنحمتوى ميرر طرق تدريس الدراسات االجتماعية على وج
اخلصوص وبيية التدصصات يف كليات الرتبية.
 االهتمام بتنمية مهارات التفكري البصري لدىالطالب وهو عحد عهداف تنمية مهارات التفكري ووضع
مصفوفة مدى وتتابع خاصة همهارات التفكري البصري يف
خمتلف املراحل الدراسية.
 ضرورة تنوع األنشطة اليت يتضمنها ميرر الدراساتاالجتماعية والوطنية وتدعيمها بالصور والرسوم واألبكال
البيانية واخلرائ؛ املتنوعة حبيث تسهم يف تنمية مهارات
التفكري املدتلفة لدى الطالب.
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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
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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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قدم للنشر 3311/3/31هـ  -وقبل 3311 /3/ 1هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع أداء أعضاء هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية -جامعة امللك سعود ،وقد

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وقد استخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات ،وكانت عينة الدراسة مكونة من ()311
متدربا يف الربامج اليت يقدمها مركز تدريب القيادات الرتبوية يف كلية الرتبية –جامعة امللك سعود .وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها موافقة أفراد الدراسة
بدرجة عالية على بُعد العالقات اإلنسانية و بدرجة متوسطة على بُعدي التمكن العلمي و طرق التدريس الفعالة و من نتائج الدراسة ما يأيت:
 موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا و يطبقون اسرتاتيجية التعلم التعاوينيف قاعة التدريب.
 موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة التدريس حيثون املتدربني على املشاركة واملناقشة و يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسهااالحرتام والتقدير.
 ضرورة عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب احلديثة و عمل زيارات ميدانية مصاحبة لعملية التدريب مع ضرورة ربط أعضاء هيئةالتدريس أساليبهم التدريبية بالتقنية احلديثة.
 أمهية استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب واالستفادة من خرباهتم.الكلمات المفتاحية :األداء ،أعضاء هيئة التدريس ،مركز تدريب القيادات.

1يتقدم الباحث بالشكر ملركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود على دعمه هلذه الدراسة.
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المقدمة:

مشكلة الدراسة:

تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس ضرورة ملحة وأولوية
مهمة ينبغي عدم إمهاهلا ،إذ إهنم بكفاءهتم وفعاليتهم
وسلوكياهتم يصبحون هم النموذج والقدوة وهم اللبنة
األساسية اليت تقوم عليها العملية التعليمية .والتقومي يساعد
على حتسني وتطوير أدائهم املهين وزيادة فاعليتهم ،وكذلك
جتنب السلبيات اليت تنجم من تدين واخنفاض هذا األداء.
وإذا تفحصنا العمليات اإلدارية املختلفة ألي منظومه
تعليمية ،جند أن عملية التقومي تأخذ اهتمام كبري فيها ،وهي
حجر الزاوية إلجراء أي تطوير أو جتديد .كما إهنا الدافع
الرئيس الذي يقود العاملني يف املؤسسة التعليمية على
اختالف مواقعهم إىل العمل على حتسني أدائهم ومن مث
املخرجات (الثويين وعبدالعال.)7131 ،
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،
أو بإدارة اختبارات مرجعية املعيار(الشخييب وكمال،
7133م).
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
حبيث تصبح أنظمة التقومي أداة للحافزية يستفيد منـها
املوظف واملؤسسة معا ،وتبني للموظف كيف ميكن أن يطور
أداءه ،وتكتـشف اإلدارة معـه األفراد الذين يتمتعون بصفات
قيادية أو استثنائية ميكن االستفادة منهما يف شغل الوظائف
الشاغرة مستقبال بالرتقيـة الداخلية ( أبو الرب وقدادة،
)7111

معرفة إمكانات أعضاء هيئة التدريس من قدرات
وتوجهات فكرية يعد مطلبا رئيسا ،وذلك للتعرف على أهم
مدخالت العملية التعليمية ،ألنه بقدر ما يكون عضو هيئة
التدريس متميزا يف تلك اجلوانب بقدر ما تكون املخرجات
اجلامعية متميزة (العتييب.)7133 ،
وألمهية األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس يف مركز
تدريب القيادات الرتبوية يف حتقيق أهداف املركز وحتديدا
عملية إعداد وبناء خمرجات مؤهلة وقادرة على تلبية حاجات
اجملتمع ومتطلباته املختلفة ،أدرك الباحث املشرف على
تدريب مركز القيادات الرتبوية جبامعة امللك سعود وجود
احلاجة لتقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس يف املركز
ملعرفة واقع األداء ولتحسني ورفع جودة التدريب لذلك فإن
مشكلة البحث تتبلور يف التساؤالت اآلتية:
 -3ما واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس مبركز
تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك سعود من وجهة
نظر املتدربني فيما خيص (التمكن العلمي -طرق التدريس
الفعالة -العالقات اإلنسانية ).
 -7هل هناك اختالفات جوهريه بني عينة الدراسة حول
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس حسب نوع الربنامج؟
 -1ما املقرتحات الالزمة لتطوير األداء التدريسي ألعضاء
هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جبامعة امللك
سعود؟
أهمية الدراسة:
 االستجابة لالجتاهات احلديثة اليت هتتم مبوضوع جتويدالتعليم والتدريب.
 زيادة الوعي بأمهية االرتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس،بغية الوصول بأدائهم إىل املستوى املقبول.
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مصطلحات الدراسة:

 املسامهة يف تطوير املمارسات التدريبية ألعضاء هيئةالتدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية-
جامعة امللك سعود.
 املساعدة يف ختطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية ألعضاءهيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات
الرتبوية بكلية الرتبية -جامعة امللك سعود.

التقومي :يعرف قاموس الرتاث األمريكي (
 )Heritage Dictionary, 2004مصدر الفعل (يُقوم) بأنه
التحقق من أو حتديد قيمة أو استحقاق شيء.
كما يعرفه قاموس أكسفورد ( )Hurny,1989بأنه اكتشاف
أو تكوين فكرة عن مقدار أو قيمة شخص أو شيء.
ويعرف التقومي يف هذه الدراسة بأنه عملية إصدار حكم
نوعي أو كمي على أداء عضو هيئة التدريس مبركز تدريب
القيادات الرتبوية من حيث متكنه العلمي ،واتباعه لطرق
تدريس فعالة ،وإقامة عالقات إنسانية متميزة مع املتدربني.
عضو هيئة التدريس :هو كل من يقوم بالتدريس والتدريب يف
مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية جامعة امللك
سعود من محلة شهادة الدكتوراه أو املاجستري أو
البكالوريوس.
The American

أهداف الدراسة:
 -3التعرف على واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك
سعود من وجهة نظر املتدربني فيما خيص (التمكن العلمي-
طرق التدريس الفعالة -العالقات اإلنسانية ).
 -7التعرف على االختالفات اجلوهرية إن وجدت بني عينة
الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس حسب
نوع الربنامج.
 -1تقدمي مقرتحات لتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جبامعة امللك سعود.

اإلطار النظري للدراسة
نبذة تاريخية عن المركز
بدأ مركز تدريب القيادات الرتبوية تقدمي براجمه التدريبية حتت
مسمى "مركز الدبلوم والدورات" يف العام اجلامعي  3115هـ
إذ أصدر جملس اجلامعة حينه قرارا بنظام الدبلوم العام يف
الرتبية بكلية اآلداب وذلك قبل إنشاء كلية الرتبية مع بداية
العام اجلامعي  3111/3111هـ .وقد أصدر جملس اجلامعة
يف جلسته الثانية عشرة املنعقدة يف 3117/3/31هـ قرارا
ينص على القبول يف الدبلوم العام يف الرتبية خلرجيي اجلامعات
والكليات األخرى من املدرسني العاملني الذين ترشحهم وزارة
املعارف آنذاك وتوجد هلم أماكن شاغرة يف الدبلوم العام على
أال يعترب قبول هؤالء معادلة لشهادهتم بدرجة البكالوريوس،
وقد نص قرار اجمللس أيضا على أن اهلدف األساسي من
الدبلوم هو التأهيل ملهنة التدريس وأنه ال يعد من شهادات
الدراسات العليا .ويف العام اجلامعي  3311/3371مت إيقاف

حدود الدراسة
الحدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة خالل الفصل
الدراسي األول 3312-3315هـ.
الحدود المكانية :تقتصر هذه الدراسة على الربامج التدريبية

املقدمة من مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية -
جامعة امللك سعود.

الحدود الموضوعية :تقتصر هذه الدراسة على تقومي أعضاء
هيئة التدريس من وجهة نظر املتدربني يف مركز تدريب
القيادات الرتبوية بكلية الرتبية  -جامعة امللك سعود.
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أن تقومي األداء جيب أن يساعد أعضاء هيئة التدريس على النمو
املهين (.(Rifkin,1995وقد أشارت عبد اخلالق (7133م) إىل
أهداف عملية تقومي أعضاء هيئة التدريس ،وهي:
 -3حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية أو التدريبية.
 -7حتسني أداء عضو هيئة التدريس وزيادة فاعليته.
 -1تطوير حمتوى املادة التعليمية.
 -3يساعد يف اختاذ قرارات موضوعية ،فيما يتعلق بعضو هيئة
التدريس كاحلوافز وتصميم األنشطة أو الرتقية أو تأهيل أعضاء
هيئة التدريس.

برنامج الدبلوم الرتبوي ليصار إىل تقدمي برامج تدريبية مدهتا
فصل دراسي واحد لفئات املديرين واملشرفني الرتبويني
ومشريف املناهج وحتت مسمى "مركز تدريب القيادات
الرتبوية".
أهداف المركز

يهدف املركز بشكل عام إىل:
 تنفيذ برامج تدريبية فاعلة تقدم للمستفيدين لتحسني
األداء الذايت ورفع اإلنتاجية.
 توظيف التقنية اإللكرتونية وتوجيهها لالستفادة منها
يف تطوير األداء لتحقيق خمرجات ذات جودة ونوعية عالية.
 تقدمي اخلدمات التدريبية للقيادات الرتبوية يف خمتلف
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.
 تنمية املهارات القيادية الرتبوية مبا يتفق ومطالب
التنمية املستدامة يف اجملتمع احلديث.
 تقدمي مجيع االستشارات ،القائمة على نتائج البحث
العلمي ،للمؤسسات الرتبوية داخل وخارج السعودية.
 املسامهة يف حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة وكلية الرتبية
يف جمال تطوير التعليم والتدريب.
 تصميم الربامج التدريبية وإعداد احلقائب التدريبية.
 بناء شراكة علمية يف جمال التعليم والتدريب بني
اجلامعة واملؤسسات التعليمية الرائدة داخل اململكة
وخارجها .

صفات عضو هيئة التدريس
العناصر األساسية يف أداء عضو هيئة التدريس هي :
التدريس والفعاليات األكادميية يف املرتبة األوىل ،والبحث
والتأليف يف املرتبة الثانية ،والصفات الشخصية لعضو هيئة
التدريس يف املرتبة الثالثة ،والتعاون وااللتزام بالتعليمات
اجلامعية يف املرتبة الرابعة ،وخدمة اجلامعة واجملتمع يف املرتبة
اخلامسة ،وتنمية األداء يف املرتبة السادسة .حبيب والعبيد
(.) 7136
كما أوضح أمحد (" )7137أن الوظـائف اجلديـدة
لعضـو هيئـة التـدريس فـي القـرن احلـادي والعشـرين ،هـي
التـدريس اإلبـداعي ،والبحـث العلمـي الرصـني ،والتـدريب
الفعـال وعقـد الـورش الفنيـة والتعلـيم املسـتمر ،وخدمـة اجملتمع
احمللي واإلنساين ".

أهداف تقويم أعضاء هيئة التدريس
اهتمت األدبيات القدمية و احلديثة بتقومي أعضاء هيئة
التدريس ،وبرهنت العديد من الدراسات على أن هناك عددا من
الطرق واالجتاهات اخلاصة بالتقومي وتطبيقاهتا ،ومن الذي جيب
أن يشرتك يف عملية التقومي ،فإن املمارسني قد اتفقوا على مبدأ
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وحدد حممد (3113م) اخلصائص اليت جيب أن يتحلى
هبا عضو هيئة التدريس الناجح ،وهي:
 -3اخلصائص املهنية :وتتمثل بالتمكن العلمي ،واملهارة يف
التدريس ،والعدالة يف التقومي ودقته ،وااللتزام باملواعيد  ،والتفاعل
مع املتلقني.
 -7اخلصائص االنفعالية :وتتمثل يف االتزان االنفعايل ،وحسن
التصرف يف املواقف احلساسة  ،والثقة بالنفس واملوضوعية،
والدافعية للعمل واإلجناز واملرونة.

فايز بن عبدالعزيز الفايز :واقع أداء أعضاء هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية....

 -1اخلصائص االجتماعية :وتتمثل يف :النظام والدقة ،
والعالقات اإلنسانية الطيبة والتواضع ،والصداقة والقيادة والتعاون
والتمسك بالقيم الدينية واخللقية واملظهر الالئق والبشاشة.
الدراسات السابقة
 دراسة السليم ( 7131م ) بعنوان" تقومي الكفاءاتاملهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا يف
كلية العلوم االجتماعية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.
وهدفت الدراسة إىل بناء قائمة بالكفاءات املهنية ألعضاء
هيئة التدريس يف التخصصات الرتبوية يف ضوء معايري اجلودة
الشاملة ،والتعرف على مدى جودة األداء التدريسي ألعضاء
هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية  ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
لتحقيق أهداف الدراسة ،كما استخدمت االستبانة أداة
للدراسة ،ومت توزيع االستبانة على  377طالبة .وكانت أبرز
نتائج الدراسة على النحو اآليت:
 توفر املعايري املرتبطة بالصفات الشخصية والعالقاتاإلنسانية والتمكن العلمي وتنفيذ التدريس يف أداء أعضاء
هيئة التدريس بدرجة كبرية.
 درجة توافر املعايري املرتبطة بالتحفيز والتقومي والتعزيزبدرجة متوسطة.
 دراسة بابيه ( 7137م) بعنوان تقومي األداء التدريسيألعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف يف ضوء اسرتاتيجيات
التدريس املتمركزة يف الطالب ومتطلباهتا وفق مرئياهتم.
وهدفت الدراسة إىل تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس جبامعة الطائف يف ضوء اسرتاتيجيات التدريس
املتمركزة يف الطالب ومتطلباهتا ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،كما استخدم االستبانة
لتجميع البيانات ،ومت توزيع االستبانة على  316عضوا من

أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف .وتوصلت الدراسة
إىل نتائج أمهها ما يأيت:
 إن ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملعظم االسرتاتيجياتالتدريسية املتمركزة يف الطالب كانت متدنية باستثناء
اسرتاتيجية املناقشة والتطبيق العملي.
 إن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو ممارسةاسرتاتيجيات التدريس املتمركزة يف الطالب كانت إجيابية
ولديهم رغبة يف تعلمها .
 -دراسة العودة (7137م) بعنوان "تصور مقرتح لتقومي أداء

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف ضوء واجباهتم وبعض
اخلربات العاملية"  .هدفت الدراسة إىل الوصول لتصور مقرتح
لتقومي أداء أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ،وذلك من
خالل االطالع على جتارب بعض الدول األجنبية ،وقد اتبع
الباحث مدخل التخطيط االسرتاتيجي ،واستخدم استبانة
موجهة ألعضاء هيئة التدريس ،وقد اقتصرت عينة الدراسة
على  711من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف اجلامعات
السعودية ،وخرجت الدراسة بوضع تصور مقرتح للوصول إىل
أفضل الطرق لتقومي أعضاء هيئة التدريس يف ضوء احلاجات
املنوطة هبم ،وكذلك التوجهات العاملية يف جمال تقومي أداء
أعضاء هيئة التدريس.
 دراسة العتييب ( 7133م) بعنوان "تقومي بعض اجلوانباألكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة
نظر الطلبة" هدفت الدراسة إىل معرفة درجة توافر مقومات
التمكن العلمي وطرق التدريس والتحفيز والتقومي وخدمة
اجملتمع لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران .واستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة،
كما استخدم الباحث االستبانة أداة جلمع البيانات،
وتكونت عينة الدراسة من  111فرد من طالب وطالبات
اجلامعة ،وكانت أهم نتائج الدراسة على النحو اآليت:
 أن التمكن العلمي يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريسجبامعة جنران بدرجة متوسطة.
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 أن طرق التدريس الفعالة تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريسجبامعة جنران بدرجة متوسطة.
 أن التحفيز يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعةجنران بدرجة متوسطة.
 أن التقومي يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعةجنران بدرجة متوسطة.
 أن خدمة اجملتمع يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريسجبامعة جنران بدرجة متوسطة.
دراسة الثويين وعبد العال (  )7131بعنوان "أساليب
تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات األمريكية
وإمكان االستفادة منها يف اجلامعات العربية" .هدفت
الدراسة إىل التعرف على أساليب تقومي أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات العربية واألمريكية ،وكيفية االستفادة منها يف
تطوير منوذج تقييم ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات
العربية .وقد استخدم الباحث منهج البحث املقارن،
وخرجت الدراسة بعدد من الدروس املستفادة من تقومي
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات األمريكية لتطبيقها يف
اجلامعات العربية ،منها هتيئة املناخ النفسي واالجتماعي
ألعضاء هيئة التدريس ،وإقامة دورت تدريبية هلم وتوفري
املراجع الدراسية هلم للقيام بواجباهتم  ،وإتاحة الفرصة هلم
للمشاركة يف املؤمترات والندوات العاملية.
دراسة العيدروس (7131م) بعنوان" تصور مقرتح لتطوير
أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعات منطقة مكة .هدفت
الدراسة إىل التعرف على أهم مالمح تقومي أعضاء هيئة
التدريس باجلامعات السعودية وفقا ملبدأ املسؤولية اإلسالمية
 ،والتعرف على واقع أساليب تقومي أداء عضو هيئة التدريس

جدول ()1
عينة الدراسة تبعاً لمتغير البرنامج:
اسم البرنامج

التخطيط الرتبوي
اإلشراف الرتبوي

يف اجلامعات السعودية والكشف عن املتطلبات اليت ينبغي
توافرها يف األساليب املستخدمة يف تقومي أداء أعضاء هيئة
التدريس باجلامعات السعودية ،والصعوبات اليت تواجه أعضاء
هيئة التدريس باجلامعات السعودية .وقد استخدمت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي وطبقت استبانة على ( )7311من
أعضاء هيئة التدريس بثالث جامعات مبكة املكرمة هي ( أم
القرى ،وامللك عبد العزيز ،والطائف) ،وتوصلت الدراسة إىل
أمهية متكن عضو هيئة التدريس من مادته العلمية والعدل
واالنضباط ،وتنويع طرق التدريس واألمانة ،وأن أهم
الصعوبات اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي حمدودية اخلربة
ملن يقوم بالتقومي ،واالفتقار إىل إطار قيمي قائم على
املسؤولية اإلسالمية.
منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي بوصفه منهجا
مالئما ،للتعبري عن الواقع تعبريا كميا وكيفيا والوصول إىل
استنتاجات مفيدة تساعد يف وضع تطوير أعضاء هيئة
التدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية -بكلية الرتبية-
جامعة امللك سعود .
عينة الدراسة
تتكون عينة الدراسة من مجيع املتدربني يف الربامج
التدريبية اليت يقدمها مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية
الرتبية -جامعة امللك سعود يف الفصل الدراسي األول
3312-3315هـ  .وعدد هذه الربامج مخس برامج تدريبية
وبلغ العدد اإلمجايل للمتدربني ( ) 311متدربا.

عدد المتدربين

عدد االستبانات المستردة

النسبة المئوية

75
71

77
72

%31
%77
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اسم البرنامج

عدد المتدربين

عدد االستبانات المستردة

النسبة المئوية

التطوير املهين ملشريف التدريب
أمناء مصادر التعلم
القيادة املدرسية

76
77
71

73
73
72

%71
%32
%71

جدول ()2
عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية

أقل من  31سنوات
من  31إىل  71سنة
أكثر من عشرين سنة

31
51
37

%35
%31
%16

جدول ( ) 3
عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية

دبلوم

1

%1

بكالوريوس

15

%23

ماجستري

71

%71

دكتوراه

3

%1

أداة الدراسة
مت بناء األداة املستخدمة يف هذه الدراسة وهي االستبانة من
خالل الرجوع إىل األدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث .وقد
تضمنت االستبانة يف صورهتا النهائية ما يأيت:
اجلزء األول :البيانات األولية عن أفراد جمتمع الدراسة وهي (اسم
الربنامج -سنوات اخلربة -املؤهل العلمي ).
اجلزء الثاين :أبعاد الدراسة:
البعد األول  :التمكن العلمي وعدد فقراته ( )1فقرات.
البعد الثاين :طرق التدريس الفعالة وعدد فقراته ( )1فقرات.
البعد الثالث :العالقات اإلنسانية وعدد فقراته ( )2فقرات.
وجاءت استجابات أفراد الدراسة وفق مقياس تدرج رباعي وفقا
للجدول (.)3
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يتضح من اجلداول ( )3,7,1واليت بينت عينة الدراسة تبعا
ملتغريات الدراسة (نوع الربنامج واخلربة والدرجة العلمية) أن
برنامج اإلشراف الرتبوي والقيادة املدرسية ميثالن الربناجمان األكثر
يف عدد املدربني وكان برنامج القيادة املدرسية هو األكثر يف
أفراد العينة إذ بلغت نسبته  %71من عينة الدراسة بناء على
عدد االستبانات املسرتدة.
كما اتضح أيضا أن ما يقارب نصف العينة مبا نسبته %31
لديهم من اخلربة من  31إىل  71سنة يف العمل والنصف اآلخر
إما أقل من  31سنوات أو أكثر من  71سنة .وقد اتضح من
اجلداول السابقة أيضا أن نسبة  %1من العينة كانوا من محلة
الدبلوم ومثلهم من محلة الدكتوراه والغالبية العظمى مبا نسبته
 %23من محلة درجة البكالوريوس والبقية وميثلون  %71هم من
محلة درجة املاجستري
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جدول ()4
مقياس االستبانة
طول الفترة

درجة الموافقة

3.26- 4
2.51 - 3.25
1.76 - 2.50
1 - 1.75

بدرجة عالية
بدرجة متوسطة
بدرجة ضعيفة
ال حيدث مطلقا

صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق األداة املستخدمة مت عرض االستبانة على
عدد من احملكمني املختصني يف جمال اإلدارة الرتبوية وطرق
التدريس من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية الرتبية جبامعة امللك
سعود .وقد استفاد الباحث من مقرتحات احملكمني وآرائهم ،إذ
جدول ()5
معامالت ارتباط بيرسون لفقرات بعد التمكن العلمي
رقم العبارة
3
7
1
3
6
5
2
1
1

مت إجراء بعض التعديالت على أداة الدراسة ،متثل يف إضافة
وتعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات.
وللتحقق من االتساق الداخلي لألداة قام الباحث بتطبيق
األداة على عينة من ( )71فرد وقام الباحث حبساب معامل
ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه وفيما يأيت عرض لنتائج

معامل االرتباط.

العبارة
يبدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنون من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا.
يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي.
يعاجل أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى من العمق يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة.
يربط أعضاء هيئة التدريس املعرفة العلمية يف مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى.
يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا للمستجدات العلمية.
يضيف أعضاء هيئة التدريس أفكارا جديدة لألفكار القائمة.
ميتلك أعضاء هيئة التدريس عمقا فكريا يف املقررات اليت يدرسوهنا.
يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم.
يركز أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا.
معامل االرتباط الكلي

معامل ارتباط العبارة بالبعد
**1.227
**1.231
**1.263
**1.111
**1.131
**1.253
**1.171
**1.262
**1.263
**1.131

جدول ()6
معامالت ارتباط بيرسون لفقرات بعد طرق التدريس الفعالة
رقم العبارة
3
7
1
3
6

العبارة
يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية
يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب
يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتواصل مع املتدربني
ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب
يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب
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معامل ارتباط العبارة بالبعد
**1.611
**1.563
**1.571
**1.571
**1.136
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رقم العبارة
5
2
1
1

معامل ارتباط العبارة بالبعد

العبارة
يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب حل املشكالت يف التدريب
يربط أعضاء هيئة التدريس أهداف الربنامج التدرييب بالواقع الرتبوي
يستضيف أعضاء هيئة التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني
حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة يف أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب
معامل االرتباط الكلي

**1.251
**1.227
**1.635
**1.561
**1.113

جدول()7
معامالت ارتباط بيرسون لفقرات بعد العالقات اإلنسانية
رقم العبارة
3
7
1
3
6
5
2

معامل ارتباط العبارة بالبعد

العبارة
يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام والتقدير
يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار املفيد
يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب
يستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ القرارات اليت ختصهم
يعامل أعضاء هيئة التدريس املتدربني بعدالة ومساواة
يقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال املتدربني
يقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر

**1.636
**1.621
**1.511
**1.231
**1.571
**1.533
**1.367
**1.113

معامل االرتباط الكلي

يتضح من اجلداول ( )2,5,6أن األداة تتمتع بدرجة عالية
من صدق االتساق الداخلي ويتضح ذلك من خالل قيم معامل
االرتباط الكلي بني األبعاد الثالثة والعبارات واليت تراوحت بني
 1.571و . 1.113

ثبات أداة الدراسة:
لكي تستكمل أداة الدراسة اخلصائص السايكومرتية للمقياس قام
الباحث حبساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ ،وكانت
النتيجة على النحو املوضح باجلدول(:)1

الجدول ()8
معامل ألفا كرونباخ
البعد

عدد العبارات

معامل ألفاكرونباخ

األول
الثاين
الثالث

1
1
2

1.131
1.122
1.213

معامل الثبات الكلي

76

1.166

يتضح من اجلدول ( ) 1أن األداة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات ويتضح ذلك من خالل قيم ثبات أبعاد االستبانة،
والثبات
الكلي لفقرات االستبانة.

نتائج الدراسة
إجابة السؤال األول :ما واقع األداء التدريسي ألعضاء
هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك
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سعود من وجهة نظر املتدربني فيما خيص (التمكن
العلمي -طرق التدريس الفعالة -العالقات اإلنسانية)؟

جدول ()9
استجابات أفراد الدراسة على عبارات البعد األول :التمكن العلمي

الرتبة

العبارة

1

يبدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا

1.75

2

يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم

1.75

1.512

3

يعاجل أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى من العمق يناسب مستويات
الطالب وقدراهتم املختلفة
ميتلك أعضاء هيئة التدريس عمق فكرى يف املقررات اليت يدرسوهنا.

1.36

1.533

1

1.37

1.266

2

5

يربط أعضاء هيئة التدريس املعرفة العلمية يف مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى.

1.12

1.235

3

6

يضيف أعضاء هيئة التدريس أفكارا جديدة لألفكار
القائمة
يركز أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا

1.12

1.261

5

1.13

1.113

1

8

يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي

1.11

1.521

7

9

يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا للمستجدات العلمية

1.17

1.133

6

4

7

المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

العبارة

1.563

3
1

1.33

 (يبدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنون من املادة العلميةللمقررات اليت يدرسوهنا) .جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل
مبتوسط مقداره( )1.75أي إهنا حصلت على درجة موافقة
عالية ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العتييب(7133م).
 (يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطةبتخصصاهتم) .جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثانية مبتوسط
مقداره ( .)1.75أي إهنا حصلت على درجة موافقة عالية
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بابيه (7137م).
 (يعاجل أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوىمن العمق يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة).
جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثالثة مبتوسط ( ، )1.36أي إهنا
حصلت على درجة موافقة متوسطة.
ويعزو الباحث نتيجة الفقرات الثالث أعاله إىل كون غالبية
أعضاء هيئة التدريس هم من محلة شهادة الدكتوراه وممن هلم
خربة طويلة يف جمال التدريس.

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب
هلذا البعد لتحديد وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب
القيادات الرتبوية فيما خيص التمكن العلمي ،كما هو موضح
يف اجلدول ( )1وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة
املوافقة عن التمكن العلمي ( )1.33مما يعين أن عينة الدراسة
موافقون على بعد التمكن العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس
بدرجة متوسطة .وتراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بني
(  1.7و )1.75إذ تقع فقرتان فقط يف فرتة املوافقة بدرجة
عالية ،يف حني تقع بقية الفقرات يف نطاق املوافقة بدرجة
متوسطة .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم
(السليم 7131م) ودراسة العتييب (7133م) ولكنها ختتلف
مع دراسة بابيه (7137م).
وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة
تنازليا على النحو اآليت:
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أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة
تصاعديا على النحو اآليت:
 (يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا للمستجداتالعلمية) .جاءت هذه الفقرة باملرتبة األخرية مبتوسط (،)1.17
أي إهنا حصلت على درجة موافقة متوسطة.
 (يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيبمنطقي) .جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثامنة مبتوسط حسايب
( ،)1.11أي إهنا حصلت على درجة موافقة متوسطة.

 (يركز أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليتيدرسوهنا) ،جاءت هذه العبارة باملرتبة السابعة مبتوسط حسايب
( ،)1.13أي حصلت على درجة موافقة متوسطة .ويعزو
الباحث هذه النتيجة كون أغلب أعضاء هيئة التدريس يهتمون
أكثر باجلوانب النظرية والفلسفية ،كوهنم من أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعة ومل يكن لبعض منهم جتارب واسعة مع

التدريب.

جدول ()11
استجابات أفراد الدراسة على عبارات البعد الثاني( طرق التدريس الفعالة)

الرتبة

العبارة

1

يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب

1.5

2

حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة يف أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب

1.66

1.531

3

يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية

1.31

1.271

3

4

يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتواصل مع املتدربني

1.72

1.215

1

5

يربط أعضاء هيئة التدريس أهداف الربنامج التدرييب بالواقع الرتبوي

1.73

1.223

2

6

يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب

1.37

1.251

6

7

ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب

7.13

1.171

3

8

يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب حل املشكالت يف التدريب

7.11

1.132

5

9

يستضيف أعضاء هيئة التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني

7.31

1.165

1

املتوسط العام

1.31

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا
البعد لتحديد وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات
الرتبوية فيما خيص طرق التدريس الفعالة ،كما هو موضح يف
اجلدول ( )31وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة
عن طرق التدريس الفعالة ( )1.31مما يعين أن عينة الدراسة
موافقون على بعد طرق التدريس الفعالة لدى أعضاء هيئة
التدريس بدرجة متوسطة .وتراوحت استجابات أفراد عينة
الدراسة بني (  7.31و  )1.5إذ تقع أربع فقرات ضمن املوافقة
بدرجة عالية يف حني تقع أربع فقرات يف نطاق املوافقة بدرجة

المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

العبارة

1.666

7
1

متوسطة وتقع فقرة واحدة ضمن نطاق املوافقة بدرجة ضعيفة،
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم (السليم 7131م)
ودراسة العتييب (7133م) ودراسة العيدروس (7131م).
وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازليا على
النحو اآليت:
 (يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يفقاعة التدريب) جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل مبتوسط
( ،)1.5أي إهنا حصلت على درجة موافقة عالية ،ويعزو
الباحث هذه النتيجة إىل إقناع أعضاء هيئة التدريس بأن
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املتدربني قادمون من امليدان الرتبوي وأن لديهم الكثري من
اخلربات امليدانية اليت جيب أن يتبادلوها فيما بينهم .
( حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشةيف أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب) ،جاءت هذه الفقرة باملرتبة
الثانية مبتوسط ( ،)1.66أي إهنا حصلت على درجة موافقة
عالية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن أعضاء هيئة التدريس
موقنون بأن املتدربني ذوو خربات ميدانية واسعة وأن النقاش
واملشاركة له دور يف إثراء الربنامج التدرييب.
 (يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدامالتقنية) ،جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثالثة مبتوسط (،)1.31
أي إهنا حصلت على درجة موافقة عالية.
جدول ()11
استجابات أفراد الدراسة على عبارات البعد الثالث ( العالقات اإلنسانية)
الرتبة

العبارة

أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة
تصاعديا على النحو اآليت:
 (يستضيف أعضاء هيئة التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يفورش التدريب إلفادة املتدربني) جاءت هذه الفقرة باملرتبة
األخرية مبتوسط ( ،)7.31أي إهنا حصلت على درجة موافقة
ضعيفة.
 (يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب حل املشكالتيف التدريب) جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثامنة مبتوسط
( ،)7.11أي إهنا حصلت على درجة موافقة متوسطة.
 (ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب) ،جاءتهذه الفقرة باملرتبة السابعة مبتوسط ( ،)7.13أي إهنا حصلت
على درجة موافقة متوسطة.

المتوسط

االنحراف المعياري

رقم العبارة

الحسابي
1

يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام والتقدير

1.27

1.351

3

2

يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار املفيد

1.23

1.313

7

3

يقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر

1.51

1.651

2

4

يعامل أعضاء هيئة التدريس املتدربني بعدالة ومساواه

1.53

1.533

6

5

يقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال املتدربني

1.61

1.536

5

6

يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب

1.66

1.561

1

7

يستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ القرارات اليت ختصهم

1.11

1.265

3

املتوسط العام

1.53

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا
البعد لتحديد وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول واقع األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات
الرتبوية فيما خيص العالقات اإلنسانية على النحو املوضح يف
اجلدول ( )33وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة عن
التمكن العلمي ( )1.53مما يعين أن عينة الدراسة موافقون على
بعد العالقات اإلنسانية لدى أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية.
وتراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بني (  1.11و)1.27
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وكانت مجيع الفقرات ضمن نطاق املوافقة بدرجة عالية ،وتتفق
نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (السليم 7131م) ودراسة العتييب
(7133م) ودراسة العيدروس (7131م) .
وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازليا على
النحو اآليت:
 (يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات طيبة مع املتدربنيأساسها االحرتام والتقدير) ،جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل
مبتوسط ( ،)1.27أي إهنا حصلت على درجة موافقة عالية،

فايز بن عبدالعزيز الفايز :واقع أداء أعضاء هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية....

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل استيعاب أعضاء هيئة التدريس
ألمهية العالقات اجليدة مع املتدربني وأثرها يف عملية التدريب.
 (يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلواراملفيد) ،جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثانية مبتوسط ( ،)1.23أي
إهنا حصلت على درجة موافقة عالية ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة إىل استيعاب أعضاء هيئة التدريس إىل ضرورة احلوار
وإثارة قضايا تربوية معاصرة على الساحة.
أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت
مرتبة تصاعديا على النحو اآليت:
 (يستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ القرارات اليتختصهم) جاءت باملرتبة األخرية مبتوسط ( ،)1.11وهي أيضا
تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا.

 (يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدررحب) ،جاءت باملرتبة السادسة مبتوسط ( ،)1.66وهي أيضا
تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا.
ويعزو الباحث نتائج الفقرات السابقة وفقرات هذا البعد إىل
االستيعاب الكبري لدى أعضاء هيئة التدريس بأمهية العالقات
اإلنسانية ودورها يف تسهيل عملية التدريب.
إجابة السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
استجابات عينة الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس

حسب نوع البرنامج؟

جدول ()12
تحليل التباين األحادي لمعرفة أثر متغير البرنامج على آراء المتدربين حول واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات
التربوية في جامعة الملك سعود
المجاالت

مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية

المجال األول  :التمكن بني اجملموعات 3131.112
داخل اجملموعات 7631.331
العلمي
1663.111
الكلي
بني اجملموعات 551.721
المجال الثاني :طرق
داخل اجملموعات 7153.372
التدريس الفعالة
1171.211
الكلي
المجال الثالث :العالقات بني اجملموعات 311.111
داخل اجملموعات 3111.355
اإلنسانية
الكلي

3712.352

3
336
331
3
336
331
3
336

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

352.151
71.613

1.315

1.111

352.151
71.613

1.315

1.111

31.611
1.221

6.511

1.111

331

يتضح من اجلدول ( )37وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )1.16بني آراء املتدربني حول واقع األداء
التدريسي مبجاالته الثالثة تعزى ملتغري الربنامج التدرييب .وهذا
يعين أنه توجد اختالفات يف آراء املتدربني حول واقع األداء
التدريسي تعزى ملتغري الربنامج .ومع ذلك يرى الباحث أن هذه
الفروق قد تعود لعدة أسباب منها تغري نوعية املتدربني يف الربامج
وكذا اختالف احملتوى العلمي يف كل برنامج عن اآلخر.
إجابة السؤال الثالث :ما المقترحات لتطوير األداء التدريسي ألعضاء
هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات التربوية بجامعة الملك سعود؟
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متت اإلجابة عن هذا السؤال بطريقة كيفية إذ مت توجيه سؤال
للمتدربني عن املقرتحات من وجهة نظرهم لتطوير أداء أعضاء
هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية ،وبعد االطالع على
اإلجابات نلخص أهم املقرتحات اليت ذكرها املتدربون:
 -3ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي امليداين.
 -7عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب
احلديثة.
 -1عمل زيارات ميدانية مصاحبة لعملية التدريب
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 -3ضرورة ربط التدريب بالتقنية احلديثة
 -6استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب
واالستفادة من خرباهتم
 -5ضرورة توفري حقيبة تدريبية واضحة املعامل لكل مقرر.
ملخص نتائج الدراسة :

 -7موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
التدريس حيثون املتدربني على املشاركة واملناقشة يف أثناء تنفيذ
الربنامج التدرييب.
 -1موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
التدريس يشجعون املتدربني على استخدام التقنية.
ثالثاً :بعد العالقات اإلنسانية:

اتضح من خالل الدراسة أن موافقة أفراد الدراسة على
هذا البعد بشكل عام جاءت بدرجة عالية ومما تبني أيضا ما
يأيت:
 -3موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
التدريس يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام
والتقدير.
 -7موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
التدريس يشجعون املتدربني على أساليب احلوار املفيد.
 -1موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة

أوضحت الدراسة من خالل إجابات أفراد العينة أن
أعضاء هيئة التدريس باملركز يتمتعون بعالقات إنسانية عالية
مع املتدربني واتضح أيضا حاجة أعضاء هيئة التدريس للرفع
من مستوى التمكن العلمي وطرق التدريس املستخدمة إذ
كان مستوى الرضا عنها بدرجة متوسطة وذلك من خالل
النتائج حول األبعاد الثالثة وهي على النحو اآليت:
أوال :بعد التمكن العلمي:
ً

اتضح من خالل الدراسة أن موافقة أفراد الدراسة على
هذا البعد بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة ومما تبني أيضا
التدريس يقابلون أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر.
ما يأيت:
 -3موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
التوصيات
التدريس يدركون اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم.
 -7موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -3ربط عملية التدريب باملستجدات على الساحة الرتبوية.
التدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا -7 .عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب
احلديثة.
 -3موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على أن أعضاء
 -7الرتكيز على اجلوانب التطبيقية يف عملية التدريب.
هيئة التدريس يعاجلون موضوعات املقرر مبستوى من العمق
 -1استضافة خرباء يف حقل امليدان الرتبوي للمشاركة يف
يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة
ورش للمتدربني.
ثانيًا :بعد طرق التدريس الفعالة:
 -3الرتكيز على أسلوب حل املشكالت والتعلم التعاوين يف
اتضح من خالل الدراسة أن موافقة أفراد الدراسة على
التدريب.
هذا البعد بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة ومما تبني أيضا
 -6تنويع أساليب التدريب واالستفادة من كل جديد يف
ما يأيت:
التقنية يف األساليب التدريبية.
 -3موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة
 -5إشراك املتدربني يف اختاذ القرارات اليت ختصهم.
التدريس يطبقون اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة
التدريب.
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The reality of the performance of faculty members at Educational Leaders Training Center, college of
Education, King Saud University, trainees' point of view.2
Fayez Abdulaziz Alfayez
College Of Education, king Saud University
Submitted 04-11-2016 and Accepted on 01-01-2017
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

2

The researcher wants to thank and appreciate the center of researches in college of education at King Saud
University for supporting this research
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نوعية تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام
بالمملكة العربية السعودية

1

2

د .خال ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ــبد اهلل العتييب
د .إمسـ ــاعيل سالمة الربصان
4
أ.د .إميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رمسي عبد
5
أ.د .فهـ ـ ـ ــد سليمان الشايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات – جامعة امللك سعود
3

قدم للنشر 8341/8/1هـ  -وقبل 8341 /6/ 81هـ

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل تقصي نوعية التحصيل يف مادة الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائيـة وفـم مشـروط تطـوير منـاهي الرياضـيات يف
اململكة العربية السعودية حسب جمـاالت اتتـوى الرياضـي (ااعـداد والعمليـات عليهـاس ا ندسـةس ايـربس القيـاسس اليـل البيانـات واالحتمـاالت) واجملـاالت
املعرفيــة (معرفــةس تطبيــمس اســتدال )س كمــا استقصـت توزيــع اصــيل الطلبــة يف الرياضــيات وفــم جمــاالت اتتــوى الرياضــي واجملــاالت املعرفيــة ومــدى اخــتال
التحصيل باختال النوط االجتماعي (طالب وطالبة) .بلغ عدد أفراد الدراسة ( )8271طالبًا وطالبة .ولتحقيم أهدا الدراسةس مت بناء اختبار اصـيلي
مكون من ( )31فقرة من نوط االختيار من متعددس إذ مت التحقم من معامالت الصدق والثبات .وكشفت نتائي الدراسـة أن املسـتوى العـام للتحصـيل يف
َّ
أيبــا أن اصــيل الطلبــة يف جمــا ايــرب كــان
الرياضــيات لــدى طلبــة املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية جــاء يف املســتوى املــاهر جزئيًــاس وبينــت ً
ااعلى يف حني كان ااداء يف جما اليل البيانات واالحتماالت هو ااقل .كما أظهرت النتائي أن اصيل الطلبة كان ااعلى يف جما املعرفـةس وكشـفت
أيبا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )1.16 ≤ يف التحصيل بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور.
ً
الكلمات المفتاحية :التحصيلس املرحلة االبتدائيةس مشروط تطوير مناهي الرياضيات

 1هذا البحث جزء من "الدراسة التقوميية ملشروط تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية"س واليت نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرياضياتس جبامعة امللك سعود بتمويل من وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
 2كلية الرتبية– جامعة اامري سطام بن عبد العزيز
3
4
5

كلية الرتبية– جامعة امللك سعود
كلية العلوم الرتبوية واآلداب /اانروا
كلية الرتبية – جامعة امللك سعود
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وابتك ـ ــار وتط ـ ــوير املنتا ـ ــات ومه ـ ــارات االتص ـ ــا والتواص ـ ــل
واســتمدام التقنيــة والتكنولوجيــا وفــم أح ــدث املعــايري العلميــة
العاملي ــة لتلبي ــة احتياج ــات س ــوق العمــل املتط ــور وق ــيم اجملتم ــع
ومتطلبات الريادة يف سباق التنافسية العاملي.
وق ــد ب ــدأت م سس ــات البح ــث يف أوروب ــا وأمريك ــا
بتنمــيم دراســات دوليــة لتقيــيم أداء الطلبــة يف مراحــل تعليميــة
متنوعــة ثيــث يكــون الرتكيــز يف تلــك الدراســات علــى معــار
ومه ــارات وكفاي ــات الطلب ــة يف الق ـ ـراءة والعلـ ــوم والرياض ــياتس
ويشارك يف هذه الدراسات عادة ( )51-61دولة متثل أنممـة
تعليمي ــة متباين ــة و ــا يعـ ـ ت ــوفري قاع ــدة بيان ــات ض ــممة ع ــن
الـ ـ ــدو املشـ ـ ــاركة تتبـ ـ ــمن أداء الطلبـ ـ ــة وخلفيـ ـ ــا م ااس ـ ـ ـرية
واالجتماعي ــة باإلض ــافة لبيان ــات ع ــن البية ــة ال ــيت ا ــدث فيه ــا
عمليات التعلم والتعليم (الصف واملدرسة).
وتنطلم دراسات تقييم الطلبـة يف تصـاميمها املمتلفـة مـن
فلســفة أن التقيــيم أحــد أهــم العمليــات الــيت مــن ــأ ا اســني
الـتعلم النشـ وتـوفري املعلومــات الــيت توجـ السياســات الرتبويــة
على املسـتوى الـوط س وحاليًـا تنـامى عـدد مثـل هـذا النـوط مـن
الدراســات علــى املســتوى الــدوي واإلقليمــي ليشــمل صــفو
عــدة ومواضــيع عــدة إذ تشــرتك مجيــع هــذه الدراســات يف أ ــا
ــد إىل مجــع معلومــات عــن اانممــة التعليميــة مــن خــال
مـ ــدخال ا (طالـ ــب ومعلـ ــم) والعمليـ ــات الـ ــيت تـ ــتم يف ال رفـ ــة
الصــفيةس وقــد اســتفادت الــدو العربيــة ومنهــا اململكــة العربيــة
الس ـ ــعودية م ـ ــن مش ـ ــاركتها يف مثـ ــل ه ـ ــذه الدراس ـ ــات يف بن ـ ــاء
كفاءا ـ ــا الوطنيـ ــة لتطـ ــوير اختبـ ــارات وطنيـ ــة تقـ ــيس اصـ ــيل
الطلب ـ ـ ــة يف اجمل ـ ـ ــاالت املعرفي ـ ـ ــة (معرف ـ ـ ــةس تطبي ـ ـ ــمس اس ـ ـ ــتدال )
وجماالت اتتوى يف العلوم والرياضيات.
ومــن الدراســات الدوليــة املميــزة واملعتمــدة يف جمــا قيــاس
اص ــيل الطلب ــة يف العل ــوم والرياض ــيات وتق ــد بيان ــات ح ــو
املــنهي واتلفيــة ااسـرية للطالــب وخصــائ املدرســة ومعلمــي
الرياضيات والعلوم واملمارسات اليت يسـتمدمو ا يف تدريسـهم
الدراس ـ ــة الدولي ـ ــة ال اه ـ ــات الطلب ـ ــة يف العل ـ ــوم والرياض ـ ــيات

المقدمة
ترتك ــز بـ ـرامي ومش ــاريع إص ــال التعل ــيم عل ــى تط ــوير
املنــاهي واقيــم التنميــة املهنيــة املســتدامة للمعلمــني عــرب بـرامي
تــدريبهم قبــل وأ نــاء اتدمــة وتطــوير البيةــة التعلميــة يف املــدارس
واالهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة وبرامي التعليم املهـ والتقـ س
كم ــا تن ــدرت أنمم ــة تقي ــيم تعل ــم الطلب ــة وأدائه ــم واص ــيلهم
كأحد أهـم مكونـات مشـاريع إصـال التعلـيم علـى اعتبـار أن
اس ـ ــتمدام مق ـ ــاييس تقي ـ ــيم الطلب ـ ــة يتمت ـ ــع اص ـ ــييت الص ـ ــدق
والثب ــاتس وه ــي أه ــم امل ــدخالت الالزم ــة إلص ــال مكون ــات
العمليــة التعليميــة التعلميــة مــن خــال البيانــات وامل ـرات الــيت
توفره ــا لص ــانعي القـ ـرار ورامس ــي السياس ــات الرتبوي ــة (ال ــزعيبس
.)7111
وانطالق ـ ـاً م ــن االهتم ــام الع ــاملي بب ــرورة تط ــوير املن ــاهي
الدراســية وتطــوير وتــدريب القــائمني علــى التــدريس وخصوص ـاً
يف مـ ــادي الرياضـ ــيات والعلـ ــوم جـ ــاء مشـ ــروط تطـ ــوير منـ ــاهي
الرياض ـ ــيات والعل ـ ــوم الطبيعي ـ ــة يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية
لتحقيم التطوير الشـامل لتعلـيم الرياضـيات والعلـوم مـن خـال
تط ــوير املن ــاهي وامل ـ ـواد التعليمي ــة والتق ــو وال ــتعلم اإللك ــرتو
والتنمي ــة املهني ــةس وذل ــك باالعتم ــاد عل ــى ترمج ــة ومواءم ــة م ـواد
تعليميـ ــة عامليـ ــة أ بتـ ــت فاعليتهـ ــا يف اسـ ــني التعلـ ــيم والـ ــتعلمس
ويقوم هذا املشروط على مواءمـة سالسـل عامليـة متميـزة ملنـاهي
الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة –سالســل ماجروهيــل McGraw-
 -Hillيمي ـ ـ ــع مراح ـ ـ ــل التعل ـ ـ ــيم الع ـ ـ ــام االبت ـ ـ ــدائي واملتوس ـ ـ ـ
والث ــانولس ولالس ــتفادة م ــن ات ـ ـربات العاملي ــة املتمي ــزة يف ه ــذا
اجملـا مبــا يواكــب الــدو املتقدمــة لبنـاء جيــل إ ــا قــادر علــى
ح ــل مش ــكالت ومش ــكالت جمتمعـ ـ ووطن ـ ـ ويس ــهم بش ــكل
فعا يف بنائهما ورقيهما.
وتتمثــل ر يــة هــذا املشــروط يف تطــوير قــدرات وإبــداعات
ومه ــارات طلب ــة التعل ــيم الع ــام يف اململك ــة للوص ــو إىل فه ــم
عميــم للمــادة العلميــة وبنــاء مفــاهيم جديــدة وحــل املشــكالت
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علــى أفبــل الطــرق بتقــد املفــاهيم للطلبــة بطريقــة صــحيحة
ومرنــة تســاعدهم علــى اقيــم ال ايــة مــن الرتبيــة والتعلــيم وهــي
إعــداد الطالــب للحيــاةس ويتمثــل ذلــك اإلعــداد بتزويــد الطلبــة
باملعــار واملهــارات والكفايــات الــيت مت نكــنهم مــن اســتمدامها
يف مواقف حياتية حقيقية علهم قادرين على الولـوت يف عـاو
اقتصـ ــاد املعرفـ ــة أهـ ــم مـ ــا مييـ ــزه القـ ــدرة علـ ــى تولي ـ ــد املع ـ ــار
وإدار ا.
ـيوعا يف النمــام
وتقــو التحصــيل الدراســي هــو ااكثــر ـ ً
التعليم ــي الرمس ــيس وم ــن وظائف ـ توجي ـ الق ـراراتس وال تقتص ــر
اختبارات التحصيل على االختبارات اليت يعدها املعلـم بنفسـ
ب ـ ــل إن هن ـ ــاك اختب ـ ــارات اص ـ ــيل مقنن ـ ــة يع ـ ــدها نا ـ ــرون أو
هيةـات رمسيـة السـتمدامها علـى نطـاق واسـع يف عـدة مـدارس
أو مناطم تعليمية (عباس والعبسيس  :7111ص.)771
وتعــد اختبــارات التحصــيل مــن أهــم اادوات يمــع املعلومــات
الالزم ـ ــة لعملي ـ ــة التق ـ ــو الرتب ـ ــولس وبش ـ ــكل خ ـ ــاص التق ـ ــو
الصــفيس سـواء أكانــت هــذه االختبــارات مقننــة أو لــري مقننــة.
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
وأن ـواط االختبــارات الــيت يقــوم املعلــم ب عــدادها مــن واقــع امل ـواد
التحصــيلية الــيت درســها الطالــبس وهــي مصــممة لقيــاس مــدى
معرفــة أو متكــن الطالــب أو الــدارس يف جمــا معــريف أو مهــارل
معــنيس فاالختبــار التحصــيلي هــو ااداة الــيت تســتمدم لقيــاس
مدى الفهم والتحصيل يف مادة دراسية حمددة.
أم ــا عل ــى ص ــعيد الدراس ــات ال ــيت تناول ــت التحص ــيل يف
الرياضياتس فقد هدفت دراسة املركز الوط للبحـث والتطـوير
الرتبــول اارد ( )8113إىل وصــف اصــيل طلبــة الصــفو
الرابــع واتــامس يف مــادة الرياضــيات يف ااردنس فقــد تكونــت
عين ــة الدراس ــة م ــن ( )7371طالب ـ ـاً وطالب ــة للص ــف الراب ــع و
( )7461طالباً وطالبة للصف اتامسس وقد خبـع طلبـة كـل

( Trends in International Mathematics and Science Study
)(TIMSS), 1999, 2003, 2007, 2011

ولع ــل نت ــائي الدراس ــات الدولي ــة لتقي ــيم الطلب ــة يف العل ــوم
والرياضيات قد سلطت ااضواء على بعض اانممة التعليميـة
كنم ـ ــامي التعل ـ ــيم الس ـ ــن افورل والفنلن ـ ــدل الل ـ ــذين اس ـ ــتطاط
طلبتها اقيـم نتـائي املسـتويات املتقدمـة علـى أقـرا م مـن دو
الع ــاوس وق ــد كش ــفت الدراس ــات التقييمي ــة ودراس ــات املقارن ــة
واملراجعات أن أحد أسباب قوة تلـك اانممـة هـي أن منـاهي
العلوم والرياضيات لديها قد بنيت بطريقـة تراعـي النمـو املعـريف
للطال ــب ومه ــارات التفك ــري والتحلي ــل والـ ـرب لديـ ـ و ــا يع ــزز
االبتك ــار واإلب ــداط والتمي ــزس باإلض ــافة إىل إدخ ــا تكنولوجي ــا
املعلومـ ــات واالتصـ ــاالت وزيـ ــادة السـ ــاعات املمصصـ ــة ملـ ــادة
الرياض ــيات والرتكي ــز عل ــى مه ــارات الس ــرعة واإلتق ــان يف ح ــل
التمارين وإجراء العمليات احلسابية (.)TIMSS, 2011
ومن أهم املعلومات اليت ميكن أن تقدمها دراسات تقييم
الطلبة علـى مسـتوى كـل فقـرة مـن فقـرات اختبـار يف العلـوم أو
الرياض ـ ــيات ص ـ ــعوبة الفق ـ ــرة ال ـ ــيت تعك ـ ــس نس ـ ــبة اإلجاب ـ ــات
الصــحيحة عــن تلــك الفقــرة ومتييزهــا والــيت تعكــس مــدى قــدرة
الفقــرة علــى التمييــز بــني فةــيت الطلبــة ذاي ااداء العــاي وااداء
مفتاح ـ ـ ـا لبن ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـرامي
امل ـ ـ ــنمفضس وتع ـ ـ ـد ه ـ ـ ــذه املعلوم ـ ـ ــات ً
وتــدخالت تربويــة لتحســني أداء الطلبــة تشــمل تعــديل طريقــة
عــرض منــاهي العلــوم والرياضــيات أو تعــديل أســلوب تــدريب
املعلم ــني عل ــى كيفي ــة تق ــد ه ــذه املف ــاهيم للطلب ــة .إن ااداء
املـ ــنمفض علـ ــى الفق ـ ـرات االختباريـ ــة يف الرياضـ ــيات والعلـ ــوم
تعكــس بصــورة أو بــأخرى خل ـالً يف آليــة تقــد ذلــك املفهــوم
للطال ــب و ــا علـ ـ ل ــري ق ــادر عل ــى توظي ــف معارفـ ـ ومهارتـ ـ
عندما يقـدم لـ السـ ا ضـمن سـياق عتلـف عـن ذلـك املقـدم
لـ ـ يف كتابـ ـ املدرس ــي أو يف ال رف ــة الص ــفيةس وم ــن املعل ــوم أن
عمليات تعديل املنهي املقصود اتات إىل وقـت وجهـد كبـريين
وتستلزم رصد موازنات كبـرية كمـا إن آ ارهـا وانعكاسـا ا علـى
مس ــتويات الطلب ــة اتـ ــات لوق ــت ح ـ ـ تتحقـ ــم ل ــذا فـ ــيمكن
اللاــوء إىل تعــديل مفــاهيم املــنهي املنفــذ عــرب تــدريب املعلمــني
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أصل ( )611عالمةس وقد أظهرت نتائي الدراسة أن عالمات

صـ ــف الختبـ ــار اصـ ــيلي خـ ــاص ـ ــمس وقـ ــد أظهـ ــرت نتـ ــائي
الدراس ــة أن متوس ـ ـ أداء طلبـ ــة الص ــف الراب ــع بلـ ــغ ()%41
وكانــت نســبة الناــا ( )%86أمــا متوسـ أداء طلبــة الصــف
اتــامس فكــان ( )%72.1ونســبة الناــا ()%84.6س كمــا
أظهرت نتائي الدراسة عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية
ب ــني أداء ال ــذكور واإلن ــاث عل ــى االختب ــار يف الص ــفني الراب ــع
واتامس.
ويف دراسة وود وورد وباكسرت ( Woodward & Baxter,
عام ــا م ــن تطبي ــم
 )1997ال ــيت ق ــدمت نت ــائي دراس ــة اس ــتمرت ً
املنح ــى املبتك ــر املتب ــع يف الرياض ــيات وأ ــره عل ــى الطلب ــة ذول
صـعوبات الــتعلم وكــذلك املعرضــون للمطــر يف الرتبيــة اتاصــةس
إذ ك ـ ـ ــان هن ـ ـ ــاك اهتم ـ ـ ــام كب ـ ـ ــري يف اجمل ـ ـ ــا املتعل ـ ـ ــم ب ص ـ ـ ــال
الرياضــيات احلاليــةس خاصــة أ ــا تعكــس حركــات متزامنــة ــاه
إدرات املعايري الوطنية يف املنـاهي .وقـد كـان املشـاركون يف هـذه
الدراس ــة تس ــعة معلم ـ ـني للص ــف الثال ــث وطلب ـ ـتهم يف ــالث
م ــدارس تق ــع يف ب ــا ل ــرب ات ــي ا ــاد س وق ــد مت اختي ــار
مدرس ــتني م ــن امل ــدارس ال ــثالثس ثي ــث كان ــت تطب ــم م ــنهي
( )Everyday Mathematics Programالذل يتوافم بشكل كبـري
مــع معــايري اجمللــس الــوط ملعلمــي الرياضــيات ( .)NCTMوقــد
أ ــارت النتــائي إىل أن ااســاليب املبتكــرة يف الرياضــيات ذات
قيمــة كبــرية للطلبــة ذول القــدرات ااكادمييــة املتوســطة وفــوق
املتوس ـ ــطةس وأن الطلب ـ ــة ذول ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعلم أو املعرض ـ ــني
للمط ـ ـ ــر يف الرتبي ـ ـ ــة اتاص ـ ـ ــة حيت ـ ـ ــاجون إىل مس ـ ـ ــاعدة أك ـ ـ ــرب
إلدراجهم يف الفصو الدراسية للتعليم العام.
ويف دراسـة اللانـة الوطنيـة لتقـو التقـدم الرتبـول ( The

الطلبة عام  8111هي ااعلى على مر السنوات.
ويف دراسة اجمللس الوط ملعلمي الرياضيات

( National

 )Council of Teachers of Mathematics (NCTM), 2001الـيت
هــدفت إىل قيــاس التحصــيل الرتبــول مبــرور الوقــت علــى طلبــة
الصــف الرابــع يف عتلــف الواليــات يف أمريكــاس فقــد مت تطبيــم
الدراس ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـوام 8111س 8117س 8115س 7111س وق ـ ـ ـ ـ ــد
اســتمدم اجمللــس عــدة مســتويات مــن التحصــيلس وقــد تبــمن
التقـو الـوط حـواي ( )84611طالبـاً وطالبــة للصـف الرابــعس
وقــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن هنــاك اســناً وزيــادة يف نتــائي
الطلبــة علــى املســتوى املــاهرس كمــا أظهــرت نتــائي الدراســة أن
طلب ــة الص ــف الراب ــع أظه ــروا اس ــناً يف املس ــتوى املتق ــدم م ــن
االختبار منذ عام  8115فق .
وأجرى العبسي ( )7117دراسة هـدفت إىل معرفـة مـدى
اكتس ــاب طلب ــة املرحل ــة ااساس ــية العلي ــا للمف ــاهيم وامله ــارات
الرياضــية العدديــةس فقــد ا ــتملت عينــة الدراســة علــى ()411
طالــب وطالبــة مــن طلبــة الصــف الســادس ااساســيس وقــد قــام
الباحــث ب عــداد اختبــار اصــيلي يقــيس مــدى اكتســاب طلبــة
املرحلة ااساسية العليـا للمفـاهيم واملهـارات الرياضـية العدديـةس
وقد أظهرت نتائي الدراسة أن مستوى أداء الطلبة يف املفـاهيم
وامله ــارات الرياض ــية العددي ــة عل ــى مس ــتوى املعرف ــة املفاهيمي ــة
واملعرف ـ ــة اإلجرائي ـ ــة ك ـ ــان مقب ـ ــوالًس إذ ـ ــاوزت النس ـ ــبة املةوي ـ ــة
إلجابـ ــات الطلبـ ــة علـ ــى فق ـ ـرات االختبـ ــار %61س أمـ ــا علـ ــى
مس ــتوى ح ــل املس ــألة الرياض ــيةس فك ــان مس ــتوى أداء الطلب ــة
منمفباً.
ويف دراسـة سـعيد وقنـدا وبشـرى ( & Saeed, Gondal
 )Bushra, 2005حــو مســتوى اصــيل طلبــة املرحلــة االبتدائيــة
يف موضــوعات متعــددة تــدرس يف تلــك املرحلــةس مــن ضــمنها
الرياضياتس تكونت عينـة الدراسـة مـن ( )8111طالبـاً وطالبـة
م ـ ــن طلب ـ ــة الص ـ ــفني الثال ـ ــث وات ـ ــامس يف الباكس ـ ــتانس وق ـ ــد
أظهـ ــرت نتـ ــائي الدراسـ ــة أن مسـ ــتوى اصـ ــيل طلب ـ ــة الص ـ ــف

)National Assessment of Education Progress(NAEP), 2000

ح ــو طبيع ــة تعل ــم الطلب ــة اامريك ــانس رك ــزت الدراس ــة عل ــى
اصيل الطلبة يف الرياضيات مـن خـال متابعـة اصـيل الطلبـة
مــن عمــر  1ســنوات منــذ عــام ( )8124ح ـ عــام ()8111س
وقــد أظهــرت نتــائي الدراســة أن اصــيل الطلبــة يزيــد ويتحســن
بــب ءس إذ اســن مســتوى اصــيل الطلبــة مــن عمــر  1ســنوات
م ـ ــن ( )781ع ـ ــام ( )8124إىل ( )747ع ـ ــام ( )8111م ـ ــن
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ات ـ ــامس يف الرياض ـ ــيات ك ـ ــان منمفبـ ـ ـاًس إذ ك ـ ــان املتوسـ ـ ـ
احلسـا لعالمـا م ()81.1س وتبـني أن اصـيل اإلنـاث أفبــل
من اصيل الذكور.
ويف دراسة ياسـني وعالونـة ( )7111حـو مسـتوى
التحص ـ ــيل يف الرياض ـ ــيات ل ـ ــدى طلب ـ ــة الص ـ ــف الس ـ ــادس يف
مديرية تربية جنوب نابلس يف فلسـطنيس قـام الباحثـان بتحليـل
نتائي طلبة الصـف السـادس ااساسـي علـى االختبـار الـوط س
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )7841طالب ـاً وطالبــةس وقــد
أظهـرت نتــائي الدراســة أن نسـبة الناــا يف الرياضــيات كانــت
()% 76س مبتوسـ حســا ()48س وكانــت تقــديرات اإلنــاث
أعلى من تقديرات الذكور.
وقـ ـ ــام جـ ـ ــافن وكاسـ ـ ــا وأديلسـ ـ ــون وكـ ـ ــارو و ـ ـ ــيفلد
(& Scheffield, 2009

 )Fletcher, Saxton & Hurry, 2011الـيت هــدفت إىل قيــاس
مستوى اصيل الرياضيات لدى طلبة املرحلة ااساسـية الـدنيا
يف مهـ ــارة احلسـ ــاب ااساسـ ــيس تكونـ ــت عينـ ــة الدراسـ ــة مـ ــن
( )761طالبـ ـاً م ــن طلب ــة الص ــفني الث ــا والثال ــث يف اململك ــة
املتحـ ــدة (بريطانيـ ــا)س وقـ ــد أظهـ ــرت نتـ ــائي الدراسـ ــة أن طلبـ ــة
الص ــفني الث ــا والثال ــث و يتمكنـ ـوا م ــن ح ــل معم ــم املس ــائل
الرياضيةس لكن اصـيلهم يف الرياضـيات كـان مثاليـاًس كمـا كـان
التطور يف مهارة احلسابات ااساسية يعزى للمعرفـة املفاهيميـة
وعدة عوامل معرفية أخرى.
وميك ـ ــن تلم ـ ــي نت ـ ــائي الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة يف تب ـ ــاين
مستوى اصيل الطلبة يف الرياضياتس إذ أظهرت نتائي بعـض
الدراس ــات وج ــود ض ــعف يف التحص ــيل ل ــدى الطلب ــة (املرك ــز
ال ـ ــوط للبح ـ ــث والتط ـ ــوير الرتب ـ ــول اارد س  8113ياس ـ ــني
وعالونـةس ،)Saeed, Gondal & Bushra, 2005 7111
فيم ــا أظه ــرت نت ــائي بع ــض الدراس ــات أن مس ــتوى التحص ــيل
كـان مقبــوالً يف املعرفــة اإلجرائيــة واملعرفـة املفاهيميــةس فيمــا كــان

)Gavin, Casa, Adelson, Caroll

بدراســة هــدفت إىل فحـ أ ــر مــنهي املســتوى املتقــدم املطـ َّـور
يف التحصـ ــيل الرياضـ ــي لـ ــدى طلبـ ــة املرحلـ ــة االبتدائيـ ــةس إذ مت
تطبيــم مشــروط إر ــاد العقــو الرياضــية ( ،)M3الــذل يهــد

إىل تطــوير واختبــار وحــدات املســتوى املتقدمــة يف الرياضــيات
لطلبة املرحلة االبتدائية اسـتناداً إىل املمارسـات املثلـى يف تعلـيم
املوه ــوبنيس وق ــد تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن طلب ــة الص ــفو
(الثالـ ــث إىل اتـ ــامس) الـ ــذين ينتمـ ــون إىل ( )88مدرسـ ــةس مت
تقســيمهم إىل جممــوعتنيس إحــدابا ريبيــة درســت باســتمدام
مشــروط ( )M3وااخــرى ضــابطة درســت بالطريقــة التقليديــةس
وقد أظهـرت نتـائي الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية
لصـ ــاحل طلبـ ــة اجملموعـ ــة التاريبيـ ــة يف اختبـ ــار أي ـ ـوا للمهـ ــارات
ملسـ ــتوى املبتدئـ ــة (اختبـ ــار املفـ ــاهيم والتقـ ــدير)س كمـ ــا تفوقـ ــت
اجملموعـ ـ ــة التاريبيـ ـ ــة علـ ـ ــى اجملموعـ ـ ــة البـ ـ ــابطة يف تقييمـ ـ ــات
االس ــتاابة املفتوح ــةس وتش ــري ه ــذه النت ــائي أن امل ــنهي املط ـ نـور
يهــد إىل تلبيــة احتياجــات الطلبــة الواعــدين يف الرياضــياتس
وي ر بشكل إ ا على اصيلهم.
ويف دراس ـ ــة ك ـ ــاوان ودون ـ ــالن و ـ ــيفرد وك ـ ــو فيتش ـ ــر
Cowan, Donlan, Shepherd,
وسكســتون وهــرل (Cole-

مســتوى التحصــيل ضــعيفاً يف حــل املســألة (العبســيس 7117؛

 .)Cowan et. al, 2011كمــا أظهــرت نتــائي بعــض الدراســات
وج ــود اس ــن يف مس ــتوى التحص ــيل مب ــرور الوق ــت ( NAEP,
 ،)2000; NCTM, 2001فيمـا أظهـرت نتـائي بعـض الدراسـات

أن تطــوير املنــاهي يزيــد مــن اصــيل الطلبــة

( & Clements

.)Sarama, 2007; Gavin et. al, 2009

وتتشــاب هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة يف تناو ــا
التحص ــيل واعتماده ــا مرحل ــة واح ــدة م ــن املراح ــل الدراس ــيةس
لكنهــا لتلــف مــع هــذه الدراســات يف أ ــا قــد اعتمــدت عــدة
جم ــاالت تت ــوى الرياض ــيات يف ح ــني أن الدراس ــات الس ــابقة
اعتمــدت علــى جمــا واحــد أو ا نــني علــى ااكثــر يف موضــوط
ـيال عمليًــا
واحــد .وتــأي هــذه الدراســة لتــوفر بصــورة مبا ــرة دلـ ً
عــن نوعيــة التحصــيل الــذل يعــد أحــد اتــاور املهمــة الــيت قــد
تعكس اسنًا يف تعلم الرياضيات.
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إن ـ ــعور الب ـ ــاحثني باملش ـ ــكالت ال ـ ــيت تواج ـ ـ املعلم ـ ــني
والطلبة على حد سواء يف تعليم وتعلنـم الرياضـياتس و ـعورهم
بأبي ــة معاي ــة تل ــك املش ــكالت وذل ــك م ــن خ ــال تعري ــف
معلم ــي الرياض ــيات جبوان ــب القص ــور يف جمــاالت فه ــم الطلب ــة
ال ــيت تعي ــم اص ــيل طلب ــتهمس واقـ ـرتا طرائ ــم ملعاي ــة املواق ــف
الرياض ـ ــية دفعه ـ ــم إىل إج ـ ـراء ه ـ ــذه الدراس ـ ــة ال ـ ــيت اس ـ ــتهدفت
بشكل أساسي تقصي مستويات التحصيل لدى طلبـة املرحلـة
االبتدائي ــة وف ــم مش ــروط تط ــوير الرياض ــيات والعل ــوم الطبيعي ــة
بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن ااسةلة اآلتية:
 -8م ــا املس ــتوى الع ــام للتحصــيل يف م ــادة الرياض ــيات لطلب ــة
املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية؟
 -7مــا مســتوى التحصــيل يف مــادة الرياضــيات لطلبــة املرحلــة
االبتدائية يف اململكة العربية السـعودية حسـب جمـاالت اتتـوى
الرياضي (ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسةس ايـربس القيـاسس
اليل البيانات واالحتماالت)؟
 -4مــا مســتوى التحصــيل يف مــادة الرياضــيات لطلبــة املرحلــة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية حسب اجملـاالت املعرفيـة
(معرفةس تطبيمس استدال )؟
 -3م ـ ــا توزي ـ ــع طلب ـ ــة املرحل ـ ــة االبتدائي ـ ــة يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة
السعودية يف اصيلهم على جماالت اتتـوى الرياضـي وحسـب
مستويا م الدراسية؟

مشكلة الدراسة وأسئلتها
يف ضــوء التطــوير احلــاي ملنــاهي الرياضــيات يف اململكــة
العربية السعودية يعـد التحصـيل الدراسـي للطلبـة -وهـم الركيـزة
ااه ــم الـ ــيت تسـ ــتند إليهـ ــا اام ــم مـ ــن أج ــل البنـ ــاء واالزدهـ ــار
والتطــور -مــدخالً مهم ـاً يف تقريــر دور منــاهي الرياضــيات يف
اسني مستوى أدائهـم وإاـازهم وبنـاء مصـيا م وإكسـا م
املهارات واال اهات اليت تساعدهم علـى ولـوت القـرن احلـادل
والعشرينس فالطلبة ميثلـون حمـور العمليـة التعليميـة التعلميـة لـذا
ال ب ــد مـ ــن توظيـ ــف نتـ ــائي اصـ ــيلهم ومسـ ــتويات أدائهـ ــم يف
تطوير هذه املناهي وزيادة فاعليتها بشكل ينعكس إ ابًا على
تزوي ـ ـ ــدهم باملع ـ ـ ــار وامله ـ ـ ــارات وتنمي ـ ـ ــة الق ـ ـ ــدرات وتك ـ ـ ــوين
اال اهـ ــات الـ ــيت عـ ــل مـ ــنهم أف ـ ـر ًادا صـ ــاحلني قـ ــادرين علـ ــى
مواجهــة التحــديات وحــل املشــكالت وتوليــد املعرفــة وتوظيفهــا
تدمـ ــة جمتمعـ ــا م وأنفسـ ــهم فاملنـ ــاهي هـ ــي اإلطـ ــار الكلـ ــي
وااداة ااكثـ ـ ـ ــر فعاليـ ـ ـ ــة يف اقيـ ـ ـ ــم ااهـ ـ ـ ــدا االجتماعيـ ـ ـ ــة
املنشودة .وتسعى مناهي الرياضيات إىل مسـاعدة الطلبـة علـى
اكتسـ ـ ــاب املعلومـ ـ ــات واملهـ ـ ــارات املناسـ ـ ــبة الالزمـ ـ ــة يف جمـ ـ ــا
الدراسة بصورة وظيفيةس كمـا تعمـل علـى إكسـا م اال اهـات
العلمي ـ ــة مب ـ ــا يتناس ـ ــب وخص ـ ــائ ـ ــوهم ايس ـ ــمية والعقلي ـ ــة
واالنفعالية واالجتماعية.
وم ــن ه ــذا املنطل ــم وللكش ــف ع ــن الواق ــع بك ــل أبع ــاده
وتشميص ـ بشــكل علمــي ــامل تــأي الدراســة احلاليــة ضــمن
الدراسة التقوميية ملشروط مناهي الرياضيات يف مدارس اململكة
العربيــة الســعودية الــيت ريهــا وزارة الرتبيــة والتعلــيم بالتعــاون مــع
جامعــة املل ــك س ــعود وثل ــة يف مركــز التمي ــز البحث ــي يف تط ــوير
تعليم العلـوم والرياضـيات لتحديـد نوعيـة التحصـيل لـدى طلبـة
املرحلة االبتدائية .إذ إن مثل هـذه النتـائي قـد تسـهم يف تقـد
ت ذي ـ ــة راجع ـ ــة تفي ـ ــد املس ـ ـ ـ ولني وص ـ ــانعي الق ـ ـ ـرار يف تط ـ ــوير
املن ــاهيس ويف اس ــني مس ــتوى أداء طلب ــة ه ـذه املرحل ــة وتنمي ــة
مهارا م.

 -6هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية ( )1.16  يف
متوسـ ـ درج ــات طلب ــة املرحل ــة االبتدائي ــة يف اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية يف االختب ــار التحص ــيلي يف م ــادة الرياض ــيات تع ــزى
للنوط االجتماعي (ذكور وإناث)؟
أهداف الدراسة
د الدراسة احلالية إىل ما يأي:
 -8اديـ ــد املسـ ــتوى العـ ــام للتحصـ ــيل يف الرياضـ ــيات لطلبـ ــة
املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.
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 .6الدارس ــني آل ــار تط ــوير من ــاهي املـ ـواد العلمي ــة يف اص ــيل
الطلبة.

 -7ادي ـ ــد مس ـ ــتوى التحص ـ ــيل يف م ـ ــادة الرياض ـ ــيات لطلب ـ ــة
املرحلة االبتدائية يف اململكـة العربيـة السـعودية حسـب جمـاالت
اتتــوى الرياضــي (ااعــداد والعمليــات عليهــاس ا ندســةس ايــربس
القياسس اليل البيانات واالحتماالت).
 -4ادي ـ ــد مس ـ ــتوى التحص ـ ــيل يف م ـ ــادة الرياض ـ ــيات لطلب ـ ــة
املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية حسـب اجملـاالت
املعرفية (معرفةس تطبيمس استدال ).
 -3استقصاء كيفيـة توزيـع طلبـة املرحلـة االبتدائيـة يف اململكـة
العربيــة الســعودية يف اصــيلهم علــى جمــاالت اتتــوى الرياضــي
وحسب مستويا م الدراسية.
 -6تع ـ ــر الف ـ ــروق ب ـ ــني أداء ال ـ ــذكور واإلن ـ ــاث يف املرحل ـ ــة
االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف االختبــار التحصــيلي
ملادة الرياضيات.

التعريفات اإلجرائية
التحصيييل :هــو نــاتي مــا تعلم ـ الطالــب بعــد فــرتة زمنيــة مــن
الدراسةس وقدرت علـى اسـرتجاط وفهـم وتطبيـم اتتـوى املـتعلَّمس
مقاســا بالدرجــة الــيت حصــل عليهــا الطالــب علــى اختبــار مــن
ً
إع ــداد فري ــم البح ــثس وم ــن ن ــوط االختي ــار م ــن متع ــدد ثي ــث
ي طي جماالت اتتـوى الرياضـي يف مبـاد ومعـايري الرياضـيات
املدرسية (ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسـةس القيـاسس ايـربس
الي ــل البيان ــات واالحتم ــاالت) ( National Council of
 )Teachers of Mathematics, NCTM, 2000ويقــيس ال ــة
مستويات هي:
املعرفـة :وتعـ تـذكر املعلومــات الـيت مت تعلمهـا سـاب ًقاس وينــدرت
ا ـ ــت ه ـ ــذا املس ـ ــتوى معرف ـ ــة الطال ـ ــب للازئي ـ ــات واحلق ـ ــائم
واملصطلحاتس والقوانني أو النمريات.
التطبيــم :ويشــري إىل قــدرة املــتعلم علــى اســتمدام مــا تعلم ـ يف
مواقف جديدة أو مواقف عمليةس وحل املسائل.
حســب تصــنيف بلــوم لقهــدا ووفــم التعريفــات الــيت أ ــار
إليها يف كتابات .
االس ــتدال  :عملي ــة عقلي ــة يق ــوم امل ــتعلم ع ــن طريقه ــا مبعاي ــة
للمـ ـ ـ ــدخالت واملعلوم ـ ـ ـ ــات املعروفـ ـ ـ ــة واملت ـ ـ ـ ــوفرة للوص ـ ـ ـ ــو إىل

أهمية الدراسة
يتوقع أن تفيد هذه الدراسة:
 .8القــائمني علــى إعــداد املعلمــني وتــدريبهم يف لطــي بـرامي
أكثـ ــر فعاليـ ــة تسـ ــاهم يف تعزيـ ــز جوانـ ــب القـ ــوة وتـ ــاليف أوج ـ ـ
القصور يف اجملاالت املعرفية للمحتوى.
 .7القيادات الرتبوية يف إدارة الت يري ودعم توجهـات التطـوير
حـ تــتمكن مــن اســني توجهــات املعلمــني ووجهــات نمــرهم
بشــكل يســهم يف اســني تعلــم الطلبــة وتنميــة ا اهــات إ ابيــة
حنو الرياضيات والعلوم الطبيعية.
 .4الق ــائمني عل ــى إع ــداد املن ــاهي الدراس ــية خاص ــة الكت ــب
مرجع ــا علميً ــا ميك ــن
املدرس ــية وأدلـ ــة املعلم ــنيس إذ ت ــوفر ــم ً
االســتفادة من ـ أ نــاء بنــاء املنــاهي وتــأليف الكتــب ايديــدة أو
التع ــديل للكت ــب احلالي ــة مب ــا يع ــزز االرتق ــاء مبس ــتويات ااداء
وجماالت املتعددة.
 .3مس وي وزارة الرتبية والتعليم يف تقيـيم املسـتوى التحصـيلي
للطلبـ ــة وفعاليـ ــة املنـ ــاهي املطبقـ ــة وتـ ــوفري املعلومـ ــات لتحسـ ــني
التعليم والتعلم.

معلومات لري معروفة (را د وخشانس  :7111ص .)46
وتقاس تلك املستويات بالدرجة املتحصـلة علـى مكونـات أداة
الدراسة.
طلب يية المرحلي يية االبتدائيي يية :وه ــم ط ــالب وطالب ــات الص ــف
السـ ــادس ااساسـ ــي يف اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية الـ ــيت تبلـ ــغ
أعمارهم حواي ( )87سنة.
مشروع تطوير الرياضييات والعليوم الطبيعيية بيالتعليم العيام:
مشروط تنفـذه وزارة التعلـيمس والـذل أقـره جملـس الـوزراء يف 82
ــعبان 8376ه ـ (املوافــم  41نــوفمرب 7113م) .وتعتمــد فكــرة
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خالد بن عبداهلل العتييب وآخرون :نوعية اصيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة الرياضيات وفم مشروط تطوير...

املشــروط علــى ترمجــة ومواءمــة سلســلة عامليــة واســعة االنتشــار
(سلس ــلة ماجروه ــل  )McGraw-Hillبالتع ــاون م ــع بي ــت خ ــربة
حملــيس وأقــرت تــدريس منتا ــات املشــروط مــن كتــب للطال ــب
وأدل ــة للمعلم ــني وم ـواد مص ــاحبة بش ــكل مت ــدرت ب ــدءاً بالع ــام
الدراس ـ ـ ـ ــي 8348/8341ه ـ ـ ـ ـ ـ (7181/7111م) .واس ـ ـ ـ ــتندت
فلســفة املشــروط علــى عــدد مــن املبــاد الــيت مــن أبهــا :رب ـ
التعل ــيم وال ــتعلم بس ــياقات حياتي ــة حقيقي ــةس وتنمي ــة مه ــارات
وق ـ ــدرات الط ـ ــالب يف ص ـ ــناعة وال ـ ــاذ القـ ـ ـراراتس والتفك ـ ــريس
واالستقصـ ـ ـ ــاءس وتقـ ـ ـ ــد املبـ ـ ـ ــادرات املمططـ ـ ـ ــة (وزارة الرتبيـ ـ ـ ــة
والتعليمس .)7181

الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة وعينتها
تكـ ـ ـ َّـون جمتمـ ـ ــع الدراسـ ـ ــة مـ ـ ــن طلبـ ـ ــة الصـ ـ ــف السـ ـ ــادس
االبتـ ـ ــدائي البـ ـ ــالغ عـ ـ ــددهم ( )433118مـ ـ ــنهم ()825522
ذك ــور و( )851483إن ــاثس وق ــد اخت ــريت العين ــة باس ــتمدام
أسـ ــلوب العينـ ــة العش ـ ـوائية الطبقيـ ــة للعـ ــام الدراسـ ــي -8443
8446ﮬس إذ بل ــغ عـ ــدد أف ـ ـراد عينـ ــة الدراس ــة ( )8271طالب ـ ـاً
وطالبــة توزع ـوا إىل ( )8811ذكــور و ( )571إنــاثس أمــا مــن
الناحية املكانية فقد توزعـت عينـة الدراسـة علـى إحـدى عشـرة
حمافمة هي الرياضساترتس الزلفـيس الدواسـرس جـدةس الطـائفس
الليـ ــثس املدينـ ــةس ااحسـ ــاءس حفـ ــر البـ ــاطنس عسـ ــريس حائـ ــلس
جازان.

محددات الدراسة
التزمت الدراسة باحلدود اآلتية:
 اقتصـ ـ ــرت الدراسـ ـ ــة علـ ـ ــى منـ ـ ــاهي الرياضـ ـ ــيات للمرحلـ ـ ــة
االبتدائية.

أداة الدراسة
متثلــت أداة الدراســة يف اختبــار بلــغ عــدد فقرات ـ بالصــورة
ااولي ــة ( )31فق ــرة م ــن ن ــوط الفق ـ ـرات ذات اإلجاب ــة املنتق ــاة
(االختيار من متعدد)س وذلك حسب اإلجراءات اآلتية:

 طبق ــت الدراس ــة عل ــى عين ــة م ــن طلب ــة امل ــدراس احلكومي ــة
التابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف
الصف السادس يف الفصل الدراسـي الثـا مـن العـام الدراسـي
8446-8443هـ.

 إج ـراء اليــل اتتــوى وجــدو املواصــفات وكتابــة ااســةلة
حسب املعايري.

 مت ادي ــد مس ــتوى ااداء م ــن خ ــال اختب ــار م ــن إع ــداد
وتطــوير فريــم لــذلك ف ـ ن نتــائي هــذه الدراســة مرتبطــة مبــدى
ص ــالحية االختب ــار وص ــدق و بات ـ ـ س إذ ال ميك ــن اعتب ــاره أداة
مقننة.

 اكـ ــيم ااسـ ــةلة مـ ــن قبـ ــل متمصصـ ــني حيمل ـ ــون درج ـ ــيت
ال ــدكتوراه واملاجس ــتري يف من ــاهي الرياض ــيات والقي ــاس والتق ــو
عــددهم ()88س إذ جــرى تعــديل االختبــار م ـن حيــث اتتــوى
وصيالة الفقراتس وذلك حسب معايري التحكيم اليت أرسـلت
للمحكمنيس تطبيم أداة الدراسة ريبيًا على عينـة خـارت أفـراد
الدراســة ــد التعــر إىل اتصــائ الســيكومرتية لالختبــار
والفقرات.

 اقتص ــرت ه ــذه الدراس ــة عل ــى ال ـة مس ــتويات ل ــقداء يف
اختبـ ــار الرياضـ ــياتس هـ ــي :املعرفـ ــةس والتطبيـ ــمس واالسـ ــتدال
لذلك ف ن نتـائي هـذه الدراسـة تعتمـد علـى التعريـف اإلجرائـي
ذه املستويات.

 تعديل االختبار والفقرات حسب نتائي التطبيم التارييب.
 تطبيــم أداة الدراس ـة علــى ااف ـراد املمتــارين الــذين توزع ـوا
على إحدى عشرة إدارة تعليم.
 اسرتداد أوراق اإلجابة من املطبقني.
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لالختب ـ ــار م ـ ــن خ ـ ــال التطبي ـ ــم التاـ ـ ـرييبس إذ تراوح ـ ــت ق ـ ــيم
معامالت الصعوبة بني ()1.21 – 1.81س كمـا تراوحـت قـيم
معامالت التمييز بني (.)1.511 – 1.781
وق ــد ج ــرى اعتم ــاد معي ــار ح ــذ الفق ـ ـرات وه ــو قيم ــة
معامـ ــل التمييـ ــز الـ ــيت تقـ ــل عـ ــن  .)Croker,1993( 1.71ويف
ضوء ذلـك و يـتم حـذ أيـة فقـرة مـن فقـرات االختبـار وبقـي
ع ــدد فقـ ـرات االختب ــار بص ــورت النهائي ــة ( )31فق ــرةس وق ــد مت
التأكـ ــد مـ ــن أن الفقـ ــرة ال تشـ ــكل بعـ ـ ًـدا ثيـ ــث أن ـ ـ ال ميكـ ــن
االست ناء عن يف االختبار.
ولتحدي ــد مس ــتوى التحص ــيل للطال ــب فق ــد مت حس ــاب
جمموط درجات يف كـل اختبـار كنسـبة مةويـةس إذ إن كـل اختبـار
ميثــل مــا نســبت %811س ومــن حت اديــد موقــع الدرجــة حســب
ما هو موض أدناهس واحلكم على مسـتوى التحصـيل للطالـب
يف ضـ ـ ــوء آراء اتكمـ ـ ــنيس ومت اعتمـ ـ ــاد مسـ ـ ــتويات التحصـ ـ ــيل
نفس ـ ــها املس ـ ــتمدمة يف دراس ـ ــة (العتي ـ ــيب وآخ ـ ــرينس .)7185
ويبني ايدو ( )8مستويات التحصيل ودرجا ا.

 ق ـراءة أوراق اإلجابــة باســتمدام القــار البــوئي إذ جــرى
توزي ـ ــع ال ـ ــدرجات بالتس ـ ــاول عل ـ ــى مجي ـ ــع ااس ـ ــةلة وأعطي ـ ــت
الدرجــة " "8يف حالــة اإلجابــة الصــحيحة والدرجــة (صــفر) يف
حالة اإلجابة اتاطةةس وو يع أل يء فيما عدا ذلك.
 اويـ ـ ــل ملفـ ـ ــات اإلجابـ ـ ــة إىل ملفـ ـ ــات قابلـ ـ ــة للتصـ ـ ــحي
اإللكرتو .
 تصحي ااوراق إلكرتونيًا.
 إجراء التحليل اإلحصائي.
صدق األداة وثباتها
د التأكد من صدق اتتـوىس جـرى اكـيم االختبـار
مــن قبــل حمكمــني حيملــون درجــات عليــا يف املنــاهي والقيــاس
والتقو من حيث جدو املواصفات والفقـرات االختباريـة مـن
حي ــث :املقروئي ــة واتت ــوى الرياض ــي والص ــيالة والبن ــاء الس ــليم
للفق ــرةس وق ــد ج ــرى ح ــذ بع ــض الفقـ ـرات وك ــذلك تع ــديل
فقـ ـرات أخ ــرى وإض ــافة بع ــض الفقـ ـرات .وق ــد اعت ــربت تل ــك
اإلجراءات كافية للداللة على صدق أداة الدراسة.
أمــا مــن حيــث بــات أدوات الدراســة فقــد جــرى تطبيــم
االختبار على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها ( )814طالبًـا
وطالبــةس وقــد مت حس ـاب معامــل الثبــات كرونبــا ألفــا إذ بلــغ
معامل الثبات (.)1.111
أم ــا بالنس ــبة للمص ــائ الس ــيكومرتية لفق ـرات االختب ــار
فق ـ ــد مت اس ـ ــتمرات مع ـ ــامالت الص ـ ــعوبة ومع ـ ــامالت التميي ـ ــز
كما اعتمد وصف املستويات املستمدم يف دراسة (العتييب
وآخرينس  .)7185ويبني الشكل ( )8وص ًفا ذه املستويات
يف الرياضيات.

الجدول 1
مستويات التحصيل في الرياضيات ودرجاتها
المستوى

الدرجات

املستوى املتقدم
املستوى املاهر
املستوى املاهر جزئيًا
املستوى املبتد

 13فأكثر
 -51أقل من 13
 -46أقل من 51
أقل من 46

محطة المستوى المتقدم:

محطة المستوى الماهر:

يتصف الطلبة الذين وصلوا إىل حمطة التحصيل املتقدمة بأ م قادرون على:
 تنميم املعلومات وصيالة التعميمات. ر اسرتاتيايات احلل يف املسائل اليت تتصل باملواقف لري الروتينية. تنميم املعلومات وصيالة تعميمات حلل املسائل. تطبيم املعرفـة املتصـلة بالعالقـات العدديـة وا ندسـية وايربيـة الـيت مـن ـأ ا أنتـ دل إىل حـل املسـائلس ومثـا ذلـك( العالقـات بـني الكسـور العاديـة والكسـور
العشريةس والنسب املةوية واتواص ا ندسيةس والقوانني ايربية).

أمـا الطلبـة الـذين وصـلوا يف أدائهـم إىل هـذه اتطـة علـى مقيـاس التحصـيل فهـم
يستطيعون:
 تطبيم معرفتهم الرياضية يف العديد من املواقف املعقدة. إجراء العمليات احلسابية.
 حـل مسـائل جربيـة بسـيطةس ويشـمل ذلـك حسـاب مقـدار جـربلس وحـل
معادالت خطية مباهولني.
 إ اد املساحات وااحاام ا كا هندسية بسيطة.
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خالد بن عبداهلل العتييب وآخرون :نوعية اصيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة الرياضيات وفم مشروط تطوير...
 إ ـاد الصـيغ املتكافةـة للقـوانني ايربيـة .فالطلبـة الـذين وصـلوا إىل هـذه اتطـةيستطيعون:

 حل مسائل يف االحتماالت وتفسري البيانات اجملدولة واملمثلة بيانيًا.

 حل مسائل لري روتينية.
 حل مسائل اتات إىل أكثر من خطوة.
 حل مسائل لفمية تتبمن عمليات عكسية.
 الوصو إىل استنتاجات وتربيرها.
محطة المستوى الماهر جزئيًا:

محطة المستوى المبتدئ:

الطلبة الذين وصلوا إىل هذا املستوى يستطيعون:

الطلبة يف هذه اتطة يستطيعون:

 تطبيم املعرفة الرياضية ااساسية يف مواقف بسيطة ومبا رة.

 إجراء العمليات احلسابية على ااعداد الصحيحة املوجبة.

 إجراء عمليات ايمع والطر والبرب يف حل مسائل لفمية طوة واحدة.

 تقريب ااعداد اليت تشتمل على منزلتني عشريتني إىل أقرب واحد صحي .

 حل معادالت خطية مباهو واحد فق .

 ضـرب عـدد يشـتمل علـى منـزلتني عشـريتني بـخخر يشـتمل علـى ـالث منـاز
عشرية باستمدام اآللة احلاسبة.

 التعر على املفاهيم ااساسية يف االحتماالت.
 قراءة وتفسري اا كا وايداو واترائ واملقاييس.

الشكل  :1وصف مستويات االتقان في الرياضيات

 قراءة ومعرفة معلومات وثلة على خ مستقيم.

وب ـ ــالنمر إىل التا ـ ــارب العاملي ـ ــة املتعلق ـ ــة بتط ـ ــوير م ـ ــنهي
الرياضيات وأ رها يف اسـني أداءات الطلبـة هنـاك نوعـان مـن
ملموسـ ـ ــا وس ـ ـ ـر ًيعا
النتـ ـ ــائي :يف ااوىل يمهـ ـ ــر الطلبـ ـ ــة اسـ ـ ــنًا
ً
املطورةس مـن أمثلتهـا مشـروط إر ـاد العقـو الرياضـية
للمناهي َّ
()M3س ومشروط املناهي القائمة على البحـوث يف أمريكـاس ويف
الثاني ـ ــة ال تمه ـ ــر نت ـ ــائي تط ـ ــوير املن ـ ــاهي بش ـ ــكل ملم ـ ــوس يف
مراحل التطبيم ااوىل كنتياة لعدم قدرة املعلمني على مواكبـة
الت ريات اليت طرأت على بنية املنهي وملحقاتـ بشـكل سـريعس
كمــا هــو احلــا يف مشــروط طريقنــا إىل اإلاليزيــة ( )OWEيف
أمريكا الوسـطى ( )Arens, et. al, 2012اامـر الـذل قـد يشـري
إىل أن نتائي تطوير املناهي و ت ِت أكلها بعد.
انيًــا -لإلجاب ــة ع ــن الس ـ ا الث ــا م ــن أس ــةلة الدراس ــة" :م ــا
مستوى التحصيل يف مادة الرياضـيات لطلبـة املرحلـة االبتدائيـة
يف اململكــة العربيــة الســعودية حســب جمــاالت اتتــوى الرياضــي
(ااعــداد والعمليــات عليهــاس ا ندســةس ايــربس القيــاسس اليــل
البيانـ ــات واالحتمـ ــاالت)؟"س متن حسـ ــاب ااوسـ ــاب احلسـ ــابية
ويوضـ ايـدو
واالحنرافات املعيارية إلجابات أفـراد الدراسـةس ن
( )7هذه النتائي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً -لإلجاب ــة ع ــن السـ ـ ا ااو م ــن أس ــةلة الدراس ــة" :م ــا
املس ـ ــتوى الع ـ ــام للتحص ـ ــيل يف م ـ ــادة الرياض ـ ــيات ل ـ ــدى طلب ـ ــة
املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية؟"س متن حســاب
ااوسـ ـ ــاب احلسـ ـ ــابية واالحنرافـ ـ ــات املعياريـ ـ ــة إلجابـ ـ ــات أف ـ ـ ـراد
الدراس ـ ــةس إذ بل ـ ــغ الوس ـ ـ ـ احلس ـ ــا ( )37.7وق ـ ــد ج ـ ــاء يف
املســتوى املــاهر جزئيًــا يف حــني بل ــت قيمــة االحنـرا املعيــارل
( .)77.4وقــد يعــزى ذلــك لعوامــل ت ـرتب بالبيةــة املدرســية أو
صـ ـ ــائ املعلمـ ـ ــني وأسـ ـ ــاليب تدريسـ ـ ــهم وقـ ـ ــدرات الطلبـ ـ ــة
ومهــارا م ااكادمييــة .وتتف ــم هــذه النتياــة م ــع نتــائي دراس ــة
(العبســيس  )Cowan, et. al, 2011 7117إذ أظهــرت نتــائي
الدراس ــتني قب ــو مس ــتوى اص ــيل الطلب ــة يف املعرف ــة اإلجرائي ــة
واملعرفــة املفاهيميــةس فيمــا كــان مســتوى الطلبــة يف حــل املســألة
الرياضية ضعيفاً .كمـا تتفـم نتـائي الدراسـة مـع نتـائي دراسـات
( )Clements & Sarama, 2007; Gavin, et. al, 2009الــيت
أظهرت أن تطوير املناهي يزيد من اصيل الطلبة.
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الجدول 2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على اختبار التحصيل في الرياضيات حسب مجاالت المحتوى الرياضي
جماالت اتتوى الرياضي

الوس احلسا

عدد الفقرات

االحنرا املعيارل

ااعداد والعمليات عليها

82

34.2

73.4

ا ندسة

6

32.8

71.8

القياس

1

41.5

75.2

ايرب
اليل البيانات واالحتماالت
الكلي

4
5
31

61.1
47.1
37.7

43.4
74.7
77.4

وقنـدا وبشـرىس  7116ياسـني وعالونـةس 7111

يمه ــر م ــن ايـ ــدو ( )7أن الوس ـ ـ احلسـ ــا ل ــدرجات
الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس
يف جما ايرب كان ( )61.1هو ااعلىس يلي الوسـ احلسـا
ل ـ ــدرجات الطلب ـ ــة يف جم ـ ــا ا ندس ـ ــة ()32.8س يليـ ـ ـ الوس ـ ـ
احلســا لــدرجات الطلبــة يف جمــا ااعــداد والعمليــات عليهــا
()34.2س حت يلي ـ الوس ـ احلس ــا ل ــدرجات الطلب ــة يف جم ــا
القي ــاس ()41.5س يف ح ــني ك ــان الوس ـ ـ احلس ــا ل ــدرجات
الطلبــة يف جمــا اليــل البيانــات واالحتمــاالت ( )47.1وهــو
ااقــلس وقــد جــاءت هــذه ااوســاب يف املســتوى املــاهر جزئيًــا
يميــع اجملــاالت باســتثناء جمــا اليــل البيانــات واالحتمــاالت
الذل جاء يف املستوى املبتد .
ويبدو من نتـائي أداءات الطلبـة علـى جمـاالت الرياضـيات
ملموسا يف قدرة الطلبة على استيعاب املفـاهيم
أن هناك تباينًا
ً
ااساس ـ ــية يف كـ ـ ــل جم ـ ــا واملتب ـ ــمنة يف منـ ـ ــاهي الرياضـ ـ ــيات
املط ـ ـ َّـورةس إذ تعك ـ ــس النت ـ ــائي تف ـ ــاوت ام ـ ــتالك الطلب ـ ــة لتل ـ ــك
املف ــاهيم ومتك ــنهم منه ــاس كم ــا بين ــت ذل ــك نت ــائي االحنـ ـرا
املعيـارلس ورمبـا يعـود ذلــك إىل تنـاو املنـاهي املطـورة للمفــاهيم
بطريق ــة جدي ــدة و ــا يتطل ــب وقتً ــا للت ــخلف معه ــا واس ــتيعا ا.
وتتفــم هــذه النتياــة مــع نتــائي دراســة (املركــز الــوط للبحــث
والتط ــوير الرتب ــول اارد س  8113العبسـ ـيس  7117س ــعيد

NCTM,

 )2001ال ـ ــيت أظه ـ ــرت وج ـ ــود ض ـ ــعف يف اص ـ ــيل الطلب ـ ــة يف
الرياضيات.
وفيمـ ــا يتعلـ ــم بتـ ــد ااداء علـ ــى جمـ ــا اليـ ــل البيانـ ــات
واالحتمـ ــاالت فقـ ــد يعـ ــود ذلـ ــك لوجـ ــود فاـ ــوة يف املفـ ــاهيم
ااساســية املرتبطــة يف هــذا اجملــا بــني املنــاهي القدميــة واملنــاهي
املطـ َّـورة وــا جعــل عمليــة بنــاء املفــاهيم ايديــدة أكثــر صــعوبة
لــدى الطلبــةس وقــد حيتــات إتقــان هــذه املفــاهيم مــن قبــل الطلبــة
لص ــي وق ــت ك ــا م ــن ال ــزمن املمصـ ـ لت ــدريس امل ــنهي
املط ـ ـ ـ َّـور (وزارة الرتبي ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ــيمس 8346ﮬ) وك ـ ـ ــذلك تق ـ ـ ــد
مس ــاعدة أك ــرب للطلب ــة تتعل ــم باملعرف ــة املفاهيمي ــة ــذا اجمل ــا
وتتفــم هــذه النتياــة مــع نتــائي الدراســات ( ;NAEP, 2000
 )Woodword 7 Baxter, 1997الـيت أ ـارت أن اصـيل الطلبـة
يزيد ويتحسن بب ء.
الثًــا -لإلجابــة عــن الس ـ ا الثالــث مــن أســةلة الدراســة" :مــا
مستوى التحصيل يف مادة الرياضـيات لطلبـة املرحلـة االبتدائيـة
حس ــب اجمل ــاالت املعرفي ــة (معرف ــةس تطبي ــمس اس ــتدال )؟"س متن
حس ــاب ااوس ــاب احلس ــابية واالحنراف ــات املعياري ــة إلجاب ــات
ويوض ايدو ( )4هذه النتائي.
أفراد الدراسةس ن
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الجدول 3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة على اختبار التحصيل في الرياضيات حسب المجاالت المعرفية
المجاالت المعرفية

الوسط الحسابي

عدد الفقرات

االنحراف المعياري

معرفة

2

63.8

75.7

تطبيق

41

41.6

74.1

استدالل

4

38.7

47.7

الكلي

31

37.7

77.4

عل ــى ااس ــةلة والفقـ ـرات االختباري ــة ال ــيت يق ــدمو ا لطلب ــتهمس
ويمهر ذلك ملياً من خال التقارب الكبـري يف أداءات الطلبـة
على جماي االستدال والتطبيم .أما فيمـا يتعلـم بتفـوق الطلبـة
يف جما االسـتدال عنـ يف جمـا التطبيـم فرمبـا يعـود ذلـك إىل
عــدد فق ـرات االختبــار الــيت تقــيس هــذا البعــد إذ بلــغ عــددها
( )4مقارنة مع عدد فقرات بعد التطبيم اليت بل ت (.)41
ابعــا -لإلجاب ــة عــن الس ـ ا الرابــع م ــن أســةلة الدراســة" :مــا
رً
توزيــع طلبــة املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف
اصـ ـ ـ ــيلهم عل ـ ـ ــى جم ـ ـ ــاالت اتت ـ ـ ــوى الرياض ـ ـ ــي ومسـ ـ ـ ــتويا م
الدراس ــية؟"س متن حس ــاب ع ــدد التكـ ـرارات واس ــتمرات النس ــب
املةويـ ــة إلجابـ ــات أف ـ ـراد الدراسـ ــةس ويبـ ــني ايـ ــدو ( )3هـ ــذه
النتائي.

يمه ــر م ــن ايـ ــدو ( )4أن الوس ـ ـ احلسـ ــا ل ــدرجات
الطلبــة علــى اختبــار التحصــيل يف الرياضــيات للصــف الســادس
يف جمـ ــا املعرفـ ــة كـ ــان ( )63.8وهـ ــو ااعلـ ــىس يلي ـ ـ الوس ـ ـ
احلس ــا ل ــدرجات الطلب ــة يف جم ــا االس ــتدال ()38.7س يف
حــني كــان الوسـ احلســا لــدرجات الطلبــة يف جمــا التطبيــم
( )41.6وه ـ ــو ااق ـ ــلس وج ـ ــاءت ااوس ـ ــاب احلس ـ ــابية يمي ـ ــع
اجملاالت املعرفية ذا الصف يف املستوى املاهر جزئيًا.
ويب ـ ــدو أن أداء الطلب ـ ــة ك ـ ــان اافب ـ ــل يف جم ـ ــا املعرف ـ ــة
ينسـام مـع نتـائي الطلبـة يف الدراسـات الدوليـة ( TIMSS,
)2003, 2007, 2011س ورمبـا يسـتدعي ذلـك العمـل علـى
اس ــني مه ــارات الطلب ــة وكفاي ــا م يف املس ــتويات العلي ــا م ــن
خ ــال ت ــدريب معلمـ ــيهم علـ ــى اس ـ ـرتاتيايات الت ــدريس الـ ــيت
تنم ــي التفك ــري وتط ــور مه ــارات ح ــل املش ــكالت مب ــا ي ــنعكس

الجدول 4
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي حسب المستوى التحصيلي
المحور

عدد الفقرات
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الهندسة

6

القياس

1
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املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
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عدد التكرارات

النسبة المئوية%

511
524
813
813
632
312
311
712
8148
454
873
788

%41.1
%41.1
%81.5
%81.5
%48.5
%71.7
%71.7
%87.1
%61.5
%78.1
%2.7
%8727
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يمه ــر م ــن اي ــدو ( )3أن ع ــدد الطلب ــة يق ــل م ــع تق ــدم
املســتوى يف مجيــع جمــاالت اتتــوى الرياضــي للصــف الســادسس
أيبــا أن هنــاك اســنًا بســيطًا يف جمــاالت ااعـداد
كمــا يمهــر ً
والعمليــات عليهــا وا ندســة إذ إن النســبة املةويــة للطلبــة الــذين
وصــلوا املســتوى ااو (املبتــد ) والنســبة املةويــة للطلبــة الــذين
وصــلوا املســتوى الثــا (املــاهر جزئيًــا) متقاربــةس يف حــني بقيــت

%61.8
%71.4
%78.5
%52.4
%81.4
%88.2
%8.2
%32.7
%47.2
%81.1
%1.8
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311
423
8854
443
717
41
185
655
811
861

النس ـ ــبة املةوي ـ ــة للمس ـ ــتوى ااو يف جم ـ ــاالت اي ـ ــرب والقي ـ ــاس
والي ــل البيان ــات واالحتم ــاالت مرتفع ــة ــاوزت %61س و ــا
يشــري إىل وجــود ضــعف لــدى طلبــة الصــف الســادس يف هــذه
اجملــاالت .ويوض ـ الشــكل ( )7النســب املةويــة لتوزيــع الطلبــة
يف الصف السادس حسب اتتوى و املستويات املمتلفة.
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الشكل  :2النسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات حسب المحتوى والمستويات المختلفة

وبني يف هذين املوضوعنيس يليهمـا موضـوط ايـرب الـذل
واض ن
كــان نســبة املبتــدئني في ـ  .%32ويوض ـ ايــدو ( )6عــدد
التكـرارات والنســب املةويــة لتوزيــع طلبــة الصــف الســادس علــى
اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت املعرفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى التحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي

ومـ ــن خـ ــال الشـ ــكل ( )7يمهـ ــر أن نسـ ــبة الطلبـ ــة مـ ــن
الص ــف الس ــادس ال ــذين ص ــنفوا ب ــأ م مبت ــدئون ه ــي ااعل ــى
أيبــا أن نســبة
دائمــا ويف كــل أصــنا اتتــوىس ويبــني الشــكل ً
ً
املصــنفني بــأ م مبتــدئون كانــت أكــرب مــن  %61يف كــل مــن
القي ــاسس واليـ ـل البيان ــات واالحتم ــاالتس وم ــن حت فالب ــعف
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الجدول 5
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على المجاالت المعرفية حسب المستوى التحصيلي
المحور

عدد الفقرات

معرفة

2

تطبيق

41

استدالل

4

الكلي

31

المستوى

عدد التكرارات

النسبة المئوية%

املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16

364
515
772
464
113
412
781
871
8817
387
786
185
655
811
861

%75.7
%31.4
%84.8
%71.3
%62.6
%74.1
%87.5
%5.1
%54.2
%74.1
%87.3
%32.7
%47.2
%81.1
%1.8

أيبــا إىل ضــعف مســتوى الطلبــة يف جمــاي التطبيــم
وهــذا يشــري ً
واالستدال من اجملاالت املعرفيـةس وأ ـم ميتلكـون قـدرة بسـيطة
يف هــذين اجملــالني و تتاــاوز املســتوى ااساســي منـ  .ويوضـ
الشـكل ( )4النســب املةويــة لتوزيــع الطلبــة يف الصــف الســادس
حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت املعرفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات املمتلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

يبني ايدو ( )6أن النسـبة املةويـة للمسـتوى ااو (املبتـد )
يف جمـ ــاالت التطبيـ ــم واالسـ ــتدال مـ ــن اجملـ ــاالت املعرفيـ ــة قـ ــد
ــاوزت مــا نســبت %61س يف حــني أ ــا جــاءت أقــل منهــا يف
أيبـ ــا أن املسـ ــتوى الثـ ــا (املـ ــاهر
جمـ ــا املعرفـ ــةس كمـ ــا يمهـ ــر ً
جزئيًــا) قــد جــاء ااعلــى مــن بــني املســتويات يف جمــا املعرفــةس
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بأ م مبتدئون كانت أكرب مـن  %61يف هـذين اجملـالنيس ومـن
حت إن البــعف واض ـ وبـ ِـني يف كــال هــذين اجملــالنيس يف حــني

ومــن خــال الشــكل ( )4يمهــر أن نســبة الطلبــة مــن الصــف
الســادس الــذين صــنفوا بــأ م مبتــدئون هــي ااعلــى يف جمــاالت
أيب ــا أن نس ــبة املص ــنفني
التطبي ــمس والتفك ــريس ويب ــني الش ــكل ً
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االختبــار الــذل اســتمدم يف هــذه الدراســة أحــد العوامــل الــيت
أدت ملثل هذا النم من النتائي.
خامس ـا -لإلجابــة عــن الس ـ ا اتــامس مــن أســةلة الدراســة:
ً

كانــت نســبة الطلبــة الــذين صــنفوا بــأ م م ـاهرون جزئيًــا هــي
ااعلى يف جما املعرفة .%31.4
وب ــالنمرة الش ــمولية لنت ــائي الطلب ــة يف اختب ــار الرياض ــيات
علــى موضــوعات اتتــوى واجملــاالت املعرفيــة ومســتويات ااداء
ف ن ـ ــب االنتبــاه إىل العوامــل املمتلفــة الــيت ميكــن أن ت ـ دل
ل ــذلك وال ــيت ال ــك أن الكت ــاب املدرس ــي يش ــكل إح ــداهاس
هــذا فب ـ ًـال ع ــن املعل ــم وم ــا ي ـرتب ب ـ مث ــل الت ــدريب والتنمي ــة
املهنيــة والتأهي ــل ااك ــادمييس والبية ــة املدرس ــية وم ــا ي ـرتب ــاس
إضافة إىل إسرتاتيايات التدريس الـيت يتبناهـا املعلـم الـيت يبـدو
أ ــا تركــز علــى اجملــاالت املعرفيــة البســيطةس وتتفــم هــذه النتياــة
مــع نتــائي دراســة ()Gavin, et al., 2009س ورمبــا تكــون بنيــة

"ه ـ ــل توج ـ ــد ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ( )1.16 αيف
متوسـ ـ درج ــات طلب ــة املرحل ــة االبتدائي ــة يف اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية يف االختب ــار التحص ــيلي يف م ــادة الرياض ــيات تع ــزى
للن ـ ــوط االجتم ـ ــاعي (ذك ـ ــور وإن ـ ــاث)؟"س مت حس ـ ــاب الوس ـ ـ
احلســا واالحن ـرا املعيــارل إلجابــات الــذكور واإلنــاث علــى
جمــاالت اتتــوى الرياضــي ومســتويات اجملــاالت املعرفيــة حســب
املسـ ـ ــتوى التحصـ ـ ــيليس ويب ـ ـ ــني اي ـ ـ ــدو ( )5ه ـ ـ ــذه النتـ ـ ــائي.

الجدول 6
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي والمجاالت المعرفية
حسب المستوى التحصيلي والنوع االجتماعي
المحور

عدد
الفقرات

اإلنياث

المجموع

الذكيور

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

المئوي

المعياري

المئوي

المعياري

المئوي

المعياري

األعداد والعمليات عليها

17

41.6

23.9

45.0

24.4

43.7

24.3

الهندسة

5

45.5

27.5

48.0

29.9

47.1

29.1

القياس

9

36.0

24.9

41.7

27.4

39.6

26.7

الجبر

3

50.3

32.9

51.2

35.1

50.9

34.3

تحليل البيانات واالحتماالت

6

32.6

25.6

33.2

21.8

32.9

23.2

معرفة

7

52.2

25.0

55.2

26.8

54.1

26.2

تطبيق

30

37.3

22.8

40.7

23.1

39.5

23.0

استدالل

3

40.4

31.8

41.7

32.4

41.2

32.2

الكلي

40

40.1

21.8

43.3

22.6

42.2

22.3

اليل البيانات واالحتماالت) وكذلك مجيع اجملاالت املعرفية
(معرفةس تطبيمس استدال ) .كما مت حساب عدد التكرارات
والنسب املةوية إلجابات الذكور واإلناث على جماالت
اتتوى الرياضي واجملاالت املعرفية حسب املستوى
التحصيليس ويبني ايدو ( )2هذه النتائي.

يالحظ من ايدو ( )5أن الوس احلسا إلجابات الذكور
على فقرات االختبار التحصيلي يف الرياضيات كان ()34.4
وهو أعلى من الوس احلسا إلجابات اإلناث الذل بلغ
أيبا أن الوس احلسا إلجابات
()31.8س كما يالحظ ً
الذكور كانت أعلى من اإلناث يف مجيع جماالت اتتوى
الرياضي (ااعداد والعمليات عليهاس ا ندسةس القياسس ايربس
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الجدول 7
عدد التكرارات والنسب المئوية لتوزيع طلبة الصف السادس في الرياضيات على مجاالت المحتوى الرياضي والمستوى التحصيلي حسب
النوع االجتماعي
المحور

عدد

المستوى

الفقرات

إنيياث
عدد

ذكييور
نسبة%

الطلبة
األعداد

82

والعمليات عليها

الهندسة

6

القياس

1

الجبر

4

تحليل البيانات

5

واالحتماالت

معرفة

2

تطبيق

41

استدالل

4

الكلي

31

املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر ()13 - 51
املستوى املتقدم ()811 - 16
املستوى املبتد ()43 - 1
املستوى املاهر جزئيًا ()61 - 46
املستوى املاهر ()13 - 51

259
269
40
61
195
198
169
67
410
133
24
62
308
207
114
462
72
69
26
168
277
88
96
388
155
27
59
416
136
77
311
233
24

104

عدد

المجموع
نسبة%

عدد الطلبة

نسبة%

الطلبة
%41.2
%42.8
%6.4
%9.7
%31.0
%31.5
%26.9
%10.7
%65.2
%21.1
%3.8
%9.9
%49.0
%32.9
%18.1
%73.4
%11.4
%11.0
%4.1
%26.7
%44.0
%14.0
%15.3
%61.7
%24.6
%4.3
%9.4
%66.1
%21.6
%12.2
%49.4
%37.0
%3.8

429
404
144
123
352
289
319
140
621
230
100
149
558
282
260
701
262
133
4
285
419
139
257
606
242
191
61
686
276
138
505
333
165

%39.0
%36.7
%13.1
%11.2
%32.0
%26.3
%29.0
%12.7
%56.5
%20.9
%9.1
%13.5
%50.7
%25.6
%23.6
%63.7
%23.8
%12.1
%0.4
%25.9
%38.1
%12.6
%23.4
%55.1
%22.0
%17.4
%5.5
%62.4
%25.1
%12.5
%45.9
%30.3
%15.0

688
673
184
184
547
487
488
207
1031
363
124
211
866
489
374
1163
334
202
30
453
696
227
353
994
397
218
120
1102
412
215
816
566
189

%39.8
%38.9
%10.6
%10.6
%31.6
%28.2
%28.2
%12.0
%59.6
%21.0
%7.2
%12.2
%50.1
%28.3
%21.6
%67.3
%19.3
%11.7
%1.7
%26.2
%40.3
%13.1
%20.4
%57.5
%23.0
%12.6
%6.9
%63.7
%23.8
%12.4
%47.2
%32.7
%10.9
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المحور

عدد

إنيياث

المستوى
عدد

الفقرات

ذكييور
نسبة%

الطلبة
61

املستوى املتقدم ()811 - 16

يمه ــر م ــن اي ــدو ( )2أن النس ــبة املةوي ــة إلجاب ــات الطلب ــة
الــذكور كانــت أعلــى مــن اإلنــاث يف املســتوى املــاهر واملســتوى
املتقدم يف مجيع جماالت اتتوى الرياضـي (ااعـداد والعمليـات
عليه ـ ـ ـ ـ ــاس ا ندس ـ ـ ـ ـ ــةس القي ـ ـ ـ ـ ــاسس اي ـ ـ ـ ـ ــربس الي ـ ـ ـ ـ ــل البيان ـ ـ ـ ـ ــات
واالحتمـ ــاالت) وجمـ ــا االسـ ــتدال س يف حـ ــني كانـ ــت النسـ ــبة
املةوي ــة إلجاب ــات ال ــذكور أعل ــى م ــن اإلن ــاث يف جم ــاي املعرف ــة
والتطبيم يف املستوى املاهر فق  .كما يمهر مـن ايـدو ()2
أيب ــا أن النس ــبة املةوي ــة إلجاب ــات ال ــذكور ج ــاءت أعل ــى م ــن
ً
النســبة املةويــة إلجابــات اإلنــاث يف املســتوى املـاهر فقـ علــى
االختبار الكلي .وملعرفة الفروق بني الذكور واإلنـاث مت تطبيـم
ويوض ـ ـ ايـ ــدو ( )1هـ ــذه
اختبـ ــار ت لعينتـ ــني مسـ ــتقلتنيس ن
النتائي.

الوسي ي ي ي ي ي ي ييط االنح ي ي ي ي ييراف قيميي ي ي ي ي ي ي ي يية مس ي ي ي ي ييتوى
الحسابي

المعياري

ذكور

82.44

1.173

إناث

85.16

1.244

(ت)

الداللة

7.121

1.113

نسبة%

عدد الطلبة

نسبة%

الطلبة
%9.7

97

%8.8

158

%9.1

درج ــات الطلب ــة يف االختب ــار التحص ــيلي يف الرياض ــيات بـ ــني
الــذكور واإلنــاثس وبــالنمر إىل ااوســاب احلســابية يالحــظ أن
ه ــذه الف ــروق لص ــاحل ال ــذكورس وو ــا س ــبم يتبـ ـ أن اص ــيل
ال ــذكور بش ــكل أك ــرب م ــن اإلن ــاثس إذ بل ــغ الوسـ ـ احلس ــا
ل ــدرجات ال ــذكور ()82.44س أم ــا متوسـ ـ درج ــات اإلن ــاث
فبل ـ ــغ ()85.16س ورمب ـ ــا تع ـ ــود ه ـ ــذه النتيا ـ ــة إىل أن املن ـ ــاهي
املط ــورة ج ــاءت مالئم ــة حلاج ــات ال ــذكور ورلب ــا م ومي ــو م
اام ـ ــر ال ـ ــذل اس ـ ــتدعى مث ـ ــابر م وت ـ ــأنيهم يف ح ـ ــل ااس ـ ــةلة
واحلصـ ــو علـ ــى إجابـ ــات لفق ـ ـرات االختبـ ــار .إال أن ـ ـ ولـ ــدى
حسـاب حاـم اا ـر( )Effect sizeالختبـار (ت) كـان يسـاول
 1.8وه ـ ــي قيم ـ ــة ض ـ ــعيفة حس ـ ــب تص ـ ــنيف ك ـ ــوهنيس ويع ـ ــود
ضــعف حاـم التــأ ري هنــا إىل تــداخل العوامــل املـ رة يف فــروق
التحصــيل مــن بيةــة الــتعلم الــيت اتــوى املعلــم واإلدارة املدرســية
والعوامل االجتماعية والنفسية ولريهاس وتتفم هذه النتياـة مـع
نتــائي دراســة ( & Kinney & Forsythe, 2005; Woodward
 .)Baxter, 1997وتتعارض نتائي هذه الدراسة مع نتائي دراسـة
(املرك ـ ــز ال ـ ــوط للبح ـ ــث والتط ـ ــوير الرتب ـ ــولس  8113ياس ـ ــني
وعالونةس .)7111
وم ــع ت ــد مس ــتويات ااداء الكلي ــة ف نـ ـ ميك ــن اسـ ـني
مسـ ـ ــتويات أداء الطلبـ ـ ــة يف الرياضـ ـ ــيات يف املسـ ـ ــتقبل إذا مـ ـ ــا
اقرتنــت املنــاهي املطـ َّـورة ب ـربامي تدريبيــة ت ه ـل املعلمــني بشــكل
ك ــا ومناس ــب يف اسـ ـرتاتيايات الت ــدريس والتق ــو املالئم ــة
لبنية هذه املنـاهي والنتاجـات الـيت يسـعى لتحقيقهـا .هـذا وقـد
اتفقـت نتــائي هــذه الدراسـة مــع نتــائي الدراسـات الســابقة الــيت
أ ــارت بوجــود فــروق يف التحصــيل يف الرياضــيات بــني الــذكور
واإلنـاث ( ;Gavin, et al., 2009; Clements & Sarama, 2007

الجدول 8
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات على التحصيل
بين الذكور واإلناث
المجموعة

عدد

المجموع

يالحــظ مــن ايــدو ( )1وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية
يف االختبــار التحصــيلي يف الرياضــيات بــني الــذكور واإلنــاث
إذ بل ــت القيمــة االحتماليــة  )p=0.004( 1.113اامــر الــذل
يفيد برفض الفرضية الصـفرية التي نصت على أنه" :ال توجـد
ف ـ ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ــائية ( )1.16  αيف متوسـ ـ ـ ـ ـ
درجــات طلبــة املرحلــة االيتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
يف االختبار التحصيلي يف الرياضيات تعزى للنـوط االجتمـاعي
(ذكــرس أنثــى)"س وقبــو الفرضــية البديلــة الــيت تفيــد بأن ـ يوجــد

.)Kinney & Forsythe, 2005

ف ـ ـ ـ ــروق ذات دالل ـ ـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ــائية ( )1.16  αيف متوسـ ـ ـ ـ ـ

ويف ضوء نتائي الدراسة احلاليةس يوصى مبا يأي:
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 )8إعــداد اختبــارات تشميصــية يف كــل جمــا مــن جمــاالت
خصوص ــا جم ــاي القي ــاس والي ــل البيان ــات
اتت ــوى الرياض ــي
ً
واالحتمــاالت ومبــا يتفــم مــع معــايري اجمللــس القــومي ملعلمــي
الرياضيات ( )NCTM, 2000ذا الصف.
 )7ت ــدريب معلم ــي الرياض ــيات ــذا الص ــف عل ــى إع ــداد
أنشطة إضافية للطلبة يف جما التطبيم.
 )4توفري أنشـطة تعطـي فرصـاً إضـافية للطلبـة للتـدريب علـى
املهارات الرياضية.
 )3تدريب املعلمني على توظيف اسرتاتيايات حديثـةس مـن
مث ـ ــل :االستقص ـ ــاء وال ـ ــتعلم املس ـ ــتند إىل املش ـ ــروط وال ـ ــتعلم
املستند إىل املشكالت ولريها.
 )6تــدريب املعلمــني علــى بنــاء اختبــارات اصــيل وتوظيــف
نتائاها يف اسني مستوى الطلبة.
 )5توظيف م رات الت ذية الراجعة يف تطوير أداء الطلبة.
 )2تط ـ ــوير أدل ـ ــة إر ـ ــادية تس ـ ــاعد معلم ـ ــي الرياض ـ ــيات يف
معايـ ـ ــة نقـ ـ ــاب ض ـ ـ ــعف الطلبـ ـ ــة يف اجملـ ـ ــاالت واملس ـ ـ ــتويات
املمتلفة.

الـزعيبس علـي ( .)7111مـدى مراعـاة كتـب الرياضـيات يف املرحلـة ااساسـية
العليــا يف ااردن ملهــارات الــتعلم الــذاي .دراســاتس العلــوم الرتبويــةس
(45ملحم)س .21-53
عباسس حممد والعبسيس حممد ( .)7111مناهي وأساليب تـدريس الرياضـيات
عم ــان :ااردنس دار املس ــرية للنش ــر
للمرحل ــة ااساس ــية ال ــدنيا .ب7س َ
والتوزيع والطباعة.
العبسـ ــيس حممـ ــد ( .)7117مـ ــدى اكتسـ ــاب طلبـ ــة املرحلـ ــة ااساسـ ــية العليـ ــا

للمفـ ــاهيم واملهـ ــارات الرياضـ ــية العدديـ ــة يف مـ ــدارس وكالـ ــة ال ـ ــوث يف
عم ـ ـان العربيـ ــة
منطقـ ــة إربـ ــد .رسـ ــالة ماجسـ ــتري لـ ــري منشـ ــورةس جامعـ ــة َّ

عمانس ااردن.
للدراسات العلياس ن
العتي ــيبس خال ــد والربص ــانس إمساعي ــل وعب ــدس إمي ــان والش ــايعس فه ــد (.)7185
نوعيــة اصــيل طلبــة الصــف الســادس يف مــادة الرياضــيات وفــم مشــروط
تط ــوير الرياض ــيات والعل ــوم الطبيعي ــة يف التعل ــيم الع ــام باململك ــة العربي ــة
الســعودية .رســالة اتلــيي العــر س مكتــب الرتبيــة لــدو اتلــيي العــر .
ثث مقبو للنشر بتاريخ 7185/2/73م.
املركــز الــوط للبحــث والتطــوير الرتبــول اارد ( .)8113مســتوى التحصــيل
يف الرياض ـ ـ ــيات ل ـ ـ ــدى طلب ـ ـ ــة املرحل ـ ـ ــة ااساس ـ ـ ــية يف ااردن .سلس ـ ـ ــلة
عمانس ااردن.
منشورات املركز رقم ()71س ن
وزارة الرتبيـة والتعلـيم .)7181( .دليـل الـربامي واملشـروعات الرتبويـة بقطاعــات
الوزارة .ب .4الرياض :اإلدارة العامة للربامي واملشروعات الرتبوية.
وزارة الرتبية والتعليم8346( .ﮬ) .الدراسة التقوميية ملشـروط منـاهي الرياضـيات

والعلــوم الطبيعي ــة يف التعل ــيم الع ــام باململكــة العربي ــة الســعودية -التقري ــر
الث ــا  .ث ــث مـ ــدعوم و ــو مـ ــن وزارة الرتبي ــة والتعلـ ــيم ضـ ــمن برنـ ــامي

شكر وتقدير:
يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لوزارة التعليم
ومركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
جبامعة امللك سعودس إذ إن هذا البحث جزء من "الدراسة
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.

البحوث املدعومة.
ياس ــنيس صـ ــال وعالون ــةس عمـ ــر ( .)7111مسـ ــتوى اصـ ــيل طلبـ ــة الصـ ــف
الس ــادس يف مديري ــة الرتبي ــة والتعل ــيم /جن ــوب ن ــابلس .منش ــورات وزارة
الرتبي ــة والتعل ــيم الع ــاي الفلس ــطينية – مديري ــة الرتبي ــة والتعل ــيم جبن ــوب
نابلس.
Absi, M. (2002). The extent of Acquisition of the higher
elementary students of mathematical concepts and
numerical skills in UNRWA schools in Irbid region
(in Arabic). Unpublished MA thesis. Ammman
Arab university for higher studies. Amman, Jordan
Al-Zoubi, A. (2009). The extent to which math books in
the higher primary stage in Jordan for self-learning
skills (in Arabic). Dirasat-Educational Sciences
Journal (36)Extension, 64-79.
;Arens, S.; Stoker, J.; Barker, J.; Shebby, S.; Wang, X.
Cicchinelli, L. & Williams, J. (2012). Effects of
curriculum and teacher professional development on
the language proficiency of elementary English
language learner students in the Central Region.
NCEE 2012- 4013, U.S. Department of Education.
Bush, W. & Greer, A. (1999). Mathematics Assessment: A
Practical Handbook for Grades 9-12. Va.: National
Council of Teachers of Mathematics.

المراجع
وخشــانس خالــد حلم ــي ( .)7111منــاهي الرياض ــيات
را ــدس حممــد إب ـراهيم ن
عمــان :املنهــل للطباعــة
وأســاليب تدريســها للصــفو الرئيســية .ب8س َّ
والنشر والتوزيع.

106

)7182  مارس/هـ8341  – الرياض (مجادى اآلخرة65 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
(2000). Principles and Standards for School
Mathematics, Reston, Virginia, U.S.A.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
(2001). Students Make Gains in Mathematics. The
National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
The National Assessment of Education Progress (NAEP).
(2000). How Well Are American Students Learning?
The National Assessment of Education Progress,
U.S Department of Education.
Trends in International Mathematics and Science Study.
TIMSS, 1999, 2003, 2007, 2011.
Vantassel-Baska, J. (2008). Curriculum development for
gifted learners in science at the primary level.
Revista EspaÃ±ola de PedagogÃa; 240, 283.
Woodward, J. & Baxter, J. (1997). The effects of an
innovative
approach
to
mathematics
on
academically
low
achieving
students
in
mainstreamed settings. Exceptional Children, 63(3),
373-388.

Clements, D. & Sarama, J. (2007). Effects of a Preschool
Mathematics Curriculum: Summary Research on the
Building Blocks Project. Journal for Research in
Mathematics Education, 38 (2), 136-163.
Cowan, R.; Donlan, C.; Shepherd, D.; Cole-Fletcher, R.;
Saxton, M.; & Hurry, J. (2011). Basic Calculation
Proficiency and Mathematics Achievement in
Elementary School Children. Journal of Educational
Psychology, 103 (4), 786-803.
Gavin, M.; Casa, T.; Adelson, J.; Caroll, S. & Scheffield,
L. (2009). The Impact of Advanced Curriculum on
the Achievement of Mathematically Promising
Elementary Students. Gifted Child Quarterly, 53 (3),
188-202.
Kinney, D. & Forsythe, J. (2005). The effects of the arts
IMPACT curriculum upon student performance on
the Ohio fourth-grade proficiency test. Bulletin of
the Council for Research in Music Education, 164,
35-48.

107

... نوعية اصيل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة الرياضيات وفم مشروط تطوير:خالد بن عبداهلل العتييب وآخرون

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
Khalid Abdullah Alotaibi
Ismael Salameh Albursan
Eman Rasmi abed
Fahad Suliman Alshaya

Submitted 09-11-2016 and Accepted on 15-02-2017
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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خليل بن عبدالرمحن احلريب وعبداهلل بن حممد اجلغيمان :التكامل بني التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي يف بناء أداة لقياس اخلصائص ...

التكامل بين التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي في بناء أداة لقياس الخصائص السلوكية لترشيح الطلبة الموهوبين
خليل بن عبدالرحمن الحربي

جامعة طيبة

عبداهلل بن محمد الجغيمان

جامعة امللك فيصل
قدم للنشر 7331/3/71هـ  -وقبل 7331 /5/ 71هـ

المستخلص :هتدف هذه الدراسة إىل بناء قائمة خصائص سلوكية شاملة تستخدم يف الرتشيحات األولية الختيار الطلبة املوهوبني واملبدعني ،وميكن أن

يعبئها املعلمون واملعلمات .وقد مر تطوير املقياس مبرحلتني أساسيتني :مرحلة الدراسة االستطالعية ومرحلة الدراسة الفعلية ،وذلك من خالل استخدام
بيانات استمارات الرتشيح اليت أجاب عنها معلمون ومعلمات لطالب وطالبات بلغ عددهم ( )7713للعينة األوىل و ( )73217للعينة الثانية .وقد
معا مع حتكيم جمموعة من اخلرباء ذوي
استخدمت الدراسة منهجية تكاملية تتضمن االستفادة من أساليب التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي ً
العالقة بالسمات املقيسة للحصول على نتائج هذه الدراسة .فنتج من التحليل األويل للعينة األوىل يف الدراسة االستطالعية وجود عامل عام يهيمن
ويسيطر على إجابات املعلمني واملعلمات ،مما أدى إىل تطوير بنود املقياس وتغيري كثري منها لتقيس ما هدفت هذه الدراسة إىل قياسه من خالل األداة
وهو قياس مخسة عوامل رئيسة هي :املرونة العقلية ،واالستدالل اللغوي ،واالستدالل الرياضي ،واالستدالل العلمي ،وبعض جوانب القدرات واملهارات
غري املعرفية .وباستعمال بيانات العينة الثانية يف الدراسة الفعلية ،نتج عنها أن ُوِجدت مخسة عوامل رئيسة متثّل البناء التكويين ملقياس الرتشيح مما يؤكد
على فاعلية اإلجراءات اليت متت يف الدراسة االستطالعية واحلصول على مقياس ذي جودة عالية تتوفر فيها مؤشرات صدق عالية.
الكلمات المفتاحية :قائمة ترشيح سلوكية ،املوهبة ،اإلبداع ،الطلبة املوهوبون ،التحليل العاملي التوكيدي.
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وهي من مث تقيس الشيء نفسه الذي تقيسه اختبارات
& Aljughaiman
الذكاء (اجلغيمان2171 ،م؛
.)Abdulmajeed, 2008
من هذا املنطلق ذهب كثري من الباحثني إىل حماولة
تصنيف القدرات املكونة للموهبة لتتناول أكثر من بُعد

مقدمة:
للمقاييس العلمية دور رئيس يف تنظيم االلتحاق بربامج رعاية
املوهوبني مبا يتوافق مع طبيعة الربنامج والقدرات اليت
يشرتطها؛ إذ تعد هذه املقاييس بوابة الدخول الرئيسة إىل
اخلدمات الرتبوية اليت ميكن أن تقدم للطلبة املوهوبني ،بل
أبعد من ذلك ،فيأمل املنظرون والباحثون يف جمال تربية
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
أمهية املقاييس العلمية يف التعرف على املوهوبني وتعدد وتنوع
استخدام البيانات الناجتة عنها يف أغراض التصنيف والرعاية
مل يصاحبه اتفاق على حتديد أفضل الطرق للتعرف على
الطلبة املوهوبني.
أظهر عدد كبري من الباحثني يف جمال املوهبة
( & Kranzler, & Floyd, 2013; McIntosh, Dixon,
انزعاجا وقل ًقا جتاه
)Pierson, 2012; Sternberg, 2005
ً
الرتكيز املتزايد على استخدام مقاييس الذكاء العام منفردة يف
عملية التعرف على املوهوبني ،على الرغم من القناعة السائدة
يف األوساط العلمية يف جمال املوهبة بأهنا ال تصلح أن تكون
وحيدا خاصة عند االعتماد على الدرجة الكلية منها
حم ًكا ً
وذلك يف ظل التحول يف مفهوم املوهبة من كونه أحادي
البعد يعرب عنه بالذكاء العام إىل كونه متعدد األبعاد متنوع
اجلوانب.
ونظرا لصعوبة تطبيق مقاييس الذكاء على مجيع
ً
الطلبة ،عمدت كثري من اجلهات التعليمية إىل البحث عن
وسيلة لرتشيد الرتشيح للخضوع ملقاييس التعرف على
املوهوبني ،فكان االجتاه إىل استخدام درجات التحصيل
الدراسي كمرحلة أوىل حنو الرتشيح الختبارات الذكاء .هذا
اإلجراء تعرض النتقادات شديدة لكون درجات التحصيل
املرتفعة ال تتشابه بالضرورة مع املؤشرات املتنوعة للموهبة،

;(Gagne, 1991; 1993; Gardner, 1993; Guilford, 1982
;Renzulli, 1986; Williams, 1993, 1970; Taylor, 1978

) ،Sternberg, 2000وذلك هبدف املساعدة على فهم كنه
املوهبة بالدرجة األوىل مث لتوجيه عمليات اختيار املوهوبني
ورعايتهم مبا يتوافق مع تلك القدرات .هذا االجتاه شجع
كثريا على تطوير أدوات ترشيح أولية تستوعب تلك
الباحثني ً
القدرات املتنوعة وتتخطى االجتاه العام لدى املعلمني الذي
يركز على التفوق التحصيلي يف املدرسة ،لذلك ظهر االجتاه
حنو بناء قوائم اخلصائص السلوكية اليت تستخدم من قبل
املعلم أو األهل أو األقران يف عملية الرتشيح املبدئي
الختبارات التأهيل لربامج املوهوبني (النافع وآخرون2000 ،
Purcell & Renzulli, 1998; Callahan, Tomlinson,

). Hunsaker, Bland, & Moon, 1995
وألن املكتبة العربية تفتقر بصفة عامة ،والسعودية بصفة
خاصة إىل مقاييس حديثة يف جمال املوهبة واإلبداع بنيت
وطورت وف ًقا ملفهوم واسع وشامل للموهبة .وعليه فإن
احلاجة امللحة قائمة إلجياد أدوات ترشيح أولية جيري بناؤها
وتطويرها وف ًقا للبيئة والثقافة السائدة يف اململكة العربية
السعودية (النافع وآخرون2111 ،م) .هدفت هذه الدراسة
إىل تصميم وبناء أداة أولية تقيس اخلصائص السلوكية لرتشيح
الطلبة املوهوبني اليت رمبا تساعد يف حتسني عملية اختيار
الطلبة املوهوبني.
مشكلة الدراسة:
من الثابت علميًّا أن اخلصائص النفسية،
واالجتماعية ،والشخصية ،والذهنية للموهوبني غري حمددة،
ومتداخلة ،وال ميكن أن توجد كلها يف أفراد حمددين يفوزون
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أهمية الدراسة:

بلقب املوهبة )(Aljughaiman, 2017؛ ونتيجة لتنوع
املؤشرات السلوكية اليت قد تكون مفيدة يف التعرف على
الطلبة املوهوبني ،وتناقضها يف حاالت كثرية ،أصبح من
الصعوبة مبكان قيام املعلمني بالرتشيح األويل املناسب للطلبة
للدخول يف اختبارات فردية أو مجاعية لقياس قدراهتم بدقة
( .)Davis, Rimm, & Siegle, 2011ويف الوقت نفسه ،فإ ّن
من الصعوبة مبكان ترشيح مجيع الطلبة لدخول هذه
االختبارات ،وذلك للجهد الكبري الذي تتطلبه هذه العملية
والتكلفة املرتفعة جدًّا لتطبيق مقاييس واختبارات التعرف
على املوهوبني على مجيع الطلبة .لذا عمد الباحثون يف جمال
املوهبة إىل تطوير أدوات قياس تساعد يف الرتشيح األويل
للطلبة الذين تتوافر فيهم جمموعة من اخلصائص السلوكية اليت
تنتشر بوجه عام لدى الطلبة املوهوبني .وعلى الرغم من
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،
إضافة إىل عمومية بنود تلك املقاييس ،مما يفقدها الصلة
املباشرة مع االختبارات اليت تؤهل هلا .ولذا برزت احلاجة إىل
وجود قائمة خصائص سلوكية تتناسب مع االحتياج القائم
يف اململكة العربية السعودية لرتشيح الطلبة الختبارات موهبة
للتعرف على املوهوبني الذي تقدمه مؤسسة موهبة بالتعاون
مع املركز الوطين للقياس والتقومي.

تكمن أمهية هذا البحث يف:
أوالً :بناء أداة لقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة
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.
ب .تقدمي أداة ذات جودة عالية متعددة األبعاد لتكشف
أهم بوادر ومؤشرات املوهبة ميكن اإلجابة عنها من قبل
املعلمني واملعلمات.
ج .املساعدة على توجيه أفضل الربامج الرعوية اليت ميكن أن
تقدم للموهوبني.
دـ .التعرف على أهم أبعاد املوهبة من خالل أداة الدراسة
لتساعد خمتصي برامج املوهوبني والرتبويني واملؤسسات املهتمة
باملوهبة يف تصميم برامج ومناهج تالئم مواهب جمموعات
الطلبة املختلفة.
ثانياً :تقدمي منهجية عملية لبناء املقاييس النفسية والرتبوية
وذلك من خالل استعمال طريقة تكاملية جتمع بعض
جوانب التميز يف أسلويب التحليل العاملي االستكشايف
والتوكيدي.
مصطلحات الدراسة:

هدف الدراسة:

الطلبة املوهوبون :هم أولئك الطلبة الذين لديهم استعداد
وقدرات ذهنية وشخصية تؤهلهم إلجناز وأداء متميز عن
أقراهنم يف جمال أو أكثر (اجلغيمان2171 ،م) .وميكن
تعريف الطلبة املوهوبني إجرائيًّا بأهنم أولئك الطلبة الذين

هتدف هذه الدراسة إىل تصميم وبناء أداة لقياس اخلصائص
السلوكية لرتشيح الطلبة املوهوبني حتقق شروط القياس اجليد
وذلك باستخدام طريقة تكاملية جتمع بني أساليب التحليل
العاملي االستكشايف والتوكيدي.

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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 ،)2111ومن مث يتطلب األمر لزيادة فاعلية هذه األداة
املهمة أن يكون لدى القائم على الرتشيح إملام جيد
خبصائص املوهبة ومسات املوهوبني ،إذ إن قصور الفهم
واملعرفة هلذه السمات يعد أحد أهم أسباب قصور تقدمي
اخلدمة والرعاية املناسبة هلم (Hill 1992; Silverman,

اخلصائص السلوكية للطلبة املوهوبني:
هي جمموعة السلوكيات الشخصية واالجتماعية والذهنية
اليت يتميز هبا الطلبة املوهوبون عامة عن غريهم من الطلبة،
وميكن مالحظتها يف أدائهم وتعامالهتم اليومية (اجلغيمان،
2171م) .وتعرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأهنا جمموعة
املؤشرات العامة للموهبة اليت تظهر يف سلوكيات الطلبة
املوهوبني يف جمال أو أكثر من اجملاالت اآلتية :املرونة العقلية،
االستدالل اللغوي ،االستدالل الرياضي ،االستدالل العلمي،
واملهارات والقدرات غري الذهنية.
قائمة اخلصائص السلوكية:
وهي مقياس أو قائمة بنود أو استمارة ترشيح تضم
انتشارا يف جمال أو أكثر
خصائص الطلبة ذوي املوهبة األكثر
ً
( .)Clark, 2012وتعرف إجرائيـًّا بأهنا القائمة اليت بُنيت من
قبل الباحثني يف هذه الدراسة هبدف مساعدة املعلمني على
تقدير مستوى الطلبة يف جماالت املرونة العقلية ،االستدالل
اللغوي ،االستدالل الرياضي ،االستدالل العلمي ،واملهارات
والقدرات غري الذهنية لتحديد أهليتهم لدخول مقياس موهبة
للتعرف على املوهوبني.

& Chitwood, & Waters, 1986; Pardeck, Pardeck,
Callahan, 1990) .

لقد ولّد 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, 1995إذ ظهرت مع بداية
السبعينات من القرن املنصرم اجتاهات وممارسات عديدة
الستخدام أدوات متنوعة إضافة إىل املقاييس املقننة مثل:
التحصيل الدراسي ،اخلصائص السلوكية ،ترشيح املعلم أو
األهل أو الرتشيح الذايت أو الرتشيح من الزمالء (النافع
وآخرون(Purcell & Renzulli, 1998; Callahan, 2111 ،
) )Tomlinson, Hunsaker, Bland, & Moon, 1995وذلك
استنادا إىل أساس نظري مهم يشري إىل أن الذكاء متنوع
ً
األوجه ،متطور ،قابل للمالحظة ،يظهر يف صور عديدة،
يتأثر ويؤثر يف السلوك ومسات اإلنسان الشخصية

اإلطار النظري والدراسات السابقة

(Coleman, 2000; Perkins, 1995).

اكتشاف املوهوبني والتعرف عليهم عملية ال ختلو من
التعقيد ،إذ أشارت العديد من الدراسات العلمية إىل أن
كثريا ما حتول دون التعرف على
سلوكيات األطفال املوهوبني ً
قدراهتم نتيجة للتنوع تارة وللتناقض تارة أخرى (انظر على
سبيل املثال :معاجيينDavis, Rimm, & Siegle, 7991 ،
 2011; Silverman, 1997; Walberg, 1994).ومع أن طريقة
الرتشيح عن طريق القوائم السلوكية من أكثر األساليب
انتشارا وشعبية للتعرف األويل على األطفال
واألدوات
ً
املوهوبني ،فإهنا األكثر إثارة للجدل فيما يتعلق بدقتها،
وذلك راجع إىل اهتمام كثري من القائمني على الرتشيح
باملظاهر اخلارجية والسمات السطحية (النافع وآخرون،

ومع أنه يف معظم املواقف يُكلف املعلم أو املعلمة
وأحيانًا أولياء األمور برتشيح الطلبة إىل برامج رعاية املوهوبني
(النافع وآخرون،2000 (Davis, Rimm, & Siegle, 2011; ،
فإن املشكلة اليت تعرتض هذا اإلجراء هي ضعف قدرة املعلم
أو ويل األمر على مالحظة سلوك املوهوب مالحظة
موضوعية ;(Slabbert, 1994; Torrance & Safter, 1986
) ،Smutny, 2000وهو ما استحث الباحثني إىل حماولة تقنني
هذه العملية قدر املستطاع من خالل اللجوء إىل بناء ما
يسمى بالقوائم السلوكية "Characteristics of Giftedness
" Scaleواليت صارت إحدى أهم األدوات الشائعة
االستخدام لرتشيح الطلبة إىل الربامج اخلاصة باملوهوبني ،كما
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ميكن مالحظتها كمؤشرات لوجود موهبة عالية من قبل
املعلمني ،واليت ميكن متثيلها يف اآليت:
أوالً :القدرات التحليلية العامة منها واخلاصة مبا تتضمنه من
استدالل علمي ،واستدالل لغوي ،واستدالل رياضي،
واستدالل مكاين (انظر على سبيل املثال & : Heller

تستخدم وسيلة مهمة ملالحظة سلوك املوهوب وزيادة وعي
املعلمني وأولياء األمور مبؤشرات املوهبة من خالل مالحظة
اخلصائص السلوكية للطلبة (Silverman, 2004).
وقد أشارت دراسات عديدة إىل جمموعة من األبعاد
واخلصائص السلوكية اليت جيب إعطاؤها أولوية عند البحث
عن بوادر ومؤشرات املوهبة .فقد أشار رينزويل (،7917
7991م) إىل أبعاد تتعلق بالقدرات الشخصية مثل املثابرة
والتعامل مع الفشل والدافعية ،كما أشار إىل أبعاد تتعلق
بالقدرات اإلبداعية املتنوعة والقدرات التحليلية .وقد وافقه
مونكس ) (Monks 1986, 2006وأكد على بعد الدافعية
والبيئة احمليطة .كما أكد سترينبريغ (Sternberg, 1988,
) 2000هذه األبعاد وأضاف إليها مكونات ذات عالقة
بالقدرات التطبيقية العملية إضافة إىل القدرات التحليلية
واإلبداعية .وقد جسد جاردنر ) (Gardner, 1997هذه األبعاد
مع إضافة تفصيالت أخرى يف شخصيات انتقاها لتعرب
بسلوكها احلي عن ما قصده من أمناط الذكاء املتعددة .كما
أضاف تايلر ) (Taylor, 1978, 1986تفاصيل إىل هذه األبعاد
مجيعا باجلوانب األكادميية لتعرب عن اجلوانب
اليت يربطها ً
املهارية الثمانية اليت استعرضها من خالل احملتوى األكادميي.
وقد صنف جانيي (  Gagne, 1991, 2006م) األبعاد
الشخصية املتمثلة يف الدوافع وامليول واالجتاهات ضمن
مكونات العمليات اليت تساعد على صقل املوهبة وتقودها
إىل التفوق يف جمال ما .وقد أسهبت برييتو)(Piirto, 1999
يف أمهية األبعاد الشخصية يف بناء املوهبة وجعلتها يف قلب
أيضا ما أكده هيلري وزيقلر (Heller
هرم تطور املوهبة .وهذا ً
) & Ziegler, 2005يف أمنوذج ميونخ بأن املوهبة قدرة
متعددة املظاهر تتطور من خالل مؤثرات غري ذهنية مثل
الدوافع ،وإدارة التوقعات ،وتقدير الذات...إخل.

;Ziegler, 2005; Guilford, 1982; Taylor, 1978, 1986
Sternberg, 1988, 2000;).

ثانيًا :املرونة العقلية مبا تتضمنه من قدرة على استخدام
القدرات اإلبداعية (الطالقة ،املرونة ،األصالة ،احلساسية
للمشكالت) يف مواقف أكادميية (علوم ،رياضيات ،لغة
) ،(Schlichter & Palmer, 2002; Taylor, 1978, 1986أو
يف خربة حياتية ;(Gottfredson, 2003; Grigorenko, 2010
Sternberg, 2008).

ثالثًا :اإلبداع مبا يتضمنه من قدرات طالقة ومرونة وتفاصيل
وأصالة وحساسية باملشكالت وخيال ;(Kim & Park, 2008
Kim, Kim, & Kim, 2007; Taylor, 1988; Torrance,
1979) .

ابعا :األبعاد غري الذهنية مبا تتضمنه من جوانب شخصية
رً
واجتماعية ،مثل :قدرات القيادة ،و املثابرة ،والقدرة على
العمل التعاوين ،واالستقاللية ،واجلرأة (Piirto, 1999; Monks
1986, 2006; Gagne, 1991, 2006).م.
هذه األبعاد مبكوناهتا التفصيلية تساعد على تقدمي
فهم أوضح للموهبة واإلبداع ،كما إن تضمينها يف أداة أولية
للتعرف على املوهوبني يقدم مساحة واسعة للتعرف على قدر
ضوحا يف
أوسع من املواهب والقدرات اليت قد تبدو أكثر و ً
جماالت دون غريها ،كما إهنا تسهم يف تعرف مواطن
الضعف والقوة لدى كل طالب على حدة إذا استعملت مع
أدوات ذهنية وغري ذهنية أخرى تقيس األبعاد نفسها مما
يساعد تلك البيانات على توجيه أفضل للربامج الرعوية اليت
ميكن أن تقدم هلم.

ومن خالل الملخص السابق لألدبيات في

مجال الموهبة واإلبداع ،ميكن استخالص جمموعة من
األبعاد اليت يندرج حتتها عدد من اخلصائص السلوكية اليت
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منهجية الدراسة وإجراءاتها

وبعد تنفيذ مجيع التوصيات املستقاة من نتائج التحليل
العاملي التوكيدي وفق التغذية الراجعة من احملكمني ،أُعيد
تصميم املقياس مرة أخرى ،مث طبقت على عينة أخرى مماثلة
للعينة االستطالعية ،ومسي هذا اإلجراء "الدراسة الفعلية".

إجراءات بناء المقياس:
مر مقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة املوهوبني
اخلاص باملعلمني لتقدير اخلصائص السلوكية بعدد من املراحل
لتصميمها وبنائها على النحو اآليت:
 )7بناء إطار نظري جملموعة من املفاهيم املرتابطة واملنتقاة من
نظريات املوهبة واإلبداع ،وذلك مبا يتناسب مع البيئة
السعودية (انظر اإلطار النظري) ومن هذا اإلطار النظري
اشتُـ ّقت األداة لقياس املهارات والقدرات غري الذهنية للطلبة
املوهوبني واملبدعني.
 )2عُ ِرض املقياس على جمموعة من املتخصصني يف جمال
املوهبة واإلبداع والقياس لفحص جودة بنوده وتأكيد سالمة
انتماء كل بند حملوره املقصود.
 )3طُبِّـقت الصورة املبدئية هلذا املقياس على جمموعة من
املعلمني واملعلمات كدراسة استطالعية لبحث جودة
تصميمه ،وذلك من خالل دراسة ثبات درجات املستهدفني
من تعبئته ودراسة صدقه التكويين وذلك من خالل استخدام
التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي (and Exploratory
.)Confirmatory Factor Analysis
 )3عرضت البنود املستقاة من حتليالت التحليل العاملي
التوكيدي على جمموعة من املتخصصني يف جمال القياس
والتقومي واللغة العربية واملوهبة واإلبداع ،من أجل التعرف على
اآليت:
أ) البنود اليت حتتاج إىل تعديل وتطوير بسبب أنه يكثر فيها
اخلطأ العشوائي.
ب) البنود اليت تقيس السمة نفسها وتتقاطع مع بنود أخرى
يف احملور نفسه.
ج) البنود اليت تقيس أكثر من بـُ ْعد حبيث ترتبط مع أكثر من
حمور.

 )5طبقت الصورة املعدلة للمقياس وفق نتائج الدراسة

االستطالعية على عينة أخرى من املستهدفني (مسيت العينة
الفعلية) للتحقق من صدق وثبات درجاهتا ،وذلك باستخدام
(كرونباك ألفا) للتحقق من االتساق الداخلي للمقياس
والصدق العاملي االستكشايف والتوكيدي للتأكد من الصدق
التكويين أو البنائي للمقياس.
 )7أُع ّدت الصورة النهائية للمقياس ،بعد عمل التعديالت
الالزمة املقرتحة من األساليب اإلحصائية ومالحظات
احملكمني اليت ميكن أن تستخدم من قبل املعلمني واملعلمات.
األداة:
يقيس مقياس قائمة اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة
املوهوبني اخلاصة باملعلمني املستخدمة هبذه الدراسة املهارات
والقدرات غري الذهنية وفق سلم التقدير السداسي للكرت
الذي ُرِمز إليه باآليت =0( :ال أستطيع احلكم =1 ،ال تظهر
كثريا،
السمة أ ًبدا =2 ،تظهر ً
نادرا =3 ،متوسطة =4 ،تظهر ً
دائما)  .والنسخة األولية هلذا املقياس الذي
 =5تظهر ً
بندا،
استخدم بالدراسة االستطالعية ويتكون من (ً )21
مقسمة على مخسة حماور رئيسة ،هي :املرونة العقلية ،ويندرج
حتتها ( )9بنود ،واالستدالل العلمي ،ويندرج حتته ( )3بنود،
واالستدالل اللفظي ،ويندرج حتته ( )3بنود ،واالستدالل
الرياضي ،ويندرج حتته ( )3بنود ،وجوانب املهارات والقدرات
غري املعرفية (الذهنية) ،ويندرج حتتها ( )1بنود .أما النسخة
النهائية من املقياس الذي استخدمت نتائجه يف هذه الدراسة
هو املقياس الذي مت تطوير بنوده من خالل الدراسة
بندا مقسمة
االستطالعية هلذه الدراسة ،ويتكون من ً 37
على مخسة حماور 1 ،5 ،7 ،7 ،7 :بنود حملاور املرونة
العقلية ،االستدالل العلمي ،االستدالل اللغوي وفهم املقروء،
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العينة ،كمؤشر لصدق استقرار النتائج عرب العينات" هلذه
الدراسة.

االستدالل الرياضي ،بعض جوانب املهارات والقدرات غري
الذهنية ،على التوايل.
العينة:

األساليب اإلحصائية:

قام بتعبئة استمارات الرتشيح األولية معلمون ومعلمات لـ ـ
( )7713طالبًا وطالبة .وبلغ عدد الطالب ()997
والطالبات ( )713من خالل النماذج املنشورة يف البوابة
اإللكرتونية ملوقع موهبة (.)http://www.kacgc.org.sa
مفتوحا للطالب والطالبات املوجودين يف
وكان الرتشيح
ً
املناطق اليت توجد فيها الربامج الصيفية وبرامج الشراكة مع
املدارس يف عام 7337هـ .أما العينة الثانية املستخدمة يف
هذه الدراسة فهم معلمون ومعلمات لـ (،)21339
( )73377طالبًا و( )73113طالبة قاموا بتعبئة مقياس
الرتشيح األويل املعدل وفق نتائج الدراسة االستطالعية هلذه
الدراسة ،وذلك من خالل النماذج املنشورة يف البوابة
اإللكرتونية ملوقع موهبة هلدف ترشيح الطالب والطالبات
الذين يرون أهنم تتوفر فيهم القدرات الكامنة للموهبة يف عام
7332ه .وألن حجم العينة الثانية كبري ( )21339رمبا
يتجاوز احلد املطلوب يف دراسات التحليل العاملي التوكيدي،
يضا
انظر ) .(Stevens, 2002; Dimitrov, 2012وهبدف أ ً
التحقق من مصداقية صحة نتائج البيانات ،وذلك باستخدام
عينات خمتلفة إلجراء األساليب اإلحصائية نفسها (Cross-
 ،)validationقسمت العينة عشوائيًا إىل نصفني متكافئتني،
فاستخدمت بيانات النصف األول من العينة (حجمها
( ،73217منها  1233طالبًا 1131 ،طالبةً) إلجراء مجيع
يضا بيانات
التحليالت املوجودة هبذه الدراسة .واستخدمت أ ً
النصف الثاين من العينة (حجمها ( ،73751منها 1722
طالبًا ،و 1137طالبة) إلجراء كامل التحليالت اليت أُجريت
على النصف األول من العينة فوجدت النتائج متقاربة جدًّا؛
إذا ما كانت متطابقة يف بعض التحليالت ،وبقسم النتائج
وضعت النتائج الرئيسة لتحليل بيانات النصف الثاين من

الصدق العاملي االستكشافي (

(Analysis

Exploratory Factor

يهدف استخدام التحليل العاملي االستكشايف إىل حماولة
متثيل املعلومات اليت توجد بني عدد كبري من البنود املرتبطة
بواسطة عدد أقل من املكونات أو العوامل ،أي :اختصار ما
ميكن من البنود لتتجمع على أبعاد رئيسه قليلة دون أن نفقد
قدرا كبريا من املعلومات املنظمة يف البنود األصلية ( Stevens,
ً ً
 .)2002ولتحديد أمهية العوامل املهيمنة أو املسيطرة على
إجابات أفراد العينة على األداة  ،يستعمل معيار أو طريقة
لتحديد العوامل املهمة اليت جيب إبقاؤها والعوامل غري
الضرورية اليت جيب حذفها من التحليل ،مثل :حمك اجلذر
الكامن أكرب من الواحد واستخدام منحىن أقصى احندار.
وبعد حتديد عدد العوامل املهمة يف التكوين الفرضي للسمة
املقاسة ،يستخدم التدوير يف التحليل العاملي للوصول إىل
مبدأ البناء البسيط ،وهذا يعين أن كل عامل تتشبع عليه
تفعا وتتشبع عليه يف نفس
تشبعا مر ً
جمموعة من املتغريات ً
منخفضا ،وأن كل متغري حيمل
تشبعا
ً
الوقت باقي املتغريات ً
منخفضا
تشبعا
ً
تفعا على عامل واحد فقط وحيمل ً
تشبعا مر ً
ً
مع باقي العوامل .من هذه الطرق طريقة التدوير املتعامد،
مثل :طريقة الفارمياكس .ولتسمية العوامل املهمة ووصفها
كمكون رئيس للبناء الفرضي للسمة املستهدفة ينظر إىل
مقدار شيوع بنود األداة بالعامل ،ومقدار الشيوع األكثر
استخداما يف الدراسات الرتبوية والنفسية وهو استخدام
ً
القيمة املطلقة ( ،)0.30وللتعرف على تفاصيل إجراء التحليل
العاملي االستكشايف بطريقة عملية حمدثة باستعمال برنامج
( .SPSSانظر :احلريب 2172؛ )Field, 2007
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الصدق العاملي التوكيدي ( Confirmatory Factor

حتتوي مصفوفة بواقي التباين املشرتك على الفروق بني التباين
املشرتك ملصفوفة عينة بيانات الدراسة والتباين املشرتك
ملصفوفة جمتمع الدراسة ،وهي اليت متثل النموذج املفرتض
( .)Joreskog, 1993وكلما صغر حجم تلك البواقي ،كانت
بيانات عينة الدراسة معربة عن بيانات جمتمع الدراسة
( .)Byrne, 2006ويعرض برنامج  EQSبواقي التباين
املشرتك على شكل قيم معيارية (أي :مماثلة لقيم درجات
 ،)Zوقيم غري معيارية (أي :درجات خام تعتمد على
الدرجات املالحظة على البيانات)  .وحيسب برنامج EQS
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
ئيسا
املصفوفة عندما حيذف منها قطرها هي اليت تؤثر ً
تأثريا ر ً
على نتائج إحصائي مربع كاي حلسن املطابقة ( Bentler,
 .)2005وترتب قيم تلك البواقي من األكرب إىل األصغر،
ويُكتب أول عشرين منها يف خمرجات برنامج  ،EQSوتربط
كل قيمة منها مبتغريات الدراسة .وبأسلوب نظري يتوقع أن
تتوزع تلك القيم توز ًيعا متماثالً حول قيمة الصفر؛ فإذا
كثريا فإن
كانت قيم البواقي تساوي الصفر أو قريبة منه ً
النموذج املقرتح يُ ُّ
عد مناسبًا لعينة بيانات الدراسة وحني تكون
القيمة أكرب من ( )2.51فإهنا تُ ُّ
عد كبرية وحيتاج النموذج إىل
املراجعة ( .)Byrne, 2006

)Analysis

يستخدم التحليل العاملي التوكيدي يف التحقق من بنية
النماذج املقرتحة من قبل الباحثني ،أي "هل النموذج الذي
يقرتحه الباحث يتواءم مع عينة بيانات الدراسة؟" .إذا
ظهرت هناك مشكالت يف توافق النموذج املقرتح مع عينة
بيانات الدراسة ،فال بُد من حماولة حتديد مصادر اخلطأ يف
النموذج املقرتح ومن مث حماولة عالجها (.)Byrne, 2006
وملطابقة مالءمة النموذج ( )Model Assessmentجملموعة من
البيانات جيب االعتماد على أوجه خمتلفة مبنية على العديد
من املعايري احملددة .وهذه املعايري تركز على جانبني رئيسني:
( )7مطابقة مالءمة النموذج بصفة عام ( Assessment of
 )2( ، )Model as a Wholeمطابقة مالءمة تقديرات معامل
النموذج بانفراد ( Assessment of Individual Parameter
.)Estimates
وهناك عدد من الربامج اإلحصائية حلساب مؤشرات
وإحصاءات التحليل العاملي التوكيدي ،مثل :برناجمي EQS
Joreskog & Sorbom, 1996; Bentler,
و LISREL
 .)2005ويف هذه الدراسة است ِ
خدم برنامج EQS 6.1
ُ
حلساب مؤشرات وإحصاءات التحليل العاملي التوكيدي.
لذا فاهلدف من استخدام التحليل العاملي التوكيدي يف هذه
الدراسة ميكن تقسيمه إىل وجهني:
 )7مقارنة النماذج املقرتحة وفق أبعاد املقياس املستقاة من
اإلطار النظري هلذه الدراسة والنتائج اإلحصائية املستخرجة
من إجراء التحليل العاملي االستكشايف يف ضوء بيانات
الدراسة.
 )2تطوير أفضل النماذج املقرتحة للوصول إىل املقياس،
متسقة داخليًا وتقيس األبعاد املقرتحة نظريًّا.
أوال :مطابقة مالءمة النموذج بصفة عامة
ً

أ .مصفوفة بواقي التباين املشرتك (
)Matrices

ب .إحصاءات جودة املطابقة (
)Statistics

The Goodness-of-Fit

املطابقة ( Chi-Square statistic

 )7اختبار مربع كاي حلسن
)for hypothesized models
يستخدم مربع كاي حلسن املطابقة لفحص الفروق
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،

Residual Covariance
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 )7مؤشرات حسن املطابقة املقارنة أو التزايدية (

وكان النموذج املقرتح مطاب ًقا لعينة البيانات (
.)1989
 )2مصداقية استخدام معامل النموذج لعينات مستقبلية
( Cross-validate parameter estimate statistics for
))hypothesized models
( Akaike
يوجد مؤشران مها مؤشر أكايكا ()AIC
ومؤشر بوزدوجن
)Information Criterion
(،)Bozdogan’s consistent version of the AIC()CAIC
ويستخدمان للتأكد من مناسبة تقدير معامل النموذج من
ِ
العينة األصلية/األولية لعينات مماثلة لو
استخدمت مستقبالً
( .)Bandalos, 1993; Byrne, 2006ويتميز هذان املؤشران
يف مقارنة النماذج املقرتحة باستخدام التحليل العاملي
التوكيدي؛ فكلما كانت قيمتهما صغرية يف منوذج معني ،كان
هذا النموذج مطاب ًقا لعينة البيانات موضع الدراسة ( & Hu
.)Bentler, 1995
Bollen,

or

Comparative

of

Indices

Goodness-of-Fit

)Incremental
تستخدم مؤشرات حسن املطابقة املقارنة أو التزايدية
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
مؤشر املطابقة املقارن () Comparative Fit Index( )CFI
ويرتاوح بني الصفر والواحد الصحيح ،وتزيد قيمة حسن
املطابقة كلما قربت القيمة من الواحد .وتعد قيمة  .90أو
أكرب مناسبة ،غري أن قيمة تساوي  .95أو أكرب منها هي
األفضل كقيمة قطعية ( Bentler, 1992; Hu & Bentler,
.)1999
 )2مؤشرات عدم حسن املطابقة املطلقة
()Absolute Misfit Indexes()AMI
ومؤشرات عدم حسن املطابقة املطلقة تفحص جودة
حسن مطابقة النموذج املقرتح مع عينة بيانات الدراسة ،دون
منوذجا معينًا كمحك رئيس؛ لذا تنخفض
األخذ يف احلسبان ً
قيمتها كلما ارتفعت حسن مطابقة النموذج املقرتح مع عينة
بيانات الدراسة وهي ترتاوح بني الصفر والواحد ،فكلما
قربت من الصفر ،كانت املطابقة أفضل .وقيمة تساوي
( ).05أو أصغر منها مناسبة جدًّا .ومن هذه املؤشرات ما
يأيت (:)Byrne, 2006

ج .مؤشرات حسن مطابقة النموذج املقرتح لعينة بيانات
الدراسة ()Goodness-of-Fit Indices

مؤشرات مطابقة النموذج املقرتح لعينة بيانات الدراسة
ت ُّ
عد أحد أوجه إحصاءات املطابقة اليت تفحص مطابقة
النموذج املقرتح لعينة بيانات الدراسة .ويوجد كثري من
مؤشرات حسن املطابقة اليت طُِّورت حديثًا ،وجمموعة منها
ِ
فمثال برنامج
ت يف برامج التحليل العاملي التوكيديً ،
بـُْرجم ْ
 EQSينتج عشرة من مؤشرات حسن املطابقة ( Byrne,
 .)2006وألنه ميكن تقسيم تلك املؤشرات إىل جمموعات
خمتلفة حسب وظيفتها ،است ِ
خدمت جمموعة حمددة منها يف
ُ
هذه الدراسة ،إذ إن االختيار اعتمد على متثيل مجيع
األغراض من تلك املؤشرات ،وأفضل تلك املؤشرات وفق
التجريب العملي هلا يف الدراسات البحثية ومبا يتواءم مع
أهداف هذه الدراسة .وتنقسم مؤشرات حسن املطابقة إىل
نوعني رئيسني مها:

أ .مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعياري

()Standardized Root Mean Square Residual()SRMR
ميثل مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعياري متوسط
الفروق بني مصفوفة التباين والتباين املشرتك للنموذج املقرتح
ومصفوفة التباين والتباين املشرتك لعينة بيانات الدراسة ( Hu
.)& Bentler, 1995
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ب .فحص عدم مطابقة تقدير معامل النموذج (
)Misspecification

ب .مؤشر جذر متوسط مربع اخلطأ التقرييب ()RMSEA
()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
النموذج املقرتح غري معروف املعامل ،غري أنه قد قُدِّرت جبودة
عالية ،تناسب مصفوفة التباين املشرتك للمجتمع إذا حصلنا
عليها فعالً ؟" ( .)Brown & Cudeck, 1993وجند أن قيمه
جدا ،ولكن قيمه أكرب
تساوي ( ).05أو أقل منها مناسبة ً
من ( ).080تعد غري جيدة وحيتاج النموذج املقرتح إىل
مراجعة ( Brown & Cudeck, 1993; MacCallum,
.)Browne, & Sugawara, 1996
ثانيًا :تقومي تقديرات معامل النموذج بانفراد ( Assessment of
)Individual Parameter Estimates

ولتحديد عدم مطابقة تقديرات معامل النموذج ،جند أن
برنامج  EQSينتج لنا اختبار مربع كاي  LMغري املتعدد،
واملتعدد (  )univariate and multivariate LM testsالذي
يساعد الباحث على حتديد املعامل اليت حتتاج إىل إطالق
التقدير هلا لالرتباط والدخول يف التباين املرغوب يف حتديد
بدال من جعلها ثابتة،
العوامل أو املعامل املهمة يف النموذجً ،
أو عدم السماح هلا باالرتباط مبتغريات غري حمددة بالنموذج
املفرتض .ويستخدم هذا املؤشر بعد كل تغيري يف النموذج
املقرتح ،ينظر إىل قيمة مربع كاي ،ومؤشرات ،CFI
 RMSEA ،SRMRحىت نصل إىل القيمة األفضل من قيم
تلك املؤشرات.

أ.فحص الداللة اإلحصائية لتقدير معامل النموذج
()Statistical Significance of Parameter Estimates

نتائج البحث

لفحص مطابقة معامل النموذج املفرتض بانفراد ،جند أن
اختبارا مماثالً الختبار  Zالذي خيترب تقدير
برنامج  EQSخيرج
ً
كل معامل النموذج بانفراد ،إذ إن الفرض الصفري لالختبار
هو أن كل معامل النموذج تساوي الصفر ،أي :إذا كانت
نتائج االختبار ليست ذات داللة إحصائية ،فإن تقدير املعامل
غري جيدة بالنسبة للنموذج ،ويستنتج من ذلك أنه إذا كانت
نتيجة االختبار ذات داللة إحصائية فإن تقدير املعامل
مناسب .وعند مستوى الداللة ألفا = ،0.050جند أن مجيع
تقديرات معامل النموذج ذات داللة إحصائية ،أي :مجيع
التقديرات جيدة ومهمة يف حتديد معامل النموذج ( Byrne,
.)2006

اإلحصاء الوصفي لبيانات المقياس:

استُخدمت 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
دائما ،وتظهر
املوهوبني واملبدعني حاصالً بني اخليارين :تظهر ً
كثريا .ورمبا ظهرت هذه النتيجة هبذا اإلطار بسبب أن
ً
الطلبة املرشحني جرى اختيارهم بناءً على قدراهتم املرتفعة
وهذا ما تقيسه بنود هذا املقياس.

ثبات إجابات المعلمين والمعلمات على بنود المقياس:

جدول ()1
قيم معامل ألفا لكرونباك إلجابات المعلمين والمعلمات على بنود المقياس الترشيح األوّلي لعينتي الدراسة
العينة

العينة االستطالعية
العينة الفعلية

Model

حجم

كامل

المرونة

االستدالل

االستدالل

العينة

المقياس

العقلية

اللغوي

الرياضي

العلمي

7713
73217

.98
.97

.94
.90

.91
.90

.90
.91

.88
.89
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المهارات والقدرات غير
الذهنية
.94
.90
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جمموعة من املتخصصني يف املوهبة واإلبداع والقياس والتقومي.
فهذا اإلجراء يشري إىل وجود شواهد عن صدق احملتوى،
أيضا يتضمن مالحظات احملكمني أثناء بناء املقياس.
و ً
وللتأكد من مؤشرات صدق مكونات االستبانة ،أي:
الصدق التكويين للمقياس (  ،)construct validityمت فحصه
من خالل إجراء التحليل العاملي االستكشايف
( )Exploratory Factor Analysisوذلك من خالل
استعمال برنامج  SPSSوالتحليل العاملي التوكيدي
( )Confirmatory Factor Analysisوذلك من خالل
استعمال برنامج .EQS

للتأكد من ثبات إجابات املعلمني واملعلمات على بنود
املقياس للعينة االستطالعية والفعلية ،استخدم برنامج SPSS
الستخراج معامل ألفا لكرونباك لكامل بنود املقياس وفروعه
أيضا استخراج عالقة كل بند بالدرجة
باستقالل ،وجرى ً
الكلية إلجابات املعلمني واملعلمات لكامل بنود املقياس
وأبعاده .وكما يظهر من النتائج املوجودة يف اجلدول (،)7
معامالت ألفا لكرونباك إجيابية بوضوح ،إذ بلغت قيمة
معامل ألفا لكامل بنود املقياس للعينة االستطالعية ( ).98و
( ).97للعينة الفعلية ،وهذا يدل على أن االتساق الداخلي
كبريا ،وكذلك احلال يف أبعاد املقياس
للبيانات مرتفع ار ً
تفاعا ً
لكال العينتني تراوحت بني ( ).88و ( .).97ومبراجعه قيم
عالقات الدرجات الكلية لكامل االستبانة وأبعادها مع كل
بند من البنودُ ،وجد أن هذه العالقة مرتفعة ويتسق كل بند
مع كامل املقياس يف العموم (فرتاوحت قيم معامل االرتباط
أيضا مع البعد الذي يندرج
بني ( )1.53و ( ،)1.15ويتسق ً
حتته ،فرتاوحت معامل االرتباط بني كل حمور وبنوده ()1.57
و (.)1.17

تحليل بيانات الدراسة االستطالعية
أوال :نتائج التحليل العاملي االستكشافي
ً

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
واملبدعني بطريقه مفتوحة ودون قيود .وهذا يعين أن السماح
حملاور االستبانة تتكون وفق البناء الفين ملصفوفة ارتباطات
بنودها ودون تدخل من قبل الباحثني يف حتديد النموذج
املطلوب .وقد است ِ
خدم برنامج  SPSSالستخراج نتائج
ُ
التحليل العاملي االستكشايف هلذه الدراسة وذلك باختيار
طريقة املكونات األساسية وتدوير احملاور بطريقة التدوير
املتعامد -الفارمياكس ( ،)varimaxوباستخدام طريقيت اجلذر
الكامن (أكرب من الواحد الصحيح) لكايزر ومنحىن أقصى
احندار لتحديد عدد العوامل املهمة اليت هتيمن وتسيطر على
إجابات املعلمني واملعلماتُ ،وِجد أن بنود املقياس تتشبع
على عامل عام فقط يفسر  %73.133من التباين الكلي
للعينة .وهذه النتيجة خمالفة ملا توقعه مصممو املقياس الذين
بنوه هبدف قياس مخسة أبعاد رئيسة تغطي البناء الفرضي
املتبىن يف اإلطار النظري .والختبار جودة النموذج املقرتح من

صدق إجابات المعلمين والمعلمات على بنود المقياس:

تتعلق مؤشرات وجود صدق درجات اإلجابة عن مقياس
معني باهلدف الذي يُبىن املقياس من أجله ،وبالقرار الذي
استنادا إىل درجاته؛ فدرجات املقياس تستخدم عادة
يتخذ
ً
يف التوصل إىل استدالالت معينة ،وهنا يربز التساؤل حول
ما ميكن االستدالل عليه بدرجة عالية من الدقة أو الثقة.
وهذا يدل على معرفة مدى صعوبة إثبات صدق الدرجات
ملرة واحدة وبدرجة كبرية؛ فالصدق يُبىن خالل تطبيقات
املقياس حىت يُتوصل إىل مؤشرات كافية تساعد صانعي
املقياس على الوثوق من استدالالهتم.
وألن اهلدف من املقياس الرتشيح األويل للطلبة املوهوبني
واملبدعني ،روجعت الدراسات السابقة واألدوات واملقاييس
اخلاصة باملوهبة واإلبداع لتحديد احملاور األساسية لبناء
املقياس ،وبعد ذلك طورت وكتبت بنوده ،مث روجعت بواسطة
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خالل نتائج التحليل العاملي االستكشايف مقارنة بالنموذج
ذي اخلمسة األبعاد املقرتح من مصممي املقياس ،استخدم
التحليل العاملي التوكيدي كما هو مشروح بالقسم اآليت.

المنهجية المتبعة لتطوير بنود مقياس الترشيح األولي

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

ولتطوير بنود املقياس باستخدام التحليل العاملي
التوكيدي ،نفذت اإلجراءات اآلتية:
 )7مقارنة النماذج الفرضية األولية (منوذج 7و )2من خالل
نتائج حتليل مؤشرات تقومي النماذج عامة من أجل الوصول
إىل النموذج الذي جيري عليه التطوير.
 )2يكون تبين النموذج األفضل بغض النظر عن قيم
املؤشرات.
 )3حساب مؤشرات تقومي تقديرات معامل النموذج بانفراد
للنموذج املتبىن.
 )3استخدام اسرتاتيجية فحص عدم مطابقة تقدير معامل
النموذج للنموذج املتبىن وذلك باستخدام إحصائي مربع كاي
( )LMمع النموذج املتبىن لكثري من املرات ،ويف كل مرة
تفحص مؤشرات حسن املطابقة (مربع كاي حلسن املطابقة /
قيمة  )RMSEA ,CAIC ,CFI ،حىت حيقق درجة مرتفعة
من مطابقة النموذج املقرتح لبيانات هذه الدراسة.
 )5النموذج النهائي الذي يُـتوصل إليه ،يدرسه جمموعة من
املتخصصني يف جمال القياس والتقومي واللغة العربية واملوهبة
واإلبداع من أجل إجراء التعديالت الالزمة وفق النتائج
املستقاة من هذا التحليل (مربع كاي (.))LM
نتائج حتليل بيانات الدراسة االستطالعية الستخراج نتائج
التحليل العاملي التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى وذلك
باستخدام برنامج  EQSعلى النحو اآليت:

ثانيًا :نتائج التحليل العاملي التوكيدي

ومبا أن نتائج التحليل العاملي االستكشايف لبيانات العينة
االستطالعية هلذه الدراسة بينت أنه يوجد عامل عام يهيمن
على إجابات املعلمني واملعلمات يف تقومي الطلبة املوهوبني
واملبدعني ،إذ تتشبع به مجيع بنود املقياس ،وجرى حتديد
مخسة عوامل حتدد معامل املهارات والقدرات غري الذهنية اليت
هتيمن على إجابات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة
املوهوبني واملبدعني ،أي :تتوزع بنود املقياس على مخسة
عوامل ،هي :املرونة العقلية ،واالستدالل العلمي،
واالستدالل اللغوي ،واالستدالل الرياضي ،وبعض جوانب
اخلصائص غري الذهنية.
وللوصول إىل معلومات دقيقه وتفصيلية عن البناء
التكويين للمهارات والقدرات املهيمنة على إجابات املعلمني
واملعلومات عن مقياس الرتشيح األويل ،استخدم التحليل
العاملي التوكيدي ملقارنة منوذج العامل الواحد ومنوذج العوامل
أي النموذجني أفضل لتفسري بيانات
اخلمسة من أجل حتديد ِّ
عينة الدراسة االستطالعية .والفرضيتان املراد اإلجابة عنهما
يف هذا اجلزء مها )7( :هل منوذج العامل الواحد هو األفضل
لبيانات عينة الدراسة االستطالعية (منوذج )7؟ ( )2هل
منوذج العوامل اخلمسة هو األفضل لبيانات عينة الدراسة
االستطالعية (منوذج )2؟

 )7نتائج حتليل تقومي النموذج عامة

الجدول رقم ()2
نتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذجين المفترضين المستقيين من مخرجات برنامج EQS
النموذج

متوسط مصفوفة بواقي

المقترح

التباين المشترك

منوذج 7
منوذج 2

مع القطر

دون القطر

.026
.024

.028
.026

مربع كاي

مؤشر

مؤشر المطابقة

مؤشر جذر متوسط

بوزدوجن

المقارن

الخطأ التقريبي

القيمة ودرجات الحرية

مستوى الداللة

CAIC

CIF

(350)3151
)331( 3233

.0000
.0000

7912
311

.901
.936
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لفحص مطابقة معامل النموذج املفرتض منفردة من خالل
اختبارا مماثالً الختبار  zالذي خيترب
برنامج  EQSالذي خيرج
ً
تقدير كل معامل النموذج منفردة؛ إذ إن الفرض الصفري
لالختبار هو أن كل معامل النموذج تساوي الصفر ،أي :إذا
كانت نتائج االختبار ليست ذات داللة إحصائية فإن تقدير
املعامل غري جيدة بالنسبة للنموذج ،وبفحص مستوى الداللة
اإلحصائية جلميع معامل منوذج ( 2مجيع حماور وبنود
االستبانة) ،وجد أن نتيجة االختبارات دالة إحصائيًّا ،مبعىن
أنه يرفض الفرض الصفري عند مستوى الداللة ألفا .0.050
لذا استنتج أن مجيع تقديرات معامل النموذج  2جيدة ومهمة
يف حتديد معامل النموذج.

ومبقارنة مؤشرات فحص تقومي النموذج يف العموم
للنموذجني املقرتحني (منوذج ،7منوذج )2املوجودين يف
اجلدول رقم ( ،)2يتبني اآليت :أ) قيم مصفوفة بواقي التباين
املشرتك سواء مع القطر أو دون القطر ،جند أن منوذج 2
أكثر مطابقة لبيانات هذه الدراسة لصغر قيم مصفوفة البواقي
من منوذج .7ب) اختبار قيمة مربع كاي حلسن املطابقة
أيضا أن منوذج  2أفضل من منوذج
لنموذج  7ومنوذج  ،2جند ً
7؛ وذلك بسبب صغر قيمة مربع كاي لنموذج  .2ج)
ومبقارنة النموذجني  7و 2وفق قيمة مؤشر حسن املطابقة
املقارن ( ،)CFIجند أن منوذج  2أفضل من منوذج  .7د)
لنموذجي 7و ،2جند أن
ومبقارنة مؤشر بوزدوجن ()CAIC
ْ
منوذج  2أفضل يف مطابقته لعينة بيانات الدراسة احلالية.
ه) ومبقارنة منوذجي هذه الدراسة وفق مؤشر جذر متوسط
مربع اخلطأ التقرييب ( ،)RMSEAجند أن منوذج  2أفضل من
منوذج  .7وهبذا جند أن منوذج 2يعد أفضل من منوذج 7يف
مجيع مؤشرات تقومي النموذج عامة املعروضة يف هذه الدراسة.

ب .فحص عدم مطابقة تقدير معامل النموذج

وباستخدام مربع كاي  LMمع منوذج  2أكثر من مرة
للوصول إىل النموذج املثايل وفق مؤشرات حسن املطابقة
الذي على أساسه تُطور بنود مقياس الرتشيح األويل وفق
وصل إىل النموذج النهائي الذي
بيانات العينة االستطالعية ،تُ ِّ
أظهر وجود مؤشرات صدق النموذج املفرتض؛ إذ حقق
مؤشرات حسن مطابقة جيدة ،فكانت قيمة مربع كاي
( )1630.872بدرجات حرية ( ،)322ومستوى داللة
( ،)0.97أي :إهنا غري دالة إحصائيًا مما حيقق درجة مرتفعة
أيضا
من مطابقة النموذج املقرتح لبيانات هذه الدراسة .و ً
قيمة  ،CFI = .97وقيمة  ،CAIC = -1081وقيمة RMSEA
 ،=.049وهذا يدل على وجود حسن مطابقة مرتفع بني
النموذج املقرتح والعينة االستطالعية لبيانات الدراسة .وقد
تبني من حتليالت مربع كاي  LMاآليت )7 :وجود عالقة بني
أخطاء التباين املشرتك لبعض البنود ،أي :رمبا تتكرر بعض
البنود يف قياس الشيء نفسه )2 .عدم أحادية البعد لبعض
البنود ،حبيث يندرج البند حتت أكثر من عامل .ولتعديل
املقياس وفق تلك املالحظات للوصول إىل بنود تعكس
اهلدف من بنائه ،متت دراسة املقياس من خالل جمموعة من
املتخصصني يف جمال القياس والتقومي واللغة العربية واملوهبة

 )2نتائج تقومي تقديرات معامل النموذج بشكل منفرد

باستخدام مؤشرات تقومي النموذج عامة ومبقارنة
النموذجني املقرتحني يف هذه الدراسة ،تبني لنا أن منوذج 2
هو األفضل يف حسن مطابقته لبيانات العينة االستطالعية،
حبيث يقسم البناء النظري العلمي إلجابات املعلمني
واملعلمات على مقياس الرتشيح األويل للطلبة املوهوبني
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
الستخدامه يف تطوير مقياس الرتشيح األ ّويل .غري أنه قبل
كامال ،درست تفاصيل عناصر النموذج؛
اعتماد النموذج ً
وذلك باستخدام مؤشرات تقومي معامل النموذج منفردة على
النحو اآليت:

أ .فحص الداللة اإلحصائية لتقدير معامل النموذج
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وصل إىل النسخة النهائية ملقياس الرتشيح
واإلبداع ،حىت تُ ِّ
األويل اليت استخدمت يف استخراج نتائج هذه الدراسة يف
القسم اآليت.

نفسها على عينات خمتلفة ( .)cross-validationوبإجراء
التحليالت العاملية على كال العينتني ُوِجد تقارب كبري يف
النتائج إذا مل يكن متطاب ًقا يف بعض التحليالت ،وميكن
االطالع على النتائج الرئيسة هلذا التحليل يف آخر جزء من
قسم نتائج هذه الدراسة.

ولفحص الصدق البنائي ملقياس الرتشيح األ ّويل اخلاص
باملعلمني واملعلمات بعد ما طورت من خالل نتائج الدراسة
االستطالعية ،وطبقت على العينة املستهدفة ( )21339طالبًا
وطالبةً استخدمت املنهجية نف ُسها املتبعة يف تطوير بنود
املقياس يف الدراسة االستطالعية .وقد قسمت هذه العينة
عشوائيًّا إىل قسمني متكافئني حجمهما (،73217
 )73751إلجراء التحليالت باستخدام التحليل العاملي
االستكشايف والتوكيدي ،وذلك لسببني )7 :نصف العينة
مناسب إلجراء التحليالت العاملية جبميع أنواعها ( Stevens,
 )2 .)2002; Dimitrov, 2012استعمال النصف الثاين من
العينة هبدف التحقق من مصداقية استقرار نتائج الدراسة
وذلك من خالل استخدام طريقة تنفيذ األساليب اإلحصائية

أوال :نتائج التحليل العاملي االستكشافي
ً

تحليل بيانات الدراسة الفعلية

وللتعرف على القدرات واملهارات اليت هتيمن وتسيطر
على إجابات املعلمني واملعلمات يف ترشيح الطلبة املوهوبني
واملبدعني وذلك من خالل املقياس املعدل ،استخدم برنامج
 SPSSالستخراج نتائج التحليل العاملي االستكشايف-
طريقة املكونات األساسية والتدوير بطريقة الفارمياكس
()varimax؛ وباستخدام طريقيت اجلذر الكامن (أكرب من
الواحد الصحيح) لكايزر ومنحىن أقصى احندار لتحديد عدد
العوامل املهمة.

الشكل البياني ( )1منحنى أقصى انحدار للعوامل المستخرجة من التحليل العاملي االستكشافي

مهمة ،انظر الشكل رقم ( .)7ومبا أن املستهدف قياسه من
خالل بنود املقياس املعدل مخس مسات غري معرفية أو
ذهنية ،اختُري مخسة عوامل مهمة وحامسة ُمتثّل البناء التكويين

وباستخدام طريقة اجلذر الكامن (أكرب من الواحد
الصحيح) ُوجد أن هناك أربعة عوامل مهمة ،يف حني
استخدام منحىن أقصى احندار حدد وجود مخسة عوامل
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بندا تتوزع على احملاور اخلمسة على النحو اآليت)6( :
(ً )27
بنود للمرونة العقلية )5( ،بنود لالستدالل اللغوي  )5(،بنود
لالستدالل الرياضي )4( ،بنود لالستدالل العلمي)7( ،
بنود حملور بعض جوانب املهارات والقدرات غري املعرفية.
كبريا مع اقرتاح مخاسية أبعاد
وهذه النتيجة متوافقة تواف ًقا ً
املقياس .والختبار جودة النموذج املقرتح من خالل نتائج
التحليل العاملي االستكشايف ،استخدم التحليل العاملي
التوكيدي يف القسم القادم.

ملقياس الرتشيح األ ّويل للطلبة املوهوبني واملبدعني .وهبذا
حددت مخسة عوامل إلعادة إجراء التحليل العاملي
االستكشايف وذلك باستخدام اخليار املوجود بربنامج SPSS
الذي يساعد على حتديد العوامل املستخرجة إىل مخسة
بدال من إصدار احلل وفق حمك كايزر أكرب
عوامل فقطً ،
من الواحد الصحيح؛ إذ النتائج املستخرجة من هذا اجلزء
بنيت على هذا األساس .وتشري نتائج النموذج اخلماسي
املستخرجة من بيانات العينة الفعلية هلذه الدراسة ،أن
جمموع التباين املفسر للنموذج بعد التدوير بلغ ()%66.54
موزعة على مخسة عوامل :العامل األول بنسبة (،)%14.97
العامل الثاين بنسبة ( ،)%14.16العامل الثالث بنسبة
( ،)%14.32العامل الرابع بنسبة ( ،)%14.01العامل اخلامس
بنسبة (.)%8.63
وبدراسة مصفوفة العوامل بعد التدوير ،وجد أن العامل
األول تشبعت به مجيع بنود حمور املرونة العقلية ( 6بنود)
تشبعا مرتفعاً بقيم تراوحت بني ( .52و  ،).73والعامل الثاين
ً
تشبع به ستة بنود من حمور بعض جوانب املهارات
تفعا بقيم تراوحت بني (.63
تشبعا مر ً
والقدرات غري الذهنية ً
و  ).66ما عدا بندين توزعتا تشبعاهتما على أكثر من عامل
بتشبعات متقاربة ،والعامل الثالث تشبع به مجيع بنود حمور
تفعا بقيم تراوحت
تشبعا مر ً
االستدالل الرياضي ( 5بنود) ً
بني ( .68و  ،).77والعامل الرابع تشبع به مخسة بنود من
تفعا بقيم تراوحت بني
تشبعا مر ً
حمور االستدالل اللغوي ً
احدا تشبع بقيم متوسطة على
بندا و ً
( .59و  ).75ما عدا ً
أكثر من عامل ،والعامل اخلامس تشبع به أربعة بنود من
تفعا بقيم تراوحت بني
تشبعا مر ً
حمور االستدالل العلمي ً
( .46و  ).61ما عدا بندين تشبعا بقيم متوسطة على أكثر
من عامل .وللوصول إىل منوذج يناسب بيانات هذه
الدراسة ،ويتوافق مع التكوين البنائي ملقياس الرتشيح األويل
املقرتح ساب ًقا وفق نتائج التحليل العاملي االستكشايف
السابقة ،حذفت ( )5بنود غري جيدة ،ليتكون املقياس من

ثانيا :نتائج التحليل العاملي التوكيدي

ومبا أن نتائج التحليل العاملي االستكشايف لبيانات
العينة الفعلية هلذه الدراسة بينت أنه توجد مخسة عوامل
رئيسة هتيمن على إجابات املعلمني واملعلمات يف تقومي
الطلبة املوهوبني واملبدعني ،حبيث تتوزع بنود املقياس على
تلك العوامل بعد حذف البنود غري اجليدة من التحليل
بدال من ( .)37والختبار جودة
ليصبح عددها (ً )27
النموذج املقرتح التحليل القادم هو حماولة اإلجابة عن
الفرضيتني اآلتيتني )7 :هل منوذج العوامل اخلمسة هو
األفضل لبيانات عينة الدراسة الفعلية باستخدام مجيع بنود
املقياس (منوذج)3؟  )2هل منوذج العوامل اخلمسة هو
األفضل لبيانات عينة الدراسة الفعلية بعد حذف البنود غري
اجليدة اليت اقرتح حذفها من خالل نتائج التحليل العاملي
االستكشايف (منوذج )3؟
ولتحليل بيانات الدراسة الفعلية استخدم التحليل العاملي
التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى وذلك باستخدام برنامج
 EQSعلى النحو اآليت:
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 )1نتائج تحليل تقويم النموذج عامة

الجدول ()3
نتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذجين المفترضين المستقيين من مخرجات برنامج EQS
النموذج المقترح

متوسط مصفوفة بواقي التباين

مربع كاي

المشترك

منوذج 3
(قبل احلذف)
منوذج 3
(بعد احلذف)

مع القطر

دون القطر

.024

.025

0.19

.020

القيمة ودرجات

مستوى

الحرية

الداللة

18855
()395
9574
()289

ومبقارنة مؤشرات فحص تقومي النموذج يف العموم
للنموذجني املقرتحني (منوذج ،3منوذج )3املوجودة باجلدول
رقم ( )3يتبني أن منوذج  3الذي حيتوي على بنود مقياس
الرتشيح األويل اليت أثبتت جودهتا بقياس مخسة عوامل هتيمن
وتسيطر على إجابات املعلمني واملعلمات وفق نتائج التحليل
العاملي االستكشايف أفضل من منوذج  3الذي حيتوي على
مجيع بنود املقياس يف مجيع املؤشرات (قيم مصفوفة بواقي
التباين املشرتك سواء مع القطر أو دون القطر ،اختبار قيمة
مربع كاي حلسن املطابقة ،مؤشر بوزدوجن ،مؤشر املطابقة
املقارن ،مؤشر متوسط اخلطأ التقرييب) .وأضف إىل ذلك،
أن منوذج  3وصل إىل القيم املثالية يف مؤشري )(CIF=.96
أكرب من القيمة ) (.95و ( ،)RMSEA=.047أصغر من
القيمة (.).05

مؤشر

مؤشر المطابقة

مؤشر جذر متوسط

بوزدوجن

المقارن

الخطأ التقريبي

CAIC

CIF

RMSEA

.0000

14681

.94

.057

.0000

6521

.96

.047

الذهنية)؛ لذا جرى تبين النموذج الرابع يف هذه الدراسة
للوصول إىل النسخة النهائية للمقياس ،وميكن االطالع على
بنوده من خالل الذهاب إىل موقع مؤسسة موهبة
( .)http://www.kacgc.org.saويؤكد على جودة مكونات
النموذج مؤشرات تقومي معامل النموذج منفردة اليت تشري إىل
أهنا دالة إحصائيًّا ،مبعىن أنه يرفض الفرض الصفري عند
مستوى الداللة ألفا  ،0.050أي :إن مجيع تقديرات معامل
النموذج جيدة ومهمة يف حتديد معامل النموذج ،وتراوحت
تشبعات البنود على حماور االستبانة ما بني ( .73و  ).79يف
بعد املرونة العقلية ،و( .61و ).79يف بعد القدرات واملهارات
غري املعرفية ،و( .80و ).85يف بعد االستدالل الرياضي،
و( .78و ).82يف بعد االستدالل اللغوي ،و(  .76و ).80
يف بعد االستدالل العلمي .أما قيم مربع (( )Rالتباين
املفسر) لكل بند مع حموره تراوح بني بني ( .55و  ).63يف
بعد املرونة العقلية ،و( .37و  ).62يف بعد القدرات واملهارات
غري املعرفية ،و( .64و  ).73يف بعد االستدالل الرياضي،
و( .60و  ).68يف بعد االستدالل اللغوي ،و( .57و ).64يف
بعد االستدالل العلمي.
أيضا بني األبعاد اخلمسة للمقياس،
وبفحص العالقة ً
وجد أهنا ترتاوح بني ( ).760و ( ،).889أي يوجد ارتباط
مرتفع بني األبعاد اخلمسة للمقياس.

 )2نتائج تقويم تقديرات معالم النموذج منفردة
باستخدام مؤشرات تقومي النموذج عامة ،ومبقارنة
النموذجني املقرتحني (منوذج  3ومنوذج  )3يف هذه الدراسة،
تبني لنا أن منوذج  3هو األفضل يف حسن مطابقته لبيانات
العينة الفعلية ،حبيث يصنف البناء النظري العلمي إلجابات
املعلمني واملعلمات عن مقياس الرتشيح األويل للطلبة
املوهوبني واملبدعني لربامج موهبة إىل مخسة عوامل رئيسة:
(املرونة العقلية ،واالستدالل العلمي ،واالستدالل اللغوي،
واالستدالل الرياضي ،وجوانب املهارات والقدرات غري
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صدق استقرار النتائج عبر العينات

الجدول ()4

نتائج التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي للنصف الثاني من عينة الدراسة
نتائج التحليل العاملي التوكيدي

نتائج التحليل العاملي االستكشافي

(نموذج  4بعد حذف البنود)
المحاور

املرونة العقلية
االستدالل الرياضي
املهارات والقدرات غري املعرفية
االستدالل اللغوي
االستدالل العلمي

نسبة التباين

مدى التشبع

المفسر للمحور

14.93
14.31
14.27
13.96
9.28

.73-.50
.77-.68
.70.-.43
.74-.38
.64-.30

مدى

مدى التباين

مؤشر

مؤشر جذر

التشبع

المفسر لكل

المطابقة

متوسط الخطأ

بند

المقارن

التقريبي

CIF

RMSEA

.81-.73
.85-.80
.78-.60
.83-.78
.81-.76

.64-.54
.73-.63
.61-.36
.68-.62
.66-.59

.96

.048

الكلي=66.74

متقاربة ،والعامل الرابع تشبع به مخسة بنود من حمور
تفعا بقيم تراوحت بني ( .38و
تشبعا مر ً
االستدالل اللغوي ً
احدا تشبع بقيم متوسطة على أكثر من
بندا و ً
 ).74ما عدا ً
عامل ،والعامل اخلامس تشبع به أربعة بنود من حمور
تفعا بقيم تراوحت بني ( .30و
تشبعا مر ً
االستدالل العلمي ً
 ).64ما عدا بندين تشبعا بقيم متوسطة على أكثر من
عامل .وهبذه النتيجة ،يتبني أن البنود نفسها اليت أظهرت
عدم جودهتا يف النصف األول من بيانات عينة هذه الدراسة
يضا عدم جودهتا يف بيانات النصف الثاين من
وجدت هنا أ ً
عينة هذه الدراسة ،أي :حذفت ( )5بنود غري جيدة ،ليتكون
بندا تتوزع على احملاور اخلمسة على النحو
املقياس من (ً )27
اآليت )6( :بنود للمرونة العقلية  ،و( )5بنود لالستدالل
اللغوي ،و( )5بنود لالستدالل الرياضي  ،و( )4بنود
لالستدالل العلمي ،و( )7بنود حملور بعض جوانب املهارات
والقدرات غري املعرفية .وباستخدام هذه البنود للحصول
على منوذج مماثل للنموذج 3املوجود يف جدول ()3باستعمال
التحليل العاملي التوكيدي وبيانات النصف الثاين من عينة
وصل إىل قيم مثالية تشري إىل مالئمة
الدراسة احلالية ،تُ ِّ

يتضمن اجلدول ( )3النتائج الرئيسة ملخرجات التحليل
العاملي واالستكشايف والتوكيدي لبيانات النصف الثاين من
عينة هذه الدراسة الذي بلغ حجمها ( .)14158فتبني من
نتائج التحليل العاملي االستكشايف تقارب كبري إذا مل يكن
تطاب ًقا يف جمموع التباين املفسر بني العينتني ،فنجد أن جمموع
التباين املفسر لنموذج بيانات النصف الثاين من عينة هذه
الدراسة بعد التدوير بلغ ( )%66.74موزعة على مخسة
عوامل :العامل األول بنسبة ( ،)%14.93والعامل الثاين بنسبة
( ،)%14.31والعامل الثالث بنسبة ( ،)%14.27والعامل
الرابع بنسبة ( ،)%13.96والعامل اخلامس بنسبة (.)%9.28
وبدراسة مصفوفة العوامل بعد التدوير ،وجد أن العامل األول
تشبعا
تشبعت به مجيع بنود حمور املرونة العقلية ( 6بنود) ً
تفعا بقيم تراوحت بني ( .50و  ،).73والعامل الثاين تشبع
مر ً
تفعا
تشبعا مر ً
به مجيع بنود حمور االستدالل الرياضي ( 5بنود) ً
بقيم تراوحت بني ( .68و  ،).77والعامل الثالث تشبع به
ستة بنود من حمور بعض جوانب املهارات والقدرات غري
تفعا بقيم تراوحت بني ( .43و  ).70ما عدا
تشبعا مر ً
الذهنية ً
بندين توزعت تشبعاهتما على أكثر من عامل بتشبعات
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ملشروع اختيار الطلبة لربامج موهبة2009 ،م) .ولتطوير
املقياس من أجل قياس ما استهدف من قياسه ،مت استعمال
أدوات التحليل العاملي التوكيدي من خالل العينة
االستطالعية جنبًا إىل جنب مع التغذية الراجعة من جمموعة
من اخلرباء يف جمال املوهبة واإلبداع واللغة العربية والقياس
وصل إىل منوذج مثايل عدلت على أساسه بنود
والتقومي حىت تُ ِّ
املقياس .وقد مت جتريب املقياس املعدل مرة أخرى على جمتمع
الدراسة ،بأخذ عينة أخرى من املعلمني واملعلمات ومسيت
بالعينة الفعلية ،ونفذ عليها اإلجراءات واألساليب اإلحصائية
نفسها واليت طبقت على العينة االستطالعية هبدف دراسة
جودهتا وصدقها البنائي .وباستعمال التحليل العاملي
االستكشايف على هذه العينة ،وجد أن هناك مخسة عوامل
تكون السمات املقيسة ملقياس الرتشيح ،وهذه النتيجة خمتلفة
ِّ
وصل إليه يف الدراسة االستطالعية .وهذه إشارة
كثريا عما تُ ِّ
ً
إىل أن املنهجية اليت اتبعت يف تطور املقياس كانت فعالة
كثريا يف التعرف على مواطن اخللل اليت كانت موجودة
وجمدية ً
يف بدايات تطويرها .وباستعمال التحليل العاملي التوكيدي
بعد حذف البنود غري املناسبةْ ،أمكن التوصل إىل أداة ذات
جودة عالية وشاملة تساعد على تقدمي مساحة واسعة
للتعرف على قدر أوسع من املواهب والقدرات وبذلك
بدال من
تساعد على تقدمي فهم أوضح للموهبة واإلبداعً ،
االقتصار على تعريفات ضيقه يستبعد هبا كثري من املوهوبني
واملبدعني .كما أهنا تسهم يف تعرف مواطن الضعف والقوة
لدى كل طالب على حدة إذا استعملت مع أدوات ذهنية
وغري ذهنية أخرى تقيس األبعاد نفسها مما تساعد تلك
البيانات على توجيه أفضل للربامج الرعوية اليت ميكن أن تقدم
هلم .والستخدام مقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة
املوهوبني يف أرض الواقع وفق االستفادة من نتائج هذه
الدراسة ،تبني أنه من املمكن ان تستخدم الدرجة الكلية
ألغراض الرتشيح األوىل للطلبة املوهوبني ،وذلك لوجود
العالقة املرتفعة بني األبعاد اخلمسة للمقياس ،باإلضافة إىل

النموذج املقرتح يف منوذج 3لبيانات هذه الدراسة ،حبيث وجد
أن مؤشري ) (CIF=.96أكرب من القيمة املثالية )(.95
و( ،)RMSEA=.048أصغر من القيمة املثالية ( .).05ومبقارنة
مدى تشبع بنود املقياس مبحاورها والتباين املفسر لكل بند،
وجد تقارب كبري إذا مل يوجد تطابق يف بعض احلاالت يف
هذه القيم بني العينتني .وهبذه النتيجة ،يضاف مؤشر آخر
على جودة مقياس اخلصائص السلوكية لرتشيح الطلبة
املوهوبني ،وهو صدق استقرار نتائج هذه الدراسة عرب
العينات.
مناقشة نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة إىل بناء أداة شاملة وفق آخر
التطورات العلمية يف جمال املوهبة واإلبداع وذات جودة عالية
تساعد يف اختيار الطلبة املوهوبني واملبدعني من خالل تقومي
املعلمني واملعلمات .وقد استخدمت عينتان من املعلمني
واملعلمات لدراسة جودة املقياس وذلك باستعمال أدوات
التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي .فمن خالل العينة
وصل إىل وجود عامل واحد يهيمن ويسيطر
االستطالعية تُ ِّ
على إجابات املعلمني واملعلمات على املقياس ،على الرغم
من اشتقاق بنودها من خالل مخسة حقول علمية مهمة يف
جمال املوهبة واإلبداع (املرونة العقلية ،االستدالل اللغوي،
االستدالل الرياضي ،االستدالل العلمي ،بعض جوانب
القدرات واملهارات غري املعرفية)( ،انظر على سبيل املثال إىل:
);Grigorenko, Kim & Park, 2008; Gagne, 2006
;Heller & Ziegler, 2005 2010

عما قُصد بناؤه يف الصورة األولية من
وهذا خمالف ّ
املقياس ،ولكن هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه كثري
من الدراسات اليت استخدمت التحليل العاملي االستكشايف
لتحليل بيانات مقاييس الرتشيح األولية للطلبة املوهوبني
واملبدعني وهو وجود عامل عام يؤثر على إجابات املقومني
هلذه االستمارات (انظر تقرير مراجعة الدراسات السابقة
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 )3إجراء دراسات علمية على مدى االرتباط بني نتائج
الطلبة املرشحني نتيجة الستخدام قائمة اخلصائص السلوكية
يف هذه الدراسة مع نتائجهم يف مقياس موهبة للتعرف على
املوهوبني ،والتأكد من مدى قدرة هذه القائمة على التنبؤ
بوجود موهبة لدى الطلبة.
 )3االستفادة من التغذية الراجعة بني ما ينتجه أسلوب
التحليل العاملي التوكيدي من مؤشرات تدرس جودة البنود
وعالقة بعضها مع بعض ومكوناهتا الرئيسة( ،مثل :مؤشرات
فحص عدم مطابقة تقدير معامل النماذج (اختبار مربع كاي
 LMغري املتعدد واملتعدد) جنبًا إىل جنب مع جمموعة من
اخلرباء ذوي العالقة بالسمة املقاسة ومتخصصني يف جمال
القياس والتقومي واللغة العربية للوصول إىل أدوات ذات جودة
عالية تستطيع قياس ما أُريد قياسه بطريقة تفصيلية ودقيقة.
 )5إعادة تطبيق أداة هذه الدراسة على عينة خمتلفة للوصول
إىل مؤشرات صدق أكثر للتأكد من صالحية استخدام
نتائجها والوصول إىل تعميمات أكثر يف استخدامها سواء
أوجها أخرى
مبنهجية هذه الدراسة أو منهجيه أخرى تعطي ً
للصدق البنائي هلذه األداة.

استخدام فروع املقياس للتعرف على نقاط القوة والضعف
عند املرشحني يف حال وجود برامج تطلب مهارات وقدرات
معينة (ويدعم هذه التوصية النتائج املستقاة من مؤشرات
منوذج 3يف اجلدول ( )3واجلدول ( )3اليت أشارت إىل وجود
مخسة أبعاد مستقلة تكون البناء التكويين للخصائص
السلوكية املطلوبة لرتشيح الطلبة املوهوبني .ورغم كل تلك
النتائج الداعمة الستخدام املقياس ،حنذر من استخدامه
خارج نطاق هدفه األساسي وهو أن يستخدم للرتشيحات
األولية املساعدة يف عمليات الرتشيح املفرتض أن تتضمن
وخصوصا تلك اليت هتتم
العديد من املقياس واألدوات
ً
بالقدرات واملهارات املعرفية واختبارات اإلبداع ،وذلك من
أجل أخذ قرارات صائبة وصادقة يف االختيار األمثل للطلبة
املوهوبني واملبدعني لربامج الرعاية املختلفة.
التوصيات والمقترحات
ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تقدمي التوصيات
واملقرتحات اآلتية:
 )7عند استخدام القوائم السلوكية لرتشيح الطلبة املوهوبني
عموما ،والقائمة عليها هذه الدراسة بوجه خاص ،حيتاج
ً
املعلمون إىل الفهم اجليد ملدلوالت اخلصائص الواردة فيها
لتكون األداة ذات قيمة ودقة جيدة لتحقيق اهلدف من
استخدامها ،فال بُد من وضع تعريفات مبسطة هلا يف
مقدمات القائمة أو من خالل شرحها أثناء اللقاءات املباشرة
مع املعلمني.
 )2نتيجة الطالب يف قائمة اخلصائص السلوكية مهما كانت
مرتفعة أو منخفضة ال ميكن أن تكون هنائية للحكم على
مدى وجود موهبة أو عدمها ،بل جيب األخذ يف االعتبار أن
بنود القوائم السلوكية ما هي إال مؤشرات عامة ختضع للتقدير
الشخصي من قبل من يقوم بتعبئتها ،لذا ال بُد من اختاذ
إجراءات موسعة ومرنة للسماح ألكرب قدر ممكن من الطلبة
للخضوع إلجراءات اختبارية أخرى للتأكد من قدراهتم.
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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

توفيق بن إبراهيم البديوي
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

فهد بن حمد أبا نمي
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1438/2/23هـ  -وقبل 1438 /5/ 19هـ

المستتتخل  :هــدفا الدساســة إىل الوقــوع علــى مــد تيــمن وثيقــة مــنهج م ـواد العلــوم الشــرعية للمــرحلتني االبتدائيــة واملتوســطة لليــروسيا ا م ـ .
استخدم الباحثان بطاقة حتليل احملتو أداة لبحثهما .تألفا عينة الدساسة من :األهداع العامـة وا اةـة الـض تيـمنتها وثيقـة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام ،وعددها ( )2372هدفا .است ِ
خدما التكراسا والنسب املئوية ومعادلة ( )cooperأداة للدساسة .من أبرز
ُ
نتــائج الدساســة :جــا املرحلــة االبتدائيــة يف املرتبــة األوىل بتكـراسا بل ــا )275( :تكـراسا ،بنســبة ،%11.59 :مــن األهــداع العامــة وا اةــة للمــرحلتني
االبتدائية واملتوسـطة ،وجـا املرحلـة املتوسـطة يف املرتبـة الثانيـة بتكـراسا بل ـا )273( :تكـراسا ،بنسـبة ،%11.51 :بلـ تيـمني اليـروسيا ا مـ يف
أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة على معدل تكراس بل  )548( :تكراسا ،بنسبة .%23.1 :ظهر ضـع يف تيـمني
اليــروسيا ا مـ يف وثيقــة مــنهج مـواد العلــوم الشــرعية يف التعلــيم العــام للمرحلــة االبتدائيــة ،لكــل مــن ضــروسة :حفـ (الــنف  ،العــر  ،املــال ،العقــل).
ظهـر ضـع يف تيـمني اليـروسيا ا مـ يف وثيقــة مـنهج مـواد العلـوم الشـرعية يف التعلـيم العــام للمـرحلتني االبتدائيـة واملتوسـطة بشـكل ةـري  ،إذ بلـ

عدد التكراسا الصرحية ( )156تكراسا ،والتكراسا اليمنية بل ـا ( )392تكـراسا .حصـلا ضـروسة حفـ الـدين علـى أعلـى نسـبة تيـمن ملعـاي التحليـل
بالنسبة لباقي اليروسيا يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،تالها على التوايل ضروسة حف ( :املال ،فالعر  ،فالعقل ،فالنف ).
الكلمات المفتاحية :اليروسيا ا م  ،وثيقة منهج ،املرحلة االبتدائية واملتوسطة ،مواد العلوم الشرعية.
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المقدمة:

مزيد من اجلهود ملراجعة املنهج الدساسي وتقومي حمتواه من
أجل مواكبة متطلبا التنمية ،والعمل على تقومي طرق
التدسي  ،واستخدام األساليب احلديثة القائمة على أساس
الفهم واالستيعاب والتحليل واالستنباط" (وزاسة
التخطيط ،1420،ص.)40
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
ألهداع الرتبية والتعليم ،ومن أجزا هذا املشروع وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية (الشمراين ،1427،ص.)112
قد جا وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية حمققة
لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية الض تنص أن"
غاية التعليم فهم اإلسالم فهما ةحيحا متكامال وغرس
العقيدة اإلسالمية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم
اإلسالمية وباملثل العليا وإكسابه املهاسا املختلفة وتنمية
االجتاها السلوكية البنا ة وتطوير اجملتمع اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا وهتيئة الفرد ليكون عيوا نافعا يف بنا
جمتمعه" (اإلداسة العامة للمناهج ،1427 ،ص.)40
هلذا فإن أبرز هذه القيم الض جيب احملافظة عليها
هي احلاجا اليروسية ،أو اليروسيا ا م وهي( :حف
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
الفوضى وساد االضطراب " (السعيدا  ،2010،ص.)55
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
والعر والعقل واملال" (وزاسة املعاسع ،1416،ص.)8

تعطي اململكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتماما باسزا
ومميزا ،وذلك من خالل الدعم املادي واملعنوي املتواةل
لتلك املؤسسا  ،وذلك إدساكا منها ألمهية هذا القطاع؛ ألنه
الطريق حنو التقدم والرقي.
كما يشكل النظام التعليمي حموسا أساسيا من حماوس
التنمية يف اململكة ،إذ يرتبط أثر التعليم بتحقيق تطلعا
األفراد واحتياجاهتم التعليمية ،ويف الوقا نفسه يرتبط
وبشكل مباشر باحتياجا اجملتمع وتطويره يف اجملاال
اإلنتاجية واملعرفية ،وفق هذا املنظوس يصب استشراع
الض حتكمه
املستقبل وحتديد ميامني االجتاها
واالسرتاتيجيا الالزمة لتطويره من املهما الرئيسة طط
التنمية (وزاسة التخطيط ،1431،ص.)54
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
السياسية وظروفه االقتصادية الض سيستظل هبا النش "
(املكاوي ،1421،ص.)85
"ويتي اهتمام اململكة العربية السعودية مبواد العلوم
الشرعية بإعطائها نصيبا وافرا من ا طة الدساسية وبتدسيسها
يف كل املراحل التعليمية عن طريق املناهج الدساسية ضمن
نظام تعليمي متكامل ،ونظام التعليم أحد األنظمة الض
تسهم يف سقي اجملتمع ،بل إن التعلم أساس التقدم وبالتايل
فصوسة اجملتمع نتاج ملناهج التعليم فيه" (الشمراين،1427 ،
ص.)121
إن التحديا والت ا الض مير هبا العامل بصوسة مستمرة
تعد أسضا خصبة ملراجعة وحتليل وتقومي وتطوير املناهج
التعليمية بني الفينة واألخر و"ال تزال احلاجة قائمة لبذل
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ويؤدي عدم احملافظة على اليروسيا ا م إىل جنوح
األحداث الذين هم املعنيون بالعملية التعليمية ،ويؤكد ذلك
دساسة احلناكي ( .)1427
إن احنراع األحداث هبذا املعىن ما هو إال عر أو
جمموعة من األعرا ولي قائما بذاته؛ ألنه سلوك يعك
اضطرابا اجتماعيا أو ض طا اقتصاديا أو نقصا عقليا أو
جسمانيا ،ويشرتك يف حدوث هذا العر أو هذا االحنراع
وتكوينه مجلة من تلك األسباب والعوامل املتنوعة االجتماعية
واالقتصادية واجلسمانية حبيث تتفاعل مجيعها وبدسجا
خمتلفة إىل أن تؤدي إىل وجود ما يسمى اجلناح أو الشذوذ
واالحنراع.
ومما يؤكد أمهية اليروسيا ا م  ،ما أمرنا اهلل به يف
القرآن الكرمي باحملافظة على هذه اليروسيا من ذلك قوله
تعاىل:

مث سرته اهلل فهو إىل اهلل إن شا عفا عنه ،وإن شا عاقبه).
فبايعناه على ذلك (البخاسي ،1422،برقم .)3898
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
التعليم العام ،والض هي حمل الدساسة.
ونظرا ألمهية الوثيقة فقد اجته بعض الباحثني إىل دساستها
وحتليلها كما يف دساسة الشمراين ( ،)1427والدهيمان
( ،)1430والرتكي ( ،)1432والسي ( ،)1434والعمري
( ،)1433والبهالل ( ،)1435وأوةى الباحثون بيروسة
متابعة دساسة هذه الوثيقة ،ومل ينم إىل علم الباحثني دساسة
مشاهبة لدساستهما ،سو دساسة ا طيب ( ،)1433والض مت
إجراؤها يف األسدن على مناهج الرتبية اإلسالمية .ولذلك فإن
الدساسة احلالية حتاول معرفة مد تلبية وثيقة منهج مواد
العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام
لليروسيا ا م ؟

ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐﳑﱠ

(االنعام ،)151:وقوله تعاىل:

مشكلة الدراسة:

ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

إن اجملتمع عامة والشباب اإلسالمي ومناهج الرتبية
اإلسالمية خاةة " تواجه حتديا كب ا ،يتمثل يف اجتياح
الثقافا األجنبية الوافدة لدوسنا مبا حتتويه من عن وإثاسة
وجرمية وجن وإباحية .فاهلل وحده يعلم مد تأث هذه
اهلجمة على النش  ،ومبا تلحقه به من إفساد ودماس
واحنرافا سلوكية وخلقية وعقدية"(حريري ،1428،ص،)24
وتوةلا دساسة حريري (1428هـ) .إىل أن أغلب االحنرافا
الض تظهر على الشباب ميكن إبرازها يف :االحنرافا العقدية
والفكرية والسلوكية واألخالقية وأوةا إىل تدعيم املقرسا
مبناهج الس ة العطرة لشباب املسلمني يف القرون األوىل حىت
يتأثر هبا النش بدال من تركهم للتأثر مبناهج الشباب ال ريب.
وقد أثبتا نتائج حتليل حمتو كتب العلوم اإلسالمية
بالص السادس االبتدائي ،تدين مستو تيمني حمتو

ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ ﳊﳋ
ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ

وقوله

(اإلسرا ،)27-26:

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ (اإلسرا -32:
 ،)33ومن السنة قوله ةلى اهلل عليه وسلم :عن عبادة بن
الصاما سضي اهلل عنه -وكان سديدا ،ومن أحد النقبا ليلة
العقبة -أن سسول اهلل ةلى اهلل عليه وسلم ،قال :وحوله
عصابة من أةحابه( :بايعوين على أن ال تشركوا باهلل شيئا،
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
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-3التعرع على أي اليروسيا ا م
باهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية.

الكتب للقيم الالزمة للتالميذ ،ووجود قصوس يف عمق وتناول
القيم ،كما أثبتا نتائج تطبيق املقياس الديين على تالميذ
الص السادس ،عن وجود عالقة إجيابية بني القيم املتيمنة
مبحتو كتب العلوم اإلسالمية وبني سلوكهم الديين ،ويف
ضو النتائج الض توةلا إليها الدساسة احلالية ،قدما عدة
توةيا ومقرتحا من بينها :ضروسة تطوير كتب العلوم
اإلسالمية بالص السادس االبتدائي ،يف قائمة القيم الالزمة
للتلميذ والض توةلا إليها الدساسة احلالية
(الرشيدي.)1431،
ومن هنا ير الباحثان ضروسة تلبية وثيقة منهج مواد
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
فإن مشكلة الدساسة تتمثل يف السؤال اآليت :ما مد تلبية
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة لليروسيا ا م .

أكثر استحواذا

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام ،وذلك يف
ضو مراعاهتا لليروسيا ا م  ،طبعا هذه الوثيقة
بتاسيخ1427 :هـ ،وتتكون من ( )178ةفحة ،يتكون القسم
األول منها على ( )154ةفحة وهو القسم املعين بالدساسة.
احلدود الزمانية :جر الدساسة يف الفصل الدساسي األول
للعام الدساسي 1436/1435هـ.
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
بالوثيقة يف أمره ،أي :بالثقة (ابن منظوس ،2004 ،ص.)151
املنهج ل ة :من هنج ،وطريق هنج ،...ومنهج الطريق:
وضحه ،واملنهاج كاملنهج ،واملنهاج :الطريق الواض  ،وهنجا
الطريق :أبنته ،وأوضحته ،وهنجا الطريق :سلكته ،والنهج:
الطريق املستقيم (ابن منظوس ،2004 ،ص.)365
املنهج اةطالحا :خمطط تربوي يتيمن عناةر مكونة من
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
لشخصية املتعلم جبوانبها التعليمية ،والوجدانية ،واجلسمية،
املتعلم (سعادة،
وتقومي وحتقق ذلك كله لد
وابراهيم.)2004،

أسئلة الدراسة:
-1ما مد تيمني أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية
لليروسيا ا م ؟
-2ما نواحي القصوس-إن وجد  -يف أهداع وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية املتعلقة باليروسيا ا م ؟
-3ما أكثر اليروسيا ا م استحواذا على اهتمام وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية؟
أهداف الدراسة :
-1التعرع على مد تيمني أهداع وثيقة منهج مواد
العلوم الشرعية لليروسيا ا م .
-2التعرع على نواحي القصوس-إن وجد  -يف أهداع
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية املتعلقة باليروسيا ا م .

134

فهد بن محد أبا مني وتوفيق بن إبراهيم البديوي :تلبية وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم ...

وميكن تعريفها إجرائيا بأهنا :جمموعة القيم الراسخة الض
تسعى وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية إىل ترسيخها لد
الطلبة ،حبيث تكون معتقدا ساسخة يف النف اإلنسانية،
تصدس عنها األفعال املرغوب فيها وجوبا ،ويتم قياس مد
حتقق هذه اليروسا يف وثيقة املنهج من خالل أداة
الدساسة.

وثيقة منهج اةطالحا :هي ا طوط العامة للمنهج املدسسي
الض توجه تألي الكتاب املدسسي ،وعلى ضوئها يتم التقومي،
وتشمل الوثيقة العناةر اآلتية :األهداع العامة وا اةة،
ومفردا احملتو لكل من مادة التعليم العام واألنشطة،
والوسائل ،وأساليب التقومي (البهالل.)1435،
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
لكتاب الطالب ودليل املعلم") ،1428ص.)311
وثيقة املنهج إجرائيا :هي خطة مكتوبة يقوم عليها منهج
مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة يف اململكة العربية السعودية وتشمل األهداع
العامة وا اةة ملواد العلوم الشرعية وهي :القرآن الكرمي،
والتفس  ،والتوحيد ،واحلديث ،والفقه ،املعتمدة من وزاسة
الرتبية والتعليم بتاسيخ1427 :هـ ،وتقع يف ( )178ةفحة.
مواد العلوم الشرعية :هي املقرسا الدساسية الض تدسس يف
التعليم العام يف مداسس اململكة العربية السعودية ،وهي القرآن
الكرمي ،والتجويد ،والتفس  ،والتوحيد ،واحلديث ،والفقه.
املرحلة االبتدائية :هي أول مرحلة يف التعليم العام ،ومدة
الدساسة هبا سا سنوا تبدأ من سن السادسة ،وتنتهي
بسن الثانية عشرة ،وتؤهل احلاةل عليها االنتقال للمرحلة
الض تليها.
املرحلة املتوسطة :هي املرحلة الض تلي املرحلة االبتدائية
وتسبق املرحلة الثانوية ،ويسم االلتحاق هبا بعد إمتام دساسة
املرحلة االبتدائية وتبدأ من سن الثانية عشرة وتنتهي يف سن
ا امسة عشرة ومدهتا ثالثة سنوا .
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
املال (شليب.)1986،

الدراسات السابقة:
تعد مراجعة الدساسا السابقة املتعلقة بالدساسة احلالية من
أهم خطوا البحث العلمي إذ يتناول هذا اجلز عرضا
للدساسا السابقة ذا العالقة مبوضوع الدساسة؛ هبدع
االستفادة منها يف حتديد موقع الدساسة احلالية من هذه
الدساسا  ،وكيفية إعداد أدوا الدساسة وإجرا اهتا ،وأييا
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.
وقد ةنفا هذه الدساسا وفقا للمحاوس الثالثة اآلتية:
أوال :دساسا تناولا حتليل منهج مواد العلوم الشرعية،
وعددها( :ثالث دساسا ).
ثانيا :دساسا تناولا حتليل وثيقة منهج مواد العلوم
الشرعية ،وعددها( :سا دساسا ).
ثالثا :دساسا تناولا اليروسيا ا م  ،وعددها:
(دساستان).
أوال :دراسات تناول تحلي منهج مواد العلوم الشرعية
ً

-1دساسة احليدس ( )1425هدفا :لتحليل حمتو كتاب
احلديث والثقافة اإلسالمية املقرس على الص األول الثانوي
للتعرع على مد حتقيقه ألهداع املرحلة .استخدم
الباحث املنهج الوةفي .تلخصا نتائج الدساسة يف :أن
األهداع الض حتققا بدسجة كب ة بنا على حتليل الباحث
( )12هدفا وهي متثل نسبة  %48من جمموع أهداع املرحلة
الثانوية .وأن األهداع الض حتققا بدسجة متوسطة بنا على
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حتليل الباحث ( )10أهداع وهي متثل نسبة  %40من
جمموع أهداع املرحلة الثانوية .إن األهداع الض مل تتحقق
بنا على حتليل الباحث ثالثة أهداع وهي متثل نسبة %12
من جمموع أهداع املرحلة الثانوية.
-2دساسة السي ( )1433هدفا :لتحليل كتاب التوحيد
املقرس على طلبة الص ا ام االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية ،والوقوع على مد استباط احملتو بأهداع
املقرس .استخدم الباحث املنهج الوةفي التحليلي .وكان من
أهم نتائج الدساسة :أن مستو حتقق األهداع العامة يف
الفصل الدساسي الثاين أعلى من الفصل الدساسي األول .وأن
مستو حتقق األهداع ا اةة يف الفصل الدساسي األول
أعلى من الفصل الدساسي الثاين.
-3دساسة الدوسري ( )1433هدفا :إىل حتليل حمتو مقرس
احلديث والثقافة اإلسالمية للص الثاين الثانوي والتعرع
على مد تيمينه للقيم األخالقية اإلسالمية .استخدم
الباحث املنهج الوةفي التحليلي .وكان من أهم النتائج :أن
بعض القيم تكرس بدسجة كب ة ضمن حمتو كتاب احلديث
والثقافة اإلسالمية للص األول الثانوي الشرعي بنني .مثل
قيم(:الطاعة ،والعفة ،والكرم) .حتقيق تيمني بعض القيم
بدسجة متوسطة أقل من تكراسا القيم السابقة مثل قيم
(النصيحة ،واحملبة يف اهلل ،واألمانة) .تكراس بعض القيم
بدسجة أقل من املتوسط لكنها ضمن املأمول من الكتاب يف
بعض القيم مثل قيمة( :الرفق ،والتفاؤل) .بعض القيم ذكر
بتكراسا أقل من املتوسط لكنها من األمهية مبكان ،فينب ي
تعزيز وترسيخ ذكرها ،مثل قيم( :احللم ،وغض البصر،
وااللتزام باللباس الشرعي) .ذكر بعض القيم بدسجة قليلة مثل
قيم( :اإليثاس ،والعفو ،وطالقة الوجه) .فيجب التأكيد على
ذكر هذه القيم ،والرتكيز عليها.
ثانيا :دراسات تناول

الشرعية

-1دساسة :الشمراين ( )1427هدفا إىل :التعرع على
مظاهر ال لو يف الدين الض اهتما مناهج العلوم الشرعية
بيع التحذير منها ،وكذلك التعرع على جوانب التحذير
من ال لو يف الدين وجوانب النقص الض تيمنتها وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية يف التعليم األساسي ،يف ضو معاي
التحليل احملكمة استخدم الباحث املنهج الوةفي باستخدام
األسلوب التحليلي .وتوةل الباحث إىل أن :بعض املعاي
احملكمة الض وضعها الباحث حتقق بدسجة كب ة وعددها
( )14معياسا ،وكانا حمل اتفاق بني حتليل الباحث وحتليل
احمللل اآلخر .حتقق املعياس ا ام عشر :بدسجة كب ة من
وجهة نظر احمللل اآلخر وبدسجة متوسطة من وجهة نظر
الباحث .املعاي الض حتققا بدسجة متوسطة واتفق عليها
حتليل الباحث واحمللل اآلخر كانا أسبعة معاي وهي املعياس
الثالث.
-2دساسة :الدهيمان ( )1430هدفا إىل :حتديد أهم
حقوق املرأة املسلمة املالئم تيمينها يف أهداع وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية للتعليم األساسي ،ومعرفة ما تتيمنه
أهداع وثيقة مواد العلوم الشرعية من حقوق للمرأة املسلمة.
استخدم الباحث املنهج الوةفي التحليلي القائم على
التحليل الكمي .من أهم نتائج الدساسة :بل عدد األهداع
املشتملة على تيمينا للحقوق ( )280هدفا ،أي مبا
نسبته  ،%11.2من جمموع أهداع الوثيقة .حظيا املرحلة
املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا حقوق املرأة املسلمة
يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا نسبته % 69
من جمموع التكراسا  ،يف حني تدنا نسبة ما احتوته املرحلة
االبتدائية األولية إىل  ،%2.3من جمموع التكراسا .
-3دساسة الرتكي ( )1432هدفا إىل :التعرع على مد
تيمني أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ملبادئ حقوق اإلنسان .استخدم
الباحث منهج التحليل التكاملي القائم على أسلوب حتليل
احملتو  .وخلصا أهم نتائج الدساسة إىل :اشتمال مصادس

تحلي وثيقة منهج مواد العلوم
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املتعلقة بتنمية القيم األخالقية لد الطالب ،وبشكل مباشر
ملعظم األهداع املرتبطة بتحقيق التوازن يف شخصية الطالب،
وإحاطة الطالب بوسائل األعدا  ،يف تشويه اإلسالم والنيل
منه ،وبشكل غ مباشر ،لكامل األهداع املرتبطة بتمتع
الطالب حبقوقهم اإلنسانية.

الشريعة اإلسالمية على مجيع مبادئ حقوق اإلنسان احملددة
يف األداة .كما اشتملا أهداع وثيقة منهج مواد العلوم
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على
( )1493تيمينا ملبادئ حقوق اإلنسان ،غ أن معظمها
جا ضمنية وليسا ةرحية.
-4دساسة العمري ( )1433هدع إىل :الوقوع على مد
تيمن وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة ثقافة احلواس والصادسة عام 1427هـ .استخدم
الباحث املنهج الوةفي القائم على أسلوب حتليل احملتو .
أهم النتائج :بل ا األهداع املتيمنة لثقافة احلواس ()253
هدفا متثل ما نسبته %10من جمموع أهداع الوثيقة.
-5دساسة السي ( )1434هدفا إىل :حتديد ما تتيمنه
أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة من مهاسا التفك الناقد .استخدم الباحث
املنهج الوةفي التحليلي القائم على التحليل الكمي
والكيفي .ومن أهم النتائج :أن األهداع املشتملة على
تيمينا ملهاسا التفك الناقد قد بل ا ( )976هدفا،
أي ما نسبته %32.2من جمموع أهداع الوثيقة .حظيا
املرحلة املتوسطة بالقدس األكرب من تيمينا مهاسا
التفك الناقد يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية مبا
نسبته  %68.7من جمموع التكراسا  ،يف حني بل تكراس
تيمني مهاسا التفك الناقد يف املرحلة االبتدائية ما نسبته
.%31.3
-6دساسة :البهالل ( )1435هدفا إىل :حتقيق متطلبا
األمن الفكري يف أهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية باملرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية .استخدم الباحث نوعني
من املنهج الوةفي مها :املنهج الوةفي التحليلي ،واملنهج
املسحي .وكان من أهم نتائج الدساسة ما يأيت :تيمنا
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلة الثانوية ،بشكل
مباشر وضمين ،لكامل األهداع املرتبطة ب رس وتعزيز
العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب ،ومعظم األهداع

ثالثاً :دراسات تناول الضروريات الخمس
-1دساسة القاضي ( )1432هدفا إىل :التعرع على دوس
األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على حف اليروسيا من
مقاةد الشريعة .استخدم الباحث املنهج االستنباطي .وكان
من أهم النتائج :حاجة األسرة إىل منهج متكامل يكون به
سعادهتا وفالحها يف الدنيا واآلخرة .كذلك أثر األسرة يف
إكساب األوالد املعاسع واملهاسا واالجتاها وغ ذلك.
-2دساسة ا طيب ( )1433هدفا إىل :التعرع على مد
احتوا كتب الثقافة اإلسالمية يف املرحلة الثانوية يف األسدن
األهداع الرتبوية الض حتقق اليروسا ا م لد الطلبة،
وكذلك التعرع على اليروسيا ا م الواجب توافرها يف
كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األسدن .استخدم
الباحث املنهج الوةفي القائم على حتليل احملتو  .ومن أبرز
نتائج الدساسة :استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة اإلسالمية
للمحوس األول وهو (حف الدين) .جا نسبة مراعاة
األهداع الض حتقق اجملاال األخر وهي(:حف النف ،
وحف املال ،وحف العر  ،وحف العقل) متدنية جدا.
التعليق على الدراسات السابقة:

أوال :اختاس الباحثان جمموعة من الدساسا السابقة وثيقة
الصلة مبوضوع الدساسة ،إذ جا هذه الدساسا متعلقة
بوثيقة منهج مواد العلوم الشرعية ،وتعد هي جمتمع الدساسة
املشرتك بني تلك الدساسا الشمراين ) ،)1427والدهيمان،
) ،)1430والرتكي ( ،)1432والعمري ( ،)1433والبهالل
) )1435غ أن هذه الدساسة تتناول حتليل الوثيقة يف ضو
موضوع خمتل وهو :اليروسيا ا م .
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يتم تطبيقها من أجل الوةول إىل الوة املوضوعي واملنظم
والكمي للميمون الظاهر ملادة من مواد االتصال (طعيمة،
 ،2004ص ،)70وذكر ا والدة ،وعيد ( ،2006ص)160
بأنه "جتزئة مادة االتصال املسموعة أو املقرو ة وبياهنا ،وفق
معاي حمددة ،خيتاسها الباحث ،ووفق خطة موضوعة،
وأهداع خمطط هلا".
وملا كانا وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية من وثائق
االتصال املكتوبة ،فإن أسلوب حتليل احملتو هو األنسب
ملوضوع الدساسة؛ وذلك ب ر الوقوع على مد تيمن
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية لليروسيا ا م ومواطن
اليع وكيفية تطوير الوثيقة وحتسينها.

ثانيا :استفاد الباحثان من دساسة ا طيب ( )1433يف بنا
أداة الدساسة بنسبة كب ة ،وقد كونا هذه الدساسة لد
الباحثني وغ ها من الدساسا  ،إملاما جيدا فيما يتعلق
مبوضوع الدساسة ،كما اختلفا دساسة ا طيب ( )1433عن
الدساسة احلالية يف جمتمع الدساسة وعينته واحلدود املكانية
والزمانية.
ثالثا :تتفق هذه الدساسة مع دساسة ا طيب،)1433( ،
والقاضي ( )1432يف مفهوم اليروسيا ا م وأمهيتها
وكي يتم حفظها واآلثاس اإلجيابية من حفظها.
سابعا :ختتل هذه الدساسة عن دساسة البهالل ( )1435يف
جمتمع الدساسة وعينته ،إذ إن هذه الدساسة متعلقة باملرحلتني
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
دساسة حتليلية يف موضوع اليروسيا ا م سوا لوثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية ،أو ملقرسا مواد العلوم الشرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
سادسا :تؤكد أغلب الدساسا السابقة أن هناك قصوسا
واضحا ومعيبا لوثيقة مناهج العوم الشرعية مما يستدعي
تطويرها.
ومن هنا يأمل الباحثان أن تكون هذه الدساسة إضافة
مفيدة ملا ُسبق به يف هذا اجملال من دساسا  ،وأن يكون عونا
للباحثني واملهتمني مبوضوع اليروسيا ا م .

مجتمع الدراسة وعينته:

يتكون جمتمع الدساسة وعينته من األهداع العامة
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
باململكة العربية السعودية املطبوعة بعام 1427ه ،والض تبدأ
من ةفحة ( )15إىل ةفحة ( )154والض يبل جمموعها
( )2375هدفا واستثين من عينة الدساسة ما يأيت:
مقدمة الوثيقة ،وا طة الدساسية ،واألهداع العامة للتعليموعددها ( )28هدفا ،وفهرس احملتويا .
الفصول من ا ام حىت السابع ،مشتملة النشاطاالتعليمية ،والوسائل التعليمية والتقنيا الرتبوية ،وأساليب
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
سهل عملية التحليل ،مث عرضها بصوسهتا األولية
معياسا دقيقا يُ ِّ

منهج الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدساسة استخدم الباحثان املنهج
الوةفي املبين على حتليل احملتو القائم على التحليل الكمي
والكيفي ،الذي عرفه ب لسون "Berelsonبأنه طريقة حبث
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(أبو عالم ،1428 ،ص )97وظهر للباحثني إمكان الوثوق
باألداة قبل استخدامها يف الدساسة.

على جمموعة من احملكمني ،وأخ ا إعداد أداة الدساسة
بصوسهتا النهائية.

معايير التحلي :
يف ضو نتائج التحكيم ومالحظا احملكمني حو
األداة مخ ضروسيا أساسية يتفرع منها  44معياسا
للتحليل ،وقد أفاد الباحثان من األداة احملكمة لدساسة
ا طيب )1433هـ) بنسبة كب ة ،ومت التعديل عليها فيما سأ
احملكمون (ملحق)3

األساليب اإلحصائية:
ملعاجلة البيانا إحصائيا ،اختاس الباحثان األساليب
اإلحصائية املناسبة وهي :التكراسا والنسب املئوية ،ومعادلة
( )cooperحلساب معامل االتفاق بني حتليلي الباحثني،
وكذلك حساب معامل االتفاق بني حتليلي الباحثني واحمللل
اآلخر؛ للتأكد من ثبا وةدق التحليل.

صدق األداة:

للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدساسة (قائمة
التحليل) ،قام الباحثان بالتحقق من ةدق األداة باستخدام
طريقة ةدق احملكمني ،وذلك وفق اإلجرا ا اآلتية:
عر أداة الدساسة على جمموعة من ا ربا واملختصني
يف اليروسيا ا م والبال عددهم ( )60خب ا ،وذلك

إجراءات الدراسة:

-1حتديد وحدا التحليل وفئاته
مت اختياس وحدة املوضوع أو الفكرة ملال متها هذه
الدساسة ،وحتدد فئا التحليل يف اليروسيا ا م وما
يلحق هبا ،على شكل قائمة من املعاي احملكمة (جدول .)1
كما مت تصميم جداول التحليل لبيان التكراسا ،
والنسب املئوية وغ ها ،مما هو موض يف (جدول  .)4وقد
أفاد الباحثان يف ذلك من دساسة العمري ).)1433
-2إجرا ا التحليل
يوض شكل تيمن هذا املعياس يف األهداع
أ.
بشكل ةري  ،والعمود الثالث يوض شكل تيمن هذا
املعياس يف األهداع بشكل ضمين.
ب .مت تقسيم حتليل األهداع على ثالثة فروع :الصفوع
األولية يف املرحلة االبتدائية ،مث الصفوع العليا يف املرحلة
االبتدائية ،مث املرحلة املتوسطة.
ج .تفريـ نتــائج التحليــل –حتليلــي البــاحثني األول والثــاين–
يف ج ــداول تب ــني ع ــدد األه ــداع املتي ـ ِّـمنة لك ــل معي ــاس م ــن
مع ـ ــاي التحلي ـ ــل ،م ـ ــع بي ـ ــان نس ـ ــبة التواف ـ ــق ب ـ ــني التحل ـ ــيال
(جدول .)1
د .ب ـدأ الب ـاحث ـان بعمليـة التحليل األوىل للوثيق ـة يف ت ـاسيخ:
 1436 / 2 / 2هـ ،وحىت 1436 / 2 / 6هـ ،وبعدها

خالل الفرتة 1436/1/13ه حىت 1436/1/29ه ،وقد

طُلب إىل هؤال احملكمني احلكم على فقرا القائمة حسب
ما يرونه مناسبا لتحسني القائمة من حيث:
وضوح ةياغة عباسة اليروسة.مالئمة العباسة.أمهية العباسة.إضافة أية مالحظا مقرتحة.إضافة أي حقوق أخر .(ملحق ،)1وقد استجاب ( )18حمكما ،مبجموعة من
املقرتحا مشلا :حذع بعض العباسا أو دجمها وإضافة
بعض العباسا وتعديل اآلخر ،وقد اشتملا األداة بصوسهتا
األولية على مخسة حماوس ،ويندسج حتا كل حموس جمموعة من
العباسا متثل كل عباسة معياسا واحدا من معاي التحليل.
كما مت جتريب األداة على جمموعة من األهداع العامة
وا اةة عينة الدساسة-وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة-؛ "وذلك ب ر التحقق من
ةدق األداة وةالحيتها ملا أُعد لقياسه" كما أشاس بذلك
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بأسبوعني قام الباحثان بقياس الصدق والثبا  ،بالتحليل
دون خالهلا تيمني
اآلخر وملدة أسبعة أيامّ ،
أي من معاي التحليل.
كل هدع اشتمل على ٍّ
نسبة االتفاق =
وكانا النتيجة:

ه .قام الباحثان بالتأكد من ثبا التحليلني حبساب نسبة
التوافق بني التحليلني من خالل تطبيق ،معادلة
االتفاق()cooperبني التحليلني:
عدد مرا االتفاق

عدد مرا
االتفاق

548
6 + 548

وقيم معامل االتفاق بعد ذلك جا أعلى من ( )0.9أو
تساوي ( ،)1وجا جمموع معامال االتفاق بنسبة
()0.99؛ مما يدل على ثبا التحليل.

جدول 1

رقم العبارة
المحور

عدد تكرارها في
التحلي الثاني

حف الدين
حف الدين

ةري

ضمين

جمموع

ةري

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ضمين

جمموع

1
0

4
4

5
4

1
0

5
4

6
4

ةري

0

6

6

0

6

ضمين

1

3

4

1

التحليلين

جمموع

0

3

3

المشتركة بين

ةري

17
10
21
6
4
27
0
1
0
0
1
0

34
56
20
14
3
173
6
4
6
4
4
0

معام االتفاق
ضمين

للباحثين صراحةً
وضمناً

17 51
15 71
22 41
5 20
4
7
25 200
0
6
1
5
0
6
0
4
1
5
0
0
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التكرارات

جمموع

عددينتكرارها في
معامالت االتفاق بين التحلي األول وبين التحلي الثاني للباحث
التحلي األول
العبارة
م
للباحثين صراحةً
وضمناً

2

× 100

فيه أن أق قيمة لمجموع معامل االتفاق هي (،)0.66

ويعد 98.6 :معامل ثبا مرتفع
واجلدول اآليت سقم( )1يوض معامال االتفاق بني
التحليل األول ،والتحليل الثاين الذي قام به الباحثان :وجند

1

عدد مرا
عدم االتفاق

+

نسبة االتفاق =

 1تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني
 2تعظيم النيب  يف نفوس املتعلمني
 3توحيد اهلل وإفراده بالعبادة
 4القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل
 5معرفة األدلة الشرعية حلف الدين
 6التمسك بالدين قوال وعمال
 7تعزيز الوال للمؤمنني باهلل تعاىل
 8متكني الربا ة من أعدا اهلل تعاىل
 9تعزيز االنتما ملذهب أهل السنة واجلماعة
 10التعرع على ال اية من اجلهاد
 11التفريق بني اجلهاد واإلسهاب
 12التعرع على عقوبة املرتد عن دين اهلل
االلتزام مببادئ الدين اإلسالمي يف احملافظة على
 1النف
التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم
 2للمحافظة على النف
التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على
 3النف
 4التعرع على مكانة النف يف الدين
 5حترمي إلقا النف للتهلكة
 6التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص
 7التعرع على حد االعتدا على النف

× 100

34
56
20
14
3
161
6
4
6
4
4
0

51
71
41
19
7
186
6
5
6
4
5
0

1
1
0.95
0.83
1
0.93
1
1
1
1
1
1

0.97
1
0.91
1
1
0.93
1
0.80
1
1
1
1

0.98
1
0.93
0.95
1
0.93
1
0.83
1
1
1
1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

35
56
22
14
3
161
6
5
6
4
4
0

17 52
15 71
21 44
5 19
4
7
25 186
0
6
1
6
0
6
0
4
1
5
0
0

0

3

3

0

3

3

4

1

3

4

6

0

6

6

1

1
0

4
4

5
4

0.83 0.80 1
1
1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1
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التحذير من كل ما يير اجلسد
معرفة حكم القصاص
التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع
حبف النف
االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا
على األعرا
الوقوع على احلدود الشرعية حلماية األعرا
التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر
التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف
حف العر
االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر
معرفة اآلثاس السلبية للعالقا اجلنسية احملرمة
معرفة األدلة الشرعية حلف املال

8
9

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

1

2

التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال

1

5

6

1

5

6

1

5

6

1

1

1

3

التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال
احلث على أدا األموال واألمانا واحلقوق إىل
أةحاهبا
معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد على املال
ب وجه حق
التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب املشروع
التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة
حماسبة النف يف اكتساب وإنفاق املال
اثبا امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالم
العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو
للمحافظة على العقل
التعرع على وسائل حف العقل

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

2

7

9

2

7

9

2

7

9

1

1

1

6

1

7

5

1

6

5

1

0.83 6

1

0.86

3
4
5
6
7

تقدير مكانة العقل يف الشرع
احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع
إعمال العقل والنظر يف الكون والنف واحلياة
معرفة اآلثاس السلبية عند اإلضراس بالعقل
تطبيق العقوبا الشرعية ملن يير بالعقل
اجمل ـ ـ ــموع

10
1
حف العر

3

2
3
4
5
6
1

4

حف املال

5

حف العقل

4
5
6
7
8
9
1
2

0

3

3

0

3

3

0

3

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

3

1

3

4

1

2

3

0.75 0.66 1

2
0

3
12

5
12

2
0

3
11

5
11

2
0

3
11

5
11

1
1
1
0.92 0.92 1

0

4

4

0

4

4

0

4

4

1

2
2

10
3

12
5

2
2

11
3

13
5

2
2

10
3

12
5

0.92 0.92 1
1
1
1

1

1

0
0
0
1

3
2
8
13

3
2
8
14

0
0
0
1

3
2
8
14

3
2
8
15

0
0
0
1

3
2
8
13

3
2
8
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.93 0.93 1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

0.75 0.66 1

0

6

6

0

6

6

0

6

6

1

1
2
0
1
2

3
5
2
4
2

4
7
2
5
4

1
2
0
1
2

3
6
2
4
2

4
8
2
5
4

1
2
0
1
2

3
5
2
4
2

4
7
2
5
4

1
1
1
0.88 0.83 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

0.99 0.99 0.97 548 434 114 559 444 115 565 447 118
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تطبيق املعادلة السابقة ذاهتا حلساب التوافق بني حتليل
الباحثني وحتليل الفاحص اآلخر للتأكد من ةدق
التحليل ،من خالل تطبيق معادلة االتفاق( )cooperبني
ز .التحليلي:

و .وللتأكد من ةدق التحليل اختاس الباحثان فاحصا آخر
هو األستاذ :ناةر بن سعود ا نيين – معلم تربية إسالمية
بكالوسيوس شريعة – للقيام بعملية حتليل جز من الوثيقة
للتأكد من ةدق التحليل وذلك بعد تدسيبه على كيفية
حتليل احملتو  ،وتزويده بالتعليما العلمية املطلوبة ،ومت

عدد مرا االتفاق
نسبة االتفاق =

عدد مرا
االتفاق

عدد مرا
عدم االتفاق

+

وكانا النتيجة:

× 100

287
3 + 287

نسبة االتفاق =

× 100

ويعد 98.9 :معامل ثبا مرتفع.
وجند أن أقل قيمة جملموع معامل االتفاق هي (،)0.94
وأعلى قيمة تساوي ( )1وقد تكرس كث ا ،وجا جمموع
جدول2:

معامالت االتفاق بين التحلي الثاني للباحثين وبين تحلي الفاح
رقم العبارة
المحور

م

العبارة

االتفاق بنسبة ()0.99؛ مما يدل على ةدق

معامال
التحليل.
يف اجلدول اآليت سقم( )2يوض معامال االتفاق بني
التحليل الثاين للباحثني وحتليل الفاحص اآلخر:
اآلخر

عدد تكرارها في

عدد تكرارها في

للباحثين صراحة

اآلخر صراحة

التحلي الثاني
وضمنًا

المشتركة بين
التحليلين

وضمنًا

ةري

ضمين

جمموع

ةري

ضمين

جمموع

ةري

ضمين

جمموع

حف الدين

7 50 43 7
10 16 6 10
2 10 8
2
1
2
1
1
17 117 100 17
0
1
1
0
0
1
1
0
0
3
3
0
0
2
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0

7 50 43
10 16 6
2 10 8
1
2
1
17 115 98
0
1
1
0
1
1
0
3
3
0
2
2
1
2
1
0
0
0

ةري

8

16

24

8

15

23

8

15

23

ضمين

حف النف

2

معام االتفاق

جمموع

1

 1تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني
 2تعظيم النيب  يف نفوس املتعلمني
 3توحيد اهلل وإفراده بالعبادة
 4القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل
 5معرفة األدلة الشرعية حلف الدين
 6التمسك بالدين قوال وعمال
 7تعزيز الوال للمؤمنني باهلل تعاىل
 8متكني الربا ة من أعدا اهلل تعاىل
 9تعزيز االنتما ملذهب أهل السنة واجلماعة
 10التعرع على ال اية من اجلهاد
 11التفريق بني اجلهاد واإلسهاب
 12التعرع على عقوبة املرتد عن الدين اهلل
االلتزام مببادئ الدين اإلسالمي يف احملافظة على
 1النف
التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم
 2للمحافظة على النف

تحلي الفاح

التكرارات

0.96 0.94 1

1
1 1 50 43
1
1 1 16 6
1
1 1 10 8
1
1 1 2
1
0.98 0.98 1 115 98
1
1 1 1
1
1
1 1 1
1
1
1 1 3
3
1
1 1 2
2
1
1 1 2
1
1
1 1 0
0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1
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رقم العبارة
المحور

م

العبارة

عدد تكرارها في

عدد تكرارها في

للباحثين صراحة

اآلخر صراحة

التحلي الثاني
وضمنًا

التحليلين

وضمنًا

حف العر
حف املال
حف العقل

ةري

ضمين

جمموع

ةري

ضمين

جمموع

ةري

ضمين

جمموع

ةري

5

المشتركة بين

ضمين

4

معام االتفاق

جمموع

3

تحلي الفاح

التكرارات

0

4

4

0

4

4

0

4

4

1

1

1

1
0
0
0
0

2
1
0
0
0

3
1
0
0
0

1
0
0
0
0

2
1
0
0
0

3
1
0
0
0

1
0
0
0
0

2
1
0
0
0

3
1
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

1

1

0

6

6

0

6

6

0

6

6

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

2
2

3
1

5
3

2
2

3
1

5
3

2
2

3
1

5
3

1
1

1
1

1
1

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

1

2

التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

3
4

التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال
احلث على أدا األموال واألمانا واحلقوق إىل
أةحاهبا
معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد على املال ب
وجه حق

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

2

3

5

2

3

5

2

3

5

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

6
7
8
9

التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب املشروع
التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة
حماسبة النف يف اكتساب وإنفاق املال
إثبا امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالم
العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو
للمحافظة على العقل
التعرع على وسائل حف العقل
تقدير مكانة العقل يف الشرع
احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع
إعمال العقل والنظر يف الكون والنف واحلياة
معرفة اآلثاس السلبية عند اإلضراس بالعقل
تطبيق العقوبا الشرعية ملن يير بالعقل

0
0
0
1

0
1
4
6

0
1
4
7

0
0
0
1

0
1
4
6

0
1
4
7

0
0
0
1

0
1
4
6

0
1
4
7

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0
1
2
0
1
0

2
1
1
0
0
0

2
2
3
0
1
0

0
1
2
0
1
0

2
1
1
0
0
0

2
2
3
0
1
0

0
1
2
0
1
0

2
1
1
0
0
0

2
2
3
0
1
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على
 3النف
 4التعرع على مكانة النف يف الدين
 5حترمي إلقا النف للتهلكة
 6التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص
 7التعرع على حد االعتدا على النف
 8التحذير من كل ما يير اجلسد
 9معرفة حكم القصاص
التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع
 10حبف النف
االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا على
 1األعرا
 2الوقوع على احلدود الشرعية حلماية األعرا
التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على
 3العر
التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف
 4حف العر
 5االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر
 6معرفة اآلثاس السلبية للعالقا اجلنسية احملرمة
 1معرفة األدلة الشرعية حلف املال

5

1
2
3
4
5
6
7

اجمل ـ ـ ــموع

0.99 0.98 1 287 224 63 287 224 63 290 227 63
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نتائج الدراسة:

الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
للتعرع على مد تيمني اليروسيا ا م ؟
يف اجلداول اآلتية :جدول سقم ( ،)4و( ،)5مت تقسيم املرحلة
االبتدائية إىل ةفوع أولية ،وعليا؛ ليتي مد التيمني
بشكل واض  ،واإلبقا على املرحلة املتوسطة كمرحلة
واحدة.

لإلجابة عن السؤال األول :ما مد تيمني أهداع وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية لليروسيا ا م ؟
مت استخدام التكراسا والنسب املئوية للتكراسا يف التحليل
األول والثاين للباحثني وحصر األهداع العامة وا اةة
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،يف وثيقة منهج مواد العلوم
جدول 4

تكرارات الضروريات بحسب (الضرورة والمرحلة الدراسية) ونسبتها إلى أهداف المادة
التكراسا ونسبتها
املئوية املعياس
حف الدين

-1المرحلة االبتدائية (الصفوف األولية):

عدد األهداف العامة والخاصة
للصفوف األولية

عدد التكرارات الواردة في التحلي

نسب التكرارات لألهداف (بالمئة)

70

%22.3

حف النف

0

%0

حف العر

0

%0

حف املال

0

%0

حف العقل

0

%0

المجموع

70

314

%22.3

-2المرحلة االبتدائية (الصفوف العليا):
التكرارات ونسبتها

عدد األهداف العامة والخاصة

عدد التكرارات الواردة في التحلي

للصفوف العليا

المئوية المعيار
حف الدين

نسب التكرارات لألهداف (بالمئة)

181

%20.6

حف النف

6

%0.68

حف العر

0

%0

حف املال

16

%1.8

حف العقل

2

%0.22

المجموع

205

التكرارات ونسبتها

عدد التكرارات الواردة في التحلي

877

%23.37

-3المرحلة المتوسطة:
المئوية المعيار
حف الدين
حف النف
حف العر
حف املال
حف العقل
المجموع

عدد األهداف العامة والخاصة
للمرحلة المتوسطة

نسب التكرارات لألهداف (بالمئة)

150

%12.7

19

%1.6

40

%3.3

35

%2.9

29

%2.4
1181

273
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ثالثا :حصل تيمني اليروسيا ا م يف أهداع وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
(املرحلة املتوسطة) على معدل تكراس بل  )273( :موضعا،
أي ما نسبته ،%23.1 :من جمموع األهداع العامة وا اةة
للصفوع العليا ،والبال ة )1181( :هدفا.
سابعا :حصلا الصفوع األولية من املرحلة االبتدائية على
تكراس بل  )70( :تكراسا بنسبة ،%2.95 :من األهداع
العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
خامسا :حصلا الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية على
تكراس بل  )205( :تكراسا ،بنسبة ،%8.64 :من األهداع
العامة وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

أوال :حصل تيمني اليروسيا ا م يف أهداع وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
(للصفوع األولية من املرحلة االبتدائية) على معدل تكراس
بل  )70( :موضعا ،أي ما نسبته ،%22.3 :من جمموع
األهداع العامة وا اةة للصفوع األولية ،والبال ة)314( :
هدفا.
ثانيا :حصل تيمني اليروسيا ا م يف أهداع وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة
(للصفوع العليا من املرحلة االبتدائية) على معدل تكراس
بل  )205( :موضعا ،أي ما نسبته ،%23.37 :من جمموع
األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا ،والبال ة)877( :
هدفا.

جدول5:
مجموع تكرارات الضروريات بحسب (الضرورة ،والمرحلة الدراسية) ونسبتها إلى أهداف المادة
مجموع التكرارات ونسبتها المئوية
المعيار
مجموع الضروريات الخمس في
الصفوف األولية
مجموع الضروريات الخمس في
الصفوف العليا
مجموع الضروريات الخمس في
المرحلة االبتدائية
مجموع الضروريات الخمس في
المرحلة المتوسطة
المجموع

عدد األهداف العامة والخاصة
للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة

عدد التكرارات الواردة في التحلي
70

نسب التكرارات لألهداف (بالمئة)
%2.95

205

%8.64

275

%11.59

273

%11.51
2372

548

سادسا :جا املرحلة االبتدائية يف املرتبة األوىل بتكراس بل :
( )275تكراسا ،بنسبة ،%11.59 :من األهداع العامة
وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
سابعا :جا املرحلة املتوسطة يف املرتبة الثانية بتكراس بل :
( )273تكراسا ،بنسبة ،%11.51 :من األهداع العامة
وا اةة للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
ثامنا :حصل جمموع تيمني اليروسيا ا م يف أهداع
وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية
واملتوسطة على معدل تكراس بل  )548( :موضعا ،وبل
جمموع األهداع العامة وا اةة جلميع املواد (،)2372

%23.1

وكانا نسبة التكراسا لألهداع ،%23.1 :كما بل ا
نسبتها جملموع أهداع الوثيقة كاملة – جمتمع الدساسة –
والبال عددها )2536( :هدفا ،بنسبة.%21.6 :
وقد اختلفا نتيجة الدساسة احلالية عن نتيجة دساسة
السي ( )1433والض أشاس إىل أن املرحلة املتوسطة
حصلا على أكرب قدس من التيمينا ملهاسة التفك الناقد
الواسدة يف أداة الدساسة ،وكذلك مع دساسة الدهيمان
) ،)1430والض أشاس إىل أنه حظيا املرحلة املتوسطة على
أكرب قدس من تيمينا حقوق املرأة املسلمة.
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مت استخدام حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا ،
والنسب املئوية للتكراسا  ،والرتب ،يف التحليل األول والثاين
للباحثني ،يف وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة للتعرع على نواحي القصوس-
إن وجد -يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية
املتعلقة باليروسيا ا م وكانا النتائج على النحو اآليت:
يف اجلدول اآليت سقم )3( :مت تقسيم املرحلة االبتدائية إىل
ةفوع أولية ،وةفوع عليا؛ ليتي مد التيمني بشكل
واض  ،مث مجعها كمرحلة واحدة ،واإلبقا على املرحلة
املتوسطة كمرحلة واحدة بدون تقسيم.
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)،
لكل من ضروسة( :حف النف  ،وحف العر  ،وحف
املال ،وحف العقل) إذ خلا الوثيقة من أي تكراس.

ويعزو الباحثان اختالع نتيجة هذه الدساسة عن
سابقتها إىل أن املرحلة االبتدائية تُعىن بتنشئة الطالب على
معرفة الدين منذ مراحل تعليمه األوىل ،وتركز عليه بشكل
كب  ،خصوةا يف هذه املرحلة؛ ألهنا مرحلة بنا املعاسع
األساسية ،وسأس هذه املعاسع حف الدين ،لينشأ ويكون
عوده قويا يف حتمل ما يعص به من ف ن
ت وشهوا يف
عاجل أمره وآجله
كما يعزو الباحثان التدسج يف تيمني اليروسيا من
األقل إىل األكثر يف املرحلة االبتدائية بني الصفوع األولية
والعليا مث املرحلة املتوسطة على التوايل إىل :أن هذا يتفق
منطقيا مع منو الطالب وطبيعة تعلمه؛ والض تتطلب غالبا
التدسج من البسيط إىل الصعب ومن احملسوس إىل اجملرد ...
وهكذا.
لإلجابة عن السؤال الثاني :ما نواحي القصوس-إن
وجد  -يف أهداع وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية املتعلقة
باليروسيا ا م ؟
جدول3 :
معايير التحلي مرتبة حسب عدد تكرارها عند الباحثين
اليروسة

م

التكراسا للمرحلة
األولية

اجملموع
ضمين
ةري

الرتبة

النسبة املئوية للتكراسا

النسبة املئوية للتكراسا
الرتبة
اجملموع
ضمين
ةري

النسبة املئوية للتكراسا
الرتبة
اجملموع
ضمين
ةري

الرتبة
اجملموع
ضمين
ةري

الدين النف
العر
املال
العقل

اجملموع

0

0

0

2

0%

0

0

0

0 0%

0

0

5

النسبة املئوية للتكراسا

5

0

0

0

2

0%

5

1

6

5 2.9% 3

1

6

3

3 2.1%

ةري

4

70 56 14

1 251 164 87 88% 1 181 108 73 100% 1

الرتبة
اجملموع
ضمين

3

2

1 150 113 37 91%

النسبة املئوية للتكراسا

1

التكراسا للمرحلة
االبتدائية

التكراسا
للمرحلة العليا

التكراسا للمرحلة
املتوسطة

التكراسا للمرحلة
االبتدائية واملتوسطة

73.1% 1 401 277 124 55%
25 17 8

4.56% 5

7

40 33 7 14.6% 2 40 33

7.29% 3

0

0

0

2

0%

16 14 2

16 14 2 7.8% 2

2

8 5.8%

51 41 10 12.8% 3 35 27

9.30% 2

0

0

0

2

0%

2

2

4

7 0.7%

31 24 7 10.6% 4 29 22

5.65% 4

548 392 156 100% - 273 210 62 100% - 275 172 85 100% - 205 116 44 100% -

100%

70 56 14

0

2

5

0 0.9% 4

2
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كما يعزو الباحثان هذا الرتكيز ليروسة حف الدين يف هذه
املرحلة؛ إىل أن العقيدة هي الركيزة األساسية الض يُ َبىن عليها
باقي اليروسيا  ،والدسع املستقبلي للطالب يف التحصن به،
والنهل من معينه.
كما ير الباحثان أن تكون هناك جرعا بسيطة لبقية
اليروسا الض خلا منها الوثيقة يف هذه الصفوع ليكون
متهيدا للصفوع املقبلة.

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)
ليروسة (حف العر ) إذ خلا الوثيقة من أي تكراس.
ثالثا :ظهر ضع يف تيمني اليروسيا ا م يف وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة بشكل ةري إذ بل عدد التكراسا
الصرحية ( )156تكراسا والتكراسا اليمنية بل ا ()392
تكراسا.
وقد اتفقا نتيجة الدساسة احلالية مع نتيجة دساسة الرتكي

لإلجابة عن السؤال الثالث :ما أكثر اليروسيا

استحواذا على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟
مت استخدام حتليل أهداع الوثيقة وحساب التكراسا
(ةراحة وضمنا) ،والنسب املئوية للتكراسا  ،والرتب ،وذلك
يف التحليل األول للباحثني والتحليل الثاين هلما ،يف وثيقة
منهج مواد العلوم الشرعية يف التعليم العام للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ،للتعرع على أكثر اليروسيا ا م
استحواذا على اهتمام وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية؟
يف اجلدول السابق سقم ( )3مت ترتيب اليروسيا األكثر
استحواذا بشكل تنازيل وكانا النتائج على النحو اآليت:
أوال :أعلى معدل تكراس كان ليروسة (حف الدين) يف
الصفوع العليا من (املرحلة االبتدائية) ،إذ حصل على معدل
تكراس ،بل  )181( :موضعا ،وهو ما ميثل ،%20.6 :من
األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا ،منها)73( :
موضعا بشكل ةري .
ثانيا :حصلا ضروسة (حف الدين) يف املرحلة املتوسطة على
تكراس بل  )150( :موضعا ،وهو ما ميثل ،%12.7 :من
األهداع العامة وا اةة للصفوع األولية من (املرحلة
االبتدائية) ،منها )37( :مرة بشكل ةري .
ثالثا :حصلا ضروسة (حف الدين) يف الصفوع األولية من
(املرحلة االبتدائية) ،على تكراس بل  )70( :موضعا ،وهو ما
ميثل ،%22.3 :من األهداع العامة وا اةة للصفوع
األولية ،منها )14( :مرة بشكل ةري .

( )1432والض أشاس إىل خلو أهداع املرحلة االبتدائية من
تيمني احلق يف االنتخاب والرتش وكذلك احلق يف تكوين

اجلمعيا

ا م

األهلية ،وكذلك مع دساسة الشمراين ()1427

والض أشاس إىل أن املعياس الذي مل يتحقق مطلقا باتفاق
احملللني وهو املعياس التاسع :ونصه " بيان خطر االجتهاد يف
تأويل النصوص بدون أهلية لذلك " ،واتفقا مع دساسة
العمري ( )1433والض أشاس إىل أنه مل يتحقق معياسين من

معاي حموس آداب احلواس ومها( :االتفاق على مرجعية حمددة
عند االختالع ،واملساواة بني املتحاوسين يف الوقا ومكان
اجللوس ،)...كما تتفق مع دساسة الرتكي ) )1432والض
أشاس إىل أنه اشتملا أهداع وثيقة منهج مواد العلوم
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة وبكثافة على
( )1493تيمينا ملبادئ حقوق اإلنسان ،غ أن معظمها
جا ضمنية وليسا ةرحية.
ويرجع الباحثان هذه النتيجة السلبية يف عدم تيمني
بعض اليروسيا ا م يف املرحلة االبتدائية إىل أنه :من
أهداع وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
للمرحلة االبتدائية هو " :تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة
يف نف الطفل وسعايته برتبية إسالمية متكاملة " (وزاسة
املعاسع ،1416 ،ص .)9ويقصد من ذلك الرتكيز على
ضروسة حف الدين ،وهذا ما بدا واضحا من خالل التحليل.
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العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،إذ بل جمموع
التكراسا ( )401موضعا ،ما نسبته.%73.1 :
الثاين عشر :حصلا باقي اليروسيا  :ضروسة (حف املال،
حف العر  ،حف العقل ،حف النف ) على املراتب
اآلتية )51( :موضعا ،بنسبة ،%9.30 :و( )40موضعا،
بنسبة ،%7.29 :و( )31موضعا ،بنسبة ،%5.65 :و()25
موضعا ،بنسبة ،%4.56 :على التوايل.
وقد اتفقا نتيجة الدساسة احلالية مع نتيجة دساسة ا طيب

سابعا :حصلا ضروسة (حف العر ) يف املرحلة املتوسطة،
على تكراس بل  )40( :موضعا ،وهو ما ميثل ،%3.3 :من
األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة ،منها )7( :مرا
بشكل ةري .
خامسا :حصلا ضروسة (حف املال) يف املرحلة املتوسطة،
على تكراس بل  )35( :موضعا ،وهو ما ميثل ،%2.9 :من
األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة ،منها ( )8مرا
بشكل ةري .
سادسا :حصلا ضروسة (حف العقل) يف املرحلة املتوسطة،
على تكراس بل  )29( :موضعا ،وهو ما ميثل ،%2.4 :من
األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة ،منها )7( :مرا
بشكل ةري .
سابعا :حصلا ضروسة (حف النف ) يف املرحلة املتوسطة،
على معدل تكراس بل  )19( :موضعا فقط ،وهو ما ميثل:
 ،%1.6من األهداع العامة وا اةة للمرحلة املتوسطة،
منها )3( :مرا بشكل ةري .
ثامنا :حصلا ضروسة (حف املال) يف الصفوع العليا من
(املرحلة االبتدائية) ،على تكراس بل  )16( :موضعا ،وهو ما
ميثل ،%1.8 :من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا،
منها موضعني بشكل ةري .
تاسعا :حصلا ضروسة (حف النف ) ،يف الصفوع العليا
من (املرحلة االبتدائية) على تكراس بل  )6( :مواضع ،وهو ما
ميثل ،%0.68 :من األهداع العامة وا اةة للصفوع
العليا ،منها )5( :مواضع بشكل ةري .
عاشرا :حصلا ضروسة (حف العقل) ،يف الصفوع العليا
من (املرحلة االبتدائية) على تكراسين ،وهو ما ميثل:
 ،%0.22من األهداع العامة وا اةة للصفوع العليا،
جا كلها ضمنية.
احلادي عشر :حصلا ضروسة (حف الدين) على أعلى
معدل تكراس من بني اليروسيا ا م يف وثيقة منهج مواد

( )1433والض أشاس إىل استفاع نسبة مراعاة كتب الثقافة
اإلسالمية حملوس الدين ،وكذلك مع دساسة العمري ()1433

والض أشاس إىل تفرد مادة احلديث يف مواد املرحلة االبتدائية
على أعلى نسبة ملعاي التحليل ،وتتفق مع دساسة ا طيب
( )1433والض أشاس إىل أنه جا نسبة مراعاة األهداع
الض حتقق اجملاال األخر وهي(:حف النف  ،وحف
املال ،وحف العر  ،وحف العقل) متدنية جدا.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإلجيابية يف استفاع نسبة
تيمني ضروسة الدين إىل:
-1أن الطالب يف هذه املرحلة حيتاج إىل دسنع و ناق يتحصن به
من الشبها والشهوا  ،وهذا يكون بتكثي تعليم علوم
الدين يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
-2أن التعليم يف اململكة العربية السعودية قائم على الشريعة
اإلسالمية يف مجيع مراحل التعليم ،وعادة ما يكون الرتكيز يف
مرحلة البنا وهي املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
وير الباحثان أن هناك خلال يف كون ضروسة
(حف النف ) وسد بتكراسا حمصوسة ،يف وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة( ،للمرحلة
املتوسطة) ،مقاسنة ببقية اليروسا يف املرحلة نفسها؛ ألنه
من خالل استقرا وتتبع احلاال املودعة بداس املالحظة
باململكة العربية السعودية لعام ( )1433-1432وجد أن
عدد املودعني من األحداث ملن هم باملرحلة املتوسطة:
( )436حدثا ،ونسبة من أودع بسبب االعتدا على
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ضمنا ،وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية؛
ألهنا وسد بتكراسا قليلة ،وتيمينها بشكل أوض يف
املرحلة املتوسطة.
-5إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف العقل يف الصفوع
األولية من املرحلة االبتدائية ،وذلك لعدم ذكرها ةراحة أو
ضمنا ،وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة االبتدائية،
ألهنا وسد بتكراسا قليلة ،وتيمينها بشكل أوض يف
املرحلة املتوسطة.
-6يوجد يف الوثيقة كث من املواضع الض جيدس أن تُيمن
أهدافا مباشرة وةرحية عن اليروسيا ا م  ،عوضا عن
األهداع اليمنية وغ املباشرة.
-7يوةى بتطوير الكتب الدساسية ملواد العلوم الشرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وضروسة إحداث نوع من
التوازن والتنويع بني اليروسيا ا م  ،مبا حيقق التتابع
والرتابط يف تدسي هذه اليروسيا بشكل يعمق أثرها يف
نفوس الطلبة.
 -8يوةي الباحثان بإعادة ةياغة وثيقة منهج مواد العلوم
الشرعية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام
ةياغة علمية دقيقة تتسم باملوضوعية والطرح العلمي الدقيق
وعمق الرؤية وفق مؤشرا أدا دقيقة.

األنف  )188(:حالة ،أي ما نسبته %43.1 :من عدد
املودعني( .وزاسة الشؤون االجتماعية ،)1433 ،وهذه نسبة
عالية يف نظر الباحثني ،يياع لذلك أن الطالب يف هذه
املرحلة تعص به ت ا جسدية ونفسية ،والض تسمى
مرحلة املراهقة الض تزخر بكث من املشاكل السلوكية الض من
أخطرها التمرد والعناد (الرفاعي .)1987،كما أكد ذلك
دساسة (احلناكي ،)1427 ،والض أشاس إىل :أن عدم
احملافظة على اليروسيا ا م تؤدي إىل جنوح األحداث.
كما ير الباحثان أن ترتيب اليروسيا بعد التحليل يتناىف
مع ترتيب اليروسيا الض سبق اإلشاسة هلا يف اإلطاس.
التوصيات:
يف ضو ما أسفر عنه نتائج الدساسة ،يوةي الباحثان مبا
يأيت:
-1اإلبقا على ضروسة حف الدين كما وسد يف حتليل
الباحثني يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وعدم املساس هبا؛
ألهنا اليروسة األهم والض يبىن عليها باقي اليروسيا .
-2إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف النف يف الصفوع
األولية من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم ذكرها يف هذه
املرحلة ،وتعزيزها يف الصفوع العليا من املرحلة نفسها؛
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.
-3إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف العر يف الصفوع
األولية والعليا من املرحلة االبتدائية؛ وذلك لعدم تكراسها
ةراحة أو ضمنا ،لتكون مدخال للتوسع فيها يف املرحلة
املتوسطة ،وتعزيزها يف املرحلة املتوسطة ألهنا وسد بتكراسا
متوسطة.
-4إضافة أهداع تتعلق بيروسة حف املال يف الصفوع
األولية من املرحلة االبتدائية ،وذلك لعدم ذكرها ةراحة أو

المصادر والمراجع:
المصادر:
القرآن الكرمي.
أوال :المراجع العربية
ً

اإلداسة العامة للمناهج1427( .هـ) .وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام .الريا  .وزاسة الرتبية والتعليم( .بدون
سقم نشر).

البخاسي ،حممد( .)1422اجلامع املسند الصحي املختصر من أموس سسول اهلل
ةلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه( .ط .)1ب و  :داس طوق النجاة.
البهالل ،موسى1435( .هـ) .أهداع وثيقة منهج العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية
يف ضو متطلبا األمن الفكري .سسالة ماجست غ منشوسة .قسم
املناهج ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الريا .
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الشمراين ،ةاحل1427( .هـ) .دساسة حتليلية لألهداع املتيمنة يف وثيقة منهج
مواد العلوم الشرعية يف التعليم األساسي يف ضو حتذيرها من ال لو يف
الدين .سسالة ماجست غ منشوسة .قسم املناهج .كلية الرتبية .جامعة

الرتكي .مىن1432( .هـ) .مد تيمني وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية للمرحلتني
االبتدائية واملتوسطة ملبادئ حقوق اإلنسان .سسالة ماجست غ منشوسة.

قسم املناهج ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الريا .
حريري ،عبد اهلل1428( .هـ) .احنرافا الشباب العقدية والسلوكية ووسائل تقوميها

امللك سعود :الريا .

طعيمة ،سشدي2004( .م) .حتليل احملتو يف العلوم اإلنسانية .داس الفكر العريب.

من وجهة نظر الرتبية اإلسالمية .اجمللة العلمية جامعة امللك فيصل،8 .

العمري ،عبد اهلل1433( .هـ) .حتليل حمتو وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف ضو ثقافة احلواس .سسالة ماجست غ

.14-103
احلناكي ،علي1427( .هـ) .الواقع االجتماعي ألسر األحداث العائدين من

والبحوث جبامعة ناي

العربية للعلوم

االحنراع .جملة مركز الدساسا
األمنية.198-3 ،400 .
احليدس ،وليد1425( .هـ) .حتليل حمتو كتاب احلديث والثقافة اإلسالمية املقرس
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منشوسة .قسم املناهج ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الريا .
القاضي ،حممد1432( .هـ) .دوس األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على حف

اليروسيا من مقاةد الشريعة .سسالة ماجست غ منشوسة .قسم الرتبية
اإلسالمية واملقاسن ،كلية الرتبية ،جامعة أم القر  :مكة املكرمة.

الكتاب اإلحصائي السنوي :تقرير 1433( 1433-1433هـ) .الريا  :وزاسة
الشؤون االجتماعية.

غ منشوسة .قسم املناهج ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود :الريا .
ا طيب ،عمر1433( .هـ) .تقييم كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف

املكاوي ،حممد1421( .هـ) .أساسيا بنا املنهج .اململكة العربية السعودية :داس

األسدن يف ضو األهداع الض حتقق اليروسيا ا م  .جملة جامعة امللك
سعود العلوم الرتبوية والدساسا اإلسالمية.960-933 ،24 .
ا والدة ،ناةر؛ وعيد ،حيىي إمساعيل2006( .م) .حتليل احملتو يف مناهج الرتبية
اإلسالمية وكتبها( .ط .)1عمان :داس وائل للنشر.
الدهيمان ،هيلة (1430هـ) .دساسة حتليلية ألهداع وثيقة منهج مواد العلوم
الشرعية يف التعليم األساسي باململكة العربية السعودية يف ضو مراعاهتا
حقوق املرأة املسلمة .سسالة ماجست غ منشوسة .قسم املناهج ،كلية

النشر الدويل.
وزاسة التخطيط1420( .هـ) .خطة التنمية السادسة .الريا  :وزاسة التخطيط.
(بدون سقم نشر).
وزاسة التخطيط1431( .هـ) .خطة التنمية التاسعة .الريا  :وزاسة التخطيط.
(بدون سقم نشر).
وزاسة املعاسع1416( .هـ) .سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية( .ط.)4

الرتبية ،جامعة امللك سعود :الريا .
الدوسري ،خذعان(1433هـ) .حتليل القيم األخالقية اإلسالمية املتيمنة يف حمتو

مقرس احلديث والثقافة اإلسالمية للص

الريا  :وزاسة الرتبية والتعليم.

ثانيا المراجع األجنبية:
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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

م

الضرورة

يؤم من أهداف العلوم الشرعية تحقيق ما يأتي:
-1تعظيم اهلل تعاىل يف نفوس املتعلمني
-2تعظيم النيب (ةلى اهلل عليه وسلم) يف نفوس املتعلمني
-3توحيد اهلل وإفراده بالعبادة
-4القيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل

حف الدين

1

-5معرفة األدلة الشرعية حلف الدين
-6التمسك بالدين قوال وعمال
-7تعزيز الوال للمؤمنني باهلل تعاىل
-8متكني الربا ة من أعدا اهلل تعاىل
-9تعزيز االنتما ملذهب أهل السنة واجلماعة
-10التعرع على ال اية من اجلهاد
-12التفريق بني اجلهاد واإلسهاب
-13التعرع على عقوبة املرتد عن دين اهلل
-1االلتزام مببادئ الدين اإلسالمي يف احملافظة على النف
-2التعرع على الوسائل الض شرعها اإلسالم للمحافظة على النف
-3التعرع على الرخص الض شرعها للمحافظة على النف
-4التعرع على مكانة النف يف الدين

2

حف الدين

3

حف العر

-5حترمي إلقا النف للتهلكة
-6التعرع على احلكمة من مشروعية القصاص.
-7التعرع على حد االعتدا على النف
-8التحذير من كل ما يير اجلسد
-9معرفة حكم القصاص
-10التعرع على اآلثاس السلبية عند االستخفاع حبف النف
-1االطالع على األدلة الض تبني حرمة االعتدا على األعرا
-2الوقوع على احلدود الشرعية حلماية األعرا
-3التعرع على الطرق املشروعة للمحافظة على العر
-4التعرع على اآلثاس اإلجيابية لتطبيق احلدود يف حف العر
-5االبتعاد عن الطرق احملرمة الض تير بالعر
-6معرفة اآلثاس السلبية للعالقا اجلنسية احملرمة
-1معرفة األدلة الشرعية حلف املال
-2التعرع على الطرق املشروعة الكتساب املال

حف املال

4

-3التعرع على الطرق احملرمة الكتساب املال
-4احلث على أدا األموال واألمانا واحلقوق إىل أةحاهبا
-5معرفة احلدود الض تقام ملن اعتد على املال ب وجه حق
-6التعرع على اآلثاس اإلجيابية للكسب املشروع
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-7التعرع على اآلثاس السلبية للكسب احملرمة
-8حماسبة النف يف اكتساب وإنفاق املال
-9إثبا امللكية الفردية يف اكتساب املال يف اإلسالم
-1العمل على اتباع األدلة الشرعية الض تدعو للمحافظة على العقل
-2التعرع على وسائل حف العقل
حف العقل

5

-3تقدير مكانة العقل يف الشرع
-4احلرص على طلب العلم النافع املوافق للشرع
-5إعمال العقل والنظر يف الكون والنف واحلياة
-6معرفة اآلثاس السلبية عند اإلضراس بالعقل
-7تطبيق العقوبا الشرعية ملن يير بالعقل
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك سعود
الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)

نموذج عضوية

[]

عضو جديد

[]

عضوية عاملة

[]

تجديد

[]

عضوية منتسب

أوالً :بيانات العضو

االسم ---------------------------------------------------------- :رقم الهوية--------------------------- :
الدرجة العلمية:

[ ] ماجستير

[ ] بكالوريوس

[ ] دكتوراه

التخصص العام ------------------------------------- :التخصص الدقيق---------------------------------- :
الوظيفة ----------------------------------------------- :جهة العمل-------------------------------------- :
عنوان المراسلة :ص .ب ---------------------------------- .المدينة------------------------------------ :
الرمز البريدي ----------------------------------------- :البريد اإللكتروني------------------------------- :
هاتف عمل --------------------------------------------------------- :جوال------------------------------ :
مجاالت اإلسهام في أعمال الجمعية--------------------------------------------- --------------------------- :
العضوية في جمعيات أخرى------------------------ ------------------------------------------------------- :
عدد سنوات االشتراك ------------------------------------------ :المبلغ المدفوع -------------------------- :
[ ] نقداً
[ ] شيك
بتاريخ/
[ ] إيداع مباشر  /حوالة
رسوم عضويــة المنتسب (الطــــــالب):

 011لاير للعام الواحد

 573رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

رسوم عضوية العاملة (غير الطالب):

 031لاير للعام الواحد

 361رياالً لخمسة أعوام (بعد الخصم)

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

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

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

قواعد النشر

أوالً :الخصائص العامة للدورية:
 .1تلتزم الدوريززة فز ميعززا مزا يفيز فع زا يززا يتياشز مززا الززف
اللغة الع عة او االج،لعمية.
اإلسز ززام ال ز ز ي الز ززقو ي ز ز جلعز ززس الي،تيز ززا ال ز ززع و
 .7يمو الباحث عي ي م تلس م حثس وخيس ج خ م
وكقلك معايع الفي العاليعة واالخاقعة اليعتب ة جاليعا.
 .2لغة الفي ف الدورية ه اللغزة الع عزة وي،ز ن أن تفيز الدورية الت يفي فع ا حثس.
عض البح ث اللغزة اإلج،لعميزة مزا ملخزص ال يميزد جز .8ل عئة التح ي حق الفحص اأول للبحث وت ي أهيعتس
للتحبع أو رف س.
( )250كلية اللغة الع عة.
 .3ت ززت الدوريززة ززالبح ث الت ز تعززال الييززباي الت يززة .9ال يت جي البحث ف الدورية إال عد إمانتس م قبأ
اثفع م اليح ّبيع .
والفف عة.
 .4ت زت زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتز ت ز فز  .10هعئة التح ي غع ملممة البح ث الت تصأ إلع ا
ت سز ززعا فز ززاة اليع فزززة ف ز ز الي،زززا الت ز ز و والي،ز ززا س اء أمعمي للفي أ ل ت،م.
.11يت است با البح ث للفي خا العا ال،امع ف ط
الفف .
 .5تفي الدورية م امعاي البتب الت تدور ح م،زاالي (م ش اغ بس حت ج اية ش ا يأ م كأ جا ).
الت عة وجل الففس والت ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز را عاً :التحبع :
 .1ي سأ البحث إل اثفع م اليختصع ف م،ا البحث
هقي الي،الع .
أو الدراسة لتحبعيس ون تك اس الباحث.
 .6تص ززدر الدوري ززة أر ززا مز ز اي فز ز الع ززا اال ززدار اأو
خا ش سبتيب والثاج خا ش ي يب والثالث  .2فز ز حال ززة ومز ز اخ ززتاف ززع جت ززائ ت يز ز اليحبي ززع
ي سأ البحث إل محب ثالث.
خا ش مارس وال ا ا خا ش ي جعة.
 .3ي د اليحب ت ي اً مفصاً ج مدى إمانتس للبحث م
ثاجعاً :أهداف الدورية:
جدم ا.
ت دف الدورية إل تح عق ما يأت :
 .1تأس ززعس فبز ز ت ز ز و وجف ز ز فاج ززأ يأخ ززق فز ز االجتب ززار  .4تص ف مبافأة رممية لبأ محب .
خام اً :هعئة التح ي :
اليعبعاي الث افعة.
 .2اإلس ز ا ف ز تب ز ي ز ام الت عززة والتعلززع ف ز الييلبززة تت ل هعئة التح ي الي ياي اآلتعة:
 .1رس ال عاسة العامة للي،لة والتأكد م متا عة تففعقها.
الع عة ال ع ية خا ة وف العال صفة جامة.
 .3تع يف الي تيع بأ ما ي ت،د ف اليعدان الت و .2 .العيأ جل تب ي الدورية واالرت اء ي ت اها.
 .3اإلجا والتع يف الدورية واست باب الباحثع لليياركة
 .4تي،عا الباحثع والدارسع جل البحث والفي .
بح ث .
ثالثاً :ق اجد الفي ف الدورية:
 .1جي ز ز الدوريز ززة اأ حز ززاث اأ ز ززعلة الت ز ز تفز ززاق ق ز ززايا  .4اسززت با البحز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق ززا مززا
ش وط الفي ف الدورية.
وم ض جاي الت عة وجل الففس.
 .2جي الدوريزة البحز ث التز لز ي زبق جيز ها ولز تفيز فز  .5إ ززا أ ززحاب البحز ز ث جز ز ت ززل أ ح ززاث وإمب ززان
جي ها م جدمس.
م ة أخ ى.
 .3الح ززد اأجلز ز لع ززد ززفحاي البح ززث ثاثز ز ن ززفحة  .6إرسا البح ث إل اليحبيع واست بال ا مف .
مبب جززة جلز الحاسززب اآللز وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  .7التف عق ما الباحث جفد حامة البحث لبعض التعدياي.
 .8اتخززات ال ز ار يززأن جيز البحززث مز جدمززس عززد م امعززة
العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع .
راء اليحبيع واست،ا ة الباحث ل ا.
 .4إرفززاة ج ززخة م ز البحززث الي ز ا جي ز ص مززا ملخززص قصززع
ز ززاللغتع الع ع ز ززة واإلج،لعمي ز ززة .ال يت ،ز ززاون ( )250كلي ز ززة  .9است با طلباي االشت اك ف الدورية.
ي ضز ز ز فع ز ززس جفز ز ز ان البح ز ززث وأهداف ز ززس ومف ،ز ز زس وجتائ ،ز ززس  .10التف عق ما الفاش .
 .11م امعة الف خة اأول للتأكد م سامت ا م اأخباء
والبلياي اليفتاحعة.
 .5االلتما فظا  APAف البتا ة والت ثعق.
.6كتا ة مت البحث جل شبأ جي ي جدا اليلخص

