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صورة المعلم العماني لدى طلبته من حيث السمات الشخصية والكفايات المهنية
عبداهلل بن مسلم الهاشمي  -ناصر بن ياسر الرواحي  -عبداهلل بن خميس أمبوسعيدي
راشد بن سليمان الفهدي  -علي بن حسين البلوشي
كلية الرتبية -جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان

قدم للنشر 1438/7/25هـ  -وقبل 1439/1/22هـ
المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته باستقصاء نظرهتم إىل مساته الشخصية وكفاياته املهنية ،وأثر
نوع الطالب يف تقديرهم هلذه السمات .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واعتمدت يف مجع البيانات على استبانة مكونة من ( )30مسة،
قُسمت على حمورين أوهلما السمات الشخصية واآلخر الكفايات املهنية ،وتُرك اجملال للطلبة يف هناية االستبانة إىل إبداء وجهات نظرهم يف صورة
املعلم ،وأجريت كذلك مقابلة مجاعية مركزة مع عدد ( )50طالبا وطالبة .وقد أجاب على بنود االستبانة ( )1054طالبا وطالبة من سبع حمافظات
من حمافظات سلطنة عمان .وخلصت الدراسة إىل امتالك املعلمني العمانيني السمات الشخصية بدرجة عالية ،والكفايات املهنية بدرجة معتدلة،
وحازت مسة "األناقة يف امللبس" على أعلى املتوسطات يف السمات الشخصية ،وحصلت مسة " التمكن من املادة الدراسية" على أعلى املتوسطات
يف الكفايات املهنية ،أما أقل املتوسطات فكان من نصيب "احللم والعفو عند املقدرة" يف السمات الشخصية ،والقدرة على "حتديد نقاط القوة
والضعف لدى طالبه ،ووضع اخلطط العالجية هلا" يف الكفايات املهنية .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بني استجابات الطلبة الذكور
واإلناث يف تقديرهم للسمات الشخصية والكفايات املهنية اليت يتمتع هبا املعلم العماين لصاحل اإلناث .ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة
بتنظيم الربامج والدورات التدريبية للمعلمني يف جماالت بناء العالقات اإلجيابية مع الطلبة ،واالستفادة من نتائج التقومي يف حتسني التدريس،
والكشف عن أسباب تفاوت استجابات الطلبة يف نظرهتم للمعلم ،وإجراء دراسات متنوعة يف الكشف عن صورة املعلم لدى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :املعلم العماين ،السمات الشخصية ،الكفايات املهنية ،الطلبة.
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ويؤكد العاجز ( )1997أن اإلنسان يكتسب مكانته
االجتماعية من املعايري واملبادئ االجتماعية ونظام العمل،
وما يرتبط به من أدوار اجتماعية نابعة من تصورات اجلماعة
والفرد ،وأن املكانة االجتماعية ليست خاصية ذاتية فطرية،
بل هي عطاء يقدم إليه بناء على عدة عوامل ومؤثرات يف
ظل ما يتوقع منه من أدوار .وختتلف املكانة االجتماعية للفرد
باختالف السمات السلوكية والعمليات االجتماعية اليت
ُميارسها ،ومثة عالقة وثيقة بني املكانة االجتماعية والدور
املرتبط هبا؛ فاملكانة االجتماعية للفرد حتدد الدور املتوقع منه،
ويف املقابل ُُيدد الدور الذي يؤديه الفرد مستوى املكانة
االجتماعية اليت ُيظى هبا.
وال ريب يف أن للمعلم مكانة خاصة يف اجملتمع؛ جتعل
منه صاحب موقف ورأي من مشكالت اجملتمع وقضاياه،
بسبب األدوار والوظائف اليت يقوم هبا ،واخلدمات اليت
يؤديها للمجتمع ،فعليه أن يعمل على ترسيخ هذه املكانة،
واإلبقاء على ما يرتبط هبا من ثقة واحرتام وتقدير (بن صايف،
.)2006
وتتأثر املكانة االجتماعية للمعلم بعوامل عدة ،منها
النظرة السائدة للتعليم ،ودور املعلم ،ودوافع التعليم ،ومستوى
الطلبة ،وانتماءاهتم ،واجتاهاهتم ،وطبيعة االستقرار يف اجملتمع،
واملستوى املادي للمجتمع والطلبة ،واجلدوى من التعليم
ومثرته ،وأثره يف التوظيف واالبتعاث وتبادل اخلربات .وترتبط
مكانة املعلم كذلك بسياسة الدولة ،وامليزانية املخصصة
للتعليم ،والنظر إىل التعليم باعتباره حمورا لألمن القومي يف
اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،واعتباره
استثمارا يف رأس املوارد البشرية ،وحسن استخدام وسائل
اإلعالم (املزين وقاسم.)2005 ،
ولوزارة الرتبية والتعليم دور بالغ يف صنع مكانة املعلم ،من
حيث اهتمامها به ،وسن القوانني اليت ُحتسن وضعه القانوين
واملادي ،وتطوير العملية التعليمية بتوفري ما ُيتاجه من
خربات وأنظمة وجتهيزات ومعدات ،فضال عن اجلهات

المقدمة
يُعد املعلم مفتاح أي تطوير أو إصالح تربوي ،فهو
يؤدي دورا بارزا ،وبالغ األمهية واخلطورة يف عملييت التعليم
والتعلم ،بل يف العملية الرتبوية كلها ،ومن مَث يف عملية
التنشئة االجتماعية ،إذ إن وظيفته مل تعد قاصرة على تزويد
الطلبة باملعلومات والقدرات والكفايات ،بل أصبحت عملية
تنمية شاملة جلميع جوانب شخصية املتعلم.
وينبغي أن يستند املعلم يف عمله إىل قاعدة فكرية متينة،
ويدرك أمهية مهنته ،ودوره يف عصر العوملة ،وأنه مل يعد
املصدر الوحيد للمعلومات ،وأن عليه امتالك كفايات متنوعة
ليمارس مهنته على الوجه األكمل .ويتعني على املعلم أن
يتمتع بقدرات مهنية تتعلق باملسؤوليات العلمية والفنية
واإلدارية يف جوانب التدريس والعمل املدرسي ،وأن ميتلك
معرفة عميقة خبصائص املتعلمني ،وكيفية التعامل معهم،
وتوفري بيئة تعليمية حمفزة وجاذبة وحمققة لألهداف املقصودة،
وأن يتميز بعالقات اجتماعية طيبة مع األطراف املعنية
بالعملية التعليمية من داخل املدرسة وخارجها ،وأن يكون
قدوة صاحلة لطلبته وزمالئه ،فضال عمن حوله يف اجملتمع
(نصار .)2003 ،ويرى كالرجن ( Clargen, 1994ورد يف
نصار )2003 ،أن فاعلية املعلم يف الفكر احلداثي تتحدد يف
ضوء أربعة معايري هي :الكفايات التدريسية ،وأمناط اختاذ
القرار ،وأمناط تفكريه وتوافقه مع نظريات التعليم والتعلم،
وقدرته على املواءمة بني أهداف التعليم واحتياجات الطلبة.
إن هذه األدوار جتعل من التدريس مهنة بالغة اخلطورة،
يشكل هبا املعلمون كيانا منظما ،وميارسون مهنتهم يف ضوء
معايري مهنية واضحة ،ويلتزمون أمام اجملتمع بتقدمي اخلدمة
التعليمية نظري مقابل مادي ،حتكمهم يف ذلك أخالقيات
وُياسبهم
عامة ملمارسة املهنة يُطالبهم اجملتمع بااللتزام هباُ ،
عند اخلروج عنها.
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جمالت األطفال ،فالطفل يتأثر بالشخصيات املقدمة فيها
على أبعاد خمتلفة ،باختالف العمر والفروق الفردية والنوع
وغريها من العوامل؛ وقد تؤدي جمالت األطفال دورا يف
تكوين الصورة املقدمة للطفل حول ذاته واآلخر ،واليت قد
تكون عامال مهما يف تكوين اجتاهات الطفل ،اليت قد تؤثر
على شخصيته وسلوكياته وعالقته مبعلمه ومدرسته وجمتمعه.
وتبني من دراسة محيدشة ( )2009أن املعلمني يرون أن
تقدمي صورة جيدة للمعلم يف وسائل اإلعالم مهم جدا لرفع
مكانته ،وهو دليل على اهتمام اجملتمع به ،بيد أن وسائل
اإلعالم يف الواقع ال تقدم املعلم بصورة جيدة والئقة.
يكون
إن اخنفاض مستوى املكانة االجتماعية للتعليم ّ
لدى املعلم اجتاها سلبيا حنو مهنة التدريس ،ويقلل رضاهم
الوظيفي عنها ،ويُغري أفراد اجملتمع بالعزوف عن املهنة،
ويعود ذلك إىل تدين أجور املعلمني ومكافآهتم ،يف مقابل
طبيعة عملهم وأعبائهم الوظيفية ،واخنفاض التقدير
االجتماعي هلم ،وبعض العوامل الذاتية والسيما االستعداد
للمهنة وتقبلها( .األنصاري)2007 ،
وترى رادفورد ( )Radford, 2004أن الصورة السلبية
للمعلم يف اجملتمع تُثبط مهة اخلرجيني القادرين على االلتحاق
وحتبط املعلمني ،ومن مَث تضر بعملية
مبهنة التدريسُ ،
التمدرس اليت هي حمور اهتمام اجملتمع .وكشفت نتائج
دراستها عن وجود مفهوم سليب للمعلم لدى أفراد اجملتمع،
لكنها كشفت كذلك عن أدلة على وجود تصورات إجيابية؛
فقد استنتجت أن صورة املعلم هذه يكتنفها الغموض
والتجاهل وأنه ميكن تغيريها.
وتوصل العازمي وخضر ( )2004إىل أن للمعلم مكانة
لدى طلبة املرحلة الثانوية يف الكويت ،ولكنهم ال يودون أن
يصبحوا معلمني ،وأن مكانة املعلم تتأثر بطريقة شرحه
وتوصيله للمعلومة واستخدامه للتكنولوجيا احلديثة ،وأن من
العوامل اليت تقلل من مكانة املعلم عند املتعلمني الواجبات

املسؤولة عن اختيار اإلدارات املدرسية واملشرفني وجتهيز
املدارس وتدريب املعلمني وتنفيذ القوانني وتوزيع املكافآت،
والسيما إدارة املدارس اليت تتصل باملعلم مباشرة ،وتُعد
مسؤولة عن حتقيق مبادئ العدل واملساواة وحسن املعاملة
ودقة املتابعة (املزين وقاسم.)2005 ،
وتؤكد مساح حممد ( )2008أن لإلعالم دورا أساسيا يف
تكوين الصورة الذهنية ،وتعد الصحف من أهم وسائل
اإلعالم والسيما املقروءة منها ،فعندما تتناول الصحف مهنة
معينة وتعرضها بشكل معني ،ويتكرر ذلك فإهنا ترتك لدى
املراهقني وأفراد اجملتمع صورة ذهنية واجتاها حنو املهنة .ويف
هذا اإلطار ،أظهرت نتائج دراستها (حممد )2008 ،غلبة
السمات السلبية للمعلم يف الصحف املصرية على السمات
اإلجيابية ،وأن معظم املعلمني يرون أن الصورة املقدمة للمعلم
يف الصحف سيئة.
ويف الواليات املتحدة األمريكية ،استعرض ريان ( Ryan,
 )2008نتائج عدد من الدراسات اليت توصلت إىل شيوع
صورة منطية سلبية للمعلم يف األدب ووسائل اإلعالم يف
الفرتة اليت سبقت اخلمسينات ،يف حني اختلفت نتائج
الدراسات اليت تناولت فرتة اخلمسينات يف حتليلها لصورة
املعلم بني التمثيل اإلجيايب والتمثيل السليب للمعلم يف وسائل
اإلعالم ،ويؤكد ريان ( )Ryan, 2008أنه على الرغم من
استمرار بعض األمناط السلبية لصورة املعلم يف وسائل
اإلعالم ،فقد تبني من حتليله لصورة املعلم يف اإلذاعة والتلفاز
واألفالم يف اخلمسينات انتشار األمناط اإلجيابية لشخصية
املعلم؛ وعزا ذلك إىل تغري السياق الثقايف واالجتماعي يف
الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية ،واعتبار املدرسة
مؤسسة اجتماعية موثوقة يلجأ إليها الناس حلل مشكالهتم
االجتماعية ،وختفيف القلق والتوتر ،والنظر إىل املعلم بوصفه
داعما للقيم واألخالق.
وكشفت نتائج دراسة حامد ( )2009أن وسائل اإلعالم
وفنونه تؤثر يف كل أبعاد شخصية الفرد ،ومن هذه الوسائل
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على الصفوة؛ واملعلمون من أبناء هذه الصفوة اليت هتتم
بثقافتها ،وهي معروفة مبكانتها االجتماعية واملادية؛ وكان
املعلم هو املصدر الوحيد للمعرفة ،أما يف احلاضر فتعددت
مصادر املعرفة ،وأصبح التعليم إلزاميا للجميع ،وتغري الوضع
املادي للمعلم ،فأصبح أقل من دخل العامل واحلريف .وبينت
نتائج الدراسة أن نسبة كبرية من الطلبة تشعر بالرضى إذا
ُوجهت إىل معاهد التعليم ،وتزداد هذه النسبة لدى القاطنني
خارج العاصمة ،ويتفق اآلباء مع أبنائهم يف التوجه حنو مهنة
التعليم ،ويرتفع هذا التوجه لدى اإلناث عنه لدى الذكور.
أما املعلمون ،فتبني أن غالبية املعلمني ال يرغبون يف توجيه
أحد من أبنائهم إىل هذه املهنة .وفيما يتعلق بنظرة الطلبة إىل
املعلم ،أظهرت النتائج أن نسبة عالية من الطلبة ُحتب
معلميها ،وحترتمهم كثريا ،وأن للمعلم دورا حامسا يف حتديد
مستقبلهم ،ويرون أن املعلم خملص يف عمله ،وأن وضعه
املادي ال يتفق مع طبيعة عمله وجهده.
واستعرض العاجز ( )1997مجلة من الدراسات اليت
تناولت صورة املعلم يف الوطن العريب ،وخلصت نتائجها يف
اخنفاض املكانة االجتماعية للمعلم يف معظم الدول العربية
عند مقارنة ذلك بغريها من املهن ،وتأثر املكانة االجتماعية
بالدخل املادي للمعلم.
وأظهرت نتائج دراسة دخان ( )2014أن صورة املعلم
لدى فئات اجملتمع اجلزائري سلبية؛ نتيجة جلملة من العوامل،
منها هندام املعلم ،ومساته الشخصية ،وتكوينه ،وسلوكه،
وممارسته ،وأن هلذه العوامل تأثريا كبريا على تكوين صورته يف
اجملتمع.
وخلصت مرابط وبرحومة ( )2014إىل أن األداء الوظيفي
للمعلم يتأثر إجيابا وسلبا بقدراته املهنية ،وخربته ،ورضاه عن
مهنته ،واملعاملة اليت يتلقاها من أفراد اجملتمع ،ونظرة اجملتمع
له وتشجيعه والثناء على جمهوداته ،إضافة إىل صورته لدى
تالميذه من خالل التفاعل الصفي.

املنزلية املرهقة ،وإدارة الصف ،واالختبارات ،والعدل يف تقدير
الدرجات الشفوية ،ومراعاة استعداداهتم وقدراهتم العقلية.
وبينت نتائج عدد من الدراسات تدين التصورات حنو
مهنة التعليم ،واملكانة االجتماعية للمعلم ،وازدياد الدعوات
إىل متهني التعليم؛ لتحسني صورة املعلم ،باإلضافة إىل ضرورة
اتصاف املعلم جبملة من السمات الشخصية مثل احلماسة
واإلخالص واملوضوعية وحسن اهلندام والتسامح واحلكمة يف
التعامل مع التوترات ،والنأي بنفسه عن مذموم األوصاف،
واملهنية مثل االستعداد املهين ،والتفوق األدائي ،واخلربة
التكنولوجية ،واحلرص على النمو املهين (األنصاري)2007 ،
.وقد خلصت دراسة األنصاري ( )2007إىل أن مستوى
املكانة االجتماعية للمعلم الكوييت ومهنة التعليم فوق
الوسط ،وأن املعلمات يتصدرن مكانة اجتماعية أفضل ملهنة
التعليم يف الكويت مقارنة باملعلمني.
وتوصلت دراسة بن صايف ( )2006إىل وجود فرق
شاسع بني حال املعلم يف الواقع املعيش ،وما جيب أن يكون
عليه ،أي إن صورة املعلم يف ثقافة اجملتمع اجلزائري ال
تتماشى مع املواصفات املثالية ،وأن اجملتمع غري واع مبدلول
الوظيفة الشريفة؛ مما يشكل خطرا على اجملتمع اجلزائري.
وكشفت نتائج املقابالت اليت أجراها جوردون
( )Gordon, 2005مع جمموعة من املعلمني وأولياء األمور
أن التحوالت االجتماعية والثقافية يف اجملتمع الياباين يف
السنوات األخرية ،أدت إىل تدن يف تقدير مهنة التدريس،
واخنفاض يف صورة املعلم واحرتامه ،وقد أصبحت هذه
القضية مثارا للنقاش ،ومصدرا ملخاوف مقلقة بني أفراد
اجملتمع الياباين.
وكشفت دراسة رسالن ( )1989يف سوريا أن نسبة كبرية
من املعلمني واملعلمات وأفراد اجملتمع ترى أن مكانة املعلم
االجتماعية يف املاضي أفضل من اليوم؛ وعزت الباحثة ذلك
إىل عدم االستقرار السياسي الذي عاشته سوريا يف املاضي
خلروجها من االحتالل الفرنسي فالتعليم غري جماين ويقتصر
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املدرسة ،والتخريب ،والكتابة على اجلدران ،ومشاجرة الطلبة
ملعلميهم.
وتناول الباحثون قضية تأثري مظهر املعلم ومالبسه يف
تكوين صورته لدى طلبته ،بالنظر إىل العالقة بني املظهر
والتقدير االجتماعي للفرد ،ويؤكد عربيات ( ،2006ورد يف:
دخان )2014 ،أنه جيب على املعلم احلرص على النظافة
والنظام وحسن اهلندام ،باعتباره منوذجا يف ذلك لتالميذه،
وإمهاله ملالبسه قد جيعله هدفا للسخرية وعدم االحرتام.
وبوزا ( Mosca and
وأظهرت نتائج دراسة موسكا ّ
 )Buzza, 2013أن املظهر املناسب للمعلم يُساعد يف
تكوين صورة إجيابية له ،ومينحه قدرا من االحرتام واملصداقية
لدى الطلبة وأولياء أمورهم ،ويؤكد الباحثان أن احرتام
الطالب للمعلم يف الصف الدراسي يبدأ مبظهره ،وأن على
املعلم أن جيتهد يف أن يكون منوذجا إجيابيا للطلبة يف ذلك،
وأنه بذلك يظهر مبظهر الشخص املسؤول يف موقع عمله،
املقدر ملهنته.
وهدفت دراسة سامبسون ( )Sampson, 2016إىل
الكشف عن آراء املعلمني أنفسهم يف تأثري املظهر الرمسي
للمعلم يف سلوك الطلبة وتعلمهم ،وتبني أن املظهر الرمسي
للمعلم يؤثر إجيابا يف تعلم الطلبة وسلوكهم ،وأن الطلبة
مييلون حنو اختاذ املعلم الذي يهتم مبظهره أمنوذجا هلم.
يتضح من ذلك أمهية وجود نظرة إجيابية لدى الطلبة جتاه
معلميهم؛ حىت يكون هلذا املعلم تأثري على هؤالء الطلبة من
حيث حتصيلهم الدراسي ،وسلوكهم يف املدرسة واجملتمع.

وتؤثر نظرة الطالب إىل معلمه يف مستوى تفاعل الطالب
يف املوقف التعليمي ،ومشاركته يف األنشطة التدريسية،
ومحاسه للتعلم ،وحتصيله الدراسي ،بل تؤثر يف انضباطه،
والتزامه بالتعليمات .وتساعد نظرة الطالب اإلجيابية ملعلمه
يف حتسني العالقة بينهما ،وتزيد من فرص اختاذ الطالب
معلمه قدوة له ،وتعزيز ثقته به ،وجلوئه إليه يف املشكالت اليت
يواجهها.
ويف املقابل ،يتأثر األداء التدريسي للمعلم إجيابا أو سلبا
بنوع الصورة املتشكلة عنه لدى طلبته ،فحينما تكون هذه
الصورة إجيابية تزيد دافعيته للتدريس ،وحبه ملهنته ،وحبثه عن
أنسب اسرتاتيجيات التدريس والتقومي ،ويعمل على تطوير
أدائه التدريسي ،وقد ُيدث العكس حني يشعر املعلم أن
صورته لدى طلبته متيل إىل السلبية ،وعدم الرضا عن مستوى
أدائه التدريسي.
ويف هذا الصدد ،الحظ فريدال وزمالؤه ( Friedel,
 )Marachi, & Midgley, 2002أنه حني ينظر الطلبة إىل
املعلم على أنه متحمس ملادته ،ويُعني طلبته عندما ُيتاجونه،
ويتجنب إحراج طلبته الذين يواجهون بعض الصعوبات ،تزيد
فرص طلبهم املساعدة منه ،وتقل حماوالهتم لتعطيل الدرس،
أو لوم معلميهم يف اإلشكاالت اليت يواجهوهنا يف الدراسة.
وكشفت نتائج دراسة أديديوورا وتايو ( Adediwura
 )and Tayo, 2007عن وجود عالقة دالة بني تصورات
الطلبة ملهارات معلميهم التدريسية وحتصيلهم الدراسي،
ووجود ارتباط عال بني ما يعرفه املعلمون وما يدرسونه ،ذلك
أن التصورات اإلجيابية للمهارات التدريسية لدى املعلمني
عادة ما تؤدي إىل حتسني سلوكيات املتعلمني ،ومن مَث
حتصيلهم الدراسي .وأكدت نتائج دراسة باالنياندي
( )Palaniandy, 2009أن تصورات الطلبة خلصائص
معلميهم تؤثر يف جوانب انضباط الطلبة ،من مثل معدالت
مراجعة الطلبة للمعلم ،وتكرار الغياب ،والتأخر املتعمد عن

مشكلة الدراسة
تناولت مجلة من الدراسات صورة املعلم لدى طلبته،
وذلك ملا لنظرة الطلبة ملعلمهم من دور كبري يف إجياد بيئة
إجيابية للتعليم والتعلم ،تتحسن فيه العالقة بني طريف العملية
التعليمية األساسيني املعلم والطالب ،وتتحقق فيها األهداف
املنشودة .وقد تبني من مقدمة الدراسة خلو األدب الرتبوي

5

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 60الرياض (رجب 1439هـ /مارس 2018م)

 .3تزويد القائمني على التنمية املهنية للمعلم بالسمات
الشخصية والكفايات املهنية اليت حتتاج إىل مزيد من الرتكيز
يف برامج اإلمناء املهين للمعلمني ،من أجل تعزيز صورة املعلم
لدى الطلبة.

من دراسات علمية تناولت صورة املعلم لدى الطلبة من
حيث مساته الشخصية وكفاياته املهنية عموما ،واملعلم العماين
خصوصا .ومن هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة هبدف
الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته من خالل
اإلجابة عن األسئلة الثالثة اآلتية:
 .1ما السمات الشخصية اليت ميتلكها املعلم العماين من
وجهة نظر الطلبة؟
 .2ما الكفايات املهنية اليت ميتلكها املعلم العماين من
وجهة نظر الطلبة؟
 .3هل ختتلف السمات الشخصية والكفايات املهنية اليت
ميتلكها املعلم العماين من وجهة نظر الطلبة باختالف نوع
الطالب؟

حدود الدراسة
متثلت احلدود املوضوعية هلذه الدراسة يف الكشف عن
مسات املعلم الشخصية وكفاياته املهنية من وجهة نظر الطلبة
العمانيني ،يف حني اقتصرت حدودها املكانية على عينة من
طلبة املدارس العمانية يف سبع حمافظات تعليمية هي مسقط
والشرقية جنوب وظفار والداخلية ومشال الباطنة وجنوب
الباطنة ومشال الشرقية ،فيما متثلت احلدود الزمانية يف تطبيقها
خالل الفصل الدراسي .2014/ 2015

أهداف الدراسة

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف إىل صورة املعلم العماين لدى طلبته من حيث
مساته الشخصية وكفاياته املهنية.
 .2التحقق من تأثر صورة املعلم العماين لدى الطلبة من
حيث مساته الشخصية وكفاياته املهنية باختالف نوع
الطلبة.



يكوهنا
صورة المعلم :االنطباع والنظرة الشخصية اليت ّ



السمات الشخصية للمعلم :الصفات واخلصائص

الطالب عن املعلم ،متأثرا مبا مر به من خربات وجتارب
شخصية.
الذاتية واالجتماعية اليت يتصف هبا املعلم ،وتظهر يف تصرفاته
وتعامله مع اآلخرين يف البيئة التعليمية.

أهمية الدراسة
يُتوقع أن تُفيد الدراسة يف اجلوانب اآلتية:
 .1لفت نظر املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم إىل صورة
املعلم لدى الطلبة؛ الختاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز هذه
الصورة وهتذيبها مبا يتناسب واملكانة الرتبوية واالجتماعية
للمعلم.
 .2تزويد مؤسسات اجملتمع ،وال سيما وسائل اإلعالم
بالصورة الواقعية للمعلم العماين لدى طلبته ،للعمل على
تعزيز الصورة اإلجيابية للمعلم ،مبا يساعد على حتقيق غايات
العملية الرتبوية.



الكفايات المهنية للمعلم :مجلة ما ميتلكه املعلم من

معارف ومهارات وتوجهات تتعلق مبهنة التدريس ،وتظهر يف
ممارسات املعلم وسلوكياته التدريسية.
منهج الدراسة وإجراءاتها
فيما يأيت وصف للمنهج املستخدم يف الدراسة،
واإلجراءات املتبعة جلمع البيانات والوصول إىل النتائج.
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وللتأكد من صدق االستبانة ُعرضت على عدد من
املختصني يف اإلدارة الرتبوية وعلم النفس واملناهج يف جامعة
السلطان قابوس ووزارة التعليم العايلَُ ،ث عُدلت يف ضوء
آرائهم ومقرتحاهتم ،وعُد إمجاعهم على صيغتها النهائية حمكا
لصدقها الظاهري .أما الثبات فقد جرى التأكد منه حبساب
معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
( ،)Cronbach-Alphaوقد بلغ معامل االتساق الداخلي
حملور "السمات الشخصية للمعلم العماين" ( )0.94وحملور
"الكفايات املهنية للمعلم العماين" ( ،)0.92يف حني بلغ
املعامل لالستبانة كلها ( ،)0.96وتدل هذه املعدالت على
اتصاف االستبانة بنسبة عالية من االتساق الداخلي.

منهج الدراسة

استُخدم يف الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة
الدراسة وأهدافها؛ فهي تعتمد على مجع البيانات وحتليلها
وتفسريها للحصول على النتائج واالستنتاجات.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من طلبة الصف الثاين عشر
املسجلني يف املدارس احلكومية يف العام الدراسي /2014
 2015يف حمافظات مسقط ،والباطنة مشاال وجنوبا،
والداخلية ،والشرقية مشاال وجنوبا ،وظفار ،وقد بلغ عددهم
حوايل ( )33700طالب وطالبة ،ووزعت أداة الدراسة على
عدد كبري منهم يف خمتلف حمافظات السلطنة .وبلغ عدد
املستجيبني ( )1054طالبا وطالبة ،مبا نسبته ( )%3.1من
جمتمع الدراسة؛ منهم ( )444طالبا و( )610طالبات.

ثانيا -المقابلة الجماعية (مجموعات التركيز)

استخدمت املقابلة اجلماعية أو ما يعرف مبجموعات
الرتكيز يف هذه الدراسة لتأكيد نتائج االستبانة ،إذ تتيح
املقابالت للمستجيبني االستفاضة يف احلديث عن موضوع
الدراسة بوجه أكثر حرية ،خالفا للمحدودية املتوافرة يف
االستبانة .وقد وجه الباحثون يف هذه الدراسة جمموعة من
األسئلة املفتوحة عن صورة املعلم العماين ،إىل عينات مركزة
من الطلبة بلغ عددهم حوايل ( )50طالبا وطالبة؛ منهم
( )30طالبا ( )20طالبة من خمتلف احملافظات التعليمية
املشمولة بالدراسة ،قُسم الطلبة إىل جمموعات تركيز،
تكونت كل جمموعة من ( )5طلبة يف كل مرة .ومشلت
األسئلة اجلوانب اآلتية:
 .1هل ترغب يف أن تكون معلما يف املستقبل وملاذا؟
 .2هل ترغب أن تدرس مع معلم عماين أم معلم وافد؟
وملاذا؟
 .3من وجهة نظرك :لو كنت معلما ،ما أهم الصفات اليت
جيب أن تتصف هبا ؟
 .4كيف ترى املعلم العماين؟ من خالل الواقع الذي تراه
يف املدارس؟ ما هي أهم صفات املعلم العماين احلايل؟

أداتا الدراسة
لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحثون أداتني
من أدوات مجع البيانات ،مها االستبانة جلمع البيانات
الكمية ،واملقابلة للوصول إىل شروحات أكثر تفصيال عن
صورة املعلم العماين لدى الطلبة .وفيما يأيت تفصيل ألدايت
الدراسة.
أول -استبانة صورة المعلم لدى الطلبة
ً

استُخدمت يف الدراسة احلالية استبانة مغلقة هدفت إىل
تعرف صورة املعلم العماين لدى طلبته يف جانبني األول:
"السمات الشخصية للمعلم العماين" ،وتكون من مثاين
عشرة عبارة ،واآلخر" :الكفايات املهنية (التدريسية) لدى
املعلم العماين" ،وتكون من اثنيت عشرة عبارة ،وقد اشتُقت
عبارات االستبانة من األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت
تناولت صورة املعلم لدى الطلبة .والستخالص وجهة نظر
الطلبة طُلب إليهم حتديد درجة موافقتهم على عبارات
االستبانة باستخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام
ليكرت :أوافق بشدة -أوافق -غري متأكد -أعارض –
أعارض بشدة.
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احلسابية إىل مخسة مستويات لتحديد صورة املعلم
العماين لدى الطلبة ،على النحو اآليت:
 منخفضة جدا :من  1إىل .1.49
 منخفضة :من  1.50إىل .2.49
من  2.50إىل .3.49
 معتدلة:
من  3.50إىل .4.49
 عالية:
 عالية جدا :من  4.50إىل .5

 .5ما رأيك يف تدريس املعلم العماين؟ هل هو متمكن من
املادة التعليمية؟ هل هو كفء ملهنة التدريس؟ وملاذا؟
 .6ما أكثر األشياء اليت تعجبك يف تدريس املعلم
العماين؟ أعط أمثلة؟
 .7ما أكثر األساليب التدريسية اليت يستخدمها املعلم يف
التدريس معك وترى أهنا ناجحة؟
 .8كيف ترى تعامل املعلم العماين مع طالبه؟ أعط أمثلة
على ذلك؟
 .9البعض يرى أن املعلم العماين أقرب إىل فهم الطالب
والتعامل معهم من املعلم الوافد؟ هل توافق هذا الرأي؟
 .10لو طُلب منك حتديد أكثر األشياء اليت حتبها يف
املعلم العماين ،فماذا تقول؟
 .11ما هي أكثر األشياء اليت تكرهها يف املعلم العماين؟
 .12كيف ترى نظرة اجملتمع إىل املعلم العماين؟

نتائج الدراسة وتفسيرها
فيما يأيت عرض لنتائج الدراسة مرتبة وفق األسئلة،
مشفوعة باملناقشة والتفسري.
أول -السمات الشخصية التي يمتلكها المعلم العماني
ً
من وجهة نظر الطلبة

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه" :ما السمات
الشخصية اليت ميتلكها املعلم العماين من وجهة نظر
الطلبة؟" ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية لكل حمور من احملاور املقرتحة ،كما هو موضوح
يف اجلدول ( )1اآليت.

المعالجة اإلحصائية
عوجلت البيانات باستخدام املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية ،واختبار "ت" للعينتني املستقلتني.
ومن أجل تفسري نتائج الدراسة ،قُسمت املتوسطات

الجدول 1
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للسمات الشخصية للمعلم العماني من وجهة نظر الطلبة
العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

م

المتوسط

النحراف المعياري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

أنيق يف ملبسه.
خملص يف عمله.
مثقف ومطلع على املعارف املتجددة.
حمب ملهنته.
ذو شخصية قوية.
إنسان كادح يف عمله.
مرب وصاحب رسالة.
ّ
نشط يف خدمة طالبه ومدرسته.
ُيرتم طالبه ويقدر ميوهلم ورغباهتم.
حريص على تكوين العالقات اإلجيابية مع طلبته.
نشط يف خدمة جمتمعه.

3.87
3.85
3.85
3.79
3.74
3.69
3.67
3.67
3.67
3.64
3.63

1.19
1.12
1.26
1.06
1.13
1.13
1.13
1.17
1.13
1.21
1.18

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
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متعاون يف تقدمي احللول للمشكالت اليت تواجه طلبته.

3.55

1.26

عالية
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العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات

م
13
14
15
16
17
18

منوذج صاحل يقتدي به الطلبة.
ملتزم حبضور حصصه يف وقتها.
يغرس القيم اإلجيابية يف طلبته.
صبور يف تعامله مع طلبته.
يتعامل بعدالة مع الطلبة.
حليم ويعفو عند املقدرة.
العبارات مجتمعة

يتضح من اجلدول ( )1أن الطلبة يرون أن املعلم ميتلك
السمات الشخصية للمعلم بدرجة عالية عموما؛ إذ بلغ
متوسط استجابتهم على الصفات جمتمعة ( ،)3.36وميكن
القول بناء على هذا املتوسط أن نظرة الطلبة عموما إىل املعلم
من حيث اتصافه بالسمات الشخصية املتعلم مبهنة التدريس
تنحو منحى إجيابيا.
وقد تراوحت استجابات الطلبة على السمات املتضمنة
يف هذا احملور بني العالية واملعتدلة ،وكان أعالها أنه "أنيق يف
مالبسه"؛ مما يدل على اهتمام املعلم العماين هبندامه،
وحرصه على الظهور مبظهر حسن أمام طالبه؛ ولعل السبب
يف ذلك يعود إىل إدراكهم أن ملظهر املعلم أثرا إجيابيا يف
تكوين صورة إجيابية له ،واكتسابه التقدير واالحرتام من
الطلبة وأولياء أمورهم وهذا ما كشفته نتائج دراسة موسكا
وبوزا ( ،)Mosca and Buzza, 2013بل إن للمظهر أثرا
ّ
يف تعلم الطلبة وسلوكهم وفق ما بينته نتائج دراسة سامبسون
(.)Sampson, 2016
وفيما يتعلق بنظرة الطلبة إىل عالقة املعلم بعمله ،يتبني
أن الطلبة يرون أن "املعلم خملص يف عمله" ،و"حمب ملهنته"،
و"كادح يف عمله" ،و"نشط يف خدمة طالبه ومدرسته"،
و"ملتزم حبضور احلصص يف وقتها"؛ إذ هذه العبارات على
متوسطات عالية تراوحت بني ( )3.85و( .)3.51وينطبق
األمر كذلك على النظرة إىل السمات العامة للمعلم؛ فالطلبة
كذلك يرون أن املعلم "مثقف ومطلع على املعارف
املتجددة" ،و"ذو شخصية قوية" ،و"مرب وصاحب رسالة"
"ومنوذج صاحل يقتدى به" .إذ حصلت هذه العبارات أيضا

الدرجة

المتوسط

النحراف المعياري

3.52
3.51
3.46
3.44
3.41
3.41

1.2
1.11
1.24
1.3
1.34
1.22

عالية
عالية
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة

3.63

0.83

عالية

على متوسطات عالية تراوحت بني ( )3.85و(.)3.67
وتشري هذه املتوسطات إىل أن الطلبة عموما يقدرون مهنة
التعليم ،وُيرتمون الرسالة اليت يؤديها املعلم ،ويُدركون األدوار
اليت يقوم هبا ،وقد أكدت هذه النتيجة ما أدىل به الطلبة يف
املقابالت اجلماعية ،إذ أكد معظم الطلبة أن املعلم العماين
يتميز ب"اإلخالص يف العمل" ،و"السعي لتجديد
املعلومات" وأنه "معروف بأخالقه الفاضلة".
أما السمات املتعلقة بأخالقيات املعلم وعالقته بالطلبة؛
فقد حصلت ثالث منها على متوسطات عالية تراوحت بني
( )3.67و( ،)3.55هي "ُيرتم طالبه ويقدر ميوهلم ورغباهتم"
و"حريص على تكوين العالقات اإلجيابية مع طلبته"
و"متعاون يف تقدمي احللول واملشكالت اليت تواجه الطلبة"،
يف حني حصلت الثالث الباقية على متوسطات معتدلة مل
تتعد ( ،)3.44وهي أقل املتوسطات يف هذا احملور ،وتتعلق
العبارات الثالث بصرب املعلم ،وعدالته ،وحلمه وعفوه .وقد
اتفقت نتيجة مقابالت الطلبة اجلماعية مع نتائج االستبانة
يف هذا اجملال ،إذ ذكر الطلبة عند حديثهم عن أخالقيات
املعلم العماين وعالقته بطلبته ،أنه يتميز مبساعدة الطلبة
و"االحرتام املتبادل مع الطالب" ،وهو مبنزلة "األخ يف تعامله
مع الطلبة" ،وأنه " يتالىف بعض األخطاء اليت يسببها الطلبة
صربا منه وحتمال".
وُميكن تفسري ذلك بأن العبارات الثالث األوىل اليت
تتعلق باحرتام الطلبة وبناء العالقات اإلجيابية معهم
ومساعدهتم يف حل مشكالهتم ،هي عبارات عامة ،تتصل
بسلوكات املعلم وتصرفاته مع الطلبة يف البيئة املدرسية مع
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للمعلم بوجه عام ،يف حني اجتهت االستجابات على العبارة
األخرى حنو املمارسات الفعلية للمعلم يف الصف والبيئة
املدرسية.
أما االحنرافات املعيارية فيتبني من اجلدول ( )1أهنا
تراوحت بني ( )1.06و( ،)1.34ويُالحظ أهنا قيم مرتفعة؛
مما يدل على وجود تباين يف استجابات الطلبة واختالف يف
تقديرهم لصورة املعلم من حيث مساته الشخصية؛ وقد تُعزز
هذه املالحظة االستنتاج السابق بشأن اجتاه استجابات بعض
الطلبة حنو الصورة املثلى للمعلم ،واجتاه استجابات آخرين
ُ
إىل الصورة الواقعية له.

مجيع الطلبة ،وقد بينت نتائج دراسة أمبوسعيدي وزميليه
( )Ambusaidi, Alhashmi, & Al-Rawahi, 2013أن
املعلمني العمانيني يتصفون بالقدرة على بناء عالقات إجيابية
وحمفزة مع طلبتهم ،وهذه اخلصيصة جوهرية يف إجياد بيئة
صفية مرُية ،وتشجيع الطلبة على التعلم.
أما العبارات الثالث األخرى ،فهي تتعلق مبمارسات
املعلم وسلوكاته املباشرة مع الطلبة يف أثناء التدريس ،ورمبا
يرى كثري من الطلبة أن من املعلمني من ال ميتلك هذه
الصفات ،وقد يعود ذلك إىل اجتاه استجابات كثري من
الطلبة حنو ما ينبغي أن يكون عليه املعلم ال إىل الصورة
الواقعية للمعلم.
وبإعادة النظر يف املتوسطات يف اجلدول ( ،)1يُالحظ أن
العبارة "مرب وصاحب رسالة" حصلت على متوسط عال
( )3.67يف حني حصلت العبارة "يغرس القيم اإلجيابية يف
طلبته" على متوسط معتدل ( ،)3.46ومها عبارتان قريبتان،
وقد يُعزى ذلك إىل أن استجابات كثري من الطلبة بُنيت على
اعتبار أن هذه العبارة تتعلق مبهنة التدريس والصفات الالزمة

ثانيًا -الكفايات المهنية التي يمتلكها المعلم العماني من
وجهة نظر الطلبة

لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه" :ما الكفايات
املهنية اليت ميتلكها املعلم العماين من وجهة نظر الطلبة؟"
ُحسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل حمور
من احملاور املقرتحة ،كما هو موضح يف اجلدول ( )2اآليت.

الجدول 2
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للكفايات المهنية للمعلم العماني من وجهة نظر الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المتوسط

النحراف المعياري

الدرجة

العبارات
متمكن من مادته الدراسية.
ُيرص على فهم مجيع طلبته للدروس.
يستثري دافعية طالبه للتعلم وبذل اجلهد.
يستخدم أساليب تدريس متنوعة.
يشجع على التعلم الذايت وأساليب التفكري املختلفة.
لديه القدرة على وضع االختبارات التحصيلية املناسبة ملستوى طلبته.
يهتم بإجنازات الطلبة وأنشطتهم داخل الصف وخارجه.
يستخدم وسائل تعليمية متنوعة يف التدريس.
يراعي الفروق الفردية بني طلبته.
يستخدم أساليب تشويقية يف التدريس.
يقدم التغذية الراجعة املناسبة لطلبته.
يستطيع حتديد نقاط الضعف لدى طالبه ووضع اخلطط العالجية هلا.

3.85
3.57
3.5
3.41
3.41
3.4
3.35
3.29
3.29
3.27
3.06
2.98

1.16
1.28
1.2
1.24
1.23
1.4
1.34
1.22
1.29
1.29
1.25
1.32

عالية
عالية
عالية
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة
معتدلة

العبارات مجتمعة

3.36

0.91

معتدلة

هذا املتوسط إىل أن املعلم العماين من وجهة نظر الطلبة
ميتلك الكفايات املهنية بدرجة متوسطة ،وقد يدل هذا

يظهر من اجلدول ( )2أن الكفايات املهنية املتعلقة
بالتدريس حصلت على متوسط عام معتدل ( ،)3.36ويشري
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التفاعل الصفي الفعلي بني املعلم وطلبته ،وقد تدل هذه
النتيجة على أن املعلم العماين تنقصه إجادة بعض مهارات
التدريس ،أو مثة عوائق جتعل املدرس يُقلل من تنويع طرائق
التدريس والوسائل التعليمية وأساليب التشويق؛ منها قلة
احلوافز املادية ،وكثرة األعباء اإلدارية والتدريسية .وعلى الرغم
من أن نتائج االستبانة فيما يتعلق هبذه السمات ،جاءت يف
املستوى املعتدل ،أوضحت نتائج املقابالت أن املعلم العماين
"يستخدم الوسائل يف مادته ،وقادر على إيصال املعلومة"،
وهو يُنوع "مصادر التعلم (مثل :الفيديو ،املخترب)" ،ومهتم
بتنويع "طرائق التدريس ،مثل التدريس خارج الصف"،
واستخدام "مهارة العصف الذهين" و"السبورة التفاعلية"،
و"عمل املسابقات خصوصا املواد احملتوية على مسائل مثل
الكيمياء والفيزياء واألحياء والرياضيات ،والتنافس الشريف
بني الطلبة وخاصة الطالبات ،ويف هذا حتفيز ألولئك الذين
مل يشاركوا يف الصف" ،وكذلك توظيف "متثيل األدوار (املعلم
الصغري)".
أما فيما يتصل بالتقومي؛ فقد جاءت استجابات الطلبة
على العبارات املتعلقة به معتدلة أيضا ،إذ تراوحت بني
( )3.4و( ،)2.98وتضمنت قدرة املعلم على" :وضع
االختبارات التحصيلية املناسبة ملستوى طلبته" و"تقدمي
التغذية الراجعة املناسبة" و"حتديد نقاط القوة والضعف لدى
طالبه ووضع اخلطط العالجية هلا" ،وتشري هذه النتيجة إىل
أن الطلبة يرون أن هذه السمات هي أقل السمات اليت
يتمتع هبا املعلم العماين ،وهذا يعين أن املعلمني قليال ما
يستفيدون من نتائج أساليب التقومي اليت يستخدموهنا مع
طلبتهم يف تقدمي التغذية الراجعة هلم ،ومساعدهتم يف حتديد
نقاط الضعف لديهم للتغلب عليها ،ونقاط القوة لتعزيزها
وتطويرها .وتبدو هذه النتيجة قريبة مما توصلت إليه دراسة
أمبوسعيدي وزميليه ( )Ambusaidi, et al, 2013اليت بينت
أن استخدام املعلمني نتائج التقومي يف بناء اخلطط والربامج
املناسبة لتحسني تعلم الطلبة حازت على تقديرات ضعيفة

املتوسط على أن الطلبة ينظرون إىل حاجة املعلم العماين إىل
تعزيز بعض املمارسات املهنية اليت ينبغي أن تظهر يف أدائه
الصفي فيما يتعلق بالتدريس والتقومي.
وقد حازت العبارة "متمكن من مادته الدراسية" على
أعلى املتوسطات يف هذا احملور ( ،)3.85وهي إحدى
الكفايات املهنية املهمة للمعلم ،ويُبىن عليها كثري من جوانب
جناحه يف العملية التعليمية ،وأكدت هذه النتيجة ما ذكرته
عينة املقابالت للطلبة من أن أهم الكفايات املهنية للمعلم
العماين أنه "معلم رائع وكفء ملهنة التدريس" ،وأنه "متمكن
من مادته العلمية" ،وقد يُنظر إىل هذه السمات على أهنا من
السمات املتعلقة بشخصية املعلم عموما ،ولعل هذا ما أهلها
للحصول على متوسط عال ،وأكدها كثري من الطلبة يف
املقابالت الشخصية معهم شأهنا يف ذلك شأن السمات
الشخصية املذكورة يف احملور األولْ ،بيد أن متكن املعلم من
مادته ال يعين بالضرورة امتالكه ملهارات تدريسها بشكل
فعال ،وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الطلبة ترى
ّ
متكن املعلم من مادته ،يرى بعض الطلبة أن "بعض املعلمني
العمانيني متمكنون من املادة العلمية ،لكن ذلك خيتلف من
مادة إىل أخرى" .ويرى بعض الطلبة أهنم أكفاء ،ولكن
ينقصهم التحضري" ،وأرجع أحد الطلبة ذلك إىل قلة اخلربة يف
جمال التدريس ،واعتماد بعض املعلمني على الكتاب املدرسي
لوحده يف تقدمي املادة العملية وتوضيحها.
وفيما يتصل بالسمات املتعلقة بالتدريس ،يتضح أن
مستني منها حازتا على تقدير عال ( 3.57و ،)3.5مها
"ُيرص على فهم مجيع طلبته للدروس" ،و"يستثري دافعية
طالبه للتعلم وبذل اجلهد" ،أما بقية السمات فقد حصلت
على متوسطات معتدلة ،تراوحت بني ( )3.41و(،)3.27
وتتعلق هذه السمات باستخدام أساليب متنوعة يف التدريس،
والتشجيع على التعلم الذايت وأساليب التفكري ،واالهتمام
بإجنازات الطلبة ،واستخدام وسائل تعليمية وأساليب تشويقية
متنوعة .ومجيع هذه العبارات تتصل اتصاال مباشرا بعملية
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واختالف نظرهتم إىل الكفايات املهنية عند معلميهم
العمانيني.

من وجهة املشرفني ،مما يعين عدم رضا املشرفني عن أداء
املعلمني يف هذا اجلانب .ويؤكد ميوجيس وديفد ( & Muijs
 )David, 2001أن التقومي أداة جوهرية تسمح للمعلم بتطوير
التخطيط للتدريس؛ مبعرفة نقاط القوة والضعف عند املتعلمني
وحتسني عملية التدريس بناء عليها.
وبالنظر يف االحنرافات املعيارية الستجابات الطلبة بشأن
كفايات املعلم املهنية ،يتبني أهنا تراوحت بني ()1.16
و( ،)1.4وهي قيم مرتفعة كما اتضح يف نتيجة السؤال
األول ،وتدل كذلك على تشتت استجابات الطلبة وتفاوهتا،

ثالثًا -اختالف تقديرات الطلبة العمانيين لصورة المعلم
باختالف نوع الطالب.

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه" :هل ختتلف
السمات الشخصية والكفايات املهنية اليت ميتلكها املعلم
العماين من وجهة نظر الطلبة باختالف نوع الطالب؟" ،طُبّق
اختبار "ت" لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية،
واجلدول ( )3يوضح نتيجة ذلك.

الجدول 3
نتائج اختبار "ت" للفروق بين المتوسطات الحسابية لصورة المعلم العماني لدى الطلبة وف ًقا لمتغير النوع
م

المحور

1

السمات الشخصية

2

الكفايات املهنية

3

جمموع الفقرات

النوع

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

ذكر

3.52

0.89

أنثى

3.71

0.77

ذكر

3.25

0.97

أنثى

4.43

0.87

ذكر

3.41

0.88

أنثى

3.6

0.78

عدد الذكور ،444 :واإلناث .610
يتضح من اجلدول ( )3وجود فروق دالّة إحصائيا بني
متوسطات استجابات الطلبة الذكور واإلناث بشأن صورة
املعلم من حيث مساته الشخصية وكفاياته املهنية وجمموع
الفقرات لصاحل اإلناث ،ويدل ذلك على أن نظرة الطالبات
ملعلماهتن أكثر إجيابية مقارنة بالطلبة الذكور ،ولعل ذلك
يعود إىل ما يُعرف عن املعلمات من حب ملهنة التعليم،
وحماولة لبذل جهود متنوعة يف تقدمي احملتوى التعليمي
للطالبات ،ونظرهتن اإلجيابية للمهنة عموما ،وهذا قريب مما
خلصت إليه دراسة األنصاري ( )2007اليت خلصت إىل أن
املعلمات يتصدرن مكانة اجتماعية أفضل ملهنة التعليم يف
الكويت مقارنة باملعلمني.

قيمة "ت"

مستوى الدللة

3.62

0.000

2.82
3.44

0,003
0.001

التوصيات والمقترحات
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ومناقشتها،
توصي الدراسة ما يأيت:
 .1تعزيز الصورة اإلجيابية للمعلم العماين لدى طلبته عرب
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي احلديثة.
 .2تنظيم الربامج والدورات التدريبية للمعلم يف جوانب
أخالقيات مهنة التعليم وبناء العالقات اإلجيابية لدى الطلبة.
 .3توجيه برامج التنمية املهنية للمعلمني حنو تطوير عملية
التقومي الدراسي ،وكيفية االستفادة من نتائج التقومي يف
حتسني عملية التدريس ختطيطا وتنفيذا وتقوميا.
 .4الكشف عن أسباب تفاوت نظرة الطلبة العمانيني إىل
معلميهم يف السمات الشخصية والكفايات املهنية.
وتقرتح الدراسة ما يأيت:
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Abstract: The aim of this study was to reveal the image of the Omani teachers from their students’ perspective when
asked to investigate their personal and professional attributes, and the effect of student's gender on their estimation of
these attributes. The study used the descriptive method and was based on a questionnaire consisting of (30) items,
divided into two domains, the first being the personal attributes and the other are professional competencies. Students
were given an opportunities at the end of the questionnaire to express their views in the image of the teacher. In addition,
a focus group interview was conducted with 50 students. The questionnaire was answered by 1054 students from seven
governorates of the Sultanate of Oman. The study concluded that Omani teachers possess highly personal attributes and
moderately professional competencies. The attribute "elegance in clothing" has the highest average in personality
attributes, and "mastery of the subject" has the highest average in professional competencies. On the other hand, the
lowest averages were "dreaming and pardon for forgiveness" in personal attributes, the ability to "identify the strengths
and weaknesses of students, and to develop remedial plans" in professional competencies. The results showed
statistically significant differences between the responses of male and female students in their estimation of the personal
attributes and professional competencies of the Omani teacher in favor of female students. In light of these results, the
study recommended organizing programs and training courses for teachers in the areas of building positive relationships
with students, taking advantage of the results of the assessment in improving teaching, revealing the reasons for the
different responses of students in their view of the teacher, and finally conducting various studies to clarify the image of
the teacher.
Keywords: Omani teacher, personality attributes, professional attributes, students
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درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود

1

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين
كلية الرتبية – جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1438/7/3هـ  -وقبل 1438 /8/18هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود من وجةة ظر طالب
كلية الرتبية ،وبلغت عينة الدراسة ( )339طالباً .وكان من أهم تائج هذه الدراسة ما يأيت:
أن املتوسط احلسايب العام جلميع جماات الدراسة بلغ ( )3.21من أصل ( ،)4وهذا يعين أن الطالب يؤكدون أن درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئةالتدريس متوسطة.
أن مجيع عبارات األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الواردة يف ااستبا ة جاءت بدرجة عالية ومتوسطة ،وأخرياً مل حتصل أية عبارة من األداءالتدريسي على درجة منخفضة أو معدومة.
جاء ترتيب جماات الدراسة حسب درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود -حيثجاءت مرتبة تنازلياً حسب قيم املتوسطات احلسابية ،حيث جاء يف املرتبة األوىل جما التخطيط للتدريس مبتوسط حسايب ( ،)3.36يليه يف املرتبة
الثا ية جاء جما تنفيذ التدريس مبتوسط حسايب ( ،)3.28ويف املرتبة الثالثة جاء جما تقومي التدريس مبتوسط حسايب ( .)3.17ويف املرتبة الرابعة جاء
جما أساليب التدريس مبتوسط حسايب ( .)3.03كما إن هناك فروقاً ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة ( )0.01يف آراء عينة الدراسة حو
درجة األداء التدريسي يف جماات الدراسة الثالثة اآلتية( :تنفيذ التدريس وأساليب التدريس وتقومي التدريس) والدرجة الكلية ألعضاء هيئة التدريس
باختالف متغريي الدراسة:القسم األكادميي واملستوى الدراسي.
الكلمات المفتاحية :األداء التدريسي ،أعضاء هيئة التدريس.

) (1مت دعم هذا البحث من قبل مركز البحوث بكلية الرتبية – عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود.
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وتعد وظيفة التدريس اجلامعي من أهم الوظائف اليت
تؤديةا اجلامعات وأكثرها فاعلية يف إعداد الطالب للحياة
املستقبلية ،وأن مقياس تفوق اجلامعة يعتمد على امتالكةا
ألعضاء هيئة تدريس مؤهلني تأهيالً عاليًا ،حبيث تتوفر هلم
مجيع الظروف واإلمكا ات من جو أكادميي مالئم وخدمات
خمتلفة تسةم يف جودة العملية التعليمية كي تكون قادرة على
تلبية حاجات التنمية الشاملة ومتطلبات العصر املتسارعة
(الصمادي 2013 ،م ،ص .)733
واحلقيقة أن األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس يف غاية
األمهية لكي يؤدي العملية التعليمية على أفضل وجه ممكن،
وخاصةً أن عضو هيئة التدريس هو الذي يقوم هبا لتحقيق
األهداف الرتبوية للجامعة .وألمهية األداء التدريسي يف إجناز
العملية التعليمية يف اجلامعة واحلاجة إىل دراسته ،فإن معرفة
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبوية جبامعة
موضوعا جديراً بالدراسة والبحث
امللك سعود أصبح
ً
العلمي.

المقدمة:
إن من أهم وظائف اجلامعة اليت تقدمةا ثالث وظائف
رئيسة وهي :التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع.
فةذه الوظائف الثالث للجامعة متكاملة كل وظيفة تكمل
الوظيفة األخرى ،ويف الوقت فسه مرتابطة بعضةا ببعض
إرتباطاً وثيقاً أي إ ه ا ميكن أن تنجز وظيفة وترتك األخرى.
فالتدريس يف اجلامعة يرتبط يف جما البحث العلمي ،وكال
اجملالني يرتبط يف جما خدمة اجملتمع .فالتدريس يسةم يف
شر املعرفة ،والبحث العلمي يسةم يف جتديد املعرفة
وإ تاجةا وتطويرها ،مث تطبيق املعرفة يف اجملتمع كل مشكالته
وخدمة أفراده ،وحتسني مستوى معيشتةم ،ومن مث إحراز
التقدم للمجتمع (الصغري2000 ،م ،ص.)30
ويقوم عضو هيئة التدريس بوظائف اجلامعة الثالث:
التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع  ،ويعد عضو هيئة
التدريس هو العامل املشرتك يف إجناز الوظائف الثالث وحجر
الزاوية للعملية التعليمية يف اجلامعة .
ولكي يقوم عضو هيئة التدريس بدوره الرئيس واملةم
والفعا على أكمل وجةه ،ينبغي أن ميتلك بعض املةارات
والقدرات اليت جتعله يقوم باألداء التدريسي (التخطيط
للتدريس وتنفيذ التدريس وأساليب التدريس وتقومي التدريس)
بكفاءة عالية.
ويعد األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من أهم
املدخالت التعليمية يف حتقيق األهداف املنشودة للجامعة،
لعالقته املباشرة والكبرية بالطالب ،والذي عن طريقه ينفذ
عضو هيئة التدريس العملية التدريسية الذي ينقل عضو هيئة
التدريس عن طريقةا املعرفة واملعلومات واخلربات لتطوير
مستوى الطالب وإحداث التغيري اإلجيايب املطلوب لديةم.
ومن األساليب الرتبوية الناجحة يف جما التدريس اجلامعي
أسلوب التغذية الراجعة عن طريق معرفة آراء طالب اجلامعة
باألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس.

مشكلة الدراسة
يشةد العامل اليوم تغريات سريعة يف مجيع جماات احلياة،
إذ يطلق على العصر احلاضر عصر التقنية ،وميتاز بسرعة
تدفق املعلومات حبيث ا يستطيع املتخصص اإلحاطة مبا
يستجد يف جما ختصصه ،وبناءً على ذلك يتطلب من
اجلامعة العناية بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ لكي
يستطيعوا مواكبة متطلبات التقدم العلمي والتقين احلاصل يف
هذا الزمن ،عن طريق التدريب الذي يعد عنصراً من أهم
عناصر التغيري ،وله دور مةم يف تنمية مةارات وقدرات
أعضاء هيئة التدريس يف جما األداء التدريسي ،لكي حيقق
أهداف العملية التعليمية األكادميية املنشودة يف حتسني أداء
أعضاء هيئة التدريس وجودة املخرجات التعليمية الرتبوية
واارتقاء هبا.
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املأمو (غنيم،اليحيوي1425 ،هـ،ص  .)109وأن جما
التخطيط للتدريس جاء باملرتبة األخرية أي هو األقل أداءً من
قبل أعضاء هيئة التدريس يف جامعة طيبة
(الغامدي1432،ه،ص .)66
ويرى الباحث أن هناك درة يف الدراسات العربية اليت
تناولت موضوع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس على
مستوى اجلامعات السعودية بصفة عامة ،وجامعة امللك
سعود بصفة خاصة .وبناءً على ما سبق ذكره يرى الباحث
الشح الشديد يف إجراء دراسات عن األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
ومن خال اخلربة العملية للباحث بوصفه عضو هيئة
تدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود لعدة سنوات
احظ ااختالف يف آراء الزمالء أعضاء هيئة التدريس يف
درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية
جبامعة امللك سعود.
وتأسيساً على ما سبق ذكره لذا يرى الباحث أن هناك
حاجةً ماسةً إىل إجراء دراسة علمية للكشف عن درجة
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود.

و تيجة لذلك فرض هذا الوضع حتديات على التعليم
اجلامعي ،وقد حتمل أصحاب القرار يف جامعة امللك سعود
مسؤوليةً كبريةً لالرتقاء بالتعليم اجلامعي وتطويره لكي يساير
املتطلبات اجلديدة اليت فرضةا الواقع على اجملتمع.
وقد حظيت العملية التعليمية األكادميية بعناية املسؤولني
يف جامعة امللك سعود واهتمامةم ،و تيجة هلذا ااهتمام
أ شأت جامعة امللك سعود عمادة تطوير املةارات تعىن
بتطوير مةارات منسويب اجلامعة ،وقد ظمت عمادة تطوير
املةارات سلسلة من الدورات واحملاضرات وورش العمل
لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ،وقدم هذه الدورات
واحملاضرات وورش العمل جمموعة من اخلرباء من داخل
اجلامعة وخارجةا .ويلعب عضو هيئة التدريس دوراً حيوياً
وأساسياً يف قيادة العملية التعليمية األكادميية يف اجلامعة،
ويعد عضو هيئة التدريس جوهر العملية التعليمية األكادميية
من حيث إجنازها وقيادهتا .وعليه فإن عضو هيئة التدريس
حباجة إىل أن ميتلك املةارات التدريسية ألمهيتةا يف توصيل
املعلومات واملعرفة واخلربات للطالب.
تويل اجلامعة األداء التدريسي أمهية بالغة ،ألهنا تدرك متام
اإلدراك أ ه أداة لتطوير العملية التعليمية .ويف ضوء ذلك فإهنا
تنفق املبالغ الطائلة على عملية التطوير لكي ترتقي مبستوى
العملية التعليمية .لكن واقع األداء التدريسي يشري إىل أن
هناك بعض الصعوبات اليت يعاين منةا واليت حتد من فاعلية
أداء أعضاء هيئة التدريس يف أثناء تنفيذهم للعملية
التدريسية ،ومن أبرز تلك الصعوبات اليت حتد من استخدام
املةارات التدريسية يف اجلامعات السعودية ،ما يأيت :ضعف
أداء هيئة التدريس يف مجيع كليات جامعة أم القرى ،وعدم
اهتمام عضو هيئة التدريس بتحديد أهداف املقرر ،وعدم
توزيع خطة املقرر يف اليوم األو من الدراسة (اجلفري،
2002م ،ص  .)145وأن األداء الواقعي ألعضاء هيئة
التدريس يف جامعة امللك عبدالعزيز فيما يتعلق باملةارة يف
التدريس وتنظيم خطة تدريس املقرر الدراسي أقل من األداء

أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
-1مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود؟
 -2مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود يف جماات :التخطيط للتدريس،
تنفيذ التدريس ،أساليب التدريس ،تقومي التدريس؟
-3مادرجة اختالف آراء عينة الدراسة حو األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
باختالف متغريي الدراسة (القسم ،واملستوى الدراسي)؟
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لقياس درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود على عينة أكرب من أعضاء هيئة
التدريس أو جامعات أكثر على مستوى اململكة العربية
السعودية.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1التعرف على درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 -2التعرف على درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف جماات:
التخطيط للتدريس ،تنفيذ التدريس ،أساليب التدريس ،تقومي
التدريس.
 -3الكشف عن درجة اختالف آراء عينة الدراسة حو
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود باختالف متغريي الدراسة (القسم – املستوى
الدراسي).
-4التوصل إىل توصيات ميكن أن تسةم يف رفع مستوى
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود .

حدود الدراسة:
مت تقسيم حدود الدراسة على الشكل اآليت:
الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على األداء
التدريسي يف جماات :التخطيط للتدريس ،تنفيذ التدريس،
أساليب التدريس ،تقومي التدريس.
الحدود الزمانية :مت إجراء الدراسة امليدا ية على أفراد
الدراسة خال الفصل الدراسي األو من العام اجلامعي
1438/1437هـ .
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على طالب
البكالوريوس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود مبدينة
الرياض.

أهمية الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

 -1قد تكون هذه الدراسة من أوىل الدراسات – حسب
علم الباحث – اليت تناولت واقع درجة توافر األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك
سعود.
 -2أمهية األداء التدريسي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس
ويطبقو ه يف جما العملية التدريسية ميكن أن يسةم يف رفع
مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس وجودة خمرجات القسم
والكلية واجلامعة.
 -3يتوقع الباحث أن خيرج من هذه الدراسة بنتائج علمية قد
يستفاد منةا يف تقدمي توصيات رمبا تسةم يف حتسني مستوى
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود.
 -4قد تفتح هذه الدراسة اجملا إلجراء دراسات مماثلة

عضو هيئة التدريس :هو الشخص املتخصص الذي يقوم
بعملية التدريس لبعض املقررات الدراسية لطالب املرحلة
اجلامعية ،وحيمل درجة الدكتوراه يف أحد التخصصات العلمية
يف جما العلوم اإل سا ية ،وتكون مرتبته العلمية إما أستاذاً،
أو أستاذاً مشاركاً ،أو أستاذاً مساعداً يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود.
األداء التدريسي :هو أسلوب ميارسه عضو هيئة التدريس يف
كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف إجناز عمله ومةامه داخل
قاعة احملاضرة أو خارجةا من العملية التدريسية واليت تتمثل
يف جماات (التخطيط للتدريس ،وتنفيذ التدريس ،وأساليب
التدريس ،وتقومي التدريس)؛ لتحقيق أفضل النتائج لتحسني
العملية التعليمية اجلامعية.
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هيئة التدريس ،و( )350طالباً .وكان من أهم تائج هذه
الدراسة ما يأيت:
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس ميارسون األداءالتدريسي بدرجة متوسطة.
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يؤدون مسؤولياهتمبثقة عالية ،ويةتمون بتوصيل املعلومة للطالب ،ويبذلون
جمةوداً لتوضيح املفاهيم األساسية للمقرر بنسب متفاوتة بني
غالب وأحيان.
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يستثمرون الزمناملخصص للمحاضرة ،وخيططون وينظمون للمحاضرة مسبقاً،
ويشرحون خطة املقرر وأهدافه ،ويتحمسون لتدريس املقرر
بدرجة متوسطة.
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس ميارسون مةاراتااتصا الرتبوي أحيا اً ،ومنةا :القدرة على التخاطب
واإلقناع ،ويتميزون باإلصغاء اجليد ،ويديرون النقاش بأسلوب
يزيد من فاعلية النقاش ،وميدون الطالب بتغذية راجعة فورية
عن شاطاهتم وواجباهتم.
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يلتزمون مبواعيداحملاضرات ،وحيافظ كل منةم على سرية أسرار الطالب ،وا
مييزون بني الطالب يف التفاعل ،ويتعامل مع الطالب بوضوح
غالباً.
 يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يقومون باستقباالطالب خال الساعات املكتبية ويتفةمون ظروف الطالب،
ويتصفون بالصرب عند التعامل مع الطالب ،ويتعامل مع
الطالب بود واحرتام متباد أحيا اً.
وأوضحت دراسة الشةري (1422هـ) اليت هدفت إىل
التعرف على صفات األستاذ اجلامعي من وجةة ظر
الطالب والطالبات بكلية الرتبية يف جامعة امللك عبد العزيز.
وتكو ت عينة الدراسة من ( )482طالباً وطالبة .وتوصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية:

الدراسات السابقة:
أجريت عدد من الدراسات حو تقومي األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر الطالب يف عدد من
اجلامعات ،ومل جيد الباحث دراسة ذات صلة مباشرة
بالدراسة احلالية ،يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
ويستعرض الباحث أمهةا ،وهي:
أشارت دراسة احملبوب (1420هـ) اليت هدفت إىل
التعرف على األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي يف كلية الرتبية
جبامعة امللك فيصل من وجةة ظر الطالب .واشتملت
الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل
قوامةا ( )273طالباً وطالبة .وخلصت الدراسة إىل النتائج
اآلتية:
رتب الطالب األداء التدريسي األعلى تقومياً يف إتاحةالفرصة للطالب بزيارة أساتذهتم يف أثناء الساعات املكتبية
ملناقشة أمورهم التدريسية ،ومحاسةم للعمل التدريسي
ومساعدة طالهبم ،والقدرة على امتالك املةارة الالزمة
إليصا املعلومة الواضحة .يف حني جاء ترتيبةم لألداء
التدريسي يف اجلوا ب األخرى أقل تقديراً.
يرى الطالب أن األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي األقلتقديراً ،فقد متثل يف إتاحة الفرصة للطالب التعبري عما يدور
يف أ فسةم ،والعد بينةم ،وتفةم ظروفةم النفسية
وااجتماعية.
أن طالب التخصص األديب أكرب تقديراً للمةاراتالتدريسية من طالب التخصص العلمي.
 أن تقدير طالب املستويني الدراسيني الثاين والرابع األدبينيأكرب تقديراً من بقية اجملموعات األخرى.
وتوصلت دراسة املغيدي (1422هـ) اليت هدفت إىل
التعرف على تقومي واقع املمارسات التدريسية كما يدركةا
أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كلية الرتبية جبامعة امللك
خالد .وتكو ت عينة الدراسة من ( )66عضواً من أعضاء
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 ترى الطالبات أن درجة أداء أعضاء هيئة التدريس يفالتفاعل معةن يف قاعة احملاضرات متوسطة.
 أن درجة تعامل أعضاء هيئة التدريس مع الطالبات خارجقاعة احملاضرات مقبولة.
 ضعف االتزام بالساعات املكتبية. قلة إعطاء الفرصة ملراجعة عضو هيئة التدريس خارجقاعة احملاضرات.
 عدم إعطاء الطالبات الفرصة يف مناقشة عضو هيئةالتدريس يف درجات ااختبار أو اإلجابات.
 عدم إعالم الطالبات بالساعات املكتبية.وهدفت دراسة احلكمي (1424هـ) إىل إعداد معيار
للكفاءات املةنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي ،ومعرفة أكثر
الكفاءات املةنية تفضيالً لدى األستاذ اجلامعي من وجةة
ظر الطالب جبامعة أم القرى فرع الطائف .وتكو ت عينة
الدراسة من ( )210طالباً من طالب كلييت الرتبية والعلوم
باملستوى األو واألخري .وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج
اآلتية:
 تتمحور الكفاءات املةنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي منوجةة ظر الطالب يف ست كفاءات رئيسة منةا (اإلعداد
للمحاضرة وتنفيذها ،واأل شطة والتقومي ،والتمكن العلمي
واملةين) ،ومجيع الكفاءات املةنية للمجاات الثالثة يف قائمة
الكفاءات املتطلبة لألستاذ اجلامعي جاءت درجة تفضيلةا
عالية من وجةة ظر الطالب.
 ا توجد فروق بني وجةات ظر طالب املستوى األوواألخري باجلامعة يف درجة تفضيل الكفاءات املةنية لألستاذ
اجلامعي.
وأشارت دراسة غنيم واليحيوي (1425هـ) اليت هدفت
إىل التعرف على األداء األكادميي الواقعي واملأمو لعضو
هيئة التدريس يف جامعة امللك عبد العزيز من وجةة ظر
الطالب والطالبات من حيث :املةارة يف التدريس ،الصفات
الشخصية ،عالقته بالطالب .وقد بلغت عينة الدراسة

 أن أكثر مخس صفات تدريسية متوافرة يف األستاذاجلامعي من وجةة ظر أفراد عينة الدراسة ،هي :اخلربة يف
جما التخصص ،واالتزام مبواعيد احملاضرة ،والقدرة على
إعداد اختبارات حتصيلية جيدة ،وربط املادة العلمية بواقع
احلياة ،وااعتماد على مصادر متعددة يف شرح أي موضوع.
 أن أهم مخس صفات تدريسية متوافرة يف األستاذاجلامعي من وجةة ظر أفراد عينة الدراسة ،هي :القدرة على
ضبط سلوك الطالب يف أثناء احملاضرة ،حسن اإلصغاء
وااستماع للطالب ،وااهتمام بتوجيه الطالب وإرشادهم،
وااتصا اجليد بالطالب أثناء احملاضرة ،وتشجيع الطالب
املتفوقني.
 أن أكثر مخس صفات تدريسية يشعر الطالب بأمهيةتوافرها يف األستاذ اجلامعي ،هي :القدرة على ضبط سلوك
الطالب يف أثناء احملاضرة ،والعمل على رفع الروح املعنوية
للطالب ،وحسن اإلصغاء وااستماع للطالب ،والتعاطف
مع الطالب ومساعدهتم ،وتشجيع الطالب املتفوقني .وأن
طالب املستوى األو يشعرون بأمهية التفاعل بني األستاذ
اجلامعي وطالبه أكثر من طالب املستوى النةائي.
وأما دراسة اجلفري (2002م ) اليت هدفت إىل التعرف
على آراء طالبات الدراسات العليا يف األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى .وقد بلغت عينة
الدراسة ( )298طالبة من طالبات املاجستري يف ست كليات
يف اجلامعة .وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 ترى الطالبات أن درجة أداء أعضاء هيئة التدريس يفاإلعداد والتخطيط لتدريس املقرر مقبولة.
 ترى الطالبات أن درجة أداء أعضاء هيئة التدريس يفجتةيز خطة املقرر جيدة.
 ترى الطالبات أن أداء أعضاء هيئة التدريس ا يةتمونبتحديد أهداف املقرر ،وكذلك جدولة خطة املقرر زمنياً يف
التدريس وااختبارات.
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 أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئةالتدريس املتعلقة يف استخدام أساليب التدريس املتنوعة إلثارة
التفكري اإلبداعي كان منخفضاً.
 أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئةالتدريس املتعلقة بشرح ظام وتوزيع الدرجات عند بدء
الدراسة كان مرتفعاً.
 أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئةالتدريس املتعلقة بتنوع األسئلة بني املقالية واملوضوعية يف
ااختبارات كان متوسطاً.
وأجرى احلدايب وخان ( )2008دراسة هدفت إىل
التعرف على مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة العلوم
والتكنولوجيا اليمنية من وجةة ظر الطالب ،وبلغ أفراد
الدراسة ( )6591طالباً وطالبة ،و( )102عضو هيئة
تدريس ،وكا ت األداة الرئيسة للدراسة ااستبا ة ،وتوصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية :
 عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بني متوسطاتدرجات أعضاء هيئة التدريس تعزى إىل متغري املؤهل الدراسي
( ماجستري – دكتوراه) .
 عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بني متوسطاتدرجات أعضاء هيئة التدريس تعزي إىل متغري النوع (ذكر –
أ ثى ) .
وأوضحت دراسة الغامدي (1432ه ــ) اليت هدفت إىل
التعرف على مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة طيبة.
وقد بلغت عينة الدراسة ( )448طالباً وطالبة .وتوصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 جاء التقومي باملرتبة األوىل مث تنفيذ التدريس مث التواصلاإل ساين ،وباملرتبة الرابعة جاء التخطيط للتدريس.
 جاءت آراء طالب وطالبات كليات جامعة طيبة ألداءأعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة.
 أن طالب وطالبات كلية الطب قوموا عضو هيئةالتدريس بدرجة أقل من أقراهنم يف الكليات األخرى يف مجيع

( )1554طالباً وطالبة من املستويني؛ الثالث والرابع من مجيع
كليات جامعة امللك عبد العزيز ،وتوصلت الدراسة إىل
النتائج اآلتية:
 يرى الطالب والطالبات أفراد عينة الدراسة أن األستاذاجلامعي يف جامعة امللك عبد العزيز يؤدي دوره األكادميي
الواقعي فيما يتعلق باملةارة يف التدريس ،والتحلي بالصفات
الشخصية ،وعالقته مع الطالب ،وتنظيم خطة تدريس املقرر
الدراسي  ،وااختبارات بدرجة متوسطة ،وتد هذه النتيجة
على أن األداء الواقعي لألستاذ اجلامعي أقل من األداء
املأمو .
 أن من أهم األسباب اليت قد تؤدي إىل عدم قيام أستاذاجلامعة يف دوره األكادميي من وجةة ظر الطالب
والطالبات ،هو شعور أستاذ اجلامعة بالتميز ملركزه ،أو لعلمه،
أو لتخصصه.
 ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني آراء الطالب يفاألداء األكادميي الواقعي لألستاذ اجلامعي يف جامعة امللك
عبدالعزيز تبعاً للمستوى الدراسي.
وأما دراسة األمسر (2005م) اليت هدفت إىل معرفة مدى
ممارسة عضوات هيئة التدريس لكفايات األداء مبحاورها
األربعة :الشخصية ،والتدريسية ،وإدارة الصف ،والتقومي من
وجةة ظر طالبات مرحلة البكالوريوس جبامعة أم القرى ،وقد
بلغت عينة الدراسة ( )735طالبة .وتوصلت الدراسة إىل
النتائج اآلتية:
 أن عضوات هيئة التدريس ميارسن كفايات األداءمبحاورها األربعة :الشخصية ،والتدريسية ،وإدارة الصف،
والتقومي بدرجة متوسطة من وجةة ظر طالبات جامعة أم
القرى.
 أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئةالتدريس املتعلقة بتغطية املوضوعات احملددة ،وشرح أهداف
وحمتوى املقررات كان مرتفعاً.
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 أن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران وصلوا مستوىاجلودة ،من وجةة ظرهم جبميع مةارات التخطيط للتدريس،
ومةارات تنفيذ التدريس ،ومةارات ااتصا والتواصل،
ومةارات تقومي الطالب.
 جاءت حتديد األهداف العامة للمقرر ،وتزويد الطالببنسخة مكتوبة من توصيف املقررات بدرجة مرتفعة.
 يرى أفراد الدراسة أن حتديد أساليب التدريس املناسبةجاءت بدرجة مرتفعة.
 يرى أفراد الدراسة أن حتديد متطلبات وآليات التقومي يفبداية الفصل جاءت بدرجة مرتفعة.
وأجرى الطويسي ومساره (2014م) دراسة هدفت إىل
الكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة مؤتة حنو
بر امج التقييم اإللكرتوين وتقصي درجة الرضا لديةم عن
تائج تقييم أدائةم التدريسي من قبل الطالب .تكو ت عينة
الدراسة من ( )210عضو هيئة تدريس ،واستخدمت
ااستبا ة أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس كا ت -بوجه عام -إجيابية.
 أن درجة رضا أعضاء هيئة التدريس كا ت -بوجه عام-مقبولة.
 أن مجيع أعضاء هيئة التدريس راضون عن تائجةم وفقبر امج التقييم اإللكرتوين.
 أن تائج التقييم تعكس أداءهم التدريسي ويرون أهناواقعية وصادقة بدرجة رضا مقبولة ،وأهنم ينظرون جبدية إىل
تائجةم وفق التقييم املتبع حالياً.
وأما دراسة اهلويد (1434هـ) اليت هتدف إىل التعرف على
درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفع جودة
التعليم اجلامعي من وجةة ظر عضوات هيئة التدريس
والطالبات يف جامعة أم القرى .وبلغت عينة الدراسة ()146
عضو هيئة تدريس و( )264طالبةً ،واستخدمت ااستبا ة
أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

جماات الدراسة ):التخطيط للتدريس– تنفيذ التدريس –
تقومي التدريس– التواصل اإل ساين).
وهدفت دراسة عزيز ( )2012إىل تقومي أداء أعضاء هيئة
التدريس من وجةة ظر طالب الدراسات العليا يف جامعة
دياىل يف العراق ،وبلغ أفراد عينة الدراسة ( )75طالباً وطالبةً،
واستخدمت ااستبا ة أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل
النتائج اآلتية:
 أن األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جاء بدرجةضعيفة يف مجيع جماات الدراسة ،وهي( :اإلعداد والتحضري،
وأداء احملاضرة ،واامتحا ات وتوزيع الدرجات ،والسمات
الشخصية ،ومةام عضو هيئة التدريس).
 أن جما أداء احملاضرة حصل على درجة ضعيفة . حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما التمكن العلميعلى درجة عالية.
 حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما اإلعداد والتحضريعلى درجة متوسطة.
 حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما اامتحا ات وتوزيعالدرجات على درجة متوسطة.
 حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما مةام عضو هيئةالتدريس على درجة ضعيفة.
وأشارت دراسة الصمادي (2013م) هتدف إىل تقومي
جودة املمارسات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس يف
جامعة جنران من وجةة ظرهم ،وبلغ أفراد الدراسة ()260
عضو هيئة تدريس من خمتلف كليات اجلامعة .وتوصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 جاءت مةارات تقومي الطالب يف املرتبة األوىل مثمةارات ااتصا والتواصل مث مةارات تنفيذ التدريس وأخرياً
جاءت مةارات التخطيط للتدريس.
 جاءت آراء أفراد الدراسة يف كليات جامعة جنران لتقوميجودة املمارسات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس
بدرجة مرتفعة.
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أن مستوى تقييم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس جاءبدرجة مرتفعة من وجةة ظر أفراد الدراسة.
حصلت جماات التخطيط للتدريس ،وتنفيذ التدريس علىدرجة مرتفعة من وجةة ظر أفراد الدراسة.
حصل جما تقومي تعلم الطلبة على درجة متوسطة منوجةة ظر أفراد الدراسة.
توجد فروق ذات دالة إحصائية تعزى ملتغري املستوىالدراسي لصاحل طالب السنة الثا ية مث الرابعة وأخرياً الثالثة.
وهدفت دراسة التوجيي (2016م) إىل التعرف على
مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة العلوم
والتكنولوجيا اليمنية فرع عدن من وجةة ظر الطالب .وبلغ
أفراد الدراسة ( )112طالباً وطالبةً ،واستخدمت ااستبا ة
أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يفجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية فرع عدن من وجةة ظر
الطالب جاء بدرجة جيدة.
 عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى ملتغرياملستوى الدراسي.
 أن عضو هيئة التدريس حيدد معايري واضحه وعادلة آلليةالتقييم ووضع الدرجات حصلت على درجة موافق.
وأشارت دراسة زرقان (2016م) اليت هدفت إىل
الكشف عن واقع تكوين أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة
اجلزائرية ،وبلغت الدراسة ( )150عضو هيئة تدريس،
واستخدمت الدراسة ااستبا ة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج
اآلتية:
 حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما التدريس الفعاعلى درجة ضعيفة .
 حصلت عبارة امتالك مةارات عرض املادة العلمية بطرقمر ة ومشوقة على درجة عالية.
 حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما التقييم على درجةضعيفة.

 أن درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفعجودة التعليم اجلامعي جاءت بدرجة كبرية من وجةة ظر
عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى.
 أن درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفعجودة التعليم اجلامعي جاءت بدرجة كبرية من وجةة ظر
الطالبات يف جامعة أم القرى.
وأما دراسة مبارك وكريشان(1435ه) اليت هدفت إىل
التعرف على الكفاءات املةنية لعضو هيئة التدريس من وجةة
ظر الطالب ،وتكو ت عينة الدراسة من ( )405من طالب
السنتني األوىل والرابعة للكليات العلمية واإل سا ية،
واستخدمت ااستبا ة أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل
النتائج اآلتية:
احتل جما استخدام التعزيز والتحفيز املرتبة األوىل.أما جما التمكن العلمي ومةارة التدريس جاء باملرتبةالثا ية.
وجاء جما الشخصية والتعامل مع الطالب يف املرتبةالثالثة.
وأما جما اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها جاء باملرتبة الرابعة.وجاء جما التنويع يف األ شطة وأساليب التقييم باملرتبةاخلامسة.
احتل جما استخدام التكنولوجيا يف التعليم املرتبة السادسةاألخرية.
توجد فروق ذات دالة إحصائية بني السنة الدراسية (أوىلرابعة) يف مخسة جماات. ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني السنة الدراسية(أوىل -رابعة) يف جما اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها.
وأوضحت دراسة اجلعافرة (2015م) اليت هدفت إىل
تقييم فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الزرقاء من
وجةة ظر الطالب يف ضوء معايري جودة التعليم ،وبلغت
عينة الدراسة ( )910طالباً وطالبةً ،واستخدمت ااستبا ة
أداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

25

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 60الرياض (رجب 1439هـ /مارس 2018م)

 هنالك احتياجات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعييف جمايل التدريس الفعا والتقييم وفقاً ملعايري اجلودة من
وجةة ظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية.
وأما دراسة عالو ة (2016م) هدفت إىل إطالع إدارة
اجلامعة على جوا ب القوة والضعف يف األداء األكادميي
ألعضاء اهليئة التدريسية من أجل معاجلتةا ووضع احللو
املناسبة هلا ،واطالع عضو هيئة التدريس يف اجلامعة على
أمهية تقومي األداء التدريسي يف جودة التعليم ،وبلغ أفراد عينة
الدراسة ( )200طالب وطالبة ،واستخدمت ااستبا ة أداة
للدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يغطون مجيعموضوعات املقررات الدراسية خال الفصل الدراسي.
 يعمل أعضاء هيئة التدريس على تثقيف الطالب يفجما ختصصةم.
 أن أعضاء هيئة التدريس متمكنون من املادة العلمية. يعمل أعضاء هيئة التدريس على ربط وشرح املقرراتباألهداف العامة للتعليم.
 ينوع أعضاء هيئة التدريس يف املثريات العقلية للطالبأثناء احملاضرة.
 أن درجة توافر مقومات التمكن العلمي ومقومات طرقالتدريس الفعالة ومقومات التقومي لدى أعضاء هيئة التدريس
جبامعة ااستقال من وجةة ظر الطالب متوسطة.

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات
السعودية والعربية.
-2اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف
استخدام ااستبا ة أداةً رئيسة للدراسة ،وأن مجيع الدراسات
اليت استعرضةا الباحث كا ت دراسات ميدا ية.
 -3اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة
يف عينة الدراسة إذ اقتصرت الدراسة احلالية على طالب كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود ،يف حني كا ت عينة دراسة
الطويسي ومساره (2014م) تتكون من أعضاء هيئة التدريس
جبامعة مؤتة يف األردن.
 -4اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يف
مكان التطبيق فقد طبقت الدراسة احلالية على مستوى كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية ،يف
حني طبقت دراسة عالو ه (2016م) يف األردن.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يأيت :طريقة بناء
أداة الدراسة ،اختيار منةج مناسب للدراسة ،اختيار عينة
مناسبة للدراسة ،اختيار أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة.
 متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة با فرادها يفتطبيقةا على طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة با فرادهابالرتكيز على األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود.

التعليق على الدراسات السابقة:

إجراءات الدراسة:
يتناو الباحث منةج الدراسة وإجراءاهتا على النحو اآليت:

يتضح من عرض الدراسات السابقة حو تقومي األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات ،أن
هناك اتفاقاً فيما بينةا يف بعض اجلوا ب ،كما اتضح أن
هناك اختالفاً فيما بينةا يف بعض اجلوا ب األخرى ،وهي
على النحو اآليت:
-1اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت
استعرضتةا الدراسة يف اهلدف وهو التعرف على تقومي األداء

منهج الدراسة :استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنةج
الوصفي الذي يقصد به ذلك النوع من البحوث اليت يتم
بواستطةا استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية
منةم ،وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتةا ودرجة وجودها فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إىل
دراسة العالقة أواستنتاج األسباب مثالً (العساف1431 ،هـ،
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 - 1القسم األو  :يتكون هذا القسم من معلومات عامة
عن عينة الدراسة تتعلق بالقسم األكادميي ،واملستوى
الدراسي.
 - 2القسم الثاين :يتكون هذا القسم من أربعة جماات،
هي:
 اجملا األو  :التخطيط للتدريس. اجملا الثاين :تنفيذ التدريس. اجملا الثالث :أساليب التدريس. اجملا الرابع :تقومي التدريس. ويتكون هذا القسم من ( )48عبارة للتعرف على درجةاألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود .وطلب الباحث من عينة الدراسة اإلجابة عن
كل عبارة بوضع عالمة ( ) أمام واحد من ااختيارات
اآلتية:
 1ـ منخفضة جداً  2ـ منخفضة  3ـ متوسطة  4ـ
عالية.
ومت حتديد فئات املقياس املتدرج الرباعي على النحو اآليت:
 1.75 - 1 -1منخفضة جداً
 2.50 – 1.76 -2منخفضة
 3.25 – 2.51 -3متوسطة
 4 – 3.26 -4عالية
ومت توزيع العبارات الـ ( )48على أربعة جماات ،ميكن
توضيحةا يف اجلدو رقم (. )2

ص  .)191وبناءً عليه مت وصف درجة األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود،
عن طريق إجابة أفراد الدراسة عن عبارات ااستبا ة املعدة
لذلك.
مجتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب

كلية الرتبية جبامعة امللك سعود يف الفصل األو للعام
اجلامعي 1438/1437ه ـ( ،عمادة القبو والتسجيل،
1436ه) وقد قام الباحث بتوزيع ااستبا ة على ()500
طالب من عينة الدراسة وعاد منةا (  )339استبا ة.
خصائص عينة الدراسة :تتصف عينة الدراسة بعدد من
اخلصائص ،ميكن توضيحةا يف اجلدو رقم ()1

جدول 1
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة

التكرار

النسبة المئوية

القسم األكاديمي التخصص
المستوى الدراسي

الثقافة اإلسالمية

101

29,8

تربية خاصة

58

17,1

دراسات قرآ ية

41

12,1

علم فس
تربية فنية
تربية بد ية
اللغة اإلجنليزية
رياضيات
مناهج
مل يبني
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس
السابع
الثامن
مل يبني

20
21
19
3
8
32
36
114
24
36
19
91
37
18

5,9
6,2
5,6
0,9
2,4
9,4
10,6
33,6
7,1
10,6
5,6
26,8
10,9
5,3

جدول 2
يوضح اجلدو توزيع العبارات على حماورالدراسة

أداة الدراسة:استخدم الباحث ااستبا ة أداة للدراسة
وتكو ت من قسمني:

اسم المجال

عدد العبارات

التخطيط للتدريس
تنفيذ التدريس

)11 – 1( 11
) 24- 12( 13

أساليب التدريس
تقومي التدريس

) 34 – 25( 10
)48-35( 14

صدق األداة :بعد اا تةاء من بناء أداة الدراسة يف صورهتا
األولية مت قياس صدقةا على النحو اآليت:
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الثبات الكلي لالستبا ة ( ،)0.97وهذه القيمة تشري إىل أن
معامل ثبات ااستبا ة مرتفع بدرجة عالية جداً ،إذ إن درجة
معامل ثبات أداة الدراسة املرتفعة باإلضافة إىل عرضه على
تسعة ( )9حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف جما اإلدارة
الرتبوية ،واستشارة املختصني يف جما التحليل اإلحصائي يف
مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،مث مراجعتةا
لغوياً قبل صياغتةا النةائية ،ميكن أن يعد دليالً على صدق
أداة الدراسة وصالحيتةا حبيث ميكن ااعتماد عليةا يف
حتقيق أهداف هذه الدراسة ،وكذلك ميكن اعتبار هذه
ااستبا ة أداة مناسبة للدراسة.

أ ـ صدق المحكمين (الظاهري) :قام الباحث بعرض أداة
الدراسة على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس
بلغ عددهم تسعة ( )9حمكمني من ذوي اخلربة وااختصاص
من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
وطلب الباحث من احملكمني إبداء آرائةم  .وبعد أن مجعت
آراء احملكمني ،قام الباحث بفحصةا ومقار ة آراء احملكمني
حو عبارات ااستبا ة ،فتوصل إىل صالحية استبا ة الدراسة
لتطبيقةا على أفراد الدراسة .ويتضح مما تقدم أن ااستبا ة
احلالية هلذه الدراسة تتصف بدرجة مناسبة من صدق
احملكمني ،وعلى هذا ميكن اعتبارها أداة مناسبة للدراسة.
ب ـ االتساق الداخلي :للتأكد من صدق ااتساق

أساليب المعالجة اإلحصائية:

الداخلي ألداة الدراسة استخدم الباحث معامل اارتباط
لبريسون لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية
لكل جما من جماات األداة .وقد جاءت عبارات ااستبا ة
ذات دالة إحصائية عند مستوى ( )0.01وهذا يد على
أن أداة الدراسة صادقة وتقيس اجلوا ب اليت أعدت
لقياسةا.

قام الباحث باعتماد أ سب األساليب اإلحصائية
لطبيعة هذه الدراسة ،وهي:
معامل ارتباط بريسون ،معامل ثبات ألفاكرو باخ :لقياس
ثبات أداة الدراسة .التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسطات
احلسابية ،ااحنرافات املعيارية ،حتليل التباين.

ثبات أداة الدراسة :قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة

عرض النتائج ومناقشتها:

باستخدام معامل ثبات ألفا كرو باخ (،)Alpha Cronbach
عن طريق احلاسب اآليل يف مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود ،واجلدو رقم ( )3يوضح معامل الثبات حملاور
أداة الدراسة ،وهي:

يشمل هذا اجلزء من الدراسة عرض النتائج اليت أسفرت
عنةا إجابات أفراد الدراسة على عبارات ااستبا ة
ومناقشتةا ،وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة ،على النحو
اآليت:

جدول3
معامل ثبات ألفا كرو باخ حملاور ااستبا ة

الرقم

مجاالت االستبانة

معامل الثبات

1

التخطيط للتدريس

0,89

2

تنفيذ التدريس

0,90

3
4

أساليب التدريس
تقومي التدريس

0,91
0,93

الثبات الكلي لالستبا ة

0,97

السؤال األول :مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في
كلية التربية بجامعة الملك سعود؟

لإلجابة عن هذا السؤا مت حساب املتوسطات
احلسابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل جما
من جماات األداء التدريسي .واجلدو رقم ( )4يوضح
ذلك.

يتضح من اجلدو رقم ( )3أن قيمة معامل الثبات
(ألفا كرو باخ) ترتاوح بني ( )0.89إىل ( ،)0.93وأن معامل
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جدول 4
ترتيب المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب إجابات عينة الدارسة
مجاالت الدراسة

المتوسط الحسابي

درجة األداء

الترتيب

التخطيط للتدريس
تنفيذ التدريس
تقومي التدريس

3,36
3,28
3,17

عالية
عالية
متوسطة

1
2
3

أساليب التدريس
املتوسط احلسايب العام جلميع جماات الدراسة

3,03
3,21

متوسطة

4

حسايب.)3.17( :
 ويف املرتبة الرابعة جاء جما أساليب التدريس مبتوسطحسايب.)3.03(:
تتفق هذه النتيجة مع تائج دراسات الغامدي
(1432ه) ،والتوجيي (2016م) ،وعالو ة (2016م) فقد
كا ت درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من
وجةة ظر عينة الدراسة متوسطاً.
وختتلف هذه النتيجة مع تائج دراسيت احملبوب
(1420ه) ،وزرقان (2016م) فقد كا ت درجة توافر األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر أفراد الدراسة
منخفضاً .وكذلك ختتلف هذه النتيجة مع تائج دراسيت
الصمادي (2013م) ،واجلعافرة (2015م) فقد كا ت درجة
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر أفراد
الدراسة عاليةً.

يتضح من اجلدو رقم ( )4ما يأيت:
 -1تكو ت استبا ة الدراسة من أربعة جماات متثل األداء
التدريسي وهي( :التخطيط للتدريس ،تنفيذ التدريس،
أساليب التدريس ،تقومي التدريس).
 -2تراوح املتوسط احلسايب لدرجة األداء التدريسي ألعضاء
هيئة التدريس بني ( ،)3.03وبني ( )3.36وعلى هذا كا ت
درجة األداء التدريسي جلميع جماات الدراسة متوسطة.
 -3أن املتوسط احلسايب العام جلميع جماات الدراسة بلغ
( )3.21من أصل ( .)4وهذا يعين أن الطالب يؤكدون أن
درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس متوسطة.
-4تتوافر مجيع عبارات األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس الواردة يف ااستبا ة بدرجة عالية ومتوسطة .وأخرياً
مل حتصل أية عبارة من األداء التدريسي على درجة منخفضة
أو منخفضة جداً.
-5جاء ترتيب جماات الدراسة حسب درجة األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر طالب كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود -إذ جاءت مرتبة تنازلياً  -حسب
قيم املتوسطات احلسابية.
 جاء باملرتبة األوىل جما التخطيط للتدريس مبتوسطحسايب.)3.36( :
 ويف املرتبة الثا ية جاء جما تنفيذ التدريس مبتوسطحسايب.)3.28( :
 -ويف املرتبة الثالثة جاء جما تقومي التدريس مبتوسط

السؤال الثاني :مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في
كلية التربية بجامعة الملك سعود في مجاالت :التخطيط

للتدريس ،تنفيذ التدريس ،أساليب التدريس ،تقويم التدريس؟

المجال األول :التخطيط للتدريس

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن
كل عبارة من عبارات جما التخطيط للتدريس
 .واجلدو رقم ( )5يوضح ذلك.
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جدول 5
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال التخطيط للتدريس .

درجة األداء

الترتيب

رقم العبارة

المتوسط الحسابي

العبارات

2

يوزع خطة املقرر عند بداية الفصل الدراسي

3,53

عالية

1

1

حيدد األهداف الرئيسة للخطة الدراسية

3,46

عالية

2

10

يلتزم باخلطة الدراسية خال الفصل الدراسي

3,44

عالية

3

11

يوضح أساليب التقومي يف بداية الفصل الدراسي

3,41

عالية

4

4

تتسق مفردات املقرر الدراسي مع أهدافه

3,36

عالية

5

3

يزود الطالب مبصادر املادة العلمية املطروحة

3,34

عالية

6

7

حيدد أهداف احملاضرة يف ضوء األهداف العامة للمقرر

3,34

عالية

7

8

يوزع أجزاء املوضوع حسب زمن احملاضرة

3,30

عالية

8

9

حيدد الوسائل التعليمية املناسبة ملوضوع احملاضرة

3,28

عالية

9

5

تناسب مفردات املقرر مع املدة الزمنية احملددة هلا

3,28

عالية

10

6

حتتوي خطة املقرر على جدولة زمنية للنشاطات املصاحبة

3,16

متوسطة

11

المتوسط الحسابي العام

3,36

التدريس ،فعضو هيئة التدريس درجة األداء لديه يف جما
التخطيط للتدريس عالية من وجةة ظر الطالب.
إذ جاءت العبارة رقم (" :)2يوزع خطة املقرر عند
بداية الفصل الدراسي" باملرتبة األوىل بدرجة عالية ،ويرجع
ذلك إىل أن عضو هيئة التدريس حيرص على أداء مجيع
أعماله بدقة ووفق خطة مدروسة وموضوعة قبل بداية الفصل
الدراسي ،وهذا يشري إىل حرص عضو هيئة التدريس على
أدائه التدريسي بوجه جيد ومتقن أل ه املسؤو األو عن
تزويد الطالب باملعارف واملةارات املتعلقة باملقرر الدراسي،
وتعد هذه العملية من مةام عضو هيئة التدريس الرئيسة.
وجاءت العبارة رقم (" :)1حيدد األهداف الرئيسة للخطة
الدراسية" باملرتبة الثا ية بدرجة عالية ،ورمبا يعزى السبب يف
ذلك إىل أن أفراد الدراسة يفضلون أعضاء هيئة التدريس
الذين خيططون وحيددون للطالب ما هلم وما عليةم من
واجبات يسعون إىل حتقيقةا منذ بداية الفصل الدراسي
لذلك حصلت هذه العبارة على درجة عالية؛ ألن هذه
املمارسات اإلجيابية تقوم بتعزيز التفاعل بني الطالب وبني
أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية من خال املقرر
الدراسي.

يتضح من اجلدو رقم ( )5ما يأيت:
أواً -تكون جما التخطيط للتدريس من إحدى عشرة
عبارة ،عشرة منةا متوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس من
وجةة ظر الطالب بدرجة عالية .وعبارة واحدة فقط بدرجة
متوسطة ،وأخرياً مل حتصل أية عبارة من عبارات جما
التخطيط للتدريس على درجة األداء املنخفضة أو املنخفضة
جداً من قبل أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر عينة
الدراسة .وهذا يعين أن مجيع العبارات اليت وردت يف جما
التخطيط للتدريس حصلت على درجة عالية ومتوسطة،
لدى أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر عينة الدراسة.
ثا ياً -تراوح املتوسط احلسايب جملا التخطيط للتدريس لدى
أعضاء هيئة التدريس بني ( )3.16وبني ( .)3.53وعلى هذا
كا ت درجة األداء هلذه العبارات عالية.
ثالثاً -جاء املتوسط احلسايب العام للمجا األو  :التخطيط
للتدريس ( )3.36أي إن درجة األداء يف جما التخطيط
للتدريس ألعضاء هيئة التدريس عالية من وجةة ظر الطالب
أفراد الدراسة.
أظةرت إجابات عينة الدراسة عن جما التخطيط
للتدريس درجة عالية من أفراد الدراسة ألعضاء هيئة
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(2002م) إذ كا ت درجة األداء التدريسي يف جما التخطيط
للتدريس منخفضة .وكذلك ختتلف هذه النتيجة اليت حصل
جما التخطيط للتدريس على املرتبة األوىل ،مع تيجة دراسيت
الغامدي (1432ه) والصمادي (2013م) فقد حصلت
درجة األداء التدريسي يف جما التخطيط للتدريس على املرتبة
الرابعة.

وجاءت العبارة رقم (" :)6حتتوي خطة املقرر على
جدولة زمنية للنشاطات املصاحبة"باملرتبة احلادية عشرة
واألخرية بدرجة متوسطة ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة غري
طبيعية ألن عضو هيئة التدريس وضع جدولة زمنية يفرتض
أن حتصل هذه العبارة على درجة عالية من قبل الطالب .رمبا
يرجع السبب يف هذه النتيجة إىل أن الطالب أفراد الدراسة
ا يرغبون بالنشاطات املصاحبة للمقرر الدراسي ،وهذا دليل
على وجود اختالف بني الطالب على هذه العبارة لذلك
جاءت بدرجة متوسطة.
وتتفق هذه النتيجة مع تيجة دراسة اجلعافرة (2015م)
إذ كا ت درجة األداء التدريسي يف جما التخطيط للتدريس
عالية .وختتلف هذه النتيجة مع تيجة دراسة اجلفري

المجال الثاني :تنفيذ التدريس
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن
كل عبارة من عبارات جما تنفيذ التدريس .واجلدو رقم
( )6يوضح ذلك.

جدول 6
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال تنفيذ التدريس.

رقم العبارة

العبارات

المتوسط الحسابي

16

يتسم باجلدية عند تدريس املقرر

3,49

عالية

15

يشرح املادة التدريسية بصوت واضح

3,47

عالية

2

18

يغطي مجيع مفردات املقرر خال الفصل الدراسي

3,37

عالية

3

13

يتميز باإلملام مبفردات املقرر التدريسي

3,36

عالية

4

24

يوزع األسئلة على الطالب بشكل عاد

3,35

عالية

5

17

يشجع على املشاركة الفعالة داخل قاعة التدريس

3,29

عالية

6

22

ميةد للمحاضرة بطريقة صحيحة

3,27

عالية

7

19

يشجع الطالب على تباد األفكار وااجتاهات اجلديدة

3,26

عالية

8

23

يربط اخلربات السابقة باخلربات اجلديدة

3,25

متوسطة

9

21

يوصل املادة املطروحة بطريقة سةلة للطالب

3,23

متوسطة

10

14

يعرض املادة التدريسية بأسلوب جذاب

3,15

متوسطة

11

20

يستخدم أ شطة تثري اهتمام الطالب داخل قاعة التدريس

3,10

متوسطة

12

12

يستخدم اللغه العربية الفصحى عند التدريس

3,04

متوسطة

13

المتوسط العام

درجة األداء

الترتيب
1

3,28

التدريس على درجة األداء املنخفضة أو املنخفضة جداً من
قبل أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر عينة الدراسة .وهذا
يعين أن مجيع العبارات اليت وردت يف جما تنفيذ التدريس
حصلت على درجة عالية ومتوسطة لدى أعضاء هيئة
التدريس من وجةة ظر عينة الدراسة.

يتضح من اجلدو رقم ( )6ما يأيت:
أواً -تكون جما تنفيذ التدريس من ثالث عشرة عبارة،
مثا ية منةا متوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر
الطالب بدرجة عالية ،ومخس عبارات جاءت بدرجة
متوسطة .وأخرياً مل حتصل أية عبارة من عبارات جما تنفيذ
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مناصفةً ،لذلك حصلت هذه العبارة على درجة متوسطة
وجاءت باملرتبة األخرية من وجةة ظر عينة الدراسة طالب
كلية الرتبية جبامعة امللك سعود .يف حني كان ينبغي أن
يكون استخدام اللغة العربية بدرجة عالية ملكا ة اململكة عربياً
وإسالمياً.
وتتفق هذه النتيجة مع تيجة دراسة اجلعافرة (2015م)
إذ كا ت درجة األداء التدريسي يف جما تنفيذ التدريس
عالية .وكذلك تتفق هذه النتيجة اليت حصل جما تنفيذ
التدريس على املرتبة الثا ية ،مع تيجة دراسة الغامدي
(1432ه) إذ حصلت درجة األداء التدريسي يف جما تنفيذ
التدريس على املرتبة الثا ية .وختتلف هذه النتيجة مع تيجة
دراسة الصمادي (2013م) اليت حصلت درجة األداء
التدريسي يف جما تنفيذ التدريس على املرتبة الثالثة.

ثا ياً -تراوح املتوسط احلسايب جملا تنفيذ التدريس لدى
أعضاء هيئة التدريس بني ( )3.04وبني ( .)3.49وعلى هذا
كا ت درجة األداء هلذه العبارات متوسطة.
ثالثاً -جاء املتوسط احلسايب العام جملا تنفيذ التدريس
( )3.28أي إن درجة األداء جملا تنفيذ التدريس ألعضاء
هيئة التدريس عالية من وجةة ظر عينة الدراسة.
تشري العبارة رقم (" :)16يتسم باجلدية عند تدريس املقرر"
إىل حصوهلا على املرتبة األوىل بدرجة عالية ،ويرجع ذلك إىل
أن عضو هيئة التدريس ميتلك خربات سابقة يف جما
التدريس ويضاف إىل ذلك أن طبيعة العمل يف اجلامعة يقوم
على مبدأ الكفاءة واإل تاجية واجلودة.
وجاءت العبارة رقم (" :)15يشرح املادة التدريسية
بصوت واضح" باملرتبة الثا ية بدرجة عالية .وهذا يد على
حرص أعضاء هيئة التدريس على توصيل املعلومات واملعارف
إىل الطالب بصورة ممتازة من وجةة ظر أفراد الدراسة.
وبالرغم من أن العبارة رقم (" :)12يستخدم اللغه العربية
الفصحى عند التدريس"جاءت باملرتبة الثالثة عشرة األخرية
إا أهنا متت بدرجة متوسطة .وتشري هذه النتيجة إىل
استخدام أعضاء هيئة التدريس اللغة العربية واللةجة العامية

المجال الثالث :أساليب التدريس
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن
كل عبارة من عبارات جما أساليب التدريس .واجلدو رقم
( )7يوضح ذلك.

جدول 7
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال أساليب التدريس
رقم العبارة

25
26
27
30
32
31
34
28
29
33

المتوسط الحسابي

العبارات

أسلوب احملاضرة
أسلوب النقاش اجلماعي
أسلوب احلوار
أسلوب حل املشكالت
أسلوب القصص
أسلوب ااستقصاء وااستكشاف
أسلوب اجملموعات الصغرية
أسلوب العصف الذهين
أسلوب متثيل األدوار
أسلوب األلعاب التدريسية

درجة األداء

الترتيب

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,21
3,17
3,16
3,12
3,03
3,02
3,00
3,00
2,99
2,59

المتوسط الحسابي العام

3,03
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باملرتبة الثا ية بدرجة متوسطة .ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل
أن الطالب أفراد الدراسة يرون يف هذا األسلوب أ ه يتيح
الفرصة ملشاركة الطالب وإبداء آرائةم فيما يطرح باملادة
التدريسية ،وكذلك ميتاز أسلوب النقاش اجلماعي بدرجة
عالية من ااتصا املستمر بني الطالب وأعضاء هيئة
التدريس ،مما جيعل الطالب ا يشعرون بامللل والضجر من
طو الوقت الذي ميكثو ه يف قاعة التدريس .ويساعد هذا
األسلوب أعضاء هيئة التدريس على حتقيق أهداف العملية
التدريسية املنشودة بطريقة سةلة وحمببة لدى أعضاء هيئة
التدريس والطالب.
وجاءت العبارة رقم (" :)33أسلوب األلعاب
التدريسية" باملرتبة العاشرة واألخرية بدرجة متوسطة .وتعزى
هذه النتيجة إىل أن أفراد الدراسة طالب كلية الرتبية يرون أن
هذا األسلوب حيتاج إىل وقت طويل سبياً لتنفيذه أثناء
العملية التدريسية ،ورمبا يرون أ ه غري مناسب لطالب اجلامعة
ألهنم كبار يف السن لذلك حصل على درجة متوسطة .وعلى
ذلك جاء ترتيب أسلوب األلعاب التدريسية باملرتبة األخرية.
وختتلف هذه النتيجة مع تيجة دراسيت األمسر(2005م)
إذ حصل األداء التدريسي يف جما أساليب التدريس على
درجة منخفضة .و تيجة دراسة الصمادي (2013م) إذ
كا ت درجة األداء التدريسي يف جما أساليب التدريس
عالية.

يتضح من اجلدو رقم ( )7ما يأيت:
أواً -تكون جما أساليب التدريس من عشر عبارات،
مجيعةا متوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر
الطالب بدرجة متوسطة .وأخرياً مل حتصل أية عبارة من
عبارات جما أساليب التدريس على درجة األداء عالية أو
منخفضة أو منخفضة جداً من قبل أعضاء هيئة التدريس من
وجةة ظر عينة الدراسة .وهذا يعين أن مجيع العبارات اليت
وردت يف جما أساليب التدريس حصلت على درجة
متوسطة لدى أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر عينة
الدراسة.
ثا ياً -تراوح املتوسط احلسايب جملا أساليب التدريس لدى
أعضاء هيئة التدريس بني ( )2,59وبني ( .)3.21وعلى هذا
كا ت درجة األداء هلذه العبارات عالية .
ثالثاً -جاء املتوسط احلسايب العام للمجا الثالث  :أساليب
التدريس ( )3.03أي إن درجة األداء ألساليب التدريس
ألعضاء هيئة التدريس متوسطة من وجةة ظر عينة الدراسة.
فقد أظةرت إجابات عينة الدراسة عن األداء التدريسي
يف جما أساليب التدريس درجة متوسطة ،وهذا دليل على
أن درجة األداء ألساليب التدريس تطبق لدى أعضاء هيئة
التدريس بدرجة متوسطة من وجةة ظر عينة الدراسة طالب
كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
إذ جاءت العبارة رقم (" :)25أسلوب احملاضرة"باملرتبة
األوىل بدرجة متوسطة .ويرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية
لكثرة عدد الطالب يف قاعة احملاضرات لذلك يستخدم
أعضاء هيئة التدريس أسلوب احملاضرة أل ه يعطيةم الفرصة
لكي ينةون مفردات املقرر الدراسي ،لذلك حصل هذا
األسلوب على املرتبة األوىل من وجةة ظر أفراد الدراسة.
وجاءت العبارة رقم (" :)26أسلوب النقاش اجلماعي"

المجال الرابع :تقويم التدريس
لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا مت حساب
املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن
كل عبارة من عبارات جما تقومي التدريس .واجلدو رقم
( )8يوضح ذلك.
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جدول 8
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات مجال تقويم التدريس.

المتوسط الحسابي

درجة األداء

الترتيب

رقم العبارة
47

يصحح اإلجابات بعد وموضوعية

3,37

عالية

1

43

يطبق معايري التقومي على مجيع الطالب

3,29

عالية

2

46

يستخدم أدوات التقومي املناسبة للمقرر الدراسي

3,26

عالية

3

42

يغطي ااختبار مفردات املقرر الدراسي

3,25

متوسطة

4

48

يستخدم التغذية الراجعة لتحسني العملية التدريسية وجتويدها

3,22

متوسطة

5

41

تتسم ااختبارات بالوضوح

3,22

متوسطة

6

40

ينوع يف أسئلة ااختبار (مقالية وموضوعية)

3,20

متوسطة

7

45

يصوغ أسئلة مقيدة للتعرف على مستويات الفةم وااستيعاب

3,19

متوسطة

8

36

حيدد أسئلة ااختبار اليت تناسب أهداف احملاضرة

3,19

متوسطة

9

44

يصوغ أسئلة مفتوحة لقياس مستويات التفكري العليا

3,15

متوسطة

10

35

يستخدم أساليب متنوعة يف تقومي الطالب

3,11

متوسطة

11

37

يتبع أساليب التقومي املستمر ملعرفة مستوى الطالب

3,09

متوسطة

12

39

يغري أساليب التدريس تبعاً لنتائج التقومي

2,98

متوسطة

13

2,94

متوسطة

14

38

العبارات

يستخدم تائج التقومي يف معاجلة ضعف الطالب
المتوسط الحسابي العام

3,17

وقد أشارت تائج الدراسة يف جما تقومي التدريس اليت
حصلت على درجة متوسطة ،وهذا دليل على أن الطالب
يرون أن درجة تقومي التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس
جاءت بدرجة متوسطة.
إذ جاءت العبارة رقم (" :)47يصحح اإلجابات بعد
وموضوعية"باملرتبة األوىل بدرجة عالية ،مما يعين أن هناك
اتفاقاً كبرياً بني الطالب أفراد الدراسة على هذه العبارة .وتربز
النتيجة أن آراء الطالب تكاد تتفق على أن أعضاء هيئة
التدريس ميتازون بالعد واملوضوعية يف تقومي الطالب ،ويرى
الباحث أن ذلك مؤشر على اهتمام أعضاء هيئة التدريس
هبذه الصفة اليت دعا إليةا رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه
وسلم ،ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل إجابة أعضاء هيئة
التدريس لتعاليم الدين اإلسالمي اليت تؤكد العد واملوضوعية
يف إصدار األحكام على اآلخرين وهم الطالب أفراد
الدراسة.

يتضح من اجلدو رقم ( )8ما يأيت:
أواً -تكون جما تقومي التدريس من أربع عشرة عبارة ،ثالثة
منةا تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر
الطالب بدرجة عالية .وإحدى عشرة عبارة بدرجة متوسطة،
وأخرياً مل حتصل أية عبارة من عبارات جما تقومي التدريس
على درجة األداء منخفضة أو منخفضة جداً من قبل أعضاء
هيئة التدريس من وجةة ظر عينة الدراسة .وهذا يعين أن
مجيع العبارات اليت وردت يف جما تقومي التدريس حصلت
على درجة عالية ومتوسطة ،لدى أعضاء هيئة التدريس من
وجةة ظر عينة الدراسة.
ثا ياً -تراوح املتوسط احلسايب جملا تقومي التدريس لدى
أعضاء هيئة التدريس بني ( )2,94وبني ( .)3.37وعلى هذا
كا ت درجة األداء هلذه العبارات متوسطة .
ثالثاً -جاء املتوسط احلسايب العام جملا تقومي التدريس
( )3.17أي إن درجة األداء يف تقومي التدريس ألعضاء هيئة
التدريس متوسطة من وجةة ظر الطالب أفراد الدراسة.
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هذه النتيجة مع تيجة دراسيت الصمادي (2013م) و تيجة
دراسة اهلويد (1434ه) إذ كا ت درجة األداء التدريسي يف
جما تقومي التدريس عالية.وكذلك ختتلف هذه النتيجة اليت
حصل جما تقومي التدريس على املرتبة الثالثة ،مع تائج
دراسات الغامدي (1432ه) والصمادي (2013م) إذ
حصلت على املرتبة األوىل ،و تيجة دراسة مبارك وكريشان
(1435ه) اليت حصلت درجة األداء التدريسي يف جما
تقومي التدريس على املرتبة اخلامسة.

وجاءت العبارة رقم (" :)43يطبق معايري التقومي على مجيع
الطالب" باملرتبة الثا ية بدرجة عالية ،وقد يعود السبب يف
ذلك إىل استفادة عضو هيئة التدريس من تائج تقومي
الطالب السابقة ألدائه التدريسي يف الفصو الدراسية
املاضية ،وعليه يقوم عضو هيئة التدريس احقاً مراعاة
مالحظات الطالب وااستفادة منةا مستقبالً وبذلك يعمل
على تطوير فسه ذاتياً لتحقيق النجاح وحتسني أدائه
التدريسي يف جما تقومي التدريس.
وجاءت العبارة رقم (" :)38يستخدم تائج التقومي يف معاجلة
ضعف الطالب" باملرتبة الرابعة عشرة األخرية بدرجة
متوسطة ،وهذا يد على أن الطالب أفراد الدراسة يرون أن
عضو هيئة التدريس يستخدم تائج التقومي يف معاجلة ضعف
الطالب إذ جاءت درجة األداء متوسطة ،وميكن تفسر هذه
النتيجة بأن التوقع جاء دون املستوى املطلوب أي من
املفرتض أن حتصل هذه العبارة على درجة أداء عالية ملعاجلة
ضعف الطالب يف بعض املقررات الدراسية.
وتتفق هذه النتيجة مع تيجة دراسيت اجلعافرة
(2015م) و تيجة دراسة عالو ة ( )2016إذ كا ت درجة
األداء التدريسي يف جما تقومي التدريس متوسطة .وختتلف

السؤال الثالث :مادرجة اختالف آراء عينة الدراسة حول األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك

سعود باختالف متغيري الدراسة (القسم األكاديمي ،والمستوى
الدراسي)؟

متغيرالقسم األكاديمي:

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا أجرى الباحث اختبار
حتليل التباين ،وذلك لتحديد مدى اختالف وجةات النظر
بني إجابات عينة الدراسة حو درجة األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري القسم األكادميي.
واجلدو رقم ( )9يوضح ذلك.

جدول 9
نتائج اختبار "تحليل التباين" لداللة الفروق في محاور الدراسة باختالف متغير القسم األكاديمي
المجال

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

اتجاه الداللة

التخطيط للتدريس

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات

8
294
8
293
8
291
8
289
8

2.61
71.55
5.81
71.40
10.54
120.87
7.52
97.03
5.52

0.33
0.24
0.73
0.24
1.32
0.42
0.94
0.34
0.70

1.34

0.224

غير دالة

2.98

0.003

دالة *

3.17

0.002

دالة *

2.80

0.005

دالة *

2.88

0.004

دالة *

داخل المجموعات

294

71.63

0.24

تنفيذ التدريس
أساليب التدريس
تقويم التدريس
الدرجة الكلية

* دالة عند مستوى دالة ( )0,01فأقل
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درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
ااستقال باختالف متغري القسم األكادميي.
إن هناك فروقاً ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة( )0.01يف آراء عينة الدراسة حو درجة األداء التدريسي
يف جماات الدراسة الثالثة اآلتية( :تنفيذ التدريس ،أساليب
التدريس ،تقومي التدريس) والدرجة الكلية ألعضاء هيئة
التدريس باختالف متغري القسم األكادميي.
وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر الفروق،
واجلدو رقم ()10يوضح ذلك.

يتضح من اجلدو رقم ( )9ما يأيت:
 إن قيمة (ف) غري دالة إحصائياً عند مستوى ()0.01يف درجة األداء التدريسي يف جما التخطيط للتدريس
ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري القسم األكادميي.
وهذا يد على أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية عند
مستوى ( )0,05بني الطالب عينة الدراسة حو درجة
األداء التدريسي يف جما التخطيط للتدريس ألعضاء هيئة
التدريس باختالف متغري القسم األكادميي .تتفق هذه
النتيجة مع تيجة دراسة عالو ة (2016م) اليت توصلت إىل
أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني الطالب حو

جدول 10
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق في مجاالت الدراسة باختالف متغير القسم األكاديمي
القسم
مناهج

إسالمية

خاصة

علم نفس

قرآنية

فنية

بدنية

انجليزي

رياضيات

مناهج

المحور الثالث والدرجة الكلية

رمبا يكو ون أكثر جدية من طالب قسم املناهج يف ظرهتم
إىل استخدام أعضاء هيئة التدريس ألساليب التدريس
املناسبة لطبيعة املقرارات الدراسية التابعة للقسم .أو أن
طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن أعضاء هيئة
التدريس الذين قاموا بتدريسةم أكثر جدية يف استخدام
أساليب التدريس املناسبة من زمالئةم من أعضاء هيئة
التدريس الذين قاموا بتدريس طالب قسم املناهج يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود.
إن هناك فروقاً بني طالب قسم املناهج وطالبالدراسات القرآ ية يف درجة األداء التدريسي يف الدرجة
الكلية لألداء التدريسي لصاحل طالب قسم الدراسات
القرآ ية باختالف متغري القسم األكادميي .إذ بلغ املتوسط
احلسايب لدى طالب الدراسات القرآ ية ( )3,43يف حني
بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب قسم املناهج (.)2,94
وهذا يشري إىل أن طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن
درجة األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة
الكلية أكثر مما يراه طالب قسم املناهج .ويرجع الباحث

يتضح من اجلدو رقم ( )10ما يأيت:
إن هناك فروقاً بني طالب كلية الرتبية جبامعة امللكسعود عينة الدراسة يف اجملا الثاين :تنفيذ التدريس ،واجملا
الرابع :تقومي التدريس ،إذ مل يستطع اختبار شيفيه الكشف
عن الفروق لصاحل من يف اجملا الثاين :تنفيذ التدريس،
واجملا الرابع :تقومي التدريس يف درجة األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري القسم األكادميي.
 إن هناك فروقاً بني طالب قسم املناهج وطالبالدراسات القرآ ية يف درجة األداء التدريسي يف اجملا
الثالث :أساليب التدريس لصاحل طالب قسم الدراسات
القرآ ية باختالف متغري القسم األكادميي .إذ بلغ املتوسط
احلسايب لدى طالب الدراسات القرآ ية ( )3,27يف حني
بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب قسم املناهج ()2,62
ويد هذا على أن طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن
درجة األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف جما
أساليب التدريس أكثر مما يراه طالب قسم املناهج .ويرجع
الباحث سبب ذلك إىل أن طالب قسم الدراسات القرآ ية
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الطالب حو درجة توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس يف جامعة ااستقال باختالف متغري القسم
األكادميي.

سبب ذلك إىل أن طالب قسم الدراسات القرآ ية رمبا
يكو ون أكثر جدية من طالب قسم املناهج يف ظرهتم إىل
استخدام أعضاء هيئة التدريس للدرجة الكلية للمحاور
األربعة املناسبة لطبيعة املقرارات الدراسية التابعة للقسم .أو
أن طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن أعضاء هيئة
التدريس الذين قاموا بتدريسةم أكثر جدية يف الدرجة الكلية
من زمالئةم من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس
طالب قسم املناهج يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
ختتلف هذه النتيجة مع تيجة دراسة عالو ة (2016م) اليت
توصلت إىل أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني

متغير المستوى الدراسي

لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤا أجرى الباحث اختبار
حتليل التباين ،وذلك لتحديد مدى اختالف وجةات النظر
بني إجابات عينة الدراسة حو درجة األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري املستوى الدراسي.
واجلدو رقم ( )11يوضح ذلك.

جدول 11
نتائج اختبار "تحليل التباين" لداللة الفروق في مجاالت الدراسة باختالف متغير المستوى الدراسي
المحور

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

التخطيط للتدريس

بني اجملموعات

5

4.68

0.94

داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
بني اجملموعات

315
5
314
5
312
5
308
5

72.20
3.76
74.28
7.14
133.30
5.50
100.90
4.62

0.23
0.75
0.24
1.43
0.43
1.10
0.33
0.92

داخل المجموعات

315

74.41

0.24

تنفيذ التدريس
أساليب التدريس
تقويم التدريس
الدرجة الكلية

قيمة"ف" مستوى الداللة

اتجاه الداللة

0.001

دالة *

3.18

0.008

دالة *

3.34

0.006

دالة *

3.36

0.006

دالة *

3.91

0.002

دالة *

4.09

*دالة عند مستوى دالة (  )0,01فأقل

يف جماات الدراسة األربعة وهي( :التخطيط للتدريس ،تنفيذ
التدريس ،أساليب التدريس ،تقومي التدريس) والدرجة الكلية.
ولتحديد الفروق بني آراء أفراد الدراسة حو جماات الدراسة
األربعة والدرجة الكلية باختالف متغري املستوى الدراسي
است ِ
خدم اختبار شيفيه للكشف عن مصدر الفروق ،واجلدو
ُ
رقم ( )12يوضح ذلك.

يتضح من اجلدو رقم ( )11ما يأيت:
 إن قيمة (ف) دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01يفدرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري
املستوى الدراسي .وهذا يد على أ ه توجد فروق ذات
دالة إحصائية عند مستوى ( )0,01بني الطالب أفراد
الدراسة حو درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
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جدول 12
نتيجة اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق في مجاالت الدراسة باختالف متغير المستوى الدراسي
المستوى الدراسي
6
7

3

5

4

6

7

8

اجملا األو
اجملا األو والثاين والرابع والدرجة الكلية

يراه طالب املستوى السابع .وقد يعزى ذلك إىل أن طالب
املستوى الرابع أكثر جدية ومحاساً من طالب املستوى
السابع .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى الرابع
أمضوا وقتًا أقصر من طالب املستوى السابع يف الدراسة
بكلية الرتبية ،وعليه درس طالب املستوى الرابع عند أعضاء
هيئة التدريس أقل عدداً من طالب املستوى السابع ،لذلك
يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة التدريس يف جما
التخطيط للتدريس أفضل من ظرة طالب املستوى السابع
ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية
جبامعة امللك سعود.
 إن هناك فروقاً بني طالب املستوى السابع وطالباملستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف اجملا الثاين:
تنفيذ التدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف متغري
املستوى الدراسي .إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب
املستوى الرابع ( )3,69يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى
طالب املستوى السابع ( )3,24ويد هذا على أن طالب
املستوى الرابع يرون أن درجة األداء التدريسي لدى أعضاء
هيئة التدريس يف جما التخطيط للتدريس أكثر مما يراه
طالب املستوى السابع .وقد يعزى ذلك إىل أن طالب
املستوى الرابع أكثر جدية ومحاساً من طالب املستوى
السابع .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى الرابع
أمضوا وقتًا أقصر من طالب املستوى السابع يف الدراسة
بكلية الرتبية ،وعليه درس طالب املستوى الرابع عند أعضاء
هيئة التدريس أقل عدداً من طالب املستوى السابع ،لذلك
يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة التدريس يف جما
تنفيذ التدريس أفضل من ظرة طالب املستوى السابع
ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية

يتضح من اجلدو رقم ( )12ما يأيت:
 إن هناك فروقاً بني طالب املستوى السادس وطالباملستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف اجملا األو :
التخطيط للتدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف
متغري املستوى الدراسي .إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى
طالب املستوى الرابع ( )3,69يف حني بلغ املتوسط احلسايب
لدى طالب املستوى السادس ( )3,18ويد هذا على أن
طالب املستوى الرابع يرون أن درجة األداء التدريسي لدى
أعضاء هيئة التدريس يف جما التخطيط للتدريس أكثر مما
يراه طالب املستوى السادس .وقد يعزى ذلك إىل أن طالب
املستوى الرابع أكثر جدية ومحاساً من طالب املستوى
السادس .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى
الرابع أمضوا وقتًا أقصر من طالب املستوى السادس يف
الدراسة بكلية الرتبية ،وعليه درس طالب املستوى الرابع عند
أعضاء هيئة التدريس أقل عدداً من طالب املستوى
السادس ،لذلك يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة
التدريس يف جما التخطيط للتدريس أفضل من ظرة طالب
املستوى السادس ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا
بتدريسةم يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
 إن هناك فروقاً بني طالب املستوى السابع وبني طالباملستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف اجملا األو :
التخطيط للتدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف
متغري املستوى الدراسي .إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى
طالب املستوى الرابع ( )3,69يف حني بلغ املتوسط احلسايب
لدى طالب املستوى السابع ( )3,24ويد هذا على أن
طالب املستوى الرابع يرون أن درجة األداء التدريسي لدى
أعضاء هيئة التدريس يف جما التخطيط للتدريس أكثر مما
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أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة الكلية لألداء التدريسي أكثر
مما يراه طالب املستوى السابع .وقد يعزى ذلك إىل أن
طالب املستوى الرابع أكثر جدية ومحاساً من طالب
املستوى السابع .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب
املستوى الرابع أمضوا وقتًا أقصر من طالب املستوى السابع
يف الدراسة بكلية الرتبية ،وعليه درس طالب املستوى الرابع
عند أعضاء هيئة التدريس أقل عدداً من طالب املستوى
السابع ،لذلك يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة
التدريس يف الدرجة الكلية أفضل من ظرة طالب املستوى
السابع ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود.
تتفق هذه النتيجة مع تيجيت دراسة مبارك وكريشان
(1435ه) ودراسة اجلعافرة (2015م) اليت توصلت إىل أ ه
توجد فروق ذات دالة إحصائية بني الطالب حو درجة
توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري
املستوى الدراسي .وختتلف هذه النتيجة مع تيجيت دراسة
عالو ة (2016م) ودراسة التوجيي (2016م) اليت توصلت
إىل أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني الطالب
حو درجة توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
باختالف متغري املستوى الدراسي.

جبامعة امللك سعود.
إن هناك فروقاً بني طالب كلية الرتبية جبامعة امللكسعود عينة الدراسة يف اجملا الثالث :أساليب التدريس ،إذ
مل يستطع اختبار شيفيه استخراج الفروق يف اجملا الثالث:
أساليب التدريس يف درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس باختالف متغري املستوى الدراسي.
 إن هناك فروقاً بني طالب املستوى السابع وطالباملستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف اجملا الرابع:
تقومي التدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف متغري
املستوى الدراسي .إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب
املستوى الرابع ( )3,51يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدى
طالب املستوى السابع ( )3,02ويد هذا على أن طالب
املستوى الرابع يرون أن درجة األداء التدريسي لدى أعضاء
هيئة التدريس يف جما التخطيط للتدريس أكثر مما يراه
طالب املستوى السابع .وقد يعزى ذلك إىل أن طالب
املستوى الرابع أكثر جدية ومحاساً من طالب املستوى
السابع .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى الرابع
أمضوا وقتًا أقصر من طالب املستوى السابع يف الدراسة
بكلية الرتبية ،وعليه درس طالب املستوى الرابع عند أعضاء
هيئة التدريس أقل عدداً من طالب املستوى السابع ،لذلك
يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة التدريس يف جما
تقومي التدريس أفضل من ظرة طالب املستوى السابع
ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية
جبامعة امللك سعود.
 إن هناك فروقاً بني طالب املستوى السابع وطالباملستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف الدرجة الكلية
لألداء التدريسي لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف
متغري املستوى الدراسي .إذ بلغ املتوسط احلسايب لدى
طالب املستوى الرابع ( )3,54يف حني بلغ املتوسط احلسايب
لدى طالب املستوى السابع ( )3,09ويد هذا على أن
طالب املستوى الرابع يرون أن درجة األداء التدريسي لدى

توصيات الدراسة:
بناءً على تائج الدراسة يوصي الباحث مبا يأيت:
 -1كشفت تائج الدراسة عن درجة األداء التدريسي يف
جما التخطيط للتدريس ألعضاء هيئة التدريس عالية من
وجةة ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،وعليه
يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء
التدريسي يف جما التخطيط للتدريس؛ ألن هذه النتيجة تعد
إجيابية ،وهذا دليل على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق
أهداف العملية التعليمية اجلامعية.
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األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ،لذا يوصي الباحث
بأن تقوم جامعة امللك سعود باحملافظة على مستوى مةارات
درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس وتعزيزها لكي
تساهم يف رفع مستوى األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.

 -2كشفت تائج الدراسة عن درجة األداء التدريسي يف
جما تنفيذ التدريس ألعضاء هيئة التدريس عالية من وجةة
ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،وعليه يوصي
الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على أعضاء
هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء التدريسي يف
جما تنفيذ التدريس؛ ألن هذه النتيجة تعد إجيابية ،وهذا
دليل على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية
التعليمية اجلامعية.
 -3كشفت تائج الدراسة عن درجة األداء التدريسي يف
جما أساليب التدريس ألعضاء هيئة التدريس متوسطة من
وجةة ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،وعليه
يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء
التدريسي يف جما أساليب التدريس وتنويعةا أثناء تدريس
الطالب؛ ألن هذه النتيجة تعد متوسطة ،والوضع الطبيعي
ينبغي أن ترتفع هذه الدرجة حنو األعلى واألفضل ،وهذا دليل
على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية
التعليمية اجلامعية.
 -4كشفت تائج الدراسة عن درجة األداء التدريسي يف
جما تقومي التدريس ألعضاء هيئة التدريس متوسطة من
وجةة ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،وعليه
يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء
التدريسي يف جما تقومي التدريس وتنويعةا أثناء تقومي
الطالب؛ ألن هذه النتيجة تعد متوسطة ،والوضع الطبيعي
ينبغي أن ترتفع هذه الدرجة حنو األعلى واألفضل ،وهذا دليل
على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية
التعليمية اجلامعية.
 -5أظةرت تائج الدراسة بأ ه توجد فروق ذات دالة
إحصائية يف آراء عينة الدراسة باختالف متغريي الدراسة
(القسم األكادميي – املستوى الدراسي) فيما يتعلق بدرجة

مقترحات بأبحاث مستقبلية:
يقرتح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
 -1إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية على عينة أكرب
تشمل جامعات أخرى على مستوى اململكة العربية
السعودية ،وذلك للتأكد من تائج هذه الدراسة.
 -2إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية على أعضاء هيئة
التدريس يف بعض الكليات يف جامعة امللك سعود.
 -3إجراء دراسة مقار ة ملعرفة درجة األداء التدريسي
ألعضاء هيئة التدريس من وجةة ظر رؤساء األقسام
وأعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
-4إجراء دراسة ملعرفة درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بكليات جامعة امللك سعود.
-5إجراء دراسة ملعرفة درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس وعالقته بقيم العمل لدى أعضاء هيئة التدريس
بكليات جامعة امللك سعود.
مراجع الدراسة
التوجيي ،أمحد عبدالسالم (2016م) مستوى األداء التدريسي هليئة التدريس
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اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،اجمللد ( )9العدد (،)25
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Teaching Performance of the Teaching Staff at the Faculty of Education in King Saud University
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Abstract:This study aimed to recognize the degree of teaching performance of the teaching staff at the faculty of education
in King Saud University from the point of view of the students of the faculty of education. Sample of the study consisted of
(339) students. The most important results of the study were:
Total mean of all dimensions of the study was (3.12) out of (4) and this means that students confirm that the teaching
performance of the teaching staff is medium.
All statements of teaching performance in the questionnaire are found in a high or medium degree. No statement about
teaching performance got low degree or nothing. Order of dimensions of teaching performance of the teaching staff
from the point of view of students of the Faculty of Education in King Saud University was descending as follows: In
the first rank came the dimension of teaching planning with a mean of (3.36), In the second rank came the dimension of
executing teaching with a mean of (3.28), In the third rank came the dimension of assessing teaching with a mean of
(3.17), and In the fourth rank came the dimension of teaching techniques with a mean of (3.03). and There are
statistically significant differences at the level of (0.01) in the opinions of participants about teaching performance in
the following three dimensions: executing teaching, teaching techniques and assessing teaching, and there are
differences in the total score of the teaching staff according to the variables of: academic department and level.
Keywords: teaching performance, teaching staff.
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عبداهلل بن مسعود اجلهين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات يف إدارة األزمات ...

أساليب تطوير كفاءة قادة المدارس على اتخاذ القرارات في إدارة األزمات المدرسية
عبداهلل بن مسعود بن غيث الجهني
جامعة طيبة – كلية الرتبية – قسم اإلدارة الرتبوية

قدم للنشر 1438/7/17هـ  -وقبل 1439/2/2هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،والكشف عن أثـر بعض
املتغريات يف تقديرات قادة املدارس لألسلوب املتبع يف اختاذ القرارات أثناء األزمات املدرسية ،والتعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على
اختاذ القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس التعليم
العام يف املدارس التابعة إلدارة التعليم مبحافظة ينبع ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت االستبانة جلمع البيانات ،وأجري عليها اختبارات الصدق
والثبات ،ومت حتليل البيانات باستخدام برنامج  ،SPSSوتوصلت أهم نتائج الدراسة إىل أن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرارات يف إدارة
األزمات املدرسية جاء إمجاالً بدرجة كبرية ،وأهنم ميارسون األساليب التقليدية عند اختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية بنسبة بلغت ( ،)% 50وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار يف مواجهة األزمات املدرسية
تعزى لـمتغريات :التخصص الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية ،وأن أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات
املالءمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت إمجاالً على مستوى استجابة موافق بشدة .ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،مت تقدمي عدد من
التوصيات واملقرتحات لقائدي املدارس ،ومشريف اإلدارة املدرسية ،وإلدارات التعليم ،واقرتاح بعض الدراسات املستقبلية.

الكلمات المفتاحية :قائد املدرسة ،اختاذ القرار ،األزمات املدرسية.
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اإلدارة للتعامل معها واختاذ القرار املناسب حياهلا ملنع
حدوثها أو احلد من آثارها السلبية على سري العمل.
"وللقرارات وقت األزمة خاصية خمتلفة عن القرارات يف
الظروف العادية ،وحيقق كثري من املديرين النجاح يف اختاذ
القرارات يف الظروف الطبيعية ،ولكن يصعب عليهم القيام
بنفس العمل وقت األزمات"( .آل سعود)149 :2006 ،
فاختاذ القرار ميثل أمهية جوهرية يف إدارة األزمات
املدرسية ،إال أن مقدار جناح القرار يتوقف على عدد من
العوامل أبرزها قدرة وكفاءة قائد املدرسة ،وفهمه للقرارات
اإلدارية وأساليب اختاذها ،خاصة وأن األزمات ختتلف يف
خصائصها من حيث احلجم والقوة والتأثري.
ويشري األعرجي ( )1995إىل أن األزمات غري املتوقعة
تتطلب اختاذ قرارات سريعة يف ظل تسارع األحداث ،وضيق
الوقت ،ونقص املعلومات ،لذلك فإن األسلوب األقل ضرراً
يف حالة عدم التأكد هو اختاذ قرارات باستخدام املنهج
املفتوح النهاية ،حبيث يتم اختاذ القرارات يف موقف األزمة
دون حتديدات أولية ،ونظراً ملا الحظه الباحث يف امليدان من
الضغوط اليت تواجه متخذ القرار يف موقف األزمة فستتناول
هذه الدراسة أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية.

مقدمة:
شهدت اإلدارة املدرسية تطوراً كبرياً خالل العقود
السابقة ،وقد اعتمدت يف تطورها بصفة عامة على تطور
مفهوم اإلدارة يف ميدان الصناعة وإدارة األعمال ،إذ ظهرت
قائما بذاته منذ عام ( .1946مرسي:1995 ،
علما ً
بوصفها ً
.) 20
وتنبع أمهية اإلدارة املدرسية من كوهنا تقوم بالعمليات
اإلدارية من ختطيط ،ومتابعة ،وتوجيه ،وتنسيق جلهود
العاملني فيها وفق اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة لتحقيق
األهداف املنشودة ،واليت تتمثل يف تنمية التلميذ تنمية شاملة
ومتكاملة من مجيع النواحي وفقاً لقدراته واستعداداته ،والعمل
املستمر لتحسني عملية التعليم والتعلم ،واالرتقاء مبستواها.
ونظراً ملا تقدمه اإلدارة املدرسية من إسهامات كبرية يف
تربية األفراد وإعدادهم للحياة بوصفهم إحدى القوى الرئيسة
يف اجملتمع فقد اهتم الباحثون هبذا الفرع من فروع اإلدارة منذ
منتصف القرن العشرين ،ومع تطور املعرفة وزيادة الدراسات
والبحوث يف جمال اإلدارة املدرسية ظهرت عدد من اجملاالت
اليت تساهم يف رفع كفاءة اجلهاز اإلداري ولعل من أبرزها
إدارة األزمات املدرسية.
"ففي منتصف الستينات اجته الفكر اإلداري إىل توضيح
مفهوم األزمات ،وخصائصها ،وأنواعها ،وأسباب نشوئها،
واملشاعر املصاحبة هلا ،واآلثار املرتتبة عليها ،وكيفية إدارهتا،
يف حماولة للتوصل إىل النظريات واألفكار اليت تسهم يف
التعامل مع املواقف اليت تفرضها ظروف ومتغريات
العصر"(أمحد)17 :2001 ،
وتواجه املدرسة املعاصرة أنواعاً متعددة من األزمات اليت
ختتلف أسباهبا ،فمنها ما يتعلق بالطالب ،واملعلم ،واملبىن
املدرسي ،ومنها ما يتعلق بالظروف الطبيعية كالزالزل،
واألعاصري ،واحلرائق ،ومن مث تؤدي إىل حدوث خلل يؤثر
على سري النظام يف املدرسة مما يتطلب تدخالً فورياً من

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تشكل األزمات املدرسية ضغوطاً على القيادات
التعليمية يف اململكة العربية السعودية بوجه عام ،وعلى قائدي
املدارس بوجه خاص ،وذلك ملا يصحبها من تأثري على سري
العمل يف املدارس ،وعلى سالمة أفرادها وممتلكاهتا ،ومن
ذلك ما حدث يف بعض املدارس من أزمات خالل السنوات
املاضية كاحلرائق ،والسيول ،وبعض األمراض اخلطرية واملعدية.
ونتيجة لذلك فوضت وزارة التعليم اختاذ القرار يف بعض
األزمات إىل قادة املدارس ،كغياب بعض الطالب نتيجة

46

عبداهلل بن مسعود اجلهين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات يف إدارة األزمات ...

 ما أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القراراتيف إدارة األزمات املدرسية؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرار يف
إدارة األزمات املدرسية؟

األمراض املعدية ،وإلغاء الطابور الصباحي يف بعض الظروف
املناخية ،وتعليق الدراسة عند استشعار بعض األزمات.
واختاذ القرار يف أثناء األزمة يتأثر بعدد من العوامل سواء
منها ما يتعلق باألزمة نفسها أم ما يتعلق بالسمات
الشخصية والنفسية ملتخذ القرار ،ومن هذا املنطلق فإن
أسلوب اختاذ القرار من قبل قائد املدرسة سيختلف تبعاً لعدد
من املتغريات كاجلوانب الشخصية ،والوقت ،واملشاركة،
والتخطيط لألزمات ،وتشكيل فريق للتدخل يف األزمات،
وتوافر املعلومات حول األزمة.
وتناول عدد من الباحثني اختاذ القرار كعملية إدارية يف
ظروف األزمات ،إال أن أساليب اختاذ القرار يف إدارة
األزمات املدرسية مل تنل نصيبها من الدراسة حسب اطـالع
الباحث وما قـام به مـن حبث عن دراسـات مماثلة ،إذ تناولت
دراسة عودة ( )2008عملية اختاذ القرارات من حيث تأثريها
على إدارة األزمات وأوصت دراستها إىل تشجيع مبدأ
االستشارة والقرار اجلماعي يف إدارة األزمات ،ودراسة املوسى
( )2006اليت جاء من أبرز نتائجها االهتمام بإعداد وتصميم
برامج تدريبية ملديري املدارس يف جمال إدارة األزمات ،وكيفية
اختاذ القرارات الصحيحة يف ظل ضغط الوقت ،ودراسـة
اليحيـوي ( )2006حول إدارة األزمات يف املدارس املتوسطة
احلكومية ،واليت أوصت بضرورة مشاركة فريق إدارة األزمات
يف اختاذ القرارات ،ودراسة الشريدة واألعرجي ( )2003اليت
هدفت إىل التعرف على طبيعة اختاذ القرارات حيال األزمات
الوظيفية يف املدارس الثانوية ،وأوصت برفع مستويات قدرة
القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف األزمات.
ونظراً ملا يواجهه متخـذ القـرار يف املدرسة من ضغوطات
متعددة بشأن اختاذ القرار يف ظروف األزمات ،وما تتطلبه
نوعية هذه القرارات من سرعة ودقة الحتواء األزمة ،فقد
جاءت هذه الدراسة للتعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة
املدارس على اختاذ القرارات املالءمة إلدارة األزمات املدرسية،
وميكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآليت:

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ a

 )0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى لـمتغريات :التخصص
الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية؟
 -3ما أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالءمة يف إدارة األزمات املدرسية؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية.
 -2الكشف عن أثر متغريات :التخصص الدراسي ،اخلربة يف
جمال اإلدارة املدرسية ،املرحلة الدراسية ،يف تقديرات قادة
املدارس لألسلوب املتبع يف اختاذ القرارات أثناء األزمات
املدرسية.
 -3التعرف على أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على
اختاذ القرارات املالءمة يف إدارة األزمات املدرسية.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف موضوعها الذي يناقش قضية
مهمة يف جمال اإلدارة املدرسية من خالل تنوع األساليب اليت
يتبعها قادة املدارس عند اختاذهم للقرارات ،واليت تؤثر على
العمل املدرسي ،خاصة إن كان القرار يتم اختاذه يف أثناء
وجود أزمة مدرسية يتطلب التعامل معها السرعة ودقة اختيار
البدائل املتاحة.
وقد تشكل هذه الدراسة إضافة إىل األدب الرتبوي يف جمال
إدارة األزمات املدرسية ،إذ تعد من الدراسات البحثية اليت
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وتعرف األزمة املدرسية إجرائيًا بأهنا :حالة حرجة تؤدي إىل
ّ
حدوث خلل يف النظام املدرسي اليومي وتشتت انتباه
العاملني يف املدرسة عن أداء أعماهلم.

تربط بني اختاذ القرار وبني إدارة األزمات املدرسية من حيث
اختيار األساليب املناسبة الختاذ القرار ،واليت رمبا تساهم
بفعالية يف احلد من األزمات املدرسية أو تقليل اآلثار الناجتة
عنها ،وميكن حتديد األمهية العملية هلذه الدراسة فيما يأيت:
 -1رمبا تسهم هذه الدراسة يف التوصل إىل معرفة أفضل
األساليب الختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية مما يقلل
العبء عن كاهل قائد املدرسة.
 -2ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة ،وتوصياهتا
الختاذ القرارات املالءمة يف إدارة األزمـات املدرسيـة بفاعلية
وكفاءة ،ومن مث تقدمي وصف إجرائي الختـاذ القرارات املتعلقة
بإدارة األزمات يستفيد منها العاملون يف جمال القيادة
املدرسية.
 -3قد يستفيد من هذه الدراسة كل من قائدي املدارس
بوجه عام ،ومشريف أقسام اإلدارة املدرسية يف إدارات
ومكاتب التعليم ،والباحثني يف جمال اإلدارة املدرسية.

إدارة األزمات المدرسية :تعرفها فرج

(:2006

 )22بأهنا:

"قدرة مديرات مدارس التعليم العام على التنبؤ باألزمات
احملتملة ،واالستعداد للوقاية منها والتعامل معها عند وقوعها
بكفاءة ،وإعداد بدائل خمتلفة ملواجهتها إذا وقعت باستخدام
أسلوب إداري حيتوي على عدد من املهارات ،للسيطرة على
املواقف املفاجئة اليت متر على املدرسة واحلد من تفاقمها من
خالل استغالل مجيع املوارد املادية والبشرية املتاحة داخل
املدرسة وخارجها".
وتُعرف إدارة األزمات املدرسية إجرائيًا بأهنا :العمليات
اإلدارية اليت يقوم هبا قائد املدرسة حبيث تساهم يف العمل
على تاليف حدوث األزمة ،أو التقليل من آثارها السلبية،
وذلك من خالل التخطيط ،ومجع املعلومات ،وتكوين فريق
العمل ،واختاذ القرارات.

مصطلحات الدراسة:

حدود الدراسة:

أساليب اتخاذ القرار :يعرفها العزاوي ( )21 :2006بأهنا:
"الطرق اليت تتم من خالهلا املفاضلة بني حلول بديلة ملواجهة
مشكلة معينة واختيار احلل األمثل من بينها".
وميكن تعريف أساليب اختاذ القرار إجرائيًا بأهنا :الطرق
اليت يستخدمها قائد املدرسة يف حتديد جمموعة من احللول
الختيار البديل األفضل ملعاجلة أزمة مدرسية قائمة سواء
أكانت بطريقة تقليدية أم بطريقة علمية ،كما حتددها أداة
الدراسة.

الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة على أساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،وهي األساليب التقليدية،
وتشتمل على :اخلربة ،واحلكم الشخصي والبديهة ،ودراسة
اآلراء واالقرتاحات ،وإجراء التجارب ،واألساليب العلمية،
وتتضمن :األرقام القياسية ،وشجرة القرارات ،ودراسة احلالة،
والتحليل احلدي ،ونظرية االحتماالت ،وأسلوب بريت،
ونظرية املباريات ،واحملاكاة ومتثيل األدوار.

األزمة المدرسية :يعرفها أمحد ( )27 :2002بأهنا" :حدث

الحـد المكاني :مت تطبيق الدراسة على مدارس التعليم العام

مفاجئ غري متوقع يؤدي إىل صعوبة التعامل معه ومن مث
ضرورة البحث عن وسائل وطرق إلدارته بشكل حيد من آثاره
السلبية".

(بنني) االبتدائية ،واملتوسطة ،والثانوية التابعة إلدارة التعليم
مبحافظة ينبع.
الحـد البـشري :مت تطبيق أداة الدراسة على قائدي املدارس
احلكومية مبحافظة ينبع.
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وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنه ينبغي على مديرات املدارس
اختاذ القرارات يف موقف األزمات عن طريق مشاركة عضوات
الفريق يف صنع القرار ،وضرورة استخدام خطوات التفكري
العلمية الختاذ القرارات يف مواقف األزمات واضحة األبعاد.
ودراسة آدامز وكرتسونس (& Kritsonis, 2006
 ،)Adamsوهتدف إىل حتليل خطط إدارة األزمات يف
املدارس اليت عانت من األزمات يف املاضي ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أنه يتم منح
املدارس أدو ًارا واسعة النطاق إلدارة األزمات والتخطيط بوجه
أكثر فعالية عندما تكون يف حالة حدوث أزمة ،وأن يتم
تقييم مستوى املدارس يف األزمات من خالل دراسة
مستويات التأهب.
ودراسة املوسى ( ،)2006واليت هدفت إىل معرفة واقع
إدارة األزمات يف مدارس التعليم العام مبدينة الرياض ،ووضع
تصور مقرتح إلدارة األزمات ،إذ استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي ،ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،ومت مجع
املعلومات باستخدام أداة االستبانة ،وتوصلت نتائج الدراسة
إىل أنه ال خيتلف توافر مقومات إدارة األزمات باملدارس
باختالف املرحلة الدراسية ،وأن املؤهل العلمي واخلربة
الوظيفية ملديري ومديرات املدارس ال يؤدي إىل توافـر
مقومات إدارة األزمات باملدارس ،وضرورة توفري املرونة يف
التصرف (صالحيات) للمدرسة للتكيف مع األحداث
األزمية ،واالهتمام بإعداد وتصميم برامج تدريبية ملديري
املدارس يف جمال إدارة األزمات ،وكيفية اختاذ القرارات
الصحيحة يف ظل ضغط الوقت.
ودراسة ماكنيل وتوبنغ ( Macneil & Topping,
 ،)2007واليت هدفت إىل دراسة احلوادث اخلطرية يف املدارس
كإطالق النار ،واالنتحار ،والنشاط اإلرهايب ،واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل ضرورة وجود
قاعدة بيانات لألزمات اخلطرية ،وأن طريقة تناول وسائل

الح ـ ـ ـ ـد الزماني :مت إجراء هذه الدراسة خالل الفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي 1431 / 1430هـ.

الدراسات السابقة:
أوالً /الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات المدرسية:

دراسة الشريدة واألعرجي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف
على طبيعة عمليات اختاذ القرارات حيال األزمات الوظيفية
يف املدارس الثانوية  ،إذ استخدم الباحثان املنهج الوصفي
املسحي ،وكانت أداة الدراسة هي االستبانة ،وقد بلغ جمتمع
الدراسة ( )89مديراً يف حمافظة إربد ،يف حني بلـغ عـدد
االستبانات املستـردة من هـذا اجملمـوع ( )70استبـانة وبنسـبة
( ،)%87.65وتوصلت نتائج الدراسة إىل أمهية األخذ يف
االعتبار العوامل البيئية الداخلية واخلارجية يف التعامل مع
األزمات ،وأن هناك تباين يف مستويات وجود األزمات واختاذ
القرارات عند مديري املدارس ،وضرورة رفع مستويات قدرة
القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف األزمات.
ودراسة األلفي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
واقع إدارة األزمات واملمارسات احلالية هلا ،وجهود التعامل
مع األزمات يف مؤسسات التعليم ومستوياته اإلدارية
املختلفة ،واستخدم املنهج الوصفي ،وكانت أداة الدراسة
االستبانة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أسلوب إدارة
األزمات أحد االجتاهات احلديثة يف الفكر اإلداري املعاصر،
وأن هناك الكثري من أزمات التعليم اليت واجهت النظم
التعليمية يف اجملتمعات املتقدمة والنامية على السواء ،وأن
النظم التعليمية واملدرسية القادرة على وضع توقعات لألزمات
واإلعداد ملواجهتها تكون أكثر قدرة من غريها على جتاوزها
بسرعة وفاعلية.
ودراسة اليحيوي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
مدى ممارسة املديرات لعمليات إدارة األزمات باملنهجية
العلمية ،واستخدمت املنهج الوصفي املسحي ،ومت اختيار
العينة بالطريقة القصدية ،واستخدمت الباحثة االستبانة،
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املدرسية ،وهي تتفق إىل حد كبري مع دراسة الشريدة،
واألعرجي ( )2003واليت هدفت إىل التعرف على طبيعة
عمليات اختاذ القرارات حيال األزمات الوظيفية يف املدارس
الثانوية ،كما أن هناك اختالفاً فـي البيئات اليت طبقت فيها
بعض الدراسات السابقة كـدراسة عودة ( )2008واليت مت
تطبيقها يف فلسطني ،ودراسة الشريدة ،واألعرجي ()2003
يف األردن ،ودراسـة األلفـي ( )2003فـي مصــر ،ودراسـة
آدامـز وكـرتسونس ( )Adams & Kritsonis, 2006يف
الواليات املتحدة األمريكية ،ودراسة ماكنيل وتوبنغ
( )Macneil & Topping, 2007يف اسكتلندا ،واتفقت
الدراسة احلالية مع بقية الدراسات السابقة فقد طبقت يف
بيئة اململكة العربية السعودية ،وأيضاً هناك اختالف يف جمتمع
الدراسة ،إذ طبقت دراسة عودة ( ،)2008واأللفـي ()2003
علـى جمتمـع مؤسسات التعليم العالـي ،يف حني طُبقت دراسة
اليحيوي ( )2003على جمتمع مدارس البنات ،ودراسة
الشريدة واألعرجي ( ،)2003ودراسة آدامز وكرتسونس ( &
 )Adams Kritsonis, 2006على جمتمع مديري املدارس
الثانوية ،ودراسة املوسى ( )2006على جمتمع مدارس التعليم
العام (بنني وبنات) ،وأما الدراسة احلالية فسيتم تطبيقها على
جمتمع قادة مدارس التعليم العام (بنني) فقط ،وتتفق الدراسة
احلالية مع مجيع الدراسات السابقة على أمهية موضوع إدارة
األزمات؛ لكونه عل ًـما حديثًا يشمل على جوانب إدارية وفنية
ينبغي على قائد املدرسة اإلملام هبا ،كما تتفق الدراسة احلالية
مع مجيع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي؛
ألنه للدراسة ،وأيضاً تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات
السابقة يف استخدام االستبانة أدا ًة جلمع البيانات املطلوبة.

اإلعالم لعمليات االنتحار يولد املزيد من االنتحاريني ،وأن
تبتعد إدارة األزمات يف املدارس عن البريوقراطية واجلمود.
ودراسة عودة ( ،)2008واليت هدفت إىل التعرف على أنواع
األزمات واملخاطر اإلدارية اليت ميكن أن تتعرض هلا
مؤسسات التعليم العايل ،والتعرف على أساليب
واسرتاتيجيات إدارة األزمات اليت استخدمتها اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
التحليلي ،واختريت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية،
وطبقت عليهم أداة االستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
إدارة اجلامعة تستخدم الطريقة العلمية الختاذ القرارات وذلك
بدرجة متوسطة ،وأن إدارة اجلامعة تعتمد على عملية القرار
اجلماعي يف معظم الوقت ،وأن قيادة اجلامعة هلا دور مهم
يف عملية اختاذ القرارات أثناء وقوع األزمات من خالل
احرتامها لوجهات النظر املختلفة واملقرتحات املقدمة من قبل
فريق العمل.
التعليق على الدراسات المتعلقة بإدارة األزمات

المدرسية:

بالنظر إىل الدراسات السابقة يتضح أن الدراسات
السابقة والدراسة احلالية تتفق من حيث موضوعها ،فهي
تتناول موضوع إدارة األزمات ،إال أهنا ختتلف من حيث
تناوهلا للموضوع ،فدراسة عودة ( )2008تناولت واقع إدارة
األزمات ،ودراسة آدامز وكرتسونس (& Kritsonis, 2006
 )Adamsهدفت إىل حتليل خطط إدارة األزمات يف املدارس
اليت عانت من األزمات يف املاضي ،ودراسة اليحيوي
( )2003تناولت مدى ممارسة املديرين واملديرات إلدارة
األزمات املدرسية ،ودراسة ماكنيل وتوبنغ ( & Macneil
 )Topping, 2007تناولت احلوادث اخلطرية يف املدارس،
ودراسة املوسى ( )2006هدفت إىل وضع تصور مقرتح
إلدارة األزمات املدرسية ،ودراسة األلفي ( )2003واليت
تناولت إدارة أزمات التعليم يف مصر ،يف حني تناولت
الدراسة احلالية أساليب اختاذ القرار يف إدارة األزمات

ثانياً /الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار:

دراسة دروزة ( ،)2003واليت هدفت إىل التحقق من
مدى اختاذ مدير املدرسة يف وكالة غوث الدولية للقرارات
التطويرية يف أربعة جماالت تتعلق بعناصر العملية التعليمية،
وهي :البيئة املدرسية ،والتلميذ ،واملعلم ،واملنهج،
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العوامل اإلنسانية والبيئية
والتنظيمية لعملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس تعزى إىل
اختالف اجلنس ،واملؤهل العلمي ،ومستوى املدرسة ،وتوجد
فروق ذات داللة إحصائية يف العوامل اإلنسانية والبيئية
والتنظيمية لعملية اختاذ القرار لدى مديري املدارس تعزى
لصاحل اخلربة اإلدارية األعلى فئة ( 11سنة فأكثر).
ودراسة اإلبراهيم والقضاة ( ،)2006واليت هدفت إىل
التعرف على درجة فاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية لدى
مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة
عجلون ،والتعرف على أثر متغريات :اجلنس ،واملؤهل
العلمي ،واخلربة اإلدارية على عملية اختاذ القرارات اإلدارية،
واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،وأسفرت أهم
نتائج الدراسة عن أن درجة فاعلية عملية اختاذ القرارات
اإلدارية لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية يف
حمافظة عجلون جاءت عالية ،ووجود فروق ذات داللة

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت أهم
نتائج الدراسة إىل أن مديري املدارس يتخذون القرارات
التطويرية بنسبة ال بأس هبا ،وأن أعلى القرارات التطويرية
كانت متعلقة مبجال التلميذ ،يليها املتعلقة مبجال املعلم ،مث
جمال البيئة املدرسية ،يف حني كانت أدىن القرارات التطويرية
هي اليت تتعلق مبجال املنهج املدرسي ،وأظهرت الدراسة
وجود أثر لسنوات اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية أوالً ،مث
جمال اخلربة يف سلك التعليم ثانياً ،وذلك يف اختاذ املدير
للقرارات التطويرية لصاحل املديرين الذين مضى عليهم يف
اإلدارة املدرسية عشر سنوات فأكثر.
ودراسة مسكي ( ،)2003واليت هدفت إىل التعرف على
مظاهر اختاذ القرار لدى مديري املدارس ،والتعرف على
بعض مسات الشخصية واختاذ القرار يف ضوء متغريات املرحلة
التعليمية ،والتخصص الدراسي ،ومستوى اخلربة ،إذ استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أنه توجـد
عـالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني مسات الشخصية:
السيطرة ،واملسؤولية ،واالتزان االنفعايل ،وبني اختاذ القرار ،وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف اختاذ
القرار تبعاً ملتغريات :املرحلة الدراسية ،والتخصص الدراسي،
ومستوى اخلربة.
ودراسة أيب محدي ( ،)2005واليت هدفت إىل معرفة أثر
العوامل اإلنسانية والبيئية والتنظيمية على عملية اختاذ القرار
لدى مديري املدارس يف إقليم اجلنوب ،وعالقة ذلك ببعض
املتغريات ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،ومت
اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية ،واستخدمت االستبانة
جلمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل أن مديري ومديرات
املدارس يتأثرون بالعوامل اإلنسانية عند اختاذهم للقرارات
بدرجة عالية ،وأن العوامل اليت حققت أعلى متوسطات
حسابية هي اختاذ القرارات طبقاً للقوانني واألنظمة
والتعليمات ،وأن مديري ومديرات املدارس يتأثرون بالعوامل
البيئية بدرجة متوسطة عند اختاذهم للقرارات اإلدارية ،وأنه ال

إحصائية عند مستوى ( )a ≤ 0.05تعزى ملتغري اجلنس
لصاحل الذكور ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )a ≤ 0.05تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل
الدراسات العليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري اخلربة.
ودراسة احلريب ( ،)2008واليت هدفت إىل التعرف على
أبرز معوقات صنع القرار اإلداري املدرسي لدى مديري
املدارس االبتدائية مبنطقة تبوك ،وحتديد أبرز معوق لصنع
القرار اإلداري املدرسي ،والتعرف على الفروق يف استجابات
مديري ووكالء املدارس االبتدائية اليت تعزى إىل متغريات:
السن ،واخلربة اإلدارية ،واملؤهل العلمي ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي ،وتوصلت أهم نتائج الدراسة إىل أن أبرز
املعوقات التنظيمية متثلت يف كثرة األعباء على مدير املدرسة،
وقلة الصالحيات املمنوحة يف صنع القرار املدرسي ،وضعف
دعم إدارة التعليم ملدير املدرسة يف صنع القرار املدرسي،
ومتثلت أبرز املعوقات الشخصية يف نقص اخلربة يف صنع
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الدراسـات السابقة اختاذ القـرار مـن جوانب متعددة كـدراسة
دروزة ( )2003اليت تناولت اختاذ القرار من حيث قدرة املدير
على اختاذ القرارات التطويرية وإحداث التغيري ،ودراسة
مسكي ( )2003اليت تناولت اختـاذ القـرار مـن نواحي
شخصية ونفسية ،ودراسة أيب محـدي ( )2005التـي تنـاولت
العـوامل املؤثرة فـي اختـاذ القـرار ،ودراسة اإلبراهيم والقضاة
( )2006اليت اهتمت بفاعلية عملية اختاذ القرارات اإلدارية
يف املدارس ،ودراسة احلريب ( )2008اليت تناولت معوقات
صنع القرار اإلداري املدرسي ،ودراسة السيد ( )2008اليت
تناولت اختاذ القرار من حيث عالقته باألساليب املعرفية،
ودراسة تشي كيونغ ( )Chi Keung , 2008اليت تناولت
املشاركة يف اختاذ القرار ،وتتفق الدراسة احلالية مع مجيع
الدراسات السابقة من حيث اجملتمع الذي طبقت عليه
الدراسة ،إذ مت تطبيقها على جمتمع قادة املدارس.
كما تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة من
حيث استخدامها للمنهج الوصفي ،واالستبانة أداةً للدراسة.

القرار ،كما أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية تبعاً ملتغري السن وكانت الفروق لصاحل (45-36
سنة) ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري
اخلربة ،واملؤهل العلمي.
ودراسة السيد ( ،)2008واليت هدفت إىل الكشف عن
العالقة بني األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ القرار لدى
مديري مدارس التعليم اإلعدادي مبحافظة سوهاج ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت أهم نتائج
الدراسة إىل أن فاعلية اختاذ القرارات لدى مديري مدارس
التعليم اإلعدادي مبحافظة سوهاج ترتاوح ما بني متوسط
وضعيفة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بني
األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ القرارات ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية يف كل من األساليب املعرفية وفاعلية اختاذ
القرارات لدى مديري املدارس ترجع ملتغري اجلنس لصاحل
الذكور ،ومتغري نوع املؤهل لصاحل املؤهل العلمي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع إىل متغري سنوات
اخلربة.
ودراسة تشي كيونغ ( ،)Chi Keung , 2008وهدفت
إىل التعرف على اجملاالت اليت من شأهنا أن تساعد مديري
املدارس على إشراك املعلمني يف اختاذ القرار ،إذ استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم االستبانة أداةً جلمع
البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل أن املعلمني يفضلون
إشراكهم يف القرارات مبجال النموذج التعليمي ،وجمال املناهج
الدراسية ،وجمال اإلدارة ،وأن إشراك املعلمني يف اختاذ
القرارات له نتائج إجيابية مؤثرة يف الرضا الوظيفي ،وااللتزام،
وإدراك أعباء العمل.

منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وذلك
ملالءمته ملثل هذا النوع من الدراسات ،إذ يشري عبيدات
وآخرون ( )247 :2005إىل أن املنهج الوصفي "يعتمد على
دراسة املشكلة أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ،ويهتم
بوصفها وصفاً دقيقاً ،ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً".
مجتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس التعليم العام
(بنني) ،ويف مجيع املراحل الدراسية التابعة إلدارة الرتبية
والتعليم مبحافظة ينبع ،والبالغ عددهم ( )97قائداً ،خالل
الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1431 / 1430هـ.

التعليق على الدراسات المتعلقة باتخاذ القرار:
ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث
تناوهلا ملوضوع اختاذ القرار ،وذلك ألهنا تناولت اختاذ القرار
من حيث األساليب اليت يتبعها قادة املدارس عند اختاذهم
للقرارات يف إدارة األزمات املـدرسية ،يف حني تناولت

52

عبداهلل بن مسعود اجلهين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات يف إدارة األزمات ...

كما يتبني أن أعلـى فئة من جمتمع الـدراسة تتمثل
بأصحاب اخلربة عشر سنوات فأكثر ،إذ بلغ عددهم ()37
قائداً ،وبنسبة بلغت ( )% 45.7من جمتمع الدراسة،
ويالحظ أن أقل عدد يف سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة
املدرسية من تبلغ خربهتم أقل من مخس سنوات إذ بلغ
عددهم ( )13قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 16من جمتمع
الدراسة.
كما يتضح من اجلدول اآليت أن النسبة األكرب ألفراد
اجملتمع هم من قائدي مدارس املرحلة االبتدائية إذ بلغ
عددهم ( )37قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 45.7من
جمتمع الدراسة ،مث يليهم قائدو مدارس املرحلة املتوسطة فقد
بلغ عددهم ( )29قائداً.

ونظراً حملدودية اجملتمع مت إجراء الدراسة على مجيع أفراده،
إذ بلغ عـدد االستبانات العائدة والصاحلة للـدراسة ()81
استبانة ،وذلك بنسبة ( )% 84من جمتمع الدراسة.
خصائص مجتمع الدراسة:

يوضح اجلدول اآليت رقم ( )1أن فئة قادة املدارس
احلاصلني على مؤهالت دراسية يف التخصص العلمي أكثر
من فئة قادة املدارس احلاصلني على مؤهالت دراسية يف
التخصص األديب ،إذ يبلغ عدد قادة املدارس أصحاب
التخصص العلمي ( )42قائداً ،وبنسبة مئوية ( ،)% 51.9يف
حني بلغ عدد قادة املدارس أصحاب التخصص األديب ()39
قائداً ،وبنسبة مئوية بلغت ( )% 48.1من جمتمع الدراسة.

جدول1
خصائص مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيرات :التخصص الدراسي ،والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ،والمرحلة الدراسية:
متغريات الدراسة

التخصص الدراسي

العدد

النسبة املئوية

علمي

42

% 51.9

أديب

39

% 48.1

81

% 100

اجملموع
اخلربة جمال اإلدارة املدرسية

أقل من  5سنوات

13

% 16

 10 – 5سنوات

31

% 38.3

أكثر من  10سنوات

37

% 45.7

81

% 100

ابتدائي

37

% 45.7

متوسط

29

% 35.8

ثانوي

15

% 18.5

81

% 100

اجملموع
املرحلة الدراسية
اجملموع

القسم األول :البيانات العامة ،وتشمل :التخصص الدراسي،
واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة الدراسية.
القسم الثاين :اشتمل على جمموعة من العبارات عددها
( )62عبارة موزعة على احملاور اآلتية:
احملور األول :أساليب اختاذ القرارات ،وحيتوي على ()48
عبارة ،واستخـدم مقياس ليكرت اخلمـاسي :بدرجة كبرية
جداً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة
قليلة جداً.

أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة أداةً جلمع البيانات،
وهدفت إىل الكشف عن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية ،ووضع جمموعة من
املقرتحات لرفع كفاءة قائدي املدارس يف اختاذ القرارات
املالئمة ملواجهة األزمات ،وتكونت االستبانة يف صورهتا
األولية مما يأيت:
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ويف ضوء املالحظات مت تعديل صياغة بعض عبارات
االستبانة ،وإضافة عبارتني ،وبذلك يصبح عدد عبارات
األداة ( )64عبارة.

احملور الثاين :أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية ،وحيتوي على
( )14عبارة ،واستخدم مقياس ليكرت اخلماسي :موافق
بشدة ،موافق ،غري متأكد ،غري موافق ،غري موافق بشدة.

االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

صدق المحكمين ألداة الدراسة:

قام الباحث بالتحقق من االتساق الداخلي ألداة
الدراسة وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعية
مكونة من ( )28قائد مدرسة من خارج إدارة تعليم ينبع
الذي ميثله جمتمع الدراسة ،إذ مت حساب صدق االتساق
الداخلي مبعامل ارتباط وفقاً للجداول اآلتية:

للتحقق من صدق احملكمني قام الباحث بعرض األداة
يف صورهتا األولية على ( )10حمكمني من أهل اخلربة
والتخصص من أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات
السعودية ،وذلك لالستفادة من مالحظاهتم حول صياغة
عبارات االستبانة ،ومدى وضوحها ،ومالءمة كل عبارة
للمحور التابعة له.

جدول2

معامل االرتباط بين أساليب اتخاذ القرار وبين الدرجة الكلية للمحور األول:
أساليب اختاذ القرار

معامل االرتباط

أسلوب اخلربة

** 0.663

أسلوب احلكم الشخصي والبديهة

** 0.613

أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات

** 0.682

أسلوب إجراء التجارب

** 0.763

أسلوب األرقام القياسية

** 0.847

أسلوب شجرة القرارات

** 0.851

أسلوب دراسة احلالة

** 0.637

أسلوب التحليل احل ّدي

** 0.711

أسلوب نظرية االحتماالت

** 0.789

أسلوب بريت

** 0.771

أسلوب نظرية املباريات

** 0.690

أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار

** 0.746

** دالة عند مستوى الداللة ()0.01

جيدة من االتساق الداخلي ،وميكن االعتماد عليها يف إجراء
الدراسة.

يبني اجلدول ( )2أن قيم معامل االرتباط لكل أسلوب من
أساليب اختاذ القرار مع الدرجة الكلية للمحور األول والذي
تنتمي له األساليب موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى
الداللة املوضح يف اجلدول ،إذ بلغ أدىن
ارتباط ألسلوب احلكم الشخصي والبديهة مبقـدار (،)0.613
يف حني بلـغ أعلى ارتباط ألسلوب شجرة القـرارات مبقـدار
( ،)0.851مما يشري إىل أن أساليب اختاذ القرار تتمتع بدرجة

جدول3
معامل االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لألداة
احملاور

معامل االرتباط

احملور األول

** 0.978

احملور الثاين

** 0.638

** دالة عند مستوى الداللة ()0.01
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يبني اجلدول ( )3أن قيمة معامل االرتباط بني درجات كـ ـل
حمـ ـ ـ ـ ـور وبني الدرجـ ـ ـة ال ـكـ ـلية ل ـألداة مـ ـ ـوجـ ـبة ودالة
إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)0.01إذ بلغ معامل
االرتباط للمحور األول مع الدرجة الكلية لألداة
( ،)0.978يف حني بلغ معامل االرتباط للمحور الثاين مع
الدرجة الكلية لألداة ( ،)0.638وهذا يؤكد أن األداة تتمتع
بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي ،وميكن االعتماد عليها
يف إجراء الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات أداة الدراسة قام الباحث حبساب
درجة ثبات كل حمور من حماور الدراسة باستخدام معامل
ألفا كرونباخ ،كما مت حساب معامل ألفا كرونباخ لقيـاس
الثبات الكلي جلميـع العبارات ،إذ بلغت قيمة معامـل الثبـات
الكلـي ( )0.941وهو معدل ثبات مرتفع ومقبول ،واجلدول
( )4يوضح معامالت الثبات حملاور الدراسة ،والثبات الكلي
ألداة الدراسة:

جدول4
قيم الفاكرونباخ لمحاور الدراسة والثبات الكلي لألداة

عدد العبارات

معامل الثبات

حماور الدراسة
احملور األول

48

0.942

احملور الثاين

16

0.782

الدرجة الكلية لألداة

64

0.941

ومعامل ارتباط بريسون ومعامل ألفا كرونباخ حلساب صدق
االتساق الداخلي لألداة ،ومعامل ألفا كرونباخ حلساب
الثبات ،واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة
عن السؤال األول والثالث ،واختبار (ت) واختبار حتليل
التباين األحادي  One Way ANOVAلإلجابة عن السؤال
الثاين.

الشكل النهائي ألداة الدراسة:
يف ضوء إجراءات الصدق والثبات اليت مت اعتمادها يف
هذه الدراسة ،أصبحت األداة بشكلها النهائي تتكون من
( )64عبارة ،موزعة على حماور الدراسة ،إذ إن عبارات احملور
األول البالـغ عددها ( )48عبارة مل حيدث هلا إضافة أو إلغاء
سوى تعديل صياغة بعض العبارات ،يف حني أن عبارات
احملـور الثاين والبالـ ـ ـ ـغ عـ ـ ـددها ( )14عبـ ـارة قبل التحـ ـكيم
أضاف إليها احملكمون عبارتني ،كانت صياغة العبارة األوىل:
"عرض جتارب القادة املتمـ ـ ـيزين يف مواج ـ ـهة األزم ـ ـ ـات
امل ـدرس ـية"ّ ،أما الع ـ ـ ـبارة الثانية فقـد كانت صياغتها" :منح
حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية".

نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابة السؤال األول( :ما واقع ممارسة قادة المدارس ألساليب

اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية؟) لإلجـابة عن هذا
السؤال قام الباحث حبساب املتوسطـات احلسابية
واالحنـرافات املعيارية لكل أسلـوب من أساليب اختاذ القرار،
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

أساليب المعالجة اإلحصائية:
يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا ،مت استخدام
التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص جمتمع الدراسة،
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جدول5
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب اتخاذ القرار التي يمارسها قادة المدارس في إدارة األزمات المدرسية
األسلوب

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى االجتاه

أسلوب اخلربة

3.39

1.10

بدرجة متوسطة

أسلوب احلكم الشخصي والبديهة

4.01

0.77

بدرجة كبرية

أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات

3.77

0.99

بدرجة كبرية

أسلوب إجراء التجارب

3.56

1.01

بدرجة كبرية

أسلوب األرقام القياسية

3.26

1.05

بدرجة متوسطة

أسلوب شجرة القرارات

3.33

0.94

بدرجة متوسطة

أسلوب دراسة احلالة

4.30

0.70

أسلوب التحليل احل ّدي

3.36

1.08

بدرجة كبرية جداً
بدرجة متوسطة

أسلوب نظرية االحتماالت

3.50

0.90

بدرجة كبرية

أسلوب بريت

4.02

0.86

بدرجة كبرية

أسلوب نظرية املباريات

3.31

1.20

بدرجة متوسطة

أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار

2.78

1.12

بدرجة متوسطة

تتطلب تدخالً سريعاً الختاذ القرار ،باإلضافة إىل قصر الوقت
املستغرق يف تنفيذهّ ،أما أسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات
فيقوم على مبدأ املشاركة يف اختاذ القرار ،وميتاز عن غريه من
األساليب بأن الوقت واجلهد واألدوات املستخدمة أقل تكلفة
من بعض األساليب األخرى ،يف حني يعتمد أسلـوب إجراء
التجارب على مـدى تعلم القائد من أخطاء القرارات السابقة
املتخذة يف أزمات مشاهبة.
وجاء أسلوب نظرية االحتماالت يف املرتبة السادسة
ومبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.50واحنراف معياري قدره
( ،)0.90ورمبا يعزى ذلك إىل أن احلاجة إىل استخدام هذا
األسلوب تأيت نتيجة رغبة قائد املدرسة يف حماولة التخفيف
من حدة األزمات ،ويتطلب استخدامه توفر بيانات
ومعلومات عن األزمات السابقة اليت وقعت يف املدرسة ،أو
يف املدارس األخرى ،وينتمي هذا األسلوب إىل جمموعة
األساليب العلمية يف اختاذ القرارات.
يف حني جاءت باقي األساليب بدرجة ممارسة متوسطة،
وهي على الرتتيب :يف املرتبة السابعة أسلوب اخلربة مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.39مث يف املرتبة الثامنة أسلوب التحليل
احل ّدي مبتوسط حسايب ( ،)3.36تليه يف املرتبة التاسعة
أسلوب شجرة القرارات مبتوسط حسايب بلـغ ( ،)3.33مث يف

يتضح من اجلدول ( )5أن قادة املدارس ميارسون أساليب
اختاذ القرار بدرجـات متفـاوتة ،فقد جاء يف املرتبة األوىل،
وبدرجة كبرية جداً أسلوب دراسة احلـالة مبتوسط حسايب
( ،)4.30واحنراف معياري ( ،)0.70ورمبا يعزى ذلك إىل أن
هذا األسلوب يتسم بالواقعية أكثر من غريه من األساليب
األخرى ،إذ يتم اختاذ القرار فيه استناداً إىل املعلومات املتاحة
عن األزمة ،وهو من األساليب العلمية املالئمة الختاذ القرار
يف األزمات.
وجاءت مخسة أساليب بدرجة متوسطة ،وهي على التوايل:
يف املرتبة الثانية أسلوب بريت مبتوسط حسايب بلغ (،)4.02
واحنراف معياري ( ،)0.86وهو من األساليب العلمية اليت
تتم من خالل وضع برنامج زمين حمدد للتعامل مع األزمة،
ورمبا يعزى ذلك إىل استشعار قادة املدارس بأمهية عنصر
الـوقت يف احتـواء األزمة ،وحل يف املرتبة الثالثة ،والرابعة،
واخلامسة على التوايل أسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،ومبتوسط حسايب بلغ على الرتتيب (،)4.01
و( ،)3.77و( ،)3.56وهذه األساليب تنتمي إىل األساليب
التقليدية يف اختاذ القرارات ،ورمبا يعزى ذلك إىل سهولة
استخدام أسلوب احلكم الشخصي يف مواقف األزمات اليت
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احلالة ،وأسلوب بريت ،وأسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،وأسلوب نظرية االحتماالت.
يف حني أن األساليب اليت حصلت على (أقل من
 )3.40وكانت درجة ممارستها متوسطة احتلت اجملموعة
الثانية ،وكان عددها ستة أساليب ،واشتملت على :أسلوب
اخلربة ،وأسلوب التحليل احل ّدي ،وأسلوب شجرة القرارات،
وأسلوب نظرية املباريات ،وأسلوب األرقام القياسية ،وأسلوب
احملاكاة ومتثيل األدوار.
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة اليحيوي ( )2003حول
ضرورة استخدام خطوات التفكري العلمية الختاذ القرارات يف
مواقف األزمات .كما تتفق مع دراسة عودة ( )2008اليت
توصلت إىل أن استخدام الطريقة العلمية الختاذ القرارات
جاءت بدرجة متوسطة.
وأما نتائج هذه الدراسة فإهنا ختتلف مع نتائج دراسة
دروزة ( ،)2003ودراسة السيد ( )2008اليت توصلت
نتائجها إىل أن قادة املدارس يتخذون القرارات بدرجة ترتاوح
بني متوسطة وضعيفة ،ورمبا يرجع ذلك إىل أن املتغريات
املرتبطة هباتني الدراستني ختتلف عن متغريات الدراسة احلالية
واملرتبطة بإدارة األزمات املدرسية.

املرتبة العاشرة أسلـوب نظـرية املباريات مبتوسط حسايب بلـغ
( ،)3.31مث يف املرتبة احلادية عشرة أسلوب األرقام القياسية
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.26ويف املرتبة الثانية عشرة
واألخرية أسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار مبتوسط حسايب
( ،)2.78ورمبا تعود أسباب ذلك إىل قصور تأهيل قادة
املدارس وتدريبهم على ممارسة أساليب اختاذ القرارات يف أثناء
حدوث األزمات املدرسية ،ورمبا يعزى ذلك إىل أن بعض
هذه األساليب قد يرتتب عليها خماطرة يف اختاذ القرار
كأسلوب اخلربة ،ورمبا يعزى ذلك لعدم استفادة بعض قادة
املدارس من خربات القادة اآلخرين أو الذين تقاعدوا عن
العمل ،ورمبا يعزى أيضاً إىل أن هناك أساليب حتتاج إىل خربة
يف جمال االقتصاد للتعاطي معها كأسلوب التحليل احل ّدي،
وأسلوب نظرية املباريات ،وقد يرجع ذلك إىل أن بعض
األساليب كأسلوب شجرة القرارات ،وأسلوب األرقام
القياسية تتطلب االستعانة باحلاسب اآليل لتقدير ،وحتديد
درجة املخاطرة يف اختاذ القرار ،ورمبا يعود ذلك إىل أن بعض
األساليب تستهلك وقتاً طويالً يف إعدادها وتنفيذها
كأسلوب احملاكاة ومتثيل األدوار ،ويتطلب استخدامها برامج
حاسوبية متقدمة لتحليل موقف األزمة ،ومجيع األساليب
السابقة تنطوي حتت األساليب العلمية يف اختاذ القرار،
ماعدا أسلوب اخلربة ،وأسلوب إجراء التجارب فهما ينتميان
إىل األساليب التقليدية.
وقـام الباحث بدمـج األساليب اليت حصلت على
متوسـط حسايب ( 3.40فأكثر) ،وهي اليت متثل استجابات
قادة املدارس بدرجة كبرية جداً وبدرجة كبرية يف جمموعة
واحدة لكوهنا متارس من قبل قادة املدارس يف إدارة األزمات
املدرسية ،واشتملت على ستة أساليب ،وهي :أسلوب دراسة

إجابة السؤال الثاني( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

بين قادة المدارس في مستوى ممارستهم ألساليب اتخاذ القرار في
إدارة األزمات المدرسية تعزى لـمتغيرات :التخصص الدراسي،
والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ،والمرحلة الدراسية؟)

لإلجـابة عـن هـذا السـؤال استخـدم الباحـث اختبار "ت"

T-

 ،testوحتـليل التباين األحـادي ( ،)One Way ANOVAكما
هو موضح يف اجلداول اآلتية:

جدول6
نتائج اختبار "ت" T-testلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً لمتغير التخصص الدراسي:
التخصص الدراسي

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

علمي

42

3.35

0.20

أديب

39

3.44

0.27
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درجات احلرية

قيمة "ت"

مستوى الداللة

79

1.720

0.089
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وتتفق نتيجة أثر التخصص الدراسي يف هذه الدراسة مع
دراسات مسكي ( ،)2003وأيب محدي ( ،)2005واملوسى
( ،)2006واحلريب ( )2008يف أن نوع التخصص الدراسي ال
يؤثر على ممارسة قائد املدرسة الختاذ القرار.
يف حني ختتلف هذه الدراسة مع دراسة اإلبراهيم والقضاة
( )2006اليت أظهرت وجود فروق تعزى إىل متغري التخصص
الدراسي ،ودراسة السيد ( )2008اليت أسفرت عن وجود
فروق تعزى إىل متغري التخصص الدراسي لصاحل املؤهل
العلمي ،ورمبا يعزى ذلك إىل أن اجملتمع الذي طبقت عليه
الدراستان السابقتان خيتلف يف تأهيله العلمي عن اجملتمع
الذي طبقت عليه الدراسة احلالية.

يتضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري التخصص
الدراسي ،إذ إن قيمة مستوى داللة االختبار تبلغ (،)0.089
وهي أكرب من مستوى الداللة (.)0.05
ورمبا يرجع ذلك إىل أن قائد املدرسة املؤهـل سـواء أكان
ختصصه الدراسي علميًا أم أدبيًا لديه قدر كبري من اخلربة،
ويتفهم واقع األزمات املدرسية ،وأسباهبا ،وكيفية اختاذ
القرارات ملواجهتها ،كونه على اطالع دائم بأهم املشكالت
املدرسية ،وهذا يدل على أن ضوابط اختيار قادة املدارس
واليت ال تعتمد على نوع التخصص الدراسي هلا نتائج إجيابية.
جدول7

نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً

لمتغير الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية:
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

بني اجملموعات

946.467

2

473.234

1.070

0.348

داخل اجملموعات

34499.854

78

442.306

اجملموع

35446.321

80

األزمات من خ ـ ـالل األزمـ ـ ـات املدرسية اليت وقعت يف
السنوات املاضية ،وطرق التعامل معها.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات مسكي
( ،)2003واليحيوي ( ،)2003واملوسى ( ،)2006واإلبراهيم
والقضاة ( ،)2006وعودة ( ،)2008والسيد (،)2008
واحلريب ( )2008اليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية.
يف حني ختتلف هذه الدراسة مـع نتائج دراسة أيب محدي
( )2005اليت توصلت نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغري اخلربة يف اإلدارة املدرسية لصاحل اخلربة
اإلدارية األعلى فئة ( 11سنة فأكثر) ،ورمبا يرجع ذلك إىل
أنه كلما زادت اخلربة زادت الدورات التدريبية يف مجيع
اجملاالت اإلدارية ،ومنها إدارة األزمات املدرسية.

يتضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب
اختاذ القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري اخلربة يف
جمال اإلدارة املدرسية ،إذ بلغت قيمة مستوى داللة االختبار
( ،)0.348وهي أكرب من مستوى الداللة (.)0.05
فخربة قادة املدارس حسب ما يبني اجلدول السابق مل
يكن له تأثري يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار يف
إدارة األزمات املدرسية ،ورمبا يكون سبب ذلك إقبال قادة
املدارس ذوي اخلربة األقل على الدورات والربامج املتقدمة يف
إدارة األزمات ،ورمبا يعزى ذلك إىل متابعة قادة املدارس ألهم
املتطلبات ،واملتغريات يف جمال اإلدارة املدرسية ،ورمبا تعود
أسباب ذلك إىل اكتساهبم املهارات يف التعام ــل مـ ـ ــع
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جدول8

نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلمستوى ممارسة قادة المدارس ألساليب اتخاذ القرار في إدارة األزمات المدرسية تبعاً
لمتغير المرحلة الدراسية:
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

بني اجملموعات

1064.823

2

532.411

1.208

0.304

داخل اجملموعات

34381.498

78

440.788

اجملموع

35446.321

80

وتتفق نتائ ـ ـج ه ـذه الدراسة م ـع نتائـ ـ ـج دراسـات مس ـكي
( ،)2003وأيب محدي ( ،)2005واملوسى ( )2006يف عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املرحلة
الدراسية.

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ القرار
يف إدارة األزمات املدرسية تعزى ملتغري املرحلة الدراسية ،فقد
بلغت قيمة مستوى داللة االختبار ( ،)0.304وهي أكرب من
مستوى الداللة (.)0.05
ورمبا يعزى ذلك إىل أن األزمات قد حتدث يف املدارس
على اختالف مراحلها ،ومن مث تتكون اخلربات يف إدارة
األزمات لدى قادة املدارس يف مجيع املراحل ،ورمبا يعود ذلك
إىل أن قادة املدارس يف مجيع املراحل الدراسية حيصلون على
نفس املستوى من التدريب والتأهيل يف إدارة األزمات
املدرسية.

إجابة السؤال الثالث( :ما أساليب تطوير كفاءة قادة المدارس

على اتخاذ القرارات المالئمة في إدارة األزمات المدرسية؟)

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات احملور الثاين،
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول9
نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب تطوير كفاءة قادة المدارس على اتخاذ القرارات المالئمة في إدارة األزمات
المدرسية
المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

االستجابة

إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمات املدرسية.

4.59

0.64

موافق بشدة

الزيارات املتبادلة بني قادة املدارس للتعرف على األساليب املختلفة اليت يتبعوهنا يف إدارة األزمات املدرسية.
إنشاء وحدة إلدارة األزمات يف إدارات الرتبية والتعليم تتوفر فيها املعلومات املطلوبة لألزمات املدرسية املختلفة.
الدورات التدريبية حول إدارة األزمات ( 5أيام فأقل).

4.53
4.48
4.43

0.50
0.97
0.77

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة

الورش الرتبوية حول اختاذ القرارات يف األزمات املختلفة.

4.41

0.73

موافق بشدة

إعداد دليل إرشادي للتعامل مع األزمات املدرسية املختلفة.

4.38

0.60

موافق بشدة

تكوين فريق إلدارة األزمات يف املدرسة.

4.29

0.81

موافق بشدة

الندوات الرتبوية حول األزمات املدرسية واختاذ القرارات.

4.28

0.79

موافق بشدة

عرض جتارب القادة املتميزين يف مواجهة األزمات املدرسية.

4.23

0.85

موافق بشدة

تكوين فريق دائم من بعض قادة املدارس ذوي اخلربة إلدارة األزمات املدرسية على مستوى القطاع التعليمي.

4.16

0.96

موافق

القراءات املوجهة حول دور قائد املدرسة يف إدارة األزمات املدرسية.

3.83

0.88

موافق

اللقاءات مع مشريف اإلدارة املدرسية لتدارس األزمات املدرسية.

3.80

1.02

موافق

إجراء جتارب افرتاضية لبعض األزمات املدرسية يف كل فصل دراسي على األقل.

3.72

0.98

موافق

العبارات
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المتوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

االستجابة

الربامج التدريبية عن إدارة األزمات ( 6أيام فأكثر).

3.27

1.17

غري متأكد

منح حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية.

3.15

0.93

غري متأكد

إعداد حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل قادة املدارس يف كل سنة دراسية.

2.81

1.23

غري متأكد

العبارات

اإلدارة املدرسية لتدارس األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب
( ،)3.80واحنراف معياري بلغ ( ،)1.02وأخرياً عبارة " إجراء
جتارب افرتاضية لبعض األزمات املدرسية يف كل فصل دراسي
على األقل" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.72واحنراف معياري
(.)0.98
يف حني حصلت ثـالثة أساليب علـى مستـوى استجـابة
(غري متأكد) ،وهي :عبارة " الربامج التدريبية عن إدارة
األزمات ( 6أيام فأكثر)" مبتوسط حسايب بلغ (،)3.27
واحنراف معياري ( ،)1.17مث عبارة " منح حوافز تشجيعية
ألفضل قائد يف إدارة األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب
( ،)3.15واحنراف معياري ( ،)0.93تليها عبارة " إعداد
حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل
قادة املدارس يف كل سنة دراسية" مبتوسط حسايب (،)2.81
واحنراف معياري بلغ (.)1.23
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات الشريدة
واألعرجي ( ،)2003واأللفي ( )2003يف ضرورة رفع
مستويات قدرة القيادات املدرسية الختاذ القرارات يف ظروف
األزمات.
كما تتفق أيضاً مع دراسة اليحيوي ( )2003يف تكوين
فريق إلدارة األزمات على مستوى املدرسة واملنطقة ،وتزويد
املدارس بكل ما هو جديد يف إدارة األزمات من كتيبات
ونشرات ،وإعداد برامج تدريبية لقادة املدارس يف التعامل مع
األزمات.
وكذلك تتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة املوسى
( )2006يف االهتمام بإع ـداد وتصميم برامـ ـ ـج تدريبية
لقائ ـ ـدي املـ ـدارس يف جمال إدارة األزمات وكيفية اختاذ
القرارات الصحيحة يف ظل ضغط الوقت ،وكذلك تتفق مع

يتضح من اجلدول ( )9أن املتوسطات احلسابية لعبارات
أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ القرارات
املالئمة يف إدارة األزمات املدرسية تراوحت بني ()4.59
و( ،)2.81وأن أعلى متوسط حسايب كان لعبارة "إنشاء
موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة األزمـات املـدرسية"
إذ بلغ املتوسط احلسـايب للعبارة ( ،)4.59وباحنراف معياري
( ،)0.64وأن أدىن متوسط حسايب كان لعبارة "إعداد حبوث
علمية عن اختاذ القرارات يف األزمات املدرسية من قبل قادة
املدارس كل سنة دراسية" ،وبلـغ متوسطها احلسايب (،)2.81
وباحنراف معياري قدره (.)1.23
وكما هو موضح يف اجلدول السابق فقد حصلت تسعة
أساليب لتطوير كفاءة قادة املـدارس على مستـوى استجابة
(موافق بشدة) ،وتراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ( )4.59و
(.)4.23
وقد جاءت عبارة "إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما
يتعلق بإدارة األزمات املدرسية" يف املرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)4.59واحنراف معياري ( ،)0.64يف حني جاءت
يف املرتبة التاسعة واألخرية يف هذا املستوى عبارة " عرض
جتارب القادة املتميزين يف مواجهة األزمات املدرسية" مبتوسط
حسايب ( ،)4.23واحنراف معياري بلغ (.)0.85
وحصلت أربعة أساليب على مستـوى استجـابة
(موافـق) ،وهي على الرتتيب :عبارة " تكوين فريق دائم من
بعض قادة املدارس ذوي اخلربة إلدارة األزمات املدرسية على
مستوى القطاع التعليمي" مبتوسط حسايب ( ،)4.16واحنراف
معياري ( ،)0.96مث عبارة " القراءات املوجهة حول دور قائد
املدرسة يف إدارة األزمات املدرسية" مبتوسط حسايب (،)3.83
واحنراف معياري ( ،)0.88تليها عبارة "اللقاءات مع مشريف
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 -2حصلت عبارة "إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما
يتعلق بإدارة األزمات املختلفة" على أعلى متوسط حسايب إذ
بلغ (.)4.59
 -3أن ثالثة متطلبات لتطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت على
مستوى استجابة (غري متأكد) ،وهي اخلاصة بالربامج
التدريبية الطويلة ،ومنح حوافز تشجيعية ألفضل قائد يف إدارة
األزمات ،وإعداد حبوث علمية عن اختاذ القرارات يف
األزمات.

نتائج دراسـة ماكنيل وتوبنغ (
 )2007بضرورة وجود قاعدة بيانات لألزمات اخلطرية.
وتتفق نتائج هذه الدراسة أيضاً مع نتائج دراسة عودة
( )2008بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة يف
إدارة األزمات ،وتكوين فريق إلدارة األزمات املدرسية.
Macneil & Topping,

نتائج الدراسة:
أوالً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول:

 -1أن واقع ممارسة قادة املدارس ألساليب اختاذ القرارات يف
إدارة األزمات املدرسية جاء إمجاالً بدرجة كبرية.
 -2أن قادة املدارس ميارسون أسلوب دراسة احلالة يف إدارة
األزمات املدرسية بدرجة كبرية جداً.
 -3أن قادة املدارس ميارسون بدرجة كبرية مخسة أساليب
الختاذ القرارات يف إدارة األزمات املدرسية ،وهي على
الرتتيب :أسلوب بريت ،وأسلوب احلكم الشخصي والبديهة،
وأسلوب دراسة اآلراء واالقرتاحات ،وأسلوب إجراء
التجارب ،وأسلوب نظرية االحتماالت.
 -4أن قادة املدارس ميارسون األساليب التقليدية عند اختاذ
القرارات يف إدارة األزمات املدرسية بنسبة بلغت (.)% 50

توصيات الدراسة:
 -1تصميم برامج تدريبية لتأهيل قادة املدارس على استخدام
األساليب العلمية يف اختاذ القرارات أثناء حدوث األزمات
املدرسية.
 -2إجراء جتارب افرتاضية لنماذج من األزمات املدرسية
وتوجيه قادة املدارس الستخدام أساليب متنوعة الختاذ
القرارات.
 -3توجيه قادة املدارس باالطالع على كل ما يتعلق بإدارة
األزمات املدرسية ،واألساليب العلمية يف التعامل معها.
 -4تكوين فريق إلدارة األزمات يف املدرسة ،وتدريبهم
وتثقيفهم حبيث يكون الفريق جاهزاً يف أي وقت ملواجهة
األزمات ،وتنفيذ القرارات.
 -5إجراء زيارات متبادلة بني قادة املدارس للتعرف على
األساليب املختلفة اليت يتبعوهنا يف إدارة األزمات املدرسية.
 -6إنشاء موقع إلكرتوين يتضمن كل ما يتعلق بإدارة
األزمات املدرسية.
 -7تكوين بيت خربة من بعض قادة املدارس ذوي التميز يف
إدارة األزمـات املدرسية على مستوى القطاع التعليمي.

ثانياً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤ a

 )0.05بني قادة املدارس يف مستوى ممارستهم ألساليب اختاذ
القرار يف إدارة األزمات املدرسية تعزى إىل متغريات:
التخصص الدراسي ،واخلربة يف جمال اإلدارة املدرسية ،واملرحلة
الدراسية.
ثالثاً  /النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث:

 -1أن أساليب تطوير كفاءة قادة املدارس على اختاذ
القرارات املالئمة إلدارة األزمات املدرسية حصلت إمجاالً
على مستوى استجابة موافق بشدة.
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العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه ،ط  ،9عمان ،دار الفكر للطباعة

البحوث المقترحة:
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Abstract: The study aimed to identify the reality of the practice of school leaders in decision-making methods in school
crisis management, and to explore the effect of some variables on the principals' assessment of the method used in making
decisions during school crises and how to improve the efficiency of school principals to make appropriate decisions in school
crisis management , And the study used the descriptive approach, and the study community of all principals of public schools
in the schools of the Department of Education in Yanbu, and to achieve the objectives of the study used the questionnaire to
collect data, and conducted tests of honesty and stability, Analysis of data using the SPSS program, The most important
results of the study showed that the reality of the practice of school leaders in decision-making methods in the management
of school crises came largely, and that they practice the traditional methods when making decisions in the management of
school crises by 50%. There are no statistically significant differences between school leaders the level of their practice of
decision-making in the face of school crises is attributable to the variables: school specialization, school management
experience, and school stage, and that the methods of developing the efficiency of school leaders to make appropriate
decisions for school crisis management Its strongly agree. In the light of the findings of the study, a number of
recommendations and suggestions were presented to school principals, school administrators, education departments and
some future studies.
Keywords: School leader, decision-making, school crises.
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عبد الرزاق بن عويض الثمايل :تقومي برنامج الرتبية العملية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ....

تقويم برنامج التربية العملية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالب التربية اإلسالمية
عبدالرزاق بن عويض الثمالي
قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم -كلية الرتبية -جامعة الطائف
قدم للنشر 1439/1/21هـ  -وقبل 1439 /3/22هـ
المستخلص :استهدفت الدراسة التعرف على واقع برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب/
املعلمني يف ختصص الرتبية اإلسالمية ،وذلك يف جماالت (مكتب الرتبية العملية ،املشرف األكادميي ،والطالب /املعلم ،إدارة املدارس املتعاونة ،املعلمني
املتعاونني) .وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتصميم استبانتني؛ إحدامها ألعضاء هيئة التدريس املشرفني على الربنامج ،وعددهم ()7
أعضاء ،واألخرى للطالب /املعلمني ،وعددهم ( )30طالباً .بعد ذلك مت استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة من تكرارات ونسب مئوية .وأسفرت
الدراسة عن جمموعة من النتائج ،من أمهها إجيابية أداء مكتب الرتبية العملية ،وتعاون إدارة املدراس املتعاونة .والنظرة اإلجيابية بني أعضاء هيئة التدريس
وتبني اتفاق عينيت الدراسة على حاجة املعلم املتعاون للقيام بدوره بشكل أفضل ،ورفض دراسة مقررات أخرى مع الرتبية العملية.
والطالب /املعلمني .ن
ويف ضوء هذه الدراسة ونتائجها مت تقدمي جمموعة من التوصيات ،من أمهها تعزيز جمال مكتب الرتبية العملية ،وتقدمي الشكر إلدارات املدارس املتعاونة
لتعزيز أدوارهم .وتبصري املعلمني املتعاونني بأدوارهم بالدورات واللقاءات ،وتوزيع الطالب /املعلمني على املشرفني األكادمييني وفق ختصصاهتم ،وعدم
تعرف فاعلية برنامج الرتبية
تسجيل مقررات أخرى للطالب /املعلم أثناء اخنراطه يف برنامج الرتبية العملية .كما مت تقدمي بعض املقرتحات ،من أمهها ن
وتعرف فاعلية برنامج تدرييب للمعلمني املتعاونني.
وتعرف آراء قائدي املدارس واملعلمني املتعاونني يف الربنامج .ن
العملية بعد التطوير .ن
الكلمات المفتاحية :برنامج الرتبية العملية ،جامعة الطائف ،الطالب/املعلم ،املشرف األكادميي
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الساعات التدريسية فيها ،ويشرتك فيها عدد من األطراف؛
بدءاً باملشرفني األكادمييني مث املعلمني املتعاونني ومديري
املدارس.
كما يقوم مجيع هؤالء األطراف بأدوار متعددة وجوهرية
يف الربنامج .فمشرف الرتبية العملية األكادميي ينبغي أن
يكون متخصصاً باملادة العملية اليت يشرف عليها ،كما ينبغي
أن يكون ملماً بطرق تدريسها اخلاصة .وعليه أن يشرف
على الطالب /املعلمني ،ويتابعهم بالزيارات الصفية ،ويسعى
لتطوير كفاياهتم املهنية يف أثناء فرتة الرتبية العملية .وهو يف
ذلك يسلك عدة أساليب إشرافية؛ كالزيارة الصفية واملداولة
اإلشرافية والدروس النموذجية (البابطني .)2011 ،ومن
املعلوم أن جودة خربة الطالب /املعلمني يف التدريس تقوم
على جهود املشرف األكادميي ومن معه ( & Weasmer
.)Amelia, 2003
وكذلك ينبغي للمعلم املتعاون وإدارة املدارس املتعاونة
تزويد الطالب /املعلم باخلربات التعليمية الالزمة لتقدمي
األنشطة ،وكيفية تواصله مع طالبه .وإظهار احلماس له
وتشجيعه على العمل (.)Richards & Farrell, 2011/a
وكذلك مساعدته يف التخطيط اجليد لتقدمي الدروس وإدارة
الصف الذي يقوم بتدريسه دون تدخل مباشر ،وتزويده
باألدوات واملصادر اليت حيتاجها لتقدمي دروسه .كما ينبغي
هلم أن يساعدوه يف بناء عالقات إجيابية مع اجملتمع املدرسي،
وهتيئة البيئة املدرسية والصفية املشجعة الندماجه فيها ،وحل
املشكالت اليت تواجهه (الشعوان .)2002 ،واليت من أبرزها
املشكالت اليت تتعلق بإدارة الصف ،والتفاعل مع اجملتمع
املدرسي (.)Ferber & Nillas, 2010
وقد قام البحريي حبصر املشكالت الشائعة يف برنامج
الرتبية العملية اليت تواجه الطالب /املعلمني من متخصصي
الرتبية اإلسالمية ،ووجد أن أكثرها شيوعاً يتمثل التعارض
بني زمن تطبيق الرتبية العملية وبعض املقررات األكادميية اليت
يأخذوهنا بالتزامن مع الربنامج .كما وجد أن الطالب/

المقدمة
يعد املعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية وحمور
فاعليتها ،ويأيت معلم الرتبية اإلسالمية يف املقام األول من
األمهية نظراً الرتباطه بتدريس أهم املواد الدراسية اليت تق ندم
للطالب .ومبقدار املستوى املهين له يكون مستوى طالبه.
فمىت كان املعلم على درجة عالية يف اجلوانب املعرفية واألدائية
واألخالقية ،وقام بدوره على أكمل وجه؛ انعكس ذلك على
مستوى التحصيل الدراسي لطالبه ،واكتسبوا الصفات
احلسنة باالقتداء بشخصيته وأخالقه .ومن هنا كان االهتمام
بانتقاء املعلمني واإلعداد اجليد هلم هاجس املعنيني بإدارة
العملية التعليمية وجناحها.
إن اإلعداد اجليد للمعلمني ميثل اهتماماً كبرياً للمسؤولني
عن العملية التعليمية يف خمتلف دول العامل؛ ذلك أن للمعلم
الدور الكبري يف تنشئة األجيال وتربيتهم مبا يتوافق مع
احتياجات اجملتمع والدولة .لذا كان من الضروري النظر –
على الدوام -يف برامج إعداد املعلمني لتحديثها وتطويرها،
حىت ميكن من خالهلا بناء املعلم وتزويده باملهارات واخلربات
التعليمية واإلدارية اليت حيتاجها ،وال يكون ذلك إال حتت
إشراف وجهد املتخصصني من أساتذة كليات الرتبية،
ليتحقق املطلوب من جعل هذه الربامج تعد الطالب /املعلم
اإلعداد اجليند الذي حيتاجه للقيام بأدواره (احملبوب وبودي،
.)2014
ويتطلب اإلعداد اجليد للمعلم بناء برامج مهنية على
ٍ
تزود الطالب/
قدر عال من اجلودة ،تشمل مقررات نظرية ن
املعلم مبجموعة من املعارف واملهارات التدريسية والنفسية
املختلفة ،كما تشمل مقررات تُعىن باجلانب التطبيقي هلذه
املعارف واملهارات كالتدريس املصغنر والرتبية العملية ،اليت هتيؤ
للطالب /املعلم مواقف مهنية تشبيهية أو حقيقية يطبنق فيها
ما اكتسبه نظرياً ،ويتعلنم من خالهلا كيفية توظيف هذه
اجملردة .وحتظى هذه املقررات باهتمام بالغ يف معظم
املعرفة ن
برامج إعداد املعلمني ،إذ تستحوذ على النصيب األوفر من
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املستفيدين منه وتكون اجلهود مثمرة؛ خصوصاً إذا علمنا أن
اخلربات اليت مير هبا الطالب /املعلم يف برنامج الرتبية العملية
تؤثر سلباً أو إجياباً يف اجتاهه حنو مهنة التعليم( .مشو،
 .)2001وهنا يكمن اهتمام املعنيني بالعملية التعليمية
وجناحها ،واهتمام الطالب /املعلمني أنفسهم.
إن برنامج الرتبية العملية للمعلمني يؤثر يف تكوين
شخصية املعلم ،ويساعده يف اكتساب كفايات املهنة
وأخالقياهتا .وهو يف الوقت نفسه يربطه بأدواره املدرسية،
عرفه بقواعد العمل املدرسي ،كما ينمي لديه كثرياً من
وي ن
املهارات العقلية؛ كاملالحظة والتحليل والربط وغريها .ويبين
لدى الطالب /املعلم مهارات اجتماعية تتضمن التعاون
واإليثار واحرتام النظام ومساعدة اآلخرين .وقيام هذا الربنامج
عرف
ببناء االجتاهات اإلجيابية حنو مهنة التدريس ،كما ي ن
الطالب /املعلم بواجباته وحقوقه املهنية( .الرويثي)2017 ،
ومع إدراك أمهية برامج إعداد املعلمني بوجه عام
وبرنامج الرتبية العملية على وجه اخلصوص ،ومع اجلهود اليت
بُذلت يف جتويد برامج إعداد املعلمني نظرياً وتطبيقياً؛ فإن
للتحول لألفضل
تلك اجلهود جيب أن تستمر حىت نصل
ن
دوماً .وحنن خالل هذه الفرتة احلالية نشهد حتوالً وطنياً
نوعياً ،يتمثل يف الرؤية الوطنية  ،2030واليت مل تغفل الرقي
مبستوى املعلمني .كما واكبها برنامج جامعي تقوم به جامعة
الطائف ،حتت مسمى "برنامج التحول الرباجمي"؛ يهدف
إلعادة النظر يف الربامج األكادميية باجلامعة .وقد جاءت
الدراسة احلالية لتسهم يف هذا التوجه التطويري الشامل
بتقدمي تقومي لربنامج الرتبية العملية الذي تق ندمه كلية الرتبية
باجلامعة.

املعلمني ال يشعرون باحرتام إدارة املدارس املتعاونة هلم،
وجيدون بعض الصعوبة يف فهم بعض حمتوى الكتب الدراسية
اليت يقومون بتدريسها .ويف جانب املشرف األكادميي وجد
أن الطالب /املعلمني يشعرون بغياب دوره يف تطوير أدائهم
( .)2011ويتضح من هذا احلصر أن مرحلة الرتبية العملية
ومعظم جماالهتا وأطرافها املشرتكة تتسبب يف بعض
املشكالت.
إن مرحلة شروع الطالب /املعلم يف برنامج الرتبية
العملية تعد مرحلة تنشئة مهنية واجتماعية مدرسية ،وفرصة
كبرية للتعلنم والتفاوض املستمر مع القناعات واألفكار
املسبقة لديه عن احلياة املدرسية للمعلم ( Moscatelli,
 .)2008كما أن هذا الربنامج وطول مدته يساعد يف التقليل
من تسرب املعلمني بعد االلتحاق باملهنة (.)Addison, 2010
خصوصاً إذا استُخدم أسلوب دعم األقران خالل هذه
املرحلة ،ومتيزت بعالقات إجيابية مع املعلمني املتعاونني
( .)Kamens, 2007ولذا ينبغي حتييد املشكالت والتجارب
السلبية عن هذه املرحلة من خالل التقومي املستمر للربنامج.
إن أمهية برامج الرتبية العملية للمعلمني واالهتمام املتزايد هبا
يرجع لكون هذه الربامج تعد إحدى الدورات والتجارب
األكثر فائدة للطالب /املعلمني خالل إعدادهم املهين ،إذ
تساعدهم يف االستعداد النفسي والعقلي للتدريس كما يقول
( .)Richards & Farrell, 2011/bوحقيقة؛ فإن الطالب/
املعلمني يدركون هذه األمهية؛ إذ ينظرون هلذه املرحلة بعناية
كبرية ( .)Davia, 2013كوهنا تعكس لديهم شعوراً بالثقة يف
إعدادهم املهين ،وقدرهتم على تعليم طالهبم بوجه أفضل من
املعلمني الذين مل يلتحقوا هبذه الربامج ( Oh, Ankers,
.)Llamas & Tomyoy, 2005
ومع هذا االهتمام والنصيب األوفر من الساعات
التدريسية لربنامج الرتبية العملية ال بد من تنظيم وختطيط
جيد مصحوباً مبتابعة دقيقة وتقومي مستمر من مجيع األطراف
املشاركني يف الربنامج ،وذلك حىت يكون األثر إجيابياً على

مشكلة الدراسة
تعد هتيئة الطالب /املعلمني وتأهيلهم للقيام بالتدريس
يف التعليم العام ذات أمهية كبرية؛ كوهنا تزودهم بالكثري من
املعارف واالجتاهات واملهارات التدريسية اليت متكنهم من
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اإلسالمية بكلية الرتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس وطالب الرتبية اإلسالمية ،وذلك يف اجملاالت
املتعددة املرتبطة بالطالب /املعلم يف هذا املقرر .وميكن حتديد
مشكلة الدراسة من خالل األسئلة اآلتية:

التدريس بفعالية .ويعد مقرر الرتبية العملية من أهم املقررات
اليت يتلقاها الطالب /املعلمون خالل مرورهم بربامج تأهيل
املعلمني ،إذ يساعدهم يف ربط املعارف واملهارات يف جانبها
النظري بالبيئة التعليمية ومواقفها املدرسية والصفية املختلفة.
ومع هذه األمهية لربامج إعداد املعلمني بوجه عام ،ومقرر
الرتبية العملية على وجه اخلصوص .إال أن الشكوى تتزايد
من ضعف املستوى العملي للطالب /املعلمني -بشكل
عام -املتخرجني من تلك الربامج وامللتحقني بسلك التعليم.
وقد أثبت ذلك كثري من الدراسات ،كدراسة (السلمي،
 )2014ودراسة (الشهري )2012 ،ودراسة (عيسى،
.)2011
ويف املقابل بروز بعض املشكالت املتعددة املرتبطة
مبختلف جماالت الرتبية العملية واألطراف املشرتكني فيها .إذ
أثبتت دراسة (العنزي والطيب )2017 ،ودراسة (العبسي،
 )2015ودراسة (البحريي )2011 ،وجود بعض املشكالت
املرتبطة بربامج الرتبية العملية؛ كتدين مستواه حتقيق معايري
اجلدودة ،وتعارض زمن تطبيق الربنامج مع بعض املقررات
املصاحبة له يف الفصل الدراسي .كما أثبت (عبداخلالق،
 )2015اخنفاض فاعلية برنامج الرتبية العملية يف مواجهة
التحديات املعاصرة واملستقبلية يف التعليم.
ويف جمال املشرف األكادميي أثبتت دراسة (العنزي
والطيب )2017 ،ودراسة (البحريي )2011 ،مشكالت
متعددة ،منها غياب دوره يف تطوير أداء الطالب /املعلم ،مع
احلكم عليه من خالل زيارات قليلة .ومثلها مشكالت أثبتتها
بعض الدراسات يف املعلم املتعاون ،كدراسة (العنزي والطيب،
 )2017ودراسة (الرتكي )2014 ،ودراسة (الشعوان،
 )2002ودراسة (اليحىي )2002 ،اليت أثبتت ضعف
مسامهته يف تطوير خربات الطالب /املعلم ،وعدم تقدمي أي
توجيه هلم.
تعرف واقع برنامج
وعليه فإن مشكلة الدراسة تتجلى يف ن
الرتبية العملية املق ندم للطالب /املعلمني يف ختصص الرتبية

أسئلة الدراسة
 .1ما وجهة نظر مشريف الرتبية العملية من أعضاء هيئة
التدريس يف جماالت الرتبية العملية املختلفة (مكتب الرتبية
العملية-إدارة املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-الطالب
املعلم)؟
 .2ما وجهة نظر الطالب املعلمني (الرتبية اإلسالمية) يف
جماالت الرتبية العملية املختلفة (مكتب الرتبية العملية-إدارة
املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-املشرف األكادميي)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
إجابات عينيت الدراسة (أعضاء هيئة التدريس والطالب/
املعلمني) يف جماالت الرتبية العملية املتكررة لديهم؟
أهمية الدراسة
من خالل اخللفية النظرية للدراسة ميكن عرض أمهية
الدراسة احلالية يف اجلانبني اآلتيني:
أوالً :األمهية النظرية:
.1املسامهة يف جتويد برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة ،واليت
من ضمنها وأهم مراحلها برنامج الرتبية العملية .وهذا
التجويد مما تسعى إليه وزارة التعليم باململكة العربية
السعودية ،وتسارع من خالله اخلطى حثيثاً ملواكبة أهداف
التحول الوطين 2030م ،والذي جاء من ضمنها "الرفع من
مستوى املعلمني واملعلمات وقيمة مهنتهم" .وتعد الدراسة
احلالية وما تسفر عنه من نتائج مشاركة مع جمموع البحوث
ذات العالقة يف حتقيق هذا اهلدف ،وذلك من خالل تقدمي
وصف لواقع برنامج الرتبية العملية بإحدى اجلامعات
السعودية.
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مواطن القوة بالربنامج ،وتقومي مواطن الضعف ،وحل
املشكالت الناشئة .سواء كان ذلك على مستوى القسم
األكادميي ،أو مدرسة التطبيق وإدارهتا ،أو املعلم املتعاون.
حيث يعد هؤالء األعضاء حلقة الوصل بني مكونات
الربنامج وجماالته املختلفة.

.2تقدمي بيانات علمية تقوميية حول برنامج الرتبية العملية
املقام ضمن برنامج الدبلوم العام يف الرتبية جبامعة الطائف.
حبيث تكون هذه البيانات والنتائج مسامهة _كذلك_ يف
برنامج التحول الرباجمي الذي تقوم به جامعة الطائف خالل
هذه الفرتة ،وتستهدف من خالله تقومي الربامج التعليمية
على مستوى اجلامعة وتطويرها.
.3تزويد قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم باجلامعة ،وأعضاء
هيئة التدريس املنتسبني له ،ممن يقومون باإلشراف على
الطالب /املعلمني يف برنامج الرتبية العملية ببعض التوصيات
العلمية ،اليت متثل هلم ولطالهبم تغذية راجعة ،تساعدهم يف
تقومي أدائهم ،وتبصرهم مبواطن القوة والضعف يف اجملاالت
املختلفة هلذا الربنامج .من حيث مستوى مسامهة املدارس
املتعاونة يف إعداد الطالب /املعلم ،ومدى تعاون إدارهتا
ومعلميها يف إفادة الطالب /املعلم ،وكيفية تعاطيهم معه .وهو
ما سينعكس على اجلانب التطبيقي الذي سيظهر بيان أمهيته
يف الفقرات التالية.
ثانياً :األمهية التطبيقية.
.1إن األمهية التطبيقية هلذه الدراسة تنطلق من التعاطي
األمثل مع األمهية النظرية .إذ ميكن لوزارة التعليم يف ضوء
نتائج هذا البحث وغريه من البحوث ذات العالقة أن تتخذ
بعض القرارات اإلجرائية اليت تستهدف جتويد برامج إعداد
املعلمني على وجه العموم ،وبرامج الرتبية العملية على وجه
اخلصوص ،مما سيكون له األثر اجليد يف الرفع من مستوى
املعلمني واملعلمات ،وكذلك الرفع من قيمة مهنتهم.
التحول الرباجمي جبامعة
.2كما ميكن للقائمني على برنامج ن
الطائف االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف اختاذ القرار
املناسب حول برنامج الرتبية العملية للطالب /املعلمني ،وآلية
تنفيذه ،واألدوار الالزمة للمشرتكني يف تنفيذه سواء من داخل
اجلامعة أو يف املدارس اليت يتم تنفيذ الربنامج فيها.
.3استفادة أعضاء هيئة التدريس املشرفني على الطالب/
املعلمني؛ وذلك بتحسني مستوى أدائهم اإلشرايف ،وتعزيز

حدود الدراسة
يأيت:

اقتصرت الدراسة على احلدود اليت ميكن تفصيلها فيما

الحدود الموضوعية:
اقتصرت موضوعات الدراسة مع أعضاء هيئة التدريس
على تناول اجملاالت اآلتية (مكتب الرتبية العملية-إدارة
املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-الطالب املعلم) .وكانت مع
الطالب /املعلمني يف جماالت (مكتب الرتبية العملية-إدارة
املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-املشرف األكادميي) .وقد
جاءت هذه اجملاالت مستوفية ملعظم ما جاء يف اخللفية
النظرية.
الحدود الزمانية:
أُجريت الدراسة يف فرتة تطبيق برنامج الرتبية العملية يف
الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  1438/1437هـ.
احلدود املكانية:
اقتصرت هذه الدراسة يف حدودها املكانية على حمافظة
الطائف ،إذ يقع القسم الذي ينتمي إليه أعضاء هيئة
التدريس جبامعة الطائف ،ويدرس به الطالب املشاركون يف
الدراسة .وبه مدارس التطبيق املشاركة يف تنفيذ برنامج الرتبية
العملية حمل الدراسة.
احلدود البشرية:
اقتصرت احلدود البشرية للدراسة على املشرفني
األكادمييني يف برنامج الرتبية العملية ،واملنتمني لقسم املناهج
وتقنيات التعليم .وقد بلغ عددهم سبعة مشرفني أكادمييني.
كما اقتصرت على طالب الرتبية العملية من ختصص (الرتبية
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اإلسالمية) الدارسني يف برنامج الدبلوم العام للرتبية بكلية
الرتبية يف جامعة الطائف .وقد بلغ عددهم ثالثون طالباً.

الدراسات السابقة
تعددت الدراسات السابقة اليت تناولت برامج الرتبية
العملية .فهي ما بني دراسات نقومت برنامج الرتبية العملية يف
خمتلف جماالته بإحدى اجلامعات ،ومعظم الدراسات كانت
على هذا النحو .ومنها دراسات تناولت تقومي أحد هذه
اجملاالت؛ كاملشرف األكادميي أو املعلم املتعاون .وهناك
دراسات اقتصرت على وصف واقع دور املشرف األكادميي
أو املعلم املتعاون .ومعظم الدراسات السابقة اعتمدت على
االستبانة املوجهة للطالب /املعلمني أو املشرفني األكادمييني.
وفيما يأيت بيان هلذه الدراسات ،مع تعليق عام عليها يف
هنايتها.
تصور مقرتح لتطوير
دراسة (الرويثي )2017 ،هدفت لتقدمي ن
الرتبية العملية يف برنامج الدبلوم العام يف كلية الرتبية جبامعة
اإلمام حممد بن سعود بالرياض من خالل التعرف على
وجهات نظر مشرفات وطالبات الدبلوم الرتبوي يف عدد من
اجملاالت الالزمة لتطوير الرتبية العملية بعد التجريب الفعلي
هلذه اجملاالت .وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي لتعرف
اجملربة من خالل أداة
وجهات نظر عينة الدراسة يف اجملاالت ن
صممت هلذا الغرض .مث خرجت الباحثة مبجموعة
استبانة ُ
من النتائج ،من أمهها اخلروج بقائمة من اجملاالت واملؤشرات
الالزمة لتطوير مقرر الرتبية العملية ،وموافقة عينة الدراسة
على مجيع هذه اجملاالت مبؤشراهتا .وباالعتماد على هذه
تصور مقرتح لتطوير الرتبية العملية ،والتوصية
النتيجة مت تقدمي ن
بأمهية االستفادة منه يف كليات الرتبية باجلامعات املختلفة.
دراسة (العنزي والطيب )2017 ،هدفت لتقومي مقرر الرتبية
امليدانية بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية جبامعة اجلوف من
وجهة نظر الطالب /املعلمني ،وذلك يف جوانب املشرف
األكادميي واملعلم املتعاون ويف جانب إجراءات الكلية .وقد
صممت استبانة تتكون
استُخدم املنهج الوصفي التحليلي ،و ُ
من  24عبارة .وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج ،كان
من أمهها أن املشرف األكادميي كان حيكم على الطالب/

التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة
برنامج التربية العملية

Education

Practical

 :Programهو الربنامج الذي مت تصميمه من قسم املناهج
وتكنولوجيا التعليم ضمن الربنامج العام للرتبية بالكلية،
والذي يتيح الفرصة للطالب /املعلمني لتطبيق املفاهيم
والنظريات واإلجراءات الرتبوية يف بيئة مدرسية واقعية وضمن
مواقف صفية حقيقية .ويكون ذلك خالل فصل دراسي
كامل.
الطالب /المعلم  :Student Teacherهو الطالب املتدرب
امللتحق بربنامج الرتبية العملية ،واملتخصص يف الرتبية
اإلسالمية ،واملوجه للتطبيق يف إحدى املدارس املتعاونة،
وحتت إشراف املشرف األكادميي واملعلم املتعاون؛ هبدف
ممارسة التدريس يف بيئته الواقعية احلقيقية .وذلك بعد إمتامه
ملعظم املقررات النظرية بالربنامج العام للرتبية.
المشرف األكاديمي  :Academic Supervisorهو أحد

أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وتكنولوجيا التعليم،
املكلنف باإلشراف األكادميي على الطالب /املعلمني يف
برنامج الرتبية العملية ضمن الربنامج العام للرتبية.
المعلم المتعاون

Teacher

 :Cooperatingهو معلم

الرتبية اإلسالمية األساسي يف مدرسة التطبيق املتعاونة ،الذي
يستعني به املشرف األكادميي ملتابعة أداء الطالب /املعلم يف
أثناء فرتة الرتبية العملية.

إدارة المدارس المتعاونة

of

Management

 :Cooperating Schoolsهم األفراد املخولون بإدارة
املدارس اليت يتم تطبيق برنامج الرتبية العملية للطالب/
املعلمني فيها ،واليت يقوم على إدارهتا قائدو املدارس
ووكالؤها.
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املعلمني واملعلمني ،وكذلك املشرفني واملشرفات األكادمييني.
وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وبناء استبانة
جلمع البيانات لغرض الدراسة .وبعد مجع البيانات وحتليلها مت
اخلروج مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها وجود ٍ
تدن
ملحوظ يف درجة حتقق معايري اجلودة يف برنامج الرتبية
العملية ،وأنه حيتاج للتطوير بناءً على نتائج الدراسة .وكذلك
ظهرت أن أهم جوانب القوة تكمن يف عقد لقاءات هبدف
التعريف بأمهية التهيئة للطالب /املعلمني .كما أظهرت
النتائج أن أهم نقاط الضعف تنحصر يف عدم االهتمام
بتقومي الربنامج ،وعدم تكليف املتدربني بإعداد ملفات
اإلجناز والتقارير الدورية.
تصور مقرتح
دراسة (عبداخلالق )2015 ،هدفت لتقدمي ن
لتطوير برنامج الرتبية العملية جبامعة القاهرة يف ضوء
التحديات املعاصرة واملستقبلية وذلك من خالل وجهة نظر
الطالب /املعلمني واملشرفني األكادمييني الداخليني
واخلارجيني .وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي ،وصمم
مناذج استبانات موجهة لعينة الدراسة جلمع البيانات .توصل
من خالهلا جملموعة من النتائج ،من أمهها اخلروج بقائمة من
التحديات املعاصرة واملستقبلية ،وكذلك اخنفاض فاعلية
الربنامج يف مواجهة هذه التحديات من وجهة نظر الطالب/
املعلمني ،وتوسطها من وجهة نظر بقية العينة .مث أوصى
الباحث بتطبيق التص نور املقرتح الذي ق ندمه انطالقاً من
تفاصيل النتائج السابقة.
دراسة (الرتكي )2014 ،هدفت لتقومي برنامج الرتبية العملية
بكلية الرتبية جبامعة املرقب بليبيا ،وذلك من خالل التعرف
على آراء الطالب /املعلمني يف جمموعة من اجملاالت تتمثل
يف أهداف الربنامج وأدوار املشرف األكادميي واملعلم املتعاون
وإدارات املدارس املتعاونة .وقد استخدم املنهج الوصفي
التحليلي ،ومت تصميم استبانة موجهة لعينة الدراسة .ومت
اخلروج مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها أن جمال املشرف
األكادميي احتل الرتتيب األول يف درجة رضا العينة ،ويليه

املعلم من خالل زيارات قليلة العدد وحمدودة ،كما أن
مسامهة املعلم املتعاون ضعيفة يف تطوير خربات الطالب/
املعلم ،ويف جانب إدارة الكلية كانت عبارة عدم التفرغ للرتبية
امليدانية هي األوىل ترتيباً .وبعد ذلك قدمت الدراسة جمموعة
من التوصيات واملقرتحات اهلادفة لتطوير الربنامج.
دراسة (احلداد )2016 ،هدفت للتعرف على املشكالت
النفسية والرتبوية اليت تواجه طالبات الرتبية العملية بكلية
الرتبية األساسية بالكويت ،وذلك من وجهة نظر الطالبات/
املعلمات .وقد استُخدم املنهج الوصفي التحليلي ،ومت بناء
استبانة لغرض الدراسة .وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج
مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها أن كالً من بعد اإلعداد
األكادميي والرتبوي ،وبعد احلالة النفسية للطالبة /املعلمة،
وبعد مدارس التدريب والتخطيط وتنفيذ الدروس تأيت يف
الفئة متوسطة األمهية من وجهة نظر العينة .وأوصت الدراسة
مبراعاة ذلك عند تطوير الرتبية العملية بالكلية.
لتعرف على واقع الرتبية
دراسة (مسرتحيي )2016 ،هدفت ل ن
العملية يف كلية الرتبية جبامعة حفر الباطن ،وذلك من وجهة
نظر الطالبات /املعلمات .وقد مت استخدام املنهج الوصفي
التحليلي وبناء استبانة جلمع البيانات ،حتوي  75عبارة
موزعة على أربعة جماالت ،هي املشرف األكادميي ،واملعلم
املتعاون ،واإلدارة املدرسية ،واملادة النظرية اليت درستها
الطالبة /املعلمة .وبعد حتليل البيانات مت اخلروج مبجموعة من
النتائج ،كان من أمهها أن هناك اجتاه إجيايب حنو مجيع
اجملاالت .ومت تقدمي بعض املقرتحات ،كان من أمهها ضرورة
إعداد دليل يلتزم به كل من املشرفة األكادميية والطالبة/
املعلمة ،تفريغ املشرفة األكادميية ملتابعة الطالبات /املعلمات
بشكل أفضل ،وكذلك اختيار املعلمات املتميزات للتعاون،
وعقد لقاءات مع مديرات املدارس املتعاونة.
دراسة (العبسي )2015 ،هدفت للكشف عن مدى حتقق
معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف برنامج
الرتبية العملية ،وذلك من وجهة نظر الطالب والطالبات/
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العملية .وجاءت التوصيات بضرورة تطوير برنامج الرتبية
العملية ملواكبة املستجدات الرتبوية احلديثة ،واختيار املشرفات
املؤهالت ،وغريها من التوصيات.
دراسة (عيسى )2013 ،هدفت لتقومي برنامج الرتبية العملية
يف كلية الرتبية باجلبيل ،وذلك يف جوانب املشرفة األكادميية
واملعلمة املتعاونة ومديرة املدرسة .وقد مت استخدام املنهج
الوصفي التحليلي ،ومت مجع البيانات بواسطة استبانة
إلكرتونية موجهة للطالبات /املعلمات .وقد خرجت جمموعة
املقومة من
من النتائج ،كان من أمهها أن معظم اجلوانب ن
العينة تعد إجيابية؛ إذ حترص إدارة برنامج الرتبية العملية على
توفري املدارس املتميزة للتطبيق ،وكذلك كانت النتائج تدل
على أن املعلمة املتعاونة استخدمت مهارات واسرتاتيجيات
التدريس احلديثة .وأيضاً دلت النتائج على أن مديرات
املدارس كلفن الطالبات /املعلمات باألعمال اإلدارية واألعباء
املالية.
لتعرف على الدور الذي
دراسة (العقول )2012 ،هدفت ل ن
يقوم به املعلم املتعاون مع الطالب /املعلم من حيث متابعة
أدائه التدريسي ،وتفاعله مع احلياة املدرسية ،وتفعيل دوره يف
األنشطة املدرسية .وذلك من وجهة نظر الطالب /املعلمني.
كما استهدفت تقدمي توصيات لزيادة فاعلية املعلم املتعاون.
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومت تصميم
استبانة مكونة من  37عبارة .وخرجت جمموعة من النتائج،
كان من أمهها أن املعلم املتعاون يساعد الطالب /املعلم يف
تفاعله مع احلياة املدرسية بشكل ٍ
مرض ،وأقل من ذلك يف
احملورين اآلخرين .ويف اخلتام متت التوصية بضرورة اختيار
املدارس املتعاونة وفق أسس واضحة ،وضرورة قيام املعلم
املتعاون بأداء األدوار املنوطة فيه بشكل أفضل ،كما أوصت
بضرورة اختيار معلمني متعاونني ذوي مهارات وخربات تربوية
عالية وإقامة دورات ولقاءات لعرض أهداف وآلية العمل يف
برنامج الرتبية العملية.

إدارة املدرسة املتعاونة ،مث أهداف الربنامج .ويف ضوء النتائج
تطويرا
مستمرا وفقاً
ً
مت تقدمي مقرتح بتطوير أهداف الربنامج ً
مفصل لربنامج الرتبية
ملستجدات العصر ،ووضع دليل
ن
العملية ،واعتماد أسس الختيار املدارس املتعاونة ،وزيادة
الفرتة الزمنية للتطبيق ،وتطوير آلية ومناذج تقومي الطالب/
املعلم.
تعرف على درجة
دراسة (احملبوب وبودي )2014 ،هدفت لل ن
تقييم طلبة كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل باألحساء لربنامج
الرتبية العملية من خالل تقييم مخسة حماور تتعلق مبهام
املشرف األكادميي واملعلم املتعاون ومدير املدرسة وجلنة الرتبية
العملية ،ومدى إتاحة الفرصة للطالب /املعلمني لتوظيف
املعارف واملهارات املكتسبة من برنامج اإلعداد املهين .وقد
ومجعت البيانات
استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليليُ ،
من خالل استبانة صممت هلذا الغرض .وقد أسفرت
الدراسة عن جمموعة من النتائج ،من أمهها أن مجيع العينة
قدرت حماور الدراسة جمتمعة ومتفرقة بدرجة متوسطة .ويف
ضوء هذه النتائج مت تقدمي جمموعة من التوصيات ،منها
ضرورة مراجعة الرتبية العملية حبسب التخصصات اليت
تق ندمها الكلية.
لتعرف على نواحي القوة
دراسة (الشهري )2013 ،هدفت ل ن
والضعف يف برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية جبامعة جنران
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات ،وذلك
ملعاجلة نواحي القصور وتعزيز جوانب القوة .وقد استُخدم
ومجعت البيانات بواسطة استبانة
املنهج الوصفي التحليليُ ،
صممت هلذا الغرض .وأظهرت الدراسة جمموعة من النتائج؛
ُ
كان من أمهها أن جوانب القوة أكثر من جوانب الضعف يف
الربنامج ،ومنها وضوح أهداف الرتبية العملية ،ووجود ارتباط
بني اجلوانب النظرية والتطبيقية ،ومناسبة وقت التطبيق،
والتفاعل اإلجيايب بني إدارة الكليات واملدارس املتعاونة.
وجاءت أهم جوانب الضعف أن أهداف الرتبية العملية
ليست مواكبة للتطور الرتبوي ،وعدم وجود دليل للرتبية
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امليدانية وبعض جداول الطالب يف كليتهم األصلية ،وكذلك
عدم احرتام املدير للطالب /املعلم ،وصعوبة فهم حمتوى بعض
الكتب ،وغياب دور املشرف األكادميي يف تطوير أداء
الطالب /املعلم .ومت تقدمي جمموعة من التوصيات تتمثل يف
عقد دورات تدريبية ملديري ومعلمي املدارس املتعاونة هبدف
التوعية بأدوارهم يف العملية التدريبية ،ووضع معايري للمدارس
املتعاونة.
لتعرف على
دراسة ( )2010 ،Ferber & Nillasهدفت ل ن
التحديات والنجاحات اليت يواجهها الطالب /املعلمون يف
أثناء فرتة التدريب امليداين ،وذلك من خالل وجهة نظرهم.
وقد مت استخدام املنهج املختلط (الكمي والكيفي)،
وصممت استبانة وأداة مقابلة لغرض مجع البيانات من عينة
ُ
الدراسة .وبعد مجع البيانات وحتليلها مت الوصول جملموعة من
النتائج ،كان من أمهها أن هناك حتديات تواجه الطالب/
املعلم تتمثل يف كيفية إدارة الصف ،وتفاعله مع املعلم
املتعاون .وقدمت بعض التوصيات يف ضوء هذه النتائج.
دراسة (،Spooner, Flowers, Lambert & Algozzine
لتعرف على أثر املدة اليت
 )2008واليت قاموا هبا هبدف ا ن
يقضيها الطالب /املعلم يف برنامج الرتبية العملية على آرائه
حول بعض اجلوانب املتعلقة بالرتبية العملية .إذ قارنوا بني
آراء جمموعة تدربوا يف املدارس املتعاونة ملدة عام مع آخرين
تدربوا لفصل دراسي واحد مع اتفاقهم يف بقية املتغريات.
وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،ومت بناء استبانات
هلذا الغرض .وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج مبجموعة
من النتائج ،كان من أمهها أن الطالب /املعلمني الذين قضوا
عاماً كامالً يف التدريب كان لديهم عالقة أفضل مع املشرف
األكادميي واملعلم املتعاون ،كما كان لديهم معرفة أكثر
بالسياسات واإلجراءات املدرسية .يف حني أن اجملموعتني مل
ختتلفا يف التصورات حول قدرهتم التدريسية.
لتعرف على أثر دعم
دراسة ( )2007 ،Kamensهدفت ل ن
األقران بني الطالب /املعلمني واملعلمني املتعاونني يف برامج

دراسة (غنوم )2012 ،هدفت لتقومي الرتبية امليدانية بكلية
الرتبية جبامعة امللك خالد ،وذلك من وجهة نظر الطالب/
املعلمني .وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وبناء
استبانة جلمع البيانات تكونت من ستة حماور و  40عبارة.
وبعد مجع البيانات وحتليلها مت اخلروج مبجموعة من النتائج،
كان من أمهها أن اجلوانب التنظيمية واإلدارية للربنامج جيدة،
واملشرف األكادميي يقوم بدوره اإلشرايف .ووجود تعاون جيد
من إدارات املدارس مع الطالب /املعلم .كذلك خرجت
النتائج بأن من األمور السلبية عدم متتع الطالب /املعلمني
مبكانة رمسية يف املدارس ،ومن مث عدم تقبل طالهبم هلم.
لتعرف على درجة ممارسة
دراسة (البابطني )2011 ،هدفت ل ن
املشرفني األكادمييني للزيارة اإلشرافية الصفينة من وجهة نظر
الطالب /املعلمني بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود
التعرف على درجة اختالف استجاباهتم
بالرياض ،وكذلك ن
تبعاً حلصول الزيارة اإلشرافية من عدمها أو يف أثنائها .وقد مت
استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتصميم استبانة لغرض
الدراسة .وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج ،كان
من أمهها أن املشرفني األكادمييني ميارسون مهامهم بدرجة
كبرية قبل الزيارة ويف أثنائها وبعدها .وأوصت الدراسة
باالستمرار هبذا األداء اإلشرايف ،وإشراك الطالب /املعلم يف
التخطيط للزيارة اإلشرافية ،وأن حيدد املشرف األكادميي
الوسائل التعليمية وأساليب املالحظة املستخدمة يف الزيارة،
وكذلك أمهية االهتمام باجلانب اإلنساين يف الزيارة ،وأن يقوم
القسم املعين بالرتبية امليدانية بإعداد دليل يوضح طريقة
الزيارات اإلشرافية واملطلوب من الطالب /املعلم.
لتعرف على املشكالت
دراسة (البحريي )2011 ،هدفت ل ن
اليت تواجه طالب كلية الشريعة جبامعة امللك خالد يف أثناء
دراستهم ملقرر الرتبية امليدانية ،وذلك من وجهة نظر الطالب
أنفسهم .وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وبناء
استبانة جلمع املعلومات .وبعد حتليلها مت اخلروج مبجموعة
من النتائج ،كان من أمهها وجود تعارض بني زمن الرتبية
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النتائج ،كان من أمهها أن درجة مشاركة املعلم املتعاون يف
الرتبية امليدانية تعد مشاركة متوسطة ٍ
بوجه عام .ويف ختام
الدراسة متت التوصية بضرورة زيادة االهتمام بدور املعلم
املتعاون يف الرتبية امليدانية.
لتعرف على واقع اإلشراف
دراسة (عطية )2002 ،هدفت ل ن
املدرسي على الطالب /املعلمني يف ضوء االجتاهات
التعرف على الصعوبات اليت تعوق فاعلية الدور
السائدة ،و ن
املدرسي .وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي .ومت
ووزعت على
تصميم استبانة للوصول للبيانات املطلوبةُ ،
مديري املدارس واملعلمني املتعاونني واملشرفني األكادمييني.
وقد خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها أن
كثرة عدد الطالب /املعلمني يف املدرسة الواحدة تعد عائقاً
أمام فاعلية دور املدير يف اإلشراف ،وكذلك كثرة عدد فصول
التدريب .وكذلك عدم وجود دورات لكيفية اإلشراف،
واألعباء اإلدارية على املدير .كما وجدت أن هناك قلة يف
زيارة املشرف األكادميي .ويف اخلتام أوصت بضرورة مشاركة
املعلم املتعاون يف عملية اإلشراف ،وضرورة التعاون بني كلية
الرتبية وإدارات التعليم ،ووضع معايري للمدارس املتعاونة.
لتعرف على دور املعلم
دراسة (اليحىي )2002 ،هدفت ل ن
املتعاون للعلوم الشرعية يف إرشاد طالب الرتبية امليدانية يف
تصور ملسؤوليات املعلم املتعاون
املوقف الصفي وغريه ،وتقدمي ن
جتاه الطالب /املعلم يف أثناء فرتة التطبيق امليداين .وقد مت
استخدام املنهج الوصفي التحليلي .ومت تصميم استبانة
مكونة من  30فقرة موجهة لعينة الدراسة من الطالب/
املعلمني .وقد مت اخلروج مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها
أن معظم أفراد العينة مل يتلقوا أي توجيهات من املعلمني
املتعاونني ،وكان دورهم سلبيًا ،إذ مل يقدموا أية مساعدة
تصوراً ملا ينبغي أن
للطالب /املعلمني .وقد أعد الباحث ن
يقوم به املعلم املتعاون للعلوم الشرعية جتاه الطالب /املعلم.
دراسة (مشو )2001 ،هدفت لتقومي برنامج الرتبية العملية
بكلية الرتبية باملدينة املنورة من وجهة نظر بعض مديرات

الرتبية العملية ،وتأثري ذلك على الطالب .وقد مت استخدام
املنهج التجرييب وكذلك املنهج الوصفي التحليلي .ومت تصميم
التجربة بزوجني من الطالب /املعلمني ،وجتربة ذلك ملدة
فصل دراسي كامل .كما مت تصميم بطاقة مالحظة وأداة
للمقابلة .وبعد تطبيق التجربة ومجع البيانات مت اخلروج
مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها أن هناك راحة بني
الطالب /املعلمني عند استخدام دعم األقران ،كما أن لذلك
تأثرياً على الشخصية املهنية ،والتفاعالت مع املعلمني .كما
خرجت النتائج باألثر اإلجيايب على الطالب يف الفصول.
دراسة ( )2005 ،Oh, Ankers, Liama, & Tomyoy
لتعرف على أثر منط الرتبية العملية واإلعداد قبل
هدفت ل ن
اخلدمة ومستوى اإلشراف األكادميي على األهداف املهنية
للمعلمني واألداء التدريسي ،وكذلك على اجلوانب الشخصية
للمعلم ،وأيضاً على بقائهم يف مهنة التدريس .وقد مت
استخدام املنهج الوصفي التحليلي لغرض الدراسة ،ومت
تصميم أداة جلمع البيانات .كما مت حتديد عينة الدراسة من
خمتلف املراحل الدراسية ،ومشلت  204معلماً .وقد خرجت
الدراسة مبجموعة من النتائج ،كان من أمهها أن املعلمني
الذين حصلوا على برنامج للرتبية العملية لديهم إملام
بالوظائف التدريسية أكثر من غريهم .كما أثبتوا أن لديهم
ثقة أعلى يف قدرهتم على تغيري تعلم الطالب إجيابيًا .كما
خرجت الدراسة بأن الرتبية العملية كان هلا أثر يف بقائهم
واستمرارهم يف مهنة التعليم ،بسبب أهنم احتكوا خالهلا
باملعلمني املستمرين يف التدريس .وكان من أكثر ما استفادوه
يف الرتبية العملية هو التدرب على التخطيط للدروس ،وأقل
ما استفادوه هو بناء العالقات املهنية.
للتعرف على دور املعلم
دراسة (الشعوان )2002 ،هدفت ن
املتعاون يف الرتبية امليدانية من وجهة نظر مديري املدارس
والطالب /املعلمني .وقد مت استخدام املنهج الوصفي
التحليلي ،ومت تصميم استبانة جلمع البيانات من عينة
الدراسة .وبعد مجع النتائج وحتليلها مت اخلروج مبجموعة من
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مديري املدارس عينةً .وتوسعت دراسة (عطية)2002 ،
لتشمل أعضاء هيئة التدريس واملعلمني املتعاونني مع مديري
املدارس .وقد اعتمدت الدراسة احلالية على حتديد الطالب/
املعلمني وأعضاء هيئة التدريس عينةً ،وضمنت مجيع جماالت
الرتبية العملية يف أداة الدراسة لتشمل العبارات اليت تستهدف
بقية العينات املمكنة ،وتأخذ البيانات عنها من العينة احلالية.
وبالنظر لنتائج الدراسات السابقة حول برنامج الرتبية العملية
جند أن دراسة (العنزي والطيب )2017 ،ودراسة (مشو،
 )2001أشارتا حلاجة الطالب /املعلمني للتفرغ للربنامج .بل
وزيادة فرتة التطبيق كما أشار لذلك (الرتكي،)2014 ،
وأثبت (،Spooner, Flowers, Lambert & Algozzine
 )2008فائدة الزيادة يف فرتة التطبيق ،مع وجود برنامج هتيئة
للربنامج أشارت له دراسة (العبسي ،)2015 ،واستخدام
أسلوب إجيايب كدعم األقران ،الذي أثبتت دراسة (،Kamens
 )2007جدواه .كما أكدت دراسة (الرتكي)2014 ،
وكذلك دراسة (البابطني )2011 ،على ضرورة وجود دليل
إجرائي لربنامج الرتبية العملية .ومجيع ما سبق تقول دراسة
( )2005 ، Oh, Ankers, Liama, & Tomyoyأهنا مفيدة 
يف إملام الطالب /املعلمني بالوظائف التدريسية ،وبث الثقة
لديهم يف إمكانية تعليم طالهبم بشكل أفضل .وقد حوت
عبارات أداة الدراسة احلالية معظم هذه املوضوعات عند
إجرائها.
ويف جمال إدارات املدارس املتعاونة تفاوتت نتائج
الدراسات بني إجيابيتها كما يف دراسة (الشهري)2013 ،
ودراسة (عيسى )2013 ،و (غنوم ،)2012 ،وبني سلبيتها
كما أشارت لذلك دراسة (احلداد )2016 ،ودراسة
(البحريي .)2011 ،ووجهت بعض الدراسات لتجاوز هذه
السلبية بعمل لقاءات مع الكليات الرتبوية كدراسة
(مسرتحيي )2016 ،ودراسة (مشو .)2001 ،واتفقت جمموعة
من الدراسات على ضرورة حتديد أسس عن اختيار مدارس
التطبيق ،كما يف دراسة (الرتكي )2014 ،ودراسة (الشهري،

املدارس املتعاونة ،وذلك يف جوانب الطالبة /املعلمة واملشرفة
األكادميية ومشرفة التعليم .وهتدف كذلك لتقدمي بعض
املقرتحات والتوصيات اليت قد تؤدي لتطوير هذا الربنامج.
وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل تصميم
استبانة حتوي  42عبارة .وقد كشفت النتائج عن تقارب
وجهات نظر املديرات وإجيابيتها جتاه استخدام املعلمات
استفادهتن من املشرفات .واقرتحت
للوسائل التعليمية ،و
ن
وتفرغ
الدراسة وضع أطر الستخدام التقومي املنتظم للربنامج ،ن
الطالبات كلياً للرتبية العملية ،وكذلك تنظيم اللقاءات الدورية
بني املسؤولني يف اجلامعة واإلشراف الرتبوي.
التعليق على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبني اشرتاك
معظمها يف تعرف وجهات نظر عيناهتا يف مجيع أو بعض
جماالت برنامج الرتبية العملية الذي استهدفته ،وذلك من
خالل املنهج الوصفي التحليلي ،وباستخدام االستبانة أدا ًة
جلمع البيانات ما عدا دراسة ( ،)2007 ،Kamensاليت
استهدفت جتربة دعم األقران يف االستفادة من الربنامج.
واستخدمت املنهج التجرييب ،وبطاقة املالحظة واملقابلة
للوصول للنتائج .ومتيزت دراسة (العبسي )2015 ،باعتماد
معايري اجلودة حلكم العينة على الربنامج .وقد جاءت الدراسة
احلالية لتغطي مجيع اجملاالت املختلفة لربنامج الرتبية العملية،
واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،وهو املنهج األنسب
هلدف الدراسة.
كما اتفقت الدراسات السابقة اليت استهدفت وجهات
النظر يف حتديد الطالب /املعلمني عينةً للدراسة .وأضافت
دراستا (العبسي )2015 ،ودراسة (عبداخلالق)2015 ،
املشرفني عينةً ثانية .وأضافت دراسة (الشهري)2013 ،
أعضاء هيئة التدريس عين ًة مع الطالب /املعلمني .وأضاف
(الشعوان )2002 ،مديري املدارس عينةً مع الطالب/
املعلمني .يف املقابل اقتصرت دراسة (مشو )2001 ،على
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بالربنامج .ولكن هذه الدراسة اختلفت عن معظم الدراسات
السابقة يف تناوهلا جلميع اجملاالت املرتبطة بربنامج الرتبية
العملية ،وتوسعها يف عينة الدراسة لتشمل أعضاء هيئة
تعرف على الفروق
التدريس مع الطالب /املعلمني ،وال ن
بينهما .كما أهنا اختصت بربنامج جامعة الطائف .وقد
أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إثراء اجلانب
النظري وبناء أداة الدراسة ،وحتفيز الباحث للقيام هبذه
الدراسة على هذا املستوى ويف برنامج اجلامعة اليت ينتمي هلا.

 )2013ودراسة (العقول )2012 ،ودراسة (البحريي،
 .)2011وقد حاولت الدراسة احلالية استقصاء حال معظم
اجلوانب اليت تناولتها الدراسات السابقة حول إدارات
املدارس املتعاونة.
أما يف جمال املعلم املتعاون فقد اتفقت معظم
الدراسات على سلبيته يف توجيه الطالب /املعلمني .إذ أثبتت
دراسة (العنزي والطيب )2017 ،سلبيته ،ومثلها دراسة
(الرتكي )2014 ،ودراسة (الشعوان )2002 ،ودراسة
(اليحىي .)2002 ،وشخصت دراسة (العقول )2012 ،هذه
السلبية بضعف متابعته ألداء الطالب /املعلمني ومساعدهتم
يف االندماج يف األنشطة املدرسية .وقد وجهت دراسة
(مسرتحيي )2016 ،ألمهية وجود معلمني متعاونني متميزين.
ومتفاعلني بشكل أفضل مع الطالب /املعلمني كما ذكر
ذلك ( .)2010 ،Ferber & Nillasوقد أفادت الدراسة
احلالية من الدراسات السابقة اليت تناولت هذا اجملال حبصر
العبارات اليت ختصه ،وتوظيفها يف أداة الدراسة.
ويف جمال املشرف األكادميي تفاوتت الدراسات السابقة
يف تشخيص دور املشرف األكادميي .ففي حني أثبتت دراسة
(عيسى )2013 ،ودراسة (غنوم )2012 ،ودراسة (البابطني،
 )2011إجيابيته وقيامه بدوره على الوجه املطلوب .جاءت
دراسة (العنزي والطيب )2017 ،ودراسة (البحريي)2011 ،
لتثبت غياب دوره املؤثر وقلة زياراته؛ وعليها وجهت دراسة
(الشهري )2013 ،ألمهية اختيار املشرفني املؤهلني ملتابعة
الطالب /املعلمني يف أثناء فرتة التطبيق وإفادهتم .وقد
استفادت الدراسة احلالية من دراسات هذا اجملال يف إثراء
أداهتا بعبارات هي حمل تساؤل واختالف.
ويف اجلملة؛ فالدراسة احلالية تتشابه مع معظم الدراسات
السابقة يف اهلدف العام ،الذي يتمحور حول تقومي برنامج
الرتبية العملية يف كليات الرتبية .وتناولت هذه الدراسة برنامج
الرتبية العملية يف جامعة الطائف هبدف تقومي الربنامج من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب /املعلمني

منهج الدراسة وإجراءاتها:
يتناول الباحث منهج الدراسة وإجراءاهتا على النحو
اآليت:
منهج الدراسة
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي؛ الذي يصف من خالله وجهة نظر عينة الدراسة
(الطالب /املعلمني واملشرفني األكادمييني على الرتبية العملية)
يف جماالت الرتبية العملية ،وذلك عن طريق استجابات العينة
على فقرات االستبانة املع ندة لذلك.
مجتمع الدراسة وعينته

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الرتبية
العملية يف ختصص (الرتبية اإلسالمية) ،والبالغ عددهم
( )30طالباً .وكذلك مجيع املشرفني األكادمييني على هؤالء
الطالب /املعلمني يف مقرر الرتبية العملية من أعضاء هيئة
التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس ،والبالغ عددهم ()7
مشرفني .وقد طبنق الباحث االستبانة على مجيع أفراد جمتمع
الدراسة.
صدق وثبات أداة الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت بناء استبانة وفقاً ملقياس
التقييم املتسلسل ،واملعروف مبقياس ليكرت aLikert-type
) ،)scaleaوذلك بعد الرجوع لألدب النظري والدراسات
السابقة حول موضوع الدراسة .وقد جاءت األداة يف
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نسختني؛ إحدامها ألعضاء هيئة التدريس املشرفني على
الرتبية العملية ،واألخرى للطالب املعلمني من متخصصي
الرتبية اإلسالمية .وجاءت عبارات النسخة األوىل ()26
عبارة ،موزعة على جماالت الرتبية العملية اخلمسة (مكتب
الرتبية العملية-إدارة املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-الطالب
املعلم-عام) .كما جاءت عبارات النسخة الثانية ()24
عبارة ،موزعة على جماالت الرتبية العملية اخلمسة (مكتب
الرتبية العملية-إدارة املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-املشرف
األكادميي-عام).

المعالجة اإلحصائية
بعد مجع البيانات مت استخدام األساليب اإلحصائية
املناسبة كالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية .كما مت استخدام معامل االرتباط
بريسون واختبار ( ،)tومعامل الثبات ألفاكرونباخ.

ثبات األداة :للتحقق من ثبات األداة بنسختيها مت حساب
معامل الثبات باستخدام معادلة ألفاكرونباخ (
 .)Alphaواجلدولني اآلتيني يبيننان ثبات األداة (االستبانة)
على جماالهتا املختلفة.
Cronbach’s

نتائج الدراسة

جدول 1
يبيّن ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفاكرونباخ (نسخة أعضاء
هيئة التدريس)
رقم المجال
1
2
3
4
5

مكتب الرتبية العملية
إدارة املدارس املتعاونة
املعلم املتعاون
الطالب املعلم
عام

0.89
0.86
0.91
0.89
0.82

إجمالي االستبانة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت مجع البيانات من العينة
(مشريف الرتبية العملية من أعضاء هيئة التدريس ،والطالب/
املعلمني) عن طريقة نسخيت االستبانة اللتني صممتا هلذا
الغرض ،ومت استخراج التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية لكل عبارة ،وكذلك التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية لكل جمال ،وأيضاً مت استخراج املتوسط
احلسايب لالستبانتني كل على حدة ،وكذلك مت استخراج
الفروق بني تكرار ونسب ومتوسطات العبارات املتوافقة بني
االستبانتني يف إجابة السؤال الثالث.
وقد مت حساب النسبة املئوية بقسمة التكرار على عدد
العينة مجيعها .كما مت حساب املتوسط احلسايب لكل عبارة
جبمع قيم البدائل لكل عبارة وقسمتها على عدد العينة .مع
العلم أن قيم البدائل جاءت على النحو اآليت( :موافق ، 3

0.87

جدول 2
يبيّن ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفاكرونباخ (نسخة الطالب
المعلمين)
رقم المجال

المجال

معامل الثبات

1

مكتب الرتبية العملية

0.89

0.88

يتضح من اجلدولني السابقني ( 1و  )2أن معامل ثبات
االستبانة مرتفع يف جماالهتا املتعددة؛ إذ تراوحت ما بني
( )0.81و ( .)0.91وجاء ثبات إمجايل االستبانتني ما بني
( )0.87و ( .)0.88وهي تعطي داللة على موثوقية النتائج
احملصلة من تطبيقها على عينة الدراسة.
ن

على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة يف
اجملال الرتبوي .وبناءً على آراء احملكمني وتوجيهاهتم أُجريت
بعض التعديالت الالزمة حىت خرجت االستبانة يف صورهتا
النهائية ،وأصبحت صاحلة لالستخدام.

المجال

2
3
4
5

إدارة املدارس املتعاونة
املعلم املتعاون
املشرف األكادميي
عام

0.86
0.91
0.91
0.81

إجمالي االستبانة

صدق األداة :مت التحقق من صدق األداة من خالل عرضها

معامل الثبات

رقم المجال

المجال

معامل الثبات
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صحيح ٍ
حلد ما  ، 2غري موافق  )1مضروباً يف التكرار .كما
مت حساب املتوسط احلسايب لكل جمال جبمع متوسطات
عبارات اجملال وقسمتها على عددها .ومت حساب املتوسط
احلسايب جلميع األداة جبمع متوسطات مجيع العبارات
وقسمتها على عددها.
وقد مت تقومي العبارات واجملاالت وبرنامج الرتبية العملية
وفق املتوسط احلسايب هلا ،وذلك وفق املدى اآليت( :موافق
 ، 2.34-3صحيح ٍ
حلد ما  ، 1.67-2.33غري موافق

 .)1-1.66وقد مت اخلروج هبذا املدى للبدائل وفق املعادلة
اآلتية( :أكرب قيمة-أقل قيمة)÷عدد البدائل (-3
0.66 3÷)1

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،والذي ينص على:
"ما وجهة نظر مشريف الرتبية العملية من أعضاء هيئة
التدريس يف جماالت الرتبية العملية املختلفة (مكتب الرتبية
العملية-إدارة املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-الطالب
املعلم)؟"

جدول 3
يبيّن التكرارات والمتوسطات الحسابية إلجابات أعضاء هيئة التدريس حول مجاالت الدراسة

م

العبارة

1
2
3
4
5

ق ندم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة فعنال للطالب.
حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق مقرر الرتبية العملية.
تواصل مكتب الرتبية العملية مع املستفيدين منه بشكل فاعل.
هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج الالزمة يف وقتها املناسب.
حل مشكالت املستفيدين منه.
سعى مكتب الرتبية العملية يف ن

6
7
8
9
10

استقبلتك إدارة املدرسة يف اللقاء األول بشكل الئق.
كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد دراسية متناسبة مع ختصصه.
قدمت إدارة املدرسة التوجيهات اإلدارية للطالب.
أتاحت إدارة املدرسة للطالب املشاركة يف األنشطة الالصفية.
ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة
التدريس.
تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف حل املشكالت املدرسية اليت قابلته.

موافق

صحيح لحد ما

غير موافق

ت

%

ت

%

ت

%

5
5
6
6
6

71.4
71.4
85.7
85.7
85.7

2
0
0
1
0

28.6
0
0
14.3
0

0
2
1
0
1

0
28.6
14.3
0
14.3

المتوسط الحسابي للمجال األول (مكتب التربية العملية)

11
12
13
14
15
16

7
5
4
3
6

100
71.4
57.1
42.9
85.7

0
2
2
4
0

0
28.6
28.6
57.1
0

0
0
1
0
1

0
0
14.3
0
14.3

3
2.71
2.43
2.43
2.71

3

42.9

3

42.9

1

14.3

2.29

2
0
1
1
2

28.6
0
14.3
14.3
28.6

2.60
3
5
4
4
5

42.9
71.4
57.1
57.1
71.4

2
2
2
2
0

28.6
28.6
28.6
28.6
0

المتوسط الحسابي للمجال الثالث (المعلم المتعاون)
17
18
19
20
21

التزم الطالب املعلم بالدوام الرمسي يف مدرسة التطبيق.
استفاد الطالب من توجيهات املشرف اإلدارية والتدريسية.
استطاع الطالب اكتساب عالقات إجيابية يف اجملتمع املدرسي.
وصل الطالب ملستوى مهين يسمح له بااللتحاق مبهنة التدريس.
جتننب الطالب /املعلم الوقوع يف املشكالت املدرسية.

5
5
5
6
7
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2.71
2.43
2.71
2.86
2.71
2.69

المتوسط الحسابي للمجال الثاني (إدارة المدارس المتعاونة)
تواصل املعلم املتعاون مع طالب الرتبية العملية بشكل جيند.
قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة لتقومي أداء الطالب املعلم.
ق ندم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية أفادت الطالب املعلم يف أدائه.
تابع املعلم املتعاون مع املشرف املالحظات والتوجيهات التدريسية.
ميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية مفيدة للتوجيه التدريسي.

المتوسط الحسابي

71.4
71.4
71.4
85.7
100

2
1.71
1.86
1.86
2.29
1.94

2
2
2
1
0

28.6
28.6
28.6
14.3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2.71
2.71
2.71
2.86
3

عبد الرزاق بن عويض الثمايل :تقومي برنامج الرتبية العملية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ....
22

2

شارك الطالب /املعلم يف األنشطة الالصفية يف املدرسة.

28.6

3

42.9

2

28.6

المتوسط الحسابي للمجال الرابع (الطالب /المعلم)
23
24
25
26

2
2
1
1

طبيعة طالب املدرسة املتعاونة متناسبة مع استعدادات املعلم املهنية.
عدد أيام الرتبية العملية يكفي الستفادة الطالب املعلم منها.
ليس هناك مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية العملية.
مت توزيع الطالب /املعلمني حسب ختصصات املشرفني.

28.6
28.6
14.3
14.3

2
2.67

5
1
0
2

71.4
14.3
0
28.6

0
4
6
4

0
57.1
85.7
57.1

2.29
1.71
1.29
1.57

المتوسط الحسابي للمجال الخامس (عام)

1.71

المتوسط الحسابي لتقويم أعضاء هيئة التدريس لبرنامج التربية العملية

2.32

على درجة ( .)2كما جاءت تقديرات مجيع عبارات جمال
املعلم املتعاون الذي احتل الرتتيب الرابع باملوافقة إىل ٍ
حد ما،
وتراوحت درجاهتا بني ( )2.29و ( .)1.71وأخرياً جاءت
عبارات اجملال العام املتذينل الرتتيب منقسمة بني املوافقة إىل
ٍ
حد ما للعبارتني ( )23و( ،)24وعدم املوافقة للعبارتني
( )25و ( .)26ومها عبارتان نصتا على" :عدم وجود
مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية العملية" و
" توزيع الطالب /املعلمني حسب ختصصات املشرفني".
العامة والتفصيلية جملاالت
إن التقديرات والدرجات ن
توضح أن أعضاء هيئة التدريس أعطوا
وعبارات االستبانة ن
عموما ،وهم –
تقديرات متوسطة عن برنامج الرتبية العملية ً
حتديداً -موافقون على عبارات جمال مكتب الرتبية العملية،
ومعظم عبارات جمال إدارة املدارس املتعاونة وعبارات جمال
الطالب املعلم ،وهذا يدل على نظرهتم اإلجيابية عن هذه
اجملاالت الثالثة ،باستثناء دور إدارات املدارس يف مساعدة
الطالب /املعلم على حل املشكالت اليت تواجهه يف أثناء فرتة
التطبيق .باإلضافة إىل سلبيتها يف مساعدهتا هلم لالشرتاك يف
أنشطة املدرسة الالصفية .باإلضافة ملشكلة دراسة مقررات
أخرى يف أثناء فرتة التطبيق .وهو ما يؤكد أمهية إعادة تصميم
برامج إعداد املعلمني لتعطي مساحة مستقلة لربنامج الرتبية
العملية فيها.
وهذا التقدير السليب لدوري إدارات املدارس جتاه
الطالب /املعلم ،ومها أهم وظيفتني إلدارات املدارس يف الرتبية
العملية؛ يدعو عمادات كليات الرتبية واألقسام العلمية

يتضح من اجلدول السابق أن تقدير أعضاء هيئة
التدريس حول جمموع جماالت برنامج الرتبية العملية "الربنامج
كامالً" جاءت باملوافقة إىل ٍ
حد ما ،وبلغ متوسط درجة
تتبني بالنظر
جمموع اجملاالت ( .)2.32وتفصيل هذه النتيجة ن
ملتوسط اجملاالت؛ فقد تراوحت تقديرات اجملاالت بني موافق
وموافق إىل ٍ
حد ما .وكان جمال مكتب الرتبية العملية يف
الرتتيب األول باملوافقة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بدرجة ( ،)2.69يليه يف الرتتيب الثاين جمال الطالب /املعلم
أيضا ،وبدرجة قريبة من سابقه؛ بلغت ( .)2.67مث
باملوافقة ً
جاء جمال إدارة املدارس املتعاونة يف الرتتيب الثالث باملوافقة،
وبدرجة ( .)2.60ويف الرتتيب الرابع جمال املعلم املتعاون
بتقدير موافق إىل ٍ
حد ما ،وبدرجة ( .)1.94واجملال العام يف
الرتتيب األخري بتقدير موافق إىل ٍ
حد ما ،وبدرجة (.)1.71
يتبني أن
وبنظرة أكثر تفصيالً لعبارات اجملاالت املختلفة ن
مجيع عبارات جمال مكتب الرتبية العملية الذي احتل الرتتيب
األول جاءت تقديراهتا باملوافقة التامة ،وتراوحت درجاهتا بني
( )2.86و( .)2.43وجاءت التقديرات باملوافقة على
عبارات اجملالني اللذين احتال الرتتيب الثاين والثالث ما عدا
عبارتني جاء تقديرمها باملوافقة إىل ٍ
حد ما .ومها عبارة رقم
نصت على" :تعاون إدارة
( )11يف جمال إدارة املدراس ،واليت ن
املدرسة مع الطالب /املعلم يف حل املشكالت املدرسية اليت
قابلته" ،وحصلت على درجة ( .)2.29وكذلك عبارة رقم
نصت على" :مشاركة
( )22يف جمال الطالب /املعلم ،واليت ن
الطالب /املعلم يف األنشطة الالصفية يف املدرسة" ،وحصلت
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دراسة (العنزي والطيب )2017 ،و (
 )2010و (الشعوان )2002 ،و (عطية )2002 ،و (اليحىي،
 )2002يف عدم كفاية قيام املعلم املتعاون بدوره .كما
اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة (الرتكي)2014 ،
و (الشهري )2013 ،و (غنوم )2012 ،يف الدور اإلجيايب
إلدارة املدارس املتعاونة .وكذلك اتفقت مع نتيجة دراسة
(البحريي )2011 ،و (مشو )2001 ،يف وجود مشكلة من
مجع الطالب /املعلم بني برنامج الرتبية العملية ودراسة
مقررات أكادميية أخرى .كما اتفقت نتيجة هذا السؤال مع
نتيجة دراسة (غنوم )2012 ،يف الدور اجليد الذي يقوم به
مكتب الرتبية العملية .واتفقت مع نتيجة دراسة ( & Oh
 )Etc, 2005وجود الثقة يف مستوى الطالب وإملامهم
بأدوارهم التدريسية .يف املقابل جند أن نتيجة هذا السؤال
اختلفت مع دراسة (العقول )2012 ،يف دور املعلم املتعاون.
وختتلف مع دراسة (البحريي )2011 ،يف دور إدارة املدارس
املتعاونة.
وتعد نتيجة هذا السؤال ذات داللة نسبية تتأكد بالنظر
لنتيجة السؤال التايل ،الذي يعطينا تصوراً عن وجهة نظر
الطالب /املعلم _نفسه_ يف اجملاالت اليت سبق مناقشتها،
باإلضافة إىل وجهة نظرهم جتاه أعضاء هيئة التدريس الذين
يتولون اإلشراف عليهم يف أثناء فرتة التطبيق .ومن خالل
هذا السؤال التايل نستطيع أن خنرج بتصور أمشل وأدق عن
خمتلف اجملاالت اليت ترتبط بربنامج الرتبية العملية

املشرفة على تنفيذ برنامج الرتبية العملية إلقامة لقاءات مع
إدارات مدارس التطبيق تسبق تنفيذ الربنامج؛ تناقش من
خالهلا آلية عمل إدارات املدارس يف استقبال الطالب/
املعلم ،وكيفية توجيهه وإشراكه يف البيئة املدرسية مبختلف
أنشطتها.
يف املقابل جند موافقة أعضاء هيئة التدريس إىل ٍ
حد ما
على عبارات جمال املعلم املتعاون ونصف عبارات اجملال
العام ،وعدم موافقتهم على نصف عبارات اجملال العام ،مما
يدل على نظرهتم السلبية هلذين اجملالني .وهو ما يدل على
إحساسهم حباجة الطالب /املعلم ملزيد عناية واهتمام وتوجيه
من مجيع األطراف املشرتكني يف اإلشراف عليه يف أثناء فرتة
التطبيق.
إن هذه النتيجة غري املرضية ملا يتلقاه الطالب /املعلم من
توجيه يف أثناء فرتة التطبيق ،يعطينا داللة على أمهية مراجعة
مجيع جماالت الرتبية العملية أثناء التطوير ،وأال يقتصر التقومي
والتطوير على ما يتم تنفيذه داخل احلرم اجلامعي أو من
منسوبيه .بل جيب أن ميتد هذا التقومي والتطوير إىل
اإلجراءات اليت تتم على الطالب /املعلم يف أثناء فرتة
التطبيق .كما أن هذه النتيجة السلبية للعبارات اليت تتعلق
باستفادة الطالب /املعلم من إدارات املدارس واملعلمني
املتعاونني يدعو إلجراء مزيد من اللقاءات وورش العمل
والدورات التدريبية هلم .واليت تسهم يف إدراكهم ألمهية الدور
الذي يقومون به .كما تسهم يف تعرف حاجاهتم العلمية
واإلدارية اليت تساعدهم يف اضطالعهم بأدوارهم.
وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة
(احملبوب وبودي )2014 ،و(الشهري )2013 ،و(عيسى،
 )2013اليت أثبتت أن نقاط القوة واملوافقة أكثر من جوانب
الضعف والرفض يف الربنامج .واتفقت كذلك مع نتيجة

Ferber & Nillas,

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ،والذي ينص على:
"ما وجهة نظر الطالب /املعلمني (الرتبية اإلسالمية) يف
جماالت الرتبية العملية املختلفة (مكتب الرتبية العملية-إدارة
املدارس املتعاونة-املعلم املتعاون-املشرف األكادميي)؟"
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جدول 4
يبيّن التكرارات والمتوسطات الحسابية إلجابات الطالب /المعلمين حول مجاالت الدراسة

م

1
2
3
4
5

موافق

العبارة

فعال للطالب.
ق ندم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة ن
حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق مقرر الرتبية العملية.
تواصل مكتب الرتبية العملية مع املستفيدين منه بشكل فاعل.
هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج الالزمة يف وقتها املناسب.
حل مشكالت املستفيدين منه.
سعى مكتب الرتبية العملية يف ن

غير موافق

المتوسط

صحيح لحد ما

ت

%

ت

%

ت

%

الحسابي

15
12
12
15
14

50
40
40
50
46.7

11
10
16
12
14

36.7
33.3
53.3
40
46.7

4
8
2
3
2

13.3
26.7
6.7
10
6.7

2.37
2.13
2.33
2.40
2.40

املتوسط احلسايب للمجال األول (مكتب التربية العملية)

 6استقبلتك إدارة املدرسة يف اللقاء األول بشكل الئق.
 7كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد دراسية متناسبة مع ختصصه.
 8قدمت إدارة املدرسة التوجيهات اإلدارية للطالب.
 9أتاحت إدارة املدرسة للطالب املشاركة يف األنشطة الالصفية.
 10ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة
التدريس.
 11تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف حل املشكالت املدرسية اليت قابلته.

2.34

22
21
15
11
16

73.3
70
50
36.7
53.3

7
7
10
12
10

23.3
23.3
33.3
40
33.3

1
2
5
7
4

3.3
6.7
16.7
23.3
13.3

2.70
2.63
2.33
2.13
2.40

15

50

13

43.3

2

6.7

2.43

املتوسط احلسايب للمجال الثاين (إدارة المدارس المتعاونة)
12
13
14
15
16

15
11
14
5
12

تواصل املعلم املتعاون مع الطالب /املعلم بشكل جيند.
قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة لتقومي أداء الطالب /املعلم.
ق ندم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية أفادت الطالب /املعلم يف أدائه.
تابع املعلم املتعاون مع املشرف املالحظات والتوجيهات التدريسية.
ميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية مفيدة للتوجيه التدريسي.

50
36.7
46.7
16.7
40

2.44
10
13
12
12
14

33.3
43.3
40
40
46.7

16.7 5
20
6
13.3 4
43.3 13
13.3 4

املتوسط احلسايب للمجال الثالث (المعلم المتعاون)
17
18
19
20
21

13
15
15
16
16

تواصل املشرف مع إدارة املدرسة مبا خيدم العملية اإلشرافية.
اهتم املشرف باجلوانب النفسية لطالب الرتبية العملية.
قام بزيارات إشرافية بالقدر الذي احتجته ملتابعة أدائك التدريسي.
ق ندم توجيهات أسهمت يف حتسني أدائك التدريسي.
حثك على تنمية مهاراتك التدريسية من خالل التعلم الذايت.

43.3
50
50
53.3
53.3

2.17
14
9
8
11
10

46.7
30
26.7
36.7
33.3

3
6
7
3
4

10
20
23.3
10
13.3

املتوسط احلسايب للمجال الرابع (المشرف األكاديمي)
60 18
56.7 17
6.7 2

 22طبيعة طالب املدرسة املتعاونة متناسبة مع استعدادات املعلم املهنية.
 23عدد أيام الرتبية العملية يكفي الستفادة الطالب املعلم منها.
 24ليس هناك مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية العملية.

2.33
2.17
2.33
1.73
2.27
2.33
2.30
2.27
2.43
2.40
2.35

10
11
12

33.3
36.3
40

6.7 2
6.7 2
53.3 16

2.53
2.50
1.53

املتوسط احلسايب للمجال اخلامس (عام)

2.19

املتوسط احلسايب لتقومي الطالب /املعلمني لربنامج الرتبية العملية

2.29

( .)2.29وتفصيل هذه النتيجة تت نبني بالنظر ملتوسط
اجملاالت؛ إذ تراوحت تقديرات اجملاالت بني موافق وموافق
إىل ٍ
حد ما .وجاء جمال إدارة املدارس املتعاونة يف الرتتيب

يتضح من اجلدول السابق أن تقدير الطالب /املعلمني
جملموع جماالت برنامج الرتبية العملية "الربنامج كامالً" جاءت
باملوافقة إىل ٍ
حد ما ،وبلغ متوسط درجة جمموع اجملاالت
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التوجيهات اإلدارية ،وإتاحة املشاركة يف األنشطة الصفية.
وهو ما يؤكد على ما ذهب إليه أعضاء هيئة التدريس يف هذا
اجلانب .
يف حني رأى الطالب /املعلمني أن نصف عبارات جمال
املشرف األكادميي وجمال مكتب الرتبية العملية متوسطة
التقدير .وهذا يشري للحاجة املاسة إلعادة النظر يف أدوارمها
وإجراءاهتما مع الطالب /املعلمني ،خصوصاً أن هذين
اجملالني مها أقرب اجملاالت للطالب /املعلم ،ومها اللذان يقع
عليهما العبء األكرب يف مساعدة الطالب املعلم على جتاوز
مرحلة التطبيق بإجيابية.
يف املقابل جند موافقة الطالب /املعلمني إىل ٍ
حد ما
على مجيع عبارات جمال املعلم املتعاون ،وهذا يعين حاجة
هذا اجملال إلعادة نظر يف مجيع أدواره ،وضرورة عناية
الكليات واألقسام املعنية بالربنامج بانتقاء املعلمني املتعاونني،
وحتفيزهم وتأهيلهم ليقوموا بأدوارهم املهمة يف أثناء فرتة
التطبيق.
وعند النظر للمجال العام مل ير الطالب /املعلمون
بأساً يف طبيعة طالب مدارس التطبيق وال يف عدد أيامه،
ولكنهم رفضوا دراسة مقررات أخرى مع برنامج الرتبية
العملية ،وهي النقطة الوحيدة اليت كان رأيهم فيها جازماً
بالرفض ،مما يدل على ضرورة أخذ هذا األمر يف احلسبان
عند بناء برامج إعداد املعلمني.
وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة
(احملبوب وبودي )2014 ،و(الشهري )2013 ،و(عيسى،
 )2013اليت أثبتت أن نقاط القوة واملوافقة أكثر من جوانب
الضعف والرفض يف الربنامج .واتفقت كذلك مع نتيجة
دراسة (مسرتحيي )2016 ،و(والشهري )2013 ،و(غنوم،
 )2012يف إجيابية إدارات املدارس املتعاونة .كما اتفقت
نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (مسرتحيي )2016 ،و
(غنوم )2012 ،و(البابطني )2011 ،و( Spooner & Etc,
 )2008و(مشو )2001 ،يف إجيابية املشرف األكادميي.

األول باملوافقة من وجهة نظر الطالب /املعلمني بدرجة
( ،)2.44يليه يف الرتتيب الثاين جمال املشرف األكادميي
أيضا ،وبدرجة بلغت ( .)2.35كما جاء جمال
باملوافقة ً
مكتب الرتبية العملية يف الرتتيب الثالث باملوافقة أيضاً،
وبدرجة ( .)2.34ويف الرتتيب الرابع اجملال العام بتقدير موافق
إىل ٍ
حد ما ،وبدرجة ( .)2.19وجمال املعلم املتعاون يف
الرتتيب األخري بتقدير موافق إىل ٍ
حد ما ،وبدرجة (.)2.17
يتبني أن
وبنظرة أكثر تفصيالً لعبارات اجملاالت املختلفة ن
عبارات جمال إدارة املدارس املتعاونة الذي احتل الرتتيب
األول غلب على تقديراهتا املوافقة التامة ،وتراوحت درجاهتا
بني ( )2.70و ( ،)2.40عدا عباريت ( )8و ( )9إذ جاء
تقديراهتما باملوافقة إىل ٍ
حد ما ،ودرجتامها ( )2.33و
( )2.13على التوايل .ومها معنينتان بتقدمي التوجيهات اإلدارية
وإتاحة املشاركة يف األنشطة الالصفية .وجاءت التقديرات
باملوافقة واملوافقة إىل ٍ
حد ما على عبارات اجملالني اللذين
احتال الرتتيب الثاين والثالث؛ واملعنينني باملشرف األكادميي
ومكتب الرتبية العملية ،وتراوحت درجات عباراتيهما بني
( )2.43و ( .)2.13وجاءت عبارتان باملوافقة من اجملال
العام احملتل للرتتيب الرابع ،والعبارة األخرية بعدم املوافقة،
واليت نصت على " :عدم وجود مشكلة يف دراسة املعلم
مقررات أخرى مع الرتبية العملية" .وحصلت على درجة
( .)1.53وأخرياً جاءت تقديرات مجيع عبارات جمال املعلم
املتعاون الذي جاء يف الرتتيب األخري باملوافقة إىل ٍ
حد ما،
وتراوحت درجاهتا بني ( )2.33و (.)1.73
العامة والتفصيلية جملاالت
إن التقديرات والدرجات ن
توضح أن الطالب /املعلمني أعطوا
وعبارات االستبانة ن
تقديرات متوسطة عن برنامج الرتبية العملية ب ٍ
وجه عام .وهو
ما يؤكد ضرورة االستمرار يف تطوير الربنامج.
كما وضحت النتائج أن معظم عبارات جمال إدارة
املدارس املتعاونة حصل على املوافقة ،وهذا يدل على نظرهتم
اإلجيابية عن هذا اجملال ،عدا العبارتني اللتني تشريان لتقدمي
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ويف العموم فإن نقاط االتفاق بني نتائج هذا السؤال ونتائج
الدراسات السابقة أكثر من نقاط االختالف؛ مما يدل على
وفشوها يف معظم برامج الرتبية العملية.
مصداقية النتائج
ن
وهذا يدعو ألخذها باالعتبار وجبدينة عند تطوير هذه
الربامج.

واتفقت أيضاً مع نتيجة دراسة (العنزي والطيب)2017 ،
و(البحريي )2011 ،يف ضرورة التفرغ للرتبية العملية .واتفقت
كذلك مع نتيجة دراسة (العنزي والطيب)2017 ،
و(مسرتحيي )2016 ،و (البحريي )2011 ،و ( & Ferber
 )Nillas, 2010و (الشعوان )2002 ،و(عطية)2002 ،
و(اليحىي )2002 ،يف سلبية مشاركة املعلم املتعاون يف
اإلشراف على الطالب /املعلم.
يف املقابل جند أن نتيجة هذا السؤال اختلفت مع نتيجة
دراسة (البحريي )2011 ،يف سلبية إدارة املدارس املتعاونة.
واختلفت مع نتيجة دراسة (العنزي والطيب )2017 ،يف
ضعف دور املشرف األكادميي .كما اختلفت مع نتيجة
دراسة (عيسى )2013 ،و(غنوم )2012 ،يف املوافقة التامة
على دور مكتب الرتبية العملية .وكذلك اختلفت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة (عيسى )2013 ،و( Spooner & Etc,
 )2008يف الدور اإلجيايب للمعلم املتعاون.

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ،والذي ينص على:

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
إجابات عينيت الدراسة يف جماالت الرتبية العملية املتكررة
لديهم؟"
للتعرف على الفروق بني متوسطات استجابات عينيت
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس والطالب /املعلمني)؛ عُقدت
مقارنة للمتوسطات احلسابية جلميع عبارات االستبانة
وجماالهتا املشرتكة بينهم .وذلك يف اجلدول اآليت:

جدول 5
يبيّن الفروق بين النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لعينة الدراسة في مجاالتها المشتركة
م

1
2
3
4
5
6
7
8

العبارة

ق ندم مكتب الرتبية العملية برنامج هتيئة
فعال للطالب)1-1( .
ن
حقق املكتب رغبايت يف مكان تطبيق
مقرر الرتبية العملية()2-2
تواصل مكتب الرتبية العملية مع
املستفيدين منه بشكل فاعل()3-3
هيأ مكتب الرتبية العملية النماذج
الالزمة يف وقتها املناسب)4-4( .
حل
سعى مكتب الرتبية العملية يف ن
مشكالت املستفيدين منه)5-5( .
استقبلتك إدارة املدرسة يف اللقاء
األول بشكل الئق)6-6( .
كلفت إدارة املدرسة الطالب مبواد
دراسية متناسبة مع ختصصه()7-7
قدمت إدارة املدرسة التوجيهات
اإلدارية للطالب)8-8(.

صحيح لحد ما

موافق

غير موافق

المتوسط الحسابي

الطالب

المشرف

الطالب

المشرف الطالب المشرف الطالب

المشرف

%

50

71.4

36.7

28.6

13.3

0

2.37

2.71

%

40

71.4

33.3

0

26.7

28.6

2.13

2.43

%

40

85.7

53.3

0

6.7

14.3

2.33

2.71

%

50

85.7

40

14.3

10

0

2.40

2.86

%

46.7

85.7

46.7

0

6.7

14.3

2.40

2.71

%

50

100

23.3

0

3.3

0

2.70

3

%

70

71.4

23.3

28.6

6.7

0

2.63

2.71

%

50

57.1

33.3

28.6

16.7

14.3

2.33

2.43
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م
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

العبارة
أتاحت إدارة املدرسة للطالب املشاركة
يف األنشطة الالصفية.
()9-9
ساعدت إدارة املدرسة الطالب يف
تكوين اجتاهات إجيابية حنو مهنة
التدريس.
()10-10
تعاونت إدارة املدرسة مع الطالب يف
حل املشكالت املدرسية اليت قابلته.
()11 -11
تواصل املعلم املتعاون مع طالب الرتبية
العملية بشكل جيند.
()12 -12
قام املعلم املتعاون بزيارات صفينة
لتقومي أداء الطالب املعلم.
()13-13
ق ندم املعلم املتعاون توجيهات تدريسية
أفادت الطالب املعلم يف أدائه.
()14 -14
تابع املعلم املتعاون مع املشرف
املالحظات والتوجيهات التدريسية.
()15 -15
ميتلك املعلم املتعاون خربات تدريسية
مفيدة للتوجيه التدريسي.
()16-16
طبيعة طالب املدرسة املتعاونة متناسبة
مع استعدادات املعلم املهنية-22( .
)23
عدد أيام الرتبية العملية يكفي
الستفادة الطالب املعلم منها.

()24 -23
 19ليس هناك مشكلة يف دراسة املعلم
مقررات أخرى مع الرتبية
العملية)25-24(.
املتوسط احلسايب جملال مكتب الرتبية العملية

موافق

غير موافق

صحيح لحد ما

المتوسط الحسابي

الطالب

المشرف

الطالب

%

36.7

71.4

40

28.6

%

53.3

71.4

33.3

0

13.3

%

50

85.7

43.3

0

6.7

14.3

%

50

85.7

33.3

14.3

16.7

0

2.33

%

36.7

85.7

43.3

0

20

14.3

2.17

1.71

%

46.7

100
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43.3

0

1.73
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57.1
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%
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6.7
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%
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14.3
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40
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0
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2

0
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موافق

العبارة
الطالب

الطالب
2.34

الطالب
املشرف
2.44
2.69
املتوسط احلسايب لعبارات االستبانة يف اجملاالت املشرتكة

صحيح لحد ما

المشرف
املشرف
2.60

الطالب

غير موافق

المشرف الطالب المشرف الطالب

الطالب
2.17

املشرف
1.94
الطالب
2.28

يتضح من اجلدول السابق أن متوسطي تقدير عينيت
الدراسة (أعضاء هيئة التدريس الطالب /املعلمني) اتفقا يف
جمموع عبارات االستبانة املشرتكة بينهم .إذ بلغ متوسط
تقديراهتم ( )2.25و ( )2.28على التوايل .وهي تعين موافقة
العينة إىل ٍ
حد ما على اجملاالت والعبارات املشرتكة .وهذا
يعين أن عينيت الدراسة ترى أن برنامج الرتبية العملية جيد إىل
ٍ
حد ما ،ومن مث حيتاج إىل التقومي والتطوير.
وبنظرة أعمق هلذه النتيجة جند أن متوسطات تقدير
عينيت الدراسة اتفقت يف مجيع جماالت الرتبية العملية؛ إذ
جاءت باملوافقة على جمال مكتب الرتبية العملية وجمال إدارة
املدارس املتعاونة ،كما جاءت باملوافقة إىل ٍ
حد ما يف جمال
املعلم املتعاون واجملال العام .وهذه النتيجة تدل على رضى
عينيت الدراسة عن أداء مكتب الرتبية العملية ،وكذلك عن
إدارة املدارس املتعاونة .وأن اجلهد األكرب لتطوير الربنامج
ينبغي أن ينصب على جمال املعلم املتعاون واجملال العام.
ولعرض نتيجة أكثر دقةً ووضوحاً حول جماالت برنامج
الرتبية العملية ،ولتكون مساعدة يف تقدمي توصيات إجرائية
حمددة؛ سيتم عرض النتيجة التفصيلية لعبارات اجملاالت
املختلفة .إذ جاءت مجيع عبارات جمايل مكتب الرتبية العملية
وإدارة املدارس املتعاونة باملوافقة لدى عينيت الدراسة أو
أحدمها ،وهذا يعين إجيابية هذين اجملالني يف الربنامج.
ويف جمال املعلم املتعاون جاءت مجيع عباراته باملوافقة
إىل ٍ
حد ما من عينيت الدراسة ،وهذا يعين حاجة هذا اجملال
للعناية يف مجيع عناصره .كما اتفقت عينتا الدراسة يف اجملال
العام حول العبارة األخرية رقم ( ،)19واليت تنص على" :عدم
وجود مشكلة يف دراسة املعلم مقررات أخرى مع الرتبية

المتوسط الحسابي

الطالب
2.19

المشرف
املشرف
1.76

املشرف
2.25

العملية" .وحصلت هذه العبارة على أقل الدرجات بني مجيع
عبارات االستبانة لدى عينيت الدراسة ( )1.29و()1.53
على التوايل .وهذا يعين أن اجملال العام حيتاج ملزيد عناية ،وأنه
ينبغي أال يدرس الطالب /املعلم مقررات أخرى يف أثناء
الرتبية العملية.
إن هذه النتائج املتوافقة اليت مت التوصل هلا يف هذه
الدراسة من خالل أسئلتها الثالثة السابقة ،وما مت من توافق
مع نتائج الدراسات السابقة كما مت عرضه يف نتيجة السؤالني
السابقني؛ ليعطي تصوراً لواقع برنامج الرتبية العملية يف جامعة
الطائف بشكل دقيق وتفصيلي ،فقد برزت جوانب القوة اليت
حتتاج ملزيد تعزيز ،واتضحت جوانب الضعف اليت حتتاج
ملراجعة وتقومي وتطوير.
وحىت تكون هذه النتيجة مثمرة ،وتق ندم توجيهاً علمياً
وعملياً إجرائياً مركزاً؛ مت تقدمي جمموعة من التوصيات
اإلجرائية واملقرتحات البحثية ،بدءاً بالتوصيات واملقرتحات
العامة واملتفق على نتائجها ،مث التوصيات واملقرتحات اخلاصة
من إجابة السؤال األول اليت مل تُذكر يف املتفق عليها ،مث
التوصيات واملقرتحات اخلاصة من إجابة السؤال الثاين اليت مل
تُذكر يف املتفق عليها كذلك .وهي على النحو اآليت:
أ .التوصيات اإلجرائية:
من خالل إجابات عينيت الدراسة املشاركني فيها ميكن
التوصية بالقيام باإلجراءات اآلتية لتطوير الربنامج وجتويده:
 .1تكوين جلنة على مستوى قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم
لتتوىل صياغة آلية تطوير برنامج الرتبية العملية وفق ما

85

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 60الرياض (رجب 1439هـ /مارس 2018م)

األكادميي املتخصص أثناء برنامج الرتبية العملية .ويكون
توزيع الطالب /املعلمني يف الربنامج على املشرفني األكادمييني
وفق التخصص الدقيق هلم.
 .7حث املشرفني األكادمييني على تكثيف الزيارات
اإلشرافية للطالب /املعلمني مع مراعاة اجلانب النفسي هلم
يف أثناء تلك الزيارات ،وذلك من أجل االطالع على أداء
الطالب /املعلم داخل البيئة الصفية واملدرسية .ومساعدته يف
البوح باملشكالت اليت تعرتض أداءه ،والسعي يف حلنها له.

توصلت له هذه الدراسة وغريها من الدراسات السابقة أو
تقر ألجل التطوير.
اليت ن
 .2تعزيز أدوار مكتب الرتبية العملية ،وذلك من خالل
االستمرار يف التواصل مع املستفيدين منه ،وحتقيق رغباهتم
قدر املستطاع ،وحل املشكالت اليت تعرتضهم ،وتوفري
النماذج اليت حيتاجوهنا يف وقتها ،وتنفيذ برنامج التهيئة كل
عام.
 .3تعزيز أدوار إدارات املدارس املتعاونة ،وذلك من خالل
شكرها على ما تقوم به من حسن استقبال املشرف
األكادميي والطالب /املعلم ،ومساعدته يف تكوين اجتاهات
إجيابية عن التعليم ،وتكليفه مبواد تناسب ختصصه .وحثنها
على تقدمي التوجيهات اإلدارية وحل املشكالت اليت تعرتضه.
كما ينبغي توجيه إدارات املدارس إلتاحة الفرصة للطالب/
املعلم باملشاركة يف األنشطة الالصفية.
 .4إعادة النظر يف اختيار املعلمني املتعاونني ،والتحقق من
امتالكهم خربات تدريسية تفيد الطالب /املعلم ،وإقامة
الدورات التدريبية واللقاءات التوجيهية لتعريفهم بأدوارهم يف
برنامج الرتبية العملية؛ كالتواصل اإلجيايب مع الطالب /املعلم،
والقيام بالزيارات الصفية له ،وتقدمي التوجيهات التدريسية
املفيدة له ،والتنسيق مع املشرف األكادميي يف املالحظات
والتوجيهات التدريسية.
العام لربنامج الرتبية العملية ،وذلك
 .5إعادة النظر يف اجملال ن
باختيار املدارس املتناسبة مع طالب الرتبية العملية من حيث
نوعية طالهبا ،وزيادة عدد أيام الرتبية العملية لتبلغ ()5-4
أيام بدالً من ( )3أيام ،واليت تعد غري كافية ،وال تسمح
للطالب /املعلم باالندماج التام يف البيئة املدرسية .وأهم
جزئية جيب أن تراعى عند تطوير برنامج الرتبية العملية أال
يدرس الطالب مقررات أخرى أثناء انتظامه يف الربنامج.
 .6تقنني القبول يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية مبا يتوافق
مع اإلمكانات البشرية واألكادميية التخصصية املتاحة ،حبيث
ال يتم قبول أي طالب ال ميكن أن يتوفر له املشرف

ب .المقترحات البحثية:
من خالل إجابات عينيت الدراسة املشاركني فيها ميكن
اقرتاح البحوث اآلتية:
املطور جبامعة الطائف يف
 .1فاعلية برنامج الرتبية العملينة ن
جتويد األداء التدريسي للطالب /املعلمني وحتسني اجتاهاهتم
حنو مهنة التعليم.
 .2تقومي برنامج الرتبية العملية جبامعة الطائف من وجهة نظر
قائدي املدارس املتعاونة واملعلمني املتعاونني.
 .3فاعلية برنامج تدرييب مقرتح لتعريف املعلمني املتعاونني
بأدوارهم جتاه الطالب /املعلمني أثناء انتظامهم يف برنامج
الرتبية العملية.
 .4املشكالت املدرسية اليت يواجهها الطالب /املعلم أثناء
برنامج الرتبية العملية وسبل حلنها.
 .5اخلصائص الفنية واإلدارية والبشرية املثالية للمدارس
املتعاونة يف تطبيق برنامج الرتبية العملية.
المراجع
البابطني ،عبدالرمحن عبدالوهاب .)2011( .واقع ممارسة مشرف الرتبية
امليدانية ألسلوب الزيارة اإلشرافية الصفية كما يراها طالب الرتبية
امليدانية بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود .جملة جامعة امللك سعود
 العلوم الرتبوية والدراسات االسالمية-السعودية ،مج  ،23ع ،2ص.280-249
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Evaluation of Teaching Practice Program at Taif University from the point of view of the faculty members and
students of Islamic education
Abdurazaq Owaid Athmali
Dept. Curriculum & Educational Technology- College of Education- Taif University
Submitted 11-10-2017 and Accepted on 10-12-2017
Abstract: the study targeted recognizing the fact of teaching practice program from the faculty members' and students' /
teachers' point of view of in the Islamic education major, in (teaching practice's office, academic supervisor and student/
teacher, the co-operating schools' administration, co-operating teachers) areas. Descriptive analytical approach was used, two
questionnaires were designed, one for the faculty members, seven members, the other for students/ teachers, 30 students.
The study resulted in some findings; including positive performance of teaching practice's office, the co-operation of the cooperating schools' administration, positive look among the faculty members and students/ teachers. Need for the cooperating
teacher to do better and refuses studying other courses with teaching practice. Study recommendations included strengthening
the field of teaching practice's office, giving credit to the cooperating schools' administrations. Enlightening the co-operating
teachers with their roles, distribution of students/ teachers on the academic supervisors according to their majors. and not to
register the student/teacher in any other courses during his participation in the teaching practice program. while suggestions
were: recognizing the effectiveness of teaching practice program after developing, recognizing opinions from school's
principals and co-operating teachers in the program, and recognizing the effectiveness of the training program for cooperating teachers.
Key words: teaching practice program, Taif University, Student/ Teacher, Academic supervisor.
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مستوى تمكن طالب جامعة الملك خالد الدارسين للعلوم من مهارات التجريب العلمي في ضوء متطلبات تربية القرن
الحادي والعشرين (دراسة تقويمية)

عبد اهلل علي آل كاسي

*

تمام إسماعيل تمام

كلية الرتبية – جامعة امللك خالد

محمود رمضان عزام

قدم للنشر 1439/1/25هـ  -وقبل 1439 /3/1هـ
المستخلص :هدف البحث إىل حتديد مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين ،مع إعداد مقياس يف هذه املهارات
يطبق على طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم ،وتعرف الفروق يف أداء طالب الكليات واألقسام املتتلفة على هذا املقياس .مت إعداد مقياس
مهارات التجريب العلمي الذي تكون من ( )60مفردة ،موزعة على سبع مهارات فرعية هي :حتديد املشكلة ،وضبط املتغريات ،وفرض الفروض،
وتنظيم البيانات ،وتفسري البيانات ،والتعريف اإلجرائي ،والتجريب .ومت التحقق علميا من صدق أداة البحث وثباهتا ،مث طبقت على عينة البحث
األساسية وقوامها ( )151طالبا هم مجيع طالب املستوى األخري يف كل من :كلية العلوم والرتبية والعلوم الطبية التطبيقية .وتوصلت نتائج البحث إىل
اخنفاض مستوى متكن عينة البحث من مهارات التجريب العلمي ،إذ مل يصلوا إىل مستوى التمكن احملدد بـ ( )%80من الدرجة الكلية للمقياس،
وذلك سواء كان يف عينة البحث كامال ،أو على مستوى كليات :الرتبية ،والعلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية ،ووجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي
درجات طالبكليات الرتبية ،والعلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية (عينة البحث) لصاحل طالب كلية الرتبية ،ووجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات
طالب الدبلوم العام يف الرتبية الدارسني للعلوم وبكالوريوس التعليم االبتدائي (علوم) لصاحل طالب مرحلة البكالوريوس ،ووجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي
درجات طالب ختصصي الفيزياء والبيولوجي بكلية العلوم لصاحل طالب ختصص الفيزياء ،ووجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب ختصصي
الصحة العامة واخلدمات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية لصاحل طالب الصحة العامة ،وعدم وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب كلية العلوم
وطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية.
الكلمات المفتاحية :مهارات التجريب العلمي ،متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين ،طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم.

* البحث مدعوم من عمادة البحث العلمي جبامعة امللك خالد برقم (.)229
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املالحظة والتجربة والقياسات الكمية والرباهني الرياضية وصياغة
الفرضيات وتأسيس القوانني والنظريات.
وقد أصبحت احلاجة ملحة إىل ذلك يف إطار متطلبات
تربية القرن احلادي والعشرين اليت تتطلب إتقان املتعلم
جملموعة من املهارات أوضحها تريلنج وفادل ( )2013يف
املهارات اآلتية:
 .1التعليم واإلبداع ،وتتضمن مهارات :تعليم التعليم
واإلبداع ،والتفكري الناقد وحل املشكلة ،واالتصال والتشارك،
واالبتكار واإلبداع.
 .2الثقافة الرقمية ،وتتضمن مهارات :الثقافة املعلوماتية،
والثقافة اإلعالمية ،وثقافة تقنية املعلومات واالتصال.
 .3املهنة واحلياة ،وتتضمن مهارات :املرونة والتكيف،
واملبادرة والتوجيه الذايت ،والتفاعل االجتماعي والتفاعل
متعدد الثقافات ،واالنتاجية واملساءلة ،والقيادة واملسؤولية.
كما تتطلب أيضا إتقان مهارات التجريب العلمي
 Scientific Experimentingاليت يطلق عليها أحيانا مهارات
البحث العلمي  Scientific Researchأو املهارات املتكاملة يف
التفكري العلمي  Integrated science process skillsمن طالب
اجلامعة الدارسني للعلوم.
ويرى عدد من العلماء أن دارسة العلوم بوصفها طريقة
للتفكري تساعد املتعلم على التوصل إىل احلقائق واملعلومات
العلمية اجلديدة بالنسبة هلم ،وهذا يؤكد أمهية استتدام طرق
حل املشكالت من خالل التجريب العلمي يف تدريس العلوم.
وبالنظر إىل واقع مناهجنا التعليمية يف اجلامعة وثقافتنا
بصفة عامة جند أهنا تعتمد على ثقافة احلفظ وليست ثقافة
االبتكار والتجريب وحل املشكالت .ومن هنا يظهر بوضوح
دور اجلامعة باعتبارها مؤسسة تربوية مسؤولة عن إعداد
املواطن القادر على استتدام مهارات التجريب العلمي يف
مواجهة وحل ما يعرتضه من مشكالت يف ضوء متطلبات
القرن احلادي والعشرين ،ولن يتم ذلك إال من خالل
التدريب على هذه املهارات يف أثناء فرتة الدراسة اجلامعية

مقدمة:
يشهد العامل اليوم تغريات متسارعة ومذهلة يف العلم
واملعرفة العلمية ،والثورة التكنولوجية واملعلوماتية ،وامتداد
املنافسة عامليا من التجارة إىل األفكار اليت تقود البحوث
واملتتربات واملصانع واجلامعات؛ لذا أصبحت احلاجة إىل
التغيري والتحديث يف برامج الرتبية العلمية ملحة وحتمية لتلبية
متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين.
وخيتلف املربون واملفكرون يف نظرهتم للعلم ،فمنهم من يراه
مادة ،ومنهم من ينظر إليه على أنه جمرد طريقة ،وآخرون يرونه
مادة وطريقة معا.
وال يقتصر اختالف اآلراء وتعددها إزاء طبيعة العلم على
املفكرين والرتبويني والعلماء والفالسفة وحدهم ،بل إن كثريا
من طالب اجلامعة الدارسني للعلوم سواء األكادميية أم
التطبيقية ينظرون للعلم على أنه بناء معريف من املعلومات
فقط.
وللعلم ثالثة منظورات هي :املعرفة  ،knowledgeوالطريقة
 ،methodوطريقة التفكري  ، way of thinkingفاملنظور األول يرى
أن العلم بناء معريف (مادة) يتضمن احلقائق واملفاهيم العلمية
واملبادئ والتعميمات والقوانني والنظريات اليت تساعد على
وصف الظواهر العلمية والكونية وتفسريها والتنبؤ هبا والتحكم
هبا (ضبطها) ،ويرى املنظور الثاين أن العلم طريقة يف البحث
والتجريب واالستقصاء وأسلوب يف التفكري ،والثالث جيمع
جوانب العلم الثالثة معا؛ إذ إنه املادة والطريقة والتفكري للوصول
إىل املعرفة ).Lederman (2000
هذا ويرتبط مفهوم العلم ارتباطا وثيقا ومباشرا بطبيعة
العلم ،ويتطلب ذلك من معلمي العلوم باجلامعة مساعدة
املتعلمني على أن يتوصلوا إىل املكونات املتتلفة للبناء املعريف
للعلم من خالل طريقة علمية للبحث والتفكري والتجريب على
اعتبار أن العلم هو منظومة من املعارف املتناسقة اليت يعتمد يف
إنتاجها وحتصيلها على املنهج العلمي دون سواه من خالل
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بالنسبة للطالب اجلامعي العادي ،أما الطالب املتتصص
والدارس للعلوم سواء األكادميية (كلية العلوم) أو التطبيقية
(كلية الرتبية ـ العلوم الطبية التطبيقية) فهو مطالب أكثر من
غريه بأن يتقن هذه املهارات ألهنا جزء من دراسته سواء
النظرية أم العملية داخل املتتربات ،وهذا يدعو إىل االعتقاد
أهنم ميارسون مهارات التجريب العلمي ويتدربون عليها أثناء
إجراء التجارب العلمية.
ومن هنا حاول الباحثون احلصول على البيانات اليت
توضح إىل أي مدى حتقق دراسة العلوم باجلامعة تنمية
مهارات التجريب العلمي لدى الطالب الدارسني هلا ،واليت
تتمثل يف:
 .1التعرف على املشكلة
وصياغتها.
 .3فرض الفروض.
 .5تفسري البيانات.
 .7التجريب.

تعرف الطالب ملهارات التجريب العلمي ،وكذلك عدم
يف ّ
قدرهتم على تطبيق بعض من هذه املهارات.
واستنادا إىل ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات
السابقة من ضعف يف متكن طالب اجلامعة من املهارات
بوجه عام ،ومنها دراسة كل من :حممد (،)2016
والسالمات ( ،)2014والرباين ( ،)Al-Rabaani, 2014وبلفقيه
) ،)Balfakih, 2010وأبو ذويب ( ،)2005لكن هذه الدراسات
تناولت مهارات االستقصاء العلمي أو عمليات العلم أو
مهارات التفكري العلمي ،ومل تتطرق مباشرة إىل مهارات
التجريب العلمي ،ومل تتبين املهارات نفسها اليت مت حتديدها
يف البحث احلايل ،كما أن منها ما طبق على عينة من طالب
كلية الرتبية ،ومنها ما طبق على معلمي العلوم قبل ويف أثناء
اخلدمة ،ومعلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة ،ومل يتم
تطبيقها على الطالب الدارسني للعلوم من كليات خمتلفة
باجلامعة ،وعليه فقد سعى البحث احلايل للتحقق من مستوى
متكن طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم من مهارات
التجريب العلمي يف ضوء ما تفرضه طبيعة العصر احلايل من
متطلبات ،وذلك من خالل بناء مقياس ملهارات التجريب
العلمي تتوفر فيه الشروط العلمية للمقياس اجليد ويصلح
لالستتدام أداة لقياس مهارات التجريب العلمي لدى عينة
البحث ،واستتدم املقياس لإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم
من مهارات التجريب العلمي؟
وتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب
جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم (عينة البحث) واملتوسط
االعتباري املقدر بـ ( )%80من الدرجة الكلية ملقياس مهارات
التجريب العلمي؟
 .2هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب
كلية الرتبية (عينة البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ
( )%80من الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي؟

 .2ضبط املتغريات.
 .4تنظيم البيانات.
 .6التعريف اإلجرائي.

وحاول البحث احلصول على هذه املعلومات من خالل
مقياس أعده الباحثون للحصول على بيانات تساعد يف
التحقق من جناح برامج الدراسة يف هذه الكليات يف تنمية
مهارات التجريب العلمي لدى طالهبا .وهبذا يعد هذا
البحث من نوع الدراسات التقوميية اليت تساعد يف التوصل إىل
مدى حتقيق مناهج الكليات العلمية باجلامعة ألهداف هذه
املرحلة ،أيضا حاول البحث التعرف إىل الفروق اليت حيتمل أن
تظهر فيما حققه الطالب من جوانب التعلم املرتبطة مبهارات
التجريب العلمي ترجع لطبيعة الدراسة من كلية إىل أخرى مث إىل
عامل التتصص (الشعب) داخل كل كلية.
مشكلة البحث:
الحظ الباحثون يف أثناء تدريسهم لطالب السنة
النهائية بكلية الرتبية وطالب الدبلوم العام يف الرتبية وكذلك
يف أثناء إشرافهم عليهم يف التدريب امليداين أن هناك ضعفا

93

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 60الرياض (رجب 1439هـ /مارس 2018م)

 .3عدم وضوح أثر طبيعة الدراسة والتتصص يف الكليات
العملية على متكن طالهبا من مهارات التجريب العلمي.

 .3هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب
كلية العلوم (عينة البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ
( )%80من الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي؟
 .4هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب
كلية العلوم الطبية التطبيقية (عينة البحث) واملتوسط
االعتباري املقدر بـ ( )%80من الدرجة الكلية ملقياس مهارات
التجريب العلمي؟
 .5هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطات درجات
طالب الكليات العلمية جبامعة امللك خالد (الرتبية ـ العلوم ـ
العلوم الطبية التطبيقية) يف مقياس مهارات التجريب العلمي؟
 .6هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات
طالب الدبلوم العام (ختصص علوم) ،والتعليم االبتدائي
(علوم) يف كلية الرتبية يف مقياس مهارات التجريب العلمي؟
 .7هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات
طالب ختصصي (الفيزياء ،والبيولوجي) بكلية العلوم يف
مقياس مهارات التجريب العلمي؟
 .8هل يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات
طالب ختصصي (الصحة العامة ،واخلدمات الطبية) بكلية
العلوم الطبية التطبيقية يف مقياس مهارات التجريب العلمي؟

أهداف

البحث:

هدف البحث احلايل إىل حتديد مهارات التجريب
العلمي يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرين ،وإعداد
مقياس يف هذه املهارات يطبق على طالب جامعة امللك
خالد الدارسني للعلوم ،وتعرف الفروق يف أداء طالب
الكليات واألقسام املتتلفة على هذا املقياس.
منهجية البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوصفي؛ مبا يتناسب مع
طبيعة البحث ويسهم يف حتقيق أهدافه.
حدود البحث:
اقتصر البحث على احلدود اآلتية:
 .1اقتصار عملية التقومي على أحد نواتج التعلم اليت تسعى
مناهج العلوم يف اجلامعة لتحقيقها وهي مهارات التجريب
العلمي يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعشرين.
 .2بناء مقياس مهارات التجريب العلمي يف مهارات :حتديد
املشكلة ،وضبط املتغريات ،وفرض الفروض ،وتنظيم
البيانات ،وتفسري البيانات ،والتعريف اإلجرائي ،والتجريب.
 .3اقتصرت عينة البحث على جمموعة من طالب السنة
النهائية يف كليات :الرتبية ،والعلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية.
 .4مت تطبيق البحث يف الفصل الثاين من العام اجلامعي
( 1438 /1437ه).

أهمية البحث:
متثلت أمهية البحث فيما يأيت:
 .1عدم وجود مقاييس مناسبة لقياس مهارات التجريب
العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين لدى
طالب اجلامعة الدارسني للعلوم.
 .2عدم وجود دراسات تؤكد أن الطالب الدارسني للعلوم
باجلامعة  -سواء العلوم األكادميية أم التطبيقية  -متمكنون من
مهارات التجريب العلمي الالزمة ملواجهة مشكالت احلياة
اليومية بوصفها عائدا لدراسة العلوم يف ضوء متطلبات القرن
احلادي والعشرين.
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جيب أن يكون هدفا رئيسا يف تدريس العلوم والرتبية العلمية،
وقد انعكس ذلك على مناهج العلوم يف الواليات املتحدة
األمريكية والبالد العربية ومن بينها اململكة العربية السعودية،
إذ أكدت هذه املناهج على مهارات التفكري والبحث
والتجريب العلمي اليت تشمل  -من وجهة نظر علماء الرتبية
 على مهارات التحديد الوصفي للمشكلة وحتديد الفروضواختبار صحتها والرسم البياين للمعلومات وتنظيم البيانات
وتفسريها ،وتعد حماولة تنمية أي من هذه املقررات أمرا
مرغوبا فيه يف تدريس العلوم ،فال ميكن أن يصبح تدريس
العلوم يف أي مرحلة من مراحل التعليم فعاال إذا اهتم فقط
بتلقني املادة وأمهل ما دوهنا من أهداف ،ويتم حتقيق هذه
األهداف عن طريق توفري اخلربات واملواقف التعليمية املتتلفة
أثناء دراسة العلوم اليت تسهم يف تنمية مهارات التفكري
والبحث والتجريب العلمي.
ومنذ هنايات القرن املاضي وبداية القرن احلايل أصبح
ملوضوع مهارات البحث والتجريب العلمي مكانة بارزة يف
بؤرة اهتمام علماء الرتبية العلمية ظهر ذلك جليا يف
مشروعات تطويرها.
ولقد أكد كثري من العلماء (احلر( ،)2006 ،الزهراين
وإبراهيم )2012 ،أن متطلبات عصر اقتصاد املعرفة والثورة
املعرفية احلادثة اآلن اليت تزداد وتريهتا باستمرار يفرض على
اجملتمع العلمي أن يكون أفراده على مستوى من اخلربة
والعقلية العلمية التطبيقية اليت متكنهم من التعامل بنجاح مع
جماالت وتطبيقات علمية على درجة عالية من التتصص
والتعقيد ،وأيضا يفرض على املهتمني بأمر الثقافة العلمية أن
يفهم املتعلمون يف األقل عند هناية الدراسة باملدرسة الثانوية
حدود املعرفة العلمية وطرائقها ومناهجها وتقنياهتا ومدى
مناسبتها للحياة واجملتمع يف ضوء متطلبات العصر احلايل.
وكذلك معرفة اخلصائص الرئيسة للعلم لتوظيف ما اكتسبوه
من معرفة علمية وتقنية معلوماتية يف فهم املتغريات البيئية

مصطلحات البحث:
مهارات التجريب العلمي:
تعرف إجرائيا أهنا :ذلك النشاط العقلي الذي
يقوم به طالب جامعة امللك خالد الدارسون للعلوم يف حماولة
منهم حلل مشكلة ما معتمدين يف ذلك على :املالحظة
الدقيقة ،ومجع البيانات وحتليلها وتنظيمها ،واقرتاح جمموعة
من احللول واختبارها ،وحتديد العوامل املستقلة والتابعة املؤثرة
يف ذلك ،وتفسري البيانات والتنبؤ ،وذلك من خالل خطوات
حمددة قد يتبعها كلها أو بعض منها بناء على طبيعة كل
مشكلة ،وذلك يف أثناء إجراء التجارب ،وقد حددها
الباحثون يف املهارات اآلتية :حتديد املشكلة ،وضبط
املتغريات ،وفرض الفروض ،وتنظيم البيانات ،وتفسري
البيانات ،والتعريف اإلجرائي ،والتجريب.
مهارات القرن الحادي والعشرين:
جمموعة من املهارات احلياتية ،والتطبيقية ،واملهارات
غري املعرفية ،ومهارات سوق العمل ،ومهارات التعامل مع
اآلخرين ،اليت ينبغي لطالب جامعة امللك خالد الدارسني
للعلوم معرفتها والتمكن منها ،مبا ميكنهم من االخنراط يف
سوق العمل واختاذ القرارات املناسبة يف حياهتم اليومية مبا
يتوافق مع متطلبات العصر احلايل.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يقرر كثري من علماء الرتبية أن منو مهارات التفكري
العلمي وأمناط التفكري املتعددة يعد هدفا رئيسا يف الرتبية،
وخالل العقدين األخريين من القرن املاضي وبداية القرن
احلايل اهتم علماء الرتبية هبدف تنمية مهارات التفكري
والبحث العلمي لدى املتعلم عند انتهائه من دراسته بالتعليم
الثانوي العلمي.
وقد أشار بعض علماء الرتبية كما يوضح ويليام ماكوس
( )2016أن اكتساب مهارات العمليات العقلية التكاملية
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ب .يشرتك إنتاج املعرفة يف العلم يف جمموعة من العوامل اليت
منها :العادات العلمية املشرتكة واملبادئ ،والتفكري املنطقي،
والطرق مثل :املالحظة الدقيقة ،وتسجيل البيانات ،وصدق
التقارير.
ج .توجد عالقة بني القانون والنظرية ،لكنهما ميثالن نوعني
متباينني من املعرفة العلمية.
 .2حيتوي العلم على عناصر إنسانية مهمة ،منها:
أ .العلم له مكون إبداعي.
ب .املالحظة العلمية واألفكار والنتائج النهائية ليست كلها
حيادية حيادا كامال ،وإمنا توجه جزئيا من خالل التصورات
السابقة للفرد.
ج .تؤثر العوامل التارخيية والثقافية واالجتماعية يف ممارسة
العلم وتوجهاته.
 .3املعرفة العلمية ذات حدود ،إذ:
أ .إن العلم والتقنية يتأثران ببعضهما ،إال أهنما ال يعربان عن
الشيء نفسه.
ب .املعرفة العلمية تعد معرفة مؤقتة وموثوقة ،ولكنها
تصحح نفسها ،وهذا يعين أنه ال ميكن للعلم أن يثبت أي
شيء ،ولكن نتائج املعرفة العلمية ذات قيمة ،وقبوهلا يستمر
لفرتات طويلة ،وذلك بسبب الطريقة اليت أدت إىل التوصل
إليها فاألخطاء ستكشف وتصحح لكوهنا عملية معيارية تتبع
اإلجراءات العلمية.
ج .ال جييب العلم وطرقه عن مجيع األسئلة ،وميكن القول
بعبارة أخرى :توجد حدود لطبيعة األسئلة املطروحة ويفرتض
أن تقدم يف اإلطار العلمي .ومت التوجيه بإدراج هذه األهداف
التعليمية احملددة لطبيعة العلم بوصفه منهجا وطريقة ،وبناء
معرفيا وظيفيا يف مناهج العلوم جلميع التتصصات العلمية
احملددة لطبيعة العلم ،ويف وثيقة اجليل التايل أو القادم من
معايري العلوم )Next Generation Science Standards (NGSS
اليت مت نشرها يف ربيع ( ،)2013ومتثل تطويرا لوثيقة سابقة
مشاهبة ـ مت إدراج طبيعة العلم يف أحد مالحقها وربط طبيعة

ومواجهة املشكالت املرتبطة هبا من أجل التعامل بنجاح مع
متطلبات القرن احلادي والعشرين.
وإذا كانت الدراسة يف الكليات العلمية باجلامعة هي
دراسة على مستوى عال من التتصص هدفها إعداد الفرد
ملهنة معينة وللحياة يف ضوء متطلبات عصر إدارة املعرفة
والتطور املذهل للتقنية واالنفجار الرقمي؛ هلذا يتحمل الفرد
يف أثنائها مسؤوليات علمية وتقنية ،بل قومية واجتماعية
وأخالقية ،ومن املفرتض يف نظامها املنهجي والتقين والعلمي
أن حيدد لنفسه أهدافا معينة حياول حتقيقها ،ويتم ذلك من
خالل التشكيل املناسب جلوانب اخلربة املتتلفة اليت يتعرض
هلا املتعلم وأمهها :املراجع واملؤلفات العلمية واألنشطة
البحثية ،واألنشطة العلمية والتقنية ،والقراءات اخلارجية،
والتقارير البحثية والتجريب املعملي وغريها مما يعد جوانب
تنفيذية للمنهج اجلامعي ،وبالطبع يفرتض أن يعرب سلوك
الطالب اجلامعي يف هناية املرحلة اجلامعية عن مدى متكنه من
حتقيق جوانب تعلم خطط هلا ونفذت يف مستويات خمتلفة.
وإذا كان سلوك الطالب اجلامعي هو الناتج الرئيس
لعمليات التعليم والتعلم يف مستويات الدراسة اجلامعية فيتوقع
إعداد املتتصص ملهنة معينة أن يكتسب الطالب  -وخباصة
الدارسني للعلوم  -املهارات العقلية املتتلفة اليت تساعدهم
يف تطبيق املعلومات عند مواجهة متغريات أو مشكالت يف
العمل أو احلياة يف احلاضر واملستقبل والتكيف مع متطلبات
القرن احلادي والعشرين.
طبيعة العلم:

قدم أوزبرن وزمالؤه
وليدرمان ) (Lederman, 1999توصيات تتعلق بطبيعة العلم
تتلتص يف ثالث جمموعات ،ينبغي على الطالب تعلمها
وممارستها واختبارها ومناقشتها ،وهي:
 .1يشرتك العلم يف جمموعة شائعة من األدوات واملنتجات،
واليت منها:
أ .العلم يقدم ويتطلب ويعتمد على الدليل التجرييب.
)(Osbourn et al, 2003
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العلم بأهداف العلوم للصف

العلمية ،ولقد أطلق عليها عمليات التجريب العلمي
 ،Experimental Processes of Scienceوهذا يعين أن جسم
العلم هو ناتج التجريب العلمي املستمر من خالل نشاط
عقلي متارس فيه عمليات يقوم هبا العلماء يف حماوالت لينمو
العلم ويتطور.
وختتلف وجهة نظر الرتبويني يف طبيعة هذه املهارات
ومسماها من مفكر إىل آخر ،ولكن يف النهاية مل تعد جمرد
مصطلح غامض أو ليس له معىن ،ولكن أمكن ترمجتها إىل
مهارات سلوكية ميكن تدريب الطالب عليها وقياس منوهم
فيها باعتبارمها ناتا لدراسة العلوم ،وهي مهارات عقلية
ميارسها املتعلم يف أثناء التعلم.
فبعض العلماء يطلق عليها خطوات حل املشكلة
 Problem Solvingوحتدد يف اخلطوات اآلتية كما أوردها
زيتون ( ،)2009وأبوجادو وبكر ( ،)2007وجراون (:)2007
 .1إدراك املشكلة.
 .2حتديد املشكلة وصياغتها.
 .3اختبار مكونات النظام مع حتديد عالقة املكونات
أو تأثري بعضها ببعض يف النظام.
 .4صياغة الفروض واختبارها.
 .5مجع البيانات.
 .6التوصل إىل احلل الذي قد يرفض أو يقبل.
وذكرها البعض اآلخر زميارمان ) (Zimmerman, 2007يف
العمليات العقلية اآلتية:
 .1صياغة املشكلة.
 .2فرض الفروض.
 .3إجراء التجربة.
 .4مجع البيانات.
 .5التوصل إىل النتائج.
فيما يرى البعض اآلخر أن املهارات املتكاملة يف
التفكري العلمي تتكون من:
 .1التحديد الوصفي للمشكلة.

الدراسي (The national academy

The

).of science, 2013

ويرى كونانت  Conantأن العلم سلسلة من تصورات
ذهنية ومشروعات تصويرية مرتابطة ومتواصلة هي مجيعا نتائج
لعملييت املالحظة والتجريب ).(McComas, 2004
وكما هو مالحظ من خالل املعطيات املتتلفة للمعرفة
والطريقة العلمية فإن العلم جهد عقلي منظم ومستمر مادته
خامات فكرية ومادية ونتائجه اكتشافات جديدة وحلول
ملشكالت األفراد واجلماعات.
الطريقة العلمية أو منهج البحث العلمي:

الطريقة العلمية تصف كل التقنيات والعمليات وطرق
املنطق اليت يستتدمها العلماء يف استكشاف الطبيعة ،وحبث
األسئلة املرتبطة بالعامل الطبيعي ،وال توجد خطوات متسلسلة
حمددة واحدة يستتدمها مجيع العلماء يف مجيع األوقات،
ولكنها تستتدم من خالل عدة تقنيات ،ويطلق عليها منهج
البحث العلمي أو التجريب العلمي ،ولكن مناهج البحث
العلمي ختتلف باختالف التتصصات ،ومع ذلك ميكن متييز
بعض العمليات الرئيسة اليت متثل عناصر مشرتكة يف منهج
البحث العلمي ،ومن هذه العناصر :الشعور باملشكلة،
وحتديد املشكلة ،ومجع البيانات ،ووضع الفرضيات ،وتصميم
التجارب الالزمة الختبارها ،واستتالص النتائج ،وتفسريها.
وإذا عرضت هذه العناصر على شكل خطوات لتوضيح
املنهج العلمي فهي من أجل توضيح عمليات املنهج  ،وليس
بالضرورة أن تسري يف تتابع ثابت ،كما أهنا ليست خطوات
منفصلة ،بل متداخلة؛ إال أن اختالف املوضوعات البحثية
رمبا يتطلب اختالفا يف أساليب البحث أو املنهجية.
ويرى ويلفنجر ) (Welfinger, 1994أن العلم يعتمد على
التجريب ،بل ويذهب املفكرون ألبعد من هذا عندما
يؤكدون أن التجريب هو قلب العلم النابض؛ ألن مهارات
التجريب هي أدوات هلا قوهتا يف جمال البحث العلمي،
والتجريب هو الطريقة الفاعلة لنمو املعلومات واملعارف
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أن تكون معنية بشكل أكرب مبا يستطيع أن يفعله الطالب
باملعرفة ،وليس جمرد اكتساب املعرفة من أجل تلبية متطلبات
تربية القرن احلادي والعشرين.
وال توجد قائمة موحدة ملهارات القرن احلادي والعشرين،
فقد ا ر
قرتحت مئات القوائم ،وتتضمن هذه القوائم عدد من
املهارات ،منها :املهارات احلياتية (الذكاء ،واملرونة ،والقدرة
على التكيف) ،ومهارات سوق العمل (التعاون ،واملبادرة،
والقيادة ،واملسؤولية) ،ومهارات تطبيقية (الوصول إىل
املعلومات وحتليلها ،والتواصل الفعال ،وحتديد حلول بديلة
للمشكالت) ،ومهارات شتصية (الفضول العلمي،
والتتيل ،والتفكري الناقد ،وحل املشكالت) ومهارات
التعامل مع اآلخرين (التعاون ،والعمل اجلماعي) ،ومهارات
غري معرفية (التحكم يف املشاعر) ).(Suavedra &Opfer,2012
وتتضمن قائمة مهارات القرن احلادي والعشرين املقرتحة
من اجلمعية الوطنية األمريكية ملعلمي العلوم مهارات املعرفة
األساسية باملوضوع ،ومهارات التعلم والقدرة على التكيف،
ومهارات التواصل االجتماعي ،ومهارات حل املشكالت،
ومهارات تطوير الذات وإدراهتا ،ومهارات التفكري املنظم

 .2حتديد الفروض.
 .3التحديد اإلجرائي للمشكلة.
 .4اختبار صحة الفروض.
 .5الرسم البياين للمعلومات وتفسريها.
وأوصى كثري من الباحثني أن يستتدم التجريب أسلوبا
لتدريس العلوم يف مجيع املراحل الدراسية وعلى وجه التحديد
املرحلة اجلامعية.
وقد الحظ الباحثون ندرة الدراسات اليت تناولت
العمليات العقلية التكاملية اخلاصة بالبحث والتجريب
العلمي على طالب اجلامعة ،وأن معظم الدراسات اليت متت
على هذه العينة اهتمت بأنواع التفكري املتتلفة من تفكري
ابتكاري ومنطقي وناقد ،بالرغم من أن هناك حاجة ملحة
لدراسة العالقة بني طبيعة مناهج العلوم اليت تدرس باجلامعة
واكتساب الطالب ملهارات التجريب العلمي يف ضوء
متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين اليت تتطلب إتقان
ممارسة هذه املهارات على املستوى املهين واحليايت ،وخباصة
بعدما ثبت للباحثني أمهية دراسة مهارات التجريب العلمي
ودور مناهج العلوم يف تنميتها ،بل إن املناهج املتضمنة
خلربات وأنشطة التعليم والتعلم تتيح للطالب الفرص املتعددة
الستتدام هذه املهارات وممارستها يف حل املشكالت
فيحققون منوا واضحا يف قدرهتم على استتدام مهارات
التجريب والبحث العلمي يف حل املشكالت سواء أكانت
دراسية أم مشكالت حياتية.

).(National Science Teacher Association, 2011

ويتضمن إطار التعليم يف القرن احلادي والعشرين
املكونات اآلتية (حممود:)2015 ،
 .1احملتوى :ويشمل املناهج اليت تتكون من قاعدة
معرفية يف اجملاالت كافة.
 .2موضوعات متداخلة اجملاالت ،مثل :الوعي
الكوين ،واملشروعات ،واملواطنة ،واحلياة املدنية.
 .3املهارات ،وتشمل :مهارات التفكري ،والعمل
واحلياة يف القرن احلادي والعشرين ،وهي:
أ .مهارات التعلم والتجديد والتقنية ،مبا تتضمنه من
مهارات :التفكري الناقد ،وحل املشكالت ،ومهارات التواصل
والتشارك.
ب .مهارات املعلومات واإلعالم والتكنولوجيا مبا
تتضمنه من :ثقافة املعلومات ،والقيادة واملسؤولية ،وثقافة

ثانيًا :متطلبات تربية القرن الحادي والعشرين.

إن متطلبات الرتبية يف القرن احلادي والعشرين تتطلب
من األفراد إتقان جمموعة من املهارات وترتكز على جمموعة
من الدعائم.
ويستتدم مصطلح مهارات القرن احلادي والعشرين
عادة لتحديد ما يفرتض من الطالب معرفته ،وما يستطيعون
فعله؛ حبيث ميكنهم االخنراط يف سوق العمل ،واختاذ القرارات
يف العامل احلديث ،ويرى مؤيدو هذه الفكرة أن املدارس جيب
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الدميقراطية ،والتفاهم واالحرتام بني الثقافات ،والسالم على
مجيع مستويات اجملتمع والعالقات اإلنسانية؛ وذلك لتمكني
األفراد واجملتمعات من العيش يف سالم ووئام.
إن العصر الذي نعيشه اآلن هو عصر االقتصاد القائم
على املعرفة ،وإن املنافسة االقتصادية بني الدول تتوقف على
ما متتلكه القوى العاملة من مهارات تتفق مع خصائص هذا
العصر؛ ونتيجة لذلك نادت اآلراء أنه جيب على الرتبية تزويد
املتعلمني باملهارات الالزمة للنجاح يف جمتمع القرن احلادي
والعشرين ،وتتضمن هذه املهارات ،مهارات :العصر الرقمي،
الفعال ،واإلنتاجية العاملية.
والتفكري اإلبداعي ،واالتصال ّ
كما أن امتالك مهارات التجريب العلمي أو املنهج العلمي
تتضمن كل هذه املهارات؛ لذلك فإن جودة الرتبية العلمية
ومهارات القرن احلادي والعشرين كل منهما يدعم اآلخر
لتلبية متطلبات القرن احلادي والعشرين ،من خالل تقدمي
مناهج جيدة قائمة على :االستقصاء العلمي ،والتصميم
التكنولوجي ،والنمو املفاهيمي والتفكري الناقد ،وتوفري البيئة
التعليمية اليت تنمي تلك املهارات ،واستتدام اسرتاتيجيات
تدريسية تتناسب معها ،ودمج تلك املهارات يف تعليم
العلوم.
من هنا تتضح أمهية دراسة مهارات التجريب العلمي يف
إطار متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين؛ مما يزيد من
قدرات املتعلمني على استتدام تلك املهارات يف حياهتم
اليومية واألكادميية.

الوسائط اإلعالمية ،واإلنتاجية ،واملساءلة ،ومهارات احلياة
والعمل.
ومن هنا فإن النظرة إىل التعليم يف القرن احلادي
والعشرين تغريت عما كانت عليه يف القرن العشرين ،إذ
استتدمت عناصر جديدة يف النموذج الذي يعد اإلطار
العام للتعليم يف القرن احلادي والعشرين ،مثل :املهارات
احلياتية ،ومهارات التعليم والتفكري ،وثقافة تقنية املعلومات،
اليت جيب على معلم العلوم أخذها يف االعتبار عند ممارسة
التدريس ،وعدم الرتكيز على املادة العلمية فقط.
وأشار اليونسكو يف التقرير السنوي لرصد التقدم حنو حتقيق
أهداف التعليم للجميع ( )2012أن مستويات البطالة مرتفعة
بني الشباب والبد من تستري التعليم إلكساهبم املهارات اليت
متكنهم من إجياد فرص التعلم اليت هتيئ هلم سبل العيش
الكرمي ومتكنهم من مواكبة التغري السريع يف العامل (الزيباين،
.)2013
ولقد حدد اليونسكو ( )2013أربع دعائم للتعليم يف
القرن احلادي والعشرين ،وهذه املبادئ تعد مبادئ أساسية
إلعادة تشكيل التعليم:
" .1التعلم من أجل أن تعرف" :وذلك من خالل
توفري األدوات املعرفية الالزمة لفهم العامل وتعقيداته على حنو
أفضل ،وإرساء أسس مالئمة ومناسبة للتعلم يف املستقبل.
" .2التعلم من أجل أن تفعل" :ويعتمد ذلك على
توفري املهارات اليت من شأهنا متكني األفراد من املشاركة على
فعال يف االقتصاد واجملتمع العامليني.
حنو ّ
" .3التعلم من أجل أن تكون" :ويتحقق بإتاحة
القدرة على :التحليل الذايت ،وتوفري املهارات االجتماعية؛
لتمكني األفراد من تنمية أقصى إمكاناهتم من النواحي
النفسية ـ االجتماعية ،والعاطفية واملادية ،حبيث يصبح كل
فرد منهم "إنسانا كامال" من مجيع الوجوه.
" .4التعلم من أجل العيش املشرتك" :توجيه األفراد
حنو القيم اليت تنطوي عليها حقوق اإلنسان ،واملبادئ

الدراسات السابقة:

دراسة حممد ( :)2016هدفت إىل التعرف على متكن
معلمي العلوم قبل اخلدمة بكلية الرتبية جامعة املنيا من
مهارات االستقصاء العلمي ،وتكونت العينة من جمموعة من
طالب ختصصات الفيزياء والكيمياء والبيولوجي ،وخلصت
نتائجها إىل أن الطالب عينة البحث بكلية الرتبية جامعة
املنيا مل يصلوا إىل نسبة ( )%75بوصفها حد كفاية
الكتساب املهارات ،إذ بلغت نسبة اكتساب مهارات
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العام الدراسي (2011 /2010م)  ،واست ر
تدم مقياس
عمليات العلم الذي أعده  Burns, okey and wiseعام
( )1985وترمجه للرتكية )1992( Geban, askar and ozkan
الذي يتكون من ( )36مفردة من نوع االختيار من متعدد
تغطي احملاور اآلتية :إدراك املتغريات يف املشكلة ،والفروض
والوصف ،وتقدمي التفسريات العملية ،وتصميم االستفتاءات
حلل املشكالت ،ورسم املتططات وتفسري البيانات ،ومت
التحقق من صدق وثبات املقياس ،وطبق على عينة قوامها
( )556من الطالب عينة البحث يف ( )7مناطق من تركيا.
وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة بني طالب
اجلامعات املتتلفة يف نتائج املقياس كليا.
دراسة بلفقيه ) :(Balfakih, 2010هدفت إىل التعرف على
كفاءة معلمي العلوم قبل اخلدمة ويف أثنائها بدولة اإلمارات
العربية املتحدة يف مهارات عمليات العلم املتكاملة ،ولتحقيق
هدف الدراسة أعد مقياس مكون من ( )15مفردة حيتوي
على مهارات :التعريف اإلجرائي ،وفرض الفروض ،والتحكم
يف املتغريات ،وتميع البيانات ،وإجراء التجريب ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )133معلما للعلوم يف املرحلة االبتدائية،
و( )130معلما للعلوم قبل اخلدمة ،وأظهرت نتائجها تفوق
معلمي العلوم يف أثناء اخلدمة على معلمي العلوم قبل اخلدمة
يف مهارات عمليات العلم التكاملية ،إال أن كليهما مل يصل
إىل درجة القطع ( )%70احملددة من قبل وزارة الرتبية والتعليم
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
دراسة القادري ( :)2005هدفت إىل التعرف على تطوير
مقياس ملهارات التفكري العلمي لطلبة اجلامعة ،وتكون املقياس
يف صورته النهائية من ( )32فقرة من نوع االختيار من متعدد
موزعة يف مخسة جماالت هي :حتديد املشكلة ،ووضع الفروض،
واختبار صحة الفروض ،والتفسري ،والتعميم ،وأظهرت نتائجها
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات أداء أفراد الدراسة تبعا
ملستوياهتم التعليمية وختصصاهتم األكادميية.

االستقصاء العلمي لشعبة الفيزياء ( ،)%49.7ولشعبة
الكيمياء ( ،)%46.6ولشعبة البيولوجي (.)%28.7
دراسة السالمات ( :)2014هدفت إىل التعرف على
مستوى االستقصاء العلمي لدى طالب جامعة الطائف
وعالقته مبستوى حتصيلهم العلمي واتاهاهتم العلمية،
وطبقت الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية طبق
عليهم مقياسان أحدمها لالستقصاء العلمي واالتاه العلمي،
وأظهرت النتائج أن مستوى االستقصاء العلمي أعلى من
العالمة احملكية ولكن دون داللة إحصائية.
دراسة الرياشي وحسن ( :)2014هدفت إىل التعرف
على أثر برنامج مقرتح يف تدريب طالب جامعة امللك خالد
على تنمية بعض مهارات البحث العلمي ،إذ مت تطبيق
استبانة على عينة من طالب الدراسات العليا جبامعة امللك
خالد بلغت ( )64طالبا وذلك لتحديد احتياجاهتم الرتبوية
من مهارات البحث العلمي ،مث أ رعد برنامج تدرييب مقرتح يف
هذه املهارات لطالب الدراسات العليا وطبق على عينة
قوامها ( )24طالبا ،مث عوجلت النتائج إحصائيا وأظهرت
استفادة طالب الدراسات العليا بدرجة كبرية من الربنامج
التدرييب يف تنمية مهاراهتم يف جمال البحث العلمي .
دراسة الرباين ) :(Al-Rabaani, 2014هدفت الدراسة إىل
تقصي اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة
جبامعة السلطان قابوس ملهارات عمليات العلم ،حيث مت
تطبيق استبانة مكونة من ( )14مفردة تغطي عمليات العلم
األساسية والتكاملية على عينة مكونة من ( )59معلما من
معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة ،وأظهرت نتائجها
اكتساهبم هلذه املهارات بدرجة متوسطة ،وعدم وجود فروق
تعود ملتغري اجلنس.
دراسة دميربس وتريفريدي (Demirbas and Tanrıverdi,
) :2012هدفت إىل التعرف على حتديد مهارات عمليات
العلم لدى عينة من الطالب املستجدين الدارسني للعلوم يف
اجلامعات الرتكية الذين يدرسون مقرر الفيزياء العملية ( )1يف
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مهارات عمليات العلم لدى معلمي الدراسات االجتماعية
يف سلطنة عمان ،يف حني تناولت دراسة دميربس وترينفردي
) (Demirbas, and Tanrıverdi,2012مهارات عمليات العلم
التكاملية لدى عينة من الطالب الدارسني للعلوم يف
اجلامعات الرتكية .وتناولت دراسة بلفقيه )،(Balfakih, 2010
وأيب ذويب ( )2005معلمي العلوم سواء قبل اخلدمة أو يف
أثنائها ،يف حني حاولت دراسة القادري ( )2005تطوير
مقياس ملهارات التفكري العلمي لطلبة اجلامعة ،ولكن حماوره
كانت خمتلفة مع حماور البحث احلايل كما أهنا أجريت يف
األردن ،ومن هنا فإن البحث احلايل خيتلف عن الدراسات
السابقة يف:
 .1إعداد مقياس خاص مبهارات التجريب العلمي يف
ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين (من إعداد
الباحثني).
 .2عينة البحث من طالب جامعة امللك خالد يف
اململكة العربية السعودية الدارسني للعلوم.

دراسة أيب ذويب ( :)2005هدفت إىل التعرف على
مستوى التفكري العلمي لدى معلمي املرحلة األساسية يف
مديرية تربية قصبة املفرق ،واستتدمت مقياس التفكري
العلمي الذي طوره القادري ،وطبق على عينة من معلمي
املرحلة األساسية يف مديرية تربية قصبة املفرق البالغ عددهم
( )148معلما ،وأظهرت نتائج الدراسة ضعف أداء عينة
الدراسة على مقياس التفكري العلمي وجماالته الفرعية ،كذلك
عدم وجود فروق تعزى ملتغري التتصص يف املقياس كليا
وجماالته باستثناء جمال التعميم إذ ظهرت فروق لصاحل
التتصص العلمي ،كذلك بالنسبة ملتغري اخلربة مل توجد فروق
يف أداء عينة املقياس كليا وجماالته باستثناء جمال التعميم ،إذ
ظهرت فروق لصاحل األفراد ذوي اخلربة األقل ،ومل توجد فروق
أيضا تعزى للتفاعل بني عامل التتصص واخلربة على املقياس
كليا ومجيع جماالته.
يتضح من عرض الدراسات السابقة أهنا مل تتناول بشكل
صريح مهارات التجريب العلمي للمقارنة بني أداء طالب
اجلامعة الدارسني للعلوم يف أكثر من ختصص يف جامعة
امللك خالد باململكة العربية السعودية ،وهو ما مييز البحث
احلايل عن الدراسات السابقة .إذ تناولت دراسة حممد
( )2016مهارات االستقصاء العلمي لدى معلمي العلوم قبل
اخلدمة جبامعة املنيا ،وتناولت دراسة السالمات ()2014
مهارات االستقصاء العلمي لدى طالب جامعة الطائف
وعالقته مبستوى حتصيلهم العلمي واتاهاهتم العلمية ،يف
حني قدمت دراسة الرياشي وحسن ( )2014برناجما تدريبيا
لطالب الدراسات العليا يف جامعة امللك خالد يف مهارات
البحث العلمي ،وتناولت دراسة الرباين ()Al-Rabaani, 2014

المنهج واإلجراءات:
أولً-المنهج :اعتمد البحث على املنهج الوصفي؛
وذلك مبا يتناسب مع طبيعة البحث وأهدافه.
ثانياً-عينة البحث :تكونت عينة البحث األساسية من
( )151طالبا ،وحددت بطريقة قصدية؛ وهم مجيع طالب
املستوى األخري يف الكليات احملددة ،كما هو موضح يف
جدول (:)1

جدول1
وصف عينة البحث األساسية

الرتبية

الكلية

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم

التتصص

البكالوريوس

الدبلوم الرتبوي

الفيزياء

البيولوجي

صحة عامة

خدمات طبية

العدد

26

28

32

25

20

20
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(2010

وبلفقيه
(.)2005

ثالثاً :أداة البحث:
.1

مقياس مهارات التجريب العلمي

ر
أعد املقياس من خالل اخلطوات اآلتية:

 ،)Balfakih,والقادري ( ،)2005وأيب ذويب

ج .مواصفات المقياس :ب رين املقياس حبيث تعاجل كل مهارة

فرعية مبجموعة من األسئلة ،وذلك على النحو املوضح يف
جدول (.)2

أ .هدف المقياس :قياس مستوى متكن طالب جامعة
امللك خالد الدارسني للعلوم من مهارات التجريب العلمي.

ب .تحديد مهارات المقياس :مت حتديد ( )7مهارات تعرب
عن مهارات التجريب العلمي من خالل االطالع على بعض
الدراسات السابقة مثل :حممد ( ،)2016والسالمات (،)2014
جدول 2
مواصفات مقياس مهارات التجريب العلمي
البيانات /المهارات

تحديد المشكلة

ضبط المتغيرات

فرض الفروض

تنظيم البيانات

تفسير البيانات

التعريف اإلجرائي

التجريب

عدد املفردات

9

8

9

7

9

9

9

النسبة املئوية

15

13.33

15

11.66

15

15

15

ط .حساب الثوابت اإلحصائية للمقياس :طبق املقياس على

د .نوع مفردات المقياس :أسئلة موضوعية من منط

عينة استطالعية قوامها ( )28طالبا من الدارسني للعلوم جبامعة
امللك خالد يف الفصل الثاين للعام الدراسي (1438 /1437ه)ـ
(2017 /2016م)

االختيار من متعدد ذي األربعة البدائل.

ه .صياغة مفردات المقياس :تكون كل سؤال من جزأين
رئيسني ،مها :مقدمة السؤال ،وبدائل اإلجابة ،وتكون
املقياس يف صورته األولية من ( )60سؤاال.

)1

و .مواد المقياس :متثلت يف اجلزء األول كراسة األسئلة،

تعليمات ومفردات املقياس واضحة ومل يستفسر عنها أي طالب.

واجلزء اآلخر منوذج كراسة اإلجابة.

)2

وضوح التعليمات ومعاني مفردات المقياس :كانت
حساب معامل الثبات :مت حساب معامل ثبات املقياس

بطريقة ألفا كرونباخ،

ز .تقدير الدرجات وطريقة تصحيح المقياس :أعطيت

وكان (.)0.77

ي .صدق المقياس :مت حسابه عن طريق صدق االتساق

لكل إجابة صحيحة درجة واحدة ،واإلجابة اخلطأ واملرتوكة
أعطيت صفرا ،وأعد مفتاح تصحيح لتسهيل عملية
التصحيح.

الداخلي ،إذ مت حساب قيم معامالت االرتباط بني درجة
املهارات الفرعية مع الدرجة الكلية للمقياس ،ومجيعها دال عند
مستوى ( ،)0.01عدا مهارة التجريب فهي دال عند مستوى
( ،)0.05وذلك على النحو املوضح يف جدول (.)3

ح .عرض الصورة األولية للمقياس على المحكمين:
وذلك الستطالع آرائهم يف :مناسبة كل سؤال للمهارة
الفرعية ،ومناسبة مستوى السؤال للطالب عينة البحث،
وصحة األسئلة من الناحية العلمية واللغوية ،ووضوح
تعليمات املقياس ،وصالحية املقياس للتطبيق.
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جدول3
قيم معامل الرتباط بين درجات مهارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
البيانات  /المهارة

تحديد المشكلة

ضبط المتغيرات

فرض الفروض

تنظيم البيانات

تفسير البيانات

التعريف اإلجرائي

التجريب

معامل االرتباط
مستوى الداللة

0.61
* 0.00

0.6
*0.00

5 .0
*0.00

0.55
*0.00

0.87
*0.00

0.86
*0.00

0.44
**0.01

** دال عند 0.05

* دال عند 0.01

خامسا :نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها:

ك .حساب زمن تطبيق المقياس :مت حساب الزمن الالزم
لقراءة تعليمات املقياس ،وهو حوايل ( )5دقائق ،ومت حساب
متوسط الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية يف
اإلجابة عن املقياس وهو حوايل ( )35دقيقة ،وبذلك فإن
الزمن الالزم لإلجابة عن املقياس كليا ( )40دقيقة.
بذلك أصبح املقياس يف صورته النهائية مكونا من
( )60مفردة ،وأصبح صاحلا للتطبيق أداة لقياس مهارات
التجريب العلمي يف البحث احلايل.

بعد االنتهاء من تطبيق أداة القياس على عينة البحث
األساسية ،صححت ،ورصدت النتائج يف جداول متهيدا
ملعاجلتها إحصائيا باستتدام برنامج  SPSSاإلصدار (،)18
ومناقشتها وتفسريها لإلجابة عن أسئلة البحث.
.1

إجابة السؤال األول وتحليلها وتفسيرها:

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه" :هل يوجد فرق
دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب جامعة امللك خالد
الدارسني للعلوم (عينة البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ
( )%80من الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب
العلمي؟" .است ر
تدمت املتوسطات احلسابية والنسب املئوية
واختبار (ت) لدرجات عينة البحث األساسية ،وجدول ()4
يبني هذه النتائج.

ابعا -تطبيق أداة البحث :طبق مقياس مهارات التجريب
رً
العلمي على عينة البحث األساسية يف الفصل الثاين للعام
الدراسي (1438 /1437ه) (2017/2016م).

جدول4
المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج مقياس مهارات التجريب العلمي على عينة البحث (ن= )151
البيانات
مهارات المقياس
حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي
التجريب
املقياس كليا
* دال عند 0.01

الدرجة الكلية
9
8
9
7
9
9
9
60

المتوسط
الحسابي
3.51
2,68
3.6
2.12
4.92
4.3
2.73
23.89

المتوسط العتباري
7.3
6.4
7.3
5.6
7.3
7.3
7.3
48

** دال عند 0.05
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النسب

النحراف

المئوية

المعياري

39
33.5
40
30.28
54.66
47.77
30.3
39.81

1.65
1.3
1.77
1.27
2.45
2.25
1.66
8.25

قيمة ت

مستوى الدللة

28.31
35.05
25.62
33.56
11.9
16.3
33.62
35.88

*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 60الرياض (رجب 1439هـ /مارس 2018م)

 .2خلو األنشطة العلمية اليت ميارسها الطالب (عينة
البحث) واملرتبطة بتدريس املقررات العلمية من أي مشاريع
حبثية تطبق من خالهلا مهارات التجريب العلمي.
 .3عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس باملمارسات التطبيقية
هلذه املهارات واالقتصار على اجلوانب النظرية املرتبطة هبذه
املهارات.
 .4االهتمام يف برامج اإلعداد باحملتوى العلمي واملعارف
النظرية األكادميية يفوق االهتمام باجلوانب املهارية والوجدانية
اليت من بينها مهارات التجريب العلمي.
 .5مهارات التجريب العلمي حتتاج إىل فرتات زمنية طويلة
كي يتمكن اخلريج من إتقاهنا ،وحيتاج هذا من واضعي برامج
اإلعداد إدراج هذه املهارات يف اخلطة الدراسية لربامج
اإلعداد منذ املستويات األوىل والرتكيز عليها بوصفها أحد
أهداف التدريس الرئيسة للمقررات الدراسية املتتلفة.

يتضح من جدول ( )4أن املتوسط احلسايب لدرجات عينة
البحث يف املقياس كليا هو ( )23.89من أصل ( )60درجة،
والنسبة املئوية هلا كانت ( ،)39.81وأن قيمة (ت) كانت
( ،)35.88وجاءت املتوسطات احلسابية لدرجات عينة البحث
يف املهارات الفرعية للمقياس على النحو اآليت :تفسري البيانات
( ،)4.92والتعريف اإلجرائي ( ،)4.3وفرض الفروض (،)3.6
وحتديد املشكلة ( ،)3.51والتجريب ( ،)2.73وضبط املتغريات
( ،)2.68وتنظيم البيانات ( ،)2.12وأن قيمة (ت) للمهارات
الفرعية للمقياس كانت على الرتتيب،)35.05( ،)28.31( :
( ،)33.62( ،)16.3( )11.9( ،)33.56( ،)25.62وهذه القيم
مجيعها دالة عند مستوى ( ،)0.01وتشري إىل وجود فرق بني
متوسط درجات عينة البحث يف مقياس مهارات التجريب
العلمي واملتوسط االعتباري املقدر بـ  % 80من درجة الكلية
للمقياس لصاحل املتوسط االعتباري؛ مما يعين عدم متكن طالب
جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم (عينة البحث) من مهارات
التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي
والعشرين ،وقد يرجع ذلك إىل:
 .1عدم ممارسة الطالب (عينة البحث) مهارات التجريب
العلمي على مستوى التطبيق واملمارسة خالل دراستهم
للمقررات الدراسية يف برامج إعدادهم ،واقتصار الدراسة على
املستوى النظري.

.2

إجابة السؤال الثاني وتحليلها وتفسيرها:

لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه" :هل يوجد فرق
دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب كلية الرتبية (عينة
البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ ( )%80من الدرجة
الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي؟" .است ر
تدمت
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واختبار (ت) لدرجات
طالب كلية الرتبية (عينة البحث) ،وجدول ( )5يبني هذه
النتائج.

جدول 5
المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج مقياس مهارات التجريب العلمي على عينة البحث من طالب كلية التربية (ن= )54
البيانات
مهارات المقياس
حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي
التجريب

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

المتوسط العتباري

النسب المئوية

النحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الدللة

9
8
9
7
9
9
9

3.9
3.07
4.3
2.44
5.67
4.7
3.5

7.3
6.4
7.3
5.6
7.3
7.3
7.3

43.33
38.4
47.77
34.85
63
52.2
38.9

1.66
1.25
1.6
1.32
2.17
2.14
1.65

14.99
19.44
12.71
17.47
5.52
8.7
16.94

*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
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البيانات
مهارات المقياس

الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي

المتوسط العتباري

النسب المئوية

النحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الدللة

60

27.6

48

45

7.95

18.82

*0.00

املقياس كليا

** دال عند مستوى 0.05

* دال عند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )5أن املتوسط احلسايب لدرجات طالب
كلية الرتبية (عينة البحث) يف املقياس كليا هو ( )27.6من
أصل ( )60درجة ،والنسبة املئوية هلا كانت ( ،)45وأن قيمة
(ت) كانت ( )18.82وهي قيمة دالة عند مستوى (،)0.01
وجاءت املتوسطات احلسابية لدرجاهتم يف املهارات الفرعية
للمقياس على النحو اآليت :تفسري البيانات (،)5.67
والتعريف اإلجرائي ( ،)4.7وفرض الفروض ( ،)4.3وحتديد
املشكلة ( ،)3.9والتجريب ( ،)3.5وضبط املتغريات (،)3.07
وتنظيم البيانات ( ،)2.44وأن قيمة (ت) للمهارات الفرعية
مجيعها دال عند مستوى ( ،)0.01وتشري إىل وجود فرق بني
متوسط درجات طالب كلية الرتبية (عينة البحث) يف مقياس
مهارات التجريب العلمي واملتوسط االعتباري املقدر بـ
( )%80من درجة الكلية للمقياس لصاحل املتوسط االعتباري،
مما يعين عدم متكن طالب كلية الرتبية جامعة امللك خالد
الدارسني للعلوم (عينة البحث) من مهارات التجريب العلمي
يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي والعشرين ،وقد يرجع
ذلك إىل أن:
 .1االهتمام يف برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبية جامعة
امللك خالد باجلوانب األكادميية املعرفية بوجه كبري على
حساب االهتمام باجلوانب املهارية التطبيقية.

 .2املقررات العلمية اليت تدرس يف كلية العلوم ال تعطي
اهتماما كافيا مبمارسة مهارات التجريب العلمي املرتبطة
مبقرراهتم الدراسية وتطبيقها.
 .3املقررات الرتبوية هتتم بتقدمي املعارف الرتبوية النظرية دون
االهتمام مباشرة مبهارات التجريب العلمي.
 .4األهداف اخلاصة مبقرر تدريس العلوم على وجه التحديد
يضعف فيها الرتكيز على اجلانب املهاري الذي يتضمن
مهارات التجريب العلمي.
 .5التدريب امليداين (الرتبية العملية) خيلو من ممارسة هذه
املهارات عمليا أثناء التدريس يف مراحل التعليم العام.
.3

إجابة السؤال الثالث وتحليلها وتفسيرها:

لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه" :هل يوجد فرق
دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب كلية العلوم (عينة
البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ ( )%80من الدرجة الكلية
ملقياس مهارات التجريب العلمي؟" .است ر
تدمت املتوسطات
احلسابية والنسب املئوية واختبار (ت) لدرجات عينة البحث
األساسية ،وجدول ( )6يبني هذه النتائج.

جدول6
المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج مقياس مهارات التجريب العلمي على عينة البحث (طالب كلية العلوم) (ن= )57
البيانات مهارات

الدرجة

المتوسط

المتوسط

النسب

النحراف

المقياس

الكلية

الحسابي

العتباري

المئوية

المعياري

حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي

9
8
9
7
9
9

2.77
2.47
3
1.98
4.71
3.77

7.3
6.4
7.3
5.6
7.3
7.3

30.77
30.87
3.33
28.28
52.33
41.88

1.65
1.44
1.66
1.36
2.73
2.24

105

قيمة ت
20.61
20,57
19.45
19.94
7.12
11.87

مستوى
الدللة
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
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البيانات مهارات

الدرجة

المتوسط

المتوسط

النسب

النحراف

المقياس

الكلية

الحسابي

العتباري

المئوية

المعياري

التجريب
املقياس كليا

9
60

1.94
20.66

7.3
48

21.55
34.43

1.31
7.68

* دالة عند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )6أن املتوسط احلسايب لدرجات طالب
كلية العلوم (عينة البحث) يف املقياس كليا هو ( )20.66من
أصل ( )60درجة ،والنسبة املئوية هلا كانت ( ،)34.43وأن
قيمة (ت) كانت ( )26.85وهي قيمة دالة عند مستوى
( ،)0.01وجاءت املتوسطات احلسابية لدرجات عينة البحث
يف املهارات الفرعية للمقياس على النحو اآليت :تفسري
البيانات ( ،)4.71والتعريف اإلجرائي ( ،)3.77وفرض
الفروض ( ،)3وحتديد املشكلة ( ،)2.77وضبط املتغريات
( ،)2.47وتنظيم البيانات ( ،)1.98والتجريب ( ،)1.94وأن
قيمة (ت) للمهارات الفرعية مجيعها دال عند مستوى
( ،)0.01وتشري إىل وجود فرق بني متوسط درجات طالب
كلية العلوم عينة البحث يف مقياس مهارات التجريب العلمي
واملتوسط االعتباري املقدر بـ ( )%80من درجة الكلية
للمقياس لصاحل املتوسط االعتباري ،مما يعين عدم متكن
طالب كلية العلوم جامعة امللك خالد (عينة البحث) من
مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن
احلادي والعشرين ،وقد يرجع ذلك إىل أن:
 .1االهتمام يف كلية العلوم يكون باجلانب األكادميي
التتصصي.

قيمة ت
30.73
26.85

مستوى
الدللة
*0.00
*0.00

 .2اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة يف تدريس املقررات
األكادميية بكلية العلوم ال تتناسب مع حتقيق هدف التمكن
من مهارات التجريب العلمي.
 .3االهتمام باملعارف النظرية يكون بوجه أكرب من الرتكيز
على ممارسة األنشطة البحثية اليت تعني الطالب يف اكتساب
هذه املهارات.
 .4االهتمام باملهارات اليدوية املعملية ،مثل :التشريح،
واستتدام الكيماويات واملواد املعملية دون الرتكيز على
املهارات املرتبطة باجلانب العقلي.
 .5االهتمام يف عملية التقومي باجلانب املعريف دون االهتمام
بتقومي املهارات العقلية؛ مما يقلل من اهتمام الطالب بإتقان
مثل هذه املهارات.
.4إجابة السؤال الرابع وتحليلها وتفسيرها:
لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصه" :هل يوجد فرق
دال إحصائيا بني متوسط درجات طالب كلية العلوم الطبية
التطبيقية (عينة البحث) واملتوسط االعتباري املقدر بـ  %80من
الدرجة الكلية ملقياس مهارات التجريب العلمي؟" .مت استتدام
املتوسطات احلسابية والنسب املئوية واختبار (ت) لدرجات عينة
البحث األساسية ،وجدول ( )7يبني هذه النتائج.

جدول 7
المتوسط الحسابي والنسب المئوية وقيم (ت) لنتائج مقياس مهارات التجريب العلمي على عينةة البحةث (طةالب كليةة العلةوم الطبيةة التطبيقيةة)
(ن= )40
البيانات مهارات

الدرجة

المتوسط

المتوسط

النسب

النحراف

المقياس

الكلية

الحسابي

العتباري

المئوية

المعياري

قيمة ت

مستوى
الدللة

حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات

9
8
9
7

4.05
2.45
3.55
1.9

7.3
6.4
7.3
5.6

45
30.62
39.44
27.14

1.21
1.03
1.82
0.95

16.87
24.1
12.99
24.5

*0.00
*0.00
*0.00
*0.00

تفسري البيانات

9

4.2

7.3

46.66

2.16

9.06

*0.00
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البيانات مهارات

الدرجة

المتوسط

المتوسط

النسب

النحراف

المقياس

الكلية

الحسابي

العتباري

المئوية

المعياري

التعريف اإلجرائي
التجريب
املقياس كليا

9
9
60

4.45
2.85
23.45

7.3
7.3
48

49.44
31.66
39.08

2.31
2.85
7.5

* دالة عند مستوى 0.01

يتضح من جدول ( )7أن املتوسط احلسايب لدرجات
طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية (عينة البحث) يف املقياس
كليا هو ( )23.45من أصل ( )60درجة ،والنسبة املئوية هلا
كانت ( ،)39.08وأن قيمة (ت) كانت ( )20.64وهي
قيمة دالة عند مستوى ( ،)0.01وجاءت املتوسطات
احلسابية لدرجات عينة البحث يف املهارات الفرعية للمقياس
على النحو اآليت :التعريف اإلجرائي ( ،)4.45وتفسري
البيانات ( ،)4.2وحتديد املشكلة ( ،)4.05وفرض الفروض
( ،)3.55والتجريب ( ،)2.85وضبط املتغريات (،)2.45
وتنظيم البيانات ( ،)1.9وأن قيمة (ت) للمهارات الفرعية
مجيعها دال عند مستوى ( ،)0.01وتشري إىل وجود فرق بني
متوسط درجات طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية (عينة
البحث) يف مقياس مهارات التجريب العلمي واملتوسط
االعتباري املقدر بـ  %80من درجة الكلية للمقياس لصاحل
املتوسط االعتباري ،مما يعين عدم متكن طالب كلية العلوم
الطبية التطبيقية جامعة امللك خالد (عينة البحث) من

مستوى

قيمة ت

الدللة
*0.00
*0.00
*0.00

7.77
16.82
20.64

مهارات التجريب العلمي يف ضوء متطلبات تربية القرن احلادي
والعشرين ،وقد يرجع ذلك إىل أن:
 .1أغلب املقررات اليت يدرسها طالب هذه الكلية يف
برنامج إعدادهم هتتم بوجه أكرب باجلانب التتصصي الطيب
أكثر من مقررات العلوم األكادميية العامة.
 .2يف أثناء دراسة هذه املقررات األكادميية وبالرغم من
النسب القليلة املتصصة هلا ،فإن تدريسها يتم على املستوى
النظري أكثر من مستوى التطبيق واملمارسة.
 .3أساليب التدريس واسرتاتيجياته اليت يستتدمها أعضاء
هيئة التدريس تركز بوجه أكرب على معاجلة اجلوانب النظرية
وتقدمي الكم الكبري من املعارف دون االهتمام جبوانب
التفكري املتتلفة.
 .4اعتماد التقومي على االختبارات اليت تقيس اجلوانب
املعرفية للتعلم ،وهتتم بقياس القدرات التحصيلية للمتعلمني،
وعدم االهتمام بقياس نواتج التعلم املهارية والوجدانية ،وإن
متت فإهنا تتم بوجه غري منضبط.

تعقيب على النتائج األسئلة من األول إلى الرابع:
يوضح الشكل ( )1ترتيب متوسط درجات عينة البحث للعينة الكلية ولكل كلية على حدة:
30
20
23.45

20.66

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم

27.6

23.89

كلية التربية

العينة ككل

10
0

شكل ( :)1متوسط درجات عينة البحث وف ًقا لتخصصهم في مقياس التجريب العلمي
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بسلطنة عمان يف اكتساب عمليات العلم ،و بلفقيه
 )2010اليت أجريت على معلمي العلوم قبل اخلدمة ويف أثنائها يف
عمليات العلم التكاملية ،وأيب ذويب ( )2005اليت أجريت على
معلمي املرحلة األساسية يف مهارات التفكري العلمي.
وختتلف مع نتائج دراسة السالمات ( )2014اليت
أثبتت نتائجها متكن طالب كلية الرتبية يف مهارات
االستقصاء العلمي.

يتضح من شكل ( )1أن متوسط الدرجة لطالب جامعة
امللك خالد الدارسني للعلوم العينة ككل يف مقياس مهارات
التجريب العلمي هو ( )23.89من الدرجة الكلية املقدرة بـ
( )60درجة ،وأن متوسط درجة الطالب وفقا للكليات
بالرتتيب كلية الرتبية ( )27.6مث كلية العلوم الطبية التطبيقية
( )23.45وأخريا كلية العلوم ( ،)20.66واملالحظ أن
متوسط درجة طالب كلية الرتبية ختطت الدرجة املتوسطة
للعينة ككل يف حني اخنفض متوسط درجات طالب كلية
العلوم الطبية التطبيقية وكلية العلوم عن متوسط الدرجة
الكلية ،وبالرغم من هذا فإن متوسط الدرجة للعينة ككل أو
يف أي كلية على حدة مل يصل إىل مستوى التمكن املقدر بـ
( )%80من الدرجة الكلية للمقياس.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من :حممد
( )2016اليت أجريت على طالب كلية الرتبية يف مهارات
االستقصاء العلمي ،والرباين ) (Al-Rabanni, 2014اليت
أجريت على معلمي الدراسات االجتماعية قبل اخلدمة

( Balfakih,

 .5إجابة السؤال الخامس وتحليلها وتفسيرها:

لإلجابة عن السؤال اخلامس الذي نصه " :هل يوجد
فرق دال إحصائيا بني متوسطات درجات طالب الكليات
العلمية جبامعة امللك خالد (الرتبية ـ العلوم ـ العلوم الطبية
التطبيقية) يف مقياس مهارات التجريب العلمي ؟" .است ر
تدم
حتليل التباين األحادي للمقارنة بني داللة الفروق بني
متوسطات درجات عينة البحث وفقا للتتصص ،وجدول
( )8يبني هذه النتائج.

جدول 8
نتائج اختبار تحليل التباين لدللة الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث في مقياس مهارات التجريب العلمي وف ًقا للتخصص
البيانات مهارات المقياس
الكلي

مصدر التباين

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة ف

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

2
148
150

1355.15
8865.16
10.220.3

677.57
59.9

11.31

يتضح من جدول ( )8أن قيمة (ف) هي ( )11.31وهي
قيمة دالة عند مستوى ( ،)0.01مما يشري إىل وجود فروق،
جدول 9
اختبار "شيفيه" للكشف عن مصدر الفروق وف ًقا للتخصص
البيانات المقياس
الكلي
* دالة عند مستوى 0.01

مستوى الدللة
0.000

ولتعرف هذه الفروق مت الكشف عنها باستتدام اختبار شفيه،
وذلك كما هو حمدد يف جدول (.)9

التخصص

المتوسط

كلية التربية

كلية العلوم

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الرتبية
كلية العلوم
كلية العلوم الطبية التطبيقية

27.6
20.66
23.45

 *6.96**4.17-

*6.96
2.78 -

**4.17
2.78
-

** دالة عند مستوى 0.05

متوسط درجات طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم (عينة
البحث) لصاحل طالب كلية الرتبية.

يتضح من جدول ( )9ما يأيت:
 .1وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني
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من االهتمام باملعارف األكادميية العلمية على حساب اجلانب
املهاري واملمارسة التطبيقية ،نظرا لتزايد حجم املعرفة يف الوقت
الراهن.
وختتلف نتائج البحث احلايل مع ما خلصت إليه نتائج
دراسة دميربس وترانقريدي )(Demirbas and Tanrıverdi, 2012
اليت أظهرت عدم وجود فروق بني طالب اجلامعات الرتكية
املتتلفة يف نتائج مقياس عمليات العلم ،وأيب ذويب ()2005
اليت أشارت إىل عدم وجود فرق دال إحصائيا يرجع إىل
التتصص يف مقياس مهارات التفكري العلمي.

 .2وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( )0.05بني
متوسط درجات طالب كلية الرتبية وطالب كلية العلوم
الطبية التطبيقية (عينة البحث) لصاحل طالب كلية الرتبية.
 .3عدم وجود فرق دال إحصائيا بني متوسط درجات
طالب كلية العلوم وطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية.
وقد يرجع ذلك إىل أن:
 .1هناك مقررات خاصة بتدريس العلوم ميكن أن تشري إىل
بعض هذه املهارات على املستوى النظري وأيضا يف أثناء
التدريب على التدريس.
 .2طالب كلية الرتبية يكتسبون اجلوانب النظرية املتعلقة هبذه
املهارات من خالل دراستهم للمقررات الرتبوية مثل علم
النفس الرتبوي والقياس والتقومي.
 .3طالب كلية الرتبية قد ميارسون بعضا من هذه املهارات من
خالل ممارستهم للتدريب امليداين أو مقرر التدريس املصغر.
 .4بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قد يهتمون
بتكليف الطالب ببعض األنشطة اليت قد تسهم يف تنمية
بعض هذه املهارات.
 .5برامج اإلعداد يف كلييت العلوم ،والعلوم الطبية التطبيقية تعلي

 .6إجابة السؤال السادس وتحليلها وتفسيرها:
لإلجابة عن السؤال السادس الذي نصه " :هل يوجد
فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب الدبلوم العام
(ختصص علوم) ،والتعليم االبتدائي (علوم) يف كلية الرتبية يف
مقياس مهارات التجريب العلمي ؟" .است ر
تدمت املتوسطات
احلسابية واختبار(ت) للمقارنة بني متوسط درجات طالب كلية
الرتبية (عينة البحث) يف مرحليت البكالوريوس والدبلوم الرتبوي
الدارسني للعلوم ،وجدول ( )10يبني هذه النتائج.

جدول 10
نتائج اختبار (ت) والمتوسط الحسابي والنحةراف المعيةاري لطةالب مرحلةة البكةالوريوس (ن=  )26والةدبلوم التربةوي (ن=  )28بكليةة التربيةة
جامعة الملك خالد
البيانات المهارات
حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي

التخصص

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس

3.73
4.07
2.96
3.17
4.53
4.07
2.84
2.07
6.38
5
5.8

1.61
1.71
1.21
1.3
1.2
1.9
1.22
1.33
1.72
2.35
1.89

الدبلوم الرتبوي

3.78

1.91
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قيمة ت

مستوى الدللة

0.75

0.45

0.63

0.53

1.06

0.29

2.22

**0.03

2,44

**0.018

3,89

*0.000
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البيانات المهارات
التجريب
املقياس كليا
* دال عند مستوى 0.01

التخصص

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي
البكالوريوس
الدبلوم الرتبوي

3.73
3.25
30
25.42

1.75
1.55
6.08
8.91

** دال عند مستوى 0.05

يتضح من جدول ( )10أن املتوسط احلسايب لدرجات
طالب مرحلة البكالوريوس يف مقياس مهارات التجريب
العلمي كليا هو ( ،)30يف حني كان لطالب الدبلوم الرتبوي
( ،)25.42وأن قيمة (ت) كانت ( )2.18وهي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05أما عن قيمة (ت) يف
املهارات الفرعية للمقياس فكانت غري دالة يف مهارات:
حتديد املشكلة وضبط املتغريات وفرض الفروض والتجريب،
يف حني كانت قيمة (ت) دالة عند مستوى ( )0.01ملهارة
التعريف اإلجرائي لصاحل طالب مرحلة البكالويوس ،كذلك
كانت قيمة (ت) دالة عند مستوى ( )0.05يف مهارات
تنظيم البيانات وتفسري البيانات.
وقد يرجع وجود فروق بني متوسط درجات طالب
كلية الرتبية (مرحلة البكالوريوس ،والدبلوم الرتبوي) لصاحل
طالب مرحلة البكالوريوس إىل أن:
 .1طالب مرحلة البكالوريوس يدرسون بعض املقررات
الرتبوية بالتزامن مع املقررات األكادميية العلمية مما قد يسهم
يف امتالكهم لبعض هذه املهارات.
 .2طالب الدبلوم العام درسوا املقرررات األكادميية منذ فرتة
زمنية ،مما قد يعوق تذكرهم هلذه املهارات أو ما يرتبط هبا من
جانب نظري.
 .3أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية قد يستتدمون بعض
االسرتاتيجيات التدريسية اليت تعني طالب مرحلة

قيمة ت

مستوى الدللة

1.06

0.29

2.18

**0.03

البكالوريوس على اكتساب بعض من هذه املهارات
وممارستها.
 .4عدد طالب مرحلة البكالوريوس (ختصص علوم) يكون
قليال مما يتيح هلم ممارسة بعض األنشطة اليت قد تساعد على
تنمية بعض هذه املهارات.
 .5التدريب امليداين ميارس يف أربعة مستويات ،يف حني أن
طالب الدبلوم ميارسونه فصال دراسيا واحدا؛ مما قد يعطي
فرصة أكرب لطالب البكالوريوس يف ممارسة بعض هذه
املهارات.
وتتفق نتائج البحث احلايل مع ما خلصت إليه نتائج
دراسة كل من :حممد ( )2016اليت أظهرت وجود فرق دال
إحصائيا لصاحل طالب شعبيت الفيزياء والكيمياء على
حساب طالب شعبة البيولوجي يف مقياس مهارات
االستقصاء ،ودراسة بلفقيه ( )Balfakih, 2010اليت أظهرت
وجود فرق دال إحصائيا لصاحل معلمي العلوم يف أثناء اخلدمة
يف مهارات عمليات العلم التكاملية.
 .7إجابة السؤال السابع وتحليلها وتفسيرها:
لإلجابة عن السؤال السابع الذي نصه " :هل يوجد
فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب ختصصي
(الفيزياء والبيولوجي) بكلية العلوم يف مقياس مهارات
التجريب العلمي؟" .است ر
تدمت املتوسطات احلسابية
واختبار(ت) لدرجات عينة البحث ،وجدول ( )11يبني هذه
النتائج.
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جدول 11
نتائج اختبار (ت) والمتوسط الحسابي والنحراف المعياري لطالب تخصص الفيزياء (ن=  )32وطالب تخصةص البيولةوجي (ن=  )25بكليةة
العلوم جامعة الملك خالد
البيانات المهارات
حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي
التجريب
املقياس كليا

التخصص

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي
الفيزياء
البيولوجي

3
2.48
2.75
2.12
3.5
2.36
2.12
1.8
5.81
3.32
4.62
2.68
2.12
1.72
23.93
16.48

1.75
1.5
1.31
1.53
1.43
1.75
1.43
1.29
2.54
2.34
2.23
1.74
1.47
1.06
7.53
5.64

قيمة ت

مستوى الدللة

1.17

0.24

1.66

0.1

2.69

*0.00

0.888

0.38

3.79

*0.000

3.57

*0.001

1.15

0.25

4.12

*0.00

* دال عند مستوى 0.01

وتنظيمها.
 .2املهارات يف برنامج إعداد املتتصصني يف الفيزياء تعتمد
بصورة أكرب على املهارات العقلية وخباصة املستويات العليا
منها.
 .3اجلانب الكمي والكيفي يف نوعية التجارب يف جمال
الفيزياء أكرب من جمال البيولوجي.
وتتفق نتائج البحث احلايل مع ما خلصت إليه نتائج دراسة
حممد ( )2016اليت أظهرت وجود فرق دال إحصائيا لصاحل
طالب شعبيت الفيزياء والكيمياء على حساب طالب شعبة
البيولوجي يف مقياس مهارات االستقصاء إال أهنا أجريت
على طالب كلية الرتبية.

يتضح من جدول ( )11أن املتوسط احلسايب لدرجات
الطالب (ختصص الفيزياء) يف مقياس مهارات التجريب
العلمي كليا هو ( ،)23.93يف حني كان لطالب (ختصص
البيولوجي) ( ،)16.48وأن قيمة (ت) كانت ( )4.128وهي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01أما عن قيمة
(ت) يف املهارات الفرعية للمقياس فكانت غري دالة يف
مهارات حتديد املشكلة وضبط املتغريات وتنظيم البيانات
والتجريب ،يف حني كانت قيمة (ت) دالة عند مستوى
( )0.01ملهارات فرض الفروض وتفسري البيانات والتعريف
اإلجرائي لصاحل طالب (ختصص الفيزياء).
وقد يرجع وجود فرق لصاحل الطالب (ختصص
الفيزياء) إىل أن:
 .1تنفيذ التجارب الفيزيائية يستلزم التطبيق الكامل لبعض
هذه املهارات ،مثل :مهارة التجريب ،وتفسري البيانات

 .8إجابة السؤال الثامن وتحليلها وتفسيرها:
لإلجابة عن السؤال الثامن الذي نصه" :هل يوجد
فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب ختصصي
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است ر
تدمت املتوسطات احلسابية واختبار(ت) لدرجات عينة
البحث ،وجدول ( )12يبني هذه النتائج.

(الصحة العامة ،واخلدمات الطبية) بكلية العلوم الطبية
التطبيقية يف مقياس مهارات التجريب العلمي؟".

جدول 12
نتةائج اختبةار (ت) والمتوسةط الحسةابي والنحةراف المعيةاري لطةالب تخصصةي الصةحة العامةة (ن=  )20والخةدمات الطبيةة (ن=  )20بكليةة
العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك خالد
البيانات المهارات
حتديد املشكلة
ضبط املتغريات
فرض الفروض
تنظيم البيانات
تفسري البيانات
التعريف اإلجرائي
التجريب
املقياس كليا
* دال عند مستوى 0.01

التخصص

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية

5.1
3
2.8
2.1
4.3
2.8
2.1
1.7

0.3
0.8
0.4
1.33
1.5
1.8
1.1
0.8

صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية
صحة عامة
خدمات طبية

5
3.4
6.2
2.7
3.9
1.8
29.4
17.5

2.3
1.7
1.4
1.6
0.7
1.7
5.1
4

** دال عند مستوى 0.05

يتضح من جدول ( )12أن املتوسط احلسايب
لدرجات طالب (ختصص الصحة العامة) يف مقياس مهارات
التجريب العلمي كليا هو ( ،)29.4يف حني كان لطالب
(ختصص اخلدمات الطبية) ( ،)17.5وأن قيمة (ت) كانت
( )8.25وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01أما
عن قيمة (ت) يف املهارات الفرعية للمقياس فكانت غري دالة
يف مهارة تنظيم البيانات ،يف حني كانت قيمة (ت) دالة عند
مستوى ( )0.01ملهارات حتديد املشكلة وفرض الفروض
والتعريف اإلجرائي والتجريب لصاحل طالب الصحة العامة،
وكانت قيمة (ت) دالة عند مستوى ( )0.05يف مهارات
ضبط املتغريات وتفسري البيانات .وقد يرجع وجود فروق
لصاحل طالب الصحة العامة على حساب طالب اخلدمات

قيمة ت

مستوى الدللة

11

**0.00

2.24

*0.03

2.82

**0.00

1.33

0.18

2.49

*0.017

7,29

**0.00

5.07

**0.00

8.25

**0.00

الطبية إىل:
 .1نوعية املقررات يف ختصص الصحة العامة تركز تركيزا
أكرب على مقررات العلوم العامة يف حني أن املقررات يف
ختصص اخلدمات الطبية تركز تركيزا أكرب على مقررات
التتصص.
 .2األنشطة العملية والتطبيقية اليت متارس يف املقررات العامة
قد تركز على اجلانب التطبيقي أكثر من املقررات
التتصصية.
وال توجد أي من الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا
حاول املقارنة بني طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية يف
قياس مهارات التجريب العلمي أو مهارات االستقصاء أو
مهارات عمليات العلم التكاملية.
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ب .ختصيص أجزاء من مقررات العلوم تتضمن أنشطة تنمي
مهارات التجريب العلمي لدى طالب جامعة امللك خالد
الدارسني للعلوم.
ج .وضع خطة تدريبية لتنمية املهارات العقلية عامة
ومهارات التجريب العلمي خاصة لطالب جامعة امللك خالد
الدارسني للعلوم.
د .وضع خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس تتضمن
فعالة لتنمية
تدريبهم على استتدام اسرتاتيجيات تدريسية ّ
مهارات التجريب العلمي لدى متعلميهم.

تعقيب عام على النتائج:
أظهرت نتائج البحث احلايل ما يأيت:
 .1اخنفاض مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد
الدارسني للعلوم عينة البحث من مهارات التجريب العلمي،
إذ مل يصلوا إىل مستوى التمكن احملدد بـ ( )%80من الدرجة
الكلية للمقياس املـع ّد لذلك الغرض ،سواء أكان ذلك يف
عينة البحث كليا أم على مستوى كليات الرتبية والعلوم
والعلوم الطبية التطبيقية.
 .2وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب
كلية الرتبية وطالب كلية العلوم وطالب كلية العلوم الطبية
التطبيقية (عينة البحث) لصاحل طالب كلية الرتبية ،وعدم
وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب كلية
العلوم وطالب كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 .3وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطى درجات طالب
كلية الرتبية (الدبلوم العام يف الرتبية الدارسني للعلوم وطالب
بكالوريوس التعليم االبتدائي علوم) لصاحل طالب مرحلة
البكالوريوس.
 .4وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطى درجات طالب
ختصصي الفيزياء والبيولوجي بكلية العلوم لصاحل طالب
ختصص الفيزياء.
 .5وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالب
كلية العلوم الطبية التطبيقية ختصصي (الصحة العامة
واخلدمات الطبية) لصاحل طالب الصحة العامة .

 .2البحوث المقترحة :يقرتح البحث إمكانية إجراء
البحوث اآلتية:
أ .مدى اكتساب القائمني بتدريس املقررات العلمية جبامعة
امللك خالد ملهارات التجريب العلمي.
ب .مستوى متكن طالب جامعة امللك خالد الدارسني
للعلوم ملهارات اجلدل العلمي.
ج .دراسة مقارنة لطالب اجلامعات السعودية الدارسني
للعلوم ملهارات التجريب العلمي.
د .برنامج مقرتح لتنمية مهارات التجريب العلمي لطالب
جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم.
ه .تعرف فاعلية استتدام بعض االسرتاتيجيات التدريسية
يف اكتساب طالب جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم
ملهارات التجريب العلمي.
المراجع
أبو جادو ،صاحل حممد ونوفل ،حممد بكر .)2007( .تعليم التفكريـ النظرية
والتطبيق ،عمان :دار املسرية.
أبو ذويب ،أمحد مسلم سليمان .)2005(.مستوى التفكري العلمي لدى
معلمي املرحلة األساسية يف مديرية تربية قصبة املفرق .رسالة

سادسا ة التوصيات والبحوث المقترحة:
ً
 .1توصيات البحث :في ضوء النتائج السابقة ،يوصي
البحث بما يأتي:

ماجستري .كلية العلوم الرتبوية .جامعة آل البيت .األردن.
ترلينج ،بريين وفادل تشارلز .)2013( .مهارات القرن احلادي والعشرين
التعلم للحياة يف زماننا .ترمجة :بدر عبداهلل الصاحل .اململكة العربية
السعودية :جامعة امللك سعود.

أ .إعادة النظر يف توصيف املقررات اجلامعية لتضمني
مهارات التجريب العلمي ضمن مقررات برامج إعداد طالب
جامعة امللك خالد الدارسني للعلوم.
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Competence Level of scientific experimentation skills of King Khalid University students, studying
Science in light of twenty one century requirements (Evaluation Study)
Abdalla Aly Al- Kasy , Prof. Tammam Ismail Tammam and Dr. Mahmoud Ramadan Azam
Faculty of Education – King Khalied University

Submitted 15-10-2017 and Accepted on 19-11-2017
Abstract: This research aimed at identifying the skills of scientific experimentation in light of the requirements of the twentyfirst century education, and devising a scale for these skills to be administered to King Khalid University students who studied
Science in order to identify the differences in Performance of students of different colleges and departments on this scale. The
scientific experimentation skills scale consisted of (60) items distributed on seven sub skills: identifying the problem, controlling
variables, hypotheses, organizing data, interpreting data, definitions, and experimentation. Scientifically verified validity and
reliability research tool, then it was administered to the basic research sample (151) at the Faculty of Science, Education and
Applied Medical Sciences. The results of the research revealed a low level of the research sample regarding the skills of scientific
experimentation where they did not reach the level of mastery (80%) of the total grade of the scale, whether in the sample as a
whole or at the level of Colleges of Education, Science and Applied Medical Sciences. The results also revealed statistically
significant differences between mean scores of Faculty of Education students and Students at the College of Science and the
College of Applied Medical Sciences favoring students of the college of education. There were also statistically significant
differences between General Diploma in Education students and Bachelor of Elementary Education students favoring the
Bachelor students. There were also statistically significant differences between Physics students and Biology students favoring
Physics students. There were also statistically significant differences between General Health and Medical Services students at the
College of Applied Medical Sciences favoring Public Health Students. While there were no statistically significant differences
between the students of the college of science and those of the College of Applied Medical Sciences
Keywords: skills of scientific experimentation, requirements of 21st century education, King Khalid University Science
Students.
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مستوى تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة الثانوية
بالمملكة العربية السعودية

علي بن حسن بن حسين األحمدي

قسم املناهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية  -جامعة القصيم
قدم للنشر 1439/1/1هـ  -وقبل 1439 /3/5هـ

المستخلص  :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية يف حمتوى مناهج العلوم الطبيعية املطورة اليت تدرس
للطالب يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية .ولتحقيق هذا اهلدف قام الباحث ببناء قائمة بأبرز مفاهيم الطاقة األحفورية اليت يفرتض
توفرها يف احملتوىُ ،حكمت من قبل متخصصني ،مث بناء بطاقة حتليل يف ضوء تلك القائمة ،للتعرف على مدى توفر تلك املفاهيم يف حمتوى مناهج
العلوم هلذه املرحلة واليت بلغ عددها ( )21كتاباً ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .وأظهرت النتائج أن مفاهيم الطاقة األحفورية
العلمية جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة تضمني بلغت ( ،)%39.6يليها مفاهيم الطاقة األحفورية االقتصادية بنسبة ( )%20.5مث مفاهيم الطاقة
خيا مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية بنسبة ( .)%19.5كما أوضحت النتائج أن حمتوى منهج
األحفورية البيئية بنسبة ( )%20.4وأ ً
الكيمياء جاء يف املرتبة األوىل من حيث تضمينه ملفاهيم الطاقة األحفورية بنسبة ( )%47.6يليه حمتوى منهج األحياء بنسبة ( )%18.9مث
خيا حمتوى منهج علم األرض بنسبة ( .)%9وأظهرت
حمتوى منهج الفيزياء بنسبة ( )%13.4مث حمتوى منهج علم البيئة بنسبة ( )%11.1وأ ً
النتائج وجود اختالف يف توزيع هذه املفاهيم يف حمتوى مناهج العلوم ،وافتقارها إىل التوازن والشمول واالستمرارية .ويف ضوء تلك النتائج أوصت
الدراسة مبراجعة حمتوى مناهج العلوم احلالية وتطويرها  ،من خالل تضمينها مفاهيم الطاقة األحفورية حسب األبعاد املقرتحة يف هذه الدراسة ،ووفق
آلية تقوم على اعتماد معايي التتابع والتكامل والتوازن واالستمرارية عند تضمني هذه املفاهيم يف احملتوى.
الكلمات المفتاحية :مفاهيم الطاقة األحفورية ،احملتوى ،مناهج العلوم املطورة ،املرحلة الثانوية.
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الطبيعي يف عام 2040م ،حسب توقعات اخلرباء (
.)Energy Information Administration ,2016, p.61
وقد ّأدت األزمة النفطية يف سبعينات القرن املاضي ،يف
الواليات املتحدة األمريكية ،اليت ترتبت على قطع إمدادات
النفط ،خالل احلرب العربية اإلسرائيلية عام 1973م ،وما
تالها من زيادة يف أسعار النفط ،إىل حراك سياسي
واجتماعي وعلمي ،نادى بضرورة االستعانة بالرتبية؛ للتقليل
من آثار تلك األزمة ،وعالج املشكالت اليت جنمت عنها،
من خالل توضيح العالقة بني النفط بوصفه أحد أهم موارد
الطاقة ،وبني الرتبية بوصفها عملية مهمة يف حتديد كيفية
مستقبال ،وطرق إداراها،
التعامل احلكيم مع تلك املوارد
ً
وسبل التقليل من آثارها السلبية على الفرد ،واجملتمع ،والبيئة،
اعتمادا على كون الرتبية وسيلة اإلقناع املثلى حنو تغيي
ً
السلوك اجملتمعي جتاه الطاقة ( ألن. )1986،
ومن هنا برز مفهوم تعليم الطاقة Energy Education
الذي قصد به تعليم املفاهيم والتصورات األساسية املتعلقة
بالطاقة ،وحتديد األساليب واألدوات املساعدة يف تنمية
وتشجيع احملافظة على مصادرها ،وأخذ املبادرة الختاذ
القرارات الصائبة ،والقيام باألعمال املناسبة حنوها (ألن،
.)1986
كما أسهمت البحوث والدراسات العديدة ،اليت تَـلَت
تلك الفرتة واستمرت حىت اآلن ،يف إبراز مفهوم تعليم
الطاقة ،اليت نشطت يف عدة دول ،تأيت يف مقدمتها الواليات
املتحدة األمريكية ،مث بلدان االحتاد األوريب ،وشرق آسيا،
واسرتاليا وغيها ،بقصد التعرف على تصورات وطبيعة املعرفة
لدى أفراد اجملتمع حنو الطاقة ومفاهيمها ،وتأثيااها ،وأساليب
التعامل مع تطبيقااها ،وهو ما عرف مبفهوم حمو أمية الطاقة
 Energy Literacyإذ أظهرت نتائج غالبية هذه الدراسات،
اخنفاضا ،يف هذا اجلانب ،سواء على مستوى أفراد
تدنيًا و ً
اجملتمع كليًا كما يف دراسة بيتل وآخرين ( Bittle et al.,
 )2009يف الواليات املتحدة األمريكية ،أم على مستوى

المقدمة

U.S.

تش ّكل مصادر الطاقة األحفورية  -النفط والغاز الطبيعي
والفحم احلجري  -املورد الرئيس لتغذية عصب النمو
االقتصادي والصناعي يف العامل ،وظلّت حىت اآلن يف مقدمة
املصادر اليت يعتمد عليها يف إنتاج الطاقة ،فهي تشكل حنو
 % 82من إمجايل مصادر إنتاج الطاقة العاملية ،يف حني
تشكل مجيع مصادر الطاقة األخرى ما يقارب نسبة % 18
فقط (.)World Energy Council, 2013
ويع ّد النفط ( )Petroleumأبرز مصادر الطاقة األحفورية،
والذي ظل منذ بدايات إنتاجه األوىل بشكل جتاري يف
الواليات املتحدة األمريكية ورومانيا يف عامي 1857م
و1859م والزال مادة الطاقة الرئيسة األكثر استهال ًكا،
وسلعة اسرتاتيجية مهمة ،ذات أبعاد اقتصادية اجتماعية
وسياسية وعسكرية (الشافعي ،2011 ،ص156؛ النداوي،
 ،)2008وسيبقى النفط والغاز يشكالن املصدرين الرئيسني
للطاقة يف العامل ،خالل العقود الثالثة القادمة ،إذ يتوقع أن
يشكال  %59من إمجايل الطاقة املستخدمة عام ،2040
وسيزداد منو الطلب العاملي على النفط بنسبة سنوية تقارب
( %0.8الرتكي والروج ،2013 ،ص .)7ومل يعد النفط أهم
مصادر الطاقة فحسب ،كما تذكر أمينة خملفي (،2013
مصدرا
أيضا
ص )2والقيسي ( ،2011ص  ،)32بل أصبح ً
ً
الستخراج ما ال يقل عن أحد عشر ألف سلعة صناعية
فضال عن فاعليته واخنفاض تكلفته،
خمتلفة يف العامل اليومً ،
مقارنة مبصادر الطاقة األخرى ،مما جيعل فرضية استبداله أو
مستبعدا.
أمرا
ً
االستغناء عنه يف املستقبل املنظور ً
كما أن الفحم احلجري ( )Coalكان والزال من أكرب
مصادر الطاقة األحفورية املستخدمة بعد النفط ،إذ يتزايد
الطلب عليه مبعدل سنوي بلغ  %0.6منذ العام ،2012
وسيبقى يف املرتبة الثانية خلف النفط كمصدر للطاقة يف
العامل حىت عام 2030م ،ويف املرتبة الثالثة خلف النفط والغاز
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هلم تطبيق هذا الفهم ،يف حسن استثمارها ،وكفاءة
استخدامها ،وحل املشكالت املتنوعة اليت تتعلق بالتعامل
معها ،وحتقيق الغاية األساسية يف حمو أمية الطاقة لدى
أوال مث أفراد اجملتمع الح ًقا وفرص حتقيق ذلك
طالب املدارس ً
للطالب متاحة من خالل املناهج املدرسية املتنوعة ،كالعلوم
والرياضيات والدراسات االجتماعية ،وتضمينها اخلربات
املتنوعة املرتبطة بالطاقة (US Department of Energy,

طالب املدارس الثانوية كما يف دراسة يل شني وآخرين ( (Li
 chen et al., 2015يف تايوان ،ودراسة الي وآخرين ( Lay et
 )al.,2013يف ماليزيا ،ودراسة ديووتر وآخرين ( Dewaters et
 ) al., 2013ودراسة ديووتر وباورز( Dewaters & Powers,
 )2008يف الواليات املتحدة األمريكية  ،وحىت على مستوى
طالب اجلامعة كما يف دراسة بسمة أمحد وأفراح حممد
( )2012يف العراق ،يف حني أظهرت دراسة دال ( Dal,
 )2008يف تركيا ،ودراسة رول ( )Rule, 2005يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وجود مفاهيم وتصورات خاطئة لدى
الطالب العاديني واملوهوبني تتعلق ببعض مفاهيم الطاقة
األحفورية كأصل النفط والفحم احلجري وتركيبه ووجوده
وأمهيته يف اجملتمع.
ولذا جاءت توصيات هذه الدراسات مؤكدة على
ضرورة استغالل مجيع الوسائل املمكنة لنشر الوعي بقضايا
الطاقة ،وزيادة االهتمام بتعليم موضوعااها وجماالاها ،والتأكيد
عليها يف العملية الرتبوية ،من خالل تطوير حمتوى املناهج
الدراسية املتعلق بتلك اجملاالت ،وآليات عرض املفاهيم
املرتبطة هبا وتدريسها ،وربط ذلك باجملتمعات اليت أصبحت
مؤثرا ،يف حتديد املوقف من الطاقة واستخدامااها
ً
عامال ً
وتأثيااها املتزايدة على البيئة واحلياة على كوكب األرض ،مبا
يتوازى مع اجلدل والنقاش الواسع ،الذي يدور يف مجيع دول
العامل حول اآلثار اليت بات يرتكها االستخدام الكثيف ،وغي
املنضبط ملوارد الطاقة ،ويف مقدمتها مصادر الطاقة األحفورية
على البيئة واملناخ العاملي ،وأمهية تفعيل دور الرتبية ملواجهة
آثارها .
من هنا بات من الضروري ،أن يصبح تعليم موضوعات
الطاقة وتعلّمها ،واكتساب املعرفة حوهلا ،وتنمية االجتاهات
اإلجيابية والسلوكيات املناسبة يف التعامل مع مفاهيمها
وأبعادها املختلفة ،جزءًا أساسيًا يف تربية الطالب للقرن
احلادي والعشرين؛ ألن ذلك سيمكنهم من فهم طبيعة
الطاقة ودورها يف حيااهم ،ويف الكون من حوهلم ،مما سيتيح

2014 ; European Communities, 2006 ; McCaffrey
. )et al., 2012 ; Daney et al., 2014; Lay et al., 2013

وتعد مناهج العلوم من أوىل املناهج الدراسية ،اليت
ارتبطت بتعليم وتعلّم مفاهيم الطاقة وموضوعااها ،ألسباب
يأيت يف مقدمتها التداخل والرتابط الواضح بينهما ،يف طبيعة
احملتوى املعريف ،وتشابه األهداف والغايات ،اليت تقوم على
تعزيز املعرفة العلمية لدى الطالب ،وإعداد الطالب املواطن،
القادر على فهم علوم الطاقة وتقنيااها ،ودورها البارز يف
اجملتمع والعامل ،واكتساب القدرة على اختاذ القرارات املستنية
املتعلقة بالطاقة ،على الصعيد الشخصي والوطين مبا يتالءم
فضال عن العالقة
مع الواقع (ً ،) Dewaters et al., 2013
الوثيقة بني الرتبية العلمية ،والرتبية البيئية إذ تعد مفاهيم
الطاقة قاسًا مشرتًكا بني احلقلني .وهو ما جعل إبراز قضية
الطاقة وما يرتبط هبا من موضوعات ومفاهيم ،بشكل
ئيسا يف معايي اجليل القادم لبناء وتطوير
واضحً ،
توجها ر ً
مناهج العلوم ( )NGSSكما يذكر ماكفري وآخرون
( )McCaffrey et al., 2012وذلك إلصالح اخللل الذي
صاحب تناول موضوعات الطاقة والتغي املناخي ساب ًقا يف
هذه املناهج ،من خالل تطوير احملتوى ،وحتديد املصادر
التعليمية املناسبة ،وأساليب التطوير املهين للمعلمني .
وقد بدأت نتائج هذه التوجهات تؤيت مثارها ،إذ أظهرت
دراسة مادوك وكيولت ()Maddock & Kriewaldt, 2014
يف أسرتاليا أن املناهج الدراسية اجلديدة اليت مت تطويرها فيما
يتعلق بتضمينها مفاهيم الطاقة ،أسهمت يف إكساب
الطالب الوعي الكايف هبذه املفاهيم .ووجدت دراسة سونغ
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 tomorrow’s energy consumersوبرنامج الطاقة للمدارس
 Energy for schoolsيف أسرتاليا .ومجيع تلك الربامج
واملشاريع ،تتشابه يف غايااها ،وتشرتك يف رؤية واحدة تتمثل
يف تكوين جيل يستطيع التعامل بكفاءة مع موضوعات
الطاقة ،ومتغيااها وتأثيااها ،من خالل توفي فرص تعليمية
مناسبة تسهم يف إكساب الطالب املعرفة املناسبة حول
مفاهيم الطاقة ،و تقودهم إىل اكتساب السلوك املناسب
واختاذ القرارات الرشيدة .
ويف العامل العريب إذ توجد أكرب مصادر الطاقة األحفورية
يف العامل ،من خالل احتياطات نفطية مؤكدة متثل ما نسبته
 ،%55.1وغاز طبيعي ميثل  %27.5من االحتياطي العاملي
يف عام 2014م ،وإنتاج للنفط والغاز الطبيعي ميثل ما نسبته
 %30و %16.6من اإلنتاج العاملي ،واعتماد شبه كلي من
قبل الدول الصناعية الكربى ،على هذا املصدر املهم للطاقة
(منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول2015 ،م)  .يضاف
لذلك االستخدام الواسع هلذا املصدر شبه الوحيد ،يف شىت
جماالت التنمية يف العامل العريب ،فقد تطور استهالك الطاقة
األولية  -اليت تعتمد على النفط والغاز الطبيعي  -يف الدول
العربية من  %96،9يف عام 1995م ليصل إىل  %98.5يف
عام 2012م ،وش ّكل االعتماد على النفط نسبة %51
مقابل  %47.5للغاز الطبيعي ،مع مؤشرات تد ّل على طلب
متزايد خالل السنوات املقبلة (منظمة األقطار العربية املصدرة
للبرتول2014 ،م) .وهو ما حدا مبنظمة األقطار العربية
املصدرة للبرتول (أوابك) يف مؤمترها العاشر إىل التوصية
بضرورة رفع الوعي بأمهية ترشيد استهالك الطاقة ،وتبين برامج
ومشاريع حكومية وجمتمعية و إطالق محالت إعالنية
وإعالمية واسعة النطاق لدعم هذا اجملهود.
وهذا كله يؤكد احلاجة املاسة ،إىل ضرورة إعادة النظر يف
قضايا تعليم الطاقة ،وإعطائها األمهية اليت تستحقها ،من
عموما ،والطاقة
خالل تضمني تلك القضايا ومفاهيمها
ً
خصوصا يف املناهج الدراسية ،بأساليب وطرق
األحفورية
ً

وآخرين ( )Sung et al.,2012يف تايوان ،واليت مت فيها حتليل
حمتوى كتب العلوم لثالث سالسل مطبقة يف املدارس ،أنه مت
تضمني مفاهيم الطاقة والتغي املناخي يف كتب العلوم يف
السالسل الثالث بنسب متفاوتة ،كما وجدت دراسة تشاو
وآخرين ( )Chao et al.,2017أن نسبة تضمني مفاهيم
ترشيد الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون يف كتب علم األرض
متفاوتة ،تراوحت ما بني  %6.8اىل  .%13.6وأظهرت
دراسة لني وآخرين ( )Lin et al., 2010وضوح املضامني
املتعلقة بالبيئة والطاقة يف حمتوى املناهج الدراسية ،مع وجود
حاجة إىل املزيد من التكامل بني املفاهيم ،والتأكيد عليها
من خالل عمليات التدريس .ويف الواليات املتحدة األمريكية
وجدت الدراسة املسحية لكتب العلوم من سالسل متنوعة،
اليت أجراها جملس حمو األمية البيئية ( Environmental
 )Literacy Council, 2007أن معظم كتب العلوم ،تضمنت
معلومات كافية حول مفاهيم الطاقة ،سواء االقتصادية
والبيئية ،وبشكل متوازن .مما يشي إىل أن اجليل اجلديد من
مناهج العلوم ،باتت تراعي هذا اجلانب املؤثر ،وتوليه األمهية
اليت يستحقها يف الوقت الراهن .ويتوافق ذلك مع ما أكدته
دراسة دوير ( )Dwyer,2011من وجود تأثي واضح للمناهج
الدراسية على الطالب يف إبراز العالقة بني الوعي مبفاهيم
الطاقة والتنمية البيئية املستدامة وتقويتها وفهمها.
أيضا ،ظهرت عدد من املبادرات
ونتيجة هلذا التوجه ً
واألطر النظرية ،والربامج الدراسية ،اليت تعىن بتعلّم الطاقة
وتعليم مفاهيمها للطالب ،يف مراحل التعليم العام ،يف
الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوريب ،وأسرتاليا،
كما يف برنامج حمو أمية الطاقة Energy Literacy:
Essential Principles and Fundamental Concepts for
Energy Education

وبرنامج تعليم الطاقة يف والية

ويسكنسون
) Program (KEEPواملشروع الوطين لتطوير تعليم الطاقة
Energy Education

K-12

Wisconsin

The National Energy Education Development
)(NEED

ومبادرة االحتاد األوريب لتعليم الطاقة

Teaching

120

علي بن حسني األمحدي :مستوى تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية...

والنقطة األخرى اليت تؤكد على ضرورة الرتكيز على تعليم
الطاقة األحفورية يف اململكة ،هو ارتباط القفزة احلضارية يف
اجملتمع السعودي هبذه املصادر ،اليت سامهت يف التحول من
متحضر
جمتمع غلبت عليه البداوة واألميّة إىل جمتمع عصري
ّ
ومتعلّم ،بات يش ّكل عالمة فارقة يف اجملتمع الدويل ،وهو ما
يؤكده الواقع املعاش ،وما أشارت إليه الدراسات اليت تناولت
العالقة بني جماالت التنمية يف اململكة واستثمار مصادر
الطاقة األحفورية كما يف دراسات (عبدالباقي2015 ،؛
القيسي2011 ،؛ عجمي )2009 ،األمر الذي يربر أمهية
تضمني املناهج الدراسية يف اململكة يف تناوهلا ملفاهيم الطاقة
األحفورية ،طبيعة العالقة املتداخلة بني تلك املفاهيم
وجماالت التنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية .
والواقع احلايل لتناول تلك املوضوعات واملفاهيم املتعلقة
مبصادر الطاقة األحفورية يف حمتوى مناهج العلوم يف اململكة
كما يذكر الراشد (1425هـ) واحلريب (1430هـ) واخلزمي
( )2015مل يسهم يف حتقيق األهداف التعليمية على الوجه
املطلوب ،كما أن عرض تلك املوضوعات يفتقر لالستمرارية
والتتابع ،والتوازن والشمول ،مع قصور واضح فيما يتعلق
مبوضوعات بدائل الطاقة وترشيد استهالكها .وهو ما تسبب
يف خلق فجوة معرفية وقصور يف مستويات الوعي لدى
عموما ،والطاقة األحفورية
الطالب حول موضوعات الطاقة ً
على وجه اخلصوص ،الذي أ ّكده ما قام به الباحث ـ ضمن
أويل ،على عينة من
هذه الدراسة ـ من إجراء استطالع ّ
الطالب يف املستويات األوىل يف املرحلة اجلامعية بلغت
( )136طالبًا ،ممن هم حديثو التخرج من املرحلة الثانوية،
وذلك بطرح عدة أسئلة عليهم تتعلق جبوانب معرفية عامة
ذات صلة بالنفط ،ويتم تناوهلا يوميًا يف وسائل اإلعالم
فضال عن دراستهم هلا يف مراحل التعليم السابقة،
املتنوعةً ،
إذ بيّنت نتائج االستطالع أن  %72من عينة الطالب
االستطالعية مل يعرفوا معدل اإلنتاج اليومي للمملكة من
النفط ،ومل يستطع  %69منهم معرفة متوسط سعر برميل

تأثيا؛ ألن واقع تناول موضوعات البيئة
جديدة ،جتعلها أكثر ً
والطاقة يف املناهج والربامج الدراسية ،يف العامل العريب كما
يوضح اخلويت ( )1996متيز باالفتقار إىل الشمولية يف
التناول ،وضعف الطرح ،والبعد عن الواقع املعاش ،واحلاجات
احلقيقية للطالب واجملتمع ،فبات تأثيها غي ملموس .وهو
ما أدى إىل بروز فجوة يف حياة الطالب وأفراد اجملتمع يف
كيفية التعامل مع موضوع الطاقة ،وعدم إدراك حقيقي لواقع
تلك املصادر غي املتجددة ،اليت تتحكم بعد اهلل عز وجل يف
مقومات العملية التنموية اليت نعيشها اليوم يف أوطاننا.
وإذا كانت دول اخلليج معنيّة بشكل أكرب بالرتكيز على
هذا املوضوع ،حبكم كوهنا متلك اجلزء األكرب من هذا املصدر
املهم للطاقة األحفورية ،فإن اململكة العربية السعودية وهي
أكرب دولة مصدرة للنفط يف العامل ،إذ بلغت قدراها اإلنتاجية
من النفط اخلام يف عام 2015م ما يقارب  10.2مليون
برميل يوميًا ،وبلغ مستوى االحتياطيات املؤكدة من النفط
( )266.5مليون برميل من الزيت اخلام اليت تعادل ربع
االحتياط العاملي ،وبلغت احتياطات الغاز الطبيعي
( )303.3بليون قدم مكعب من الغاز (وزارة الطاقة
والصناعة والثروة املعدنية .)2017 ،فإنه يتحتم عليها ،أن
تويل موضوع تربية وتعليم الطاقة ،األمهية اليت يستحقها ،وهو
ما أكدت عليه وثيقة سياسة التعليم يف اململكة ضمنيًا ،إذ
أكدت املادة  49من الوثيقة على " فهم البيئة بأنواعها
املختلفة ،وتوسيع آفاق الطالب بالتعرف على خمتلف أقطار
العامل ،وما يتميز به كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية ،مع
التأكيد على ثروات بالدنا ومواردها اخلام "(وزارة املعارف،
1398هـ).
وهو ما انعكس على املناهج الدراسية يف اململكة ،واليت
تضمنت إشارات متفاوتة لتلك املوارد ،خاصة موارد الطاقة
األحفورية ،من خالل استخدام أسلوب التكامل يف عرض
املفاهيم املتعلقة هبا ،ضمن موضوعات مناهج العلوم بالدرجة
األوىل ،وبقية املناهج الدراسية األخرى.
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مناهج العلوم ،اليت شهدت عملية تطويرية ،تتمثل يف
مواءمتها بسلسلة أجنبية ( )McGraw- hillمشلت عناصر
مصدرا
املنهج املعروفة ،ومن ضمنها احملتوى ،الذي يعد
ً
أساسيًا للخربات املعرفية واملهارية والوجدانية ،املتعلقة
مبجاالت الطاقة وفروعها ،ومنها الطاقة األحفورية .لذا
تتحدد مشكلة هذا البحث يف حماولة التعرف على طبيعة
ونسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية يف حمتوى مناهج
العلوم املطورة للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية،
وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
س /1ما مفاهيم الطاقة األحفورية املقرتح تضمينها يف حمتوى
مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية؟
عموما يف
س /2ما نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية ً
حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟
س /3ما نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية العلميّة يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟
س /4ما نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية البيئية يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟
س /5ما نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية
يف حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟
س /6ما نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية االقتصادية
يف حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟
س /7هل يوجد اختالف يف توزيع مفاهيم الطاقة األحفورية
بني حمتوى مناهج العلوم املطورة ؟

النفط يف الوقت الراهن ،ومل يعرف  %98من أفراد العينة نوع
إنتاجا من حقول اململكة ،كما أن %75
خام البرتول األكثر ً
منهم مل يعرفوا االسم املختصر ملنظمة الدول املصدرة للنفط
(أوبك) ،وأخطأ  %57يف حتديد نوع الصخور اليت توجد
فيها مكامن النفط والغاز ،ومل يستطع  %62من العينة
حتديد أسم أكرب دولة مستهلكة للنفط يف العامل.
ولذا رأى الباحث أنه رمبا تكون هناك حاجة يف الوقت
الراهن ملراجعة املواد والسياسات واألهداف الرتبوية اليت تتعلق
بتعليم الطاقة ومواردها وآثارها يف الوثائق واملناهج التعليمية
يف اململكة ـ خاصة ما يرتبط بالنفط والغاز الطبيعي كموارد
عاملية رئيسة للطاقة األحفورية ،تعد اململكة من أكرب املنتجني
هلا ـ وذلك مراعاة للتوجهات العاملية املتزايدة بتعليم قضايا
انسجاما مع برنامج التحول الوطين
يضا
الطاقة والبيئة .وأ ً
ً
ورؤية اململكة 2030م ،اليت تعترب أن النفط والغاز هي
الدعائم األساسية القتصاد اململكة ،ومتثل إحدى نقاط
االنطالق املهمة لتحقيق هذه الرؤية املستقبلية( .جملس
الشؤون االقتصادية والتنمية)2016 ،
مشكلة البحث وأسئلته
من واقع ما تقدم ،ومن خالل ما الحظه الباحث أثناء
عمله يف تدريس الطالب من مجيع التخصصات العلمية
والنظرية ،من وجود ضعف واضح يف معرفتهم مبصادر الطاقة
األحفورية وما يرتبط هبا من مفاهيم وأبعاد اقتصادية وبيئية
واجتماعية ،وهو ما ال ينسجم مع األهداف التعليمية املرتبطة
بتعليم الطاقة ،اليت وردت يف وثيقة سياسة التعليم يف
فضال عن كوهنم مواطنني ينتمون إىل الدولة اليت تعد
اململكةً ،
من أكرب منتجي ومص ّدري النفط والغاز يف العامل ،األمر
الذي يفرتض معه ،أن يتوفر لديهم احلد األدىن من املعرفة
مصدرا
واخلربات املتنوعة حوهلا ،وإذ إن املناهج الدراسية تعد
ً
مه ًما؛ إلكساب هذه اخلربات اليت تتعلق مبصادر الطاقة
األحفورية اليت متتلكها اململكة العربية السعودية ،خاصة

أهداف البحث
 )1حتديد قائمة مبفاهيم الطاقة األحفورية املقرتح تضمينها
يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية.
 )2التعرف على طبيعة مفاهيم الطاقة األحفورية املتضمنة يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة.
 )3التعرف على نسبة تضمني مفاهيم الطاقة األحفورية يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة .
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ويف ضوء ذلك يعرف الباحث مفاهيم الطاقة األحفورية
إجرائيًا بأهنا :احلقائق والتصورات اجملردة ذات الصلة بالنفط
والغاز الطبيعي والفحم احلجري ،واملراد قياس نسبة تضمينها
يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية باململكة
العربية السعودية ،واليت صنفت حتت أربعة أبعاد وتشمل
املفاهيم (العلمية ،البيئية ،االجتماعية ،االقتصادية) .

أهمية البحث
 )1يق ّدم قائمة مقرتحة مبفاهيم الطاقة األحفورية اليت ميكن
تضمينها يف املناهج الدراسية ومناهج العلوم على وجه
اخلصوص.
 )2يسهم يف توفي املعلومات والتغذية الراجعة للقائمني على
مناهج العلوم يف اململكة من مطورين ومتخذي قرار حول
طبيعة تناول حمتوى املناهج ملفاهيم وأبعاد الطاقة األحفورية.
 )3يأيت متواف ًقا مع اجلدل القائم حول دور مصادر الطاقة
األحفورية يف التغي البيئي واملناخي لكوكب األرض ،والرتكيز
الفعالة لنشر الوعي؛ للحد
على الرتبية بوصفها إحدى السبل ّ
من تأثيااها السلبية.

محتوى مناهج العلوم المطورة :يعرف احملتوى بأنه "

جمموعة احلقائق واملفاهيم واملبادئ واملهارات والقيم واألنشطة
اليت يتضمنها املنهج املراد للطالب أن يتعلموه "( العمر،
 ،2007ص.)261
ويعرفه الباحث إجرائيًا هنا بأنه :املادة العلمية املتضمنة
يف كتب العلوم املطورة باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية
السعودية اليت متت مواءمتها من سلسلة ماجروهل
( )McGraw-Hillمبا تشتمل عليه من خربات متنوعة معرفية
ومهارية ووجدانية.

حدود البحث
الحدود الموضوعية :اقتصر التحليل على كتب العلوم
املطورة للمرحلة الثانوية يف النظام الفصلي ونظام املقررات
(الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،علم األرض ،علم البيئة) يف
طبعااها األخية الصادرة يف وقت إعداد البحث (1435هـ،
1436هـ1437 ،هـ) .

منهج البحث
اعتمد البحث على استخدام املنهج الوصفي التحليلي،
الذي يعرف بأنه املنهج الذي يقوم على دراسة الظاهرة ،كما
توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وص ًفا دقي ًقا ويعرب عنها كيفيًا
أو كميًا (عبيدات وعدس ،وعبد احلق1999 ،م ،ص.)247
وضمن هذا املنهج يندرج أسلوب حتليل احملتوى الذي
استخدمه الباحث هنا ،والذي يعرفه سعيد وعمار
(،1996ص )158بأنه  :أحد أساليب البحث العلمي الذي
يهدف إىل الوصف املوضوعي واملنهجي واملنظم الكمي
ملضمون مادة االتصال املكتوبة أو املنطوقة أو املصورة .ويعد
مالئما لتحليل املقررات الدراسية عند احلاجة
هذا األسلوب ً
إلصدار حكم بشأن توافق هذه املقررات الدراسية مع املعايي
العامة للمناهج الدراسية كما يذكر طعيمه (2004م ،ص
.)84

الحدود الزمانية :نفذت إجراءات البحث خالل الفصل

الثاين للعام الدراسي 1438 /1437هـ ـ 2017 /2016م .

مصطلحات البحث
مفاهيم الطاقة األحفورية :تعرف الطاقة األحفورية بأهنا
الطاقة الناجتة عن الوقود األحفوري  Fossil fuelوالذي
يتمثل يف املواد اهليدروكربونية القابلة لالحرتاق وتشمل النفط
والغاز الطبيعي والفحم احلجري اليت تكونت يف باطن األرض
من بقايا حيوانية ونباتية (حسني ،ص .)1999 ،98
وتعرف املفاهيم  Conceptsبأهنا "صور عقلية جملموعة
من األشياء اليت هلا سات وخواص مشرتكة" ( العمر،
 ،2007ص.)289
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( )21كتابًا بواقع ( )6للفيزياء والكيمياء واألحياء موزعة على
فصلني لكل صف دراسي وكتابني لعلم األرض وكتاب لعلم
البيئة يف نظام املقررات ،للطبعات املعتمدة من وزارة التعليم.
مفصال جملتمع وعينة البحث.
واجلدول ( )1يوضح توصي ًفا
ً

مجتمع وعينة البحث
تكون جمتمع البحث احلايل ،الذي ميثل عينة البحث
أيضا ،من مجيع موضوعات كتب العلوم املطورة للمرحلة
ً
الثانوية املطبقة يف النظام الفصلي املتمثلة يف كتب (الفيزياء،
الكيمياء ،األحياء ،علم األرض ،علم البيئة) للمستويات
الست املعتمدة ،واملتضمنة يف هذه الكتب والبالغ عددها
جدول 1
وصف لمجتمع وعينة البحث
اسم الكتاب

المستوى

الطبعة

عدد الفصول

عدد الموضوعات

عدد الصفحات

الفيزياء

األول

1435هـ 2014/م

الثاين

1435هـ2014/م

4

12

152

8

89

الثالث

1436هـ2015/م

الرابع

1436هـ2015/م

6

15

249

14

229

اخلامس

1437هـ2016/م

السادس

1437هـ2016/م

6

12

238

11

159

األول

1435هـ 2014/م

الثاين

1437هـ2017/م

3

12

113

8

103

الثالث

1436هـ2015/م

الرابع

1436هـ2015/م

4

15

183

4

16

183

اخلامس

1437هـ2016/م

السادس

1437هـ2016/م

5

18

217

14

155

األول

1435هـ 2014/م

الثاين

1437هـ2017/م

5

10

156

12

130

الثالث

1436هـ2015/م

الرابع

1436هـ2015/م

6

14

185

13

165

اخلامس

1437هـ2016/م

السادس

1437هـ2016/م

6

18

217

13

164

الرابع

1436هـ2015/م

علم األرض 2

اخلامس

2016 /1437م

4

9

123

4

10

143

علم البيئة

املشرتك

1437هـ2016 /م

5

13

167

الفيزياء
الفيزياء
الكيمياء
الكيمياء
الكيمياء
األحياء
األحياء
األحياء
علم األرض1

3
6
5
2

4
4
6
5

أداة البحث

مدى تضمنها للمفاهيم الواردة يف القائمة املقرتحة .ومت ذلك
وفق اخلطوات اآلتية:

لتحقيق هدف البحث قام الباحث ببناء قائمة مبفاهيم
الطاقة األحفورية ،وبناء بطاقة لتحليل حمتوى كتب العلوم
املطورة للمرحلة الثانوية يف ضوء تلك القائمة ،للتعرف على

 /1بناء قائمة مفاهيم الطاقة األحفورية

يف سبيل بناء القائمة املقرتحة ،قام الباحث بالرجوع
للمصادر العلمية واملراجع اخلاصة بالطاقة األحفورية
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أما وحدات التسجيل فتمثلت يف مفاهيم الطاقة األحفورية
اليت وردت يف القائمة ،واليت متثل فئات التحليل الرئيسة
للبطاقة ،واليت متت عليها عمليات العد والقياس تصريًا
وتضمينًا.

فضال عن زيارة املواقع اإللكرتونية الرسية،
ومصادرها الرئيسةً ،
للهيئات واملنظمات ذات العالقة ،إذ مت بناء قائمة أولية
مفهوما.
مبفاهيم الطاقة األحفورية ،اشتملت على ()94
ً
 /2تحكيم القائمة

ضبطت الصورة األولية لبطاقة
 /5تحكيم بطاقة التحليل ُ :

ُعرضت القائمة يف صوراها األولية على متخصصني يف
جمال الطاقة األحفورية ( مهندسون يف جمال النفط وأكادمييون
يف جمال العلوم) ،كما ُعرضت على متخصصني يف جمال
املناهج وطرق التدريس ،وذلك إلبداء مالحظااهم من حيث
مدى ارتباط املفاهيم احملددة باجملاالت الرئيسة اليت صنفت
يف ضوئها ،ودقة صياغة املفاهيم ووضوحها ،وسالمتها
العلمية ،وتعديل وإضافة املفاهيم املهمة .ويف ضوء
املالحظات اليت رصدت مت التعديل على القائمة ،من خالل
تصحيح بعض املفاهيم وإضافة مفاهيم أخرى ،وإعادة
تصنيفها ،لتصبح القائمة النهائية املقرتحة مؤلفة من ()97
مفهوما موزعة على أربعة أبعاد رئيسة هي املفاهيم (العلميّة،
ً
البيئية ،االجتماعية ،االقتصادية).

التحليل على النحو اآليت:

أ ـ صدق بطاقة التحليل

ُعرضت بطاقة التحليل على عدد من احملكمني
املتخصصني يف جمال العلوم ( فيزياء ،كيمياء ،أحياء ،بيئة)،
وجمال الطاقة (مهندسو نفط) ،ويف جمال املناهج وطرق
التدريس؛ إلبداء الرأي حول إمكانية التحليل باستخدام هذه
البطاقة ،ومدى قدراها على حتقيق اهلدف من بنائها ،وقد
أشار احملكمون إىل صالحية البطاقة ومناسبتها هلدف
البحث ،ورأى بعضهم إجراء تعديالت على بعض بنودها،
مشلت إعادة صياغة بعض املفاهيم ،وحذف بعضها ،وإضافة
مفاهيم أخرى ،ومت تعديل البطاقة يف ضوئها.

 /3بناء بطاقة تحليل المحتوى

ب ـ ثبات بطاقة التحليل
مت إجياد ثبات البطاقة من خالل اتباع طريقة االتساق
بني الباحث وحملل آخر ،وطريقة االتساق بني الباحث
ونفسه ،إذ قام الباحث باالستعانة بأحد املتخصصني ( يمل
درجة املاجستي يف مناهج وطرق تدريس العلوم ) للقيام
بعملية التحليل ،وذلك بعد االجتماع به وتعريفه بالبطاقة
وخطوات إجراء عملية التحليل ،واختيت بعض موضوعات
أحد كتب العلوم لتكون عينةً للتحليل ،واستخدمت معادلة
هولسيت حلساب نسبة االتفاق بني احملللني .
( C.R  2Μصربي والرافعي2008م ،ص)128

يف ضوء قائمة مفاهيم الطاقة األحفورية اليت وضعت،
مت إعداد بطاقة حتليل احملتوى واليت اهدف إىل حتليل حمتوى
مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية للتعرف على مدى
تضمنها املفاهيم احملددة يف القائمة النهائية اليت مت بناؤها
وحتكيمها مسب ًقا.
 /4تحديد وحدات التحليل وفئاته

اعتمد البحث احلايل على حتديد املوضوعات الواردة يف
حمتوى مناهج العلوم للمرحلة الثانوية (كتاب الطالب)
كوحدة للتحليل ،وذلك مبا اشتمل عليه كل موضوع من
فقرات تدور حول أفكار حمددة ذات عالقة مبفاهيم الطاقة
األحفورية ،وما تضمنته من صور وأشكال ،وأنشطة وأسئلة
تقوميية ،ذات عالقة مباشرة باملوضوع ،واستُبعد من عملية
التحليل اخلالصة واملراجعة اخلتامية يف هناية كل موضوع؛
وبعدا عن التكرار.
للرتكيز على حمتوى املوضوعات الرئيسةً ،

N1  N2

حيث  : C.Rمعامل الثبات
 :Mعدد مرات االتفاق يف عملييت التحليل
: N1+N2عدد التكرارات للمحلل األول واحمللل الثاين .
وبلغت نسبة االتفاق بني الباحث واحمللل اآلخر
( .)%81.5كما بلغت نسبة االتفاق بني الباحث ونفسه
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 /2معادلة هولسيت حلساب معامل الثبات لبطاقة التحليل.
 /3اختبار كاي تربيع (  )  2للتعرف على مدى التوافق يف
توزيع املفاهيم يف حمتوى الكتب.

بعد فرتة زمنية مداها سبعة أسابيع بني التحليلني ()%80.6
وكال القيمتني تشي إىل عامل ثبات مناسب ميكن االعتماد
عليه يف البحث احلايل ،والوثوق يف النتائج املرتتبة عليه ،إذ
يذكر أبو هاشم (1425هـ،ص )304أن معامل الثبات يعد
تفعا إذا بلغ ( )0.80فأكثر.
مر ً

عرض نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها

 /6تطبيق األداة
بعد حتكيم أداة التحليل والتأكد من صدقها وثبااها ،قام
الباحث بتحليل كتب العلوم املطورة للمرحلة الثانوية ،حسب
احملددات اليت ذكرت آنفا ،ووفق اخلطوات اآلتية:
 )1كتابة البيانات الرئيسة للكتاب املراد حتليله ،وفق البنود
املوجودة يف بطاقة التحليل.
 )2قراءة فقرات املوضوع املراد حتليله بشكل دقيق ومرتب
قراءة وافية.
 )3تتبع وحتديد مفاهيم الطاقة األحفورية ـ إن وجد ـ يف
املوضوع .
 )4تفريغ النتائج واستكمال عملية العد والتسجيل والتكرار
وفق بنود البطاقة.

إجابة السؤال األول

ما مفاهيم الطاقة األحفورية المقترح تضمينها في محتوى مناهج
العلوم المطورة للمرحلة الثانوية ؟

وقد قام الباحث باإلجابة عن هذا السؤال من خالل
بناء قائمة مقرتحة مبفاهيم الطاقة األحفورية ،مت حتكيمها من
قبل اخلرباء ،وذلك وفق أربعة أبعاد (علميّة ،بيئية ،إجتماعية،
اقتصادية ) كما يوضح ملحق رقم (.)1
إجابة السؤال الثاني
عموما في محتوى مناهج
ما نسبة تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية ً
العلوم المطورة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب
املئوية الناجتة عن عملية حتليل احملتوى لكتب العلوم املطورة
للمرحلة الثانوية حسب تضمينها ملفاهيم الطاقة األحفورية
يوضح اجلدول رقم ( )2نتائج التحليل
وفق األبعاد احملددة ،و ّ
الكلّية.

األساليب اإلحصائية
متت املعاجلة اإلحصائية لبيانات البحث من خالل
استخدام /1 :التكرارات والنسب املئوية حلساب تكرار
ونسبة تضمني املفاهيم الواردة يف املوضوعات.

جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية لمفاهيم الطاقة األحفورية عمومًا في محتوى مناهج العلوم المطورة
الفيزياء

مفاهيم الطاقة

األحياء

الكيمياء

علم البيئة

علم األرض

األحفورية

ك
40

%
35.4

ك
183

%
45.6

ك
38

%
23.9

ك
48

%
63.2

ك
25

البيئية

المجموع

%

الترتيب

%
26.6

334

39.6

1

14

12.4

71

17.7

52

32.7

4

5.3

31

32.9

172

20.4

35

30.9

37

9.2

55

34.6

8

10.5

29

30.9

164

19.5

3

24

21.2

110

27.4

14

8.8

16

21.1

9

9.6

173

20.5

المجموع الكلي

13.4 113

401

47.6

159

18.9

76

9.01

94

11.1

843

100

2

الترتيب

3

العلمية
اإلجتماعية
اإلقتصادية

1

2
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تساؤال حول حمتوى هذا املنهج املطور
األحفورية ،وهذا يطرح ً
ففضال عن كون الطاقة األحفورية ومصادرها،
بوضعه احلايلً ،
تعد من اجملاالت املعرفية واملوضوعات الرئيسة يف دراسة علم
األرض ،فإن املقارنة السريعة بني احملتوى احلايل وحمتوى املنهج
القدمي لعلم األرض تظهر تضمن احملتوى القدمي لوحدات
وموضوعات كاملة تتناول النفط والغاز يف اململكة العربية
السعودية من منظور علمي واقتصادي وبيئي (وزارة الرتبية
والتعليم1432 ،هـ ) مت إغفاهلا يف حمتوى املنهج احلايل ،مما
يؤكد ضرورة إعادة النظر يف هذه اجلزئية والرتكيز عليها عند
تطوير احملتوى احلايل .
كما تظهر نتائج اجلدول وجود تقارب يف نسبة تضمني
مفاهيم الطاقة األحفورية االقتصادية والبيئية واالجتماعية يف
احملتوى على التوايل بنسب ( )%20.5و ()%20.4
و( )%19.5إال أن هذا التقارب النسيب ،ال خيفي وجود
اختالف يف طبيعة توزيع هذه املفاهيم يف حمتوى الكتب
منفردة ،حيث خلت بعض هذه الكتب من أية إشارة إىل
مفاهيم الطاقة األحفورية كما يف بعض كتب الفيزياء
واألحياء.

تظهر النتائج أن كتب الكيمياء جاءت يف املرتبة األوىل
عموما بنسبة
تضمنها ملفاهيم الطاقة األحفورية
ً
من حيث ّ
مئوية بلغت ( ،)%47.6يليها كتب األحياء يف املرتبة الثانية
بنسبة ( ،)%18.9مث كتب الفيزياء يف املرتبة الثالثة بنسبة
( ،)%13.4مث كتاب علم البيئة يف املرتبة الرابعة بنسبة
( ،)%11.1وجاءت كتب علم األرض يف املرتبة األخية
بنسبة ( .)%9.01كما يتضح من اجلدول أن مفاهيم الطاقة
األحفورية العلميّة تعد أكثر املفاهيم تكر ًارا يف كتب العلوم إذ
بلغت نسبة تضمينها ( ،)%39.6يليها بنسبة مقاربة مفاهيم
الطاقة األحفورية االقتصادية وبلغت ( ،)%20.5مث مفاهيم
خيا
الطاقة األحفورية البيئية ثالثًا بنسبة ( ،)%20.4وأ ً
مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية بنسبة (.)%19.5
وميكن تفسي هذه النتائج بكون أصول الطاقة األحفورية
(النفط والغاز الطبيعي والفحم احلجري) كلها مواد طبيعية،
تكمن فائداها يف تركيبها وتفاعالاها ومكونااها الكيميائية،
وهو ما يتسق مع طبيعة علم الكيمياء وطرق دراسته ،ولذا
جاءت كتب الكيمياء يف املرتبة األوىل يف تناول هذه
املفاهيم ،خاصة املفاهيم ذات الصبغة العلمية اجملردة ،اليت
تتناول يف جمملها اجلانب الكيميائي ،مثل املفاهيم املوجودة
يف موضوعات الكيمياء العضوية اليت تضمنها كتاب الكيمياء
ناوال هلذه املفاهيم
رقم  4الذي يعد أكثر كتب الكيمياء ت ً
كما يوضح اجلدول رقم ( ،)3إضافة إىل بقية كتب الكيمياء
األخرى واليت تضمنت أكثر املفاهيم العلمية تكر ًارا بنسبة
مئوية ( .)%54.8كما أن األصل العضوي واحليواين والنبايت
ملكونات الطاقة األحفورية ،والتداخالت املفاهيمية بني علم
األحياء والكيمياء والبيئة ،اليت كانت سة يف الكثي من
املفاهيم اليت تضمنتها القائمة املقرتحة ،رمبا ساهم يف حصول
كتب األحياء على الرتتيب الثاين من حيث تكرار املفاهيم
بنسبة ( .)%18.9كما تظهر النتائج حصول كتب علم
األرض على املرتبة األخية من حيث تضمنها ملفاهيم الطاقة

إجابة السؤال الثالث

ما نسبة تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية العلمية في محتوى
مناهج العلوم المطورة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب
املئوية ملفاهيم الطاقة األحفورية العلميّة يف حمتوى مناهج
العلوم املطورة للمرحلة الثانوية ،كما يوضح اجلدول رقم ()3
مفهوما علميًا تضمنتها
إذ تظهر النتائج أنه من جمموع 26
ً
القائمة املقرتحة ،بلغ عدد املفاهيم اليت تكررت منها يف
مفهوما فقط ،وبلغ اجملموع الكلي
حمتوى مناهج العلوم 22
ً
للتكرارات يف مجيع الكتب  334تكر ًارا .وجاءت كتب
الكيمياء يف املرتبة األوىل من حيث تكرار هذه املفاهيم بـ
 183تكر ًارا ونسبة بلغت  ،%54.8ويالحظ أن هذه
املفاهيم تكررت يف مجيع كتب الكيمياء الستة بتكرارات
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تساؤال حول مدى االلتزام مبعايي التتابع والتكامل
يطرح
ً
والتوازن يف بناء وتطوير حمتوى هذا املنهج من قبل اجلهات
اليت قامت مبواءمته ،بالرغم من العالقة الوثيقة بني موضوعات
علما نظريًا تطبيقيًا،
الطاقة األحفورية والفيزياء بوصفه ً
والتداخل املفاهيمي الواسع بينهما .

خمتلفة ،إذ يعد كتاب الكيمياء رقم ( )4هو األكثر تضمينًا
هلذه املفاهيم بتكرار بلغ  107مفاهيم ،وأقل هذه الكتب هو
كتاب الكيمياء رقم ( )1و ( )3اللذان تضمنا ثالثة مفاهيم
فقط .
كما يوضح اجلدول أن كتب علم األرض وعددها
مفهوما
كتابان ،جاءت يف املرتبة الثانية بتكرار بلغ 48
ً
ونسبة تضمني  . %14.4وجاءت كتب الفيزياء الستة يف
مفهوما ونسبة تضمني
املرتبة الثالثة بتكرارات بلغت 40
ً
 %11.9ويالحظ هنا أن كتابني فقط من كتب الفيزياء
الستة ومها الكتابان رقم ( )3و( )5وردت فيهما مفاهيم
الطاقة األحفورية العلميّة ،يف حني خلت بقية الكتب األربعة
من أي مفهوم .وبلغت التكرارات يف كتب األحياء 38
أخيا يف الرتتيب
ً
مفهوما ،بنسبة تضمني  %11.4وجاء ً
مفهوما ونسبة تضمني
كتاب علم البيئة بتكرارات بلغت 25
ً
. %7.5
ويالحظ من اجلدول أن مفهوم ( الوقود األحفوري )
كان أكثر املفاهيم العلمية تكر ًارا يف كتب العلوم إذ تكرر
 62مرة بنسبة بلغت  .%18.6يليه يف الرتتيب مفهوم
( مشتقات النفط ) بتكرار  58مرة ونسبة مئوية.%17.4
أما مفاهيم ( النفط الصخري ) و ( استخراج النفط) و
(أصل الغاز الطبيعي) فجاءت يف املرتبة األخية إذ تكررت
مرة واحدة فقط يف كتايب الكيمياء رقم  4و.6
ويرى الباحث أن الطبيعة اجملردة للمفاهيم العلميّة ،وكون
هذه املفاهيم من األهداف والكفايات األساسية اليت أكدت
عليها وثائق ومصفوفات مناهج العلوم املطورة يف اململكة
والتأكيد على ضرورة تدريسها بصورة وظيفية (العبيكان
يفسر غلبة هذا النوع من
لألحباث والتطوير .)2008 ،رمبا ّ
املفاهيم على بقية األنواع اليت وردت يف هذا البحث.
كما يالحظ من اجلدول خلو بعض كتب العلوم املطورة
للمرحلة الثانوية من أي مفاهيم علمية تتعلق بالطاقة
أيضا
األحفورية ،وباألخص كتب الفيزياء واألحياء ،وهذا ً

إجابة السؤال الرابع

ما نسبة تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية البيئية في محتوى مناهج
العلوم المطورة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب التكرارات
والنسب املئوية ملفاهيم الطاقة األحفورية البيئية يف حمتوى
مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية من واقع عملية
يوضح اجلدول رقم ( )4تلك النتائج  .فقد بلغ
التحليل ،إذ ّ
مفهوما ،ورد منها يف
عدد املفاهيم يف القائمة املقرتحة 18
ً
مفهوما ،وتظهر النتائج أن كتب الكيمياء
كتب العلوم 17
ً
تعد األكثر تضمينًا ملفاهيم الطاقة األحفورية البيئية ،إذ بلغ
عدد تكرارات املفاهيم  71تكر ًارا ،بنسبة  ،%41.3يليها
كتب األحياء واليت تضمنت  52تكرارا بنسبة مئوية
 ،%30.2وحل كتاب علم البيئة يف املرتبة الثالثة بـ 31
تكر ًارا ،بنسبة تضمني  ،%18تليها كتب الفيزياء بـ 14
خيا كتب علم األرض
تكر ًارا ونسبة تضمني  ،%8.1وأ ً
بنسبة تضمني  %2.3وبلغ عدد التكرارات فيها  4فقط .
ويوضح اجلدول أن مفهوم ( ثقب األوزون) كان أكثر
مفاهيم الطاقة األحفورية البيئية تكر ًارا  ،إذ تكرر يف كتب
العلوم  28مرة ،بنسبة تضمني بلغت  ، %16.3وحل ثانيًا
مفهوم ( انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون) إذ بلغت
تكراراته  20مرة ،بنسبة تضمني  .%11.6وجاء مفهوم
(األمطار احلمضية) ثالثًا بنسبة تضمني  %9.9وتكرر يف
(التغي املناخي) 14
كتب العلوم  17مرة  .وتكرر مفهوم ّ
ابعا.
مرة ،بنسبة تضمني  %8.1وحل ر ً
أما مفهوم ( تقنية مجع وحقن الكربون) فقد تكرر مرتني
يف كتاب الكيمياء رقم  ،5وبلغت نسبة تضمينه  %1.2يف
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يتعلق بعلم البيئة ،والذي يعد أحد اجملاالت املعرفية الواسعة
واملهمة يف وقتنا الراهن ،فض ًال عن نوعية احملتوى وأساليب
التدريس اليت يتاجها هذا املقرر لتحقيق األهداف األساسية
من دراسة هذا العلم  .وهذا يتفق مع ما ذكره اخلويت
( )1996من أن املشكالت والقضايا البيئية الكثية يف دول
اخلليج ،ال تظهر بالعدد والشكل املناسب يف الربامج
واملقررات الدراسية ،مما يتم مراجعة تلك املقررات وضرورة
تضمينها هذه القضايا يف شىت مراحل التعليم بدءًا من رياض
حىت التعليم اجلامعي.

املرتبة ما قبل األخية ،وجاء مفهوم ( حرق النفط) أقل
املفاهيم األحفورية البيئية تكر ًارا إذ ورد مرة واحدة يف كتاب
الكيمياء  5بنسبة تضمني  %0.6وجاء يف املرتبة األخية.
ويالحظ هنا أنه بالرغم من وجود كتاب متخصص يف البيئة
مقررا مشرتًكا يف نظام املقررات
(علم البيئة) الذي يدرس ً
الثانوي ،فإن حمتوى هذا الكتاب تضمن مفاهيم الطاقة
األحفورية البيئية بنسبة تضمني  %18وجاء يف املرتبة الثالثة،
تساؤالحول مدى كفاية و قدرة هذا املقرر بوضعه
وهذا يطرح ً
احلايل يف اخلطة الدراسية للمرحلة الثانوية ،على تغطية كل ما
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جدول ()3
التكرارات والنسب المئوية لمفاهيم الطاقة األحفورية العلمية في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة الثانوية
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%
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جدول ()4
التكرارات والنسب المئوية لمفاهيم الطاقة األحفورية البيئية في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة الثانوية
فيزياء1

فيزياء2

فيزياء3

فيزياء4

فيزياء5

فيزياء6
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األحياء4

األحياء5
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عوادم السيارات
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انبعاثات غازCO2
4
التسرب النفطي
5
حرق النفط
6
األمطار احلمضية
7
البيت الزجاجي
8
الطاقة النظيفة
9
التغّي املناخي
10
اتفاقيات الكربون
11
ثقب األوزون
12
غازات الدفيئة
13
تقنيةحقن الكربون
14
 15التدوير(إعادة التصنيع)
استصالح األراضي
16
بدائل الطاقة
17
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إجابة السؤال الخامس

املدنية املعاصرة ،لذا يرى الباحث أن هذه املفاهيم جيب
عموما ،كما أوصت دراسة
الرتكيز عليها يف املناهج الدراسية ً
مادوك وكيولت ( )Maddock & Kriewaldt, 2014ألهنا
تتيح للطالب فرصة كبية للتعرف على العالقة بني مصادر
الطاقة وبني األنشطة اإلنسانية املتنوعة يف جمتمع اليوم واليت
تعتمد على هذه املصادر.
كما يرى ضرورة إعادة النظر يف تضمني هذا النوع من
املفاهيم يف حمتوى مناهج العلوم ،واليت يعتقد الباحث أنّه مت
إغفاهلا ،مقابل الرتكيز على املفاهيم العلمية والبيئية ،خاصة
يف اجملتمع السعودي ،إذ يعد النفط املتغي األبرز يف القفزة
احلضارية والتغيات االجتماعية اليت شهداها اململكة منذ
اكتشافه يف ثالثينات القرن العشرين.

ما نسبة تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية في محتوى
مناهج العلوم المطورة ؟

وأجيب عن هذا السؤال حبساب التكرارات والنسب
املئوية ،ملفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية املتضمنة يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية ،كما يوضح
اجلدول رقم ( .)5إذ بلغ عدد املفاهيم اليت تكررت يف حمتوى
مفهوما تضمنتها
مفهوما من جمموع 22
ً
مناهج العلوم ً 16
القائمة املقرتحة .
وتظهر النتائج أن كتب األحياء جاءت يف املرتبة األوىل
كأكثر الكتب تضمينًا ملفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية،
فقد بلغ عدد التكرارات  55تكر ًارا بنسبة  ،%33.5تليها
كتب الكيمياء إذ بلغ عدد التكرارات  37تكر ًارا بنسبة
 ،% 22.5وجاءت كتب الفيزياء ثالثًا بتكرارات بلغت 35
تكر ًارا ونسبة مئوية  ،%21.3مث كتاب علم البيئة إذ بلغت
خيا
تكرارات املفاهيم  29تكر ًارا بنسبة مئوية  ،%17.7وأ ً
كتب علم األرض يف املرتبة األخية بتكرارات بلغت 8
تكرارات ونسبة مئوية .%4.9
كما يوضح اجلدول أن أكثر مفاهيم الطاقة األحفورية
االجتماعية تكر ًارا يف كتب العلوم كان مفهوم (احلضرنة)
الذي تكرر  25مرة بنسبة تضمني بلغت  . %15.2يليه
مفهوم (التنمية الصحية) والذي تكرر  23مرة بنسبة ،%14
وحل ثالثًا مفهوم ( التنمية املستدامة) الذي تكرر 20مرة
بنسبة  . %12.2أما أقل هذه املفاهيم تكر ًارا فكان مفهومي
( الطفرة النفطية ) و( البنية التحتية) اللذين وردا مرة واحدة
استنادا إىل نتائج هذا السؤال
فقط بنسبة تضمني  .%0.6و ً
ونتائج السؤال الثاين من هذا البحث ،اليت أظهرت أن
مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية كانت أقل املفاهيم
عموما ،بالرغم من أن
تضمينًا يف حمتوى مناهج العلوم
ً
مصادر الطاقة األحفورية كما يذكر دي ووتر و باورز
( )Dewaters & Powers, 2008هي أبرز دعائم اجملتمعات
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جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية لمفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة الثانوية
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ترشيد الطاقة

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

1

10

6.1

6

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2.4

10

0

0

2
5
35
21.3

14

14

4

1

5

9

6

12

2

0

15

0

8

30

5

3

29
29
17.
7

164

100

اجملموع الفرعي
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إجابة السؤال السادس

(الدول املستهلكة للطاقة األحفورية) والذي تكرر  9مرات
بنسبة تضمني  .%5.2أما أقل هذه املفاهيم تكر ًارا فكان
مفهومي ( ناقالت النفط ) و (تسويق النفط) اللذين وردا
مرة واحدة بنسبة . %0.6
ويعتقد الباحث أن تعليم هذا النوع من املفاهيم،
نظرا للتطورات
وتضمينه يف مناهج العلوم ،يشكل أمهية بالغة ً
عموما ،وما تشهده اململكة العربية
االقتصادية يف العامل
ً
السعودية من حتول تعكسه رؤية اململكة 2030م اليت تسعى
يف غايااها األساسية إىل تنويع مصادر الدخل االقتصادي،
والتقليل من االعتماد على مصادر الطاقة األحفورية ،وهو ما
يفرض على مطوري املناهج الدراسية يف اململكة مراعاة ذلك،
وضرورة تفعيل النظرة التكاملية ملختلف املفاهيم املعرفية -
ومنها مفاهيم االقتصاد  -ودجمها يف املناهج الدراسية،
بسبب أمهية هذا النمط من املفاهيم ،وليكون رد فعل طبيعي
للتغيات االجتماعية واالقتصادية ،العاملية واحمللية ،اليت أفرزاها
الثورة املعرفية واملعلوماتية يف عامل اليوم ،وحاجة الطالب
املاسة إلدراك البعد احلقيقي هلا.

ما نسبة تضمين مفاهيم الطاقة األحفورية االقتصادية في
محتوى مناهج العلوم المطورة ؟

مت حساب التكرارات والنسب املئوية ،ملفاهيم الطاقة
األحفورية االقتصادية يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
ويوضح اجلدول رقم ( )6تلك النتائج .فقد بلغ
الثانويةّ ،
عدد املفاهيم االقتصادية اليت تكررت يف حمتوى مناهج العلوم
مفهوما تضمنتها القائمة
مفهوما من جمموع 31
ً
ً 12
توضح أن
عموما ّ
املقرتحة ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة ً
هناك تدنيًا يف نسبة تضمني هذا النوع من املفاهيم يف مناهج
وخلال يف اختيارها وتوزيعها ،خاصة املفاهيم ذات
العلومً ،
العالقة املباشرة باجلوانب االقتصادية ملصادر الطاقة األحفورية
اليت يقرأها الطالب ويسمعها يوميًا يف وسائل اإلعالم ،وقد
هما من احملتوى اإلعالمي ،مثل سعر
صار خيصص هلا جزءًا م ً
برميل النفط ،خام برنت  ،العقود طويلة األجل ،النفط
اخلفيف وغيها .وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة اخلزمي
( )2015اليت كشفت عن تدين نسبة تضمني املفاهيم
االقتصادية يف كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة باململكة .
كما تظهر النتائج أن كتب الكيمياء جاءت يف املرتبة األوىل
من حيث أكثر الكتب تضمنًا ملفاهيم الطاقة األحفورية
االقتصادية ،إذ تضمنت 110تكرار بنسبة تضمني
 %63.6يليها ،كتب الفيزياء يف املرتبة الثانية بنسبة تضمني
 %13.9وتكرار للمفاهيم بلغ  24تكر ًارا  .وحل ثالثًا كتابا
علم األرض إذ تضمنا  16تكر ًارا بنسبة تضمني ،%9.2
تليها كتب علم األحياء بتكرارات بلغت  14تكر ًارا ونسبة
خيا كتاب علم البيئة والذي تضمن 9
تضمني  %8.1وأ ً
تكرارات بنسبة تضمني  .%5.2ويظهر اجلدول أن مفهوم
(املنتجات البرتوكيميائية) كان أكثر املفاهيم االقتصادية
تكر ًارا ،إذ تكرر  112مرة بنسبة  ،%64.7مث مفهوم
(التنقيب) الذي تكرر  13مرة بنسبة  ،%7.5مث مفهوم
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جدول ()6
التكرارات والنسب المئوية لمفاهيم الطاقة األحفورية االقتصادية في محتوى مناهج العلوم المطورة للمرحلة الثانوية
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إجابة السؤال السابع

مستوى ( )∝= 0,05يف توزيع مفاهيم الطاقة األحفورية وفق
األبعاد األربعة يف حمتوى مناهج العلوم اليت مت حتليلها ،مما
يعين وجود اختالف يف توزيع هذه املفاهيم يف حمتوى مناهج
العلوم على املستوى العام والفرعي .ومبراجعة اجلدول ()7
يتضح أن كتب الكيمياء هي األكثر تضمينًا ملفاهيم الطاقة
األحفورية ،يف حني جاءت كتب علم األرض أقل الكتب
تضمينًا هلذه املفاهيم .كما تظهر النتائج أن مفاهيم الطاقة
األحفورية العلمية والبيئية واالقتصادية كانت األكثر تضمينًا

هل يوجد اختالف في توزيع مفاهيم الطاقة األحفورية بين
محتوى مناهج العلوم المطورة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار
كاي تربيع (  ) للمطابقة ،للتحقق من توزيع تكرارات
مفاهيم الطاقة األحفورية املـُالحظة مقارنة باملتوقعة يف حمتوى
مناهج العلوم املطورة حسب كل ختصص  .واجلدول رقم
( )7يوضح ذلك ،إذ يبني اجلدول وجود داللة إحصائية عند
2

جدول ( )7
نتائج اختبار كاي تربيع (  ) للتطابق بين تكرارات مفاهيم الطاقة األحفورية في محتوى مناهج العلوم وفق كل تخصص
2

مفاهيم الطاقة األحفورية

الفيزياء

الكيمياء

األحياء

علم األرض

علم البيئة

قيمة  2

درجة الحرية

الداللة

العلمية

40

183

38

48

25

256.7

4

*0,00

14

71

52

4

31

87.2

4

*0.00

35

37

55

8

29

34.9

4

*0.00

24

110

14

16

9

208.8

4

*0.00

106

399

164

76

94

423.1

4

*0.00

البيئية

االجتماعية
االقتصادية
المجموع
*دالة عند مستوى ( 𝟓𝟎 )∝= 𝟎,

أيضا مع دراسة سونغ وآخرين
إىل التوازن والشمول .وتتفق ً
( )Sung et al.,2012يف تايوان ،اليت وجدت أن تضمني
مفاهيم الطاقة والتغي املناخي يف كتب العلوم جاء بنسب
متفاوتة ،وأن ماورد يف حمتوى الكتب من مفاهيم يعد غي
كاف .وختتلف مع دراسة جملس حمو األمية البيئية
( )Environmental Literacy Council, 2007ودراسة تشاو
وآخرين (  )Chao et al.,2017اليت وجدت أن معظم كتب
العلوم وكتب علم األرض تضمنت معلومات كافية حول
مفاهيم الطاقة ،وترشيدها سواء االقتصادية أم البيئية،
وبشكل متوازن وكاف.

يف كتب الكيمياء مقارنة ببقية الكتب ،يف حني كانت
مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية األكثر تضمينًا يف كتب
األحياء .ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس وجود خلل
يف توزيع هذه املفاهيم يف كتب العلوم للمرحلة الثانوية ،إذ مت
الرتكيز يف بناء حمتوى هذه املناهج بدرجة كبية على املفاهيم
العلمية اجملردة ،بدرجة تفوق بقية تصنيفات مفاهيم الطاقة
مجيعا ،مما
األحفورية األخرى ،بالرغم من األمهية احليوية هلا ً
يظهر احلاجة إىل مراجعة حمتوى هذه املناهج وتطويرها من
خالل تضمينها هذه األبعاد األربعة ملفاهيم الطاقة
أيضا من خالل الرتكيز على معايي الشمول
األحفورية ،و ً
والتوازن والتكامل والتتابع املنطقي عند تضمينها .وهذه
النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة الراشد (1425هـ) ودراسة
احلريب (1430هـ) واليت وجدت أن موضوعات الطاقة يف
حمتوى مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية واملتوسطة افتقرت
لالستمرارية والتتابع ،كما أن تكرار هذه املوضوعات افتقر

التوصيات:
بناءً على هذه النتائج يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية:
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احملتوى احلايل واقع اململكة العربية السعودية كأكرب مصدر
للنفط يف العامل ،لذا توصي الدراسة بتطوير تناول موضوعات
الطاقة األحفورية خاصة ما يتعلق بواقع اململكة ،واالستفادة
من املنهج القدمي يف تناوله هلذه النقطة .

 )1تطوير حمتوى مناهج العلوم احلالية باملرحلة الثانوية ،من
خالل تضمينها مفاهيم الطاقة األحفورية حسب األبعاد
املقرتحة يف هذا البحث .
 )2أظهرت النتائج وجود اختالف يف توزيع مفاهيم الطاقة
األحفورية يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة الثانوية،
ولذلك يوصي البحث بضرورة مراجعة هذه الكتب وتطويرها
وفق آلية تقوم على اعتماد معايي التتابع والتكامل
واالستمرارية والتوازن والشمول ،كمعايي مهمة يف بناء احملتوى
السليم .
 )3أوضحت النتائج خلو بعض كتب العلوم املطورة ( كما
يف بعض كتب الفيزياء واألحياء) من أي مفاهيم تتعلق
بالطاقة األحفورية ،لذا توصي الدراسة بضرورة مراجعة هذه
الكتب والعمل على تضمينها مفاهيم الطاقة األحفورية
بالتكامل مع بقية الكتب لكل ختصص.
 )4توضح النتائج أن مفاهيم الطاقة األحفورية االجتماعية
كانت أقل املفاهيم تضمينًا يف حمتوى كتب العلوم ،لذا
توصي الدراسة بالرتكيز على البعد االجتماعي يف تناول
خصوصا
عموما والطاقة األحفورية
موضوعات الطاقة
ً
ً
وتداخالاها وتأثيها يف اجملتمع السعودي .
وخلال يف اختيار وتوزيع مفاهيم
 )5أظهرت النتائج تدنيًا ً
الطاقة األحفورية االقتصادية يف حمتوى مناهج العلوم احلالية،
لذا توصي الدراسة بالرتكيز على هذا النمط من املفاهيم
وإبرازه بشكل أكرب.
 )6أظهرت النتائج أن حمتوى منهج علم البيئة الذي يدرس
كمقرر وحيد ،يف املرحلة الثانوية حل ثالثًا من حيث تضمنه
ملفاهيم الطاقة األحفورية البيئية ،لذلك توصي الدراسة
بتطوير دراسة هذا املقرر من خالل توزيع تدريسه على
الصفوف الثالثة ،وتضمينه جماالت بيئية أكثر ،مع الرتكيز
على اجلوانب التطبيقية.
 )7تبني النتائج أن حمتوى منهج علم األرض احلايل ،كان
أقل الكتب تضمينًا ملفاهيم الطاقة األحفورية ،كما أغفل

المقترحات:
بناءً على نتائج الدراسة وتوصيااها ،يقرتح الباحث ما
يأيت:
 )1إج ـراء حب ــوث أخ ـرى مماثل ــة تتن ــاول حتلي ــل حمت ــوى من ــاهج
العل ــوم املط ــورة يف امل ــرحلتني االبتدائي ــة واملتوس ــطة م ــن حي ــث
تضمينها مفاهيم الطاقة األحفورية.
 )2إجراء حبوث تتناول حتديد مستوى الـوعي مبفـاهيم الطاقـة
األحفوريــة لــدى الطــالب يف اململكــة يف شــىت مراحــل التعلــيم
واجتاهااهم حنوها .
 )1إجراء حبوث جتريبيـة لتصـميم وحـدات تعليميـة متخصصـة
متنوع ــة اخلـ ـربات ،يف تعل ــيم الطاق ــة األحفوري ــة ،وقي ــاس أثره ــا
املعريف والوجداين والسلوكي على الطالب .
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Abstract : The main intent of the study was to determine the percentage of fossil energy concepts inclusion in the
content of developed science curricula for secondary grades in the kingdom of Saudi Arabia. In order to render such
a purpose, the researcher used the analytical surveying method and designed a list for fossil energy concepts that
was validated by some specialists in the field. Based on that, the researcher designed a content analysis tool that
helped analyze the content of 21 science textbooks. The main findings of the study included:
1-The Inclusion percentage of scientific fossil energy concepts in science textbooks was (39.6%) ,(20.5%) for
economic fossil energy concepts, (20.4%) for environmental fossil energy concepts, and (19.5%) for social fossil
energy concepts.
2-Chemistry textbooks was in the first rank since the inclusion percentage was (47.6%), then biology textbooks
(18.9%), physic textbooks (13.4%), ecology textbooks (11.1%), and finally, geology textbooks (9 %).
Based upon these results, the study recommended reviewing and developing the content of current science curricula
by including the concepts of fossil energy based on both the dimensions proposed in this research in accord with a
mechanism that can be relied on in the adoption of the standards of sequence, integration, balance and continuity.
Key words: Fossil energy concepts, Content, Developed science curricula, Secondary grade.
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حممد ظافر الشهري و جرب بن حممد اجلرب :مستوى تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر الكيمياء ( )1نظام املقررات...

مستوى تضمين مهارات التقويم البنائي في مقرر الكيمياء ( )1نظام المقررات للمرحلة الثانوية
محمد بن ظافر الشهري

جبر بن محمد الجبر

وزارة التعليم

كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1439/2/9هـ  -وقبل 1439 /3/30ه ـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل معرفة مستوى تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر الكيمياء ( )1نظام املقررات يف املرحلة الثانوية .واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،ومتثل جمتمع الدراسة يف كتايب الطالب ودليل التجارب العملية ملقرر الكيمياء ( )1يف املرحلة الثانوية (طبعة -1437
1438هـ) ،ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحثان دليلا جلمع البيانات ،اشتمل على ثلثة أجزاء هي :شرح مهارات التقومي البنائي ،واملؤشرات
املثالية هلا ،وقواعد اختيار وحدة التحليل ،وورقة تسجيل البيانات .وتوصل الباحثان إىل أن مستوى تضمني مهارات التقومي البنائي تفاوتت بنسب خمتلفة
يف مقرر الكيمياء ( )1باملرحلة الثانوية وقد تراوحت بني ( .)13.5% - 38%إذ جاءت نتائج مهارات التقومي البنائي يف مقرر الكيمياء ( )1على
النحو اآليت :التغذية الراجعة ( ،)38%احملفزات والنقاش العلمي ( ،)33.3%التقييم الذايت ( ،)15.2%إشراك املتعلمني وحتفيزهم (،)13.5%
ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات واملقرتحات.
الكلمات المفتاحية :التقومي البنائي ،التغذية الراجعة ،احملفزات والنقاش العلمي ،التقييم الذايت ،إشراك املتعلمني وحتفيزهم.
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فقط (خطايبة ،وعليمات ،والشريفني ،وعناقرة ،وعيسى،
.)2011
ويُعد التقومي البنائي أحد أنواع التقومي ،وقد أكد عدد
من الرتبويني على أمهية التقومي البنائي يف أثناء عملية التعلم،
واألساليب اليت يتبعها املعلم يف طرائق التدريس ،إذ مل ُيعد
ميدان التعليم ينظر إىل املعلم على أنه ناقل للمعارف
ومقوم ملدى حتصيل املتعلمني ،وإمنا أصبح ُمساعدا
واخلرباتِّ ،
هلم يف بناء معرفتهم ،وتطوير مهارهتم ،ومصمم ا للعملية
التعليمية ،مستخدما يف ذلك أدوات تقومي بنائي هتدف إىل
معرفة مدى متكن املتعلمني مما تعلموه ،وتوفري تغذية راجعة
هلم لتحسني تعلمهم ،ومشارك جيد يف عملية التعلم
(الربصان ،والرويس ،وعبدالفتاح2015 ،؛ املزروع2014 ،؛
ناصر2009 ،؛ خلضر2008 ،؛ Abduldaem, Doolan,
.)Wernick, 2012
ويُعد التقومي البنائي ضرورة قصوى ومدخلا تدريسي ا
مناسب ا يؤدي إىل تعلم جيد؛ ولذلك جاءت مبادرة جملس
املديرين العامني ملدارس الواليات ( The Council of Chief
 )State School Officer, CCSSOبإنشاء مجعية متخصصة
يف التقومي البنائي بالواليات املتحدة األمريكية يف عام
( )2006حتت مسمى مجعية الوالية التعاونية للتقومي واملعايري
( State Collaborative on Assessment and Student
 ،)Standerds, SCASSكما عرفت اجلمعية التقومي البنائي
بأنه عملية يستخدمها املعلمون واملتعلمون يف أثناء التدريس
لتقدم تغذية راجعة يف مسار التعلم والتعليم بغرض حتسني
حتصيل الطلبة للنتاجات التدريسية املستهدفة (بوهبام،
.)Popham, 2008
وأشار كيلي ( )Keely, 2008إىل أن التقومي البنائي
يهدف إىل توجيه التدريس وتوفري التغذية الراجعة للمتعلمني
حول تعلمهم ،كما أن إشراك املتعلمني وحتفيزيهم يف أثناء
العملية التعليمية يساهم يف زيادة خرباهتم ومعارفهم ويؤدي
إىل تقييمهم الذايت لتعلمهم.

مقدمة الدراسة:
يُعد التقومي مكونا رئيسا يف أنظمة التعليم؛ لكونه
يساهم يف اختاذ قرارات مناسبة لتطوير التعليم ،وكشف
مكامن الضعف ومعاجلتها ،ومراكز القوة وتنميتها ،كما يقوم
التقومي بدور مهم يف تعلم املتعلم ،وحتسني البيئة التعليمية له،
ومساعدته يف بناء معرفته اخلاصة ،وتنمية فكره وتأملته،
وتقدمي التغذية الراجعة لكل من املعلم واملتعلم لتحقيق
أهداف التعلم ،ويف السياق ذاته جاء التأكيد يف املؤمتر
الدويل األول للقياس والتقومي على ضرورة التقومي الرتبوي
ودوره يف حتديد درجة حتقق األهداف املنشودة يف التعليم،
واختاذ القرارات من أجل التصحيح يف ضوء األحكام اليت يتم
إطلقها.
وقد أكدت وثائق إصلح الرتبية العلمية على استخدام
وسائل تقومي خمتلفة ونوعية تبين معارف املتعلمني وحتفزهم
حنو التعلم ( ،)AAAS, 1993; NRC, 1996وضرورة إدراج
التقومي بأنواعه املختلفة يف حمتوى كتب العلوم املختلفة
باعتباره هدفاا من أهداف تعليم العلوم ،ونظرا هلذه األمهية
فقد أصدر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج وثيقة كفايات
العلوم واضعا أمهية تضمني األنشطة التقوميية يف مناهج العلوم
بعدا من أبعاد املادة التعليمية (مكتب الرتبية العريب
بوصفه ا
لدول اخلليج.)2007 ،
وأشار كل من بن سلمة واحلارثي ( )2005على العناية
باملقرر املدرسي ملا له من دور مهم يف حتقيق األهداف العامة
لسياسة التعليم ،ويف السياق ذاته يشري دونق ()Dong, 2007
إىل أن مقرر العلوم وسيلة مهمة من وسائل التعليم ،إذ يقدم
للمتعلم أشكال املعرفة العلمية املختلفة ،وحيدد املهارات
العلمية ،واالجتاهات وامليول اليت يؤمل من املتعلم اكتساهبا.
مصدرا أساسياا من مصادر التعلم ،إذ
ويُعد املقرر املدرسي
ا
ميكن التحكم بعناصره األربعة (األهداف ،واحملتوى،
واألنشطة ،والتقومي) ،ولتطويره يتم إدراج أنشطة تقوميية
بدال من تلقيها
تساهم يف جعل املتعلم يبين معرفته العلمية ا
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البنائي يف مقرر الكيمياء ( )1نظام املقررات يف املرحلة
الثانوية.

مشكلة الدراسة:
يُعد التقومي أحد العناصر املهمة يف عملية التعلم ،إذ من
أهم أهدافه معرفة مدى فهم املتعلمني للمعارف واملعلومات
اليت حيصلون عليها من خلل التفاعل الصفي بينهم وبني
املعلم ومع أقراهنم عند تعرضهم للمحتوى املعريف يف مقررات
العلوم ،والتقومي البنائي أحد األساليب اليت تؤدي إىل مناء
وزيادة احملتوى املعريف لدى املتعلمني من خلل توفري التغذية
الراجعة وحتفيز التفكري التأملي (كيلي .)Keely, 2008 ،إن
اهلدف من التقومي البنائي ليس تقدير درجات للمتعلمني ،بل
التعرف على مدى متكن املتعلمني مما تعلموه؛ ولذلك فإن
استخدام اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف أثناء العملية
التعليمية جيعل التعلم عملية مستمرة وفقا خلطوات تسري به
حنو حتقيق األهداف املرجوة بشكل مناسب (بروكهارت،
 .)Brookhart, 2010ويف ضوء ما أشارت إليه دراسات
حكمي ( ،)2007أمبوسعيدي ( ،)2009اجلعيد (،)2009
العليان ( ،)2013املزروع ( ،)2014شاهني ( ،)2014سلم
( ،)2015وتأكيدها على أمهية التقومي البنائي وضرورة
استخدام املعلمني له ،لتعزيز تعلم املتعلمني ،وتوفري التغذية
الراجعة املناسبة هلم ،ويف حدود علم الباحثني مل جيدا
دراسات تناولت التقومي البنائي يف كتب الكيمياء املطبقة
حالي ا ،وإمنا وجدا دراسات تناولت اعتقادات املعلمني حول
التقومي أو ممارساهتم ،ومنها :دراسة اجلعيد ( ،)2009ودراسة
أمبوسعيدي ،والراشدي ( ،)2009ودراسة شاهني (،)2014
ودراسة املزروع ( ،)2014ودراسة أيب هاشم ،عبدالفتاح،
األمحد ( ،)2014ودراسة الربصان ،الرويس ،عبدالفتاح
( ،)2015ومن إحساس الباحثني بأمهية التقومي البنائي يف
التعليم ،وضرورة إدراج أنشطة تقوميية يف مقررات كتب العلوم
بوجه عام وكتب الكيمياء بوجه خاص تشكلت لدى
الباحثني مشكلة الدراسة اليت تُعد من أوائل الدراسات
املطبقة ،وهتدف إىل معرفة مستوى تضمني مهارات التقومي

أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
 .1ما مدى تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر
الكيمياء ( )1يف املرحلة الثانوية؟
 .2ما أكثر أنواع احملتوى التعليمي تضمينا ملهارات التقومي
البنائي؟
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن مهارات التقومي
البنائي اليت مت تضمينها يف مقرر الكيمياء ( )1يف املرحلة
الثانوية ،ومعرفة احملتوى املعريف األكثر تضمينا ملهارات التقومي
البنائي؛ كي يستطيع املعلمون تصميم مواقفهم التدريسية مبا
يؤدي تعلم املتعلمني بطريقة مناسبة.
أهمية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة يف كوهنا تُربز أهم مهارات التقومي
البنائي املضمنة يف مقرر الكيمياء ( )1يف املرحلة الثانوية،
وتلفت انتباه املعلمني حنو هذه املهارات ملراعاهتا يف أثناء
القيام بعملية التدريس ،وكذلك تعطي تصور للقائمني على
تصميم الكتاب املدرسي بأهم هذه املهارات إلدراجها يف
الكتاب املدرسي ،وإضافة حبثية يف جمال التقومي الرتبوي.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة احلالية على مقرر الكيمياء ( )1يف
نظام املقررات اخلاص بالطالب ،ودليل التجارب العملية يف
طبعتيهما 1437ه1438-ه (وزارة التعليم) ،ومهارات التقومي
البنائي (التقييم الذايت ،التغذية الراجعة ،حمفزات النقاش
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ويُعرفه الباحثان إجرائيا بأنه كل ما حيتويه املقرر
الدراسي من معلومات ومفاهيم وقوانني ونظريات ورموز
وأشكال لتحقيق أهداف التعليم ،وله عدة أنواع منها:
صلب
 .1احملتوى الرئيس :ويُقصد به العرض املعريف يف ُ
املادة التعليمية.
 .2صندوق احملتوى :عبارة عن إطارات تقدم معلومات
إثرائية توضع على جانيب احملتوى الرئيس.
 .3التجربة :ما يرد من جتارب استهللية أو جتربة أو نشاط
عملي يف مقرر الطالب أو دليل التجارب العملية.
 .4التقومي :األسئلة اليت تأيت يف هناية كل درس.
 .5املسائل التدريبية :أنشطة تدريبية أو حسابات تكون
ضمن احملتوى التعليمي.

العلمي ،إشراك الطلبة وحتفيزهم) يف الفصل الدراسي األول
للعام 1438-1437ه.
مصطلحات الدراسة:
التقويم البنائي :يُقصد به عملية خمطط هلا ،تستخلص

منها بيانات عن أوضاع املتعلمني األكادميية والتعليمية،
ويستخدم املعلمون تلك البيانات لتعديل أساليبهم يف
التدريس ،يف حني يستخدمها املتعلمون يف تعديل مسار
تعلمهم (بوهبام.)Popham, 2008 ،
ويُعرفه الباحثان إجرائياا بأنه املمارسات اليت يقوم هبا
املعلم يف أثناء احلصة الدراسية هبدف حتسني العملية
التعليمية ،والتغلب على ما يواجه املتعلمني من صعوبات
تعوق تعلمهم ،وبناء معارفهم وخرباهتم ،وتتضمن هذه
الدراسة املهارات اآلتية:
 .1التقييم الذايت ويُعرفه الباحثان إجرائيا بأنه العملية اليت
يقوم فيها املتعلمون مبراجعة نشاطهم وأدائهم يف أثناء احلصة
الدراسية ملا يتم يف عملية التعلم.
 .2التغذية الراجعة ويُعرفها الباحثان إجرائي ا بأهنا االستجابة
اليت حيصل عليها املتعلمون من املعلم أثناء تقدم تعلمهم
حسب املوقف التعليمي لزيادة خرباهتم ومعارفهم.
 .3حمفزات النقاش العلمي ويُعرفها الباحثان إجرائيا بأهنا
العبارات أو اإلشارات اليت يقدمها املعلم لتنمي احلوار وطرح
األسئلة يف أثناء احلصة الدراسية من قبل املتعلمني.
 .4إشراك املتعلمني وحتفيزهم ويُعرفها الباحثان إجرائيا بأهنا
العملية اليت يشارك فيها املتعلمون فعليا من خلل القيام
بنشاط أو مترين صفي يقدمه املعلم ،وتعزيز هذه املشاركة
سواء لفظي ا أو كتابي ا.

مقرر الكيمياء ( :)1ويُعرف إجرائيا بأنه مقرر الطالب يف
نظام املقررات للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية،
الطبعة 1438-1437هـ.
دليل التجارب العملية :ويُعرف إجرائي ا بأنه دليل التجارب

العملية ملقرر الكيمياء ( )1يف نظام املقررات للمرحلة الثانوية
يف اململكة العربية السعودية ،الطبعة 1438-1437هـ.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يُطلق على التقومي البنائي أحيان ا التقومي املستمر ،ويُعرف بأنه
العملية التقوميية اليت يقوم هبا املعلم يف أثناء عملية التعلم ،إذ
يبدأ هذا النوع من التقومي من بداية التعلم ويستمر حىت
هنايته ،مواكبا بذلك سري احلصة الدراسية .وأشار الربصان
والرويس وعبدالفتاح ( )2015إىل مصطلح غاية يف األمهية هو
التقومي من أجل التعلم  Assessment for Learningويشمل
كلا من التقومي التشخيصي والتقومي البنائي ومها يكونان
ضمن العملية التعليمية من أجل تشخيص حاجات
املتعلمني ،والتخطيط يف خطوة الحقة لعملية التعلم هبدف
إشراك املتعلمني وحتفيزهم ،وإعطائهم الفرصة يف النقاش
العلمي بدالا من التلقي دون وجود دور واضح وحمدد،

المحتوى التعليمي :يُعرف بأنه مجلة من املعارف واألفكار

والقواعد والتعميمات واملفاهيم واملصطلحات اليت مت
التخطيط هلا بداللة األهداف ونُظّمت يف مقررات دراسية
(ربابعه.)2015 ،
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التقييم كمعيار أساسي ،وعدَّته جماالا من جماالت املعايري؛
ألنه يوفر التغذية الراجعة لكل من املعلمني واملتعلمني وأولياء
األمور ،هبدف حتسني عملية التعلم ،وحتقيق األهداف
املنشودة ،ويف ضوء حركات اإلصلح الرتبوي واملعايري الوطنية
للرتبية العلمية ( )NSESوتأكيدها على ضرورة االهتمام
بالتقومي وتنويع األساليب املستخدمة فيه ،وأن يتم تضمني
هذه الوسائل واألدوات يف حمتوى املادة التعليمية ،فإن على
مهما يف ضرورة تضمني كتب العلوم
مصممي املناهج ا
دورا ا
جمموعة من األساليب واألدوات املختلفة للتقومي عقب كل
درس تتبع عملية التعلم وال هتدف إىل وضع درجات ملعرفة
مدى حتقق األهداف التعليمية املرغوبة.
باعتبار املقرر املدرسي أداة تعليمية مهمة لكل من املعلم
واملتعلم يف سياق العملية التعليمية فإن تطويره مبا يتفق مع
النظريات الرتبوية احلديثة وأساليب التقومي اليت تساعد املتعلم
على بناء معرفته بنفسه أصبحت ضرورة ملحة (علي1992 ،؛
اجلهيمي.)2010 ،
وأيض ا أكدت حركات اإلصلح الرتبوي واملعايري الوطنية
للرتبية العلمية ( )NSESعلى أمهية تأهيل املعلمني وتدريبهم
على األنواع املختلفة من وسائل التقومي اليت تُساعد املتعلمني
يف بناء معارفهم وخرباهتم وتصحيح مسارهم هبدف حتقيق
األهداف التعليمية كوهنم جزءاا أساسياا يف العملية التعليمية.
وأشار سلم ( )2015إىل أن من توصيات املؤمتر الثالث
للمركز القومي للمتحانات والتقومي الرتبوي مبصر ضرورة
تأهيل وتدريب املعلمني يف كليات الرتبية على األساليب
املتنوعة للتقومي الرتبوي .ويرى احلكمي ( )2007بضرورة تغيري
املمارسات يف التقومي الرتبوي إىل األفضل وفق التغيري احلادث
يف طبيعة األهداف الرتبوية ،واالرتباط الوثيق بني التقومي
والتعليم والتعلم.
كما أشارت عدة دراسات إىل أمهية وضرورة تأهيل
وتدريب املعلمني الستخدام التقومي البنائي بوجه يساعد
املتعلمني على بناء معارفهم وخرباهتم وتعلمهم ومن هذه

وتوضح ناصر ( )2009أمهية التقومي البنائي وضرورة استخدام
وسائل متنوعة على حسب نوعية املعرفة املقدمة.
ويؤكد بروكهارت ( )Brookhart, 2010بأن التقومي
البنائي يتحقق يف أفضل صورة عندما ينشغل املتعلمون
واملعلمون بعملية دورية تبدأ بتحديد أهداف التعلم ،مث رصد
موقعهم ومقارنته مع اهلدف ،مث السعي لتحقيق اهلدف واختاذ
مجيع اإلجراءات والتعديلت املناسبة لذلك ،ويضيف
بروكهارت ( )Brookhart, 2010بأن املتعلم يقوم بعملية
تقييم ذايت يف أثناء التعلم مما يشعره باالستقللية يف التعلم،
وهذا بدوره يعزز عملية التعلم لديه.
وأشار شاهني ( )2014يف دراسته على أمهية التقومي
بوجه عام والبنائي بوجه خاص ،وذلك لردم الفجوة بني
مستويات التحصيل بني املتعلمني ،وحتسني مستوى تعلمهم،
وحتقيق أهداف التعلم .وإلصلح التعليم فإن فلسفة التقومي
وطرقه وأدواته ينبغي هلا أن تتوافق مع النظريات الرتبوية
احلديثة وأن تصبح مواكبة للتدريس حبيث تكون مساندة
للتعلم لتتحول النظرة من تقومي التعلم إىل تقومي من أجل
التعلم ،وجاء التأكيد على أن املوقف التدريسي يتم تنفيذه
على مراحل متتابعة ومتكاملة حتقيقا ألهداف مرحلية أو
بعيدة املدى ،ولضمان جناح املوقف التدريسي جبميع مراحله،
فإن التقومي البنائي يتصف بتتابع مراحله لتحقيق اهلدف
املنشود من املوقف التدريسي (زيتون.)2010 ،
وإن التقومي البنائي له فوائد عديدة لعل من أمهها توفري
التغذية الراجعة للمتعلم واملعلم على حد سواء ،وأيض ا يوفر
البيئة املناسبة للمتعلمني يف طرح تساؤالهتم ومناقشتها علمي ا
ويف وجود حتفيز مناسب من املعلم ،وإدارة النقاش بينهم مما
يؤدي إىل إشراك املتعلمني يف بناء معارفهم ،وتعزيز ذلك من
خلل استقللية التقييم الذايت للمتعلم حبيث يتعرف على
مدى حتقيقه ألهداف التعلم (كيلي.)Keely, 2008 ،
وقد أفردت وثيقة املعايري الوطنية للرتبية العلمية
()National Science Education Standards, NSES
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البنائية يف عملية التقومي وذلك ألن التعلم والتقومي أصبحا
عمليتني متكاملتني وخصوصا التقومي البنائي ،ومما سبق ينبغي
للمعلمني االهتمام بتصميم املوقف التدريسي والعناية به
ليواكب التوجهات احلديثة والنظرة البنائية للتعلم.
كما يذكر اجلعيد ( )2009بأن على كاهل املعلم عبئاا
كبريا يف تصميم العملية التدريسية احلديثة؛ لضرورة دمج
ا
التقومي يف أثناء التعلم من قبل املتعلم لتحقيق األهداف
التعليمية ،ومساعدة املتعلمني يف بناء معارفهم وخرباهتم.
ويف السياق نفسه .تؤكد هريتج ( ) Heritage, 2007بأن
املعلمني يُفرتض أن ميتلكوا املهارات واألدوات املناسبة للقيام
بالتقومي البنائي بطريقة جيدة ،وينعكس ذلك مباشرة على
املتعلم ،وزيادة تعلمه ،وحتصيله الدراسي.
كما أوضح شاهني ( )2014بأن التقومي البنائي جيعل
املتعلمني على علقة مستمرة مع احملتوى املعريف ،وجيعلهم
أكثر ألفة مع االختبارات ،وتقليل القلق الناجم عنها،
واالحتفاظ باحملتوى املعريف مد اة أطول ،وأكدت دراسة
أمبوسعيدي والراشدي ( )2009على ضرورة استخدام التقومي
البنائي املستمر؛ لكونه خيدم كل من املعلم واملتعلم بشكل
متلزم مع عملية التدريس وليس تابعا هلا ،كما أشارا إىل
أمهية تنويع األدوات اليت يتم استخدامها يف التقومي مثل
امللحظة وقوائم التقدير وغريها مبا حيقق مبدأ العدالة بني
املتعلمني وتوفري التغذية الراجعة ،وإشراك املتعلمني وحتفيزهم
حنو بناء معارفهم ،ودعم احلوار العلمي فيما بينهم وبني
معلمهم ،وإعطاءهم فرصة التحقق من وصوهلم ألهداف
التعلم من خلل تقييم أنفسهم دون رصد درجات أو قياس
حتصيل.
واجلدير بالذكر أن عدد من الدراسات تبني أمهية التقومي
البنائي للمتعلمني؛ لزيادة حتصيلهم املعريف ،وثقتهم يف
أنفسهم ،وتطوير مهاراهتم ،ومن هذه الدراسات دراسة علي
( )1992وهدفها معرفة فعالية التقومي التكويين على حتصيل
القسم األديب باملرحلة الثانوية واجتاهاهتم حنو العلوم ،وقلقهم

الدراسات دراسة الربصان ،والرويس ،وعبدالفتاح ()2015
اليت هدفت إىل استقصاء املمارسات التقوميية التكوينية
واخلتامية ملعلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة باململكة يف
عدد من املتغريات ،منها الكشف عن معوقات استخدام
األساليب التقوميية ،والعينة اليت استخدمت يف ذلك  203من
معلمي ومعلمات الرياضيات يف املرحلة املتوسطة ،وأظهرت
النتائج أمهية التقومي التكويين ووجوب االهتمام به وممارسته
بوجه مناسب لزيادة التحصيل للمتعلمني.
دراسة املزروع ( )2014هدفت إىل الكشف عن واقع
استخدام معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة للتقومي التكويين
ومعتقداهتم حنوه ،واستخدمت يف ذلك عينة مقدارها 145
معلمة يف مدينة الرياض للعام الدراسي 1432،1433ه،
وأظهرت النتائج ضرورة تدريب وتأهيل املعلمات وتنمية
توعية املعلمات حنو التقومي التكويين وممارسته بوجه أكرب.
دراسة أمبوسعيدي ،الراشدي ( )2009وهدفت الدراسة
إىل التعرف على الصعوبات اليت تواجه معلمي العلوم بسلطنة
عمان يف تطبيق التقومي التكويين املستمر ،ومقدار العينة
املستخدمة  113بني معلم ومعلمة ،وأسفرت الدراسة عن
وجود عدد من الصعوبات اليت تواجه معلمي العلوم يف تطبيق
التقومي التكويين املستمر.
ونظرا للتحول من النظرة السلوكية إىل النظرة البنائية فإن
املتخصصني يف التقومي الرتبوي وضعوا رؤية جديدة للتعلم مما
أدى إىل ظهور عدد من أساليب التقومي منها التقومي البنائي
(أبو هاشم ،وعبدالفتاح ،واألمحد ،)2014 ،ويؤيد الثبييت
( )2006بأن النظرة البنائية جيب أن حتتوي على أنظمة تقومي
خمتلفة عن األنظمة التقليدية ،والتحول من تقومي املتعلم إىل
تقومي من أجل التعلم ،وأن املعرفة اليت يبنيها املتعلم بنفسه
تكون أكثر إثراء لذاكرته ،ومبا أن النظرية البنائية تتمحور
حول املتعلم يف طريقة بناء معرفته ،وكيف يقوم مبعاجلتها
وتلقيها ،فبالتايل إن املتعلم عندما حيصل على تغذية راجعة
حول عملية التعلم يُدرك أمهية ما تعلمه ،وقد أثرت األفكار
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واضعا نصب عينيه توفري البدائل املناسبة اليت حتقق أهداف
التعلم (بروكهات.)Brookhart, 2010 ،
كما أن أغراض التقومي البنائي تتمثل يف مساعدة
املتعلمني على حتسني تعلمهم ،وجعلهم اجتماعيني بإشراكهم
يف تفاعل صفي لكشف مواطن الضعف ومعاجلتها والتعرف
على مكامن القوة لتعزيزها ،باإلضافة إىل حتفيز املتعلمني
وتنمية الدافعية لديهم لزيادة حتصيلهم الدراسي ،وبناء
معارفهم وخرباهتم.
إن التقومي البنائي ذو أساليب متعددة يقوم هبا املتعلمون
هبدف تشخيص تعلمهم من خلل حتديد مواطن القوة
والضعف الستمرار القوي منها واستثماره ومعاجلة الضعيف
ويكون ذلك من خلل نشاط اجتماعي بينه وبني أقرانه يف
تفاعل تباديل حتت إشراف املعلم دون إصدار أحكام عليهم
وإمنا القيام بتوفري تغذية راجعة إلمدادهم بكم جيد من
اخلربات واملعارف لتحقيق األهداف من أجل التعلم
(السمادوين1995 ،؛ سلم2015 ،؛ بروكهاتBrookhart, ،
.)2015

من االمتحانات بسلطنة عمان ،واستخدم عينة عددها
ميثلون طلب الصف الثالث األديب مبدرسة سيف سلطان
للبنني بوالية عربى ،ومت الوصول إىل أن التحصيل الدراسي
واالجتاه حنو العلوم زاد لصاحل اجملموعة التجريبية مما يعين أن
التقومي التكويين يسهم يف حتسني املستوى التعليمي وختفيف
القلق.
دراسة سلم ( )2015هدفت إىل معرفة الواقع احلايل
ألساليب التقومي التكويين املستخدم يف املدارس الثانوية
الصناعية يف مصر ،وبلغت عينة الدراسة  24طالباا وطالبة يف
ختصص التعليم الصناعي (شعبة التصميم والزخرفة) بكلية
الرتبية جبامعة حلوان ،وأسفرت النتائج عن ضرورة تأهيل
وتدريب وإعادة النظر يف برامج إعداد املعلمني يف كلية
الرتبية.
دراسة شاهني ( )2014هدفت إىل التعرف على أثر
االختبارات التكوينية املتتابعة يف مبحث العلوم العامة للصف
التاسع األساسي على التحصيل الدراسي ودافعية اإلجناز
واملمارسات التأملية ،وعينة الباحث تكونت من  56من
الذكور ،و 89من اإلناث يف الصف التاسع بفلسطني،
وأسفرت النتائج عن زيادة التحصيل الدراسي ملتغريي
اجملموعة التجريبية مما يعين فعالية االختبارات التكوينية.
دراسة ناصر ( )2009هدفت إىل معرفة أثر استخدام
التقومي التكويين لتحصيل طلبة الصف الرابع كلية الرتبية يف
مادة القياس والتقومي ،وعينة الدراسة كانت مكونة من طلبة
الصف الرابع يف قسم الرياضيات جبامعة املستنصرية يف العراق
وبلغ أفراد العينة  70طالب ا ،وأسفرت النتائج إىل زيادة حتصيل
الطلبة ودور االختبارات التكوينية يف تشخيص مواطن
الضعف واألخطاء اليت يعاين منها الطلبة مما يلزم تقدمي علج
ذلك.
وفعال يتوجب على املعلم
ولتحقيق تقومي بنائي هادف َّ
أن ميتلك األساس املنطقي للتقومي من أجل التعلم ،وحيدد
أهداف التعلم واملهام والتكليفات للمتعلم بكل وضوح،
98

مهارات التقويم البنائي:
يتميز التقومي البنائي بتعدد املهارات اليت ينبغي للمعلم
تعامل مناسباا يف العملية
معرفتها ،وكيفية التعامل معها
ا
التعليمية ،ومن مث مساعدة املتعلمني يف حتسني تعلمهم،
وبناء خرباهتم ومعارفهم وتنمية مهاراهتم ،وقد أشارت كيلي
( )Keely, 2008إىل عدد من املهارات اخلاصة بالتقومي
البنائي اقتصر الباحثان على املهارات املوضحة أدناه نظرا
ألمهيتها ،وتأكيد الدراسات السابقة عليها ،وفيما يأيت عرض
هلذه املهارات:
أوالً :مهارة التقييم الذاتي:

أشار تروبرج وباييب وبويل (
 )Powell , 2004إىل أن عنصر التقييم الذايت مهم للمتعلمني
ليس فقط ملشاعرهم ومهومهم حيال التعلم ،بل ليكون
غايات وأهداف ألنفسهم ومن مث حتقيقها ،وأكدوا على
Trowbridge, Bybee,
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أطلق عليها الطريقة احلوارية أو طريقة املناقشة .ويف السياق
ذاته يؤكد حمسن ( )1995على أن املناقشة واحلوار من
األساليب امللئمة لطبيعة املتعلمني ملا هلا من إجيابية يف تفعيل
دور املتعلمني يف املوقف التعليمي ،وتُعد املناقشة العلمية
الطريقة اليت يسعى املعلمون لتحقيقها مبا يسهم بشكل
مناسب يف تواصل املتعلمني وتبادل آرائهم وتعميق تفكريهم
حنو حتقيق التعلم بشكل مناسب (اخلليفة.)2010 ،
وننوه إىل أن اخلليفة ( )2010عرف املناقشة بأهنا
طريقة يشرتك فيها املتعلمون ومعلمهم يف فهم موضوع أو
فكرة أو مشكلة ما وحتليلها وتفسريها وتقوميها وبيان مواطن
االختلف واالتفاق فيها.

أمهية إكساب مهارة التقييم الذايت للمتعلمني يف وقت مبكر،
ويؤكد زيتون ( )2007على هذه األمهية إذ أشار أن حركات
اإلصلح ملناهج العلوم وتدريسها أوصت على ضرورة
استخدام وسائل متنوعة من التقييم ومنها التقييم الذايت ،إذ
إهنا جتعل املتعلم مشاراكا ومندجماا يف عملية التعلم بدالا من
قادرا على نقد أعماله بنفسه ،ويقع على
التلقي فقط ،وجعله ا
املعلم دور مهم يف إعطاء املتعلم التوجيه والتيسري للعملية
التعليمية حبيث يدرب ويوجه املتعلم لتحسني تعلمه.
وتُعرف مهارة التقييم الذايت بأهنا األسلوب الذي يقوم
فيه املتعلمون بتقييم أدائهم حنو نشاط حمدد أو إبداء
مشاعرهم جتاه موقف تعليمي يف ضوء معايري حيددها املعلم
باستخدام تدريبات وأنشطة خمتلفة لتحقيق اهلدف من التعلم
(علي1992 ،؛ أيوب.)2002 ،

رابعاً /مهارة إشراك المتعلمين وتحفيزهم:

إن املشاركة الصفية هلا فوائد منها مساعدة املتعلمني
على التواصل وتبادل األفكار بينهم ،وهتيئة املناخ االجتماعي
واالنفعايل الفعال ،وتبادل وجهات النظر وتنمية مهارات
االستماع والتعبري واملناقشة وزيادة دافعية املتعلمني لتحقيق
أعلى قدر من اإلجناز املعريف واملهاري واالنفعايل (فهمي،
2010؛ .)Almuntasheri, 2016
وتُعرف فهمي ( )2010املشاركة الصفية بأهنا النشاط
الذي يتم داخل الصف من املعلم واملتعلم ،وما يرتبط بذلك
من تواصل معريف ووجداين ونفسحركي ،ويُعرب عنه بصورة
لفظية وغري لفظية مما خيلق علقات اجتماعية إجيابية بني
املعلم واملتعلم.

ثانياً /مهارة التغذية الراجعة:

تُعد التغذية الراجعة األساس يف التقومي املستمر ،وتكون
ضمن إطار عملية التعلم وبشكل مستمر وشامل لتحسني
حتصيل املتعلمني ،وتساعد التغذية الراجعة املتعلمني يف
تشخيص أخطائهم ،ومعاجلتها ،وتشعرهم بضرورة التعلم مما
يؤدي إىل منو الدافعية ،وتعزيز النمو املعريف لديهم
(السفاسفة2000 ،؛ التودري2006 ،؛ اجلرب.)2014 ،
وتُعرف التغذية الراجعة بأهنا وصف لتفاعل متبادل
حيدث يف أثناء عملية التعلم أو بعدها من خلل تزويد
املتعلمني مبعلومات وبيانات حول أدائهم وسلوكهم يف
املوقف التعليمي هبدف تثبيت الصحيح منها ،وإلغاء أو
تعديل اخلاطئ لضمان استمرارية التعلم الفعال الذي حيقق
أهداف التعلم (السفاسفة2000 ،؛ كنعان2014 ،؛ اجلرب،
.)2014

التعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
من خلل العرض السابق لألدبيات الرتبوية والدراسات
السابقة حول مهارات التقومي البنائي يتضح االتفاق بوجه
عام حول أمهيتها وضرورة تضمني هذه املهارات يف حمتوى
كتب العلوم بوجه عام وكتب الكيمياء بوجه خاص ،وذلك
لدورها يف زيادة دافعية التعلم لدى املتعلمني حبيث يكون
فعاال ونشطاا يف أثناء العملية التعليمية ،ومناقشني
دورهم ا

ثالثاً /مهارة المحفزات والنقاش العلمي:

تقوم هذه الطريقة على احلوار بني املعلم واملتعلمني يف
صورة أسئلة أو مناقشات فردية أو مجاعية ،يتقدم املتعلمون
من خلهلا أو بواسطتها حنو حتقيق أهداف التعلم ،ولذلك
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املرحلة الثانوية للكشف عن مدى تضمني مهارات التقومي
البنائي.

جيدين مستخدمني يف ذلك نظرة فاحصة لتعلمهم،
ومتحاورين مع أقراهنم أو معلمهم لتحديد أوجه الضعف أو
لما
اخللل ومعاجلة هذا القصور ،وينبغي للمعلم أن يكون ُم ا
مبهارات التقومي البنائي لتعزيز وجودة عملية التعلم.

مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع موضوعات مقرر الكيمياء
َّ
( )1اخلاص بالطالب وكذلك دليل التجارب العملية لنظام
املقررات يف املرحلة الثانوية يف طبعته 1437هـ1438-ه (وزارة
التعليم) ،إذ مثلت عينة الدراسة جمتمع الدراسة األصلي،
وخصائص جمتمع الدراسة ميثلها اجلدول (.)1

منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي
(العساف1421 ،ه) ،والذي يناسب هدف الدراسة من
خلل حتليل حمتوى مقرر الكيمياء ( )1نظام املقررات يف

جدول1
توزيع وحدات التحليل حسب الفصول ونوع المحتوى
الفصل

الدروس

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلامس

مقدمة يف الكيمياء
املادة-اخلواص والتغريات
تركيب الذرة
التفاعلت الكيميائية
املول

المجموع

نوع المحتوى
احملتوى الرئيس
16
20
14
15
21

صندوق احملتوى
5
5
4
5
3

جتربة
4
4
3
4
4

التقومي
4
4
4
3
5

مسائل تدريبية
0
2
3
9
14

29
35
28
36
47

86

22

19

20

28

175

اجملموع

احملددة يف حدود الدراسة ،وذلك حسب مؤشرات حمددة،
كما هو موضح يف اجلدول (.)2

أداة الدراسة:

بعد االطلع على األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة
مت تصميم بطاقة حتليل حمتوى يف ضوء مهارات التقومي البنائي
جدول2

مهارات التقويم البنائي ومؤشراته
م

مهارات التقويم البنائي

عدد المؤشرات

1
2
3
4

التقييم الذايت
التغذية الراجعة
احملفزات والنقاش العلمي
إشراك املتعلمني وحتفيزهم

3
3
4
5

اجملموع

15

 )1مراجعة البحوث والدراسات ذات العلقة بالدراسة
احلالية.

إجراءات التحليل:
اتبع الباحثان اإلجراءات اآلتية:
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ج) قواعد حتكم تسجيل املؤشرات واعتبارها تدل على
املهارات وهي على النحو اآليت:
 oاحمللل ينبغي أن يكون ذا خربة مبا ميكن أن يتم تصنيفه
على أنه وحدة حتليل أو ليس وحدة حتليل.
 oيفرتض أن ال تكون العبارات اليت يتم اكتشافها يف املقرر
مماثلة لفظيا للمؤشرات ،ومن مث جيب فهم معىن العبارة اليت
حتوي مهارة التقومي البنائي للحكم على مدى ارتباطها بأي
من مهارة التقومي البنائي واملؤشر بناءا على ما مت توضيحه يف
الدليل.
 oإذا وجد احمللل أكثر من مؤشر واحد يف نفس وحدة
التحليل فيجب عليه تسجيل املؤشرات مجيع ا ،يف حني إذا مت
اكتشاف نفس املؤشر أكثر من مرة يف نفس وحدة التحليل
فيجب على احمللل تسجيل املؤشر مرة واحدة فقط.
 oعندما يتم تسجيل مؤشر ما يف وحدة حتليل معينة مث مت
العثور على نفس املؤشر يف الوحدة التالية فيجب تسجيل
املؤشر مرة أخرى.
 oإذا وجد مؤشرات متثل أكثر من مهارة فيسجل احمللل كل
مؤشر حسب مهارته.
سجل البيانات
د) استخدام بطاقة جلمع البيانات ،حبيث تُ َّ
فيها وفق بطاقة تتضمن الفصل ،والدرس ،ورقم وحدة
التحليل ،ونوع وحدة التحليل ،واملهارة ،ونوع املؤشر.

 )2بناء أداة حتليل يف ضوء مهارات التقومي البنائي ،إذ

حدد مهارات أربع للتقومي البنائي ويندرج حتت كل مهارة
جمموعة من املؤشرات املتعلقة هبا كما يف اجلدول(.)2
 )3صدق األداة من خلل صدق احملكمني ،فقد مت إرسال
دليل مجع البيانات لعدد سبعة من املختصني يف الرتبية
العلمية لتحكيم ذلك الدليل.
 )4اتفاق احملللني ،وكانت العينة الفصل األول من مقرر
الكيمياء ( )1يف نظام املقررات الوحدة األوىل ،ومت حساب
معامل االتفاق عن طريق معادلة "كوبر" ()Cooper
(اهلويدي ،)2004 ،ووجد أن معامل الثبات يساوي
(.)٪78
 )5وحدة التحليل ميكن تعريفها بأهنا إحدى الفقرات

اآلتية :حمتوى حتت عنوان رئيس ،فقرة يف صندوق داخل
احملتوى ،األنشطة التدريبية داخل احملتوى ،نشاط عملي ،أو
التجربة االستهللية ،أو التجربة ،التقومي يف هناية الدرس،
املسائل التدريبية ،إضافة إىل ذلك استثىن الباحثان وحدة
العناوين الرئيسة أو الفرعية ،مجلة أو فقرة يف ملخص الفصل
أو الوحدة ،جزء املراجعة ،األفكار الرئيسة للفصل أو
الوحدة ،وأهداف الوحدة أو الفصل ،ومربع أو صندوق
املقرتحات بقراءة إضافية خارجية أو متارين إضافية ،والتقومي
يف هناية الفصل ،واالختبار املقنن ،ومراجعة الفصل ،وامللحق
أو حل املسائل يف هناية املقرر ،واملطويات (منظمات
األفكار) ،ومجلة أو فقرة تشرح كيفية استخدام اآللة احلاسبة
أو استخدام أدوات املعمل ،والنصوص اإلثرائية.

األساليب اإلحصائية:
طبق الباحثان األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1حساب ثبات أداة التحليل بواسطة معادلة "كوبر"
(( )Cooperاهلويدي ،)2004 ،معامل االتفاق = عدد
مرات االتفاق ( /عدد مرات االتفاق  +عدد مرات
االختلف) ×100
 .2حساب التكرارات والنسب املئوية ملهارات التقومي البنائي
املضمنة يف مقرر الطالب ودليل التجارب العلمية َّ
احملدد يف
الدراسة.

 )6فئة التحليل هي :مهارات التقومي البنائي احملددة يف
الدراسة ومؤشراهتا.
 )7حتليل دروس مقرر الكيمياء ( ،)1وفق الضوابط اآلتية:
أ) استخدام دليل جلمع املعلومات يتناسب مع أسئلة
الدراسة ،وأهدافها.
ب) حتديد مهارات التقومي البنائي ،وشرحها ،وبيان
مؤشرات كل مهارة.
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حممد ظافر الشهري و جرب بن حممد اجلرب :مستوى تضمني مهارات التقومي البنائي يف مقرر الكيمياء ( )1نظام املقررات...

 .3حساب التكرارات والنسب املئوية ألنواع احملتوى املشتمل
على مهارات التقومي البنائي يف مقرر الطالب ودليل التجارب
العلمية َّ
احملدد يف الدراسة.

السؤال األول :ما مدى تضمين مهارات التقويم البنائي في مقرر

الكيمياء ( )1في المرحلة الثانوية؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب
املئوية للفصول حسب مهارات التقومي البنائي احملددة يف
الدراسة ،واجلدول ( )3يوضح ذلك:

عرض النتائج ومناقشتها:
جدول 3
التكرارات والنسب المئوية لمهارات التقويم البنائي
م

المهارة

التكرار

النسبة المئوية

الترتيب

1
2
3
4

التقييم الذايت
التغذية الراجعة
احملفزات والنقاش العلمي
إشراك املتعلمني وحتفيزهم
اجملموع

26

15.2%

3

65

38%

1

57

33.3%

2

23

13.5%

4

171

100%

اجلديد من معىن ،ومن مث فإن املتعلمني عندما حيصلون على
تغذية راجعة ونقاش علمي يف املعرفة السابقة فإهنم إما أن
يصححوا أو يؤكدوا ملا تعلموه (زيتون ،)2007 ،وتتفق هذه
النتائج مع ما يؤكد عليه كل من بيلي و جاكيسيك ( Bailey,
 ،)Jakicic, 2012وشريباقي وكورد (،)Shirbagi, Kord, 2008
وسلطان ( ،)2008وأبو عظمة ( ،)2000واجليار ( )2000يف
أن التغذية الراجعة والنقاش العلمي جتعلن املتعلمني مشاركني
يف العملية التعليمية والبحث عن اإلجابات الصحيحة
والتعرف على نقاط القوة والضعف مما يؤدي إىل زيادة
حتصيل املتعلمني.
أما مهارتا التقييم الذايت وإشراك املتعلمني وحتفيزهم
فكان عدد مرات تكرارمها ( )23 ،26على التوايل وبنسبة
مئوية ( )13.5% ،15.2%على التوايل ،ويُرجع الباحثان
اخنفاض هاتني املهارتني إىل أهنما يتطلبان وقت ا أطول للقياس
وامللحظة وقد يتعذر ذلك لكثافة احملتوى التعليمي هلذا
املقرر ،إذ يتم تدريسه يف نظام املقررات يف فصل دراسي
واحد يف حني يتم تدريسه يف النظام الفصلي يف سنة كاملة،
وزيادة أعداد املتعلمني يف الصف الدراسي ،وارتفاع نصاب
املعلمني ،ومن مث اقتصار مشاركة املتعلمني على التجارب

يتضح من اجلدول ( )3أن نسب توافر مهارات
التقومي البنائي احنصرت بني ( )٪13.5–٪38فقد كانت مهارة
التغذية الراجعة هي أعلى مهارات التقومي البنائي توفرا يف
مقرر الكيمياء ( )1إذ بلغ عدد التكرارات ( )65مرة وبنسبة
مئوية مقدارها ( ،)38%كما يتضح أن مهارة إشراك املتعلمني
وحتفيزهم كانت األقل توفرا إذ بلغت تكرارات هذه املهارة
( )23مرة وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)13.5%وتشري النتائج
إىل أن مهاريت التغذية الراجعة واحملفزات والنقاش العلمي كانتا
توفرا يف مقرر الكيمياء ( )1بعدد تكرارات
املهارتني األعلى ا
( )57 ،65مرة على التوايل وبنسب مئوية ()33.3%, 38%
على التوايل ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن هاتني املهارتني من
أهم منطلقات النظرية البنائية ،إذ إن هاتني املهارتني
تساعدان املتعلمني على بناء معارفهم وخرباهتم بأنفسهم مع
األخذ باالعتبار حصوهلم على التغذية الراجعة لتصحيح
املفاهيم البديلة اليت قد تنشأ يف املوقف التعليمي ،وإضافة إىل
ذلك فإن املهارتني تشجعان املتعلمني على املشاركة
واالنشغال يف احلوار واملناقشة الصفية لتعزيز تعلمهم ،ويف
السياق ذاته ،يؤكد أوزوبل أن معارف املتعلمني السابقة مهمة
يف حتديد ما يتعلمونه يف موقف حمدد وما يشكله التعلم
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حتتاج إىل وقت أطول لفهمها من قبل املتعلمني وتناوهلا
بشيء من التفصيل كوهنا جمردة مما يعين ضعف إشراك
املتعلمني يف املوقف التعليمي وندرة قيامهم بعملية التقييم
الذايت خصوص ا عند ارتفاع أعداد املتعلمني يف الصف
الدراسي ،وزيادة نصاب املعلم ،ويؤكد كل من األمسر
( ،)2008والسهو ( )2012على صعوبة اكتساب املفاهيم
الكيميائية لدى املتعلمني يف املرحلة الثانوية؛ ألن بعض هذه
املفاهيم يف اجملال غري املرئي (اجملهري) الذي حيتاج إىل قدرة
عالية من اخليال العلمي.

والتدريبات إن حصلت ،كذلك صعوبة املفاهيم الكيميائية
املتضمنة يف احملتوى التعليمي كوهنا جتريدية غري حمسوسة،
واتفقت النتائج مع كل من املعايطة وعدس ( ،)1997واليت
توصلت إىل أن كتب العلوم يف األردن للمرحلة الثانوية متثل
ضعف إشراك املتعلمني كجزء من عملية التعلم النشط،
ونوافلة ( )2015اليت أكدت على أن نسبة تضمني مهارة
التقييم الذايت يف مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية يف األردن
كانت متدنية جدا؛ وذلك لصعوبة تضمينها أو قلة اهتمام
املتعلمني هبا أو ضعف إدراكهم هلا ،والسعدين ( )2007اليت
أكدت صعوبة فهم املفاهيم الكيميائية كوهنا جمردة ومعقدة
بدرجة عالية وبنسب مئوية تتجاوز ( ،)60%كما أكد كل
من بولنوز وبولنوز وبيكر (،)Bulunuz, Bulunuz, Peker, 2014
وشارما وجني وجبتا وجارج وباتا و دير ( Sharma, Jain,
 )Gupta, Garg, Batta, Dhir, 2016على أن املفاهيم العلمية

السؤال الثاني :ما أكثر أنواع المحتوى التعليمي تضميناً لمهارات

التقويم البنائي؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات
والنسب املئوية للفصول حسب نوع احملتوى الذي حيتوي
على مهارات التقومي البنائي ،واجلدول ( )4يوضح ذلك:

جدول 4
التكرارات والنسب المئوية ألنواع المحتوى التعليمي
م

نوع المحتوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية

1
2

احملتوى الرئيس
صندوق احملتوى

54

31.6%

13

7.6%

3
4
5

التجربة
التقومي
مسائل تدريبية

34

19.9%

41

24.0%

29

17.0%

( )41مرة وبنسبة مئوية مقدارها ( )24%ويعزو الباحثان
سبب هذه النتيجة إىل أن كل درس يف املقرر يتضمن "أسئلة
تقوميية" تساعد املتعلمني على اسرتجاع ما يتعلمونه
ويكتسبونه من مهارات ومعارف ،وكل النوعني من أنواع
احملتوى التعليمي يرتبطان باملمارسة املباشرة من املتعلمني
واملعلمني ،واتفقت هذه الدراسة مع ما أشارت إليه نتيجة
دراسة املغيدي ( ،)2000ودراسة السعدين ( ،)2007ودراسة
أمبوسعيدي ،والراشدي ( ،)2009ودراسة الربصان،
والرويس ،وعبدالفتاح ( )2015يف أن "احملتوى الرئيس" حيتوي

يتضح من اجلدول ( )4بأن "احملتوى الرئيس" كان
أكثر أنواع احملتوى التعليمي تضمينا ملهارات التقومي البنائي
مبقدار ( )54مرة وبنسبة مئوية ( ،)31.6%وكان "صندوق
احملتوى" أقل أنواع احملتوى التعليمي تضمين ا ملهارات التقومي
البنائي مبقدار ( )13مرة وبنسبة مئوية ( ،)7.6%ويعزو
الباحثان ذلك إىل أن "احملتوى الرئيس" أكثر اهتماما من
قبل مصممي املناهج؛ ألنه اجلزء الذي يتناول القدر األكرب
من املعارف العلمية اليت يتطلب اكتساهبا من قبل املتعلمني،
وكما يتضح أن "التقومي" احتل املرتبة الثانية يف أنواع احملتوى
التعليمي من حيث تضمني مهارات التقومي البنائي مبقدار
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كما هائلا من املعارف وأنه يركز على اجلانب املعريف،
وأنشطة تقوميية على تلك املعارف وبنسب مرتفعة.
"التجربة ،واملسائل التدريبية" كانتا متقاربتني يف
التكرارات مبقدار ( )29 ،34على التوايل ونسب التضمني
( )29% ،34%على التوايل ،ويرى الباحثان أن السبب يف
ذلك قد يعود إىل أهنما أداتان ملساعدة املتعلمني يف فهم
"احملتوى الرئيس" ،وتتعلقان باجلوانب التطبيقية ،لذا جاء
توافر مهارات التقومي البنائي فيهما بشكل منخفض.
إضافة لذلك جاء "صندوق احملتوى" يف املرتبة األخرية
تضمينا ألنواع احملتوى التعليمي بعدد تكرارات ( )13مرة
ونسبة مئوية ( ،)٪7,6ويعلل الباحثان ذلك بأن هذه
النتيجة منطقية؛ ألن هذا النوع من احملتوى التعليمي يوضع
يف اهلوامش اخلارجية للمحتوى التعليمي كقراءات إضافية
وإثرائية للمتعلم ،ومن مث فإن االهتمام به يكون أقل من
املتعلم واملعلم ،ويشري الباحثان إىل َّ
أن اخنفاض التضمني يف
هذا النوع من احملتوى التعليمي متوقع بسبب تركيز املعلمني
واملشرفني الرتبويني واملتعلمني على األنواع األخرى من احملتوى
التعليمي خصوصا "احملتوى الرئيس".
بنظرة مشولية لنتائج الدراسة ،يتضح أن مقرر الكيمياء
( )1قد تضمن مهارات التقومي البنائي بنسب متفاوتة ،غري
أهنا تظل منطقية ومقبولة ،إذ من املفرتض أن حيتوي مقرر
الكيمياء ( )1على احملتوى املعريف والذي يتضمن املعارف
واخلربات واحلقائق واملفاهيم واملهارات األخرى ،مثل :طبيعة
العلم وعملياته ،واالستقصاء ،أيض ا صعوبة اكتساب املفاهيم
العلمية يف مقرر الكيمياء ( )1لدى املتعلمني يف املرحلة
الثانوية خصوصا أهنا تتعلق باجلوانب حتت اجملهرية وهي تتميز
بدرجة عالية من التعقيد والتداخل وألول مرة يدرس املتعلمون
الكيمياء كتخصص كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل
من األمسر ( )2008ودراسة السهو ( )2012يف صعوبة
املفاهيم الكيميائية.

التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصل هلا الباحثان ميكن وضع
التوصيات اآلتية:
 .1إدراج عدد من األنشطة اليت تزيد من إشراك املتعلمني
وحتفيزهم من أجل التعلم.
 .2إضافة عدد من التدريبات اليت تساعد املتعلمني على
التقييم الذايت يف بناء معارفهم.
 .3مراعاة تضمني مهارات التقومي البنائي بشكل متوازن يف
مقرر الكيمياء (.)1
المقترحات:
يقرتح الباحثان الدراسات اآلتية:
 .1إجراء دراسة مماثلة لباقي مقررات الكيمياء يف نظام
املقررات ،وأيضا كتب الكيمياء يف النظام الفصلي.
 .2القيام بدراسات مماثلة تتناول حمتوى كتب الفيزياء
واألحياء يف املرحلة الثانوية ،وكتب العلوم يف املرحلة
املتوسطة واالبتدائية.
 .3إجراء دراسات ملعرفة مدى فهم املعلمني مهارات التقومي
البنائي املتضمنة يف املقررات املدرسية.
 .4إجراء دراسات حول مدى تنفيذ املعلمني ملهارات
التقومي البنائي املوجودة يف املقررات.
 .5إجراء دراسات ملعرفة معوقات تنفيذ مهارات التقومي
البنائي من قبل املعلمني كما هي يف املقررات.
المراجع:
األمسر ،رائد ( .)2008أثر دورة التعلم يف تعديل التصورات البديلة
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Abstract: The study aimed to identify inclusion level of formative assessment skills in chemistry textbook (1) in secondary
school. A descriptive method was used in this research study. In order to achieve the objectives of the study, the researchers
designed an analytical tool for data collection, consisting of three parts: explaining the skills of formative assessment,
indicators, and instructions for selecting the unit of analysis. The study concluded that the level of inclusion of formative
assessment skills varied in chemistry textbook (1) between (13.5%-38%). Also, results revealed that percentages of inclusion
for formative assessment skills as follows: feedback (38%), motivation and scientific discussion (33.3%), self-assessment
(15.2%), and students engagement and motivation (13.5%). Therefore, the study posted a number of recommendations and
suggestions for further research studies.
Keywords: Formative Assessment, Feedback, Motivation and Scientific Discussion, Self-assessment, Students Engagement.
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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

