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فاعلية تدريس مقرر بناء المناهج وتطويرها باستخدام نموذج ( )Woodsفي التحصيل األكاديمي ودافعية اإلنجاز لدى
طالب جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
علي بن طارد الدوسري
كلية الرتبية  -جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

قدم للنشر 1439/4/13هـ  -وقبل 1439/6/16هـ

المستخلص :هدف البحث الكشف عن فاعلية تدريس مقرر بناء املناهج وتطويرها باستخدام منوذج ( )Woodsيف التحصيل األكادميي ودافعية
اإلجناز لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ،ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب بتقسيم الطالب إىل
جمموعتني؛ ضابطة وجتريبية ،تكونت كل شعبة من ( )31طالبا يف مقرر بناء املناهج وتطويرها ،وقام الباحث بإعداد أدايت البحث ،والتحقق من صدقهما
وثباهتما ،مث طبق اختبار التحصيل األكادميي املكون من ( )28فقرة من نوع االختيار من متعدد ،ومقياس دافعية اإلجناز الذي تكون من( )38فقرة
على جمموعيت الدراسة .وأشارت نتائج البحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى الستخدام منوذج ( )Woodsوذلك يف متغريي التحصيل األكادميي،
ودافعية اإلجناز؛ لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية مقارنة بأفراد اجملموعة الضابطة.
الكلمات المفتاحية :منوذج ( ،)Woodsالتحصيل األكادميي ،دافعية اإلجناز ،بناء املناهج وتطويرها.
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تنفذ من قبل املتعلمني ،ضمن جمموعات صغرية ،وبإرشاد
وتوجيه من املعلم (.)Woods,1994,33
ومن مثّ؛ فإن( )Woodsبىن منوذجه من خطوات ثالث:
-1التنبؤ :وتعد مهارة التنبؤ من مهارات التفكري العلمي،
وإحدى املهارات العقلية اليت تتطلب إعطاء أفضل تقدير
مبين على املعلومات املتوافرة لدى الفرد ،هبدف التوصل إىل
نتيجة جديدة ،وتتطلب من املتعلم إعادة هيكلة املعلومات
السابقة ،من أجل التوصل إىل تنبؤات جديدة ،فالتنبؤ إحدى
مهارات االستقصاء العقلي اليت تتطلب أن يتنبأ الطالب مبا
ميكن أن حيدث مستقبال بناء على معلومات سابقة ،أي
القدرة على توقع حدوث األشياء ،كما تتضمن تصورا عقليا
يستعمل ما يتوافر لدى الفرد يف ضوء املبادئ والقوانني اليت
تسري عليها الظواهر واحلوادث العلمية )الدايين2001،؛
عبداهلادي ،وعياد.)2009،
& (Pacharn, Bay
ويف السياق ذاته يرى كل من

المقدمة واإلطار النظري
يتسم العصر احلايل بالتغريات السريعة يف خمتلف مناحي
احلياة ،األمر الذي فرض على املؤسسات الرتبوية ضرورة
التكيف ملواكبة التغريات املتسارعة ،ال سيما يف الفعاليات
التدريسية ،فقد حتول حمور العملية التعليمية من االهتمام
باملنهج الدراسي وما حيتويه من مادة علمية ،إىل الرتكيز على
املتعلم ،مما استدعى استحداث مناذج واسرتاتيجيات تدريسية
تركز على كيفية بناء املعرفة وتنظيمها واستخدامها ،حبيث
تتحقق صفة التكامل والرتابط والوظيفية ،من أجل تنمية قدرة
املتعلم على استخدام تلك املعرفة ملواجهة مشكالته احلياتية
بفاعلية وإجيابية.
ولتحقيق أهداف عملية التعلم والتعليم على حنو إجيايب
سليم ،البد من توظيف عدد من اإلجراءات املنظمة الفعالة،
تكون من بينها اختيار أساليب وطرائق التدريس املناسبة
واحلديثة ،اليت توفر اجلهد والوقت ،وتؤدي إىل إحداث تعلم
ذات معىن عند املتعلمني ،إذ يعد تصميم احملتوى يف شكل
مواقف ومشكالت وأنشطة حقيقية ومتنوعة ذات معىن،
وتسهيل عمليات معاجلة املعلومات وتفسريها وبنائها،
وتكوين املعاين الشخصية وتطبيقاهتا يف مواقف أخرى أحد
التوجهات األساسية ألساليب التدريس ومناذجه املعاصرة
( G, Boiadjieva, Emilov -0;Tafrova201Fast, Hankes,

)Felton,2013;Lee,Hung,Teh,2014;Thaer

) &Thaer,2016أنه البد من اتباع اسرتاتيجيات تدريس
ترمي إىل توعية املتعلمني باملفاهيم األولية اليت حيملوهنا ،بأن
يطلب منهم القيام بتنبؤات معينة يف ضوء معلوماهتم السابقة،
وتشجيعهم على عقد املقارنات بني معارفهم السابقة
والتفسريات العلمية واملالحظات املكتوبة.
-2املالحظة :وهي انتباه منظم ومضبوط للظواهر واحلوادث
والتنبؤات اليت أجريت؛ هبدف اكتشاف أسباهبا وقوانينها،
وتتطلب ختطيطا واعيا من قبل املتعلم ،واستخدام حواسه
وأدواته أحيانا (زيتون.)1994،163
وتعد املالحظة من أقدم عمليات العلم ،كما أهنا أساس
عمليات العلم األخرى ،وسببا يف التوصل إىل نتائج العلم
الكثرية ،وتتضمن املالحظة نوعا من البحث عن أشياء حمددة
تتعلق بالظاهرة موضوع البحث ،ويسعى املتعلم يف هذه
املرحلة إىل مجع كل ما ميكن مجعه من معلومات ،وذلك
باستعمال حواسه.

& Kirova,2012).

ومن النماذج احلديثة املستخدمة يف التدريس بوجه عام
منوذج ( )Robin Woodsاملستند إىل النظرية البنائية يف
التعلم ،إذ قام ( )Woodsببناء منوذجه ومن مث أخضعه
للتجريب يف مادة الفيزياء لطلبة الصف اخلامس االبتدائي ،إذ
أشارت النتائج إىل فاعليته يف تغيري البنية املفاهيمية للطلبة،
مث ما لبث هذا النموذج أن استخدم يف الدراسات العربية ،يف
اجملاالت العلمية واإلنسانية على حد سواء.
ويعرف( )Woodsمنوذجه بأنه :اسرتاتيجية تدريسية
تتضمن ثالث مراحل متتابعة هي :التنبؤ واملالحظة والتفسري،
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السلوك الدافعي جتاه أهداف حمددة أو حوافز أو عوائد
معينة ،أو تثبيت السلوك الدافعي أو تعديله أو تطويره.
والدافعية يف مفهومها العام هي حالة ناشئة لدى الفرد يف
موقف معني نتيجة بعض العوامل الداخلية ،أو وجود بعض
املثريات اخلارجية يف هذا املوقف ،وهذه املتغريات هي اليت
توجه سلوك الفرد وجهة معينة دون غريها بطريقة حمددة
(.)Aslan & Kirikkanat,2013,310
وميكن تعريف دافعية اإلجناز بأهنا عبارة عن بناء افرتاضي
متعدد األبعاد يوجه الفرد ويدفعه إىل القيام بواجباته بدقة
ونظام واستقاللية ،والعمل على ختطي العقبات اليت تصادفه
والتغلب عليها ،مما يبث الثقة والطمأنينة يف نفسه ،هبدف
بلوغ معايري االمتياز ،وحتقيق األهداف املستقبلية القريبة منها
والبعيدة (.)Dindar,2016,237
واستقراء ملا سبق ،فإنه يربز للباحث أمهية استخدام
اسرتاتيجيات ومناذج تدريسية حديثة ،يتوقع فاعليتها اإلجيابية
يف التحصيل األكادميي ،ودافعية اإلجناز وخباصة لدى طالب
كليات الرتبية ،كون ختصصهم يتيح هلم تدريس الطالب يف
املدارس ،مما قد يساعد يف انتقال أثر التعلم إىل طالهبم.

-3التفسري :ويعين احلصول على معىن املعلومات املتوافرة،
وشرح النتائج بناء على الرتاكمات املعرفية املتحصل عليها،
وترمجة املعاين اجلديدة ووضعها يف قوالب لغوية واضحة
وميسرة ،وإعادة إنتاج املقروء أو املسموع كتابيا أو شفويا،
مع جتريده من األفكار الثانوية واهلامشية ،استعدادا ملرحلة
تقومي اخلربة النهائية اليت مت بناؤها(جروان.)2010،73،
وتشري دراسات عدة كدراسة (الدايين2001،؛ العبيدي،
2005؛ أمني ومصطفى2011 ،؛ املعموري واخليالين2010،؛
العنزي )2016،إىل فاعلية منوذج ( )Woodsيف تنمية متعة
االستكشاف ،وتعديل املفاهيم ،وتنمية أنواع متعددة من
التفكري ،كالناقد واإلبداعي ،واالستداليل ،وتنمية التحصيل
األكادميي ،والتفاعل االجتماعي ،وإثارة الدافعية ،وهكذا
تتجلى أمهية األخذ هبذا النموذج عند تدريس مقرر بناء
املناهج وتطويرها ،يف كونه يربط بني النظرية والتطبيق يف هذا
املقرر.
ويف ظل التطورات املتالحقة يف جمال املعرفة والتقنية،
يعكف الرتبويون يف تصميم واستعمال اسرتاتيجيات أو طرائق
تدريس وأساليب حديثة مالئمة ،تربط بني النظرية والتطبيق،
كل
يؤكد
االجتاه
هذا
ويف
(Hancock,2007;Nie,Lau,2010;Singh,
من
) 2011;Chen;Chiu;Wang,2015أنه من املهم أن يؤخذ
باحلسبان تصميم تعليم ذي معىن ،ينمي دافعية الطالب
لإلجناز.
وهذا ما دفع الكثري من علماء النفس الرتبويني إىل اعتبار
دافعية اإلجناز هدفا تعليميا يف حد ذاهتا ،إذ ال يكفي أن
يكون احملتوى التعليمي مثريا لالنتباه لكي تتحقق أهداف
التعليم ،ولكن جيب أن يكون إطار التعليم جذابا وحمدد
األهداف (.)Chan,Angel,Eric,2012;Dindar,2016
وتتعدد نظريات الدافعية وذلك حبسب الرتكيز يف التعرف
على مسببات ونشأة الدافعية ،والعوامل املؤثرة على توجيه

مشكلة البحث
من خالل مراجعة األدب الرتبوي والدراسات ذات الصلة،
الحظ الباحث عدم وجود دراسات تناولت التحقق من
فاعلية منوذج ( )Woodsيف التحصيل األكادميي ودافعية
اإلجناز ،وخباصة يف املرحلة اجلامعية ،يف ظل تزايد الدعوات
إىل تبين مناذج واسرتاتيجيات تدريسية حديثة ،وانسجاما مع
هذا التوجه ،ويف ظل دراسات تدعو إىل االهتمام بالتحصيل
األكادميي ودافعية الطلبة بوجه عام ،كدراسة & (Nie
).Lau,2010;Singh,2011;Aslan& Kirikkanat;2013
فإن الباحث حيدد مشكلة البحث احلايل يف التحقق من
فاعلية استخدام منوذج ( )Woodsيف تدريس مقرر بناء
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إثراء األدب النظري الرتبوي يف املناهج وطرق تدريسها،وذلك لعدم وجود دراسات– حبسب اطالع الباحث-
تناولت متغريات البحث يف مقررات املناهج وطرائق التدريس
يف كليات الرتبية.

املناهج وتطويرها يف التحصيل األكادميي ودافعية اإلجناز لدى
طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.
هدف البحث
هدف البحث احلايل إىل الكشف عن فاعلية تدريس بناء
املناهج وتطويرها باستخدام منوذج ( )Woodsيف التحصيل
األكادميي ودافعية اإلجناز لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة

حدود البحث
 احلد املوضوعي :تطبيق منوذج( )Woodsيف تدريس مقرربناء املناهج وتطويرها.
 احلد البشري :عينة قصدية من طالب كلية الرتبية يفجامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.
 احلد املكاين :جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل مبدينةالدمام.
 احل ـ ــد الزم ـ ــاين :الفص ـ ــل الث ـ ــاين ،م ـ ــن الع ـ ــام اجل ـ ــامعي) (2017/2016م.

اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.
أسئلة البحث

السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05≤αبني طالب اجملموعة التجريبية
وطالب اجملموعة الضابطة يف التحصيل األكادميي ملقرر بناء
املناهج وتطويرها تعزى لطريقة التدريس بنموذج ()Woods
وطريقة التدريس االعتيادية التقليدية؟

مصطلحات البحث

السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

منوذج ( :)Woodsاسرتاتيجية تدريسية تتضمن ثالث
مراحل متتابعة ،هي :التنبؤ ،واملالحظة ،والتفسري ،تنفذ من
قبل املتعلمني ،ويتم العمل هبا ضمن جمموعات صغرية ،حتت
توجيه املعلم وإشرافه ( ،)Woods,1994ويعرفه الباحث
إجرائيا :بأنه جمموعة من املواقف واخلربات التعلمية التعليمية،
يقوم املعلم فيها بإعداد وتنظيم احملتوى املعريف وفق ثالث
عمليات عقلية متسلسلة؛ التنبؤ ،واملالحظة ،والتفسري،
وينفذها الطالب على شكل جمموعات تعاونية ،حتت
إشراف املعلم وتوجيهه.
التحصيل األكادميي :املعرفة واملهارات املكتسبة من قبلالطالب كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة تعليمية معينة
( ،)Karmos & Karmos,1984,57وميكن حتديده إجرائيا
بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك.
 الدافعية لإلجناز :هي بناء افرتاضي يدفع الفرد إىل القيامبواجباته بدقة ونظام واستقاللية ،والعمل على ختطي العقبات

مستوى الداللة( )0.05≤αبني طالب اجملموعة التجريبية
وطالب اجملموعة الضابطة على مقياس دافعية اإلجناز ،تعزى
لطريقة التدريس بنموذج ( )Woodsوطريقة التدريس
االعتيادية التقليدية؟
أهمية البحث
 يربز البحث احلايل أمهية مقرر بناء املناهج وتطويرها ،ملاهلذا املقرر من دور يف إكساب طالب كلية الرتبية معارف
وخربات تساعدهم يف التدريس الفعلي وباستخدام مناذج
واسرتاتيجيات تدريسية حديثة.
قد يساعد طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحنبن فيصل يف اكتساب اسرتاتيجية تدريسية حديثة.
يوفر البحث مقياسا لدافعية اإلجناز ،يتناسب والبيئةالسعودية ،قد يفيد الباحثني وطالب الدراسات العليا.
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وقام العنزي ( )2015بدراسة هدفت تقصي فاعلية
استخدام منوذج ( )Woodsيف تدريس العلوم على تنمية
التفكري االبتكاري والدافعية للتعلم لدى طالب الصف األول
املتوسط مبدينة عرعر ،وتكونت عينة الدراسة من( )60طالبا،
مت توزيعهم على جمموعتني؛ جتريبية وضابطة ،وباستخدام
اختبار تورانس املصور للتفكري االبتكاري ،ومقياس دافعية
التعلم ،أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة
التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة.
وأما دراسة محادي ،وكاظم ( )2013فهدفت إىل تقصي
أثر منوذج ( )Woodsيف اكتساب مفاهيم قواعد اللغة
العربية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف العراق ،إذ مت
اختيار( )65طالبة ،وتقسيمهن إىل جمموعتني؛ جتريبية
وضابطة ،وأظهرت النتائج فرقا ذا داللة إحصائية لصاحل
طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة
على اختبار اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية.
وقامت رشيد ( )2013بدراسة هدفت إىل معرفة أثر منوذج
( )Woodsيف حتصيل طلبة مادة أسس التمريض مبعهد
الطب التقين يف العراق ،وباختيار( )66طالبا وطالبة،
وتقسيمهم إىل جمموعتني؛ جتريبية وضابطة ،وباستخدام
االختبار التحصيلي ،أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة
اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج ()Woods
يف االختبار التحصيلي على طلبة اجملموعة الضابطة اليت
درست بالطريقة االعتيادية.
وأجرى ياسني ( )2011دراسة هدفت إىل التعرف على
ﺃثر ﺍستخدﺍﻡ منوذج ( )Woodsفي تنمية ﺍلتفكير ﺍلناقد
لطلبة كلية الرتبية يف اجلامعة املستنصرية ،إذ مت اختيار()40
طالبا وطالبة ،وتقسيمهم إىل جمموعتني؛ جتريبية وضابطة،
وباستخدام اختبار التفكري الناقد أظهرت نتائج الدراسة فرقا
داال لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية اليت درست حبسب منوذج
( )Woodsمقارنة بطلبة اجملموعة الضابطة اليت درست
بالطريقة االعتيادية.

اليت تصادفه والتغلب عليها ،هبدف بلوغ معايري
االمتياز( ،)Dindar,2016,237وحتدد دافعية اإلجناز إجرائيا
بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس دافعية اإلجناز
املعد ألغراض البحث احلالية.
الدراسات السابقة
مع كون منوذج ( )Woodsمنوذجا أجنبيا ،فإن الدراسات
اليت تناولته كانت مجيعها دراسات عربية-حبسب اطالع
الباحث -وهذا عرض ألهم الدراسات العربية اليت تناولت
منوذج وددز ،متسلسل زمنيا من األحدث إىل األقدم:
هدفت دراسة العنزي( )2016إىل الكشف عن فاعلية
استخدام منوذج ( )Woodsيف تدريس العلوم على تنمية
عادات العقل والتفكري االستداليل ،وتكونت عينة الدراسة
من( )58طالبا من طالب الصف الثالث املتوسط ،مت
تقسيمهم إىل جمموعتني ،جتريبية درست باستخدام
منوذج( ،)Woodsوضابطة درست بالطريقة االعتيادية،
وباستخدام اختبار التفكري االستداليل ومقياس عادات
العقل ،أظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية
لصاحل طالب اجملموعة التجريبية مقارنة بطالب اجملموعة
الضابطة ،على كل من اختبار التفكري االستداليل ومقياس
عادات العقل.
وأجرت أبو جلنبو( )2015دراسة هدفت إىل معرفة أثر
استخدام منوذج ( )Woodsيف تنمية املفاهيم العلمية
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف السادس
األساسي يف مادة العلوم يف غزة ،وباختيار ( )72طالبة،
وتوزيعهن إىل جمموعتني؛ جتريبية وضابطة ،وباستخدام اختبار
املفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكري الناقد ،أشارت
النتائج إىل فاعلية منوذج وددز يف تنمية املفاهيم العلمية
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات اجملموعة التجريبية
مقارنة بالضابطة.
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اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج( )Woodsيف
االختبار التحصيلي ،مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.
وأجرت الدايين ( )2001دراسة هدفت إىل قياس أثر
التدريس منوذج ( )Woodsيف حتصيل طلبة الصف اخلامس
االبتدائي يف مادة العلوم العامة يف العراق ،وباختيار()60
طالبا وطالبة ،وتوزيعهم يف جمموعتني؛ جتريبية وضابطة،
وباستخدام االختبار التحصيلي ،أظهرت النتائج تفوق طلبة
اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج()Woods
مقارنة بطلبة اجملموعة الضابطة على االختبار التحصيلي.

وهدفت دراسة أمني ،ومصطفى( )2011إىل تعرف أثر
استخدام منوذج( )Woodsفي تحصﯾل طالب الصف
الخامس العلمي في مادة الفﯾزﯾاء يف العراق ،وكذلك يف
مهارات التفكري الناقد ،إذ مت اختيار( )71طالبا ،وتقسيمهم
إىل جمموعتني؛ ضابطة وجتريبية ،وباستخدام االختبار
التحصيلي واختبار مهارات التفكري الناقد ،وأظهرت النتائج
فاعلية منوذج( )Woodsيف تنمية التحصيل والتفكري الناقد
لدى طالب اجملموعة التجريبية ،مقارنة بطالب اجملموعة
الضابطة اليت درس أفرادها بالطريقة االعتيادية.
وقام كل من املعموري ،واخليالين( )2010بدراسة هدفت
إىل تقصي فاعلية منوذج ( )Woodsيف التحصيل والتفكري
العلمي لدى طالب معهد إعداد املعلمني يف العراق ،إذ مت
اختيار ( )60طالبا وتقسيمهم إىل جمموعتني؛ جتريبية
وضابطة ،وباستخدام االختبار التحصيلي ،ومقياس مهارات
التفكري العلمي يف مادة الفيزياء ،أشارت النتائج إىل فاعلية
منوذج ( )Woodsيف تنمية التحصيل ومهارات التفكري
العلمي.
وهدفت دراسة حسن ( )2009إىل التعرف على فاعلية
منوذج ( )Woodsيف حتصيل طالب الصف األول املتوسط
يف مادة مبادئ اجلغرافيا ،يف العراق ،حبيث اختري ( )57طالبا،
وقسموا على جمموعتني؛ جتريبية وضابطة ،وباستخدام
االختبار التحصيلي أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طالب
اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج( )Woodsيف
االختبارات التحصيلية مقارنة بطالب اجملموعة الضابطة اليت
درست بالطريقة االعتيادية.
وقامت العبيدي ( )2005بإجراء دراسة هدفت إىل
التعرف على فاعلية منوذج ( )Woodsيف حتصيل طالبات
الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافيا يف العراق ،وباختيار()72
طالبة ،وتوزيعهن يف جمموعتني؛ جتريبية وضابطة ،واستخدام
اختبار حتصيلي ،أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طالبات

تعقيب على الدراسات السابقة
إن مجيع الدراسات السابقة أجريت يف العامل العريب ،سوىدراسة( )Woods,1994ذاته ،وقد مت التعرض هلا يف األدب
النظري.
تعددت املتغريات يف الدراسات السابقة وتنوعت ،فمنهاالذي تناول أثر منوذج( )Woodsيف عادات العقل والتفكري
االستداليل كدراسة العنزي( ،)2016أو التفكري االبتكاري
والدافعية كدراسة العنزي( ،)2015أو يف تنمية املفاهيم
العلمية ومهارات التفكري الناقد كدراسة أيب جلنبو (،)2015
أو التحصيل والتفكري الناقد كدراسة أمني ومصطفى(،)2011
أو يف اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية ،كدراسة محادي،
وكاظم( ،)2013أو يف التحصيل كدراسة رشيد(،)2013
وحسن( ،)2009والعبيدي( ،)2005والدايين (.)2001
اتفقت الدراسات السابقة مجيعها على فاعلية منوذج( )Woodsمقارنة بالطريقة االعتيادية يف تنمية املتغريات
املستهدفة.
مت اإلفادة من جممل الدراسات السابقة ،وال سيما تلكالدراسات اليت مت تطبيقها يف املواد اإلنسانية واألدبية،
كدراسة محادي ،وكاظم( ،)2013وياسني ( ، )2011وحسن
( ،)2009والعبيدي (.)2005
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لكل حماضرة ،مت بناء األنشطة واخلربات التعليمية فيها وفق
منوذج(.)Woods

وإن اتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف بعضاملتغريات واإلجراءات وخباصة التحصيل األكادميي ،فإنه
خيتلف عنها يف تناوله لفاعلية منوذج( )Woodsيف دافعية
اإلجناز ،لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن،
يف مقرر بناء املناهج وتطويرها.

أدوات البحث

أولا -الختبار التحصيلي

قام الباحث ببناء اختبار حتصيلي لوحدات مقرر بناء
املناهج وتطويرها ،بعد حتليل احملتوى بوجه عام ،وحتديد
وصياغة النتاجات اخلاصة ،وتألف االختبار بصورته األولية
من ( )33فقرة ،وصيغت فقرات االختبار على منط االختيار
من متعدد ،ولكل فقرة أربعة بدائل.

الطريقة واإلجراءات
منهجية البحث
استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب لتناسبه مع طبيعة
البحث احلالية؛ وذلك ملعرفة فاعلية استخدام منوذج
( )Woodsيف التحصيل األكادميي ودافعية اإلجناز لدى
طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل يف
مقرر بناء املناهج وتطويرها.

صدق الختبار

مت حساب صدق االختبار بطريقتني:
-1صدق احملكمني :إذ مت عرض فقرات االختبار على()7
حمكمني ،من ذوي اخلربة واالختصاص ،ومت اعتماد الفقرات
اليت حصلت على نسبة اتفاق ( )%80فما فوق ،وأجرى
الباحث التعديالت الالزمة؛ بناء على مالحظات احملكمني،
وبناء على ذلك ،تكون اختبار التحصيل األكادميي بصورته
النهائية من( )28فقرة ،وخصصت درجة واحدة لإلجابة
الصحيحة على الفقرة ،يف حني خصصت درجة صفر
لإلجابة اخلاطئة ،ومن مث فإن النهاية الصغرى لالختبار
(صفر) ،والنهاية العظمى ( )28درجة.
-2االتساق الداخلي :مت حساب الصدق الداخلي من
خالل تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ()20
طالبا ،وحساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجات الفرعية
والدرجة الكلية لالختبار ،اليت بلغت يف متوسطها (،)0.79
وهي درجة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01≤α

مجتمع البحث
تكون جمتمع الدراسة من طلبة كلية الرتبية جبامعة اإلمام
عبدالرمحن بن فيصل ،يف الفصل الدراسي الثاين ،من العام
اجلامعي )(2017/2016م والبالغ عددهم ( )487طالبا.
عينة البحث

تكونت عينة البحث من ( )62طالبا ،موزعني على
شعبتني ،اختريوا عشوائيا من بني أربع شعب للذكور ،يف
الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي( ،)2017/2016يف
كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.
واختريت إحدى الشعبتني عشوائيا لتمثل إحدامها
اجملموعة الضابطة ،ومشلت ( )31طالبا ،والشعبة األخرى
اجملموعة التجريبية ومشلت ( )31طالبا ،ومت تدريس اجملموعة
الضابطة بالطريقة االعتيادية ،يف حني قام الباحث ببناء
منوذج ( )Woodsوتكييفه ليتناسب مع مقرر بناء املناهج
وتطويرها ،ومت اإلفادة من الدراسات ذات الصلة ،خباصة اليت
مت فيها تطبيق منوذج ( )Woodsيف العلوم اإلنسانية ،مثل
دراسة ياسني ( ،)2011وحسن( ،)2009والعبيدي(،)2005
وتكون الربنامج من ( )11حماضرة ،بواقع ساعتني دراسيتني

ثبات الختبار :وللتحقق من ثبات فقرات االختبار مت
تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة البحث ،يف كلية
الرتبية ،بلغ عدد الطالب فيها ( )20طالبا ،وأعيد تطبيقه
بعد أسبوعني ،وباستخدام معادلة ( )KR-20بلغت قيمة
ثباته (.)0.84
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ثبات األداة

ثانيا -مقياس دافعية اإلنجاز

وللتحقق من ثبات املقياس مت تطبيقه على عينة
استطالعية من خارج أفراد البحث ،تكونت من( )20طالبا
من طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن
فيصل ،وجرى اشتقاق معامالت الثبات باستخدام معادلة
( ،)Cronbach Alphaإذ وجد أن معامل ثبات املقياس
وعدت هذه القيمة مقبولة
للدرجة الكلية يساوي ( ُ ،)0.87
ألغراض هذا البحث.

قام الباحث ببناء مقياس دافعية اإلجناز بعد االطالع
على األدب الرتبوي والنفسي والدراسات ذات الصلة،
ومشلت األداة بصورهتا األولية على ( )45فقرة.

صدق األداة

قام الباحث بالتحقق من دالالت الصدق اآلتية ملقياس
دافعية اإلجناز:
أ-الصدق الظاهري
للتحقق من صدق مقياس الدراسة الظاهري ،مت عرضه
بصورته األولية على( )7حمكمني من ذوي اخلربة
واالختصاص ،حبيث مت اعتماد الفقرات اليت حصلت على
نسبة اتفاق( )%80فما فوق ،وقد مت إجراء التعديالت البنائية
واللغوية بناء على مالحظات احملكمني ،حبيث أصبحت
األداة بصورهتا النهائية مكونة من( )38فقرة .ومت توزيع
الفقرات اإلجيابية والسلبية عشوائيا ،وأعطيت الدرجات اآلتية
للفقرات اإلجيابية والسلبية :موافق بشدة(5درجات)،
وموافق(4درجات) ،وحمايد(3درجات) ،غري موافق(2درجة)،
غري موافق بشدة(1درجة) ،وعكس الدرجات للفقرات
السلبية ،وبذلك تكون النهاية الصغرى للمقياس(،)38
والنهاية العظمى()190درجة.
ب-االتساق الداخلي
وللتحقق من االتساق الداخلي ملقياس دافعية اإلجناز
استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون بني الفقرات ،وقد
جاءت فقرات االستبانة ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( ،)0.01≤αإذ تراوحت معامالت االرتباط بني
( ،)0.96-0.63وهذا يدل على أن فقرات املقياس صادقة
وتقيس اجلوانب اليت أعدت من أجل قياسها.

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضياته ،استخدم
الباحث حتليل التباين املصاحب ( ،)ANCOVAوذلك مـن
أجل ضبط املتغريات اليت ميكن أن تؤثـر على نتائج التطبيق.
نتائج البحث وتفسيرها
أوال-النتائج املتعلقة بالتحصيل األكادميي
من أجل اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص ":هل
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05≤αبني طالب اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة
الضابطة يف التحصيل األكادميي ملقرر بناء املناهج وتطويرها
تعزى لطريقة التدريس بنموذج ( )Woodsوطريقة التدريس
االعتيادية؛ التقليدية؟" ،قام الباحث باستخراج املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب عينة البحث
على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي ،وفقا لنموذج
( ،)Woodsكما يوضحه اجلدول (.)1
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جدول()1
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عينة البحث على الختبار التحصيلي القبلي والبعدي وفقاا إلى متغير استراتيجية
التدريس
المجموعة
ضابطة
جتريبية

البعدي

القبلي
عدد الطالب

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

عدد الطالب

املتوسط احلسايب

النحراف المعياري

31

7.87

2.64

31

13.74

3.73

31

7.87

3.36

31

20.58

2.31

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 ≤αمت استخدام
حتليل التباين املشرتك ( ،)ANCOVAوفقا ملتغري طريقة
التدريس ،بعد األخذ بعني االعتبار درجات الطالب على
االختبار نفسه ،والذي مت تطبيقه قبل البدء باملعاجلة التجريبية
كمتغري مصاحب ،ويظهر اجلدول ( )2نتائج هذا التحليل.

ويظهر من اجلدول ( )1أن املتوسط احلسايب لدرجات
الطالب الذين درسوا من خالل منوذج ( )Woodsقد بلغ
( ،)20.58وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات الطالب
الذين درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية ،الذي بلغ
( ،)13.74ولتحديد فيما إذا كانت الفروق يف املتوسطني

جدول ()2
نتائج تحليل التباين المشترك لدرجات مجموعتي البحث على التحصيل البعدي وفقاا إلى متغير استراتيجية التدريس
مجموع

مصدر التباين

متوسط

درجات الحرية

المربعات

مجموع

الدللة

قيمة

اإلحصائية

ف

االختبار القبلي

0.61

1

بعات
المر
0.61

0.06

0.80

اسرتاتيجية التدريس
اخلطأ
الكلي

724.57
576.88
1302.39

1
59
61

724.5
9.78

74.1

0.00

* دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05 ≤ α
يتضح من اجلدول( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )0.05≤αبني اجملموعتني التجريبية والضابطة،
استنادا لقيمة (ف) احملسوبة إذ بلغت ( ،)74.11مبستوى
داللة( ،)0.00ومن أجل حتديد اجملموعة اليت كان لصاحلها

ظهور الفروق ،مت استخراج املتوسطات احلسابية املعدلة
واألخطاء املعيارية البعدي لدرجات الطالب يف جمموعيت
البحث ،علما بأن العالمة القصوى على االختبار هي ()28
درجة ،واجلدول ( )3يبني ذلك.

جدول()3
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي البحث على التحصيل البعدي
المجموعة
الضابطة
التجريبية

العدد
31
31

تشري املتوسطات احلسابية املعدلة لدرجات طالب عينة
البحث على االختبار التحصيلي البعدي من خالل
اجلدول( )3إىل وجود فرق دال إحصائيا بني املتوسطات
احلسابية املعدلة لدرجات طالب اجملموعة التجريبية(،)20.59

المتوسط الحسابي
13.74
20.59

الخطأ المعياري
0.56
0.56

واملتوسط املعدل لدرجات طالب اجملموعة
الضابطة( ،)13.74وهذا الفرق دال إحصائيا عند
مستوى( ،)0.00وهذه النتيجة تعين التفوق يف التحصيل
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 إن تنفيذ خطوات منوذج ( )Woodsحيتاج إىل التفاعلوالتعاون والتشاركية والتعلم من خالل األقران ،مما أسهم
إجيابيا يف التحصيل األكادميي ،وهذا ما تفتقده الطريقة
االعتيادية املعتمدة على احملاضرة والتلقني بالدرجة األوىل ،مما
يشري إىل إمكانية تطبيق منوذج ( )Woodsيف مقرر بناء
املناهج وتطويرها بطريقة فاعلة.
 اعتماد منوذج ( )Woodsيف عرض احملتوى التدريسي مبايتناسب مع التنظيم املنطقي للمحتوى القائم على التدرج
باملفهوم من السهل إىل الصعب؛ ساعد يف تسهيل عملية تعلم
طالب اجملموعة التجريبية ،والقدرة على التحصيل األكادميي
بوجه أفضل.
ثانيا :النتائج املتعلقة باستجابات الطالب على مقياس دافعية
اإلجناز
من أجل اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين ،الذي ينص
على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05≤αبني طالب اجملموعة التجريبية وطالب
اجملموعة الضابطة على مقياس دافعية اإلجناز ،تعزى لفاعلية
طريقة التدريس بنموذج ( )Woodsوطريقة التدريس
االعتيادية التقليدية؟" ،قام الباحث باستخراج املتوسطات
احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب عينة
الدراسة على مقياس دافعية اإلجناز ،كما يوضحه
اجلدول(.)4

لصاحل طالب اجملموعة التجريبية ،مما يدل على فاعلية منوذج
( )Woodsيف التحصيل لدى الطالب.
ولقياس حجم فاعلية النموذج من الناحية العملية ،مت
استخدام نسبة االرتباط إيتا 2املعدلة ( ،)Eta2من أجل
استخراج الداللة العملية حلجم تأثري املعاجلة (طريقة
التدريس) يف التباين املالحظ بني أداء جمموعيت البحث على
االختبار التحصيلي ،وأشارت النتائج إىل أن حجم الداللة
العملية يرتبط بنسبة ( )0.68بطريقة التدريس املستخدمة ،مما
يعين أن طريقة التدريس منوذج ( )Woodsهلا داللة عملية يف
التحصيل ،وبناء خربات تعلمية ذات معىن.
وتتوافق نتيجة البحث احلالية مع نتائج دراسات أخرى
ذات صلة ،أظهرت نتائجها فاعلية منوذج ( )Woodsيف
التحصيل ،كدراسة (الدايين2001،؛ العبيدي2005،؛
حسن2009،؛ أمني ومصطفى2011،؛ املعموري
واخليالين2010،؛ رشيد.)2013،
وميكن تفسري ذلك وإرجاعه إىل أسباب عدة ،على رأسها:
 إن تركيز من ـ ـوذج()Woods؛ كأحد مناذج النظرية البنائية،على ضرورة وعي املتعلمني للمهارات واالسرتاتيجيات اليت
يتعلموهنا يف التعلم ،وضبط حماوالهتم الستعماهلا؛ جعل من
تعلم طالب اجملموعة التجريبية ،تعلما منظما ،مما أسهم يف
عمليات بناء املعرفة وختزينها وتطبيقها يف إطار عمليات
منظمة ونشطة ،وهذا قاد إىل نتائج إجيابية يف التحصيل
األكادميي لديهم.

جدول رقم ()4
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عينة البحث على مقياس دافعية اإلنجاز القبلي والبعدي وفقاا إلى متغير
استراتيجية التدريس
المجموعة
الضابطة

التجريبية

القبلي

البعدي
عدد الطالب

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

عدد الطالب

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

31

87.45

17.43

31

94.48

16.56

31

87.19

23.26

31

124.26

24.41

بلغ( ،)124.26وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات
الطالب الذين درسوا بالطريقة االعتيادية ،وملعرفة ما إذا

ويظهر من اجلدول ( )4السابق ،أن املتوسط احلسايب
لدرجات طالب اجملموعة التجريبية على مقياس الدافعية
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بعد األخذ بعني االعتبار درجات الطالب على مقياس
الدافعية نفسه ،والذي مت تطبيقه قبل البدء باملعاجلة التجريبية
كمتغري مصاحب ،ويظهر اجلدول ( )5نتائج هذا التحليل.

كانت الفروق بني املتوسطات دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ( ،)0.05≤αمت إجراء حتليل التباين املصاحب
( ،)ANCOVAلدرجات طالب عينة البحث على مقياس
دافعية اإلجناز البعدي وفقا إىل متغري اسرتاتيجية التدريس،

جدول ()5
نتائج تحليل التباين المشترك لدرجات مجموعتي البحث على مقياس دافعية اإلنجاز البعدي وفقاا إلى متغير استراتيجية التدريس
درجات الحرية

مصدر التباين

مجموع

الختبار القبلي

5832.04

1

13854.7

1

13854.7

20261.6

59

343.42

39834.4

61

المربعات

استراتيجية التدريس
الخطأ

الكلي

* دالة إحصائيا عند مستوى ()0.05 ≤ α
يالحظ من اجلدول ( )5أن هناك فروقا دالة إحصائيا
عند مستوى ( )0.05 ≤αبني املتوسطات احلسابية لدرجات
الطالب عينة البحث على مقياس دافعية اإلجناز تعزى إىل
متغري اسرتاتيجية التدريس؛ إذ بلغت قيمة اإلحصائي (ف)

متوسط مجموع المربعات

قيمة

الدللة اإلحصائية

5832.04

16.98

00.00

40.34

00.00

ف

إىل متغري اسرتاتيجية التدريس( )40.34وهذه القيمة دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة( ،)0.00وملعرفة لصاحل أي من
اسرتاتيجيات التدريس تعزى الفروق ،مت حساب املتوسطات
احلسابية املعدلة لدرجات طالب عينة البحث على مقياس
الدافعية البعدي ،كما يبني اجلدول( )6هذه املتوسطات.

جدول()6
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء عينة البحث على مقياس دافعية اإلنجاز البعدي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

الخطأ المعياري

الضابطة

31

94.42

3.33

31

124.32

3.33

التجريبية

كذلك مع معظم دراسات النظرية البنائية ،اليت تشري نتائجها
بأن ألسلوب التدريس املتبع أثرا فاعال يف التحصيل
األكادميي والدافعية ،ومن ذلك دراسة

يتضح من اجلدول ( )6أن املتوسط احلسايب املعدل
لدرجات اجملموعة التجريبية هو( )124.32يف حني املتوسط
احلسايب املعدل لدرجات اجملموعة الضابطة هو(،)94.42
وهذا يعين أن لنموذج ( )Woodsفاعلية يف إثارة دافعية
الطالب مقارنة بالطريقة االعتيادية ،ولقياس حجم فاعلية
الربنامج من الناحية العملية يف دافعية اإلجناز ،مت حساب
مربع إيتا ،إذ بلغت قيمة إيتا 2املعدلة ( ،)0.87=2ηمما يدل
على أن التباين يف الدرجة الكلية بني اجملموعتني يرجع إىل
استخدام النموذج التعليمي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي( ،)2015اليت
تقصت فاعلية منوذج( )Woodsيف تنمية الدافعية ،وتتفق

(Palmer,2005;Sullivan,Richardson,2011;Liu,Rios,Bo
)rden,2015;Teng,Zhang,2016

ويرجع الباحث السبب يف ذلك ،كون هذا النموذج
يتمركز حول املتعلم ،فعملية تقسيم الطالب يف هذا النموذج
على جماميع متعاونة وذات وظائف حمددة ،من خالل خطوات
علمية متسلسلة ،قد ساهم يف حتفيزهم وتنمية دافعية اإلجناز
لديهم ،إذ استطاع الطالب التوصل إىل املعرفة وبنائها بطريقة
تشاركية ونشطة وماتعة ،مما يشري إىل إمكانية تطبيق
منوذج( )Woodsيف مقرر بناء املناهج وتطويرها بطريقة فاعلة.
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-3إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل على مراحل التعليم
العام املختلفة .

ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
بناء على نتائج البحث احلايل ،ميكن اخلروج باالستنتاجات
والتوصيات واالقرتاحات اآلتية:

المراجع

أول -ملخص نتائج البحث
ا

أبو جلنبو ،صفاء ( .)2015أثر استخدام منوذج وودز يف تنمية املفاهيم
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف السادس األساسي يف
العلوم العامة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

-1فاعلية منوذج( )Woodsيف حتصيل وتنمية دافعية طالب
مقرر بناء املناهج وتطويرها مقارنة بالطريقة االعتيادية.
-2إمكانية تطبيق منوذج( )Woodsيف تدريس مقرر بناء
املناهج وتطويرها.
-3إن تقسيم الطالب يف هذا النموذج على جماميع متعاونة
وذات وظائف حمددة ،قد ساهم يف حتفيزهم وتفاعلهم مع سري
الدرس وأزال عنهم اجلمود وأزاح امللل ،األمر الذي انعكس
إجيابيا يف النتائج.

أمني ،أمحد؛ ومصطفى ،رضوان ( .)2011أثر استخدام منوذج وودز يف
حتصيل طالب الصف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنمية تفكريهم
الناقد ،جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ،جامعة املوصل ،العراق،
.79-51،)4(10
جروان ،فتحي ( .)2010تعليم التفكري ،مفاهيم وتطبيقات ،ط ،5-دار
الفكر للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
حسن ،حممد ( .)2009فاعلية استخدام أمنوذج وودز يف حتصيل طالب
الصف األول املتوسط يف مادة مبادئ اجلغرافيا ،جملة الكلية اإلسالمية
اجلامعة ،العراق.243-221 ،)10(3 ،
محادي ،حسن؛ كاظم ،سجى ( .)2013أثر أمنوذج وودز يف اكتساب
مفاهيم قواعد اللغة العربية عند طالبات الصف الثاين املتوسط ،جملة
العلوم الرتبوية والنفسية ،العراق ،العدد (.325-276 ،)99
الدايين ،بتول ( .)2001أثر التدريس على وفق أمنوذج وودز يف حتصيل
تالمذة الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم العامة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة ديايل ،العراق.
رشيد ،ميعاد ( .)2013ﺃثر ﺍلتدﺭيس ﻭفق ﺃنموﺫﺝ ﻭﻭﺩﺯ في تحصيل طلبة
معهد ﺍلطب ،جملة ﺍلعلوﻡ ﺍلتربوية ﻭﺍلنفسية ،ﺍلعرﺍﻕ ،العدد(،)103
.593-563
زيتون ،عايش ( .)1994أساليب تدريس العلوم ،ط ،1-عمان ،دار
الشروق للتوزيع والنشر.
عبداهلادي ،نبيل؛ عياد ،وليد ( .)2009اسرتاتيجيات تعلم مهارات
التفكري بني النظرية والتطبيق ،ط ،1-عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
العبيدي ،إسراء ( .)2005أثر استخدام منوذج وودز يف حتصيل طالبات
الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافيا العامة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة ديايل ،العراق.
العنزي ،فايز( .)2015فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على

ثانياا -التوصيات
 -1إقامة دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة
اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ،لتدريبهم على استخدام مناذج
وطرائق تدريسية حديثة ،كنموذج(.)Woods
-2توعية القائمني على التدريس بأمهية استخدام مناذج
تدريسية تفاعلية ،مثل منوذج ()Woods؛ لدوره اإلجيايب يف
التحصيل األكادميي ودافعية اإلجناز لدى الطالب.
-3إدخال منوذج ( )Woodsضمن مفردات طرائق التدريس
يف اجلامعات ،خباصة يف كليات الرتبية منها.
ثالثاا -المقترحات
-1إجراء دراسات للكشف عن فاعلية توظيف منوذج
( )Woodsيف متغريات أخرى ،مثل :بقاء أثر التعلم ،واختاذ
القرار ،وتنمية أنواع متعددة من التفكري ،كالعلمي ،والتأملي.
-2إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل على جامعات وكليات
الرتبية األخرى.

تنمية التفكري االبتكاري والدافعية للتعلم لدى طالب الصف األول
املتوسط مبدينة عرعر ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى.
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...) يف التحصيل األكادميي ودافعية اإلجناز لدىwoods(  فاعلية تدريس مقرر بناء املناهج وتطويرها باستخدام منوذج:علي بن طارد الدوسري
 فاعلية ﺍستخدﺍﻡ نموﺫﺝ ﻭﻭﺩﺯ في تدﺭيس ﺍلعلوﻡ.)2016(  مبارك،العنزي
على تنمية عاﺩﺍﺕ ﺍلعقل ﻭﺍلتفكير ﺍالستداللي لدﻯ تالميذ ﺍلصف
-119 ،)53( العدد، رسالة الرتبية وعلم النفس،ﺍلثالث ﺍلمتوسط
.140
 أثر استخدام أمنوذج وودز يف.)2010(  رعد، عصام؛ واخليالين،املعموري
حتصيل طالب الصف الثالث معهد إعداد املعلمني يف مادة الفيزياء
، جامعة ديايل، جملة ديايل للبحوث اإلنسانية،وتفكريهم العلمي
.244-192،)46( العدد،العراق
 ﺃثر ﺍستخدﺍﻡ برنامج ﻭفق اسرتاتيجية ﻭﻭﺩﺯ في.)2011(  طالب،ياسني
،)27( العدد، جملة التواصل،تنمية ﺍلتفكير ﺍلناقد لطلبة ﺍلجغرﺍفية
77-53

Motivation, Performance and Attitude, Accounting
Education: an International Journal, 22(2),147-167.
Palmer,D.(2005). A Motivational View of Constructivist
informed Teaching, International Journal of Science
Education ,27(15),1853–1881.
Singh,K.(2011).Study of Achievement Motivation in
Relation to Academic Achievement of Students,
International Journal of Educational Planning &
Administration,1(2),161-171.
Sullivan,T; Richardson,E.(2011). Living the Plan:
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Abstract: The objective of the research was to reveal the effectiveness of teaching curriculum Structure and development
course by using wood's model in academic achievement and achievement motivation among the Faculty of Education
students at Imam Abdulrahman Bin Faisal University. To achieve this goal, the researcher used the semi-experimental
method through dividing the students into two groups; the control group and the experimental one. Each group had (31)
students studying the Curriculum Structure and development course. The researcher prepared the research instruments, and
verified their validity and reliability, then, the achievement test was carried out for both groups, the test consisted of (28)
multiple choice questions, in addition to the achievement motivation scale which consisted of (38) paragraph. The research
results showed that there were statistically significant differences in the use of the Wood's model in the two variables of the
academic achievement and achievement motivation for the benefit of experimental group members compared to the control
group.
Keywords: Wood's model, academic achievement, achievement motivation, curriculum building and its development.
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اتجاهات طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود الستخدام استراتيجية الفصول المقلوبة
في الجانب العملي

أمل بنت عبد اهلل آل إبراهيم

أفنان بنت محمد المنيع

كلية الرتبية -جامعة امللك سعود

كلية الرتبية -جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1439/1/5هـ  -وقبل 1439/5/13هـ
المستخلص :يهدف هذا البحث إىل دراسة اجتاهات طالبات البكالوريوس يف جامعة امللك سعود الستخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف تدريس
اجلانب العملي من املقررات .وقد أجريت هذه الدراسة من أجل إلقاء الضوء على اجتاهات الطالبات الستخدام هذه االسرتاتيجية  ،واملعوقات اليت من
املمكن مواجهتها ومن مث وضع توصيات استنادا على نتائج الدراسة .وقد مت اتباع منهجية البحث النوعي باستخدام استبانة ذات أسئلة مفتوحة جلميع
عينة الدراسة ومقالة تأملية ،وكذلك اختيار عينه عشوائية لعمل مقابلة ذات أسئلة مفتوحة .ويف ضوء نتائج هذه الدراسة مت اقرتاح خطوات ميكن أن
تساعد يف تطبيق هذه االسرتاتيجية يف املستقبل .حيث تكون جمتمع الدراسة من طالبات البكالوريوس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،إذ مت تطبيق
الدراسة بأخذ عينة ودراستها كحالة خاصة ألحد شعب مقرر  251هنج (تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم) ،وذلك ملدة فصل
دراسي -الفصل الثاين 1437هـ .إذ اختريت العينة عشوائيا إلحدى شعب هذه املادة واليت يبلغ عددهن  36طالبة ،ومت أخذ آراء العينة من الطالبات
بعد إهناء تدريس املقرر .اعتمدت الدراسة على املنهج التفسريي مع تصميم طرائق البحث كاألحباث خمتلطة األسلوب .وقد مت مجع البيانات من خالل
حتليل إجابة الطالبات ألسئلة االستبانة املفتوحة واملقالة التأملية ومقابالت شبه منظمة مع الطالبات .وعلى ضوء حتليل البيانات توصلت الدراسة إىل
وجود عقبات تواجه الطالبات يف أثناء استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة  ،كما توصلت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح وأوصت الدراسة بتطبيق
التصور املقرتح يف أثناء استخدام الفصول املقلوبة.
الكلمات المفتاحية :فصول مقلوبة ،اسرتاتيجيات التعليم ،دراسة نوعية ،تعليم العايل ،اململكة العربية السعودية.
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مقدمة

توظف التعلم غري املتزامن عن طريق مشاهدة مقاطع فيديو
مسجلة للمحاضرات والدروس ،وحتفز الطالب على
مشاهدهتا كواجبات منزلية قبل احلضور يف الفصل الذي
خيصص زمنه للمشاركة بفعالية يف أساليب حل املشكالت
بشكل مجاعي.
ويُعرف التعليم املقلوب بأنه منوذج تربوي يرمي إىل
استخدام التقنيات احلديثة وشبكة اإلنرتنت بطريقة تسمح
للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات
صوتية أو غريها من الوسائط ،ليطلع عليها الطالب يف
منازهلم أو يف أي مكان آخر باستعمال حواسيبهم أو
هواتفهم الذكية أو أجهزهتم اللوحية قبل حضور الدرس ،يف
حني ُخيصص وقت احملاضرة للمناقشات واملشاريع
والتدريبات .ويُعد الفيديو عنصرا أساسيا يف هذا النمط من
التعليم إذ يقوم املعلم بإعداد مقطع فيديو ويشاركه مع
الطالب يف أحد مواقع الـويب أو شبكات التواصل
االجتماعي (زوحي.)2014،
وتبىن اسرتاتيجية الفصول املقلوبة على مبادئ النظرية
البنائية ،إذ يصبح املتعلم هو مركز العملية التعليمية ،وتقوم
هذه االسرتاتيجية على ربط جتربة تعليمية جديدة باستخدام
مقاطع فيديو تعليمية تساعد على فهم احملتوى الدراسي
وذلك قبل وقت احملاضرات ،وحني حيني وقت احملاضرة يتم
تفعيل الوقت األساسي لتفسري تلك التجربة اجلديدة بناء
على ما مت تعلمه سابقا ).(Ray & Powell, 2014
ومن مث يتحول دور الطالب يف اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة من مستقبل للمعلومات إىل مشارك يف عملية
التعليم ،ويتمركز التعليم حول املتعلم ،حبيث ينمي مهارات
التعلم الذايت باستعراض الطالب للدروس قبل وقت
احملاضرات ذاتيا ،وبعد ذلك يشارك بفعالية يف الفصل ليسهم
يف تكوين البنية املعرفية (.(Hamdan et al., 2013
إن من مميزات الصفوف املقلوبة تلقي الطالب الذين
يعانون من صعوبات يف التحصيل ألكرب قدر ممكن من

لقد كان لتطور التقنيات احلديثة أثر كبري يف مجيع
جماالت احلياة وال سيما يف جمال التعليم ،وقد ظهرت العديد
من التقنيات واليت أصبح استخدامها له أمهية كبرية يف تطوير
العملية التعليمية إذ إهنا ُتكن املؤسسات التعليمية من حتسني
املخرجات التعليمية وحل أغلب مشكالت التعليم التقليدي
مثل طول املناهج الدراسية وقلة الوقت املخصص
للمحاضرات ،خصوصا أن الطالب يف هذا العصر ومع هذا
التدفق املعلومايت والتطور التقين أصبحوا حباجة إىل دمج هذه
التقنيات يف عملية تعلمهم وذلك لتعزيز مهارات التعلم
الذايت ،التعلم التعاوين ،مهارات التفكري العليا ،ومهارات
التفكري الناقد ليتحول دور الطالب من متلق للمعلومات إىل
باحث يتعلم خارج أسوار املدرسة ويتحول دور املعلم من
جمرد إلقاء املعلومات واحلقائق إىل مشرف وموجه للعملية
التعليمية.
إن اسرتاتيجية الفصول املقلوبة تعد أحد أبرز
االسرتاتيجيات احلديثة اليت تعتمد على استخدام التقنيات
احلديثة اليت قد تتيح للطالب قضاء املزيد من الوقت يف التعلم
والتحضري املسبق للمحاضرات والدروس عن طريق مشاهدة
مقاطع الفيديو املسجلة واليت مت تزويدهم هبا مسبقا .هذا
بدوره قد يعطي وقت احملاضرة األصلي مزيدا من الثراء
والنقاش واستخدام مهارات التفكري العليا حلل املشكالت
املرتبطة باملوضوع بفاعلية أكرب من الطريقة التقليدية (الزهراين،
.)2015
ُّ
تعد اسرتاتيجية الفصول املقلوبة إحدى أحدث
االسرتاتيجيات اليت تساعد يف التغلب على تقليدية التعليم
العايل وذلك ملا تقدمه من إمكانات هائلة لتغيري أساليب
واسرتاتيجيات التعلم والتعليم القائم على اإلنرتنت
) (Bergmann & Sams, 2012كما تعرف (Bishop and
)Verleger, 2013الفصل املقلوب بأنه اسرتاتيجية تعليمية
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التعلم متمركزا حول الطالب وميكن من استخدام التعلم
القائم باملشروعات.
كما أبرزت نتائج دراسة ساهن وآخرين & (Sahin
) Cavlazoglu & Zeytuncu,2015عدة فوائد السرتاتيجية
الفصول املقلوبة ومنها :زيادة مشاركة اآلباء يف العملية
التعليمية وذلك ألهنم سوف يتمكنون من معرفة ما يتم
داخل الصف وكذلك التعرف على جودة ما يتم تدريسه،
وزيادة الرضا الوظيفي للمعلمني ،وزيادة مشاركة الطالب
وجناحهم يف العملية التعليمية ،وكانت من نتائج هذه الدراسة
أن  %70من طالب املعلمني الذين استخدموا هذه
االسرتاتيجية قد ارتفعت درجاهتم وأن  %80منهم أبدوا
سلوكا أفضل عند تدريسهم باستخدام هذه االسرتاتيجية.
وقد أشارت دراسة السعدون ( )2016إىل فعالية
الفصول املقلوبة يف ارتفاع مستوى رضى الطالب وكذلك
حتصيلهم األكادميي املرتفع وهذا ما أكدته دراسة الزين
( )2015اليت توصلت إىل النتيجة نفسها من حيث فاعلية
التعليم املقلوب يف التحصيل األكادميي وحتقيق نتائج أعلى
للطالبات.
كما أكدت دراسة الزهراين ( )2015على فاعلية
اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف تنمية مستوى حتصيل الطالب
عند املستويات املعرفية العليا (التحليل ،التطبيق ،الرتكيب،
التقومي) ،وذلك باستخدام مقاطع الفيديو التعليمي الذي
يزود به الطالب قبل وقت احملاضرة الرمسي بوقت كاف حيث
يكون وقت احملاضرة الرمسي خمصصا للنقاش وتفاعل الطالب
حول موضوع احملاضرة الرئيس.
وملا لدور املعلم من أمهية يف تطبيق هذه االسرتاتيجية
فقد درس عدد من الباحثني ميول املعلم واليت بدورها
تنعكس على استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف
الفصل .فقد توصلت دراسة كيلي وسناودن
) (Kelly&Snowden,2012إىل أن معلمي العلوم والرياضيات
لديهم اجتاهات إجيابية أكثر حنو استخدام اسرتاتيجية

املساعدة إذ يساعد الطالب على اكتساب املفاهيم واستيعاهبا.
وأن استخدام مقاطع الفيديو اليت تشرح املنهج ويشاهدها
الطالب يف املنزل تعمل على جعل املعلم يركز يف الفصل على
الطالب الذين حيتاجون وقتا أكثر للتعلم ويف توجيههم حنو
أداء أفضل ). (Bergmann, & Sams, 2012
وقد أشارت الكثري من الدراسات اليت اتبعت املنهج
الكمي إىل فعالية استخدام الفصول املقلوبة يف العملية
التعليمية مثل دراسة (الزهراين( ،)2015،السعدون،)2016،
(الزين( ،)2015،العطية( ،)1437،هارون وسرحان.)2015،
وبذلك تتضح احلاجة هلذه الدراسة النوعية اليت هتدف
لدراسة اجتاهات الطالبات والصعوبات اليت ميكن مواجهتها
واقرتاح تصور لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف التدريس
وخصوصا يف التعليم اجلامعي.

كما بينت عدد من الدراسات أثر هذه االسرتاتيجية يف
عملية التعلم والتعليم .إذ أبدت الفصول املقلوبة فعاليتها يف
حل الكثري من مشاكل التعليم التقليدي .لقد وضحت
دراسة ساندرز ) (Sanders,2014أمهية تطبيق اسرتاتيجيات
تعليم غنية بالتكنولوجيا مثل اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.
فحىت مع األعداد الكبرية حولت تلك االسرتاتيجية الفصول
إىل فصول نشطة وقد كانت هذه االسرتاتيجية طريقة مثلى
لدعم مشاركة الطالب بشكل أعمق وزيادة فضول الطالب
حول املقرر وتطويرهم ملهارات تفكري عليا كما أشارت إليه
دراسة دانكر).(Danker,2015
وقد توصلت دراسة الزين ( )2015إىل أن اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة توفر الوقت داخل احملاضرة لألنشطة وأوراق
العمل كما تعمل على سد الفجوة املعرفية الناجتة عن تغيب
الطالبات .وكذلك فإن استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة
يزيد من مشاركة الطالب ومن الفعالية يف فصول تعليم
الرياضيات كما تبني من دراسة كالرك ) ،(Clark,2013وجيعل
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تسعى للتوصل إىل مقرتح عملي لتطبيق اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة وللكشف عن اجتاهات طالبات البكالوريوس يف
جامعة امللك سعود الستخدام هذه االسرتاتيجية يف تدريس
اجلانب العملي.

الفصول املقلوبة ،يف حني مل ير معلمو الدراسات االجتماعية
واللغة اإلجنليزية أمهية استخدام هذه االسرتاتيجية يف موادهم
الدراسية ،علما بأنه قد مت تزويدهم سابقا باملعلومات حول
هذه االسرتاتيجية من قبل مستشار تعليمي ،وتوصلت هذه
الدراسة إىل أمهية دور املعلم يف تفعيل هذه االسرتاتيجية .
باإلضافة إىل اجتاهات املعلمني هناك عدة عوامل تؤثر
على فعالية وكفاءة اسرتاتيجية الفصول املقلوبة فقد اقرتحت
دراسة وانقر ) (Wanger,2013عدة نقاط لزيادة كفاءة
اسرتاتيجية الفصل املقلوب ومنها :االهتمام جبودة وطول
مقطع الفيديو التعليمي لزيادة محاس الطالب لعرض الدروس
وتفاعلهم معها ،وكذلك تزويد مقاطع الفيديو باملراجع
الالزمة ،كما أكدت على ضرورة ختصيص وقت كاف من
قبل األساتذة لتصميم مقاطع فيديو تعليمية ذات جودة
عالية .وقد اشرتطت دراسة آبسكريا وداوسن & (Abeysekera
)Dawson,2014عدة شروط إلجناح اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة ومنها :التغيري يف كيفية استخدام الوقت داخل الفصل
وخارجه ،والقيام باألنشطة الصفية خارج الفصل ،وكذلك
القيام بالواجبات املنزلية داخل الفصل ،مع مراعاة استخدام
التعلم النشط والتعلم من األقران وأسلوب حل املشكالت.
وكذلك إعداد املادة التعليمية للمعلم لتشجيع املعلمني على
تطبيق هذه االسرتاتيجية (السعدون.)2016،
كما اشرتطت دراسة بارقمان وسامز (Bargmann&Sams,
) 2012توفري إطار عمل منظم لضمان تعلم الطالب مع
مراعاة حاجاهتم الفردية ليتمكنوا من املشاركة بفعالية خالل
احملاضرات وذلك من أجل ضمان جناح تطبيق اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة .كما جيب تصميم األنشطة الصفية بفعالية
يف اسرتاتيجيات الفصل املقلوب لضمان فعاليتها (Danker,
) 2015وكذلك تدريب املعلمني على هذه االسرتاتيجية كما
أوصت دراسة السعدون ( )2016ودراسة العطية (.)1437
وكما أوصت الدراسات السابقة بأمهية وضع إطار
عملي للطالب واملعلم وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة إذ

مشكلة الدراسة
ظهرت مشكلة هذه الدراسة من مالحظة الباحثتني
(اللتني شاركتا يف تدريس مقرر  251هنج) وهو مقرر
تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم ،وذلك
يف أثناء تدريسهن للجانب العملي من هذا املقرر يف معمل
احلاسب اآليل ،بأن الوقت عادة ال يكفي الطالبات إلهناء
املطلوب أثناء وقت تدريس التطبيقات العملية من هذا املقرر
يف معمل احلاسب اآليل ،نظرا ألن وقت احملاضرة العملية
ينقسم على جزأين  ،جزء لشرح الدرس وجزء للتطبيق على
جهاز احلاسب اآليل؛ هذا باإلضافة إىل مشكلة تايز الفروق
الفردية بني الطالبات ،إذ تتباين مستوياهتن مما يؤدي إىل
تشتت بعض الطالبات يف أثناء احملاضرة وتعطلهن عن القيام
بإهناء متطلباهتن ،وذلك لوجود سؤال قد ختجل الطالبة من
طلب إعادة شرح فقرة معينة فتتأخر عن زميالهتا ،كما أن
الطالبات املتغيبات عادة ال يستطعن تسليم متطلبات املعمل
بسبب عدم حضورهن للمحاضرة ،ونظرا ألن اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة تعطي وقتا أكرب داخل احملاضرة ،وتراعي
تباين الفروق الفردية بني الطالبات ،وتعاجل مشكلة عدم
معرفة الطالبات املتغيبات بأساسيات احملاضرة ،لذلك فقد
تركزت مشكلة البحث يف الكشف عن اجتاهات الطالبات
حنو استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة للتوصل إىل مقرتح
لتطبيق االسرتاتيجية يف كلية الرتبية -جامعة امللك سعود.
أهمية الدراسة
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة تطــوير العمليــة التعليمي ــة
والرتكي ـ ـ ـ ــز عل ـ ـ ـ ــى الطال ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل اس ـ ـ ـ ــتخدام بع ـ ـ ـ ــض
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أهداف الدراسة

االس ـرتاتيجيات احلديثــة كاس ـرتاتيجية الفصــول املقلوبــة وذلــك
يف ت ـ ــدريس اجلان ـ ــب العمل ـ ــي ملق ـ ــرر  251هن ـ ــج وه ـ ــو مق ـ ــرر
(تطبيق ــات تقني ــة املعلوم ــات واالتص ــال يف ال ــتعلم والتعل ــيم)،
ويع ـ ُّد هــذا البحــث مــن اإلســهامات لــدفع التنــوع يف منهجيــة
األحبـ ــاث العربيـ ــة .إذ يع ـ ـ ُّد املـ ــنهج النـ ــوعي (الكيفـ ــي) حمـ ــدود
االنتشار على مستوى األحباث يف الوطن العريب بوجه خاص.
ففي دراسة ريان ( )2003وجد  %11من األدبيات العربية
خالل  22سنة فقط ملسح البحوث النوعية.
ومن خالل املسح لألدبيات وجد أن أغلب الدراسات
العربية اليت درست ظاهرة الفصول املقلوبة كانت جتريبية أو
شبه جتريبية كدراسات هارون وسرحان ( ،)2015والسعدون
( ،)2016والزين ( ،)2015والعطية ( .)1437إذ مل جتد
الباحثتان أية دراسة حول الفصول املقلوبة استخدمت املنهج
النوعي ،وترجع أمهية الدراسة إىل ما يأيت:
 .1االس ـ ــتفادة م ـ ــن جت ـ ــارب الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة يف تطبي ـ ــق
اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.
 .2أمهية توظيف االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس.
 .3يع ُّد هذا البحث إسهاما لرفع األحباث النوعية يف املنطقة.

يهدف البحث إىل:
 .1معرفة اجتاهات طالبات البكالوريوس يف كلية الرتبية-
جامعة امللك سعود الستخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.
 .2حتديد املعوقات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة مع
طالبات البكالوريوس يف كلية الرتبية -جامعة امللك سعود.
 .3مناقشة التوصيات واملقرتحات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة.
منهجية الدراسة
ينتهج هذا البحث منهج البحوث النوعية ،خمتلطة
الطرق .ويهتم هذا البحث -البحث النوعي  -على "وصف
الظواهر واألحداث ،وعلى الفهم األعمق هلا" (قنديلجي
والسامرائي ،2009 ،ص  .)58إذ اهلدف من هذه الدراسة
ليس التعميم ولكن االستفادة من نتائج الدراسة يف حاالت
مشاهبه أو مقاربة للدراسة .وكذلك فإن األحباث النوعية
تدرس الظواهر يف ظروفها الطبيعة فالدراسة حمل البحث هي
جزء من الظاهرة الطبيعة أو املشكلة املراد دراستها (ريان،
.)2003
كما حرص البحث على استخدام التعددية املنهجية (أو
التثليث) ”( “Triangulationالعبدالكرمي" ،)2012 ،ويقصد
هبا دراسة الظاهرة الواحدة بأكثر من طريقة أو استخدام
أكثر من مصدر ونوع للبيانات" (ريان ،2003 ،ص .)11

أسئلة الدراسة
كان السؤال األساسي يف هذا البحث والذي قامت
عليه الدراسة هو:

ما اتجاهات طالبات كلية التربية -جامعة الملك سعود
لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة في الجانب العملي؟

وقد مت تقسيم السؤال الرئيس إىل األسئلة اآلتية:
 .1ماهي اجتاهات طالبات البكالوريوس يف كلية الرتبية-
جامعة امللك سعود الستخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة
يف تدريس اجلانب العملي ؟
 .2ماهي املعوقات لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة مع
طالبات البكالوريوس يف كلية الرتبية -جامعة امللك سعود؟

عينة الدراسة
تألفت العينة يف هذه الدراسة من طالبات البكالوريوس
يف كلية الرتبية ومت اختيار دراسة حالة ملقرر  251هنج
(تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم)
لشعبة واحدة وكان عدد الطالبات  36طالبه ومت تطبيق
االسرتاتيجية لتدريس اجلانب العملي من املقرر يف الفصل
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جتربتهم يف استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة إذ يعربون
بطريقتهم اخلاصة.

الثاين  .١٤٣٦ويتم يف البحوث النوعية استخدام عينات
ذات أفراد قليلة (ريان ،)2003 ،ليتم الرتكيز ودراسة الظاهرة
بعمق وهو من أهم خصائص البحوث النوعية (العبدالكرمي،
 .)2012وقد مت اختيار مجيع أفراد الشعبة للمشاركة يف
الدراسة لتحقيق العدالة واملساواة .وبالنسبة للمقابالت
الشخصية فقد طلب من اجلميع التطوع إلجراء املقابلة وقد
تطوعت  8طالبات إلجراء املقابلة .ومت أخذ إذن املشاركات
يف الدراسة سواء يف االستبانة ،املقال التأملي أو يف املقابلة.

جمع البيانات
مت مجع البيانات من خالل تطبيق أدوات البحث
النوعي وأدوات ذات أساليب متباينة وقد استخدم استبانة
ذات أسئلة مفتوحة ،ومقال تأملي ،مع مقابله ذات أسئلة
مفتوحة .واليت سامهت يف هذه الدراسة لفهم كامل للظواهر
والتحقق من صحة البيانات .وباإلضافة إىل ذلك ،كان
استخدام أكثر من طريقة مفيدة يف احلد من سوء التفسري
لبيانات املشاركات يف الدراسة.
مجيع طالبات املقرر 36 -طالبه -قدمن االستبانة
واملقال التأملي ،أما املقابلة فقد مت الطلب من مجيع الطالبات
احلضور تطوعا للمقابلة ،ومت حضور  8طالبات ومت عمل
مقابلة للمتطوعات يف احلرم اجلامعي .ومت البدء يف حتليل
االستبانات واملقاالت أثناء إجراء املقابالت .فقد أشار
العبدالكرمي ( )2012إىل أن البدء املبكر يف التحليل يؤثر
إجيابيا على جودة البحث ويساعد يف مجع املعلومات .وهذا
التزامن يف مجع البيانات وحتليلها يعد من ضمن ما مييز
البحوث النوعية (.)Ezzy,2000

أدوات الدراسة
تتكون أدوات الدراسة من اآليت:
 -١استبانة :فقد قامت الباحثتان بتصميم استبانة وذلك
بعد مراجعة األدبيات السابقة والتأكد من تصميم استبانة
حسب قواعد استبانات الدراسات النوعية .تتكون فقراهتا من
عدة أسئلة مفتوحة يبلغ عددها ست فقرات مفتوحة ،حبيث
ختدم منهجية البحث النوعي ،فمن األفضل يف األحباث
النوعية البعد عن تعدد الفقرات يف االستبانة ( Wellington,
.)2000

 -٢مقابلة شخصية :مت إجراء مقابلة شبه منظمة لثمان
طالبات من املقرر السابق نفسه ،إذ طلب من اجلميع التطوع
إلجراء املقابلة وقد تطوع  8طالبات إلجراء املقابلة الشخصية
وهي تتكون من عدد من األسئلة املفتوحة ملعرفة حقيقة
اجتاهات الطالبات حنو الفصول املقلوبة.
 .3املقاالت التأملية  :عرف ويلينغتون (ً)Wellington, 2000
التأملية بأهنا "التأمل الذايت والفحص ،أي عملية التفكري
وتقييم األثر الشخصي من الوضع قيد الدراسة" (ص
 .)200وعند استخدام التقرير التأملي ميكن أخذ صوت
املشاركني حول القضايا اليت مل يتم تغطيتها يف املقابالت
وذات أمهية بالنسبة لعينة الدراسة .وقدمت الطالبات
تقاريرهن بعد االنتهاء من دراسة املقرر .وتعكس هذه التقارير

إجراءات الدراسة
يف أثناء التخطيط لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة مت
وضع عدد من اإلجراءات لتطبيق هذه االسرتاتيجية يف
اجلانب العملي لفصل دراسي إذ:
 .1مت استقاء املادة العلمية من مفردات املقرر حسب
توصيف القسم.
 .2مت إعداد املادة العلمية (تنوعت من فيديو وفالش أو
دليل مستخدم لشرح خطوات العملي) باستخدام الوسائط
املتعددة مثل :البوربوينت ( )PowerPointواليوتيوب
( )Youtubeو برامج تصميم الفيديو (.)Movie Maker
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تُـوصل إليها .ويف املرحلة التالية ُِ
مجعت الرموز اليت تُفسر
ُ
أسئلة الدراسة وذات أمهية من البيانات .ومن مث حماولة
تصنيف الرموز املتماثلة لتكوين املفاهيم واملوضوعات الرئيسة
حمل الدراسة .واليت جتيب عن أسئلة الدراسة كما يوضحه
جدول (.)١

 .3و يف بداية كل أسبوع يرسل احملتوى لكل حماضرة ويتم
تكرار ذلك خالل الفصل الدراسي الكامل  -للطالبات عن
طريق نظام إدارة التعلم والذي يستخدم عادة يف مجيع املواد
الدراسية يف جامعة امللك سعود .والتأكيد عليهن مبشاهدة
املادة العلمية يف املنزل قبل احلضور إىل املعمل ،وذلك بإرسال
بريد إلكرتوين وتنبيه الطالبات هناية كل حماضرة.
 .4يف وقت املعمل أ ُِعدت ورقة عمل وأُعطيت للطالبات
للتطبيق على ما مت تعلمه من املادة قبل حضور املعمل .والرد
على استفسار الطالبات فيما خيص املادة العلمية اليت مت
مشاهدهتا يف املنزل.
 .5ويف حالة عدم اطالع الطالبة على حمتوى احملاضرة يف
املنزل ،توجه الطالبة إىل االطالع على احملتوى يف بداية
احملاضرة جبهاز مت حتميل احملتوى عليه.
 .6تقييم الطالبات من قبل األستاذة عن طريق معايري تقييم
)(Rubricsمعدة مسبقا وهي خاصة باملقرر الدراسي وختتلف
باختالف احملاضرات ،ويتم توجيه الطالبات عند احلاجة.

جدول 1

املوضوع
اجتاهات
إجيابيات
صعوبات
سلبيات
مقرتحات

املوضوع الفرعي
اجتاه إجيايب -اجتاه سليب.
تعلم نشط -كفاءة التعليم -زيادة الدافعية-
فروق فردية -سهولة الوصول -توظيف التقنية.
 /مرحلة اإلعداد -مهارات الطالب -تقين/اتصال-
تقين /الفيديو -تقين/فين.
وعي الطالب -املادة العلمية -تقين /فديو-
إعداد/ختطيط -مهارات الطالب.

صنفت نتائج حتليل
كما هو مبني يف اجلدول (ُ )1
البيانات إىل أربع موضوعات مهمة يشمل كل موضوع عددا
من املوضوعات الفرعية ،واليت حتتوي على احملاور املنبثقة يف
أثناء حتليل البيانات.
ظهر النمط األول من إجيابيات اسرتاتيجية الفصول
املقلوبة – تعلم نشط -بشكل كبري جدا يف إجابات
الطالبات فمثال مت تفسري الرموز اآلتية من اإلجابات ومجعها
يف جمموعة التعلم النشط :إن الطالبات يشاركن يف التعلم،
ويقع عليهن فهم املادة العلمية قبل احلضور للعملي،
واالعتماد على النفس بشكل إجيايب ،هتيئة الطالبة قبل
احملاضرة ووضوح موضوع الدرسُ ،ميكن الطالبة من اسرتجاع
املعلومة إذ يفيد الطالبة املتغيبة أيضا ،توفر اخلربة السابقة قبل
احملاضرة ،والعمل بروح الفريق .فعلى سبيل املثال ذكرت
إحدى الطالبات يف االستبانة بأن إحدى إجيابيات
االسرتاتيجية هي "االعتماد على النفس بشكل كلي
واملشاركة".
ويع ُّد موضوع كفاءة التعليم ،من املواضيع املنبثقة
بشكل كبري خالل حتليل البيانات فقد وردت بعض الرموز

تحليل البيانات
حللت البيانات اليت ُِ
مجعت عن طريق االستبانة
ُ
املفتوحة واملقالة التأملية واملقابالت الشخصية باستخدام
التحليل املوضوعي  .Thematic Analysisو ُّ
يعد التحليل
املوضوعي من أنواع حتليل البيانات يف األحباث النوعية
وأكثرها شيوعا .إذ يسعى إىل دراسة وحتديد وتسجيل احملاور
(أو "املوضوعات") املنبثقة من البيانات .هذه املواضيع عبارة
عن أمناط تظهر -تنبثق -من خالل تصنيف البيانات واليت
تع ُّد مهمة لوصف ظاهرة وترتبط بسؤال حبثي حمدد (Fox
).,2004

مع بداية التحليل مت قراءة مجيع االستبانات والتقارير
وحتليل املقابالت وقد استخدم التصنيف املفتوح (العبد
الكرمي .)2012 ،وكانت الباحثتان منفتحتني ملا قد ينبثق
من رموز يف أثناء التحليل .إذ مت ترميز مجيع البيانات اليت

21

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 61الرياض (شوال 1439هـ /يونيو 2018م)

وخالل حتليل البيانات وجد عدد من املقرتحات اليت
صنفت كما يف اجلدول السابق جدول ( .)1بعض
ُ
االقرتاحات ليست يف صميم موضوع الدراسة ولكن مت
ذكرها وهي مقرتحات حول املادة العلمية للمقرر .وقد ظهر
صنفت ضمن اهتمام الدراسة وهي
عدد من املقرتحات اليت ُ
يف مرحلة اإلعداد والتخطيط منها :إعالم الطالبات بإرسال
املتطلب عن طريق الرسائل النصية ،إرسال املتطلب قبل
احملاضرة مبدة كافية ،تعزيز دور املعلم بشكل أكرب ،توضيح
املفاهيم اليت تسبب إشكالية لدى الطالب ،وضع شروحات
كتابية إضافية الختصار الوقت (عدم االقتصار على الفيديو
فقط) ،إرفاق املهمة املطلوبة مع املقطع قبل احملاضرة.
صنفت احملاور املنبثقة اخلاصة بوعي الطالب على
وقد ُ
النحو اآليت :استخدام هذه الطريقة على الربيد اإللكرتوين
الشخصي وليس اجلامعي ،إعالم الطالبات بإرسال املتطلب
عن طريق الرسائل النصية ،وضع طريقة جترب الطالبات على
االطالع على نظام إدارة التعلم عن طريق تسجيل الدخول
أسبوعيا مثال .كما يالحظ أنه مت تصنيف إعالم الطالبات
بإرسال املتطلب عن طريق الرسائل النصية يف مرحلة اإلعداد
والتخطيط ووعي الطالب ،ألن املقرتح بتنبيه الطالب بوجود
حمتوى جديد جيد ،ولكن استخدام الرسائل النصية يندرج
ضمن وعي الطالب بأن الرسائل النصية ليست طريقة متبعة
أكادمييا .وسيتم مناقشة هذه الفقرة بإسهاب يف مناقشة
نتائج البحث.
ومن أهم املقرتحات يف أثناء فرتة اإلعداد وألمهية هذه
صنفت كموضوع مستقل – تقين /فيديو-
املقرتحات فقد ُ
وقد ظهرت من خالل حتليل البيانات يف املواضيع اآلتية:
مراعاة حداثة مقاطع الفيديو ،استخدام املقاطع واضحة
اللغة ،اختصار املقاطع ،تقليل مدة املقاطع ،تعدد األلوان.
ومت مسح اجتاهات الطالبات الستخدام اسرتاتيجية
الفصل املقلوب وذلك حبساب التكرارات والنسب املئوية.
وكانت النتائج كما هو موضح يف جدول (.)2

صنفت حتت إطار كفاءة
اآلتية يف استجابات الطالبات واليت ُ
التعليم فعلى سبيل املثال :االنتهاء من املهمة املطلوبة داخل
احملاضرة بوقت قياسي ،ثبات املعلومة أقوى من الطرق
األخرى ،استجابة الطالبة وقت احملاضرة مع األستاذة بشكل
فعال ،سرعة إجناز املهام يف املعمل ،زيادة االستيعاب داخل
القاعة ،تعليم فعال يثبت بالذهن ،معرفة أي خلل أو مشكلة
تواجهين يف أثناء العمل على املهمة ،طريقة منظمة لألفكار
مع ترتيب خطوات العمل ،سهولة إتقان املهمة املطلوبة،
توفري وقت األستاذ وجهده ،يتيح للمعلم تقييم مستوى
الطالب داخل احملاضرة بوجه أوضح وأسرع ،التخفيف من
عبء إلقاء احملاضرة على األستاذ والطالب ،يقوي العالقة
بني املعلم والطالب ،توفري وقت لطرح األسئلة داخل
احملاضرة.
أما سهولة الوصول فقد ورد بنسبة  ٪٥.٥يف استجابة
الطالبات إذ ذكرن أن :االطالع على املادة العلمية من
خالل اجلوال بيسر ،الرجوع للدرس بأي وقت والرجوع ألي
جزء يف أي وقت.
ويف حتليل البيانات انبثق موضوع املعوقات والسلبيات
وظهر أن من أكثر املعوقات يف إجابات الطالبات هو افتقار
صنفت الرموز املنبثقة
الطالبات لبعض املهارات األساسية .إذ ُ
اآلتية حتت هذا املوضوع فعلى سبيل املثال :يشتت طاقيت
وتفكريي ،أداء أكثر من مهمة يف نفس الوقت ،قد ال يفهم
الطالب بعض املفاهيم ومن مث ال يستطيع االستيعاب ،عدم
املعرفة باستخدام الربامج (االسرتاتيجية) يف البداية ،اقتطاع
وقيت الشخصي باملنزل ،دور املعلم حمدود ،نسيان الدخول
على الربيد اإللكرتوين اجلامعي ،عدم تفقد الربيد اإللكرتوين،
عدم الفهم يف أثناء التطبيق ،عدم فهم املتطلب بوجه واضح،
إشكال بعض املفاهيم ،بعض املفاهيم ال ميكن فهمها إال من
املعلم ،الرتكيز مع املعلم خطوة خبطوة ،التشتت يف أداء
املهام .وسيتم مناقشة هذه النتائج يف املناقشة بالتفصيل.
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جدول 2
تؤيد املوضوع

نعم

ال

أحيانا

اإلمجايل

استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف املواد العملية
النسبة
استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف املواد النظرية
النسبة

29

6

1

36

٪80.6

٪16.7

٪2.7

٪100

15

20

1

36

41.7

55.6

2.7

٪100

61.15

36.15

2.7

%100

المتوسط

استخدامها يف املواد تفقد فاعليتها" .وميكن إسناد سبب
رفض بعضهن لتطبيقه إىل أن العينة حمل الدراسة استخدمت
االسرتاتيجية لتدريس اجلانب العملي فقط وكذلك أن
الطالبات ليس لديهن إدراك بدور الطالب اجلامعي والتعليم
املستمر.

وقد أشارت نتائج التحليل كما يف جدول ( )2بأن
حوايل  ٪80.6من العينة لديها اجتاه إجيايب لتطبيق اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة يف اجلانب العملي من املقرر .فقد ظهر من
خالل حتليل البيانات إذ علقت إحدى الطالبات بأمهية
"إيصال هذه الطريقة ألكرب عدد من املعلمات وتوعية
الطالبات بأمهيتها" .وإضافة أخرى بأمنيتها بـ" اعتمادها
جبميع احملاضرات النظرية والعلمية" .وكذلك ذكرت طالبة
أمنيتها بـ"تطبيقها يف مجيع املواد" .أما استخدام هذه
االسرتاتيجية يف املواد النظرية فقد أيدهتا بنسبة  ٪41.7من
الطالبات يف حني  ٪55.6رفضوا الفكرة و ٪2.7أيدوا تطبيقها
أحيانا.

أما بالنسبة لسؤال الدراسة الثاين ماهي المعوقات

لتطبيق استراتيجية الفصول المقلوبة مع طالبات

البكالوريوس في جامعة الملك سعود؟ فقد وجدت
الدراسة عددا من املعوقات واليت تتوافق مع بعض ما أوردته
األدبيات السابقة (مثل  .)Wanger,2013إذ أكدت نتائج
هذه الدراسة إىل أمهية اإلعداد اجليد لتطبيق اسرتاتيجية
وخاصة إعداد احملتوى ومراعاة أمناط التعلم لدى الطالب يف
املادة التعليمية (مثال فديو-نص) .أخريا أوضحت نتائج
الدراسة احلالية أمهية إعداد الطالب وإعداده مبهارات القرن
الواحد والعشرين .وتوعية الطالب بأمهية دوره كمتعلم نشط
إلجناح اسرتاتيجية الفصول املقلوبة.

المناقشة
من خالل حتليل البيانات تت اإلجابة عن أسئلة

البحث ،ففي سؤال البحث حول ماهي اتجاهات طالبات
البكالوريوس في جامعة الملك سعود الستخدام

أما بالنسبة للسؤال ماهي المقترحات لتطبيق

استراتيجية الفصول المقلوبة؟ نالحظ مدى االجتاه اإلجيايب
لتطبيق اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف العينة ( )%80.6إذ عرب
عدد من الطالبات يف إجابتهن ألسئلة املقابلة أو االستبانة أو
يف املقال التأملي ،ونالحظ رغبة األغلبية يف تطبيقها يف مجيع
املواد .وتوعية املعلم والطالب بأمهيتها .أما نسبة  %16.7مل
يؤيدوا استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة يف تدريس
اجلانب العملي ،فقد أبدى بعضهم السبب يف أنه "اقتطاع
من وقيت الشخصي باملنزل ".وأخرى بررته بأنه "إذا كثر

استراتيجية الفصول المقلوبة؟ عند حتليل البيانات كان
هناك عدة مقرتحات لتاليف السلبيات عند تطبيق
االسرتاتيجية وكذلك مقرتحات لتعزيز اإلجيابيات وتفعيل
االسرتاتيجية يف التعليم العايل وقد قمنا بصيغتها على شكل
توصيات يف املبحث القادم.
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التوصيات

ثالثا :مرحلة التقومي
 .1فتح مناقشة يف أول احملاضرة ملا مت دراسته يف املنزل،
وتوضيح ما أشكل فهمه.
 .2وضع منتدى يف نظام إدارة التعلم ،يتضمن:
 .aالصعوبات اليت تواجه الطالبات وحماولة التغلب
عليها قبل بدء احملاضرة التالية .
 .bاالقرتاحات اليت تفيد يف جناح هذه االسرتاتيجية.

على ضوء نتائج الدراسة احلالية اليت مت مناقشتها يف
الفقرات السابقة ،فإنه ميكن استخالص التوصيات اآلتية
ملقرتح خطوات عملية لتطبيق االسرتاتيجية:
أوال :مرحلة التصميم:
 .1تصميم الدروس بشكل وسائط متعددة كالفيديو ومراعاة
أمناط التعلم لدى الطالب.
 .2التأكد من جودة الفيديو .
 .3التأكد من أن تكون اللغة جيدة وواضحة .
 .4التأكد من تناسب طول مقطع الفيديو مع طول الدرس
حىت ال يسبب ملال للطالب .
 .5وضع خطة واضحة للطالب بالتكاليف يف املنزل،
واألنشطة يف احملاضرة.
ثانيا :مرحلة التطبيق :
 .1تعريف الطالبات باسرتاتيجية الفصول املقلوبة آليتها
وأمهيتها وفوائدها وكيفية استخدامها وكتابة ذلك يف توصيف
اخلطة قبل توزيعها للطالبات .
 .2التأكد من معرفة مجيع الطالبات باستخدام نظام إدارة
التعلم وميكن ختصيص حماضرة لتدريب الطالب.
 .3رفع ملف حمتوى الدرس مع األنشطة إىل نظام إدارة
التعلم قبل وقت احملاضرة بوقت كاف وحتديد يوم ثابت
للرفع.
 .4إعالم الطالبات بتوفر احملاضرة اجلديدة عن طريق رسائل
اإلعالم املوجودة يف نظام إدارة التعلم.
 .5التأكد من توفر الربامج املشغلة ملقاطع الفيديو يف أجهزة
املعمل وكذلك يف أجهزة الطالبات يف املنزل .
 .6تفعيل منتدى النقاش اخلاص بنظام إدارة التعلم والتأكد
من اطالعهم على احملاضرة قبل حضورها .
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Abstract: This research aims to study the attitudes of undergraduate students at King Saud University towards the use of
flipped classroom strategy in teaching the practical part from a course. This study was conducted in order to shed light on the
attitudes of female students towards the using this strategy, and to determine the obstacles can be faced in applying it in the
practical part, and then making recommendations based on the results of the study. The most suitable way to achieve thes
objectives understand these was to utilise a qualitative approach with mixed methods. The qualitative research methodology
was followed by using an open-ended questionnaires, a reflective report and semi-structured interviews with the students at
the end of the semester. The study sample was selected fram the undergraduate female students in the Faculty of Education,
King Saud University, where the strategy of the flipped classroom was applied by taking one section of # 251 course (ICT
Applications in Learning and Teaching) at semester two 1436-1437 AH. The data were collected through analysis of the
students' answers (36 students) qualitatively. Finally, the results Indicated that the were objective facing female students whit
using practical classes strategy .
Keywords: Flipped classroom, teaching strategies, Higher education, Qualitative study, Saudi Arabia.
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احلذن :دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم يف املرحلة...
وجدان إبراهيم عبداهلل ّ

دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم في المرحلة
االبتدائية

1

وجدان إبراهيم عبداهلل الحذنّي
كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
قدم للنشر 1439/5/24هـ  -وقبل 1439/6/17هـ

المستخلص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور تقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ والتلميذات الصم من وجهة نظر
معلميهم باملرحلة االبتدائية يف مدينة الرياض ،وذلك باختالف املتغريات اآلتية (اجلنس ،املؤهل األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج التدريبية ،نوعية الربامج
التدريبية) .وقد مت استخدام املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة واليت بلغ عدد املشاركني فيها  160معلم ومعلمة .وتوصلت النتائج إىل
عدم وجود فروق بني استجابات املشاركني يف مجيع املتغريات ،إذ اتفقت وجهات النظر على الدور البارز للوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم ،إىل جانب وجود إملام مرتفع يف مهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف التدريس .ويف ضوء ذلك مت اقرتاح جمموعة من التوصيات
اليت قد تساهم يف تصميم دراسات مستقبلية ،إضافة آلليات عمل مقرتحة.
الكلمات المفتاحية :تقنية الوسائط الرقمية املتعددة ،تكييف املناهج ،التالميذ الصم.

1مت دعم هذا البحث من قبل مركز البحوث بكلية الرتبية – عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود
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المقدمة:

مهارات القراءة والفهم القرائي لدى التالميذ الصم ،إذ
يساعد عرض النص مع تدعيمه بالصور إىل فهم النص
املكتوب بوجه كبري .وذلك إىل جانب نتائج دراسة كل من

شهدت السنوات املاضية زيادة واضحة يف االهتمام
بتعليم التالميذ الصم ،إذ بلغ عدد األفراد الصم يف العامل ما
يقارب  70مليون شخص -وف ًقا إلحصائية حديثة من
االحتاد العاملي للصم -من بينهم  32مليون طفل حباجة
لتعليم موازي لتعليم أقراهنم السامعني ،لكن غالبًا ما يواجه
التالميذ الصم حتديات يف بعض املهارات األكادميية
والتواصلية واليت ميكن احلد من آثارها اجلانبية من خالل
إمكانية توظيف الكثري من الطرق واالسرتاتيجيات التدريسية
املالئمة ( & Techaraungrong, Suksakulchai, Kaewprapan
 .)Murphy, 2017ومن ذلك توظيف التقنية يف تدريسهم واليت
أصبحت أحد األمور البارزة ضمن الربامج اليت ختدم التالميذ
اعدا
الصم ( .)Smith, 2007إذ تُوفر التقنيات احلديثة
ً
مستقبال و ً
هلم ،من خالل استخدام املواقع اإللكرتونية ،واألجهزة
الذكية ،وتطبيقات الوسائط الرقمية املتعددة ،وغريها من
التقنيات  ...واليت بدورها ميكن أن تساهم يف حتسني تعليم
التالميذ الصم إىل مستويات أفضل & Ibrahim, Alias
) .)Nordin, 2016باإلضافة إىل تدعيم ممارسات املعلمني
بطرق متعددة ،مثل إمكانية تكييف املناهج وطرق التدريس
مبا يتناسب معهم ).)Matuk, Gerard, Lim & Linn, 2016
ومتثل الوسائط الرقمية املتعددة أحد التقنيات احلديثة اليت
دورا مه ًما يف
ميكن تكييفها للتالميذ الصم واليت تلعب ً
عددا من املفاهيم الرمزية
تعليمهم ) .)Miranda, 2016إذ تقدم ً
والبصرية إىل جانب النصوص والصور والرسوم املتحركة
والفيديو ،وتتضمن الوسائط الرقمية املتعددة جمموعة من
الفوائد اليت ُحت ّسن املهارات األساسية كالقراءة والكتابة
واحلساب من خالل التحفيز البصري ،والذي يعد قناة
أساسية يف تعليم التالميذ الصم Techaraungrong et al.,
) .)2017وقد أشارت نتائج دراسة Gentry, Chinn and
) Moulton (2005إىل فاعلية الوسائط الرقمية املتعددة يف تنمية

(Poobrasert & Cercone, 2009؛

Techaraungrong et al.,

 )2017واليت أشادت بفاعلية هذه التقنية يف تدريس التالميذ
الصم.
وتتضمن الوسائط الرقمية املتعددة جمموعة من األدوات
اليت ميكن دجمها يف عرض واحد ،كالنصوص املنطوقة
واملكتوبة ،والصور املتمثلة يف اجلداول والرسوم البيانية،
باإلضافة إىل الرسوم املتحركة والفيديو .إذ يساهم على سبيل
املثال استخدام الكلمات والصور أو الرسوم البيانية
والنصوص يف الوقت نفسه ،إىل نتائج تعلم أكثر فاعلية من
استخدام النص املكتوب فقط ،ومن مث تساعد هذه التقنية
أيضا
دورا مه ًما ً
على حتقيق التفاعل بني التالميذ ،وقد تلعب ً
يف تدريس املفاهيم اجملردة ).)Çakiroglu & Taskin, 2016
باإلضافة إىل ذلك ،فقد تساهم تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة يف عمل تغيريات جذرية يف التعليم والتعلم من خالل
تنمية قدرات التالميذ ،واالنتقال من الطريقة التقليدية إىل
طريقة تدعم التعلم النشط ).)Riyanto & Gunarhadi, 2017
إىل جانب ما تتميز به من القدرة على الوصول إىل املعلومات
والتفاعل معها من خالل الوسائل البصرية والسمعية (Rao,
) .Dowrick, Yuen & Boisvert, 2009إذ إن اكتساب املعارف
بواسطة جمموعة من األشكال السمعية أو البصرية ،واملتضمنة
جمموعة من الوسائط التفاعلية ،ميكن أن تظهر نتائج تعلم
أفضل ).)Arellano, Alemán, Lorena & Zermeño, 2015
ومع استمرار التطورات السريعة يف التقنيات احلديثة
كالوسائط الرقمية املتعددة وغريها من التقنيات ،فإهنا تلزم
املعلمني على دجمها ضمن املناهج الدراسية ،إذ أصبحت
وسيلة تعليمية حيوية ضمن هذه املناهج ،وميكن القول إن
دمج التقنية ضمن املناهج الدراسية قد جيعلها أكثر مرونة،
إضافة إىل ذلك فإنه يتاح للمعلمني تدعيم احملتوى باملصادر
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مشكلة الدراسة:

املتوفرة على شبكة اإلنرتنت والفيديو وغريها من أدوات
التعليم الرقمي ،واليت توفر عدة فوائد للتالميذ واملعلمني على
حد سواء ) .)Abell, Bauder & Simmons, 2005إذ ميكن أن
تساهم التقنية احلديثة وبتعدد أنواعها يف تكييف املناهج
للتالميذ ،من خالل الكثري من البدائل والطرق اليت ميكن
استخدامها على أساس فردي مبا يتالءم مع احتياجات كل
تلميذ ) .)Pisha & Stahl, 2005وذلك ما أشار إليه Sawyer
كيزا على التالميذ
) (2000بأنه جيب عند اتباع أسلوب أكثر تر ً
أن يكون هناك معرفة مسبقة هبم ،وباملهارات اليت حيتاجوهنا.
إذ من خالل التعرف على أسلوب التعلم اخلاص بكل
تلميذ ،ميكن ضمان اخنراطه يف عملية التعلم مع أقرانه داخل
الصف وصوالً ملناهج التعليم العام ).)Ibrahim et al., 2016
وقد أصبح متكني التالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ
الصم من الوصول ملناهج التعليم العام من خالل تكييفها
هلم ،أحد املتطلبات األساسية للقانون االحتادي املختص
بتعليم األفراد ذوي اإلعاقة ،ويشمل ذلك تصميم املواد
التعليمية واألنشطة اليت هتدف جلعل احملتوى يف متناول مجيع
التالميذ ،إذ ميكن للمعلمني تكييف هذه املناهج هلم من
خالل الكثري من الوسائل كالوسائط املتعددة واملواد الرقمية
احلديثة واليت تتيح على سبيل املثال تقدمي كتب إلكرتونية
بشكل أكثر مرونة بواسطة إضافة معان املفردات بشكل
رقمي من خالل نقرة بسيطة وغريها من الطرق  ...ومن مث
تتميز التقنية بالكثري من األساليب املتنوعة اليت تليب
احتياجات التالميذ املختلفة & Lee, Wehmeyer, Soukup
) Palmer, 2010؛  .)Pisha & Stahl, 2005وقد أشاد Kluwin
) and Noretsky (2005بأمهية النظر يف آراء املعلمني حول
مدى فاعلية دمج هذه التقنيات التعليمية احلديثة ضمن
املناهج الدراسية لتكييفها للتالميذ الصم ،ومقدار دعمها
هلم.

بالنظر إىل واقع املناهج املقدمة للتالميذ والتلميذات
الصم يف اململكة العربية السعودية ،حسب ما نصت عليه
وزارة التعليم يف قسم اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة ،فإنه يطبق
على التالميذ والتلميذات الصم اخلطط الدراسية ومناهج
التعليم العام مع وجود مواءمات طفيفة عليها لبعض املواد
(الوكاالت واإلدارات العامة لوزارة التعليم .)1439 ،مما يضع
بعض التحديات أمام املعلمني واملعلمات يف تكييف املناهج
بوجه مناسب يتالءم مع االحتياجات الفردية املتنوعة
لطالهبم ) .)Pisha & Stahl, 2005إذ يواجه التالميذ ذوي
اإلعاقة بوجه عام ومنهم التالميذ الصم صعوبة يف استيعاب
حمتوى املناهج الدراسية ،إذا مل يستخدم املعلمون األساليب
التدريسية املالئمة لكل تلميذ Otukile, Mangope & Kuyini,
).)2016

األمر الذي يقودنا إىل فاعلية دمج التقنية يف التدريس،
واليت تعد من أهم العناصر الرئيسة للتعلم يف القرن الواحد
والعشرين ،إىل جانب ما يوصي به جملس األطفال غري
العاديني ) Council for Exceptional Children (CECبأمهية
استخدام التقنية لتعزيز تعلم التالميذ ذوي اإلعاقة Boyd,
) .)2008ومن ذلك الوسائط الرقمية املتعددة ،واليت ميكن أن
تساهم يف تعزيز تعلم التالميذ الصم يف خمتلف اجملاالت
األساسية ،يف القراءة والكتابة واإلمالء والرياضيات وغريها
من العلوم ) .(Techaraungrong et al., 2017إىل جانب
انتشارها بكثافة بني األفراد مبا فيهم املعلمون وذلك وف ًقا
إلحصائية أشار إليها ) bell (2011بأنه تتمتع منطقة الشرق
األوسط بأكرب معدل ومو ملستخدمي اإلنرتنت بكافة أنواعه.
ومن خالل ما سبق وبالنظر إىل أحد املبادئ الرئيسة يف
الوصول ملناهج التعليم العام ،واملتضمنة يف توفري طرق إبداعية
لتكييف املناهج ،مبا يف ذلك توظيف التقنية اليت تضاعف
فرص التفاعل للتالميذ الصم (السامل .)2016 ،فإن األمر
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اآلتية (اجلنس ،املؤهل األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج
التدريبية ،نوع الربامج التدريبية)؟

يستدعي للتعرف على وجهة نظر املعلمني واملعلمات حول
دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ
والتلميذات الصم ،والذي مل يسبق التطرق إليه بوجه كاف.

أهمية الدراسة:

وميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس :ما

األهمية النظرية:

دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج

تربز أهم اجلوانب النظرية هلذه الدراسة يف توضيح النظرية
العلمية اليت انبثقت منها هذه الدراسة ،واملتعلقة بتفعيل
التقنية يف التعليم ومنها تقنية الوسائط الرقمية املتعددة.
باإلضافة إىل التأصيل النظري ملفهوم تكييف املناهج للتالميذ
الصم والذي يرتدد يف امليدان .وذلك إىل جانب طرح
امتدادا ألحباث مستقبلية ذات
التساؤالت اليت قد تكون
ً
عالقة مبجال تفعيل الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف
املناهج للتالميذ وللطالبات الصم.

للتالميذ والتلميذات الصم من وجهة نظر معلميهم في

معاهد وبرامج األمل؟
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
 -1التعرف على مدى إملام املعلمني مبهارات استخدام
الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس التالميذ الصم.
 -2التعرف على دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف
املناهج للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم.
 -3التعرف على الفروق بني متوسطات إجابات املعلمني
حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم واليت تُعزى للمتغريات اآلتية (اجلنس ،املؤهل
األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج التدريبية ،نوع الربامج
التدريبية).

األهمية التطبيقية:
ميكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة يف إفادة املعلمني
واملعلمات حول إمكانية تفعيل الوسائط الرقمية املتعددة
ودجمها ضمن املناهج الدراسية للتالميذ والتلميذات الصم
للمسامهة يف تكييفها هلم .إضافة إىل توجيه املسؤولني
إلمكانية عمل خطط مستقبلية لتفعيل تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة للتالميذ ذوي اإلعاقة بوجه عام مبا يتناسب مع
احتياجاهتم الفردية ،واليت تساعد يف الوصول إىل مناهج
التعليم العام.

أسئلة الدراسة:
حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية واملتفرعة من
مشكلة الدراسة الرئيسة:

محددات الدراسة:

 -1ما مدى إملام املعلمني مبهارات استخدام الوسائط الرقمية
املتعددة يف تدريس التالميذ الصم؟
 -2ما دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم؟
 -3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.05أو أقل بني املعلمني حول دور الوسائط الرقمية
املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم تُعزى للمتغريات

احلدود املوضوعية :دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف
املناهج للتالميذ والتلميذات الصم من وجهة نظر معلميهم.
احلدود املكانية :مت تطبيق الدراسة يف معاهد وبرامج األمل
للتالميذ والتلميذات الصم مبدينة الرياض.
احلدود الزمانية :مت إجراء هذه الدراسة يف العام الدراسي
1439-1438هـ.
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الصف ،إلجياد بيئة تعليمية مرنة تتواءم مع قدراهتم وتساهم
يف الوصول الفعال ملناهج التعليم العام.

احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمي
ومعلمات الصم يف معاهد األمل وفصول الدمج امللحقة
بربامج األمل يف املرحلة االبتدائية.

التالميذ والتلميذات الصم :ويقصد هبم إجرائيًا :التالميذ
والتلميذات الصم باملرحلة االبتدائية يف معاهد األمل وفصول
الدمج املكان يف برامج األمل مبدينة الرياض ،والذين يعانون
من فقدان مسعي  70ديسبل فأكثر ،حيول دون مساعهم
لألصوات سواء باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا.

مصطلحات الدراسة:
اصطالحا :تقنية يتم
الوسائط الرقمية المتعددة :تعرف
ً
تصميمها لتمثيل املعلومات من خالل دمج جمموعة من
النصوص والصور واألصوات والرسوم املتحركة والفيديو واليت
ميكن أن يتفاعل بعضها مع بعض ،حبيث تشمل على
مدخالت وخمرجات ).)yahya & Tahar, 2017
وميكن تعريفها إجرائيًا :بأهنا جمموعة من الوسائط الرقمية
كالصور والرسوم املتحركة والفيديو والنصوص وخرائط
املفاهيم وغريها ،واليت ميكن عرضها بطريقة تفاعلية من
خالل الكثري من التطبيقات كالبوربوينت أو تطبيقات
األجهزة الذكية ،سواء بواسطة أجهزة احلاسوب أو األجهزة
اللوحية أو أجهزة العروض البصرية؛ لتلبية احتياجات التالميذ
والتلميذات الصم يف خمتلف اجلوانب كالقراءة والكتابة
واإلمالء واحلساب والتواصل وخمتلف العلوم ،وتتم وفق
إجراءات حمددة مسب ًقا من قبل املعلم\ـة لتحقيق أهداف
الدرس.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تنبثق هذه الدراسة من النظرية اليت اقرتحها
باملشاركة مع  Downesواليت تتمحور حول التعلم يف العصر
الرقمي ،وكيفية حتقيق التعلم يف ظل هذا العصر ،وهي ما
يعرف بالنظرية االتصالية .)Rita, 2016) Connectivism theory
فقد مجع  Siemensو Downesأفكارهم حول أمهية مواكبة
التغري السريع يف استخدام التقنية يف التعلم ،يف ظل التدفق
اهلائل للمعلومات يف هذا العصر ( .)Bell, 2011وترى النظرية
االتصالية بأن املعارف ال تنحصر على شخص واحد أو
مكان واحد ،وإوما تكون موزعة بني الناس واألشياء ضمن
مصادر بشرية وغري بشرية ( .)Siemens, 2004باإلضافة إىل
أهنا تتوزع عرب شبكة من االتصاالت ،واليت تساهم يف تنمية
التعلم من خالل القدرة على بناء هذه الشبكات واجتيازها،
مما جيعل هذه النظرية أكثر مالءمة لتصميم بيئات التعلم
القائم على التقنية (.)Downes, 2007
وقد نظمت التقنية خالل العشرين السنة املاضية كيف
نتواصل وكيف نتعلم ،وابتعدت األنظار عن كون التعليم
عنصرا أساسيًا ،بل أصبح التعلم حيدث من خالل
التقليدي ً
الكثري من الطرق كالتقنية بكل أنواعها ،ومن مث دعت احلاجة
إىل نظرية تدعم التعلم يف ظل التحول الرقمي كالنظرية
االتصالية .إذ ترتكز هذه النظرية على القدرة يف التعرف على
املعلومات اجلديدة ،والتمييز بني املعلومات املهمة وغري
قادرا على فهم العامل من
املهمة ،مما يعين بأن املتعلم يصبح ً
Siemens

اصطالحا" :تبديل ،إضافة،
تكييف المناهج :يقصد به
ً
تعديل ،حذف يف جمموعة من املكونات التعليمية يف املنهج
الدراسي مثل احملتوى ،األهداف التعليمية ،األنشطة التعليمية
املصاحبة ،التصاميم التعليمية وصوالً لتقييم أداء التالميذ
وذلك يتم من خالل جمموعة من املواد /االسرتاتيجيات
والربامج اليت تساهم يف سد احتياجات فرد أو جمموعة من
التالميذ" (السامل.)181 :2016 ،
وميكن تعريفه إجرائيًا :جمموعة من التدخالت اليت
تتضمن االسرتاتيجيات واألساليب التدريسية املصممة وف ًقا
الحتياجات التالميذ والتلميذات الصم ،مشتملة على كيفية
توصيل احملتوى وتعديل األنشطة التعليمية وطرق التقييم وبيئة
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حوله والتفكري بإبداع ،ومن مث توفر هذه النظرية نظرة ثاقبة
حول املهارات الالزمة للمتعلمني يف العصر الرقمي

تطبيقات احلاسوب يف التعلم والذي ساهم يف زيادة
& Nikolaraizi, Vekiri
استقاللية التالميذ ودافعيتهم

(.)Siemens, 2004

).)Easterbrooks, 2013

مبهرا وذلك يف ابتكار الكثري
ويشهد العصر احلايل ً
تطورا ً
من األدوات التقنيّة املساعدة على التعلم ،مثل مواقع التواصل
وصوال إىل
االجتماعي ،والتعلم املفتوح  MOOCوالذي تطور ً
املنصات التعليمية ،إىل جانب  YouTubeو،Podcast
والوسائط الرقمية املتعددة ،وقد مت تقدمي النظرية االتصالية
كنظرية جديدة تتناول التعلم من خالل التقنية بكل أنواعها
) .)Siemens & Conole, 2011وذلك باعتبار أن العصر احلايل
كثريا عليها يف كيفية مجع املعلومات والتواصل
أصبح يعتمد ً
) .)Lang, 2016إذ تعد هذه التقنيات احلديثة أقل وصمة
بالنسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة مقارنة باألشكال األخرى
السابقة من التقنيات املساعدة ،مما أصبح من املتاح توظيفها
داخل الصفوف الدراسية اليت تضم تالميذ ذوي إعاقة ،واليت
ميكن استخدامها لتحقيق تدخالت فعالة .(Rivera, Hudson,

وبناءً على االحتياجات املتنوعة للتالميذ ذوي اإلعاقة مبا
فيهم التالميذ الصم ،فإن الكثري من نظريات التعلم تدعم
استخدام طرق مرنة ومتعددة الوسائط يف التعليم لتوفري
سياقات مفيدة تساهم يف تكييف املناهج الدراسية هلم Rao,
) .)et al, 2009كتوظيف تقنيات التعلم احلديثة ،واليت تقدم
جمموعة واسعة من املواد والربامج اليت توفر الفرص الالزمة
للتالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ الصم؛ للمشاركة يف
مناهج التعليم العام جنبا إىل جنب مع أقراهنم Evmenova,
ً
) .)Behrmann, Mastropieri, Baker & Graff, 2011وتعد
الوسائط الرقمية املتعددة أحد ثورات تقنيات التعليم اليت
أدت إىل تغيريات عميقة يف جمال تعليم التالميذ الصم ،من
خالل عمل تأثريات واسعة على احملتوى التعليمي وأساليب
توصيل املعلومات ،مما أدى إىل تطور مفاهيم جديدة
وأساليب تدريس مبتكرة ،وتشمل الوسائط الرقمية املتعددة
على عدة أشكال خمتلفة كالصور والنصوص والرسوم املتحركة
والفيديو ،ويتم عرضها عرب عدة طرق كاحلاسوب أو األجهزة
اللوحية أو أجهزة العروض البصرية Arellano et al., ( projector

)Weiss & Zambone, 2017

وتعد تقنية الوسائط الرقمية املتعددة أحد التقنيات
احلديثة والقائمة على النظرية االتصالية ،إذ تتميز بدعم
التفاعل اإلجيايب بني التالميذ الصم واملعلمني ضمن املوقف
التدريسي ،وذلك من خالل توفري الكثري من اإلمكانات
واألساليب املساعدة على تطوير تدريسهم & Wang, Han
) .)Zhang, 2013وميكن التحدث عنها بشمولية يف احملور
التايل.

.)2015

وتساهم الوسائط الرقمية املتعددة يف تعميق الفهم وزيادة
الدافعية والتنوع واملرونة ،وتنمية اإلبداع والقدرة على التفكري
وحل املشكالت ضمن جمموعات تعاونية ،وتقاسم األفكار
وشرح املفاهيم الصعبة ،وحتويل التلميذ من عنصر متلق إىل
مشارك نشط ،باإلضافة إىل تلبية االحتياجات املتباينة
للتالميذ الصم ،إذ ميكن دمج املعلومات اللفظية والبصرية
فعاال ميكن أن ينمي اجلانب اللغوي
واليت تعد
مدخال تعليميًا ً
ً
لديهم (Çakiroglu & Taskin, 2016؛ & Chipangura

دور الوسائط الرقمية المتعددة في تعليم التالميذ الصم:

عددا من التحديات األكادميية ،غري
يواجه التالميذ الصم ً
أن دعم املعلمني هلم باالستجابة الحتياجاهتم حيد من هذه
اآلثار ويعزز مشاركتهم الفعالة بوجه إجيايب ،وقد يضمن هلم
الوصول الناجح إىل مناهج التعليم العام ،إذ ميكن على سبيل
املثال أن يتم تفعيل الكثري من الوسائل التقنيّة مبا يتناسب مع
حمتوى الدرس واحتياجات التالميذ ،وذلك ما أشارت إليه
دراسة كندية شارك فيها تالميذ صم ،إذ مت توظيف أحد

Aldridge, 2017؛ Miranda, 2016؛ Neo & Tse-Kian, 2009؛

.)wang et al., 2013
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املعلومات اجلديدة ،ولكل قناة من هذه القنوات قدرة حمدودة
على معاجلة املعلومات ،إذ ميكن أن يستفيد التالميذ من
بدال من قراءة الكلمات عندما يطلب منهم معاجلة
االستماع ً
املعلومات البصرية األخرى.
 مبدأ تقسيم االنتباه :ويشري إىل التأثري السليب عند عرضاملعلومات بواسطة شكلني من الوسائط ،مثل عرض رسوم
بيانية ونصوص ،أو رسوم متحركة ونصوص ،وميكن احلد من
ذلك على سبيل املثال بواسطة تقدمي رسم بيان مع عرض
نص مكتوب حيدد املعلومات الرئيسة حول الرسم البيان
باألسفل أو على اجلانب.
 حتديد اخلطوات :واليت تشري إىل أمثلة من اخلطواتعموما يف
الصحيحة الالزمة حلل املشكلة ،وهي موجودة
ً
الرياضيات والعلوم وغريها من املواد اليت تتطلب خطوات
متعددة حلل املشكلة ،إذ تسمح باستخدام املزيد من القدرة
على احلل بناءً على قاعدة معينة مما يساهم يف حتقيق الفهم
بشكل أكثر مالءمة.
ويف هذا اجلانب أجرى ) yahya & Tahar (2017دراسة
مستندة إىل نظرية احلمل املعريف ،واليت هتدف إىل تصميم
وحدة تعلم باستخدام الوسائط الرقمية املتعددة من خالل
احلاسوب ،لتنمية مهارة القراءة لدى أربعة تالميذ من ذوي
صعوبات التعلم يف املرحلة الثانوية مباليزيا .وقد مت استخدام
املنهج النوعي من خالل دراسة احلالة ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل فاعلية التعلم من خالل الوسائط الرقمية املتعددة
واملتضمنة ملبادئ احلمل املعريف وذلك يف تنمية مهارات
القراءة لدى التالميذ .واتفقت معها دراسة Techaraungrong
) et al. (2017واليت هدفت إىل التعرف على فاعلية الوسائط
الرقمية املتعددة يف تدريس الرياضيات لعينة مكونة من 11
تلمي ًذا أصم يف الصف األول االبتدائي بتايالند ،إذ تستند
هذه الدراسة إىل مراعاة مبادئ احلمل املعريف أثناء التصميم،
واتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب من خالل تطبيق
الوسائط الرقمية املتعددة على التالميذ .وأشارت نتائجها إىل

باإلضافة إىل القدرة على املعاجلة وتذكر املعلومات ،إذ إن
استدعاء املعلومات اللغوية حيفز اسرتجاع املعلومات البصرية
والعكس ،فعلى سبيل املثال ُوجد أن الكلمات املكتوبة
املصحوبة بصور تُستدعى مبعدل أعلى من الكلمات املكتوبة
وحدها ،ومن مث فإن توظيف التقنيات ومنها الوسائط الرقمية
املتعددة اليت تليب األنظمة اللفظية والبصرية ،قد يقلل مما
يسمى باحلمل املعريف  Cognitive loadوهو مقدار اجلهد
العقلي للذاكرة العاملة الستيعاب موضوعات معينة & Beal
) .)Cannon, 2014إذ جيب استخدام عناصر متوازنة أثناء
تصميم الوسائط الرقمية املتعددة لتجنب زيادة هذا احلمل
املعريف والذي حيدث عندما تتجاوز كمية املعارف قدرة الفرد
).)Techaraungrong et al., 2017

وميكن تاليف اآلثار اجلانبية الناجتة عنه من خالل تدعيم
الوسائط بلغة اإلشارة واليت قد تساعد التالميذ على
أيضا أن
االستيعاب واالندماج أثناء العرض ،ومن املرجح ً
يتعلم التالميذ الصم بوجه أفضل عندما يتم عرض الكلمات
والصور يف وقت واحد وليس على التوايل Shayo, Hull,
) .)Alba & Lin, 2012ونتيجة لذلك فقد مت وضع تصور
خلمسة مبادئ تساهم يف تقليل احلمل املعريف أثناء تصميم
الوسائط الرقمية املتعددة واملدعومة بشكل جترييب للتالميذ
ذوي اإلعاقة بوجه عام Greer, Crutchfield & Woods,
):)2013

 تأثري تكرار املعلومات :ويشري تأثري التكرار إىل التأثريالسليب للمعلومات املتكررة اليت حتد من نتائج التعلم بدالً من
دعمها ،وذلك من خالل تقدمي معلومات إضافية ال حاجة
هلا مما يزيد من احلمل املعريف ،وغالبًا ما يتم مواجهة تأثري
التكرار عند تقدمي معلومات متشاهبة للمتعلمني من خالل
شكلني أو أكثر من الوسائط.
 تأثري طريقة إيصال املعلومة :ويشري تأثري الطريقة إىلالتأثري اإلجيايب لعرض جمموعة من املعلومات من خالل
وسائل بصرية ومسعية ،مما يقلل من احلمل املعريف ،ويركز مبدأ
الطريقة على القنوات املزدوجة (البصرية والسمعية) يف معاجلة
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الدراسة إىل إمكانية الوسائط الرقمية املتعددة يف توفري طرق
إبداعية وبديلة عن الطرق التقليدية ملمارسة واكتساب
مهارات الكتابة ،مما ساهم يف رفع ثقة التالميذ ذوي
صعوبات التعلم بأنفسهم.
وبالنسبة للتالميذ الصم على وجه اخلصوص ،فهم
يواجهون تدنيًا يف مستويات القراءة والكتابة ،والذي يؤثر
بوجه ما على تعلمهم داخل الفصول الدراسية ،ويفرتض عدد
من املختصني تقدمي الدعم املناسب هلم عن طريق تكييف
املناهج باستخدام هذه التقنية ،وقد يؤدي إشراك احلواس
املتنوعة مع تدعيمها بلغة اإلشارة إىل توفري بيئة إبداعية
وجذابة ضمن عدة خيارات مالئمة تطور اللغة لديهم ،مبا
يف ذلك الرتميز كالتعرف على احلروف والكلمات ،والفهم
القرائي كالتعرف على عناصر القصة واملفردات ،وغريها من
املهارات )Gentry, Chinn & Moulton, 2005؛ & Golos

أمهية اإلملام مببادئ التصميم املالئم للوسائط الرقمية املتعددة
واليت تعكس احتياجات التالميذ الصم ،إىل جانب الفاعلية
يف تيسري الفهم لديهم.
ومن مث ميكن القول إن الوسائط الرقمية املتعددة تتضمن
الكثري من الوسائل اليت ميكن توظيفها يف املناهج بشكل
فعال ،وذلك بواسطة دمج البيانات النصية والصوتية والبصرية
واليت تتيح للتالميذ االندماج يف التعلم ،إىل جانب طرق
العرض اليت ميكن أن تراعي الفروق الفردية ملداخل التعلم
لكل تلميذ على حدة ،باإلضافة ملعاجلة األهداف التعليمية
من خالل وسائل متباينة ،وال تقتصر هذه املميزات على
التالميذ فحسب وإوما ميكن للمعلمني تصميم هذه التقنيات
ملعاجلة أهداف أكادميية وسلوكية معينة ،إذ تكمن الفائدة
منها يف هتيئة بيئة تعليمية وموذجيةُ ،حت ّسن سلوكيات التالميذ
ذوي اإلعاقة وتنمي مهاراهتم األكادميية (.)Rao et al., 2009
وقد أشادت الكثري من الدراسات بفاعلية الوسائط
الرقمية املتعددة يف تنمية اجملاالت األكادميية للتالميذ ذوي
اإلعاقة ،ومنها دراسة ) Riyanto and Gunarhadi (2017واليت
هدفت إىل معرفة فاعلية هذه التقنية يف تدريس الرياضيات
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف إندونيسيا ،واشتملت العينة
على  90تلمي ًذا باستخدام املنهج املختلط .وقد توصلت
النتائج إىل اآلثار اإلجيابية يف تدريس الرياضيات للتالميذ
ذوي صعوبات التعلم من خالل الوسائط الرقمية املتعددة،
واليت سامهت يف تنمية املهارات الرياضية لديهم ،إىل جانب
االنتقال من الطريقة التقليدية إىل طريقة تدعم التعلم النشط.
وذلك إىل جانب دراسة ) rao et al. (2009واليت سعت إىل
التعرف على فاعلية استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف
تنمية مهارات الكتابة ،واالستقاللية يف العمل األكادميي،
لطالب املرحلة الثانوية من ذوي صعوبات التعلم وذوي
االضطرابات السلوكية ،وذلك يف جزيرة هاواي يف الواليات
املتحدة .وقد مت استخدام املنهج شبه التجرييب على عينة
مكونة من  25تلمي ًذا ملدة مثانية أسابيع .وتوصلت نتائج

Moses, 2013؛ .)Hitchcock, Rao, Chang & Yuen, 2016

ويف هذا الصدد قام ) Nikolaraizi et al. (2013بدراسة
هدفت إىل التعرف على مدى تفاعل مثانية من التالميذ
الصم يف اليونان مع الرموز البصرية لتنمية الفهم القرائي ،من
خالل الوسائط الرقمية املتعددة املدعمة بلغة اإلشارة،
نصوصا إلكرتونية مت إدراجها ،إىل جانب مقاطع
واملتضمنة
ً
فيديو وصور وخرائط مفاهيم .ولتحقيق أهداف الدراسة مت
استخدام املنهج املختلط حبيث مت تسجيل سلوك التالميذ
خالل تفاعلهم مع هذه الرموز ،إىل جانب تقييم الفهم
القرائي لديهم من خالل أسئلة حمددة .وأشارت النتائج إىل
فاعلية الرموز البصرية املتضمنة يف الوسائط الرقمية املتعددة
يف تدعيم الفهم القرائي لدى التالميذ الصم ،باإلضافة إىل
تفاعل التالميذ الصم معها بوجه كامل ومستقل ،بدون
إرشادات حمددة من املعلم.
باإلضافة إىل ذلك ،تتميز الوسائط الرقمية املتعددة
بقدرهتا على خلق بيئة تعليمية مرئية غنية وتفاعلية ومرنة،
حبيث ميكن عرض النصوص بأشكال خمتلفة وإثراء الكثري من
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املراحل األوىل من التخطيط والتنظيم للتعليم ،والذي يساهم
يف استفادة أكرب عدد ممكن من التالميذ دون أي تعديالت
أخرى للمحتوى األساسي ،وتعد إجياد بيئة تعليمية بصرية
أحد العناصر الرئيسة للتصميم الشامل للتعلم للتالميذ الصم،
وتعود أمهية هذا العنصر يف أن مجيع التالميذ الصم بإمكاهنم
االستفادة بوجه مناسب من املعلومات البصرية Nikolaraizi,

املوارد مبا يف ذلك الرسومات والصور واألفالم والرسوم
املتحركة والفيديو بلغة اإلشارة ،مما يوفر للتالميذ الصم
الفرصة الستكشاف املعلومات واالخنراط مع املواد التعليمية
خصوصا عندما تُصمم بطريقة
بطريقة تناسب احتياجاهتم،
ً
تسمح للتلميذ بأن يتقدم وف ًقا ملستوى إتقانه ،وذلك بناءً
على نظرية  Vygotskyواليت تتبىن فكرة أن يكون مستوى
صعوبة مهمة التعلم ضمن مستوى إتقان الفرد ،وليس أقل أو
أعلى من ذلك ).)Nikolaraizi, Vekiri & Easterbrooks, 2013
ويف هذا النطاق أجرى )Poobrasert and Cercone (2009
دراسة يف تايالند هدفت إىل عمل مقارنة بني فاعلية الوسائط
الرقمية املتعددة واملصممة وف ًقا لقدرات التالميذ الصم وبني
الطريقة التقليدية يف التدريس ،واتبعت الدراسة التصميم شبه
التجرييب من خالل تقسيم  22من التالميذ الصم إىل
جمموعتني جتريبية وضابطة ،وقد تعلم التالميذ يف اجملموعة
التجريبية بواسطة الوسائط املتعددة ،وتوصلت النتائج إىل
ارتفاع مستوى قبول التالميذ الصم للتعلم من خالل هذه
التقنية واليت وجدوا بأهنا أكثر متعة ،باإلضافة إىل فاعليتها
يف تنمية الدافعية والتحفيز على التعلم.
ومع أمهية تفعيل املعلمني هلذه التقنية وغريها يف الفصول
الدراسية ،واليت تساهم يف جعل املناهج الدراسية واحملتوى
أكثر أصالة ،فإن التوظيف الصحيح هلا هو أكثر من جمرد
حتميل مواد تعليمية من اإلنرتنت وعرضها على التالميذ ،إذ
ال يزال املعلمون يفتقرون إىل آليات تصميم أدوات التقنية
ضمن البيئات التعليمية املناسبة ) .)Ruirui, 2016وكما أشار
إليه ) Koseoglu and Efendioglu (2015بأنه ميكن للتالميذ أن
يتعلموا بوجه أفضل يف البيئات اليت يتم فيها استخدام أدوات
جيدا .مما
تعليمية متعددة الوسائط مصممة
تصميما ً
ً
يستدعي توفر عنصر املرونة يف التخطيط ،وصنع القرار،
وتكييف املناهج ،مع مراعاة االحتياجات املتنوعة ،وذلك
استنادا إىل مبادئ التصميم الشامل للتعلم Universal Design
ً
 ،for Learningحبيث يكمن العامل األساسي يف النظر يف

).)Vekiri & Easterbrooks, 2013

وقد هدفت دراسة ) Rivera et al. (2017واليت تنبثق من
مبادئ التصميم الشامل للتعلم إىل التعرف على فاعلية
استخدام الوسائط الرقمية املتعددة عرب اآليباد لتنمية مهارات
القراءة والكتابة من خالل القصص التعليمية ،لثالثة تالميذ
من ذوي اإلعاقة النمائية يف مدرسة ابتدائية بالواليات
املتحدة .واشتملت هذه القصص على صور ونصوص وفيديو
لتعلم املفردات ،واشتملت اإلجراءات على إنشاء كتابني
رقميني للقصص حبيث تتضمن املفردات املستهدفة .وقد
أتاحت هذه الطريقة االخنراط يف درس تفاعلي يتضمن
مبادئ التصميم الشامل للتعلم من حيث التميز باجلاذبية،
إىل جانب إمكانية تكييف القصص لتمثيل املعلومات بطرق
متعددة ،ومشوليتها للكثري من املتعلمني ذوي االحتياجات
التعليمية املتباينة ،ومن مث فقد متكن التالميذ من تعلم
املفردات وتعميمها يف مواقف خمتلفة ،مع إتقان مهارات
القراءة والكتابة الرقمية مبستوى مناسب.
ومع كل ذلك ،ميكن أن تفقد تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة فاعليتها عندما ال يتم توظيفها بالوجه املالئم أو من
خالل عدم توافقها مع احتياجات التالميذ الصم ،وذلك
بسبب وجود فجوة يف تعليم التالميذ الصم واملتمثلة يف تدن
القدرة على استخدام الوسائل املالئمة هلم من قبل بعض
املعلمني ) .)Miranda, 2016ونتيجة لذلك فإن هناك أربعة
أسس ينبغي للمعلمني أخذها بعني االعتبار عند تصميم
هذه التقنية ،واملتمثلة يف حتديد عناصر الوسائط املتعددة
رسوما
صورا ،أم فيديو ،أم
سواء أكانت
ً
ً
نصوصا ،أم ً
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الوصول إىل مستوى معني من اإلتقان كل حسب معدله
الذي يناسب قدراته واستعداداته ،ومن مث فإن اجلميع دون
استثناء بإمكانه التعلم ،لكن ال أحد يتعلم بالضبط بنفس
الطريقة وعلى نفس الوترية ).)Cenci & Damiani, 2013
مما حيتم على املعلمني توفري دعم على أساس فردي
للتالميذ ،ويعد تكييف املناهج أحد أنواع الدعم املهمة اليت
ميكن للمعلمني تقدميها ،إذ ينبغي أن يتعرض التالميذ الصم
إىل جتارب ومهارات ومفاهيم وقيم مماثلة لتلك اليت يتم
تقدميها يف مناهج التعليم العام ،وف ًقا الحتياجاهتم الفردية
املتفاوتة ) .)Zhang, Wong, Chan & Chiu, 2014األمر الذي
يستدعي رفع سقف التوقعات من املعلمني يف إمكانية
مشاركة التالميذ يف حمتوى التعليم العام والتقدم احملرز فيه،
واليت تعد أحد األسس املهمة يف الوصول إىل املناهج العامة،
ويرتكز ذلك يف اإلملام بكيفية تلبية احتياجات التالميذ
الفردية ،والذي يتطلب القدرة على تصميم اسرتاتيجيات
التدريس وف ًقا الحتياجات كل تلميذ ،باإلضافة للمهارة يف
تعديل األنشطة التعليمية أو اإلجراءات القائمة على أداء
التالميذ ).)Ryndak, Moore, Orlando & Delano, 2008
ويعد تكييف املناهج أحد االسرتاتيجيات التعليمية اليت
ميكن أن تعزز مشاركة التالميذ يف املناهج العامة ،من خالل
طريقة العرض وتوصيل احملتوى وكيفية مشاركة واستجابة
التلميذ له ،حيث يتطلب من املعلم القيام بأساليب معينة
مهاما أقصر،
دون تغيري حملتوى املناهج ،مثل إعطاء التلميذ ً
أو أن يقوم التلميذ الذي يواجه صعوبة يف الكتابة بتقدمي
إجابته شفهيًا أو بلغة اإلشارة ،باإلضافة إىل توظيف التقنية
كالوسائط الرقمية املتعددة وغريها  ...ومن مث قد حيقق
املعلمون مرونة يف تكييف املناهج لتعزيز املشاركة الفعالة
باستخدام اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة ومالئمة لكل تلميذ

متحركة ،وأمهية توفر عنصر اجلاذبية ،إىل جانب حتديد
اجلمهور املستهدف ،ومعرفة حمتوى الدرس .وميكن أن تشمل
هذه اجلوانب املرتابطة مجيع املناهج الدراسية Krstev, Trtovac,
).)2014

ومبا حتتويه هذه التقنية من الكثري من الوسائط اليت جتعل
من التعليم أكثر فاعلية ،فإنه ميكن للمعلمني تنفيذها داخل
الفصول الدراسية للمسامهة يف عملية تكييف املناهج ،وذلك
عند اإلملام بآليات وأسس التصميم املالئم وف ًقا الحتياجات
التالميذ املتباينة )Boyd, 2008؛ .)Riyanto & Gunarhadi, 2017
تكييف المناهج للتالميذ الصم:

تنص الكثري من القوانني العاملية بأمهية وصول مجيع
التالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ الصم ملناهج التعليم
العام باختالف ثقافاهتم واحتياجاهتم ،ومنها قانون تعليم
األفراد ذوي اإلعاقة  IDEAوقانون حتسني تعليم األطفال
ذوي اإلعاقة Individuals With Disabilities Education
 Improvementإىل جانب قانون التعليم جلميع األطفال ذوي
اإلعاقة  ،Education for All Handicapped Children Actإذ
يعد توفري الدعم املناسب للتالميذ ذوي اإلعاقة للوصول
ملناهج التعليم العام أمرا مهما & Apitz, Ruppar, Roessler
ً ً

)Pickett, 2017؛ Kurth & Keegan, 2014؛ Moores, 2010؛
.)Wehmeyer., Lattin, Lapp-Rincker & Agran, 2003

وغالبًا ما يُفسر الوصول ملناهج التعليم العام بأنه مرادف
لوضع التالميذ يف فصول التعليم العام ،لكن األمر خمتلف
متاما ،والذي يُقصد به ما يتم تدريسه للتالميذ ،وكيف يتم
ً
تقدمي احملتوى هلم ،وما مستوى الدعم املطلوب لضمان
تقدمهم يف مناهج التعليم العام Soukup, Wehmeyer,
) .)Bashinski, & Bovaird, 2007إذ بإمكان التالميذ الصم
احلصول على التعليم العام نفسه مبا يتناسب مع احتياجاهتم
الفردية ،مع مراعاة الظروف واالختالفات فيما بينهم ،وميكن
من خالل ذلك تبين فكرة تفريد التعليم personalized
 learningضمن املناهج الدراسية ،واليت تشري إىل نظام تعليمي
يسمح مبراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وذلك بغرض

(Apitz et al., 2017؛ Lee, Wehmeyer, Soukup & Palmer,
 2010؛ Moores, 2010؛ Soukup et al., 2007؛ et al,
.)Wehmeyer،2003
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الصم ملناهج التعليم العام بالوجه املالئم،

وقد مت إجراء عدة دراسات يف هذا الصدد من بينها
دراسة ) Soukup et al. (2007واليت هدفت إىل التعرف على
مدى مشاركة  19تلمي ًذا يف املرحلة االبتدائية من ذوي
اإلعاقة الفكرية يف املهام املتعلقة مبناهج التعليم العام من
خالل تكييف املناهج هلم .إذ يكمن الغرض من هذه
الدراسة يف قياس املتغريات املتعلقة بالوصول إىل مناهج
التعليم العام واليت تتضمن تكييف املناهج ،والتقنية املساعدة،
ودعم األقران ،واملتغريات البيئية يف الفصول الدراسية .وقد مت
مجع البيانات اليت تشري إىل مدى وصول التالميذ إىل مناهج
التعليم العام من خالل املنهج الوصفي .وتوصلت النتائج إىل
مسامهة تعلمهم يف فصول التعليم العام مع أقراهنم العاديني
يف الوصول إىل مناهج التعليم العام بوجه أفضل ،مما يدل
على أن التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية قادرون على املشاركة
يف مناهج التعليم العام عند تكييفها هلم.
اسعا إذ ال يوجد تعريف
ويعد تكييف املناهج
مصطلحا و ً
ً
دقيق له ) .(Cenci & Damiani, 2013ويرى السامل (:2016
 )187بإمكانية تعريفه بوجه عام من خالل أنه "جمموعة من
األساليب والطرق واإلجراءات املختلفة والعديدة اليت يتم
القيام هبا مشتملة على الطرق التدريسية ،احملتوى التعليمي،
وكذلك تشمل نطاق أوسع وأمشل من املكونات التعليمية".
وينطوي مصطلح تكييف املناهج على خلق عملية تفاعل
ديناميكي بني املعلم والطالب واملوضوع واإلجراءات
التدريسية ،إذ يرتكز على أربعة عوامل ،متمثلة يف املناهج
الدراسية وكيفية تكييفها ،وطرق التدريس ،واستجابات
التالميذ ،وكيفية اإلعداد (أين ومىت ومع من) ،وقد يتضمن
التكييف إدخال تعديالت على بيئة الصف وتقنيات
التدريس والتقييم ).)Otukile et al., 2016
ومن مث قد يساهم تكييف املناهج يف احلد من وجود
فجوة بني حمتوى مناهج التعليم العام وبني احتياجات التلميذ
األصم الفردية ،حبيث ميكن تضمني إطار من اإلجراءات اليت
قد تضمن وصول التالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ

Wehmeyer et al.,

):)2003

 تصميم املناهج الدراسية :يتم التخطيط للمنهجوتصميمه باستخدام مبادئ التصميم الشامل للتعلم واليت
تضمن تقدم كل التالميذ داخل الصف مع تنوعهم.
 اخلطة الرتبوية الفردية :ويتم بناؤها على أساس املنهجالعام مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات الفردية للتلميذ.
 التعليم الفردي والتعليم اجلماعي :واليت تستهدفجمموعات التالميذ الذين حيتاجون لتدخالت مكثفة.
 تصميم حمتوى إضايف للمناهج الدراسية إىل جانباسرتاتيجيات تدريس متنوعة؛ لضمان تلبية احتياجات
التالميذ املختلفة.
وعلى الرغم من القوانني اليت تلزم بأمهية الوصول ملناهج
التعليم العام وتكييفها للتالميذ ذوي اإلعاقة ،فإنه قد ال
يتضح للمعلمني العناصر املهمة اليت جيب أخذها بعني
االعتبار عند تكييف هذه املناهج ).)Kurth & Keegan, 2014
إذ يرتكز هذا التكييف على تسعة عناصر (السامل:)2016 ،
 الكمية :وتتمثل يف عدد املهارات املتوقع من التلميذإجنازها ،حبيث ميكن توزيعها على فرتات خمتلفة وف ًقا
الحتياجات التلميذ.
 الوقت :وذلك من خالل تكييف الوقت املخصصإلجناز املهام التعليمية.
استنادا
 مستوى الدعم :زيادة مقدار املساعدة وذلكً
حلاجة التلميذ.
 طرق التدريس :حبيث يتم تكييف طرق التدريس املتبعةإليصال احملتوى ،وتنويعها لتشمل عدة وسائل تتوافق مع
االحتياجات الفردية للتالميذ.
 الصعوبة :وذلك بتكييف مستوى صعوبة املهارة حبيثيتم توضيح خطوات إجناز املهارة ويتم تقييم أداء كل خطوة
على حدة.
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الكايف بآليات وطرق التكييف املالئمة ،من حيث تكييف
احملتوى وتوفري الفرص الكافية للتالميذ للمشاركة باألنشطة
بفاعلية ،إىل جانب عدم اخلربة يف التعامل مع احتياجات
التالميذ ذوي صعوبات التعلم .ويشيد )Soukup et al. (2007
بنجاح تكييف املناهج الذي يركز على احتياجات التلميذ
الفردية بوجه مباشر ،إذ يعد تزويد املعلمني بأمثلة معينة
السرتاتيجيات تعليمية أمر بالغ األمهية لتعزيز تقدم التالميذ.
وقد حدد ) wang et al. (2013اسرتاتيجيتني قد تكون
فعالة يف حتسني تدريس التالميذ الصم داخل الصف
أوال يف اختيار وضع التدريس املناسب،
الدراسي ،واملتمثلة ً
حبيث يتحتم على املعلمني توفري الراحة للتالميذ الصم
لتدعيم املشاركة بوجه كامل يف أنشطة الدرس والتعلم الذايت،
وتوفري جمموعة متنوعة من موارد املعلومات ،وخلق حالة
تعليمية غنية وملونة ،وحتفيز اهتمام التالميذ الصم يف التعلم،
حبيث ميكنهم البحث عن املعلومات املطلوبة على شبكة
اإلنرتنت على سبيل املثال الستكمال مهام التعلم .وتتمثل
الطريقة الثانية يف إمكانية التعديل املرن خلطة التدريس وف ًقا
للفروق الفردية للتالميذ الصم ،وذلك من خالل اختيار
احملتوى التعليمي الذي يناسب وظيفتهم الفسيولوجية
والنفسية ،إىل جانب تكييف الوقت وطرق التدريس وف ًقا
للتطور الفعلي للتالميذ الصم ،مما يوفر مرونة يف خطة
التدريس .ومن مث ميكن للمعلمني خلق بيئة تعلم تشجع
وتطور التفكري
التالميذ الصم على طرح وجهات نظر خمتلفةّ ،
اإلبداعي لديهم.
ولكن مع ذلك قد يعتقد بعض املعلمني عند تكييف
املناهج للتالميذ الصم بضرورة جتاهل حمتويات رمسية أو
مفاهيم مهمة ،على افرتاض أهنا ذات مستويات أعلى من
قدرات التلميذ ) .)Cenci & Damiani, 2013مما قد يؤدي إىل
إمهال الكثري من اجلوانب النفسية واملعرفية واحلسية
واالجتماعية اليت تدعم تعليمهم بالوجه املطلوب (السامل،
 .)2016ومن مث يعد تكييف املناهج غري مالئم عندما ال

 درجة املشاركة :تكييف مستوى قدرة مشاركة التلميذ يفالعملية التعليمية.
 األهداف التعليمية البديلة :إذ يتم وضع أهداف تعليميةبديلة عندما ال يتم حتقيق األهداف التعليمية الرئيسة.
 املنهج البديل :من خالل استخدام طرق تدريس خمتلفةوبديلة لسد احتياجات التالميذ املتباينة.
 املخرجات :تنويع طرق تقييم مستوى فهم التالميذ،حبيث ال يتم االعتماد على طريقة واحدة مع اجلميع.
وقد يشتمل تكييف املناهج على تدريس التالميذ فرادى
أو ضمن جمموعات صغرية أو كمجموعة كاملة ،إذ ميكن
هلذا التنوع أن يدعم تعلم التالميذ ذوي اإلعاقة على حنو
أكثر فاعلية ( .)Soukup et al., 2007إىل جانب تضمني
اجلوانب غري الرمسية داخل الفصول الدراسية ،وذلك ملا
تنطوي عليه عملية تكييف املناهج من تفاعالت تتعلق
بالقيم الثقافية للتالميذ ،ومن مث يُقرتح على املعلمني دمج
جوانب الثقافة وخربات التالميذ ضمن املناهج الدراسية ،مما
يساعد التالميذ على ربطها مبواقف احلياة اليومية Sawyer,
) .)2000وميكن أن يواجه املعلمون صعوبة عند تكييف املناهج
يف البداية ،ولكن العملية قد تصبح أسهل مع املمارسة،
األمر الذي قد يساهم يف الوصول الناجح للتالميذ ذوي
اإلعاقة مبا فيهم التالميذ الصم إىل حمتوى مناهج التعليم العام
(.)Apitz et al., 2017

وقد قام ) Otukile et al. (2016بإلقاء نظرة عميقة على
مدى إملام املعلمني بآليات تكييف املناهج للتالميذ ذوي
صعوبات التعلم ،من خالل إجراء دراسة يف ست مدارس
معلما .وقد مت استخدام
ابتدائية يف بوتسوانا تضمنت ً 12
املنهج النوعي من خالل املقابالت ومالحظة املعلمني داخل
الفصول الدراسية من حيث كيفية سري سياق العملية
التعليمية واألنشطة والتفاعالت الطالبية .وأسفرت نتائج
الدراسة عن وجود عوائق حالت دون التكييف الفعال
للمناهج من وجهة نظر املعلمني ،إذ مل يكن لديهم اإلملام
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وتشري دراسة ) Kurth and Keegan (2013إىل النتائج
اإلجيابية املرتبطة بتكييف املناهج القائم على األسس
الصحيحة للتالميذ ذوي اإلعاقة .فقد قام الباحثان بالتحقق
معلما يف ثالثة
من آلية تكييف املناهج اليت يقوم هبا ً 31
مدارس بكاليفورنيا وأريزونا ،وتقييم فاعلية هذا التكييف
داخل الفصول من خالل املنهج الوصفي .وقد أشارت
النتائج إىل النظرة اإلجيابية لتكييف املناهج من قبل املعلمني
ملا حققه من مستويات جناح ملحوظة مع التالميذ دون
التغيري يف حمتوى الدرس ،من حيث زيادة مشاركة التلميذ
وقلة السلوكيات غري املرغوبة ،وقد رمست هذه الدراسة إطار
يوضح ثالثة مؤشرات للتكييف الناجح ،واملتمثلة يف أمهية
تسهيل املشاركة االجتماعية والتعليمية يف التعليم العام،
واستخدام التكييف حسب احلاجة ووف ًقا الحتياجات كل
تلميذ على حدة ،إىل جانب املسامهة يف تعزيز االستقاللية
للتالميذ .مما يقود إىل أن التنبؤ بنجاح التالميذ ذوي اإلعاقة
ليس باألمر الغريب مقارنة مبؤشرات جناح التالميذ العاديني.
أيضا دراسة )zhang et al. (2014
وذلك ما أشادت به ً
والذين قاموا بتحليل عملية تكييف املناهج للتالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية باملرحلة االبتدائية من خالل التعلم باملشاريع
يف هونج كونج ،وأشارت النتائج بعد مجع البيانات من خالل
املقابالت مع املدير ونائبه وحتليل الوثائق ومالحظة تفاعل
التالميذ ،إىل فاعلية تكييف املناهج على تطوير مهارات
التالميذ أثناء عملية التعلم باملشاريع ،ومع أن التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية يواجهون حتديات مقارنة بأقراهنم ،لكن
ميكنهم التعلم مبستوى مناسب عندما تتاح هلم الفرصة.
وعند احلديث عن التالميذ الصم على وجه التحديد
ميكن اإلشارة إىل ما ميتلكه التالميذ الصم من إمكانات
التعلم املتنوعة وف ًقا لطبيعة كل تلميذ ،وميكن أن يتم تدعيم
تكييف املناهج هلم من خالل مشاركة الوالدين ،والتدخل
املبكر الذي يدعم تقدم التلميذ إىل مستويات مرتفعة،
باإلضافة إىل توظيف التقنية ،وتنويع طرق التدريس ،والتنمية

يعرف املعلمون ما جيب تكييفه وكيف ميكن تكييفه ومىت يتم
ذلك ) .)Otukile et al., 2016وقد قامت عدة دراسات برسم
آلية تكييف املناهج واملنبثقة من أساس علمي ،من بينها
دراسة السامل ( )2016واليت سعت إىل رسم إطار لطرق
تكييف املناهج وف ًقا لألسس النظرية واألطر الرتبوية الناجتة
عن دراسات وجتارب عاملية واملستندة إىل القوانني
والتشريعات ،وذلك من خالل حتليل واقع تكييف املناهج
للتالميذ الصم وضعاف السمع باململكة العربية السعودية .إذ
توصلت أبرز نتائج الدراسة إىل أمهية رفع سقف التوقعات
اإلجيابية للتالميذ الصم من قبل املعلمني والعاملني يف امليدان
التعليمي ،حبيث يتم تاليف طرق التكييف املتسمة بالعشوائية
والناجتة عن توقعات متدنية ،وذلك من خالل اتباع منهجية
سليمة ضمن إجراءات علمية لتكييف املناهج اليت تليب
احتياجات التالميذ املتنوعة.
وهذا ما اتفقت معه الدراسة اليت قام هبا )Cenci (2013
 and Damianiيف الربازيل بناءً على املعايري الوطنية لتكييف
املناهج للتالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ الصم،
ومستندة على نظرية  Vygotskyالثقافية ،وهتدف هذه
الدراسة إىل مناقشة فكرة تكييف\مواءمة املناهج الدراسية
باالستناد إىل املفاهيم املهمة والعلمية يف تعليم التالميذ ذوي
كبريا
اإلعاقة ،إذ إن تدريس هذه املفاهيم ميلك يف الواقع ً
دورا ً
وحامسًا يف النمو العقلي للتلميذ ،ومن مث إذا كانت هذه
املفاهيم العلمية أساسية لتطوير املوضوعات ،فليس من املربر
وضع عالمة على تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة دون ختطيط
مسبق ،لالعتقاد بأن هؤالء التالميذ لن يتقدموا إىل
مستويات أعلى يف التعلم .إذ يعد حذف املعلم حملتويات
معينة أو تركها جانبًا حتت افرتاض أهنا غري مالئمة للتلميذ
وأنه حباجة لتعلم املبادئ األخالقية واالستقاللية يف املقام
األول بغض النظر عن احملتويات األخرى ،قد ال يساهم يف
تنمية مهارات التلميذ واندماجه اجملتمعي واحلصول على
حقوقه أسوة بأقرانه.

39

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 61الرياض (شوال 1439هـ /يونيو 2018م)

احلق وعدس .)2009 ،وذلك من خالل التعرف على دور
تقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ
الصم من وجهة نظر معلميهم يف املرحلة االبتدائية.

املبكرة ملهارات القراءة والكتابة ،والتواصل االجتماعي وغريها
من املهارات األساسية املهمة ،إذ ال يوجد دليل يشري إىل أن
قدرات ومستوى حتصيل التالميذ الصم البد أن يكون
مبستويات أدىن من أقراهنم السامعني ،لكن ما يناسب تلميذ
قد ال يناسب اآلخر ،وطريقة واحدة ال تناسب اجلميع،
ويتمثل العائق يف عدم توفر واحد أو أكثر من العوامل
السابقة والذي قد يؤدي إىل تدن مستوى التحصيل
واخنفاض اخلربات لديهم )Jones, 2014؛ .)Seessel, 2013

مجتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات الصم
ّ
يف املرحلة االبتدائية مبعاهد وبرامج األمل مبدينة الرياض
معلما و 188معلمة
والبالغ عددهم ً
إمجاال  ،265منهم ً 77
(إدارة الرتبية اخلاصة.)2017 ،
عينة الدراسة:

منهج الدراسة وإجراءاتها:

معلما ومعلمة أي ما يقارب
شارك يف هذه الدراسة ً 160
 %60من اجملتمع ،إذ مت إرسال االستبانات إىل املعلمني ،إىل
جانب التواصل مع معظم إدارات املدارس للبنني والبنات
وذلك بعد فرتة من اإلرسال؛ إلعادة التذكري باإلجابة ،واليت
بلغت معهدين ومدرستني للبنني ،ومعهدين و 16مدرسة
للبنات .ويبني اجلدول ( )1التوزيع الدميوغرايف للعينة وف ًقا
ملتغريات الدراسة.

منهج الدراسة:
بناءً على أهداف الدراسة وتساؤالهتا مت االعتماد على
املنهج الوصفي املسحي والذي يعد من أكثر املناهج مناسبة
للدراسة ،إذ يهدف إىل "وصف واقع الظاهرة املراد دراستها
بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية
وصوال إىل تفسريات
منهم" (العساف.)159 :2012 ،
ً
واستنتاجات تساهم يف تطوير هذا الواقع (عبيدات وعبد

جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات اآلت ية :الجنس ،المؤهل األكاديمي ،سنوات الخبرة ،البرامج التدريبية ،نوعية البرامج
المتغيرات

مستويات المتغير

العدد

النسبة

اجلنس

معلمون
معلمات
دبلوم
بكالوريوس

53
107
6
120

%33.1
%66.9
%3.8
%75.0

دراسات عليا
أقل من سنتني
 5-3سنوات
 10-6سنوات
أكثر من  10سنوات
سبق احلضور
مل يسبق احلضور
مؤمتر
دورات تدريبية
ورش عمل

34
18
27
23
92
89
71
4
34
25

%21.3
%11.3
%16.9
%14.4
%57.5
%55.6
%44.4
%2.5
%21.3
%15.6

املؤهل األكادميي

سنوات اخلربة

الربامج التدريبية يف توظيف التقنية للتالميذ الصم
نوعية الربامج
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المتغيرات

أدوات الدراسة:

مستويات المتغير

العدد

النسبة

دورات تدريبية ،ورش عمل
مؤمتر ،دورات تدريبية ،ورش عمل

14
12

%8.8
%7.5

 5-3سنوات 10-6 ،سنوات ،أكثر من عشر سنوات.
حضور برامج متعلقة باستخدام التقنية مع التالميذ الصم\ مل
يسبق احلضور .نوع الربامج اليت مت حضورها :مؤمتر ،دورات
اعتمادا على
تدريبية ،ورش عمل) ،ومت تصميم القسم الثان
ً
جدا ،عالية،
تدرج مقياس ليكرت ( Likert Scaleعالية ً
جدا).
متوسطة ،منخفضة ،منخفضة ً
ولغرض احلكم على درجة كل فقرة حسب استجابات
العينة ،مت تصنيف قيمة االستجابات بواسطة املعادلة اآلتية:
طول الفئة الصحيح = (أعلى قيمة  -أقل قيمة) ÷ عدد
فئات األداة = (0,80 =5 ÷ )5-1
ويف ضوء ذلك مت حتديد املعيار اآليت لتوزيع الفئات يف
كال بُعدي االستبانة كما يوضحه اجلدول (.)2

بعد االطالع على األدبيات ذات العالقة بالوسائط
الرقمية املتعددة ،وتكييف املناهج للتالميذ ذوي اإلعاقة ،مثل
دراسة (باخدلق2013 ،؛ السامل2016 ،؛ (Kurth & Keegan,
 ،2014مت تصميم استبانة مكونة من  25فقرة تتواءم مع
طبيعة الدراسة حبيث اشتملت على بعدين (البعد األول:
اإلملام مبهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس
التالميذ الصم .والبعد الثان :دور تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم).
وتكونت االستبانة من قسمني ،القسم األول حيتوي على
البيانات الدميوغرافية واليت تشمل متغريات الدراسة (اجلنس:
معلم ،معلمة .املؤهل األكادميي :دبلوم ،بكالوريوس،
دراسات عليا .عدد سنوات اخلربة التعليمية :أقل من سنتني،

جدول 2
معيار الحكم على االستجابات في البعدين األول والثاني وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

جدا
منخفضة ً
منخفضة
متوسطة
عالية
جدا
عالية ً

المتوسط الحسابي

معيار الحكم على البعد األول

معيار الحكم على البعد الثاني

1.80-1
2.60-1.81
3.40-2.61
4.20-3.41
5.00-4.21

جدا
إملام منخفض ً
إملام منخفض
إملام متوسط
إملام عال
جدا
إملام عال ً

جدا
دور منخفض ً
دور منخفض
دور متوسط
دور عال
جدا
دور عال ً

صدق أداة الدراسة:

الدراسة .وقد مت األخذ جبميع املالحظات وتعديل االستبانة
بناءً عليها.
وفيما يتعلق باالتساق الداخلي لألداة ،مت استخدام
معامل ارتباط بريسون  Pearsonللتأكد من ارتباط فقرات كل
بعد بالدرجة الكلية له ،وقد أظهرت النتائج أن مجيع
معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 0.01
كما يوضحه اجلدول اآليت ( ،)3مما يدل على وجود اتساق
عال لعبارات االستبانة وارتفاع الصدق الداخلي هلا.

حمكما،
للتأكد من صدق األداة مت عرضها على ً 13
تسعة منهم يف قسم الرتبية اخلاصة ،وأربعة يف قسم تقنيات
التعليم ،يف عدد من اجلامعات مثل جامعة امللك سعود
وجامعة األمرية نورة وجامعة امللك فيصل وجامعة تبوك
وجامعة األمري سطام وجامعة اجملمعة .وذلك لتحديد مدى
وضوح العبارات ودقتها ،ومناسبة األداة وحتقيقها ألهداف
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جدول 3
درجة معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد
البعد األول
معامل االرتباط
**
0.768
**
0.833
**
0.799
**
0.687
**
0.782
**
0.861
**
0.818
**
0.690
**
0.707

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البعد الثاني
معامل االرتباط
**
0.675
**
0.666
**
0.764
**
0.793
**
0.796
**
0.830
**
0.794
**
0.800

رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8

ثبات أداة الدراسة

معامل االرتباط
**
0.759
**
0.720
**
0.829
**
0.695
**
0.807
**
0.828
**
0.715
**
0.776

رقم العبارة
9
10
11
12
13
14
15
16

معامل الثبات يف البعد األول  0.914والبعد الثان .0.952
يف حني بلغ معامل الثبات العام لألداة  0.946والذي يتضح
من خالهلا بأهنا ذات درجة ثبات عالية.

ملعرفة ثبات األداة  Reliabilityمت استخدام معامل ألفا
كرونباخ  ،Alpha Cronbachوقد أشارت النتائج إىل أن
جدول 4
معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة
البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات

األول

9

0.914

16

0.952

25

0.946

الثاني
المجموع

 اختبار حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaلقياسالفروق بني ثالث جمموعات فأكثر.

المعالجة اإلحصائية:
مت حتليل البيانات واإلجابة عن مجيع أسئلة الدراسة
باستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical
 )Package for Social Sciences, SPSSوذلك بواسطة:
 معامل ارتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي لألداة. معامل ألفا كرونباخ ) (Alpha Cronbachحلساب ثباتاألداة.
 حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. اختبار ) (Independent sample T-testوذلك لقياسالفروق بني جمموعتني مستقلتني.

نتائج الدراسة:
سيتم يف هذا اجلزء استعراض نتائج الدراسة يف ضوء
اإلجابة عن أسئلتها ،واملتدرجة على النحو اآليت:
السؤال األول :ما مدى إلمام المعلمين بمهارات
استخدام الوسائط الرقمية المتعددة في تدريس التالميذ

الصم؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات املشاركني على
فقرات البعد األول ،كما يوضحه اجلدول اآليت (.)5
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جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين حول عبارات البعد األول المتعلق بمدى إلمام المعلمين بمهارات استخدام
الوسائط الرقمية المتعددة في تدريس التالميذ الصم
المتوسط

االنحراف

الترتيب

االستجابة

العبارة

رقم
8

إبراز األجزاء املهمة من الدرس باستخدام األلوان وتغيري أوماط اخلط

3.78

0.94

1

عالية

3

استخدام جهاز العرض ( )Data projectorلعرض الوسائط

3.75

1.10

2

عالية

االستفادة من األجهزة الذكية يف تصميم وعرض الوسائط الرقمية املتعددة

3.64

0.96

3

عالية

حتديد نوعية الوسائط اليت سيتم استخدامها (لقطات فيديو ،أشكال توضيحية،
رسوم بيانية ،نصوص ،صور )...

3.61

0.96

4

عالية

استخدام وماذج جاهزة من اإلنرتنت للوسائط الرقمية املتعددة

3.61

1.02

5

عالية

تنويع تصاميم العرض املستخدمة

3.49

0.96

6

عالية

7

مراعاة موقع عناصر الوسائط الرقمية املتعددة مثل (موقع النص ،والصور )...

3.48

0.94

7

عالية

1

استخدام برنامج تأليف برجميات الوسائط املتعددة مثل ( power point,
)… front page, prezi

3.43

1.11

8

عالية

9

اإلملام بربجميات تصميم الوسائط الرقمية املتعددة مثلcamtasia studio (:
)… 9, snagits, video maker

2.91

1.05

9

متوسطة

العبارة

5
2
4
6

الحسابي

المتوسط الكلي

المعياري

3.52

يتضح من اجلدول أعاله وجود مستوى مرتفع من
املهارات لدى املشاركني وذلك يف استخدام الوسائط الرقمية
املتعددة يف تدريس التالميذ الصم ،فقد بلغ املتوسط العام
هلذا احملور  3.52وقد تراوحت متوسطات الفقرات ما بني
 .2.91 -3.78وحصلت مجيع العبارات على مستوى عال
من اإلملام ،باستثناء العبارة رقم  9واملتعلقة باإلملام بربجميات
الوسائط الرقمية املتعددة مثلcamtasia studio 9, snagits, ( :
 ،)… video makerفقد كانت مبعدل متوسط.
وفيما يتعلق برتتيب العبارات تنازليًا حسب استجابات
املشاركني ،فإنه يتضح من نتائج اجلدول السابق ( )5بأنه قد
مثّلت العبارة رقم " 8إبراز األجزاء املهمة من الدرس
باستخدام األلوان وتغيري أوماط اخلط" والعبارة رقم 2
"استخدام جهاز العرض ( )Data projectorلعرض الوسائط"
أبرز املهارات اليت يتقنها املعلمون يف جمال استخدام الوسائط
الرقمية املتعددة ،وذلك مبتوسط حسايب  3.78و3.75

عالية

واحنراف معياري  0.94و .1.10يف حني نالت العبارة رقم
" اإلملام بربجميات تصميم الوسائط الرقمية املتعددة " أدىن
مستويات اإلملام وهي مبتوسط حسايب  2.91واحنراف معياري
9

.1.05

يف حني ش ّكلت باقي العبارات  7.6.5.4.3.1متوسطات
متقاربة تراوحت بني  .3.64-3,41وباالستناد على ذلك،
يتضح مدى االستجابة العالية لفقرات البعد واليت يتبني من
خالهلا حصول  %90من الفقرات على مستوى إملام عال من
قبل املعلمني ملهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة مع
التالميذ الصم.
السؤال الثاني :ما دور الوسائط الرقمية المتعددة في
تكييف المناهج للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم؟

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
والرتب لإلجابة عن هذا السؤال ،وذلك بناءً على استجابات
املشاركني كما يوضحه اجلدول اآليت (:)6
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جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين حول عبارات البعد الثاني المتعلق بمدى مساهمة الوسائط الرقمية المتعددة
في تكييف المناهج للتالميذ الصم
رقم العبارة
11
13
4
5
3
6

14
8

12
7

16
10
2
9
1
15

المتوسط

االنحراف

الترتيب

االستجابة

العبارة
توصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر مالءمة

3.95

0.84

1

عالية

تقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الدرس

3.92

0.83

2

عالية

استخدام عدة وسائل تتوافق مع االحتياجات الفردية للتالميذ

3.90

0.89

3

عالية

استخدام األساليب واالسرتاتيجيات املالئمة لكل تلميذ

3.85

0.90

4

عالية

تنويع طرق وأساليب تقييم مستوى فهم التالميذ

3.84

0.87

5

عالية

زيادة مستوى املساعدة وف ًقا لقدرات كل تلميذ

3.84

0.87

5

عالية

3.82

0.88

6

عالية

3.80

0.84

7

عالية

3.76

0.96

8

عالية

تكييف مستوى صعوبة املهارة ليتم تقييم كل جزء من أجزاء إجناز املهارة
على حدة
تكييف وقت احلصة إلجناز املهام املطلوبة

3.75

0.87

9

عالية

3.74

0.96

10

عالية

دعم ثقافة الصم بوضع مصطلحات إشارية ضمن العرض

3.68

1.06

11

عالية

وضع أهداف تعليمية بديلة عندما ال يتم حتقيق األهداف التعليمية الرئيسة

3.63

0.84

12

عالية

تكييف وقت احلصة الدراسية من خالل وضع جدول زمين يناسب إجناز
املهام وأداء االختبارات
تقدمي حمتوى الدرس وف ًقا لقدرات التالميذ الصم دون تغيري يف احملتوى
األصلي للمنهج
القيام بالتجارب اليت يصعب تطبيقها خارج غرفة الصف

3.61

0.89

13

عالية

3.56

0.99

14

عالية

3.36

0.99

15

متوسطة

الحسابي

توفري أساليب متنوعة لتقييم التالميذ

تقسيم عدد املهارات املتوقع من التلميذ إجنازها على فرتات خمتلفة حسب
قدراته
استعراض الرسوم واألشكال البيانية التوضيحية بطريقة أسهل

المتوسط الكلي

المعياري

3.75

يتبني من اجلدول السابق ( )6أن استجابات املشاركني
هلذا البعد كانت إجيابية بوجه ملحوظ؛ إذ بلغ املتوسط العام
له  ،3.75وقد تراوحت متوسطات الفقرات ما بني -3.95
 ،3.36مما قد يدل على وجود مسامهة فعلية لتقنية الوسائط
الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم .وأما
بالنسبة لرتتيب العبارات تنازليًا فقد جاءت العبارة رقم 11
"توصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر مالءمة" باملرتبة األوىل
مبتوسط حسايب  3.95واحنراف معياري  ،0.84وتلتها
العبارتان رقم " 13تقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الدرس"
والعبارة رقم " 4استخدام عدة وسائل تتوافق مع االحتياجات

عالية

الفردية للتالميذ" إذ أتت بعدها على التوايل مبتوسط حسايب
مقارب بلغ  3.92و 3.90وباحنراف معياري  0.83و.0.89
يف حني جاءت بقية العبارات يف هذا البعد باستجابات
متقاربة بوجه كبري من حيث حصوهلا على متوسطات
حسابية تراوحت بني  3.85-3.56واحنرافات معيارية -1.06
 .0.84وذلك باستثناء العبارة رقم " 15القيام بالتجارب اليت
يصعب تطبيقها خارج غرفة الصف" واليت نالت املرتبة
األخرية مبعدل استجابة متوسطة ،إذ بلغ املتوسط احلسايب
 3.36وباحنراف معياري .0.99
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السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة

0.05

التعرف على الفروق يف الدرجة الكلية لدور الوسائط الرقمية
املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم باختالف متغري
(اجلنس ،الربامج التدريبية) .يف حني مت االعتماد على اختبار
حتليل التباين األحادي ( )One way anovaيف الداللة على
الفروق بني ثالث جمموعات أو أكثر ،وذلك يف الدرجة
الكلية لدور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم باختالف متغري (املؤهل األكادميي ،سنوات
اخلربة ،نوع الربامج التدريبية) .ويتضح ذلك من خالل اآليت:

أو أقل بين المعلمين حول دور

الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ

الصم تُعزى للمتغيرات اآلتية (الجنس ،المؤهل
األكاديمي ،سنوات الخبرة ،البرامج التدريبية ،نوع
البرامج التدريبية)؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار
ملعرفة الفروق بني جمموعتني مستقلتني وذلك من خالل
)(t-test

جدول 7
اختبار ت لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ الصم باختالف الجنس
المجموعة

عدد
المعلمين
53

المتوسط
الحسابي
3.6828

االنحراف
المعياري
0.84494

معلمة

107

3.7845

0.60943

معلم

قيمة (ت)

درجة الحرية

مستوى الداللة

التعليق

0.870-

158

0.386

ال توجد داللة

الصم وذلك باختالف متغري اجلنس .وتشري هذه النتيجة إىل
تقارب وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول فاعلية
الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس التالميذ الصم.

يتضح من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول
دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ

جدول 8
اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ
الصم باختالف المؤهل األكاديمي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

داخل اجملموعات

76.025

157

0.484

اجملموع

76.859

159

بني اجملموعات

0.835

0.417

2

يتبني من اجلدول السابق ( )8بأنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بني املشاركني حول دور الوسائط الرقمية
املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم باختالف املؤهل
األكادميي (دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا) .إذ يتفق

قيمة ف
0.862

مستوى الداللة
0.424

التعليق

ال توجد داللة

املعلمون واملعلمات باختالف مؤهالهتم األكادميية على الدور
البارز للوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج لطالهبم
الصم.

جدول 9
اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ
الصم باختالف سنوات الخبرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التعليق

بني اجملموعات

0.069

3

0.023

0.047

0.986

ال توجد
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داخل اجملموعات

76.790

156

اجملموع

76.859

159

0.492

تشري نتائج اجلدول السابق ( )9إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني املشاركني حول دور الوسائط الرقمية
املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم باختالف سنوات
اخلربة (أقل من سنتني 5-3 ،سنوات 10-6 ،سنوات ،أكثر

داللة

من عشر سنوات) .إذ اتفقت وجهات النظر وباختالف
سنوات اخلربة على فاعلية الوسائط الرقمية املتعددة يف
تكييف املناهج للتالميذ الصم.

جدول 10
اختبار ت لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ الصم باختالف حضور
برامج تدريبية
سبق هلم حضور برامج

العدد
89

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة

مل يسبق هلم حضور برامج

71

3.6937

0.74770

3.7963

0.65113

قيمة (ت)
0.928

درجة الحرية
158

مستوي الداللة
0.355

التعليق

ال توجد داللة

جدول 11
اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج للتالميذ
الصم باختالف نوعية البرامج التدريبية
مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع المربعات

درجة الحرية

37.309

88

2.003
35.306

4
84

يتضح من اجلداول أعاله ( )10و( )11عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املشاركني
حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم وذلك باختالف املتغري املتعلق حبضور\عدم
حضور دورات تدريبية يف توظيف التقنية للتالميذ الصم .إىل
جانب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
استجابات املشاركني حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف
تكييف املناهج للتالميذ الصم وذلك باختالف متغري نوعية
مترا ،أم دورات
هذه الربامج اليت مت حضورها سواء أكانت (مؤ ً
تدريبية ،أم ورش عمل ،أم مجيع ما سبق).

متوسط المربعات
0.501
0.420

قيمة ف
1.191

الداللة اإلحصائية
0.321

وجهة نظر معلميهم يف املرحلة االبتدائية ،باختالف املتغريات
اآلتية (اجلنس ،املؤهل األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج
التدريبية ،نوعية الربامج التدريبية) .إذ توصلت النتائج إىل
وجود مستوى إملام مرتفع لدى املعلمني حول مهارات
استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس التالميذ الصم،
وقد يُعزى ذلك ملا تتسم به هذه التقنية من سهولة توظيفها
تبعا للتغريات
يف التدريس وانتشارها بني املعلمني ،وذلك ً
املستمرة ألدوار معلمي الصم واليت تتطلب منهم مواكبة
موجة التقنيات احلديثة يف التعليم (.)Smith & Allman, 2010
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (Techaraungrong (2017
 et al.من حيث أمهية إملام معلمي الصم هبذه املهارات
املتعلقة بتقنية الوسائط الرقمية املتعددة ،وكيفية تفعيلها
بالطريقة اليت تتالءم مع التالميذ الصم وبشكل يعكس
احتياجاهتم.

مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور الوسائط
الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم وذلك من
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الصم أحد األمور البارزة ( .)Smith, 2007ويتضح ذلك من
خالل التوجه امللحوظ للمعلمني سواءً ذو اخلربة الطويلة أو
األقل ،حول سعيهم إىل تفعيل تقنية الوسائط الرقمية املتعددة
يف تدريس التالميذ الصم دون االعتماد بوجه كلي على
الطريقة التقليدية يف التدريس كما كان ساب ًقا .وذلك ما
أشارت إليه نتائج دراسة ))Poobrasert & Cercone, 2009
حول تفوق الوسائط الرقمية املتعددة على الطريقة التقليدية
القائمة على املواد املطبوعة وذلك يف حتفيز التالميذ الصم
على التعلم .وذلك باإلضافة إىل نتائج دراسة (Rao et al.,
أيضا إىل
) 2009, Riyanto & Gunarhadi, 2017واليت أشارت ً
اآلثار اإلجيابية للتالميذ يف االنتقال من الطريقة التقليدية يف
التدريس إىل طريقة إبداعية وبديلة تساهم يف دعم التعلم
النشط.
أضف إىل ذلك ما نص عليه الدليل التنظيمي للرتبية
اخلاصة حتت عنوان الواجبات ،حول ما يُلزم معلمي الرتبية
اخلاصة باختالف مؤهالهتم وخرباهتم بضرورة "دمج تقنية
املعلومات واالتصاالت يف عملييت التعليم والتعلم" (الدليل
التنظيمي للرتبية اخلاصة .)1437:73-1436 ،ومنها تقنية
الوسائط الرقمية املتعددة واليت تعد أحد ثورات تقنيات
التعليم الشائعة واليت أدت إىل تغيريات عميقة يف جمال التعليم

وأما بالنسبة إىل دور هذه التقنية يف تكييف املناهج على
وجه اخلصوص ،فقد توصلت نتائج الدراسة إىل اتفاق
املشاركني حول فاعلية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف
املناهج للتالميذ الصم ،إذ تتسق هذه النتيجة مع دراسة كل
من (Nikolaraizi et al., 2013؛  )yahya & Tahar, 2017واليت
أشارت إىل الدور الفعال لتقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف
تدريس التالميذ الصم .مما يدل على إمكانية مشاركة التالميذ
الصم يف املناهج العامة عند تكييفها هلم مبا يتالءم مع
احتياجاهتم باستخدام األساليب املالئمة )Keegan, 2013
 .(Kurth,وذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من (السامل،
2016؛ (Cenci and Damiani, 2013, Soukop et al., 2007,

.)Zhang et al., 2014
باإلضافة إىل ذلك ،فقد توصلت النتائج إىل أن من أبرز
آليات تكييف املناهج اليت تساهم تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة يف القيام هبا ،هي توصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر
مالءمة ،إىل جانب استخدام عدة وسائل تتوافق مع
االحتياجات الفردية للتالميذ الصم ،وقد اتفقت هذه النتائج
مع نتائج دراسة ( )Rivera et al., 2017واليت أشادت مبدى
مسامهة الوسائط الرقمية املتعددة يف تقدمي درس تفاعلي
يتميز باجلاذبية ،باإلضافة إىل تكييف حمتوى الدرس لتمثيل
املعلومات بطرق متعددة تتوافق مع االحتياجات املتباينة
للتالميذ ذوي اإلعاقة مبا فيهم التالميذ الصم ،واليت متكنهم
من تعميم املعلومات يف مواقف خمتلفة.
ومن جانب آخر أشارت النتائج بعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني استجابات املشاركني حول دور الوسائط
الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج للتالميذ الصم يف مجيع
املتغريات (اجلنس ،املؤهل األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج
التدريبية ،نوعية الربامج التدريبية) .وقد يُعزى تقارب وجهات
النظر بني املشاركني باختالف أوصافهم إىل التوسع الذي
وصلت إليه التقنية احلديثة مبختلف أنواعها يف السنوات
األخرية املاضية واليت أصبح توظيفها يف برامج تعليم التالميذ

(.)Arellano et al., 2015

وفيما يتعلق بالربامج التدريبية ،فإنه ميكن تفسري عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املشاركني،
إىل احملتوى الزاخر ضمن وسائل التواصل االجتماعي ومواقع
الويب حول الطرق احلديثة والقائمة على التقنية يف تدريس
التالميذ الصم ،وسهولة تبادل املعلومات بني املعلمني من
خالهلا ،واليت قد تكون ساعدت على تدعيم التعلم الذايت
لديهم .مما قد يساهم يف إثراء اخللفية املعرفية للمعلمني بوجه
مناسب ميكن أن يصل ملستويات مقاربة إىل حد ما من
ض ّمن يف الربامج التدريبية بتعدد أنواعها.
احملتوى العلمي املت َ
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قيود الدراسة :Limitations of the Study

تكييف املناهج للتالميذ الصم وذلك باالستناد إىل الدراسات
احلديثة ،واملمارسات القائمة على األدلة ،والتجارب العاملية.

بالرغم من النتائج اإلجيابية للدراسة واليت بيّنت الدور
الفعال لتقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج
للتالميذ الصم من وجهة نظر املعلمني ،فإنه ال ميكن ألي
دراسة أن تكون متّسمة بالكمال (بينز.)2016\2011 ،
ومن مث قد يتطلب األمر املزيد من الدراسات اليت ميكن أن
دعم النتائج املتعلقة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تُ ّ
بني متوسطات املشاركني لكل املتغريات (اجلنس ،املؤهل
األكادميي ،سنوات اخلربة ،الربامج التدريبية ،نوعية الربامج
التدريبية) .واليت قد تساعد يف استنتاج أسباب أخرى مل
تتوصل إليها هذه الدراسة.

 -6دعم النماذج املميزة من معلمي الصم ممن ميتلك
مهارات عالية يف آليات تكييف املناهج القائمة على التقنية
وخصوصا يف الوسائط الرقمية املتعددة لتعميم
احلديثة
ً
جتارهبم ،ويتم ذلك من قبل املشرفني الرتبويني.
 -7ميكن للمتخصصني يف جمال الربجمة والتابعني لوزارة
التعليم ،القيام ببناء قاعدة معلومات معتمدة ورمسية ،تساعد
خمتصي الرتبية اخلاصة من معلمني وأعضاء هيئة تدريس
وغريهم ،على تبادل اخلربات والتجارب املتعلقة بطرق
التدريس بوجه عام مبا تتضمنه من آليات تكييف املناهج
للتالميذ ذوي اإلعاقة وتفعيل التقنية احلديثة يف التعليم.

التوصيات:

المراجع:

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية،
ميكن اقرتاح جمموعة من التوصيات اليت قد تساهم يف تصميم
دراسات مستقبلية ممتدة من نتائج هذه الدراسة ،إىل جانب
آليات عمل مقرتحة .واملتمثلة يف اآليت:

باخدلق ،رؤى فؤاد .)2013( .الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة
لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية
مبدينة مكة املكرمة .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،)45( 1 ،
.198 -163
بينز ،ريتشارد .)2016( .تبسيط أسلوب اجلمعية األمريكية لعلم النفس
( (APAللكتابة يف علم النفس والرتبية والتمريض وعلم االجتماع،
(ترمجة السيد أيب هاشم) .الرياض :دار جامعة امللك سعود للنشر.
(العمل األصلي نشر يف عام .)2011
السامل ،ماجد عبد الرمحن .)2016( .األسس النظرية واألطر الرتبوية يف
تكييف مناهج الصم وضعاف السمع للوصول إىل منهج التعليم
العام .جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل.212 - 174 ،)13( 4 ،
عبيدات ،ذوقان و عبد احلق ،كايد و عدس ،عبد الرمحن.)2009( .
عمان :دار الفكر.
البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهّ .
العساف ،صاحل محد .)2012( .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية.
الرياض :دار الزهراء.
وزارة التعليم ( .)2017إحصائيات إدارة الرتبية اخلاصة .الرياض :اإلدارة
العامة للرتبية اخلاصة.
وزارة التعليم ( .)1436-1437الدليل التنظيمي للرتبية اخلاصة .اإلصدار
األول .اململكة العربية السعودية .مت اسرتجاعه بتاريخ
1439\4\3هـ من

 -1إجراء املزيد من الدراسات اليت تتعلق بدور تقنية
الوسائط الرقمية املتعددة يف تعليم التالميذ الصم يف املراحل
التعليمية املختلفة ،إىل جانب متغريات أخرى.
 -2تدعيم الفصول الدراسية باإلمكانات الالزمة اليت حتفز
معلمي الصم على زيادة مستوى تفعيل تقنية الوسائط الرقمية
املتعددة يف التدريس.
 -3تزويد معلمي الصم بنماذج دروس وموذجية قائمة على
تفعيل تقنية الوسائط الرقمية املتعددة.
 -4إجراء دراسات جتريبية تُعىن مبعرفة فاعلية أنواع أخرى
من التقنيات يف تكييف املناهج للتالميذ الصم.

 -5عقد دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري داخل
املدارس من قبل متخصصني ،تتضمن أبرز املستحدثات يف
االسرتاتيجيات التدريسية والتقنيات التعليمية اليت تساهم يف

https://drive.google.com/file/d/0B_JdV_XB5SM9SGFpW
W9Cajd1TzA/view
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The role of the multimedia in term of curriculum adaptation for the deaf students in their teacher's
opinion in the elementary school
Wejdan I Alhathni
Education College, King Saud University
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Abstract: This study aims to identify the role of multimedia in adapting curriculum for Deaf students from the opinion of
their elementary school teachers in Riyadh city, according to the following variables (gender, academic qualification, years of
experience, training programs, Type of training programs). The descriptive approach was used to achieve the objectives of
the study, the number of participants (160) teachers. The results showed that there were no differences between the responses
of the participants in all the variables. Where they agreed that there was an effective role of multimedia in adapting
curriculum for deaf students, as well as the high level of knowledge in the skills of using multimedia in teaching. Based on
the findings, a set of recommendations were suggested that may contribute in designing of future studies from the results of
this study, in addition to suggested working mechanisms.
Key Words: multimedia, curriculum adaptation, Deaf students.
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وفاء بنت سلطان املطريي :حتليل حمتوى مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي يف ضوء مهارات التفكري املستقبلي

تحليل محتوى مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي في ضوء مهارات التفكير المستقبلي
وفاء بنت سلطان بن نجاء المطيري
وزارة التعليم

قدم للنشر 1439/4/2هـ  -وقبل 1439/6/24هـ
المستخلص :هدف البحث احلايل إىل بناء قائمة مبهارات التفكري املستقبلي اليت ينبغي أن يتناوهلا مقرر الفيزياء ،ومن ثم حتليل حمتوى هذا املقرر؛

وتكون جمتمع البحث احلايل من مقرر
للتعرف على مدى احتوائها على املهارات .ولتحقيق هدف البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليليّ ،
الفيزياء واملطبوع عام 1437هـ 1438 /هـ ،وعلى هذا فإن عيّنة البحث تطابقت مع جمتمع البحث؛ واليت مشلت كتابني للطالب وكتابني للنشاط،

ومتثّلت أداة البحث يف بطاقة حتليل حمتوى ،تّ تصميمها على ضوء قائمة مبهارات التفكري املستقبلي هلذه الكتب؛ واليت يندرج حتتها عدد من املهارات
توصل البحث -بعد إجراء
الفرعية ،وتّ استخدام األساليب اإلحصائية :النسب املئوية ،والتكرارات ،ومعادلة هولسيت حلساب معامل الثبات؛ وقد ّ
تكونت من ( )3مهارات رئيسة ،وهي :مهارة
التحليالت اإلحصائية الالزمة -إىل النتائج اآلتية ،وهي :حتديد قائمة مبهارات التفكري املستقبلي اليت ّ
التخيل املستقبلي ،ومهارة توقع األزمات املستقبلية ،ومهارة حتديد رؤية واضحة؛ و( )36مهارة فرعية .ومن نتائج البحث وجود بعض املهارات اليت مل
يتناوهلا مقرر الفيزياء هنائياً؛ كما توصل البحث إىل ضرورة تضمني مقرر الفيزياء مجيع مهارات التفكري املستقبلي ،وحماوالت استشراف املستقبل،
وتدريب الطالبات على ذلك من خالل اسرتاتيجيات التفكري املستقبلي ،وتطوير برامج إعداد الطالبات باملرحلة الثانوية يف ضوء أهداف الرتبية
للمستقبل.
الكلمات المفتاحية :حتليل حمتوى مقرر الفيزياء ،الصف األول الثانوي ،مهارات التفكري املستقبلي.
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عصر من العصور .وبالتفكري نبين على املاضي ،ونبتكر من
أجل احلاضر واملستقبل( .جميد)13 :2008،
وللتفكري مهارات عدة يستطيع املرء تعلّمها أو تعليمها.
وقد نشأت يف اآلونة األخرية بعض املراكز اخلاصة اليت تعلّم
بعض مهارات التفكري عن طريق خرباء أو خمتصني ،ولذلك
نستطيع القول إن مهارات التفكري باتت علماً يستطيع
اإلنسان أن يتعلّمه ،أو يكتسبه عن طريق ما حوله.
(دعمس.)7 :2011،
وقد دعت الكثري من املؤمترات الرتبوية إىل ضرورة تطوير
ينمي قدرات التفكري املستقبلي جلميع املتعلّمني
التعليم مبا ّ
باملراحل التعليمية املتنوعة ،مع الرتكيز على املعارف واملهارات
العملية والتكنولوجية الالزمة للمشاركة -بصورة جدية -يف
استشراف املستقبل لتحقيق األهداف املنشودة بصورة تناسب
التطور العاملي يف تعليم العلوم ،ومن تلك املؤمترات :املؤمتر
العلمي الدويل األول (رؤية استشرافية ملستقبل التعليم يف
مصر والعامل العريب يف ضوء التغريات اجملتمعية
املعاصرة2013،م) التعليم وحتديات املستقبل ،واملؤمتر الدويل
األول (الرتبية آفاق مستقبلية2015،م) إعداد املعلم يف ضوء
املتغريات املعاصرة ،واملؤمتر العلمي الثاين (معلم املستقبل:
إعداده وتطويره2015 ،م) حنو استثمار أفضل للعلوم الرتبوية
والنفسية يف ضوء حتديات العصر املنعقد يف رحاب جامعة
دمشق ،الكلية الرتبوية.
فنحن حباجة إىل جيل يف ّكر يف جماالت متعددة يف
حياتنا اليومية على التطور واإلبداع املعريف مثل :النظرة
املستقبلية للحياة واألمور املرتبطة هبا ،وتنمية مهارات التفكري
حنو قضايا املستقبل وفهم متطلباته ،ووضع رؤى وخطط
وتتيح الفرص لتعلّم الكثري من املفاهيم والقيم واالجتاهات
اليت تعد أساسية لفهم املاضي واحلاضر والتنبؤ باملستقبل.
ويُعد التفكري املستقبلي من طرق تعليم التفكري يف القرن
احلادي والعشرين إذ قامت دراسة ثورة تطوير املناهج وتعليم
التفكري املستقبلي ،ذكرت فيه أنه من الضروري إحداث

مقدمة البحث:
يشهد العامل اليوم تطورات ونقالت نوعية يف مجيع
مناشط احلياة ،وذلك بفضل الكثري من الثورات العلمية
والتكنولوجية واملعرفية اليت بدأت تتبلور نتائجها ومعطياهتا
سواء على الصعيد االقتصادي ،أو السياسي ،أو العلمي،
كل تلك التحوالت
والثقايف وكان لزاماً علينا -يف خضم ّ
اجلذرية -رسم صورة لتعليم األجيال القادمة( .بدران
.)2013،
وبذلك ازداد االهتمام العلمي مبوضوع التفكري ازدياداً
ملحوظاً يف النصف الثاين من القرن العشرين السيما يف
عقد الثمانينات منه إذ متثّل ذلك االهتمام يف الكثري من
قوائم التفكري والربامج التعليمية ،وبذل اجلهود الكبرية،
وإنفاق األموال الطائلة ،وإجراء الكثري من البحوث الالزمة
والتطبيقات الرتبوية والنفسية عمالً مببادئ الرتبية اهلادفة
بكل أبعادها إىل تنظيم التفكري عند املتعلّمني ،واالستفادة
ّ
من طاقاهتم اإلبداعية ،واستثمارها من خالل توفري اخلدمات
تلب احتياجاهتم ،وتساعدهم على النمو
والربامج اليت ّ
السليم إذ إن التفكري يُعد أداة أساسية يف حتصيل املعرفة،
ومل تعد النظم الرتبوية هتدف إىل ملء عقول الطلبة باملعارف
واحلقائق فقط بل تعدت ذلك إىل العمل على تنمية وتعليم
التفكري ليتم ّكن الفرد من التعامل مع متطلبات احلياة
املعاصرة( .أبو جادو ونوفل)29: 2013،
وأهم ما مييز الرتبية وجيعلها متثّل مكانة متميزة بني العلوم
اإلنسانية -أهنا تسهم يف التنمية البشرية اليت يقوم عليها
اجملتمع ،وعلى ذلك أصبحت مهمة الرتبية من خالل
مناهجها الدراسية هي التنمية البشرية من خالل توسيع
مدارك الطالبات للتعامل مع املستقبل يف مجيع املراحل
التعليمية املختلفة ابتداء من املرحلة االبتدائية ،وانتهاءً
باملرحلة الثانوية.
وملا كان التفكري مطلباً أساسياً يف تق ّدم اإلنسان وتطوره
منذ بدء اخلليقة حىت هنايتها ،كان ال ب ّد من مواكبته لكل
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الفيزيائية منها بصورة صحيحة سليمة ،وتنمية اجتاهاهتم حنو
علميا ،قادرين
متنورين ً
الفيزياء وذلك من أجل إعداد متعلّمني ّ
على التكيف مع مقتضيات العصر من قضايا ومشكالت.
وتشري نتائج دراسة طلبة ( )2007إىل أن طرق وأساليب
تدريس الفيزياء املعتادة يوجد هبا قصور ،كما أهنا ال تواكب
التطور العلمي والتكنولوجيا حلادث .ومن ممثَّ فإن الضرورة
باتت ملحة لالنتقال باسرتاتيجيات تعليم الفيزياء وتعلّمها
من احلفظ والتلقني إىل املشاركة اإلجيابية والتحدي ،وممارسة
التفكري واإلثارة يف بيئة نشطة حافزة للتعلّم كما يؤّكد على
ذلك التعلّم املستند إىل الدماغ ).يونس)2015 ،
وتستخلص الباحثة من ذلك أننا مقبلون على عصر
جديد حيمل آفاقاً وحتديات جديدة ،واملعرفة فيه غاية
وليست جمرد وسيلة لذا حرص البحث احلايل على الرتكيز
على حمتوى مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي إذ تُعد
املرحلة الثانوية من املراحل التعليمية املهمة ألهنن حيتجن إىل
حل املشكالت والتنبؤ مبا ميكن أن حيدث يف
القدرة على ّ
وتصور األمور على أساس من اخلربة
حياهتن املستقبلية،
ّ
السابقة.
ونظراً لقلّة الدراسات اليت تناولت حتليل حمتوى مقرر
الفيزياء يف ضوء مهارات التفكري املستقبلي -يف حدود علم
الباحثة -فقد كان دافعاً لتناول هذا املوضوع بالدراسة ملعرفة
مدى توافر مهارات التفكري املستقبلي يف مقرر الفيزياء
للصف األول الثانوي.

التكامل بني احملتوى التعليمي وطرق التدريس مع مهارات
التفكري األساسية املستقبلية داخل املناهج الدراسية .ومن
هنا يكون الدور الرئيس الذي تقوم به عمليات التفكري ،وهو
اجلمع بني اسرتاتيجيات التفكري املستقبلية ،والتفاعل مع عدد
من املواقف احلياتية لذلك يلزم تفعيل تعليم مهارات التفكري
املستقبلي يف املناهج الدراسية ،وإعادة صياغة وهيكلة املناهج
التعليمية يف صورة جديدة .وهو ما يتطلب ضرورة تدريب
الطالبات على استخدام هذه املهارات ،واالستكشاف،
واملناقشة ،والتحليل ،والدفاع عن اآلراء واملعتقدات
الشخصية ،والعمليات العقلية املعرفية ،وهبذا يتطور التعليم
الفعال ليقابل احتياجات اجملتمعات املتطورة يف األلفية الثالثة
ّ
والقرن احلادي والعشرين( .حبيب .)2007 ،ويُعد التفكري
املستقبلي أحد أمناط التفكري الذي يتطلب معاجلة املعلومات
اليت سبق تعلّمها من أجل استشراف آفاق املستقبل.
وقد أكدت الكثري من الدراسات والبحوث على أمهية
التفكري املستقبلي مثل :دراسة عبد الرمحن (،)2004
ودراسة لينا أيب صفية ( ،)2010ودراسة الشافعي (،)2014
ودراسة حسن ( ،)2014ودراسة هناء اجلهين (،)2015
ودراسة شيماء حسن (.)2016
وتُعد املناهج عنصراً مهماً من عناصر العملية التعليمية
التعلمية الرتباطها حباجات اجملتمع واجتاهاته من جهة،
واهتمامات الطلبة وميوهلم من جهة أخرى .وتربز هذه
األمهية يف ظل الرؤية الرتبوية احلديثة .ويوضح أمحد النجدي،
وآخرون(2007أ )34:أن" تعليم الفيزياء يف الوطن العريب ال
ميكن أن يبقى مبناهجه ونظمه وفلسفته مبنأى عن التغريات
العلمية والتكنولوجية اليت تؤثر يف منط احلياة اإلنسانية وصوالً
إىل مستقبل أفضل ،ولن يتم ذلك إال بالتعليم املتميز يف عا ممل
موجب املتغريات ،وتتدفق فيه املعلومات واالخرتاعات".
وانطالقاً من كون املرحلة الثانوية العامة تسعى إىل إعداد
املتعلّمني لالنتقال إىل املرحلة اجلامعية وحياهتم العامة ،فإهنم
حيتاجون خالهلا إىل اكتساب املفاهيم العلمية وخباصة

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة الدراسة يف وجود قصور ببعض مهارات
التفكري املستقبلي لدى حمتوى مقرر الفيزياء ،وقد أشارت
الكثري من الدراسات إىل أمهية مهارات التفكري املستقبلي،
منها :دراسة متويل ( ،)2011ودراسة عارف (،)2012
ودراسة ندا ( ،)2012ودراسة أمحد ( ،)2013ودراسة جاد
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اهلل ( ،)2013ودراسة شيماء ( ،)2016ودراسة هناء
اجلهيمي (.)2015
كما ملست الباحثة -من خالل خربهتا العملية يف
التدريس -قصوراً يف تطبيق بعض مهارات التفكري املستقبلي
يف مقرر الفيزياء، ،وذلك بإجراء مقابلة لعيّنة من معلّمات
الفيزياء يف املرحلة الثانوية ،بلغ عددهن ( )35معلّمة هبدف
التعرف على مستوى الطالبات يف الفيزياء ،ومدى تطبيق
مهارات التفكري املستقبلي ،وعدم تدريب الطالبات على
التفكري والتخطيط للمستقبل بأي شكل من األشكال
باإلضافة إىل إمهال النشاط بصفة عامة ،والنشاط املصاحب
بصفة خاصة يف التدريس إذ متارس األنشطة ممارسة شكلية،
دون أن ختضع للتخطيط سواء على مستوى الفصول
الدراسية ،أو على املستوى العام للدراسة .
يف ضوء ما سبق فقد استشعرت الباحثة ضرورة حتليل
حمتوى مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي يف ضوء مهارات
التفكري املستقبلي ملعرفة مدى توافر هذه املهارات يف مقرر
الفيزياء ،ومدى اكتساب الطالب هلا ،وما املهارات اليت
ميكن تنميتها يف مقرر الفيزياء لدى طالب الصف األول
الثانوي.

أهمية البحث:
-1توجيه االهتمام بتطوير املناهج الدراسية يف ضوء النظرة
املستقبلية للمسامهة يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي
لدى الطالبات.
-2تعد الدراسة احلالية تلبية لنداء خرباء املناهج وطرق
التدريس وخرباء املستقبل بضرورة الوعي بقضايا املستقبل
واستشراف آفاقه.
-3حتديد بعض مهارات التفكري املستقبلي الواجب توافرها
يف مقرر الفيزياء.
-4تقدمي رؤية جديدة إلعداد مواطن املستقبل.
حدود البحث:
الحدود الموضوعية :تقتصر احلدود املوضوعية على:
أ -مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي للعام الدراسي
1438 - 1437ه.
ب -اقتصر البحث على مهارات التفكري املستقبلي:
(مهارة التخيل املستقبلي ،مهارة توقع األزمات املستقبلية،
مهارة حتديد رؤية واضحة).
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

أسئلة البحث:

1438 /1437ه.

-1ما مهارات التفكري املستقبلي الواجب توافرها يف مقرر
الفيزياء للصف األول الثانوي؟
-2ما درجة توافر مهارات التفكري املستقبلي يف مقرر
الفيزياء للصف األول الثانوي؟

مصطلحات البحث:
المهارة :هي القدرة على القيام بعمل ما بوجه حي ّدده مقياس
مطور هلذا الغرض ،وذلك على أساس من الفهم والسرعة
ّ
والدقة( .سعادة.)45: 2011،

أهداف البحث:

وتعرفه الباحثة إجرائياً بأهنا :هي

قدرة املتعلّم على أداء

مهمة ما وفق خطوات متسلسلة ومنظمة ومتتابعة واليت
ميكن مالحظتها مباشرة أو بصورة غري مباشرة.

-1حتديد مهارات التفكري املستقبلي الواجب توافرها يف
مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي.
 -2التعرف على مدى توافر مهارات التفكري املستقبلي يف
مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي.

مهارات التفكير :هي العمليات املعرفية اإلدراكية اليت ميكن
استخدامها يف مواقف عملية حمددة ،وهي مبنزلة اللبنات
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بعنوان " :الدراسات املستقبلية بني األمهية والضرورة "
والذي أوصى بضرورة تقدمي مقرتح إىل جامعة الدول العربية
ملخاطبة احلكومات العربية بإدخال الدراسات املستقبلية
االستشرافية ضمن املناهج الدراسية اجلامعية هذا من جهة ،
كل وزارات التعليم العايل والبحث العلمي للبلدان
وخماطبة ّ
العربية إلدراج الدراسات املستقبلية ضمن مناهج التعليم يف
اجلامعات من جهة أخرى( .الرابطة العربية للدراسات
املستقبلية.)2012 ،
واملتأمل يف معظم اإلجنازات العلمية والتكنولوجية اليت
حققتها البشرية -يراها نتاجاً ألفكار املبدعني واملفكرين
الذين حنتاج إىل إبداعهم خاصة وجمتمعنا يعيش يف عامل
سريع التغري ،وحتيطه حتديات حملية وعاملية مما يزيد من
احتياجه إىل سرعة يف تنمية عقليات مفكرة قادرة على
االبتكار والتجديد والتنبؤ باملستقبل( .حافظ 2012،
.)477:
فالعلماء واملفكرون يهتمون بالتفكري يف مستقبل
جمتمعاهتم وحل مشكالهتا ألن املستقبل هو صناعة احلاضر،
وهو صورة نرمسها مجيعاً اآلن ،وتضع يف اعتبارها ما حيدث يف
كل اجملاالت واألصعدة سواء أكان يف الصعيد السياسي ،أم
ّ
االقتصادي ،أم االجتماعي ،أم العلمي( .موسى2010،
.)5:
لذا يؤّكد إبراهيم ( )2011على أن الدراسات املستقبلية
أصبحت ضرورة حتمية وأمراً ال غىن عنه يف الوقت احلاضر
ملواجهة متطلبات التقدم التكنولوجي السريع واالستعداد له
مما يلزم إعادة تشكيل وبناء النظم التعليمية بناءً مستقبلياً
يتناسب ومتطلبات هذا التقدم ،كما أضاف أنه لن يتحقق
للرتبية هذا اهلدف إال باالستعانة بالدراسات املستقبلية
وتقنياهتا باعتبار أن الرتبية يف حتليلها النهائي عملية
مستقبلية.

األساسية يف بنية التفكري إذ إن التدريب عليها يسهم يف
حتسني التفكري( .فتح اهلل)143: 2008،
وتعرفها الباحثة إجرائياً :هي عمليات عقلية تسهم يف
ّ
مجع املعلومات وحتليلها وحفظها ،وتساعد يف عملية
التخطيط للوصول إىل االستنتاجات وصنع القرارات ،إذ إن
التدريب عليها يساعد على حتسني التفكري.
التفكير المستقبلي :القدرة على صياغة فرضيات جديدة،
والتوصل إىل ارتباطات جديدة باستخدام املعلومات املتوفرة،
والبحث عن حلول جديدة ،وتعديل الفرضيات ،وإعادة
صياغتها عند اللزوم ،ورسم البدائل املقرتحة ،مث صياغة
النتائج( .حافظ2012،م.)482،
ويعرفه بنتلي( )Bentley and et, al,2004على أنه نوع
التفكري الذي تستخدم خالله السيناريوهات اليت تعطينا
تصوراً لفرتة عشرين أو ثالثني سنة يف املستقبل،

وتعرفه الباحثة إجرائيا :القدرة على إدراك املشكالت
ّ
والتحوالت املستقبلية ،وصياغة فرضيات جديدة ،والتوصل
إىل حلول جديدة يف حمتوى مقرر الفيزياء ،واقرتاح أفكار
مستقبلية ،وأيضاً رسم صورة مستقبلية واضحة املعامل للواقع
املعاش وتتضمن التخيل املستقبلي ،وتوقع األزمات
املستقبلية ،وحتديد رؤية واضحة للمستقبل.
اإلطار النظري :يف أواخر القرن العشرين ظهر نوع
جديد من األحباث اليت ختتص ببناء املناهج يف القرن احلادي
والعشرين ،وهو يقوم على أساس من احلسابات العلمية
احملكومة بقياسات موضوعية ،وأصبح هلذا النوع من البحوث
يسمى بالدراسات
قواعد منهجية وأصول وأدوات ،وهو ما ّ
املستقبلية أو علم املستقبل  ،Futuristicكما أصبحت
املستقبليات موضوعاً ملؤمترات وندوات تعقد من أجل
إصالح التعليم وجتديده( .النجدي.)26: 2004،
آخرها مؤمتر املكتب التنفيذي للرابطة العربية للدراسات
املستقبلية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث االقتصادية
واالجتماعية املنعقد مؤخراً بالعاصمة التونسية عام 2012م

ماهية التفكير المستقبلي :من خالل االطالع على الكثري
من الدراسات والبحوث ،وتوصيات املؤمترات العلمية العاملية
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واإلقليمية واحمللية واجلمعيات اخلاصة بدراسات املستقبل،
منها :كارتل ( ,)carter,L.& Smith, C., 2003وساركوشي
(,)sarkohi Ali,2011وأليسرت()Alister Jones et.al,2012
و(إبراهيم - )2012،أمكن حتديد ماهية التفكري املستقبلي

رابعا :التفكير المستقبلي كعملية تنبؤ :يقصد هبا "العملية
اليت يتم من خالهلا حماولة تكوين الصورة املستقبلية املتنوعة
واحملتملة احلدوث ،ودراسة املتغريات اليت ميكن أن تؤدي إىل
احتمال وقوع هذه الصورة املستقبلية .ويتساءل الفرد عن:
ما الذي ميكن أن يكون (املمكن the

.)possible
املرجح أن يكون (احملتمل the
 ما ّ
.)probable
ما الذي ينبغي أن يكون (املفضل the

)preferab

على النحو اآليت:

أوال :التفكير المستقبلي كعملية عقلية :يقصد به عملية
إدراك للمشكالت ،والقدرة على صياغة فرضيات جديدة،
والتوصل إىل ارتباطات جديدة باستخدام املعلومات املتوافرة،
والبحث عن احللول ،وتعديل الفرضيات ،وإعادة صياغتها
عند احلاجة ،ورسم البدائل املقرتحة ،مث تقدمي النتائج
وتتطلب هذه العملية التساؤل ،والبحث عن الغموض
واملالمح غري الواضحة ،واخليال لتجسيد التفكري يف صورة
ذهنية أو رسوم أو أفكار ،ويرتبط هبذا املفهوم البُـ ْعد املكاين
والزماين للحاضر واملاضي واملستقبل إذ يتم مالحظة املاضي
واسرتجاع آثاره لدراسة احلاضر ،واختاذ نقطة بدء لدراسة
املستقبل من خالل تتبع مسار الظاهرة يف احلاضر.

خامسا :التفكير المستقبلي كعملية توقع محسوب:

يقصد به العملية اليت تقوم على فهم وإدراك تطور األحداث
من امتداد زمين مستقبلي ملعرفة اجتاه وطبيعة التغيري اعتماداً
على استخدام معلومات متنوعة عن احلاضر وحتليلها،
واالستفادة منها لرسم الصورة املستقبلية املفضلة واملرجوة.
سادسا :التفكير المستقبلي كعملية حل للمشكالت:
يقصد به العملية اليت يتم من خالهلا رصد وتتبع مسار
املشكالت احلاضرة ،واقرتاح بدائل متعددة ملا ستكون عليه
املشكلة يف املستقبل مع الرتكيز على أمهية رسم الصور
البديلة واملتوقعة ،ووضع حلول غري مألوفة هلا.
ومير الفرد بعدة مراحل لعملية التفكري املستقبلي كعملية
حل املشكالت كما ذكرها (إبراهيم )55: 2009،وهي:
-1مجع املعلومات :أي العودة إىل البيئة الطبيعية جلمع
املعلومات ،والتماس اإلهلام من البيئة ،وتنمية املهارات
واملواهب.
-2التأمل (التفكري) :يعين إثارة التساؤالت حول ما مت
جتميعه ،واستخدام التحري واخليال لإلجابة عن التساؤالت
مع اقرتاح تساؤالت بديلة.
-3االحتضان :يعين تبين فكرة ما ،واالنتقاء بني األفكار
األكثر توقعاً يف احلدوث ،واختاذ القرار ويعتمد ذلك على

ثانيا :التفكير المستقبلي كعملية تصور :يقصد به عملية
توليد الكثري من األفكار ،وإثارة التساؤالت حول ما مت
جتميعه من معلومات ،واستخدام اخليال ،والتفكري ،والتأمل،
والعصف الذهين ،واسرتاتيجية ماذا حيدث لو ( what-if-
 )ingهبدف وضع تصور مبدئي ملا ستكون عليه الظاهرة يف
املستقبل ،وتتضمن هذه العملية اخليال املشروط ،وتبسيط
املعقد ،ومزيداً من العمل اجلاد ،واإلخفاق واحملاولة املستمرة
اجليدة.
ثالثا :التفكير المستقبلي كعملية استشراف :يقصد هبا
العملية اليت من خالهلا يقوم الفرد باكتشاف مستقبالت
ممكنة ،أو حمتملة ،أو مفصلة ،أو ابتكارها ،وفحصها،
وتقييمها ،واقرتاحها ويتم صياغة ذلك على شكل تنبؤات
مستقبلية.
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قدرة الفرد على احلدس والتخمني الذكي الختيار األفكار،
واألفكار البديلة.
-4النمو :يعين حتسني الفكرة ،وجتنّب ما ال ينبغي عمله
من أجل تقليل املخاطر املستقبلية.
سابعا :التفكير المستقبلي كعملية إنتاجية إبداعية :يقصد

به العملية اليت يتم من خالهلا حترير الفرد نسبياً من قيود
احلاضر ،متمثلة يف النظرة قصرية األمد اليت تغ ّذى هبا املصاحل
الضيقة ،واليت تشكل عقبة يف سبيل إنتاج شيء جديد،
واخلروج مبخزون معلومايت ميكن االنتفاع به مستقبالً ،ويؤّكد
هذا املنتج املستقبلي ،وكم املعلومات واملنفعة ،واقرتاح حتويل
املنتج اجلديد إىل مستقبل ممكن بقصد توجيه الفرد حنو
األهداف بعيدة املدى ،وإطالعه على التدابري الواجب
اختاذها بقصد الوصول إليها( .أمحد.)91: 2013،
وميكن تعريف التفكري املستقبلي بعدة تعريفات ،من أمهها:
"تفكري متصل يصمم اسرتاتيجية مستقبلية متر بعدة مراحل ،هي:
التوسع ،والتنبؤ ،والتّصور والتخطيط ،واختاذ
(التخيّل ،و ّ
القرار)"هاينز )Hines Bishop,2006,11
وعرف (متويل  )41: 2011،التفكري املستقبلي بأنه:
ّ
"منط من أمناط التفكري املرتبط بالقدرة على اإلحبار عرب الزمن
عقلياً ومستقبلياً ،وختيّل أحداث املستقبل ،واختالق تصور
الحتماالت املستقبل ،واجلمع بني التمثيل وإعادة جتميع
العقلية بشكل منتج يف أعداد ال حصر هلا من القصص
والسيناريوهات املتسلسلة".
عرف التفكري املستقبلي بأنه :جمموعة من املبادئ
كما ّ
واملمارسات اليت ميكن تطبيقها على حل املشاكل املعقدة،
فهو جيمع بني البيانات وحتليل االجتاهات والتعرف إىل
األمناط ،واحلدس ،واخليال والتأمل لتصور مسارات مستدامة
ومرغوبة للعمل" .ميمس(. )Miemis,2010,92
وعرفه جاد اهلل ( )38: 2013بأنه" :نشاط يقوم به
ّ
العقل يف ضوء فهم األسباب واملسببات واليت من خالهلا
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ميكن توقع حدوث مستقبلي أو أكثر يف شكل توقعات
مستقبلية ال خترج عن نطاقات املألوف "
وتعرفه الباحثة إجرائياً :بأنه تفكري استشرايف مستقبلي،
ّ
يهدف إىل إدراك املشكالت والتحويالت املستقبلية ،وصياغة
فرضيات جديدة تتعلق بتلك التحوالت ،ويستخدم
االكتشاف واإلبداع واخليال للتنبؤ باملستقبل ،ووضع
تصورات مستقبلية ،ويق ّدم جمموعة من البدائل واملقرتحات
حلل القضايا املستقبلية.
كل من زيادة
طرق تنمية التفكير المستقبلي :يشري ّ
تتم
( ،)2008وجابر ( )2008أن تنمية التفكري املستقبلي ّ
عن طريق:
-1توفري البيئة التعليمية املناسبة.
-2حتقيق التفاعل الصفي.
-3استخدام اللغة بطريقة صحيحة يف دعم عملية التفكري.
-4تنظيم التدريس بوجه يثري تفكري الطالب.
-5استخدام تقنيات واسرتاتيجيات التعلّم املباشر.
نظريات التفكير المستقبلي:

متت دراسة التفكري املستقبلي من قبل جمموعة خمتلفة من
العلماء الذين قاموا بوضع أطر نظرية لذلك ،ومن أشهر هذه
النظريات:
نظرية تورانس :إذ يرى أن العلماء قاموا منذ فرتات طويلة
بدراسة التفكري املستقبلي ،كما عملوا على حتسينها وذلك
حبثاً عن اكتشاف املشكالت قبل وقوعها ،والتهيؤ ملواجهتها،
أو حىت العمل على منع وقوعها كما يرى تورانس أن
التفكري املستقبلي هدف ووسيلة وعنصر مركزي ،سعى إىل
توضيحها يف منوذج حل املشكالت املستقبلية (أبوصفية،
.)32: 2010
نظرية كورنيش :يرى كورنيش -يف نظريته حول التفكري
املستقبلي -أن التفكري املستقبلي منط تفكري مركب ،يضم
بني جنباته جمموعة من املهارات اليت قد توجد يف أنواع أخرى
من التفكري .كورنيش( .)Cornish , 2003,44
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نظرية لمباردو :يرى يف نظريته أن التفكري املستقبلي يضم

التنفيذ:Acting



جمموعة من العمليات العقلية واملعاجلات الذهنية اليت يقوم هبا
املتعلّم عندما يفكر يف املستقبل .ملباردو
(.) Lambardo,2006,63

متابعة املؤشرات الناجتة عنهاـ وعمل حمادثات اسرتاتيجية
مستمرة من أجل حتقيق هذا املستقبل املمكن.
مثل:
وقد اتفقت الكثري من الدراسات
(العيسوي ،)2003،و(رمضان فوزي جاد اهلل،)2013،
و(عماد حسني حافظ )2014،على أمهية التفكري املستقبلي
من حيث إنه:
-1اخلطوة األوىل للمشاركة اإلجيابية يف صنع املستقبل.
-2يوفر قاعدة معرفية حول البدائل املستقبلية.
-3يساعد يف اكتشاف املشكالت املستقبلية قبل حدوثها.
-4يساعد يف زيادة الثقة بالنفس ملواجهة املستقبل وما به من
مشكالت مطروحة.
-5اإلعداد للمستقبل ،ويتم اإلعداد يف احلاضر حبيث يكون
الفرد قادراً على تشييد املستقبل ،وبدوره يستطيع الفرد النجاح
والتقدم والتطور يف احلاضر واملستقبل ،ومواجهة حتديات
املستقبل.
-6البحث عن حلول مستقبلية حلل املشكالت املعاصرة.
-7تطوير مستوى احلدس والتوقع.
وأضاف فتح اهلل ( )74: 2008أن تعليم التفكري
يساعد املتعلّم على التعرف على إمكاناته العقلية ،ومن مثّ
تنميتها واستثمارها بوجه أفضل .وهذا يساعده على تكوين
فهم أفضل للحياة وأحداثها األمر الذي حي ّقق له استقاللية
كل
يف التفكري ،واختاذ القرارات بعقالنية ،والثقة بالنفس ،و ّ
ذلك من أهم أسباب التكيّف مع اجملتمع الذي يعيش فيه.
ومن دواعي االهتمام بتنمية مهارات التفكري املستقبلي
أن تضمينها يف املناهج العلمية يساعد على خلق فرص لبناء
سيناريوهات مستقبلية مفضلة ،وأيضاً على اإلبداع وجعل
الطالب قادرين على تطوير أفكارهم لتفسري الواقع احمليط
هبم ،وتوقع ما سيحدث مستقبالً ،وحماولة وضع ما هو
مفضل لديهم .أليسرت (.)Alister J et.al,2012

نظرية العقل :ترى أن التفكري املستقبلي هو جانب مهم من
اإلدراك البشري مثل :الذاكرة اليت ميكن تقسيمها إىل
نوعني :الذاكرة الداللية ،والذاكرة العرضية إذ تسمح الذاكرة
العرضية للمتعلّم بإعادة جتربة احلدث كما أن التفكري
املستقبلي العرضي يشمل أكثر من جمرد ختيل املتعلّم نفسه
يف املستقبل فإنه ينطوي على وضع خطة تأخذ -بعني
االعتبار -موقفاً حمدداً للمتعلِّم من هذا املستقبل.
كما أنه عند إبراز الذات يف املستقبل جيب على املتعلّم
أن يعتمد وجهة نظر الذات فيه ،بدالً من منظور شخص
آخر .ومع ذلك تشري األدلة الفيزيولوجية العصبية إىل وجود
تداخل يف هياكل الدماغ الكامنة وراء هذين الشكلني من
وجهة نظر املتعلّم ،ووجهة نظر اآلخرين مما يدعم الفكرة
القائلة بأهنما مرتابطان ارتباطاً وثيقاً .جاكسون
))Jackson&Atance,2008,40-41
وبناءً على ما سبق فقد أشار إبراهيم (،)58 :2009
وحافظ ( )488: 2012إىل مراحل وخطوات التفكري
املستقبلي على النحو اآليت:


االستطالع :looking around



التطلع لألمام  :Looking Aheadويتم

إذ يتم

يف هذه املرحلة حتديد وفهم قوى التغيري املؤثرة يف
موضوع الدراسة أو البحث أو املشكلة.
فيها حتديد املؤثرات اليت ظهرت وقد تؤدي إىل
تغيري املستقبل وإعادة تشكيله.


ويتم فيها تطبيق االسرتاتيجيات املخططةـ مع

التخطيط :Planningويتم فيها عمل ختطيط اسرتاتيجي من
أجل قيادة التغيري ،والعمل على ختطي الفجوة بني الواقع
احلايل واملستقبل املأمول يف حماولة لرسم صورة املستقبل
املفضل واملمكن.
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الطالبات على التقليل من األخطار والتهديدات اليت
تواجههن يف عامل املستقبل ،والتخيل املستقبلي ملسار ظاهرة
ما أو حدث ما ،وما يرتتب عليه من توقع لألزمات
املستقبلية مجيع هذه املهارات وغريها مت ّكن الطالبات من
مقاومة التغري ،والتكيف مع احلياة بفاعلية.

وقد أشارت فراسري  )Frasier,2007,77-79إىل أن
مهارات التفكري املستقبلي من أكثر الطرق فاعلية يف حتسني
مهارات االتصال التفاعلية بني املعلم وطلبته ،من خالل
تدريبهم على مواقف تدريبية تنمي التفكري املستقبلي
االستشرايف العلمي يف مراحل مبكرة من عمرهم مما يؤدي
إىل وعي الطلبة بأمهية التفكري املستقبلي ،وتطوير
شخصيتهم إذ إن هذه الطريقة يف التفكري عادة ما يتم
التعامل هبا نتيجة لزيادة القدرة على التحكم يف جمريات
األمور ،والشعور باإلجيابية والنجاح ،وإذ إن احلل يف مثل
هذه املواقف ال يكون إال باملعاجلة العقلية العميقة للمواقف،
واستخدامها بكفاءة يف فهم املستقبل.
وترى الباحثة أن تنمية مهارات التفكري املستقبلي هي
مبنزلة تدريب للطالبات على ابتكار أفكار جديدة تساهم يف
زيادة وعي الطالبات بقدراهتن ،وتكسبهن الثقة يف أنفسهن،
وتوسع مداركهن ملواجهة املستقبل.
ّ

مهارات التفكير المستقبلي الرئيسة والفرعية وتشمل ما
يأتي:
أوال :مهارة التخيل المستقبلي:

The skill to

imagine the future

تعرف مهارة التخيل المستقبلي بأنها" :العملية العقلية
اليت يتم من خالهلا إنشاء عالقات جديدة من خربات
سابقة ،حبيث تنظم هذه اخلربات يف أشكال وصور غري
مألوفة لدى الفرد ،تصل بني املاضي واحلاضر ومتت ّد إىل
املستقبل"( .أمحد.)222: 2013،
ويقصد بها -أيضا " :-العملية اليت يتم من خالهلا

تكوين عالقات جديدة من خربات سابقة ،حبيث تنظم هذه
اخلربات يف أشكال وصور جديدة مل يألفها الفرد من قبل،
والتخيل يصل ما بني املاضي واحلاضر وميتد إىل املستقبل.
وهي القدرة على تفسري احلقائق بطريقة تدعو لتحسني احلياة
احلاضرة واملستقبلية ،وهو نوع من التفكري تستعمل فيه
احلقائق حلل مشكالت احلاضر واملستقبل"( .عارف2012،
.)109:
وتعرف -أيضاً -بأهنا" :القدرة على تفسري احلقائق
ّ
بطريقة تدعو إىل حتسني احلياة ،وهذا النوع من التفكري
تستعمل فيه احلقائق حلل املشكالت يف احلاضر واملستقبل،
تصور أشياء أو حوادث مل تدرك قبل ،ومل تدخل يف
مبعىن ّ
دائرة التجارب املاضية( .مازن.)135-134: 2013،
وتعرفها الباحثة إجرائياً بأهنا :عملية عقلية يتم من
ّ
خالهلا تفسري احلقائق وذلك لتحسني احلياة احلاضرة
واملستقبلة ،ويتم فيها تكون عالقات جديدة من خالل
خربات سابقة حبيث تكون هذه اخلربات على هيئة صور

مهارات التفكير المستقبلي :إن مهارات التفكري املستقبلي

يتم تعلّمها عن طريق
ال ميكن تعلّمها بصورة مباشرة ولكن ّ
مواقف التعلم املباشر وذلك عند استخدام أنشطة إثرائية يف
التدريس .وقد أوصت نتائج الكثري من البحوث والدراسات
بضرورة وأمهية تنمية مهارات التفكري ،ومنها :دراسة اهلامشي
( ،)2007ودراسة حياة( ،)2008ودراسة عبدالرمحن
( ،)2009ودراسة الصافوري وعمر( )2013فتنمية مهارات
التفكري لدى الطالبات ،هي تدريب للفرد على ابتكار أمناط
تفكري جديدة ،أو إعادة تنظيم املعارف ،وتساهم يف زيادة
وعي الفرد بقدراته ،وتكسبه الثقة يف نفسه ،وتعينه على
مشاكل احلياة يف املستقبل وهذا ميثل غاية من غايات
الرتبية( .أبو دية.)2011،
وتضمني مهارات التفكري املستقبلي مبقرر الفيزياء يعد
ضرورة ملحة ملساعدة الطالبات على امتالك عقلية متفتحة
متتلك مهارات :االتصال ،واحلوار ،والتحدث ،واختاذ القرار،
وحتديد رؤية واضحة ومرنة حلياهتن يف املستقبل ،أيضاً يساعد
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وأشكال غري مألوفة ،وهي تصل بني املاضي واحلاضر ومتتد
إىل املستقبل.
وتشمل مهارة التخيل املستقبلي عدداً من املهارات
الفرعية ،وهي على النحو اآليت:
تنمي التخيل لدى الطالبات
 ميكن استخدام طرق تدريس ّيف حمتوى مقرر الفيزياء.
لكل فرد.
 ّتصور الوضع املستقبلي ّ
تفسر احلقائق بطريقة تدعو إىل حتسني احلياة احلاضرة
 ّواملستقبلية.
 ترتبط باملشكالت لفهم صورهتا املستقبلية. ُحت ّدد مسار القضايا العلمية يف إطار يشمل احلاضرمستشرفًا املستقبل.
 تكوين صورة ذهنية عن بعض القضايا املتوقع تناميهامستقبالً.
 تق ّدم حلوالً بديلة لتوفري بعض املوارد اليت ستن ّفذ مستقبالً. توقّع نتائج ظاهرة ما عكس ما يتصور هلا يف املستقبل. تستخدم مهاريت حل املشكالت ،واختاذ القرار الستشرافاملستقبل.
 تضع حلوالً إبداعية ملعاجلة أية مشكلة يف املستقبل.تفسر األحداث اجلارية بطرق غري تقليدية لالستفادة منها
 ّمستقبالً.
تنمي مهارات
 تعزز املناهج املدرسية مبمارسة أنشطة إثرائية ّالتخيل اإلبداعي املستقبلي.
مهارة توقع األزمات المستقبلية

ويقصد هبا -أيضاً" :-العملية اليت يتم من خالهلا التنبؤ
بنتائج األفعال ،وتشكيل صورة جملرى ونتيجة األحداث املقبلة
على أساس اخلربة املاضية"( .أمحد.)222: 2013،
وتعرفها الباحثة إجرائياً بأهنا :هي عملية عقلية يتم من
ّ
خالهلا التنبؤ باألزمات عن طريق إعداد سيناريوهات
املستقبل ،وتش ّكل صورة للمستقبل ونتيجة األحداث
املستقبلية على أساس اخلربة املاضية.
وتشمل مهارة توقع األزمات املستقبلية عدداً من
املهارات الفرعية ،وهي على النحو اآليت:
 تضع تصوراً خلطط منظمة وواعية ملنع األزماتوالكوارث.
 القدرة على مجع معلومات عن أزمة ما يتوقع حدوثهامستقبالً.
 توقّع أسباب حدوث بعض املشكالت اليت يتناوهلا مقررالفيزياء.
 تعرض أنشطة تقوميية تربط بني املشكالت املعروضة،وتوقّع صورهتا مستقبالً.
 حتديد نقطة البداية ملواجهة األزمة الطارئة.تشجع على التوقع من خالل قراءة األشكال والرسوم
 ّالبيانية.
 تتنبأ بالنتائج املرتتبة على حدوث األزمة يف السنواتالقادمة.
تصور أوجه الشبه واالختالف لنتائج إحدى األزمات
 ّاليت حدثت ،وبني النتائج املتوقع حدوثها يف املستقبل.
 تعاجل أي سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمةمستقبلية.
 توقّع العوامل املسببة واليت قد تكون سبباً يف استمرارها. جتمع األدلة اليت تساعد يف اختاذ قرار بشأن العوامل اليتتساعد يف احلد من حدوث أزمات مستقبلية.
 -تعرض أنشطة تتوقع من خالهلا استخدامات تقنية النانو.

The skill to anticipate

future crises

وتعرف مهارة توقع األزمات املستقبلية بأهنا" :العملية اليت
ّ
يتم التنبؤ باألزمات احملتملة عن طريق إعداد السيناريوهات
املستقبلية ،ورصد املتغريات البيئية الداخلية واخلارجية املؤدية
لألزمات ،مبا حيقق أقل قدر من األضرار لألفراد وللمجتمع،
والعودة لألوضاع الطبيعية قبل حدوث األزمة".
(عارف.)109: 2012،
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مهارة تحديد رؤية واضحة

 تتبع عملية منطقية ومنهجية يف التخطيط للحياة يفاملستقبل.
تطور فهماً أمشل ملستقبل حمدد الغايات واألهداف،
 ّووضع اخلطط لتحقيقها.

للمستقبل The skill to define

a clear vision of the future

وتعرف مهارة حتديد رؤية واضحة للمستقبل بأهنا:
ّ
"جمموعة من التوقعات اليت تؤدي إىل حتديد الصورة
املستقبلية ألمر ما يتصل مبستقبل الفرد"(.عارف2012،
.)110:
وتعرف -أيضاً -بأهنا" :اسرتاتيجية معرفية وانفعالية
وتوجه املستقبل ،وإىل وعي وإدراك
للحكم على مسار ّ
لعمليات إصدار األحكام على مدى صحة تفكريه
املستقبلي لالستفادة من نقاط القوة والتعلّم من األخطاء"
(أبو صفيه.)17: 2010،
وتعرفها الباحثة إجرائياً بأهنا :عملية عقلية يتم من
خالهلا وضع جمموعة من التوقعات اليت حتدد املستقبل.
وتشمل مهارة حتديد رؤية واضحة للمستقبل عدداً من
املهارات الفرعية ،وهي على النحو اآليت:
 إعطاء تفسريات غري مستخدمة يف تفسري ودراسة ظاهرةعلمية.
 حتديد التحديات اليت قد تواجهها يف املستقبل.فعالة.
 إجياد روح التجديد واالبتكار يف بيئة تعليمية ّلكل متعلم.
 توضيح مالمح الرؤية املستقبلية ّ يشري حمتوى مقرر الفيزياء إىل عدد من األفكار حلياةمستقبال.
الطالبة املهنية
ً
 تتضمن مواقف تساعد على االبتكار العلمي.أفكارا تساعد على اإلبداع الدراسي يف املستقبل.
 تتضمن ً تكتسب القدرة على اختاذ القرارات املؤثرة يف املستقبل. تضع برناجماً زمنياً لتنفيذ اخلطة املستقبلية. التخطيط للمستقبل من خالل استخدام اسرتاتيجياتحل املسائل األكثر تعقيداً.
ّ
 توقع االحتياجات املستقبلية من خالل وضع خطةاسرتاتيجية للمستقبل.

مدى تضمين مهارات التفكير المستقبلي في مقرر

الفيزياء:

يُعد التفكري املستقبلي أحد أمناط التفكري اليت هتدف إىل
استشراف املستقبل وقضاياه ،وتقدمي احللول والبدائل من
خالل حتليل البيانات واملعلومات بدءاً من املاضي ومروراً
باحلاضر ،فالتفكري املستقبلي حيقق أهدافاً تثقيفية وتروحيية من
خالل السيناريوهات املستقبلية ،فاملستقبل ال يأيت صدفة،
فكثرياً ما حتدث األزمات والكوارث البشرية عندما يعجز
اإلنسان عن استباقها بتفكريه مما يوجب عليه اإلعداد
لتفاديها( .السعدي)87: 2008،
فالتفكري املستقبلي يعين العملية اليت يتم من خالهلا رصد
وتتبع مشكالت احلاضر ،واقرتاح بدائل متعددة ملا ستكون
عليه املشكالت يف املستقبل مع الرتكيز على أمهية رسم
الصورة البديلة واملتوقعة ،ووضع حلول غري مألوفة هلا.
(حسني.)288-187: 2009،
وهناك أسباب عديدة لتضمني التفكري املستقبلي من
خالل املناهج بصفة عامة ،ومناهج الفيزياء بصفة خاصة،
ومن هذه األسباب :أليسرت(.)Alister and et.al,2012,690
احلقيقة اليت تقول بأن الفوائد التكنولوجية والعلمية هي
األساس يف فهم أبعاد املستقبل.
العلمية
املفاهيم
أن

والتكنولوجية املتضمنة يف املناهج العلمية
ميكنها حل أية مشكلة.
يساعد تضمني مهارات

التفكري املستقبلي يف املناهج العلمية
على خلق فرص للتفكري يف بناء
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الفاعلية) باإلضافة إىل استخدام اختبار (ت) للمجموعات
املستقلة الختبار الفرق بني اجلنسني يف منو متغريي البحث.
وقد أسفرت النتائج عن فاعلية املقرر املقرتح كما أشارت
النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً راجعة إىل
اختالف اجلنس بني الطالب يف منو متغريات البحث عدا
مهارة التوقع فأشارت النتائج إىل تفوق الطالبات فيها عن
الطالب.
وهدفت دراسة ندا ( )2012إىل حتديد مهارات التفكري
املستقبلي اليت ميكن تنميتها لتالميذ الصف األول اإلعدادي
يف مادة العلوم ،وحتديد أبعاد االستطالع العلمي اليت ميكن
تنميتها لتالميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم،
والكشف عن طبيعة العالقة بني تنمية مهارات التفكري
املستقبلي وتنمية االستطالع العلمي لتالميذ الصف األول
اإلعدادي ،واستخدم منهج البحث املنهج الوصفي
التحليلي ،املنهج التجريب ،وكان من أهم نتائج الدراسة
وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( )0.01بني متوسطي
درجات تالميذ جمموعيت البحث التجريبية والضابطة يف
التطبيق البعدي ملقياس التفكري املستقبلي لصاحل تالميذ
اجملموعة التجريبيةُ ،وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى
( )0.01بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف
التطبيق القبلي والبعدي ملقياس االستطالع العلمي لصاحل
التطبيق البعدي ،ووجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند
مستوى ( )0.01بني درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي ملقياس التفكري املستقبلي ،ومقياس
االستطالع العلمي كما أثبتت النتائج أن املدخل القائم
علي اخليال العلمي يف تدريس العلوم ذو فاعلية وحجم أثر
كبري يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي واالستطالع العلمي
لتالميذ اجملموعة التجريبية وخاصة البنني.
وهدفت دراسة جونز أليستري ()Jones Alister,2012
إىل تطوير إطار مفاهيمي لدعم ختطيط املعلّمني ،وتفكري
الطالب املستقبلي يف سياق القضايا العلمية واالجتماعية،

سيناريوهات مستقبلية ممكنة وحمتملة
ومفضلة.
وإن تدريب الطالب على مهارات التفكري املستقبلي
جيعلهم يواجهون ويتكيفون بسهولة مع ما حوهلم من عامل
معقد ومتغري ألن إعداد الطالب للمستقبل وللتكيف مع
العامل سريع التغري ال ميكن أن حيدث -فقط -مبجرد
اكتساب املعارف واملهارات ولكن التحدي هو إعداد
املتعلّمني لالعتماد على النفس ،وتطوير الذات ،وأن يكونوا
قادرين على تفسري ما حيدث وما سيحدث من حوهلم أليسرت
(.)Alister and et.al,2012,690
ويتضح مما سبق أن أمهية تضمني مهارات التفكري
املستقبلي يف مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي ،من خالل
تدريب الطالبات على التنبؤ مبستقبل التغريات والتحديات،
والتخطيط املستقبلي ملواجهتها ،من خالل استخدام مهارات
التفكري املستقبلي إذ إن اهلدف األمسى لتعليم الفيزياء هو
توجيه الطالبات للتحديات املستقبلية اليت تواجههن ،وهذا
يبني الدور الكبري الذي يلعبه مقرر الفيزياء يف إعداد جيل
املستقبل.
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة جيهان ( )2014إىل بناء مقرتح يف العلوم
البيئية قائم على التعلم املتمركز حول مشكالت ،وقياس
فاعليته يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي والوعي البيئي
لدى طالب كلية الرتبية جامعة حلوان ،ولتحقيق هذا اهلدف
مت تصميم مقرر يف مقرر العلوم البيئية قائم على التعلم
املتمركز حول مشكالت دراسة طالب الفرقة الثالثة شعبة
التعليم األساسي خالل فصل دراسي ،ومتّ إعداد أداتني
للبحث ،مها :اختبار مهارات التفكري املستقبلي ،ومقياس
الوعي البيئي ،ومتّ تطبيق أدايت البحث يف التطبيقني القبلي
والبعدي ،وقد حللت البيانات باستخدام اختبار(ت)
للمجموعات املرتبطة  ،مث متّ حساب حجم التأثري (لقياس
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عند مستوى) (0.01يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس
مهارات التفكري املستقبلي بأبعاده( :التوقع احلدسي ،التنبؤ
املشروط ،التصور االسرتاتيجي) ،والدرجة الكلية لصاحل
التطبيق البعدي .وجود فرق ذي داللة إحصائياً بني
متوسطات درجات الطالب -عيّنة البحث -عند مستوى
( )0.01يف التطبيق القبلي والبعدي ملقياس القيم املستقبلية
املدعمة للعمل البيين بأبعاده( :التسامح ،التفاوض،
املسؤولية ،املشاركة) ،والدرجة الكلية لصاحل التطبيق البعدي.

وإىل استكشاف التفكري املستقبلي لتعزيز تعليم وتعلّم
املكونات الرئيسة لإلطار تشتمل على الوضع
العلوم ،و ّ
احلايل ،وحتليل االجتاهات ذات الصلة ،واستكشاف
اخلصائص املمكنة واحملتملة ،واختيار اخلصائص املناسبة
استخدمت البحث املنهج التفسريي والوصفي جلمع وحتليل
تكونت عيّنة البحث من ( )4معلّمني ،و()94
البياناتّ ،
طالباً جبامعة أالباما بالواليات املتحدة األمريكية ،وأظهرت
نتائج هذا البحث أن الطالب يف مجيع مستوياهتم العمرية
كانوا قادرين على معرفة وإدراك التغري الذي سيطرأ ،وكيف
سيكون مستقبالً ،ورغم صغر سن الطالب ( 8إىل
16سنة) إال أهنم كانوا قادرين على دمج هذه املصطلحات
يف التعلّم ويف اللغة لديهم ،وكان هؤالء الطالب جبميع
مستوياهتم العمرية قادرين على إصدار أحكام قيمية تتعلق
باملستقبل املفضل ،أو املستقبل احملتمل ،ومتثل دراسات احلالة
هذه ثالث سياقات تعليم وتعلّم خمتلفة تقرتح أنه باإلمكان
دمج التفكري املستقبلي بنجاح يف برامج الفصول الدراسية.
وهدفت دراسة عبد اجمليد ( )2011إىل بناء منوذج
لتصميم منهج بيين ذي توجهات قيمية مستقبلية يف
”الفيزياء والكيمياء” احليوية لطالب املرحلة الثانوية ،وحتديد
مهارات التفكري املستقبلي اليت ميكن تنميتها لدى طالب
املرحلة الثانوية ،وإعداد قائمة هبا ،وحتديد أهم القيم
املستقبلية املدعمة للعمل البيين اليت ميكن تنميتها لدى
طالب املرحلة الثانوية ،وتقدمي تصور مقرتح ملنهج بيين ذي
توجهات قيمية مستقبلية يف الفيزياء والكيمياء احليوية لطالب
املرحلة الثانوية يف ضوء النموذج املقرتح ،وقياس مدى فاعلية
النموذج املقرتح من خالل تطبيق املشروع البيين املقرتح يف
تنمية كل من  :مهارات التفكري املستقبلي ،وبعض القيم
املستقبلية املدعمة للعمل البيين لدى الطالب -عيّنة
البحث ،-واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،واملنهج شبه
التجريب وكان من أهم نتائج الدراسة :وجود فرق ذي داللة
إحصائياً بني متوسطات درجات الطالب -عيّنة البحث-

منهجية البحث وإجراءاته:
أوال :منهج البحث :اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي
التحليلي القائم على أسلوب حتليل احملتوى ألنه هو املنهج
األنسب لتحقيق هدف الدراسة ،وهو يستخدم عندما يكون
اهلدف من الدراسة -هو رصد تكرار لوحدة معينة.
ثانيا :مجتمع البحث وعيّنته :إن جمتمع البحث احلايل هو
مقرر الفيزياء (الطالبة الفصل األول والثاين ،النشاط الفصل
األول والثاين) واملطبوع عام 1437هـ – 1438هـ ،وعلى هذا
فإن عيّنة الدراسة تطابقت مع جمتمع الدراسة واليت مشلت
كتابني للطالب وكتابني للنشاط.
ثالثا :أدوات البحث :متثّلت أداة البحث يف بطاقة لتحليل
احملتوى متّ تصميمها على ضوء قائمة مبهارات التفكري
املستقبلي هلذه الكتب واليت يندرج حتتها عدد من املهارات
الفرعية.
وللتأكد من صدقها متّ عرضها على جمموعة من احمل ّكمني
واملتخصصني باملناهج من اجلامعات ،وبعض املسؤولني يف
قسم تطوير املناهج بوزارة التعليم ومتّ تعديل وإضافة وحذف
لبعض الفقرات اليت متّ االتفاق عليها باألغلبية.

أجرت الباحثة عملية حتليل للمقررات الدراسية
مرتني بفاصل زمين قدره شهران وذلك حىت ال تتأثر
عملية التحليل الثانية بنتيجة عملية التحليل األوىل ،ومتّ
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حساب معامل االتفاق بني التحليلني عن طريق استخدام

وقد متّت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استعراض
األدبيات والدراسات اليت تناولت مهارات التفكري املستقبلي
اليت ينبغي إكساهبا لطالب املرحلة الثانوية بصفة عامة،
وطالب الصف األول الثانوي بصفة خاصة كدراسة كل
من جاد اهلل ( ،)2013ودراسة أمحد ( ،)2013ودراسة
أليستري وآخرين ( ،)2012ودراسة عارف (،)2012
ودراسة متويل ( ،)2011ودراسة أيب صفية (،)2010
ودراسة إبراهيم ( ،)2009ودراسة السعدي (،)2008
ودراسة روبرت جانكسي ( ،)2007ودراسة يك وروبسون
(.)2006
لإلجابة عن هذا السؤال متّ االطالع على األدب
الرتبوي والدراسات السابقة ذات العالقة مبهارات التفكري
املستقبلي ،واملراجع والكتب اخلاصة هبذه املهارات ،كما مت
االطالع على الدراسات املتعلقة باملرحلة ومتطلباهتا
وخصائص طالبات تلك املرحلة ،مث متّ بناء قائمة مبهارات
التفكري املستقبلي الواجب توافرها يف حمتوى مقرر الفيزياء
وتكونت هذه
باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعوديةّ ،
القائمة من ( )3أنواع رئيسة ملهارات التفكري املستقبلي،
وهي:

معامل هولسيت ،وبتطبيق املعادلة بلغ معامل الثبات بني
التحليلني ( ،)%93.7وهي درجة ثبات عالية تشري إىل أن
بطاقة التحليل تؤدي النتيجة نفسها أو قريبة منها رغم
اختالف التحليلني ،وأنه ميكن الوثوق هبا وتطبيقها على
جمتمع البحث كلّه.

رابعا :إجراءات البحث :قامت الباحثة باتباع اإلجراءات
اآلتية:
 -1حتديد مهارات التفكري املستقبلي.
 -2بناء األداة واستخراج صدق األداة كما ذكر سابقاً.
 -3حتديد احملتوى وطريقة التحليل ،وحتديد الفقرة واجلملة
والفكرة وحدةً لتحليل مقرر الفيزياء.
 -4استخراج صدق التحليل من خالل عيّنة جتريبية مشلت
كل وحدة يف املقرر.
ّ
 -5استخراج ثبات التحليل من خالل إعادة التحليل بعد فرتة
زمنية.
-6اعتماد أداة البحث املتضمنة ملهارات التفكري املستقبلي
أداة لتحليل مقرر الفيزياء.
-7القيام بعملية حتليل مقرر الفيزياء ،وتبويب التحليل يف
جداول تتضمن التكرارات والنسب املئوية.

أ-مهارة التخيل المستقبلي :ومهارته الفرعية هي:

تنمي التخيل لدى
-1ميكن استخدام طرق تدريس ّ
الطالبات يف حمتوى مقرر الفيزياء.
لكل فرد.
ّ -2
تصور الوضع املستقبلي ّ
تفسر احلقائق بطريقة تدعو إىل حتسني احلياة احلاضرة
ّ -3
واملستقبلية.
-4ترشد احملتوى لتوقع أسباب حدوث بعض املشكالت
اليت يتناوهلا مقرر الفيزياء.
-5ترتبط باملشكالت لفهم صورهتا املستقبلية.
توجه لتوقع احتماالت تغري مسار ظاهرة ما يف املستقبل.
ّ -6
-7حتدد مسار القضايا العلمية يف إطار يشمل احلاضر
مستشرفًا املستقبل.

األساليب اإلحصائية:
استخدمت الباحثة األساليب اآلتية يف املعاجلة اإلحصائية
وذلك للحصول على نتائج الدراسة:
 -1النسب املئوية والتكرارات.
 -2معادلة هولسيت حلساب معامل الثبات.
نتائج البحث وتفسيره:
ص سؤال
أوال :نتائج البحث المتعلقة بالسؤال األول :ن ّ
الدراسة األول على " :ما مهارات التفكري املستقبلي الواجب
توافرها يف مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي؟
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تصور أوجه الشبه واالختالف لنتائج إحدى األزمات
ّ -11
اليت حدثت وبني النتائج املتوقع حدوثها يف املستقبل.
-12تعاجل أي سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة
مستقبلية.
-13توقّع العوامل املسببة واليت قد تكون سبباً يف استمرارها.
-14جتمع األدلة اليت تساعد يف اختاذ قرار بشأن العوامل اليت
تساعد يف احلد من حدوث أزمات مستقبلية.
-15توقّع العوامل املسببة لألزمة واليت قد تكون سبباً يف
استمرارها مستقبالً.
-16تعرض أنشطة تتوقع من خالهلا استخدامات تقنية النانو.

كون صورة ذهنية عن بعض القضايا املتوقع تناميها
-8تُ ِّ
مستقبالً.
حلوال بديلة لتوفري بعض املوارد اليت ستنفذ
-9تقدم
ً
مستقبالً.
-10توقع نتائج ظاهرة ما عكس ما يتصور هلا يف املستقبل.
-11تستخدم مهاريت حل املشكالت ،واختاذ القرار
الستشراف املستقبل.
-14تضع حلوالً إبداعية ملعاجلة أي مشكلة يف املستقبل.
تفسر األحداث اجلارية بطرق غري تقليدية لالستفادة
ّ -15
منها مستقبالً.
تنمي
ّ -16
تعزز املناهج املدرسية مبمارسة أنشطة إثرائية ّ
مهارات التخيل اإلبداعي املستقبلي.

جـ ـ ـ-مهارة تحديد رؤية واضحة :ومهارته الفرعية هي:
 -1تعطي تفسريات غري مستخدمة يف تفسري ودراسة ظاهرة
علمية.
 -2تعرف الفرص اليت متكنها من حتقيق ذاهتا وأهدافها.
-3حتدد التحديات اليت قد تواجهها يف املستقبل.
فعالة.
 -4توجد روح التجديد واالبتكار يف بيئة تعليمية ّ
-5توضح مالمح الرؤية املستقبلية لكل متعلم.
-6يشري حمتوى مقرر الفيزياء إىل عدد من األفكار حلياة
الطالبة املهنية مستقبال.
كل مرحلة تعليمية لتصحيح مسارها.
-7تقوم خطة ّ
-8تتضمن مواقف تساعد على االبتكار العلمي.
أفكارا تساعد على اإلبداع الدراسي يف املستقبل.
-9تتضمن ً
-10تكتسب القدرة على اختاذ القرارات املؤثرة يف املستقبل.
-11تضع برناجماً زمنياً لتنفيذ اخلطة املستقبلية.
-12التخطيط للمستقبل من خالل استخدام اسرتاتيجيات
حل املسائل األكثر تعقيداً.
-13توقّع االحتياجات املستقبلية من خالل وضع خطة
اسرتاتيجية للمستقبل.
-14تدرك احلاجة إىل ثقافة مبنية على حتمل املسؤولية.
-15تتبع عملية منطقية ومنهجية يف التخطيط للحياة يف
املستقبل.

ب-مهارة توقع األزمات المستقبلية :ومهارته الفرعية
هي:

-1تسهم يف حتديد خماطر حدوث ظاهرة علمية.
-2تضع تصوراً خلطط منظمة وواعية ملنع األزمات والكوارث.
تصور املخاطر اليت تشكلها أزمة حالية إذا استمر حدوثها
ّ -3
يف املستقبل.
-4تستطيع مجع معلومات عن أزمة ما يتوقع حدوثها
مستقبالً.
-5توقّع أسباب حدوث بعض املشكالت اليت يتناوهلا مقرر
الفيزياء.
-6تعرض أنشطة تقوميية تربط بني املشكالت املعروضة ،وتوقّع
صورهتا مستقبالً.
توجه توقع احتماالت تغري مسار ظاهرة ما يف املستقبل.
ّ -7
-8حتدد نقطة البداية ملواجهة األزمة الطارئة.
تشجع على التوقع من خالل قراءة األشكال والرسوم
ّ -9
البيانية.
-10تتنبأ بالنتائج املرتتبة على حدوث األزمة يف السنوات
القادمة.
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طور فهماً أمشل ملستقبل حمدد الغايات واألهداف ووضع
-16تُ ّ
اخلطط لتحقيقها.
جدول 1
نتائج تحليل محتوى مقرر الفيزياء من حيث مهارات التفكير المستقبلي
م

مهارات التفكير المستقبلي

ص السؤال
ثانياً :نتائج البحث املتعلقة بالسؤال الثاين :ن ّ
الفرعي الثاين على " ما مدى توافر مهارات التفكري املستقبلي
يف مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي؟

كل مهارة درجة توافر مهارات التفكير المستقبلي في مقرر الفيزياء
التكرار النسبة المئوية لتوافر ّ
%28.4
48
متوافر بدرجة منخفضة
%30.8
52
متوافر بدرجة منخفضة
%40.8
69
متوافر بدرجة متوسطة

 1مهارة التخيل املستقبلي
 2مهارة توقع األزمات املستقبلية
 3مهارة حتديد رؤية واضحة للمستقبل

جمموع تكرار مهارات التفكري املستقبلي 169

%100

وللوقوف على مدى توافر مهارات التفكري املستقبلي يف
مقرر الفيزياء ،متّ حتليل حمتوى الكتب باستخدام بطاقة حتليل
احملتوى يف ضوء مهارات التفكري املستقبلي الرئيسة ،وجاءت
النتائج على النحو اآليت:

يتضح من اجلدول رقم  1توافر مهارات التفكري املستقبلي
يف مقرر الفيزياء بتكرار ( )69من جممل مهارات التفكري
املستقبلي يف املقرر ،وقد تكررت مهارة حتديد رؤية واضحة
للمستقبل بنسبة ( )%40.8وجاءت باملرتبة األوىل أما
مهارة توقع األزمات املستقبلية جاءت باملرتبة الثانية بنسبة
( ،)%30.8ويف املرتبة األخرية جاءت مهارة التخيل
املستقبلي بنسبة (.)%28.4
أ-مهارة التخيل المستقبلي:

جدول 2
نتائج تحليل محتوى مقرر الفيزياء في ضوء مهارة التخيل المستقبلي

م

الكتب

1
2
3
4

كتاب الطالبة الفصل األول
كتاب الطالبة الفصل الثاين
كتاب النشاط الفصل األول
كتاب النشاط الفصل الثاين

جمموع تكرار مهارة التخيل املستقبلي

التكرار النسبة المئوية لتوافر مهارة التخيل المستقبلي في درجة توافر مهارة التخيل المستقبلي في مقرر
مقرر الفيزياء

الفيزياء

28
20
0
0

%58.3
41.7
0
0

متوافر بدرجة متوسطة
متوافر بدرجة متوسطة
متوافر بدرجة منخفضة
متوافر بدرجة منخفضة

48

%100

توافر مهارة التخيل املستقبلي به بنسبة مئوية
يبني أن هناك تركيزاً يف
مقدارها ( ،)%58.3وهذا ّ
هذا الكتاب على مهارة التخيل املستقبلي أكثر
من غريه.
وحصل "كتاب الطالبة الفصل الثاين "
على املرتبة الثانية من بني مقرر الفيزياء من حيث

يتضح من اجلدول  2ما يأيت:
أظهرت النتائج أعاله أن مهارة التخيل املستقبلي يف
مقرر الفيزياء -توافرت بدرجة منخفضة ودرجة متوسطة فقد
تراوحت نسب توافرها ما بني ( ،)58.3-0وقد متّ ترتيبها
تنازلياً على النحو اآليت:
حصل "كتاب الطالبة الفصل األول"
على املرتبة األوىل من بني مقرر الفيزياء من حيث
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تفسري النتيجة أن استخدام مهارات التخيل
املستقبلي يعمل على إثارة التفكري وغرس روح
اخليال املتقن ،ودعم قدرات الطالبات على التصور
الذهين ملا سيحدث يف املستقبل ،وحي ّفز الطالبات
على تغيري أفكارهن ،وينمي قدراهتن على التفكري
املتعمق ،واستخدام عدة طرق من أجل التكيف
مع املشكالت غري املألوفة فاستخدام التخيل
املستقبلي يف تدريس الفيزياء ساعد على جذب
االنتباه للمقررات الدراسية ،وإثراء املناقشات
العلمية ،وتنمية قدرة التفكري العلمي والتنبؤ ملا
سيحدث مستقبالً ،لذلك حنن حباجة إىل تطوير
يلب عصر املعرفة العلمية
حمتوى مقرر الفيزياء مبا ّ
املبنية على موضوعات التخيل املستقبلي ،وتزيد
قدرة الطالبات على استيعاب املفاهيم العلمية مما
يعطي الفرصة للمزيد من االكتشافات
واالبتكارات ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد من
دراسات سابقة ،ومنها :دراسة (أمحد،)2013،
(متويل ،)2012،ودراسة (أيب صفية،)2010 ،
و(إبراهيم( ،)2009 ،هارتج ،)2006 ،و(ملري
وليفكوتس )2007،

توافر مهارة التخيل املستقبلي به بنسبة مئوية
مقدارها (.)%41.7
يف حني مل تتوافر مهارات التخيل
املستقبلي يف مقرر الفيزياء (النشاط الفصل األول،
تعزز
النشاط الفصل الثاين) .وقد حصلت مهارة " ّ
املناهج املدرسية مبمارسة أنشطة إثرائية تنمي
مهارات التخيل اإلبداعي املستقبلي " على املرتبة
األوىل من بني مهارات التخيل املستقبلي الفرعية
املتوفرة يف مقرر (الطالبة الفصل األول ،النشاط
الفصل األول ،الطالبة الفصل الثاين ،النشاط
الفصل الثاين) بنسبة مئوية مقدارها (،)%27
يبني تركيز هذه الكتب على هذه املهارة أكثر
وهذا ّ
لكل
من غريها أما مهارة " ّ
تصور الوضع املستقبلي ّ
فرد ،وتقدمي حلول بديلة لتوفري بعض املوارد اليت
ستنفذ مستقبالً ،وتوقّع نتائج ظاهرة ما عكس ما
يتصور هلا يف املستقبل " فلم تظهر يف مهارة
التخيل املستقبلي الفرعية يف حمتوى مقرر الفيزياء
(الطالبة الفصل األول ،النشاط الفصل األول،
الطالبة الفصل الثاين ،النشاط الفصل الثاين)،
وكانت نسبة تكرارها صفر .وترى الباحثة يف

ب-مهارة توقع األزمات المستقبلية:

جدول3
نتائج تحليل محتوى مقرر الفيزياء في ضوء مهارة توقع األزمات المستقبلية
م

الكتب

1
2
3
4

كتاب الطالبة الفصل األول
كتاب الطالبة الفصل الثاين
كتاب النشاط الفصل األول
كتاب النشاط الفصل الثاين

جمموع تكرار مهارة التخيل املستقبلي

التكرار النسبة المئوية لتوافر مهارة التخيل المستقبلي في درجة توافر مهارة التخيل المستقبلي في مقرر
مقرر الفيزياء

الفيزياء

15
21
4
12

%28.8
40.4
7 .7
23.1

متوافر بدرجة متوسطة
متوافر بدرجة متوسطة
متوافر بدرجة منخفضة
متوافر بدرجة منخفضة

52

%100

متوسطة فقد تراوحت نسب توافرها ما بني (،)40.4-7.7
وقد متّ ترتيبها تنازلياً على النحو اآليت:

يتضح من اجلدول  3ما يأيت:
أظهرت النتائج أعاله أن مهارة توقع األزمات املستقبلية
يف كتاب الفيزياء  -توافرت بدرجة منخفضة ودرجة
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-

-

-

-

اليت حدثت وبني النتائج املتوقع حدوثها يف املستقبل ،وتعاجل
أي سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة مستقبلية،
ويعرض أنشطة تتوقع من خالهلا استخدامات تقنية النانو "
فلم تظهر يف مهارات توقع األزمات املستقبلية الفرعية يف
حمتوى مقرر الفيزياء (الطالبة الفصل األول ،النشاط الفصل
األول ،الطالبة الفصل الثاين ،النشاط الفصل الثاين) ،وكانت
نسبة تكرارها صفراً .وترى الباحثة يف تفسري النتيجة أن
استخدام مهارات توقع األزمات املستقبلية يف تدريس الفيزياء
جيعل الطالبات أمام مواقف غامضة يدفعهن إىل البحث
واالستكشاف من أجل إجياد حل مناسب هلذه املواقف،
وإكساهبن مهارات االستكشاف والتنبؤ واالستقصاء،
وتدريب الطالبات على الكثري من املشكالت املستقبلية اليت
تؤدي إىل منو قدراهتن على تطوير تنبؤات واحتماالت حول
ما يتوقع حدوثه يف املستقبل ،ويعتمد جناح التفكري التنبؤي
املستقبلي على مدى قدرة الفرد على تطوير اخلربة من
التجارب السابقة مبا يتالءم مع مستجدات العصر
واحتياجات املستقبل ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد من
دراسات سابقة ،ومنها :دراسة (أمحد ،)2013 ،ودراسة
(عارف ،)2012 ،ودراسة (أيب صفية ،)2011 ،ودراسة
(إبراهيم ،)2009،ودراسة (بند كسن ،)2005،ودراسة
(جون ومارثا)2004،

حصل "كتاب الطالبة الفصل الثاين " على املرتبة األوىل من
بني مقرر الفيزياء من حيث توافر مهارة توقع األزمات
يبني أن
املستقبلية به بنسبة مئوية مقدارها ( ،)%40.4وهذا ّ
هناك تركيزاً يف هذا الكتاب على مهارة توقع األزمات
املستقبلية أكثر من غريه.
وحصل "كتاب الطالبة الفصل األول " على املرتبة الثانية من
بني مقرر الفيزياء من حيث توافر مهارة توقع األزمات
املستقبلية به بنسبة مئوية مقدارها (.)%28.8
يف حني حصل "كتاب النشاط الفصل الثاين " على املرتبة
الثالثة من بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة توقع
األزمات املستقبلية به بنسبة مئوية مقدارها (.)%23.1
وحصل "كتاب النشاط الفصل األول " على املرتبة الرابعة
من بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة توقع األزمات
املستقبلية به بنسبة مئوية مقدارها ( ،)%7.7وقد حصلت
مهارة " يعرض أنشطة تقوميية تربط بني املشكالت املعروضة
وتوقّع صورهتا مستقبالً " على املرتبة األوىل من بني مهارات
توقع األزمات املستقبلية الفرعية املتوفرة يف مقرر (الطالبة
الفصل األول ،النشاط الفصل األول ،الطالبة الفصل الثاين،
النشاط الفصل الثاين) بنسبة مئوية مقدارها ( ،)%33وهذا
يبني تركيز هذه الكتب على هذه املهارة أكثر من غريها أما
تصور أوجه الشبه واالختالف لنتائج إحدى األزمات
مهارة " ّ
جـ-مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل:

جدول 4

نتائج تحليل محتوى مقرر الفيزياء في ضوء مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل
م

الكتب

1
2
3
4

كتاب الطالبة الفصل األول
كتاب الطالبة الفصل الثاين
كتاب النشاط الفصل األول
كتاب النشاط الفصل الثاين

جمموع تكرار مهارة التخيل املستقبلي

التكرار النسية توافر مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل درجة توافر مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل
في مقرر الفيزياء

في مقرر الفيزياء

42
14
4
12

%60.9
%20.3
%17.4
% 1 .4

متوافر بدرجة متوسطة
متوافر بدرجة منخفضة
متوافر بدرجة منخفضة
متوافر بدرجة منخفضة

72

%100

يتضح من اجلدول  4ما يأيت:
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-

-

-

-

األول والثاين ،النشاط الفصل األول والثاين) ،وكانت نسبة
تكرارها صفراً.
وتفسر الباحثة النتيجة أن املواقف واألنشطة تساعد
الطالبات على حتديد رؤية واضحة للمستقبل إذ إن التفكري
املستقبلي يقوم على فهم مبين على رؤية مستقبلية يتضمن
توقعات حيتمل حدوثها ،وبدائل وخيارات ُجيرى التطلع
لتحقيقها مبمارسة الفعل ،وأن أمهية تدريس مهارة حتديد رؤية
لكل جماالت احلياة،
واضحة للمستقبل يف كوهنا ضرورية ّ
وإمكانية استخدام املعارف واخلربات السابقة ،وتوظيفها من
أجل الوصول إىل توقعات ذكية ،ورسم خطط دقيقة
للمستقبل ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات
سابقة ،ومنها :دراسة عارف( ،)2012ودراسة
متويل( ،)2011ودراسة أيب صفية ( ،)2010ودراسة
كارول( ،)2009ودراسة السعدي(.)2008
توضح الباحثة أن نتيجة استخدام
ويف ضوء ما سبق ّ
مهارات التفكري املستقبلي كليًا -تعمل على تزويد الطالبات
بالفرص املالئمة ملمارسة أمناط خمتلفة من التفكري ،فهي
تعتمد على عمليات عقلية نشطة تقوم على توظيف
مهارات التنبؤ واالستشراف والتخطيط والتصور ،وإن
التدريس باستخدام مهارات التفكري املستقبلي -ساعد
الطالبات على أن يفكرن بشكل تصوري وإبداعي وناقد،
وذلك عن طريق عدد من التوقعات حول املستقبل ،وتتفق
هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة ،ومنها دراسة كل
من( :حسن ،)2013 ،و(أمحد ،)2013 ،و(عارف،
 ،)2012و(أيب صفية ،)2010 ،و(بند كسن،)2005 ،
و(جون ومارثا.)2004،
ميكن القول إن استخدام مهارات التفكري املستقبلي أكثر
فعالية ،وذات أثر كبري يف رفع مستوى التحصيل الدراسي
لدى الطالبات الصف األول الثانوي يف مقرر الفيزياء ،وأن
استخدام مهارات التفكري املستقبلي حي ّفز الطالبات على

أظهرت النتائج أعاله أن مهارة حتديد رؤية واضحة
للمستقبل يف كتاب الفيزياء توافرت بدرجة منخفضة ودرجة
متوسطة إذ تراوحت نسب توافرها ما بني (،)60.9-1.4
وقد مت ترتيبها تنازلياً على النحو اآليت:
حصل "كتاب الطالبة الفصل األول " على املرتبة األوىل من
بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة حتديد رؤية واضحة
للمستقبل به بنسبة مئوية مقدارها ( ،)%60.9وهذا يبني
أن هناك تركيزاً يف هذا الكتاب على مهارة حتديد رؤية
واضحة للمستقبل أكثر من غريه.
وحصل "كتاب الطالبة الفصل الثاين " على املرتبة الثانية من
بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة حتديد رؤية واضحة
للمستقبل به ،بنسبة مئوية مقدارها (.)%20.3
يف حني حصل "كتاب النشاط الفصل األول " على املرتبة
الثالثة من بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة حتديد رؤية
واضحة للمستقبل به بنسبة مئوية مقدارها (.)%17.4
وحصل "كتاب النشاط الفصل الثاين " على املرتبة الرابعة من
بني كتب الفيزياء من حيث توافر مهارة حتديد رؤية واضحة
للمستقبل به بنسبة مئوية مقدارها (.)%1.4
يتضح من اجلدول  2و 3و 4أن مهارة "يتضمن مواقف
تساعد على االبتكار العلمي" حصلت على املرتبة األوىل من
بني مهارات حتديد رؤية واضحة للمستقبل الفرعية املتوفرة يف
مقرر (الطالبة الفصل األول ،النشاط الفصل األول ،الطالبة
الفصل الثاين ،النشاط الفصل الثاين) بنسبة مئوية مقدارها
( ،)%28وهذا يبني تركيز هذه الكتب على هذه املهارة أكثر
من غريها.
لكل متعلّم،
أما مهارة "توضيح مالمح الرؤية املستقبلية ّ
وتضع برناجماً زمنياً لتنفيذ اخلطة املستقبلية ،وتوقّع
االحتياجات املستقبلية من خالل وضع خطة اسرتاتيجية
للمستقبل ،وتتبع عملية منطقية ومنهجية يف التخطيط للحياة
يف املستقبل " فلم تظهر يف مهارات حتديد رؤية واضحة
للمستقبل الفرعية يف حمتوى مقرر الفيزياء (الطالبة الفصل
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تغيري تفكريهن ،واستخدام طرق أخرى من أجل التكيف مع
تلك املعلومات واملشكالت غري املألوفة.
كل ما سبق عزز من قدرة الطالبات على حتسني
وإن ّ
التوجهات املستقبلية ،وتطوير فهم أكثر إجيابية للمستقبل،
عزز ثقتهن على مواجهة املشكالت املستقبلية اليت
كما ّ
واجهنها بوعي وإدراك.
ومن الدراسات اليت اهتمت بالتفكري املستقبلي واليت
أوضحت أمهية تنميته دراسة هناء اجلهيمي ( )2015واليت
حاولت قياس أثر تدريس وحدة قائمة على أبعاد الرتبية
املستقبلية يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى طالبات
املرحلة املتوسطة يف مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية.
ودراسة الشافعي ( )2014اليت قامت حبساب فاعلية مقرر
مقرتح يف العلوم البيئية قائم على التعلّم املتمركز حول
مشكالت يف تنمية مهارات التفكري املستقبلي والوعي البيئي
لدى طالب كلية الرتبية ،ودراسة حافظ ( )2012الذي
حاول قياس أثر التفاعل بني أساليب عرض احملتوى ومنط
الذكاء على تنمية مهارات التفكري املستقبلي .ودراسة ندا
( )2012اليت حاولت قياس فاعلية مدخل قائم على اخليال
العلمي يف تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكري املستقبلي
ودراسة أليسرت ( Alister.Jones
واالستطالع العلمي،
 )et.al, 2012اليت وضعت إطاراً لتعليم املستقبليات يف السن
من 8إ ىل  16سنة واليت مت دجمها يف مناهج العلوم .ودراسة
تشيو
(Fa-Chung,2012

التفكري املستقبلي من املهارات األساسية اليت تسعى مناهج
الفيزياء لتنميتها.
ضرورة تضمني املنهج الكثري من األنشطة اليت تساعد يفتنمية مدارك الطالبات مبهارات التفكري املستقبلي.
ضرورة االهتمام باسرتاتيجيات التدريس اليت جيب توظيفهاإلثراء املواقف التدريسية لتهيئة بيئة تعلّم ثرية مبا حيقق
األهداف املرجوة.
ضرورة توفري اإلمكانات املادية الالزمة لتنفيذ أوجه النشاطباعتبارها استثمارات يف جمال التنمية البشرية ،سوف حتقق
تعزز التعليم وتؤّكد معناه.
يف املستقبل قيمة مضاعفة ّ
تدريب معلّمات العلوم قبل اخلدمة ويف أثنائها لإلملاممبهارات التفكري العليا املختلفة مثل :مهارات التفكري
املستقبلي.
ضرورة تدريب الطالبات على مهارات التفكري املستقبليمن خالل وضع سيناريوهات وخطط مستقبلية طويلة األمد.
توجيه نظر اختصاصي املناهج -عند صياغة حمتوى مقررالفيزياء -إىل املداخل واألساليب احلديثة اليت تدفع الطالبات
إىل اكتشاف املعرفة بأنفسهن ،والتفكري يف حل مشكالت
جمتمعهن احلاضرة واملستقبلية ،واستخدام معطيات البيئة
احمللية مصدراً جلمع املعلومات والبيانات.
مقترحات البحث:
يقرتح البحث احلايل القيام ببعض البحوث والدراسات
اليت تعد مبنزلة استكمال للبحث احلايل على حنو ما يأيت:
فاعلية وحدة مقرتحة يف مقرر الفيزياء يف تنمية مهاراتالتفكري املستقبلي واالجتاهات املستقبلية لدى طالبات
املرحلة الثانوية.
فاعلية برنامج تدريب ملعلّمات الفيزياء إلكساهبن مهاراتالتفكري املستقبلي ،وتنمية اجتاه طالهبم حنو املستقبل.
تقومي مقرر الفيزياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء التوجهاتاملستقبلية.

 )Chiu,وكان الغرض هو دراسة

تأثري التفكري يف املستقبل ،وتأثر ذلك على التفكري اإلبداعي.
توصيات البحث:

انطالقاً من نتائج البحث احلايل توصي الباحثة مبا يأيت:
ضرورة تضمني مهارات التفكري املستقبلي يف أهداف مقررالفيزياء جلميع املراحل التعليمية حبيث تصبح مهارات
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Analysis of the content of the physics course for the first secondary grade in the light of future thinking skills.
Wafa Sultan bin Naja Al – Mutairi

Ministry of Education.
Submitted 20-04-2017 and Accepted on 12-03-2018

Abstract: The current research goal is to build a list of future thinking skills that the physics course should address, and then
analyze the content of this course; to see how well it contains the skills. To achieve the objective of the research, the
researcher used descriptive analytical method, and the current research society of the physics and printed curriculum in 1437
AH / 1438, Thus, the research sample matched the research community, which included two books of the student and two
books of activity. The research tool was a content analysis card, designed in the light of a list of the future thinking skills of
these books; Percentages, repetitions, Holistic equation for the calculation of the coefficient of stability; The research, after
conducting the required statistical analysis, reached the following conclusions: a list of future thinking skills that consisted of
(3) key skills: future imaginative skill, future forecasting skill, clear vision skill; Sub skill. The research also found that the
physics course should include all future thinking skills, future vision and training of female students through future thinking
strategies, and the development of programs for preparing secondary school students in light of the objectives of education.
For the future.
Keywords: Analysis of the content of physics course, first grade secondary, future thinking skills
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فاعلية برنامج قائم على مدخل القراءة التشاركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة واالتجاه نحو القراءة
لدى طالبات الصف األول الثانوي
روال نعيم سليم حسن
جامعة شقراء

قدم للنشر 1439/5/6هـ  -وقبل 1439/6/26هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل بناء برنامج قائم على مدخل القراءة التشاركية وقياس فاعليتـ علـى ننميـة مهـارات القـراءة الناقـدة ،واالجتـاه حنـو القـراءة
لدى طالبات الصف األول الثانوي .ولتحقيق هـد الدراسـة أعـدت الباثثـة قائمـة رهـارات القـراءة الناقـدة ا ناسـبة لاالبـات الصـف األول الثـانوي ،ومت
بناء اختبار لقياس مهارات القراءة الناقدة  ،كما قامت الباثثة ببناء برنامج قـائم علـى مـدخل القـراءة التشـاركية  ،واعتمـدت الباثثـة مقيـاس أزاة جـاه ة
لقياس االجتاه حنو القراءة .نكونت عينـة الدراسـة مـ ( )80طالبـة موزعـة علـى جممـوعت ::إثـدااا ضـاباة بلـ عـدزها ( )40طالبـة ،نعلمـت بالاريقـة
التقليدية ،واألخرى جتريبية ،بل عدزها ( )40طالبة ،نعلمت باريقة مدخل القراءة التشاركية ،خضع مجيع أفراز عينة الدراسة إىل اختبار قبلـ واختبـار
بعدي هارات القراءة الناقدة ،وكذلك مت نابيق مقياس االجتاه حنو القراءة ،وكشفت نتائج الدراسة ع وجوز فرق زال إثصائيا عنـد مسـتوى ( ).05
ب :متوسا زرجات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار مهارات القراءة الناقـدة لصـاح اجملموعـة التجريبيـة ،كمـا أظهـرت وجـوز
فـرق زال إثصـائيا عنـد مسـتوى ( ).05بـ :متوسـا زرجـات اجملمـوعت :التجريبيـة والضـاباة يف التابيـق البعـدي قيـاس االجتـاه حنـو القـراءة لصـاح
اجملموعة التجريبية .ويف ضوء نلك النتائج خلصت الدراسة إىل جمموعة م التوصيات.

الكلمات المفتاحية  :مدخل القراءة التشاركية ،مهارات القراءة الناقدة ،االجتاه حنو القراءة.
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ومما يع ز أاية ا هارات التدريسية يف العملية التعليمية،
نأكيد ا تخصص :يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية ،على أن
ا علومات واخلصائص اليت ندرسها الاالبات نكون عرضة
للنسيان ،أما ا هارات فه باقية األثر دة طويلة م ال م (
الدليم والوائل . )2003،
ونناول الباثثون مهارات القراءة الناقدة بالدراسة
والبحث ،واختلفت آراؤهم ثوهلا ،ومل يتفقوا على عدز حمدز
وهاشيمب
شيلها
صنفها
فقد
هلا،
( )Chelaha&Hashimb,2014على أهنا التقييم الشامل علومة
معينة ،أو فكرة م النص ا قروء ،وإظهار احلساسية،
والتعاطف جتاه الشخصية أو احلدث أو الفكرة وعمل
استنتاجات ،وحتديد ا غ ى .ويصنفها فليمن
( )Flemming,2002إىل القدرة على التميي ب :احلقائق
واآلراء ،والكشف ع التحي  ،وعمل االستنتاجات،
واالعرتا  ،والدعاية.
وقد أجريت عدة زراسات اهتمت بتنمية مهارات القراءة
الناقدة لدى ا تعلم :يف ا راثل التعليمية ا ختلفة ،وأوصت
هذه الدراسات بضرورة االهتمام رهارات القراءة الناقدة
وهتيئة مناخ نعليم يساعد على ننميتها باستخدام
اسرتانيجيات وطرائق ندريس فعالة ،وم مث  ،فإن م األاية
ركان استخدام اسرتانيجية مناسبة؛ لتنمية ا هارات اللغوية
لدى ا تعلم ،:ولتحس :نعلمهم وننظيم
((Anderson,2003;Oxford,1990
وميثل االجتاه حنو القراءة حمورا أساسيا يف عملية القراءة
م جهة ،ويف خلق الدافعية للقراءة والرغبة فيها م جهة
أخرى .وإن أبرز مؤشر يدل على أاية االجتاه حنو القراءة هو
ذلك الذي يربط ب :نعلم القراءة واالجتاه حنوه ،وإن وجوز
االجتاه حنو القراءة هو السبب ا باشر يف التعلم ا ثمر،
وفقدان أو ضعف يؤزي إىل فشل التعلم وعدم النضج القرائ
(النصار وآخرون)2006 ،

المقدمة
شهد العامل ناورا معرفيا ،ونكنولوجيا متالثقا ،مما يربز
أاية اكتساب الفرز هاران  ،وقدرات خاصة لفهم مايدور
ثول ومالثقة العلوم ،وا عار اجلديدة ،والتواصل معها،
فم خالل السنوات ا اضية أكدت جمريات األثداث ثجم
التحديات الرتبوية اليت نواج األنظمة التعليمية يف البلدان
العربية يف مجيع ميازي التعلم ،وعلى األخص ميدان التعلم
اللغوي ،وعلي فقد أضحى م الضروري االهتمام با تعلم:؛
ليصبحوا أكثر جناثا وفعالية يف اكتساب مهارات لغوية
كمهارات القراءة الناقدة  ،إذ نعد م ا هارات اللغوية
الرئيسة ،هبا يبين ا تعلم شخصيت  ،ويكون معارف  ،وياور
ميول  ،واجتاهان ؛ لرينق بنفس وجمتمع .
فالقراءة ه الرافد األول لتكوي القاعدة اللغوية
وننميتها ،وه السبيل األقوى الستقامة اللسان ،وجوزة
البيان ،وصحة الضبط ،وا رآة اليت جيد فيها القارئ مناشط
احلياة يف جمتمع ويف العامل م ثول  ،وه ا نبع الفياض
لت ويد ا هارات اللغوية بغذائها الفكري ا تجدز (عبد الرثيم،
)1998
ونظرا لألاية اليت نكتسبها القراءة الناقدة فقد قام أثد
مراك التعلم يف الواليات ا تحدة األمريكية بعقد ورشة
متخصصة يف ناوير مهارات ا تدرب :يف التفكري الناقد عامة،
والقراءة الناقدة خاصة ،وأظهرت الورشة أن هناك هدف:
أساسي :للقراءة النقدية ،يتمثل األول يف الت وز بدليل لدعم أو
حتدي وجهة نظر ما ،فيما كان اهلد الثاين يتمثل يف نقييم
النص ا قروء (أبو جازو ونوفل)2007 ،
ونرى الباثثة أن القراءة الناقدة عملية عقلية نندرج ضم
أثد مستويات الفهم القرائ العليا ،واليت يكون فيها نفاعل
عاطف وعقل ب :القارئ وا ؤلف ،إذ يوظف القارئ
مهارات التفكري الناقد؛ إلصدار ثكم على ا قروء وفق
معايري موضوعية ،واستجابت ل بالقبول أو الرفض،
واالستفازة م ذلك كل يف ثيان اليومية.
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اجملموعة ،ويهد إىل حتس :وننشيط أفكار الدارس :الذي
يعملون يف جمموعات يعلم بعضها بعضا ،ونتحاور يف ما
بينها ،مما يؤزي إىل منو روح الفريق ب :الدارس :خمتلف
القدرات ،وننمية ا هارات االجتماعية ،ونكوي االجتاه
السليم حنو ا واز الدراسية ،وحتس :قدرة ا تعلم على
التحصيل ،وننمية التفكري ونعلم ا عرفة وا هارات يف مواقف
نعلم ثقيقية وواقعية.
وكذلك يعد مدخل القراءة التشاركية م ا داخل الرتبوية
احلديثة ،اليت يسهم يف ننمية مهارات القراءة لدى الاالب
م خالل نفاعلهم يف جمموعات نشاركية ،وأزاء أزوار
حمدزة ،ونابيق عمل مرن جملموعة متنوعة م
االسرتانيجيات سواء أقبل القراءة أم أثناءها أم بعدها ؛ مما
يؤزي إىل حتقيق فهم أعمق للنصوص ا قروءة ،والقدرة على
نقدها بكفاءة وفاعلية ). (Vaughn et al,2011
ونرى الباثثة أن مثة عالقة وثيقة نربط ب :مدخل القراءة
التشاركية وننمية مهارات القراءة الناقدة؛ إذ يكمل بعضهما
بعضا ،فم خالل نابيق الاالبات هلذه االسرتانيجية نابيقا
صحيحا أثناء القراءة التشاركية فإن هذا يؤزي إىل قدرهت
على ننمية مهاراهت القرائية الناقدة.
وبناء على ماسبق ،ختلص الباثثة –ويف ظل كثرة
اسرتانيجيات التعلم -إىل أن مدخل القراءة التشاركية يعد م
أهم ا داخل ا ستخدمة لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى
طالبات الصف األول الثانوي؛ ألهنا نساعده على نبازل
خرباهت  ،مما يكسبه القدرة على بناء معرفته وإصقال
مهارهت .

والشك أن هناك مثة عوامل نؤثر يف اجتاه الالبة حنو
القراءة ،ولعل م أهم هذه العوامل :اخلربة الشخصية
للاالب ،وأسلوب ا علم يف ندريس القراءة ،فضال ع طبيعة
النص ا قروء سواء أكان ذلك يف الشكل أم ا ضمون،
ونوافر عناصر التنسيق واجلذب والتشويق (عبداحلميد،
.)2000
ونأسيسا على ما نقدم فإن يقع على معلم اللغة العربية
زور كبري يف نع ي اجتاه الاالب حنو القراءة ،بداية م حتس:
زور ا علم ،واستخدام أساليب ونشاطات وطرق ندريس
إجيابية وفعالة ،جتعل الاالب مرك ا وحمورا للعملية التعليمية،
إضافة إىل العناية ببيئة التعلم ؛ لتكون زاعمة وغنية
باحملف ات ،والدوافع اإلجيابية ،اليت جتعل الاالبة نكون اجتاها
إجيابيا حنو القراءة.
ويف ذلك االجتاه ذهب الناصر( )2001إىل القول إن
طرق التدريس التقليدية نستن جهد ا علم ووقت الالبة
بإعازة القراءة اجلهرية اآللية مرارا ونكرارا ،ومساعها م كل
طالب؛ إمنا نظل مستمرة نالزم الالبة طوال عملية الفهم
ولك األهم م ذلك معرفة إمكانات وقدرات الالبة
الفعلية ،واالسرتانيجية الفاعلة اليت ننسجم وندريس النص
القرائ  ،وكيفية نفعيل النص بالشكل ا الوب ،مع األخذ
بع :االعتبار أن الالبة خيتلفون يف الفهم ،وفقا ا حيققون
مع أغراضهم واهتماماهتم.
ورا أن التعلم التشارك م أهم االسرتانيجيات اليت
أثبتت متي ها وأايتها؛ وذلك ألهنا نعمل على نوفري إمكانية
نبازل اخلربات ب :الالبة؛ إذ ال يقتصر اهلد الرئيس للتعلم
التشارك على اكتساب ا عرفة ومشاركتها فحسب ،بل
يتعدى ذلك إىل اكتساب الفرز القدرة على بناء ا عرفة بارق
مبتكرة وجديدة ).(Paavola et al. 2004
ويؤكد ثسن )2007( :على أن مدخل القراءة التشاركية
أثد أساليب التعلم احلديثة اليت يستخدمها ا علمون؛
لتشجيع ا ساعدة ا تبازلة وا شاركة النشاة ب :مجيع عناصر

مشكلة الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجوز ضعف وقصور
يف مهارات القراءة الناقدة لدى الاالب يف خمتلف ا راثل
التعليمية ويف معظم البلدان العربية ومنها ا ملكة العربية
السعوزية ،وم هذه الدراسات زراسة كل م ( :اجلراح،
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الثانوية بوج خاص ،ميثل حتديا كبريا أمام ننمية مهارات
القراءة الناقدة  ،ونع ي االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة؛
لكون واقعا مأزوما بالتقليد واجلموز ،وهو أمر يستدع
البحث والتدريس والتحليل يف سبيل التاور واالرنقاء ،وهو
ما نسعى الدراسة يف سبيل .

1997؛ وسامل2000 ،؛ وصدق 2000 ،؛ وعبد احلميد،
2001؛ وموسى2001 ،؛ وفهم 2003 ،؛ والظفريي،
)2006؛ وثافظ2008 ،؛ وحممد2010 ،؛ وأمحد،
2012؛ والسيد2012 ،؛ والبلوش .)2013،
وميك أن يكون أثد أسباب ضعف الاالبات يف فهم
ا قروء الارائق واالسرتانيجيات التعليمية اليت يستخدمها
معلمو اللغة العربية؛ إذ إن الارائق واالسرتانيجيات التقليدية
قد نسبب ا لل للاالبات ،وألهنا نعتمد بوج كبري على
ا علم فه ختلو م عنصر التشويق واإلثارة ،ونكون الدافعية
للتعلم فيها ضعيفة.
وقد ظهرت مشكلة هذه الدراسة بصورة واضحة عندما
نكررت مالثظة الباثثة يف أثناء إشرافها على طالبات
التدريب ا يداين ،اعتماز الاالبة ا علمة بشكل رئيس على
طرق التدريس ا عتازة أثناء ندريس القراءة ،زون إناثة فرص
احلوار وا شاركة والنشاط التعاوين إال يف ثدوز ضيقة ،األمر
الذي ميثل إشكالية ممتدة زمانا ومكانا.
وال خيفى ما يرتنب على ضعف الاالبات يف مهارات
القراءة الناقدة ،ويف عدم وجوز اجتاه إجيايب حنو القراءة ،م
آثار سلبية؛ منها ما يرنبط بالفهم واالستيعاب والتحليل،
ومنها ما يتعلق بتذوق النصوص ومتثلها ،فضال ع أثر ذلك
الضعف على ا ستوى العام للتعلم والثقافة.
م هنا ،فاحلاجة ملحة؛ لتنويع أساليب التدريس وطرائق
ا ستخدمة يف ندريس مازة اللغة العربية؛ عاجلة هذه
ا شكلة ،واالرنقاء باألزاء القرائ لدى الاالبات ،فالبد م
م يد م البحوث واجلهوز ع اسرتانيجيات وطرائق ثديثة
وجتريبها للتأكد م فاعليتها يف ننمية مهارات القراءة الناقدة.
فجاءت هذه الدراسة؛ للكشف ع أثر ندريس القراءة
التشاركية على ننمية مهارات القراءة الناقدة للمرثلة الثانوية
واالجتاه حنو القراءة.
ونرى الباثثة أن الواقع التعليم التقليدي ،الذي ننتظم
ب زروس اللغة العربية يف مجيع ا راثل الدراسية ،ويف ا رثلة

أهدف الدراسة:
-1حتديد مهارات القراءة الناقدة الالزمة لاالبات الصف
األول الثانوي.
-2حتديد أسس بناء الربنامج التعليم لاالبات الصف
األول الثانوي باستخدام مدخل القراءة التشاركية.
-3التعر على فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية
والفرق بينها وب :الاريقة التقليدية يف ننمية مهارات القراءة
الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي
-4التعر على فاعلية مدخل القراءة التشاركية يف حتس:
اجتاهات الاالب حنو القراءة.
أهمية الدراسة:
-1إظهار جدوى استخدام مدخل القراءة التشاركية يف ننمية
مهارات القراءة الناقدة.
-2ن ويد معلم اللغة العربية باسرتانيجية ثديثة ميك أن
نسهم يف رفع مهارات القراءة الناقدة لدى الاالبات.
-3ن ويد خماا مناهج اللغة العربية بقائمة مهارات القراءة
الناقدة ا ناسبة لاالبات الصف األول االثانوي؛ لإلفازة منها
عند ختايط منهج القراءة.
-4أن نكون هذه الدراسة إضافة علمية يف جمال القراءة
التشاركية ،وأن متهد لدراسات أخرى يف اجملال نفس .
-5نأيت هذه الدراسة استجابة للتوجهات احلديثة يف ناوير
مناهج اللغة العربية ،الداعية إىل ننمية ا هارات العقلية العليا،
اليت نعد مهارات القراءة الناقدة رستويات عليا رافدا ومكونا
رئيسا م مكونات العمليات العقلية.
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الوقت واجلهد ،باستخدام القدرات العقلية العليا كالتميي
واالستنتاج والتقومي ومقاومة الدعاية ،ونقاس بالدرجة اليت
ثصلت عليها الاالبة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة.

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة ع األسئلة اآلنية:
 -1ما مهارات القراءة الناقدة ا ناسبة لاالبات الصف األول
الثانوي؟
 -2ما أسس بناء الربنامج التعليم لاالبات الصف األول
الثانوي باستخدام مدخل القراءة التشاركية؟
 -3ما فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية يف ننمية
مهارات القراءة الناقدة؟
 -4ما فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية يف ننمية
االجتاه حنو القراءة؟
وقد انبثق عنها الفرضيات اآلنية:
 -1نوجد فروق ذات زاللة إثصائية ب :متوسا زرجات
طالبات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف القياس البعدي
على اختبار القراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية
لصاح طالبات اجملموعة التجريبية.
 -2نوجد فروق ذات زاللة إثصائية ب :متوسا زرجات
طالبات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف القياس البعدي
على مقياس االجتاه لصاح طالبات اجملموعة التجريبية.

االتجاه :ثالة االستعداز الفعل لدى الفرز ،ننظم ع طريق
خربن السابقة لالستجابات حنو ش ء مع :بأسلوب إجيايب
أو سليب.
الخلفية النظرية للدراسة
ونشمل اخللفية النظرية للدراسة حموري أساسي ،:سيتم
التارق إليهما بش ء م الشرح والتحليل.
المحور األول :القراءة الناقدة

مفهوم القراءة الناقدة

نعدزت اآلراء والتعريفات اليت نناولت مفهوم القراءة
الناقدة ،فمنهم م عرفها على أهنا "نوع م أنواع القراءة
يتالب م القارئ التمك م بعض مهارات الفهم كالتميي
وا قارنة ،ومهارات التحليل كاالستنتاج ،ومهارات التقومي
كإبداء الرأي ،وإصدار األثكام وفق معايري الوضوح،
والصحة ،والدقة ،واالرنباط ،والعمق ،واالنساع ،وا ناق"
(مفلح )2004،ومنهم م عرفها على أهنا "عملية نقومي
للمازة ا قروءة واحلكم عليها يف ضوء معايري موضوعية مما
يستدع م القارئ فهم ا عاين ا تضمنة يف النص ا قروء،
ونفسري زالالن نفسريا مناقيا مرنباا را يتضمن م
معار "(اليف )2012 ،كما مت نعريفها بأهنا "عملية عقلية
نشمل االستجابات الداخلية ،ا هو مكتوب ،ونشمل
العمليات العقلية ،اليت نستل م ندخل شخصية اإلنسان بكل
جوانبها؛ بغية نفسري ا عاين ،والربط واالستنتاج ،والنقد
واحلكم على ما يقرأ ،والقراءة بعد ذلك كل أسلوب م
أساليب النشاط الفكري حلل ا شكالت" (موسى.)2001،
وختلص الباثثة إىل أن القراءة الناقدة ماه إال عملية
عقلية نعمل على حتفي ذه الاالبة يف التفكري فيما نقرأه

التعريفات اإلجرائية:
مدخل القراءة التشاركية :منط ندريس يعتمد على قيام
الاالب يف جمموعات نعاونية م ( ،)6-4بأزوار حمدزة،
ونابيق أربع اسرتانيجيات متنوعة ومتكاملة خالل مراثل
قراءة النص؛ للوصول إىل فهم عميق حملتواه.
القراءة الناقدة :مستوى متقدم م القراءة نستهد

ننمية

القدرات العقلية العليا الناقدة م خالل آليات نعمل على
حتقيق مؤشراهتا ،وقيست بالدرجة الكلية ا تحصلة على
اختبار صازق وثابت م إعداز الباثثة.

مهارات القراءة الناقدة :أزاء طالبات الصف األول الثانوي
يف حتليل النص ا قروء ونقده ،واحلكم علي بيسر مع نوفري
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ومعرفة طريقة التفكري السليم ،وكذلك نسهم يف حتس :قدرة
الاالبات يف حتصيله الدراس يف ا واز ا ختلفة ،وننمية
ثقته الذانية  ،وحتمله مسؤولية التعلم.

باريقة ناقدة ،ونستايع م خالهلا حتليل النص ا قروء،
وإصدار األثكام.

أهمية القراءة الناقدة
نربز أاية القراءة الناقدة مع نعدز قنوات ا علومات يف
ثياننا والسرعة ا ذهلة يف انتشارها ونعدز الوسائل اليت
نعرض م خالهلا ،وإذا كان بعض ما يكتب ليس مرغوبا
في  ،أو كان علينا أن حنس الظ يف كانبي أو ناشري  ،فإن
جيب ندريب الاالب على مناقشة ما يقدم ا ؤلفون ،والتنبؤ
را يريدون  ،واستنتاج األفكار اليت نؤثر فيهم وقت كتاباهتم
وضوع مع ،:ونقومي احليثيات اليت يستخدموهنا عند مناقشة
موضوع ما ،وما قد يصيبهم م ضعف يف بيان األسباب
الداعية وقف يف قضية معينة (اليف.)2012 ،
ونكم أاية القراءة الناقد يف أهنا نعد ضرورة م
ضرورات اجملتمع ا تحضر النام ا تاور ا زهر ،فع طريقها
متحص األفكار ،وننمو احلياة الثقافية والفكرية زاخل اجملتمع،
وع طريقها يتشكل ا واط ا نتج ا ستنري ،فالدعوة للقراءة
الناقدة ه زعوة إىل إعمال العقل وإبداء الرأي  ،والتفكري
السليم (اجلالل.)2004،
ونرجع أاية القراءة الناقدة إىل كوهنا نساعد على فهم
الرسالة ا راز إيصاهلا با ازة ا قروءة فهما عميقا ،واستثارة
اخلربات السابقة للاالب لرباها را يقرأ ،والتفتح العقل ،
ونقبل الرؤى ا ختلفة واألفكار اجلديدة ،ونعمل أيضا على
جتنب التحي الفكري ،ونساعد يف إصدار األثكام
ا وضوعية ،ونكشف ع األسباب اخلاطئة ،واالفرتاضات
غري ا دعمة ،والعالقات ا صانعة ،والنتائج غري ا ناقية،
وجتعل كذلك الاالب يف ثالة يقظة زائمة ،ونفاعل مع
الكانب ،ونعمل على حتصين ضد التأثريات اإلقناعية
ا غلوطة (.)Parlindungan,2012
وختلص الباثثة إىل أن القراءة الناقدة نسهم يف نكوي
الشخصية الواعدة ،ويف إعداز القازة وأصحاب القرارات
إعدازا سليما را حتقق م أعمال اخليال وانساع ا دارك،

مهارات القراءة الناقدة

كما نب :لنا فيما سبق بأن القراءة الناقدة عملية عقلية
هلا أاية كربى يف ننمية شخصية الاالبات ،ونع ي ثقته
ورفع مستواه الفكري ،فكان البد هل م امتالك مهارات
القراءة الناقدة ،واهلد م ذلك هو نسهيل فهمها،
ومناقشتها ونساعد كذلك ا علم يف إعداز أهدا القراءة،
واستخدام الارائق التدريسية ا ساعدة يف نقد ا ازة ا قروءة.
وقد ذهب كثري م الباثث :إىل حتديد أهم مهارات القراءة
الناقدة.
فقد ثدز ثس )2007( :مهارات القراءة الناقدة يف
عدة حماور رئيسة ينبثق عنها عدز م ا هارات الفرعية على
النحو اآليت:
أوال :حتديد أفق التوقعات :وم خالهلا يستايع الالبة م
نوقع أفكار النص م خالل عنوان  ،ويتوقع أيضا هناية قصة
يقرؤوهنا ،ويستدل كذلك م فقرات النص على معلومات
جديدة ميك أن يبىن عليها موضوع النص.
ثانيا :مقارنة النص :وفيها يوازن الالبة ب :األفكار الرئيسة
يف النص ا قروء يف ضوء نوقع م أفكار ومدى ا ناسبة
بينهما ،ويستايع م خالهلا التعبري ع معىن النص را
يتناسب مع ميول وقدران  ،وكذلك حيدز مدى إسهام
ا فرزات يف بناء الصورة اليت عرب عنها الكانب مع نوظيف
بعض األلفاظ الوارزة يف النص يف سياقات لغوية جيدة
ومتعدزة.
ثالثا :ملء الفجوات يف النص :ع طريق حتديد مواضع
اإلجياز باحلذ والكشف ع نلميحات الكانب يف النص،
وإثارة األسئلة ثول اجلوانب الغامضة يف النص والتميي ب:
التعميم القائم على زليل والتعميم ال ائف.
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وآخرون نرى أن هذه االسرتانيجية نقوم على زمج التعليم
التبازيل هبا ،وهذا مايذهب إلي زينول ( )Zaionl, 2012يف
نعريف هلذه االسرتانيجية بأهنا عبارة ع منهج معدل يدمج
التعليم التبازيل واسرتانيجية التعلم التعاوين ،ويرك على الفهم
لدى ا تعلم  ،إذ بدأت ممارسة هذه االسرتانيجية كفكرة
ندمج ب :مكون :نعليمي :يتمثالن يف إعازة نوليف
التدريس التبازيل على يد بالنكسر وبراون
( )Palincsar&Brown,1984وب :التعليم التعاوين على يد
جونسون وجونسون ( .)1987وم هنا فإن التعليم التبازيل
يؤكد على قيام ا علم :وطلبتهم بإجراء ثوار نعليم ؛
ساعدة الالبة لتجاوز صعوباهتم يف نعلم وفهم ا واز
التعليمية م خالل اسرتانيجيات التلخيص والتوضيح
والتساؤل والتنبؤ ،مث ناويرها يف خاوات وإجراءات مدجمة
بالتعلم التشارك ليتم اسخدامها على يد كلنجر وفاغون
اللذي يعوز هلما فضل ناوير مدخل القراءة التشاركية يف عام
( )1987زينول) (Zainol, 2012وا الثظ هنا أن القراءة
التشاركية مدخل يتم في الدمج ب :اسرتانيجيات الفهم
القرائ للنصوص القرائية وب :التعلم التعاوين؛ إذ يتم ندريب
ا تعلم :على اسرتانيجيات القراءة مع جمموعات صغرية؛
للتوصل إىل فهم عميق ا يتضمن النص ا قروء م معان
) )Klingner&alison,2007
وهذا يؤكد على أن هذا ا نهج جاء لتع ي مستوى فهم
النصوص ا قروءة لدى الالبة ،وقد صمم بصورة خاصة؛
لتدريس وننشيط اسرتانيجيات استيعاب نلك النصوص،
وبناء علي يعمل الاالب يف جمموعات نشاركية وفقا ألزوار
معينة أثناء القراءة ،وهذا ما ذهبت إلي ستاندش (2005
 )Standish,إذ أشارت إىل أن مدخل القراءة التعاونية يعتمد
على نظرية التعلم البنائ االجتماع يف نعلم ا وضوعات
القرائية؛ إذ ينشط ا تعلمون فيها للتفاعل مع النصوص
بعضهم مع بعض؛ إلضفاء معان متنوعة وفقا ا يستشعرون
يف النص م معان وأثداث ،وهو يؤكد على مدخل نناول

رابعا :االستنتاجات ا وسعة :نكشف ما يستل م ا وضوع
م أفكار ،واقرتاح معلومات مكملة وثلوال شكالت أثارها
موضوع النص ،وبناء معلومات جيدة يف ضوء معلومات
النص.
وكذلك ذهب ثافظ ( )2008إىل أن مهارات القراءة
الناقدة ميك إمجاهلا فيما يأيت:
أوال :مهارات االستنتاج :ونتمثل يف استنتاج هد الكانب
وزوافع م كتابة ا وضوع والنتائج م النص ا قروء ،وكذلك
الفكرة الرئيسة للفقرة.
ثانيا :مهارات التميي  :وختتص يف التميي ب :احلقيقة والرأي،
وا عقول وغري ا عقول م األفكار ،وما يتصل با وضوع ،وما
ال يتصل.
ثالثا :مهارات التقومي وإصدار األثكام :ويتعلق ذلك يف
إصدار األثكام على صحة عنوان النص ا قروء ،واألزلة اليت
نقوم عليها ا شكلة ،ومدى حتي الكانب ألهداف  ،ومدى
حتقيقها ،وكفاءة الكانب يف اختيار ا وضوع.
أما السيد ( )2012فقد ثدز مهارات القراءة الناقدة يف
اآليت:
 حتديد الفكرة الرئيسة التوصل إىل استنتاجات التفرقة ب :احلقائق واآلراء. ا قارنة والتقابل. حتديد النموذج التنظيم للنص. حتديد العالقة ب :السبب والنتيجة.المحور الثاني :مدخل القراءة التشاركية:

مفهوم مدخل القراءة التشاركية:
ه جمموعة م االسرتانيجيات ،صممت لتحس:
القدرة على استيعاب النصوص ا قروءة ونرقية استيعاب
احملتوى النق لدى الاالب ،ونسهيل الوصول للنصوص
عالية ا ستوى ،باإلضافة إىل ننشيط مشاركة الاالب
( .)Boardman et al ,2015وم خالل ما ذهب إلي بورزمان
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(ا االعة) ،ووضع أهدا القراءة ،والتساؤل الذايت ،ونوضيح
الفهم والتلخيص ونصحيح استخدام االسرتانيجيات.
وقد أشار كلنجر فون( (Klinger&Vaughn,1998إىل أن
القراءة التعاونية يتم فيها ندريب القراء على فهم النص ا قروء
م خالل جمموعة م اإلجراءات نتمثل يف :ا عاينة،
واالندماج (نقدم نوقف) ،واستنتاج جوهر فهم النص،
واالختتام وهذا ماذهب إلي برمير وآخرون ( (Bremer,et
 al,2002بأن هناك عدزا م االسرتانيجيات اليت نعد رن لة
إجراءات ميارسها ا تعلمون يف جمموعات نعاونية صغرية
خالل مراثل قراءة النص( قبل ويف أثناء وبعد) ونتمثل يف:
ا عاينة ،واالندماج (نقدم –نوقف)  ،والتنبؤ  ،والتلخيص.
ونرى الباثثة بأن دخل القراءة التشاركية أربع
اسرتانيجيات ه  :العرض األويل ،واسرتانيجية العناصر
ا فهومة أو الصعبة يف النص ،واسرتانيجية حتديد جوهر
ا وضوع ،واسرتانيجية التلخيص واخلامتة ـ باإلضافة إىل
إجراءات أخرى نع :الاالبات على استخدامها وثده ،
ونابق الاالبات ذوات ا ستويات ا تباينة م خالهلا
اسرتانيجيات نعينه على الفهم يف أثناء قراءة ج ء مع :م
النص .ويعمل ضم جمموعات مكونة م مخس أو ست
طالبات ،وإعااء كل منه أزوارا حمدزة مسبقا ،ويكون زور
ا علم /ا علمة بيان االسرتانيجيات األربع بأكملها قبل
استخدامها ،ونوضيح كيفية نابيقها ،وفيما يأيت نلق الباثثة
الضوء على خاوات كل اسرتانيجية:

النص ا قروء م خالل ناوير اسرتانيجيات التعليم التبازيل
وننفيذها خالل جمموعات متنوعة م ا تعلم :ا تعاون:
بعضهم مع بعض يف أزوار نشاركية متكاملة؛ لتحقيق
أهدا متنوعة.
وهذا مايراه الروم ( )Al-Roomy ,2013عندما ذكر أن
م الضروري معرفة أن القراءة التشاركية مبنية على نظريات
فيجونكس يف التعليم والبنائية االجتماعية .ومهما يك م
أمر فإن ويف ضوء ما نقدم يتضح أن مدخل القراءة التشاركية
مي ج ب :االسرتانيجيات ا عرفية وما وراء ا عرفة لتنمية
ا هارات العليا للقراءة يف النقد والتذوق واإلبداع.
وخلصت الباثثة م خالل بيان مفهوم مدخل القراءة
التشاركية إىل أن جمموعة م اإلجراءات التعليمية اليت يقوم
هبا الالبة يف عملية نشاركية بعضهم مع بعض يف جمموعات
متنوعة؛ لتناول النص األزيب وذلك بإعازة بناء ا عاين
ا تضمنة في باستخدام اسرتانيجيات متنوعة خالل مراثل
قراءة النص؛ لفهم مدلوالن ونذوق مجاليان .
مدخل القراءة التشاركية وخطواته:

ويتضم مدخل القراءة التشاركية أربع اسرتانيجيات
رئيسة ،ينبثق م كل اسرتانيجية بعض االسرتانيجيات الفرعية
ويف ما يأيت بعضها :نلخيص ا علومات ،طرح جمموعة م
األسئلة واإلجابة عنها ومراقبة الفهم ،ومناقشة القري  ،ويتم
استخدام االسرتانيجيات الفرعية يف ضوء ثالث مراثل ه :
مرثلة ما قبل القراءة ،وأثناء القراءة ،وما بعد القراءة ،ويتم
نفعيل هذه االسرتانيجيات م خالل إجراءات التعلم
التعاوين؛ إذ إن لكل طالب زورا حمدزا ومسؤوال يف إرشاز
إليها ( (Kligner et al
ونوجي زمالئ يف اجملموعة اليت ينتم
. ,2007
ثدز سكميت ) ( Schmih, 1990جمموعة م
اإلجراءات اليت نستخدم للتدريب على نناول ا ازة ا قروءة
بالفهم والتفسري والتذوق ونتمثل يف التنبؤ ،وا راجعة

أوال :العرض األولي:
ً

وه أوىل االسرتانيجيات اليت نرنبط ارنباطا وثيقا رنهج
القراءة التشاركية؛ ونعين ننشيط ا عرفة السابقة والتنبؤ ،ونتم
قبل قراءة النص ،إذ يضم العرض األويل القيام بالتنبؤ
واالنصال باخلربات ا عرفية األولية والربط بينها وب :ا عرفة
ا كتسبة م النص ا قروء ،مما يولد عند الاالبات الرغبة
والتشجيع على القراءة الفعالة ،وهذا ماذهب إلي
الروم ( ) Al-Room, 2013إذ أوضح بأن العرض األويل يعد
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اسرتانيجية ما قبل قراءة النص ،ويساعد الاالب على
استحضار ما يعرفون مسبقا ع ا وضوع ا قروء ،وصنع
التكهنات عما ميك أن حتتوي القاعة ا راز قراءهتا ،كما
متك هذه االسرتانيجية الاالب م إثداث الرغبة والدافعية
لقراءة النص ،ومتدهم بالغرض للقراءة ،وربط اخلربات با عرفة،
واستكشا األفكار عما سيقرؤون يف النص.
ويتم يف هذه ا رثلة اطالع الاالب على النص كوثدة
واثدة قبل قراءة كل ج ء من  ،إذ خلص زينول
أهدا االستعراض يف اآليت(Zainol,2012) :
أ -معرفة أقصى ماميكنهم م القاعة يف فرتة زمنية
النتجاوز زقيقت :أو ثالث زقائق.
ب -ننشيط اخللفية السابقة ع ا وضوع.
ج -مساعدة الاالب على صنع التنبؤات عما يدرسون .
ون ــرى الباثث ــة أن اسـ ـرتانيجية الع ــرض األويل ينبث ــق عنه ــا
اسرتانيجيتان فرعيتان نستخدمان لتابيق االسرتانيجية الرئيسة
واا:
أ -العصف الذهين :الستثارة ا عرفة السابقة للاالب
ثول النص ا قروء.
ب -التنبؤ :را سيتعلم الاالب ع موضوع النص.

غري ا فهومة عند م نعال االستيعاب عندهم؛ ألن يف
ذلك نأثريا مباشرا على استيعاهبم للنص ا قروء ،وهذا يقوز
إىل ضرورة اهتمام ا علم :بنوعية ا فرزات اليت ندرس،
وكيفية ندريسها .وقد اقرتح كلينجر بعض االسرتانيجيات
الفرعية؛ إلصالح اخللل يف االسرتانيجية الرئيسة ونتمثل يف:
أ -إعازة قراءة اجلمل بدون الكلمة الصعبة ،والبحث
يف أي معلومات متاثة ميك أن نساعد يف فهم معىن نلك
الكلمة.
ب -إعازة قراءة اجلملة مع وجوز الكلمة الصعبة،
والرتكي على اجلمل قبل نلك الكلمة أو بعدها حبثا ع أي
خيوط وزالئل نقوز إىل فهم ا عىن.
ج -البحث ع سوابق أو لواثق يف الكلمة.
ز -حتليل الكلمة إىل أج اء صغرية ،مث البحث م بينها
عما ميك أن يقوز إىل فهم ا عىن.
ونذهب الباثثة إىل أن ميك ندريس هذه االسرتانيجية
للاالبات منذ بداية العام الدراس  ،واستخدامها يف سياقات
خمتلفة ،ونابق الاالبات اسرتانيجية اإلصالح يف البداية
رساعدة ا علم ،مث نابقها الاالبات وثده يف جمموعاهت
الصغرية.

نرنبط هذه االسرتانيجية اليت نابق خالل مرثلة القراءة
رفهوم ا راقبة الذانية ،مما ميك الاالبات م حتديد فهمه
ألج اء معينة يف النص؛ أي أن عندما نقرأ فإننا قد نفهم
النص ومعاين الكلمات ،أو قد نتوقف ع القراءة بسبب
عدم القدرة على فهم كلمة ال ندرك معناها رعىن أن
االستيعاب يف هذه الفرتة قد نعال ،لذا ينبغ ندريس
الاالبات فكرة البحث ع األفكار األساسية؛ ساعدهت
على معرفة معاين الكلمات أو قراءة اجلمل بعد أو قبل نلك
العناصر غري ا فهومة؛ للتأكد م استااعته معرفة معانيها.
ونرى الباثثة أن على ا علم :االنتباه للدور احلاسم
الذي يلعب ناور ا فرزات يف النص ا قروء بالنسبة للكلمات

هلذه االسرتانيجية أاية كربى للمتعلم:؛ حلاجتهم إىل
استخالص معلومات معينة م النص ا قروء ،إذ نقوم
الاالبات يف هذه ا رثلة بقراءة كل فقرة م فقرات النص
بصورة سريعة حبثا ع األفكار األساسية لكل فقرة والنص
بكامل أو لتلخيص ا علومات ا همة.
واهلد م هذه االسرتانيجية ه ندريب الاالب على
حتديد الفكرة الرئيسة م ا وضوع القرائ  ،وصياغتها بلغتهم
اخلاصة ،واستبعاز كل التفاصيل غري الضرورية أو ا همة يف
ا وضوع ،وعلي فإن زور الاالب يف هذه ا رثلة التدرب
على حتليل ا علومات الوارزة يف ا قروء حتليال يقوم على
مسح عدز كبري م الفقرات الوارزة في ؛ للوقو على

ثالثًا :استراتيجية تحديد جوهر الموضوع:

ثانيًا :استراتيجية تحديد العناصر المفهومة أو الصعبة:
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اإل ام رهارات مهمة ،نتصل بارح األسئلة ،وإزارة
ا ناقشات ،ونصميم ا واقف التعليمية ا شوقة وا ثرية.
وعلى ا علم أن يتخذ القرارات اخلاصة باألهدا ،
ونشكيل اجملموعات ،وشرح أساسيات االسرتانيجية ،والتقومي
الشامل ألعمال الاالبات ،كما جيب علي أن خيتار األنشاة
اليت ن يد م زافعية ا تعلم. :
إن نوظيف ا علم ألساسيات القراءة التشاركية العملية
التعليمية خيلق نفاعال مشرتكا ب :ا علم والاالب الشربيين،
الانااوي ( ،)2001،زعمس.)2008 ،

الكلمة اليت متثل ا فهوم الرئيس أو حتديد الفكرة األكثر
أاية ،وميك االستعانة بفنية طرح األسئلة م قبل م  ،ما أو
ماذا ). (Klingne et al 2007
ونرى الباثثة أن أاية هذه االسرتانيجية نكم يف نعلم
الاالبات كيفية استبعاز التفاصيل األقل أاية؛ وذلك
بتقليص عدز الكلمات ا ستخدمة يف اإلجابة ع األسئلة.
رابعا :الخاتمة أو التلخيص:
ً

وهذه االسرتانيجية ه آخر االسرتانيجيات ،ونتم بعد
االنتهاء م القراءة  .وه عبارة ع نوليد ورز على األسئلة
عما يقرؤون  ،إضافة إىل اختصار األفكار األساسية ا وجوزة
يف النص .وهدفها هو حتس :مستوى معرفة وفهم ونذكر
الاالب ا قرؤوه ).( Ghorab,2013
وذكر غراب ( (Grabe,2009أن اهلد م هذه
االسرتانيجية هو ندريب الاالب على فهم ا وضوع ،وننمية
الذاكرة؛ وذلك م خالل نلخيص ا وضوع ا قروء بصياغة
جمموعة م األسئلة ثول األفكار الرئيسة أو ا همة اليت
ورزت يف ا وضوع  ،مث البحث ع إجابة هلذه األسئلة ،فإذا
متك الاالب م اإلجابة ع هذه األسئلة فهذا مؤشر
جيد جلوزة صياغة السؤال ،وإال فالعكس صحيح.
ونرى الباثثة أن هذه االسرتانيجية هلا أاية كربى،
ونتمثل هذه األاية يف كوهنا آخر االسرتانيجيات اليت
نستايع م خالهلا احلكم على قدرة الاالبات يف فهمه ا
قرأن  ،ويتم ذلك م خالل استخدام اسرتانيجيت :فرعيت:
اا :طرح األسئلة ونوليدها ،وا راجعة والتقومي.

ثانيًا :دور الطالب:

إذ يقوم بعدة أزوار منها كلنجر)) Klingner,2010
 -1القائد :يقوم أثد ا تعلم :بقيازة اجملموعة؛ لتنفيذ ا هام
ا الوبة منهم يف القراءة التشاركية ع طريق نوجي أفراز
اجملموعة إىل ما يقرؤون م خالل نابيق االسرتانيجيات
ا الئمة مع استخدام ا ساعدة م ا علم إذا نالب األمر
ذلك.
 -2خبري حتديد العناصر الصعبة :والذي يقوم بتوزيع
بااقات العمل لتذكري اجملموعة بانباع خاوات معينة لتحديد
مواط الصعوبة يف فهم ا فرزات وا فاهيم ا تضمنة يف النص
القرائ ونذوقها.
 -3ا عل  :وهو الذي يقوم بالتواصل مع أفراز اجملموعة
كافة؛ لتشجيعهم على القراءة وا شاركة يف ا ناقشات اليت
ندور ثول ا وضوع ،والتأكد م أن كل طالب يف اجملموعة
يشارك بإجيابية ،وأن مشاركتهم نتم يف الوقت احملدز وا ناسب
ل.
 -4ا شجع :يقوم رشاهدة أزاء اجملموعة وإعااء نغذية
راجعة ع مدى نقدم اجملموعة إذ يقدم الدعم ل مالئ ويقدم
هلم اقرتاثات؛ لتحس :األزاء.
 -5ا قرر :والذي يقوم بالتواصل ب :أفراز اجملموعة للقراءة
وا شاركة يف نناول األفكار وهو ما جيعل كل فرز مشارك يف
اجملموعة مسؤوال ع نعلم اجملموعة كاملة.

دور كل من المعلم والمتعلم في مدخل القراءة

التشاركية

أوال :دور المعلم
ً

يكم زور ا علم بالقراءة التشاركية يف زور ا وج ،
وا رشد ،وا سهل للتعلم ،وكيفية إزارة ا وقف التعليم إزارة
ذكية ،حبيث يوج ا تعلم :حنو اهلد  ،وهذا يتالب من
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ذات زاللة إثصائية يف اختبار القراءة الناقدة نع ى ألثر
طريقة التدريس ،وجاءت الفروق لصاح الاريقة التجريبية.
قام الشهري ( )2012بدراسة هدفت إىل معرفة فاعلية
برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة يف ننمية مهارات
الفهم القرائ  ،واالجتاه لدى نالميذ الصف السازس
االبتدائ  .وخلصت النتائج إىل وجوز فروق لصاح مهارات
ا ستوى احلريف واالستنتاج والناقد والتذوق واإلبداع  ،كما
يوجد فروق لصاح االجتاه.
وهدفت زراسة أمحد ( )2011إىل الكشف ع أثر
استخدام أنشاة الذكاءات ا تعدزة يف ننمية مهارات القراءة
الناقدة والكتابة اإلبداعية ،والدافع لإلجناز لدى طالب
الصف السازس االبتدائ ردينة طهاا .وأسفرت النتائج
فاعلية أنشاة الذكاءات ا تعدزة يف ننمية مهارات القراءة
الناقدة ،ومهارات الكتابة اإلبداعية ،ويف ننمية الدافع لإلجناز
وأجرى السخين ( )2008زراسة هدفت إىل نصميم
برنامج نعليم قائم على الكورت والكشف ع أثره يف ننمية
مهارات فهم ا قروء با ستوي :الناقد واإلبداع لدى طلبة
الصف العاشر األساس  ،م خالل نوفري الفرص التدريبية
للالبة ؛ (ومراعاة مبدأ ا رونة يف التعلم) ،وأظهرت النتائج
وجوز أثر زال إثصائيا يع ى إىل طريقة التعليم لصاح
اجملموعة التجريبية ،ومل يظهر أي أثر زال إثصائيا يع ى إىل
متغري اجلنس ،أو التفاعل ب :طريقة التعليم واجلنس.
أجرى هوب ( )Hopps,2005زراسة هدفت إىل أثر
اسرتانيجية ندريس نتعلق بالفكرة الرئيسة وإجراءات مراقبة
الذات على استيعاب النص ا قروء يف ا ستوى الناقد،
وأشارت النتائج إىل أن اإلجراءات ا ستخدمة يف ندريس
الاالب زازت م قدرهتم على استيعاب الفكرة الرئيسة يف
ا ستوى الناقد.
وقام القااونة ( )2004بدراسة هدفت إىل بناء برنامج
نعليم حموسب يف القراءة الناقدة للصف العاشر ،وقياس
فاعليت بالقراءة واالجتاه حنوها ،ومت نوزيع عينة الدراسة على

 -6ا ؤقت :وهو الذي حيدز زم نناول كل مهمة م مهام
القراءة الناقدة يف ضوء ال م احملدز هلا.
الدراسات السابقة
الدراسات الخاصة بمهارات القراءة الناقدة
أجرت البلوش ( )2013زراسة هدفت إىل قياس
مستوى متك طلبة الصف العاشر األساس م مهارات
القراءة الناقدة ،ومستواهم يف األزاء التحصيل يف مازة اللغة
العربية .وقد أظهرت النتائج أن هناك ضعفا يف مستوى متك
طلبة الصف العاشر األساس م مهارات القراءة الناقدة،
كما أظهرت وجوز فروق زالة إثصائيا ب :متوساات
زرجات الالبة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة وفق متغري
النوع لصاح اإلناث ،وبينت الدراسة فروقا ب :متوساات
زرجات الالبة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة وفق متغري
ا ستوى التحصيل يف مازة اللغة العربية لصاح األعلى(ممتاز)
وهدفت زراسة هند ( )2013إىل التعر على أثر
استخدام اسرتانيجية التدريس التبازيل يف ننمية مهارات الفهم
القرائ  ،واالجتاه حنو القراءة لدى طالبات الصف السابع
بدولة الكويت ،وأسفرت النتائج ع وجوز فروق زالة
إثصائيا ب :متوسط زرجات الاالبات يف اجملموعة
التجريبية ،ومتوسط زرجات اجملموعة الضاباة يف االختبار
البعدي للفهم القرائ وذلك لصاح اجملموعة التجريبية.
وأسفرت الدراسة ع عدم وجوز فروق زالة إثصائيا ب:
متوسط زرجات الاالبات يف اجملموعة التجريبية ومتوسط
زرجات الاالبات ق اجملموعة الضاباة يف مقياس االجتاه
حنو القراءة .
وقام كل م السلييت ومقدازي ( )2012بالكشف ع
أثر برنامج نعليم قائم على ا دخل الوظيف يف ننمية
مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساس
 ،ولتحقيق هد الدراسة صمم الباثثان برناجما نعليميا
قائما على ا دخل الوظيف  ،وأظهرت النتائج وجوز فروق
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وقام فوج وآخرون ( )Vaughn et al ,2011بدراسة
هدفت إىل ن ويد الاالب عينة الدراسة باسرتانيجية القراءة
التشاركية؛ لتحس :مهارات الفهم القرائ  ،وكان الاالب
يعانون صعوبات يف مهارة القراءة ،بينت الدراسة وجوز فروق
ذات زاللة إثصائية يف مستويات فهم ا قروء لصاح
اجملموعة التجريبية ،واززياز فاعلية ا علم :يف أثناء التدريس
مما زاز زافعية الاالب.
وقام سليمان ( )2011بدراسة هدفت إىل بناء برنامج
قائم على مدخل القراءة االسرتانيجية التعاونية للنصوص
األزبية لتنمية مهارات التذوق األزيب لدى طالب ا رثلة
الثانوية .وقد أسفرت النتائج ع وجوز فروق ذات زاللة
إثصائية يف ننمية مهارات التذوق األزيب كليا ،ووجوز فروق
زالة لكل مهارة لصاح اجملموعة التجريبية.
وأجرى فان (  )Fan,2010زراسة هدفت للكشف ع
أثر اسرتانيجية القراءة التشاركية يف فهم ا قروء لدى الالبة
التايواني ،:وأسفرت النتائج ع وجوز أثر إجيايب زال
السرتانيجية القراءة التشاركية يف مستويات فهم ا قروء لدى
طلبة اجملموعة التجريبية ،ومتك الالبة م طرح أسئلة
استيعابية ،واستخالص األفكار الرئيسة ،وإجياز زالئل ندعم
األفكار ،وأسهمت اسرتانيجية القراءة التشاركية م متك:
طلبة اجملموعة التجريبية م التنبؤ رعاين ا فرزات ،واالقتباس،
ونوظيف ا فرزات اجلديدة يف ثل ا شكالت.
وقام وانج ( )Wang,2008بدراسة استهدفت التحقق م
فاعلية مدخل اسرتانيجية القراءة التشاركية ا عدل على ننمية
مهارات الفهم القرائ لدى نالميذ الصف السازس االبتدائ
بتايوان ،وأظهرت النتائج فاعلية ا دخل يف ننمية مهارات
الفهم القرائ بوج عام ،كما أن ساعد يف فهم التالميذ
ضمون القصة بوج أفضل ،وزاز م زافعية نعلمهم للغة
اإلجنلي ية.
وقام جانيم ( (Ganem,2008بدراسة استهدفت ننمية
مهارات الفهم القرائ لدى طالب الصف األول اإلعدازي

ثالث جمموعات ه  :جمموعة جتريبية ندرس الربنامج
باحلاسوب ،وجمموعة جتريبية ندرس الربنامج م زون
ثاسوب ،وجمموعة ضاباة ندرس بالاريقة االعتيازية،
وأزت النتائج إىل نفوق اجملموعة التجريبية اليت زرست
بالربنامج التعليم احملوسب على اجملموعت :األخري :يف
مهارات القراءة الناقدة ،ونفوقت اجملموعة اليت زرست
بالربنامج التعليم م زون ثاسوب ،على اجملموعة الضاباة
يف ا هارات نفسها ،يف ث :مل يك هناك فرق زال إثصائيا
ب :اجملموعت :التجريبيت :يف نلك ا هارات .أما اجتاه
الاالب عينة الدراسة حنو القراءة فقد كان إجيابيا لدى
اجملموعت :التجريبيت:؛ إذ نفوقتا على اجملموعة الضاباة ،ومل
يك هناك فرق يف االجتاه ب :اجملموعت :التجريبيت.:
الدراسات الخاصة بالقراءة التشاركية

أجرى ا شرايف زراسة ( )Al-Mashrafi,2012يف إسبانيا
هدفت للكشف ع أثر اسرتانيجية التعلم التشارك يف ننمية
مهارات التحدث والقراءة لدى اإلسبان الذي يتعلمون اللغة
اإلجنلي ية كلغة ثانية ،هدفت إىل التعر ع أثر التفاعل
التشارك ب :الالبة عرب ثواراهتم ونقاشاهتم م جهة،
ونفاعلهم مع ا علم م جهة أخرى ،وأسفرت النتائج ع أن
العمل التشارك يف مجاعات صغرية أزى إىل حتس :مهارات
التحدث ،وكذلك القدرة على نشكيل ا عىن لدى الالبة
الذي يتعلمون اللغة اإلجنلي ية كلغة ثانية ،كما نب :حتس
اجتاهاهتم حنو اللغة.
وأجرى نشو وآخرون ( (Chu et al .2011زراسة هدفت
للكشف ع أثر أساليب التدريس التشاركية يف حتس:
التحصيل ،وفهم ا قروء لدى عينة م الالبة ،ونوصلت
النتائج إىل وجوز أثر إجيايب دخل القراءة التشاركية يف القدرة
القرائية ،ميك الاالب م العمل معا مما أزى إىل زيازة
سرعتهم يف القراءة وننمية ثروهتم اللغوية ،وحتس اجتاهاهتم
بسبب نعلم القراءة التشاركية.
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ناوير أزوات البحث ،وبلورة ا شكلة واستخدام ا نهج شب
التجرييب.
ومتي ت الدراسة احلالية ع الدراسات األخرى يف أهنا نعد
الدراسة العربية األوىل يف ا ملكة العربية السعوزية اليت نبحث
يف بناء برنامج للقراءة التشاركية لتحس مهارات القراءة
الناقدة واالجتاه حنو القراءة.

بسلانة عمان باستخدام مدخل اسرتانيجية القراءة التشاركية،
وكشفت النتائج ع فاعلية الربنامج يف ننمية مهارات الفهم
القرائ .
وأجرى أندروز -نوبو (  ) Andrews-Tobo,2009زراسة
يف جورجيا بالواليات ا تحدة األمريكية هدفت للكشف ع
أثر اسرتانيجية التعليم التشارك يف حتس :االستيعاب القرائ
وفهم الرياضيات لدى طلبة ا رثلة األساسية ا توساة،
نكونت عينة الدراسة م ( )92طالبا وطالبة م طلبة
الصف :السابع والثام للمرثلة األساسية ا توساة ،وأظهرت
نتائج الدراسة وجوز فروق زالة إثصائيا يف التفسري والتقييم
والتحليل لصاح طلبة اجملموعة التجريبة ،وعدم وجوز فروق
زالة إثصائيا ب :متوساات أزاء اجملموعة التجريبية نع ى
تغريي الصف واجلنس.
وأجرى عل أكربي وجناز ((Aliakbari&Nejad, 2010
زراسة يف إيران هدفت إىل الكشف ع أثر التعليم التشارك
يف حتس :مهارات القراءة والقواعد عند متعلم اللغة
اإلجنلي ية كلغة ثانية .نكونت العينة م ( )58طالبا م
طالب الصف األول ا توسط يدرسون يف إثدى مدارس
الذكور يف طهران ،وأظهرت النتائج وجوز فروق ذات زاللة
إثصائية يف حتصيل القواعد واالستيعاب القرائ لصاح
طالب اجملموعة التجريبية الذي زرسوا باسرتانيجية التعليم
التشارك .

حدود البحث:
يقتصر البحث على احلدوز اآلنية:
احلدوز ا وضوعية :مدخل القراءة التشاركية ،مهارات
القراءة الناقدة ،االجتاه حنو القراءة.
احلدوز البشرية :طالبات الصف األول الثانوي رحافظة
ا امحية مدرسة (الثانوية األوىل ،والثانوية الثانية) ألن طالبات
هذه ا رثلة قد وصل إىل مستوى مناسب م النضج
العقل .
احلدوز ال مانية :طبقت عرب الفصل الدراس األول
 2017دة شهر
إجراءات البحث:
منهج البحث وتصميمه :استخدمت الباثثة ا نهج شب
التجرييب؛ لدراسة أثر استخدام مدخل القراءة التشاركية على
ننمية مهارات القراءة الناقدة  ،واالجتاه حنو القراءة لدى
طالبات الصف األول الثانوي

التعقيب على الدراسات السابقة

متغيرات البحث:

باستقراء الدراسات السابقة اليت نناولت مهارات القراءة
الناقدة ومدخل القراءة التشاركية ميك استنتاج ما يأيت:
قدمت هذه الدراسات جمموعة م خاوات القراءة
التشاركية واليت مت االستفازة منها يف حتديد اخلاوات
اإلجرائية لتدريس القراءة لتنمية مهارات القراءة الناقدة ،كما
أفازت الباثثة م الدراسات السابقة يف ناوير زراستها م
ثيث مهارات القراءة الناقدة واإلطار النظري ،كما أفازت يف

المتغير المستقل :مدخل القراءة التشاركية .

المتغيرات التابعة :مهارات القراءة الناقدة  ،واالجتاه حنو

القراءة

أفراد الدراسة :نكونت عينة الدراسة م ( )40طالبة م

طالبات الصف األول الثانوي يف حمافظة ا امحية يف ا ملكة
العربية السعوزية؛ لتشكيل اجملموعة التجريبية ومت ندريسها
باستخدام الربنامج التعليم القائم على مدخل القراءة
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أوال :قائمة مهارات القراءة الناقدة:
ً

التشاركية ،و( )40طالبة م طالبات الصف األول الثانوي
يف ا درسة الثانوية الثانية با امحية؛ لتشكيل اجملموعة
الضاباة ،ومت ندريسها بالاريقة االعتيازية ،وقد مت اختيار
ا درست :ا ذكورن :آنفا بصورة قصدية؛ لسهولة التوصل

أ-هد بناء القائمة :هدفت هذه القائمة إىل حتديد
مهارات القراءة الناقدة .
ب -مصازر بناء القائمة :االطالع على بعض الكتب
وا راجع اليت نناولت القراءة الناقدة.
 االطالع على الدراسات والبحوث اليت نناولت القراءةالناقدة.
 آراء بعض ا تخصص :يف اللغة العربية وآزاهبا وطرقندريسها.
ج -ضبط القائمة :بعد إعداز القائمة يف صورهتا األولية،
مت عرضها على جمموعة م ا تخصص :يف اللغة العربية
وآزاهبا وا ناهج وطرق ندريس اللغة العربية؛ وذلك إلبداء
الرأي يف القائمة م ثيث انتماء ا هارة للمحور الوارزة في ،
ومناسبة ا هارة للاالب عينة البحث ،وإضافة أو ثذ أو
نعديل صياغة ا هارة ،ويف ضوء مالثظات السازة احملكم:
مت مراجعة القائمة وإجراء التعديالت اليت أشاروا إليها.
ز-حمتوى القائمة :بعد االطالع على ماسبق ،مت ثصر
مهارات القراءة الناقدة ،ونصنيفها يف (أربعة) مستويات
رئيسة ويتضم كل مستوى ا ؤشرات السلوكية اليت ننتم
لذلك ا ستوى واجلدول اآليت يوضح ذلك:

إليهما ،وإلمكانية نعاون إزاريت ا درست :مع الباثثة .
أساليب المعالجة اإلحصائية:

لتحقيق أهدا الدراسة مت استخدام برنامج احل م
اإلثصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات
واحلصول على النتائج وذلك على النحو اآليت:
 معامل ارنباط بريسون ( )Pearson Correlationللتحقق
م صدق االنساق الداخل .
 معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaللتحقق م
الثبات.
 اختبار "ت" للعينات ا ستقلة عرفة زاللة الفروق ب:
جمموعت :مستقلت.:
أدوات البحث :استخدمت الباثثة األزوات اآلنية:

أوال :قائمة مهارات القراءة الناقدة لطالبات األول
ً
الثانوي.
لإلجابة ع السؤال األول ،والذي ينص على "ما
مهارات القراءة الناقدة ا ناسبة لاالبات الصف األول
الثانوي"؟ مت انباع اآليت:

جدول ()1
محتوى قائمة مهارات القراءة الناقدة
المهارة

المؤشر السلوكي الدال عليها

االستنتاج

حتديد هد الكانب واجتاه
حتديد مواط اجلمال يف التعبري
استخالص النتائج يف ا قدمات
التميي ب :األفكار الرئيسة والثانوية
التميي ب :احلقيقة والرأي واخليال
التميي ب :مايتصل با وضوع وماال يتصل ب
حتديد مدى مناقية األفكار ونسلسلها
حتديد مواضع حتي الكانب أو موضوعيت

التميي

التقومي
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المؤشر السلوكي الدال عليها

المهارة

احلكم على كفاية ا علومات الوارزة يف النص
حتديد ا علومات اليت نعمد الكانب ثذفها.
نعر األفكار ا نحازة يف النص ا قروء..
حتديد اجتاهات الكانب

مقاومة الدعاية

ثانيًا برنامج القراءة التشاركية:

األهدا ا رجو حتقيقها م ندريس نلك ا وضوعات
والوسائل التعليمية ا ستخدمة يف كل زرس ،واألنشاة
التعليمية ا صاثبة ل  ،وأساليب التقومي ا ناسبة ،وزور كل
م ا علم وا تعلم يف أثناء ننفيذ خاوات برنامج القراءة
التشاركية واشتمل زليل ا علم على العناصر اآلنية :ا قدمة،
الربنامج الفلسف الذي يقوم علي الدليل ،برنامج القراءة
التشاركية ،مراثل برنامج القراءة التشاركية ،التوجيهات اليت
جيب مراعاهتا عند ندريس ا وضوعات باستخدام مدخل
القراءة التشاركية ،اخلاة ال منية للتدريس ،برنامج القراءة
التشاركية ،زروس عمليات القراءة ا رك ة ،القراءة ا تعمقة،
أسئلة ما قبل القراءة ،أسئلة ما بعد القراءة ،القراءة التمهيدية
السريعة ،اسرتانيجيات الرتكي وزيازة الفهم وفقا لربنامج
القراءة التشاركية للصف األول الثانوي.
وقد نضم كل زرس م الدروس ا عدة وفق برنامج
القراءة التشاركية عدزا م العناصر اآلنية :اليوم ،والتاريخ،
رقم الصفحة ،موضوع الدرس ،اهلد العام ،األهدا
السلوكية ،الوسائل التعليمية ،العرض األويل ،اسرتانيجية
حتديد العناصر ا فهومة أو الصعبة ،اسرتانيجية حتديد جوهر
ا وضوع ،اخلامتة أو التلخيص.

أسس بناء الربنامج التعليم باستخدام مدخل القراءة
التشاركية:
قائمة مهارات القراءة الناقدةزراسة البحوث والدراسات السابقة اليت نناولت مدخلالقراءة التشاركية ،واستخدام يف التدريس.
زراسة األزبيات اليت نناولت طبيعة مدخل القراءة التشاركية
وطرق وأساليب .
آراء اخلرباء وا ختص.:الهدف من بناء البرنامج:

استهد الربنامج ننمية مهارات القراءة الناقدة لاالبات
الصف األول الثانوي ،ومتثلت هذه ا هارات يف أربع مهارات
أساسية.
مصادر بناء البرنامج:

مت بناء الربنامج يف ضوء ا صازر اآلنية :نتائج الدراسات
السابقة ذات الصلة رهارات القراءة الناقدة ،نتائج الدراسات
السابقة ذات الصلة باالجتاه حنو القراءة ،طبيعة مدخل القراءة
التشاركية ،وما انبثق عن م اسرتانيجيات ،اإلطار النظري
للدراسة احلالية ،وطبيعة طالبات الصف األول الثانوي.

-2أوراق عمل للطالبات:

محتوى البرنامج:

هدفت إىل نيسري زراسة الاالبات موضوعات القراءة
وفق الربنامج خالل مراثلها الثالث (قبل وأثناء وبعد
القراءة) .مع نقدمي بعض التعليمات واإلرشازات ا بساة
لتنفيذ الربنامج؛ لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى
الاالبات.

يعتمد الربنامج على احملتوى الدراس اآليت:

-1دليل المعلم:

يهد زليل ا علم يف هذه الدراسة إىل نقدمي بعض
اإلرشازات والتوجيهات اليت نساعد ا علم على نسهيل
العملية التعليمية وحتقق سريها يف االجتاه السليم ،ويقدم
عرضا وافيا خلاوات السري يف ندريس القراءة للصف األول
الثانوي باستخدام مدخل القراءة التشاركية مع الوقو على
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آراء المحكمين:

-2مت نابيق مقياس االجتاه حنو القراءة على طالبات
اجملموعت ،:الضاباة والتجريبة يف الفصل الدراس األول يوم
األثد ا وافق  ،2017/10/15ومت نصحيح ا قياس،
ورصدت النتائج ،ومت معاجلتها إثصائيا للتأكد م عدم
وجوز زاللة إثصائية ب :طالبات اجملموعت :التجريبية
والضاباة ،يف مستوى االجتاه حنو القراءة.
-3التدريس للمجموعة التجريبية وفق مدخل القراءة
التشاركية ،بعد أن عقدت الباثثة عدة لقاءات مع معلمة
الفصل ،للتأكد م كفاءهتا يف استخدام مدخل القراءة
التشاركية ،وفق اخلاوات ا وضحة يف زليل ا علم.

وقد متثلت آراء السازة احملكم :يف مناسبة ننظيم احملتوى
لربنامج القراءة التشاركية ،وكفاية احلصص الدراسية لكل
زرس ،وكفاية األزوار اليت يقوم هبا ا علم والاالب يف كل
مرثلة؛ باإلضافة إىل كفاية وننوع األنشاة وأساليب التقومي
وارنباطها باألهدا  ،وقد مت إجراء التعديالت وفق آراء
السازة احملكم :ثىت نوصلت الباثثة إىل الصورة النهائية
لدليل ا علم ،وبذلك أصبح برنامج القراءة التشاركية صاحلا
للتابيق.

خطة تطبيق البرنامج:
نشمل خاة نابيق الربنامج على زروس عمليات القراءة
ا رك ة ،القراءة ا تعمقة ،أسئلة ماقبل القراءة ،أسئلة مابعد
القراءة ،القراءة التمهيدية السريعة ،اسرتانيجيات الرتكي وزيازة
الفهم ،واستغرق نابيق ندريس ا وضوعات ا صوغة بأسلوب
برنامج القراءة التشاركية شهرا بواقع  20ثصة زراسية م
الفصل الدراس األول .2018-2017
مت نابيق الربنامج م قبل ا علمة على اجملموعة التجريبية
لفرتة زمنية استغرقت شهرا ،وذلك بعد ندريب ا علمة اليت
قامت بتدريس الصف األول الثانوي على الربنامج  ،وكيفية
نابيق .
ننفيذ جتربة الدراسة ونابيق األزوات:
نتضم مايأيت:
-1التابيق القبل ألزوات الدراسة:
مت نابيق اإلجراءات على النحو اآليت:
-1مت نابيق االختبار لاالب اجملموعت ::التجريبية
والضاباة يف الفصل الدراس األول يوم األثد ا وافق
 2017/10/15ومت نصحيح االختبار ،ورصدت النتائج ،ومت
معاجلتها إثصائيا للتأكد م عدم وجوز فرق زال إثصائيا
ب :طالبات اجملموعت ::التجريبية والضاباة يف التحصيل
الدراس .

التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:
بعد االنتهاء م ندريس ا وضوعات ا ختارة لاالبات
اجملموعة التجريبية باستخدام برنامج القراءة التشاركية وندريس
ا وضوعات نفسها للمجموعة الضاباة بالاريقة التقليدية،
يوم اخلميس ا وافق  2017/11/16مت نابيق أزوات الدراسة
نفسها اليت سبق نابيقها قبليا على عينة اجملموعت:
التجريبيت :والضاباة نابيقا بعديا ،وذلك على النحو اآليت:
أ-مت نابيق االختبار على طالبات اجملموعت ::التجريبية
والضاباة يف يوم األثد 2017/11/19م ،ومت نصحيح
االختبار ،ورصد النتائج ،ومت معاجلتها إثصائيا متهيدا
لتفسريها ونقدمي التوصيات وا قرتثات.
ب-مت نابيق مقياس االجتاه حنو القراءة على طالبات
اجملموعت ::التجريبية والضاباة يف يوم األثد
2017/11/19م ومت نصحيح ا قياس ،ورصد النتائج،
ومعاجلتها إثصائيا ،متهيدا لتفسريها ونقدمي التوصيات
وا قرتثات.
ثالثًا :اختبار القراءة الناقدة.

مت حتديد هد االختبار يف قياس بعض مهارات القراءة
الناقدة لدى عينة م طالبات الصف األول الثانوي.
مت وضع االختبار يف صورن األولية ،ومت اختيار موضوع:
يتناسبان مع مستوى طالبات الصف األول الثانوي ،وصيغت
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االختبار ،م ثيث مالءمة حمتوى االختبار م نصوص
وأسئلة للاالب  ،وارنباط فقرات االختبار رهارات القراءة
الناقدة؛ إذ زوز احملكمون بقائمة حتتوي على أرقام فقرات
االختبار ،وما ميثلها م مهارات ،ومدى مناسبة زم
االختبار وزقة الصياغة اللغوية ووضوح نعليمان  ،وما يرون
م نعديالت ومالثظات؛ لتحس :االختبار ،ومت األخذ
بآرائهم ،ومقرتثاهتم يف نعديل االختبار وإخراج يف صورن
النهائية.
وقد مت حتديد ا هارات وفقرات االختبار اليت نقيس كل
مهارة واجلدول اآليت يوضح ذلك:

مفرزات االختبار م نوع أسئلة االختيار م متعدز .وقد
بل عدز األسئلة ( )36سؤاال ،يقيس  4مهارات أساسية،
ولكل مهارة رئيسة  3مهارات فرعية ،بواقع ثالثة أسئلة لكل
مهارة فرعية ،إذ نعاى الدرجة ( )1لإلجابة الصحيحة،
والدرجة ( )0لإلجابة اخلاطئة ،وبذلك يكون جمموع زرجات
االختبار( )36زرجة .
صدق االختبار:

وللتأكد م صدق االختبار ،مت عرض على جمموعة م
احملكم :ا تخصص :يف علم النفس ويف ا ناهج وطرق
التدريس ،ويف اللغة العربية وآزاهبا ،إلبداء مالثظاهتم ثول
جدول ()2
أسئلة االختبار وبيان بالمهارات التي تقيسها

األسئلة التي تقيسها

المهارة
حتديد هد الكانب واجتاه
حتديد مواط اجلمال يف التعبري
استخالص النتائج يف ا قدمات
التميي ب :األفكار الرئيسة والثانوية
التميي ب :احلقيقة والرأي واخليال
التميي ب :مايتصل با وضوع وماال يتصل ب
حتديد مدى مناقية األفكار ونسلسلها
حتديد مواضع حتي الكانب أو موضوعيت
احلكم على كفاية ا علومات الوارزة يف النص
حتديد ا علومات اليت نعمد الكانب ثذفها
نعر األفكار ا نحازة يف النص ا قروء
حتديد اجتاهات الكانب

14
2
3
9
1
20
7
4
5
6
22
30

صدق االتساق الداخلي لالختبار:

16
8
17
11
12
27
15
21
10
13
31
32

23
25
19
26
18
29
24
28
33
35
34
36

والدرجة الكلية للمهارة ا نتم ل  ،وكانت النتائج على النحو
اآليت:

للتحقق م صدق االنساق الداخل لالختبار مت
استخدام معامل ارنباط بريسون لقياس العالقة ب :كل سؤال

جدول ()3
معامالت ارتباط األسئلة بالدرجة الكلية للمهارة المنتمية إليه
المهارة

السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

االستنتاج

23

**0.627

2

**0.551

16
14

**0.611
**0.590

19
17

**0.510
**0.597
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المهارة

السؤال

معامل االرتباط

السؤال

معامل االرتباط

25
8
26
11
9
18
12
24
15
7
28
21
35
13
6
34
31

**0.648
**0.443
**0.628
**0.637
**0.701
**0.498
**0.791
**0.505
**0.671
**0.685
**0.657
**0.642
**0.576
**0.524
**0.576
**0.565
**0.512

3

**0.620

1
29
27
20

**0.654
**0.682
**0.626
**0.626

4
33
10
5

**0.497
**0.521
**0.501
**0.615

22
36
32
30

**0.648
**0.607
**0.512
**0.582

التمييز

التقويم

مقاومة الدعاية

** زالة عند ()0.01

يتضح م اجلدول ( )3أن مجيع معامالت االرنباط ب:
كل سؤال والدرجة الكلية للمهارة ا نتم إليها كانت موجبة
وزالة إثصائيا عند مستوى (.)0.01

جدول ()4
معامالت ارتباط كل مهارة بالدرجة الكلية لالختبار
المهارة

معامل االرتباط

االستنتاج
التميي
التقومي

**0.910
**0.881
**0.899

مقاومة الدعاية

**0.894

** زالة عند ()0.01

ثبات االختبار :للتحقق م

ويب :اجلدول ( )4معامالت ارنباط كل مهارة بالدرجة
الكلية لالختبار ،ومجيعها كانت موجبة وزالة إثصائيا عند
مستوى ( ،)0.01وهذا يدل على أن مجيع أسئلة االختبار
كانت صازقة ونقيس اهلد الذي وضعت م أجل .

ثبات االختبار مت إجياز

معامالت ثبات ألفا كرونباخ هارات االختبار واالختبار كليا
وكانت النتائج على النحو اآليت:
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جدول ()5
قيم معامالت الثبات لمهارات االختبار واالختبار كليًا

معامل الفاكرونباخ

المهارة

االستنتاج
التميي
التقومي
مقاومة الدعاية

0.750
0.828
0.762
0.734

االختبار كليا

0.928

معامل صعوبة االختبار:

يب :اجلدول ( )5قيم معامالت ألفا كرونباخ هارات
االختبار واالختبار كليا ،ومجيعها كانت مرنفعة ،مما يامئ
إىل أن االختبار يتمتع بقدر مرنفع م الثبات.

بعد نابيق معازلة معامل السهولة ،وجد أن معامالت
السهولة نراوثت ب)%80 -%016( :

مت حتديد ال م ا ناسب لإلجابة ع أسئلة االختبار م
خالل ثساب ا توسط ل م االنتهاء م اإلجابة ألول
طالبة ،وآخر طالبة ،مث مت إضافة مخس زقائق؛ لقراءة
نعليمات االختبار ،فأصبح ال م ا ناسب هو ( )45زقيقة.

للتأكد م نكافؤ طالبات جمموعيت الدراسة يف االختبار
القبل للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية ،مت
استخدام اختبار (ت) للعينات ا ستقلة ،كما يوضح اجلدول
اآليت:

حساب زمن االختبار:

تكافؤ مجموعتي الدراسة:

جدول ()6
يوضححن نتححائج اختبححار (ت) للعينححات المسححتقلة ( )Independent-Samples T testلداللححة الفححروق بححين متوسححطي درجححات طالبححات المجمححوعتين
التجريبية والضابطة في االختبار القبلي للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية
الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

قيمة ت

درجة الحرية

المجموعة التجريبية

مستوى الداللة

المهارة

المجموعة الضابطة

االستنتاج

2.90

1.464

2.88

1.786

0.068

78

0.946

التمييز

3.15

1.350

3.45

1.679

0.881-

78

0.381

2.73

1.585

3.25

2.181

1.232-

78

0.222

مقاومة الدعاية

2.78

1.476

2.85

1.642

0.215-

78

0.830

الدرجة الكلية

11.55

3.876

12.43

5.935

0.781-

78

0.437

التقويم

الكلية ،وهذا يدل على نكافؤ جمموعيت الدراسة قبل نابيق
الربنامج ا قرتح.

ويب :اجلدول رقم ( (6أن قيم مستويات الداللة نراوثت
ب )0.946 – 0.222( :ومجيعها كانت أكرب م (،)0.05
وهذا يعين عدم وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب:
متوساات زرجات طالبات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف
االختبار القبل للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة

ابعا :مقياس االتجاه نحو القراءة:
رً

اعتمدت الباثثة مقياسا جاه ا؛ عرفة اجتاه طالبات
الصف األول الثانوي .وهو ا قياس الذي بناه القااونة
( )2004لالبة الصف العاشر يف مازة القراءة ،والسبب يف
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إبداء مالثظاهتم ثول فقرات ا قياس ،م ثيث مدى
مناسبة الفقرات لقياس اجتاه طلبة الصف العاشر حنو القراءة
وارنباط كل فقرة بالبعد الذي ننتم إلي  ،وزقة صياغة
الفقرات ووضوثها ونعديل ما يل م م فقرات ،واقرتاح فقرات
جديدة ،وأخذ ا قياس صورن النهائية بعد إجراء التعديالت
اليت طلبها احملكمون؛ ألغراض الدراسة.

ذلك أن الباثثة وجدت يف هذا ا قياس ما يناسب قياس
اجتاه عينة الدراسة احلالية؛ وذلك ا هلذا ا قياس م انصال
وثيق روضوع االجتاه حنو القراءة ،وألن الفقرات ا ستخدمة
في مناسبة لاالبات الصف األول الثانوي ،وما ميي هذا
ا قياس أن ميتاز بالسهولة والوضوح ،إضافة إىل أن قد روع
فيها أن نكون معربة ع نأييد موضوع االجتاه (اجتاه إجيايب)،
ومعربة أيضا ع رفض موضوع االجتاه (اجتاه سليب) .وقد
اختار القااونة يف مقياس الذي بناه مقياس بيكرت
اخلماس (أوافق بشدة ،أوافق ،مرتزز ،ال أوافق ،ال أوافق
بشدة)؛ لتقدير إجابات الاالب ع فقرات ا قياس.
واعتمد القااونة يف صدق مقياس بعرض على ستة عشر
حمكما م أصحاب االختصاص ،وكان اهلد م ذلك

صدق االتساق الداخلي للمقياس:

للتحقق م صدق االنساق الداخل للمقياس مت
استخدام معامل ارنباط بريسون لقياس العالقة ب :كل عبارة
والدرجة الكلية للبعد ا نتم ل  ،وكانت النتائج على النحو
اآليت:

جدول ()7
معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد المنتمية لها
البعد

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

أهمية القراءة

1

**0.833

12

**0.769

2
3

**0.733
**0.732

13
14

**0.804
**0.807

4
5

**0.829
**0.799

15
16

**0.798
**0.764

6

**0.817

17

**0.780

7

**0.829

18

**0.824

8

**0.713

19

**0.746

9
10

**0.749
**0.683

20
21

**0.796
**0.758

11
23

**0.756
**0.733

22
31

**0.759
**0.816

24
25

**0.801
**0.831

32
33

**0.747
**0.840

26
27

**0.739
**0.834

34
35

**0.774
**0.798

28

**0.874

36

**0.820

29

**0.843

37

**0.804

30

**0.794

االستمتاع بالقراءة

** زالة عند ()0.01
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جدول ()9
قيم معامالت الثبات للمقياس وأبعاده

يتضح م اجلدول ( )7أن مجيع معامالت االرنباط ب:
كل عبارة والدرجة الكلية للبعد ا نتم إليها كانت موجبة
وزالة إثصائيا عند مستوى (.)0.01

جدول ()8
معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس
البعد

معامل االرتباط

أهمية القراءة

**0.992

االستمتاع بالقراءة

**0.984

البعد

معامل ألفاكرونباخ

أاية القراءة

0.969

االستمتاع بالقراءة

0.960

ا قياس كليا

0.982

يب :اجلدول ( )9قيم معامالت ألفا كرونباخ ألبعاز
ا قياس وا قياس كليا ،ومجيعها كانت مرنفعة ،مما يامئ إىل
أن ا قياس يتمتع بقدر مرنفع م الثبات.

** زالة عند ()0.01

ويب :اجلدول ( )8معامالت ارنباط كل بعد بالدرجة
الكلية للمقياس ،ومجيعها كانت موجبة وزالة إثصائيا عند
مستوى ( ،)0.01وهذا يدل على أن مجيع عبارات ا قياس
كانت صازقة ونقيس اهلد الذي وضعت م أجل .

تكافؤ مجموعتي الدراسة:

للتأكد م نكافؤ طالبات جمموعيت الدراسة يف مقياس
االجتاه القبل  ،مت استخدام اختبار (ت) للعينات ا ستقلة،
كما يوضح اجلدول اآليت:

ثبات المقياس:
للتحقق م ثبات ا قياس مت إجياز معامالت ثبات ألفا
كرونباخ ألبعاز ا قياس وا قياس كليا وكانت النتائج على
النحو اآليت:

جدول ()10
يوضححن نتححائج اختبححار (ت) للعينححات المسححتقلة ( )Independent-Samples T testلداللححة الفححروق بححين متوسححطي درجححات طالبححات
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه القبلي
البعد

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

درجة الحرية

مستوى الداللة

أاية القراءة
االستمتاع بالقراءة

3.04
2.96

0.305
0.363

3.16
3.01

0.494
0.436

1.2770.595-

78
78

0.205
0.554

ا قياس كليا

3.01

0.300

3.10

0.442

1.081-

78

0.283

جمموعيت الدراسة يف مقياس االجتاه قبل نابيق الربنامج
ا قرتح.

ويب :اجلدول رقم ( )10أن قيم مستويات الداللة
نراوثت ب )0.554 –0.205( :ومجيعها كانت أكرب م
( ،)0.05وهذا يعين عدم وجوز فروق ذات زاللة إثصائية
ب :متوساات زرجات طالبات اجملموعت :التجريبية
والضاباة يف مقياس االجتاه القبل  ،وهذا يدل على نكافؤ
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نتائج البحث وتفسيرها

وللتحقق م وجوز فروق ذات زاللة إثصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05ب :متوسا زرجات طالبات
اجملموعت :التجريبية والضاباة يف القياس البعدي على اختبار
القراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية مت استخدام
اختبار (ت) كما يوضح اجلدول اآليت:

النتائج المتعلقة بالفرض األول :توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي على اختبار القراءة الناقدة للمهارات
الرئيسة والدرجة الكلية لصالن طالبات المجموعة التجريبية.

جدول ()11
يوضححن نتححائج اختب ححار (ت) للعينححات المس ححتقلة ( )Independent-Samples T testلداللححة الف ححروق بححين متوس ححطي درجححات طالب ححات
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية
المجموعة التجريبية
الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

قيمة ت

درجة الحرية

مربع ايتا

مستوى الداللة

المهارة

المجموعة الضابطة

االستنتاج

6.25

1.391

4.85

2.259

3.337

78

0.001

0.149

التمييز

5.75

1.335

4.20

1.856

4.287

78

0.000

0.191

6.33

1.559

4.30

2.564

4.268

78

0.000

0.189

التقويم

مقاومة الدعاية

6.23

1.493

4.60

2.307

3.740

78

0.000

0.152

الدرجة الكلية

24.55

3.775

17.95

8.025

4.706

78

0.000

0.221

واندروز-نوبو(Andrews-

وا شرايف ()Al-Mashrafi,201
 )Tobo,2009وعل أكربي وجناز ()Aliabkbari&Nejad.2010
مناقشة الفرض األول والذي ينص على وجوز فروق ذات
زاللة إثصائية ب :متوسا زرجات طالبات اجملموعت:
التجريبية والضاباة يف القياس البعدي على اختبار القراءة
الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية لصاح طالبات
اجملموعة التجريبية.
نع و الباثثة هذه النتائج إىل أن مدخل القراءة التشاركية
عمل على حتفي الاالبات لالهتمام بقراءة ا وضوع م
خالل استحضار معلوماهت السابقة ع النص ا قروء،
والتنبؤ را ميك أن يرز في  ،ويتم ذلك بانصال الاالبات
خبرباهت األولية ورباها بالنص ا قروء ،وأن هذه االسرتانيجية
ولدت الرغبة وشجعت الاالبات على القراءة الفعالة الناقدة
وأهنا أناثت هل فرصة التدريب على فهم النص ا قروء م
خالل طرح األسئلة الذانية على أنفسه  ،ونقد ونعديل

ويب :اجلدول رقم ( )11أن مجيع قيم مستويات الداللة
كانت أقل م ( ،)0.05وهذا يعين قبول الفرضية ويدل على
وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب :متوساات زرجات
طالبات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف القياس البعدي
للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية ،وم
ا توساات احلسابية نب :أن هذه الفروق كانت لصاح
اجملموعة التجريبية.
كما بينت النتائج أن ثجم األثر كان كبريا إذ نراوثت
قيم مربع إيتا ب ،)0.221 – 0.149( :وهذا يدل على
وجوز أثر كبري الستخدام مدخل القراءة يف ننمية مهارات
القراءة الناقدة حنو القراءة لدى طالبات الصف األول
الثانوي.
نتفق نتائج هذه الدراسة مع زراسة كل م نشو وآخري
( )Chu,etal,2011وفوج وآخري (  (Vaughn et al,2011وفان
( )Fan,2010ووانج ( )Wang,2008وجانيم ()Ganem,2008
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إلبداء الرأي ونقبل الرأي اآلخر ،وجعلته أكثر إجيابية
ونفاعال مع معلمته وزميالهت  ،وأناثت هل فرصة ا شاركة
يف احلوار وا ناقشة.
ومما خلصت ل الباثثة أن مدخل القراءة التشاركية يف
طريقة ندريس منمت عند الاالبات مهارات القراءة الناقدة؛
وذلك ألن التعليم التشارك يضم جمموعة كبرية م
االسرتانيجيات اليت نالئم مجيع ا واقف التعليمية ،وميك
نابيقها واستخدامها يف مراثل نعليمية متعدزة؛ ألهنا نتسم
با رونة واجلاذبية ،وحتقيق األهدا الرتبوية ا رجوة.
وذهبت الباثثة إىل أن سبب فعالية مدخل القراءة
التشاركية يف حتس :مهارات القراءة الناقدة لدى الاالبات
يعوز إىل التنظيم اجليد يف إزارة الغرفة الصفية م خالل نوزيع
الاالبات يف جمموعات نعاونية خمتلفة مما شجعه وزاز م
زافعيته وشد انتباهه وزيازة اهتمامه ونشويقه للنص
ا قروء ،ويتم نوزيع الاالبات يف اجملموعات بتحديد أزوار كل
فرز م أفرازها  ،فلكل جمموعة قائد وخبري ومعل ومشجع
ومقرر ومؤقت.
ونرى الباثثة أن مدخل القراءة التشاركية يرنبط ارنباطا
وثيقا رهارات القراءة الناقدة؛ وذلك ألن الاالبات
يستخدم عدزا م االسرتانيجيات اليت نعينه على حتليل
النص ا قروء حتليال زقيقا بدءا م مرثلة ما قبل القراءة وما
نتالب م إجراء عملية عصف ذهين للنص ا قروء ،وحماولة
التنبؤ باألفكار الرئيسة أو الفرعية لذلك النص ،ومراقبته
الذانية بدرجة فهم وحتكم يف مسار نفكريه  ،وسعيه
للوقو على اهلد احلقيق للموضوع ،وأخريا ا راجعة
النهائية اليت متثل نلخيصا عاما للنص ا قروء ،مع نوليد
األسئلة ثول  ،وا تعلم يف كل هذه ا راثل يوظف الكثري م
العمليات العقلية اليت نتمثل يف التحليل والتعليل واالستنتاج
والتقومي وإصدار احلكم.

مسار نعلمه  ،ونقييم خاوات نفكريه  ،وجعله على
وع بعمليات التفكري اليت يقم هبا ،وهذا يعوز إىل أاية
هذه االسرتانيجية اليت نعمل على ننمية مهارات القراءة
الناقدة؛ إذ إن ندريب الاالبات على الوع بعمليات التنبؤ
واالنصال باخلربات ورباها بالنص ا قروء يفتح هل آفاقا
لسرعة اكتساهب هلذه ا هارات.
ونع و الباثثة هذه النتائج أيضا إىل أن مدخل القراءة
التشاركية منح الاالبات فرصة التدريب على مراقبة الفهم
والتعلم الذايت ا رنبط رفهوم ا راقبة الذانية مما مك الاالبات
م حتديد فهمه ألج اء معينة يف النص ا قروء ،وكذلك
ندريبه على فهم الكلمات وا فاهيم الصعبة ،وحتديد
الفكرة اليت نستعص على الفهم لديه  ،مما ينم عند
الاالبات الرغبة وا ثابرة يف قراءة النصوص ا ختلفة؛ وذلك
للوقو على جوهر ا وضوع يف النص ا قروء أو حتديد فكرن
م خالل ا ناقشة اجلماعية ب :أفراز اجملموعة؛ وذلك ع
طريق حتليل اآلراء واألفكار الوارزة يف النص ا قروء ونقدها،
ويتم التعامل هبا يف كل فقرات النص.
ونعمل هذه االسرتانيجية على نعليم الاالبات إعازة
صياغة أهم النقاط باستخدام مفرزاهت كوسيلة لضمان
فهمه ا قرأن مسبقا ا نتمتع ب هذه االسرتانيجية م
خاصية حتس :مستوى فهم ،ونذكر الاالبات ا سبق هل
نعلم  ،وهذا يساعد الاالبات على اكتساب مهارات القراءة
الناقدة.
ونرى الباثثة أيضا أن مدخل القراءة التشاركية منمى عند
الاالبات ذاكرهت  ،وذلك م خالل نوليد األسئلة فيما
يتعلق با علومات واألفكار اجلوهرية زاخل النص ا قروء ،مما
عمل على حتس :مستوى معرفة وفهم ونذكر الاالبات ا
قرأن  ،ومما ال شك في أن طرح األسئلة ونوليدها واإلجابة
عنها ونقدها زاخل اجملموعة ل مؤشر جيد على اكتساب
الاالبات هارات القراءة الناقدة .وهيأ مدخل القراءة
التشاركية للاالبات م خالل ممارسته هلا جوا مناسبا

النتائج المتعلقة بالفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية
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اجملموعت :التجريبية والضاباة يف مقياس االجتاه البعدي مت
استخدام اختبار (ت) على حنو ما يوضح اجلدول اآليت:

والضابطة في القياس البعدي على مقياس االتجاه لصالن طالبات

المجموعة التجريبية.

وللتحقق م وجوز فروق ذات زاللة إثصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05ب :متوسا زرجات طالبات

جدول ()12
يوضححن نتححائج اختبححار (ت) للعينححات المسححتقلة ( )Independent-Samples T testلداللححة الفححروق بححين متوسححطي درجححات طالبححات
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه البعدي
البعد

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ويب :اجلدول رقم ) )12أن مجيع قيم مستويات الداللة
كانت أقل م ( ،)0.05وهذا يعين قبول الفرضية ويدل على
وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب :متوساات زرجات
طالبات اجملموعت :التجريبية والضاباة يف مقياس االجتاه
البعدي ،وم ا توساات احلسابية نب :أن هذه الفروق
كانت لصاح اجملموعة التجريبية.
كما بينت النتائج أن ثجم األثر كان كبريا إذ نراوثت
قيم مربع إيتا ب ،)0.633 –0.469( :وهذا يدل على وجوز
أثر كبري الستخدام مدخل القراءة يف ننمية االجتاه حنو القراءة
لدى طالبات الصف األول الثانوي.
وانفقت نتائج هذا الفرض مع الشهري ()2012
واختلفت مع كل م ا يعان( )2013والقااونة (.)2004
ونع و الباثثة هذه النتائج إىل أن مهارات القراءة
التشاركية نقوم على إجيابية الاالبات يف العملية التعليمية،
وإجياز بيئة صفية فاعلة ونشاة ،وذلك م خالل األسئلة
اليت نارثها الاالبات ألنفسه  ،وهذا خيلق جوا انفعاليا ،مما
ي يد م إثارة الدافعية ا عرفية لديه  ،وبذلك يصبح أكثر
قدرة على حتمل مسؤولية نعلمه  ،مما يدفعه إىل البحث

ت

المقياس كليًا

4.28

0.383

3.21

0.473

11.082

78

0.00

0.612

قيمة

درجة الحرية

مستوى الداللة

مربع إيتا

أاية القراءة
االستمتاع بالقراءة

4.45
4.04

0.382
0.474

3.24
3.18

0.537
0.454

11.603
8.292

78
78

0.00
0.00

0.633
0.469

والتفكري بشكل جاز ،وهذا بدوره ينعكس على اجلوانب
الوجدانية لديه اليت نع ز يف نفوسه االجتاه اإلجيايب الفاعل
حنو ا ازة الدراسية.
وكذلك ميك أن نع ى هذه النتائج إىل أن الاالبات
أصبح أكثر قدرة على متيي الفكرة ا همة يف النص؛ وذلك
بسبب احلرية القائمة على احلوار وا ناقشة ،ومتابعة فهمه
للنص ا قروء ،وهلذا أصبح أكثر وعيا باجل ء ا فهوم وغري
ا فهوم م النص بارح األسئلة على أنفسه وزميالهت ،
وهذا يؤزي إىل اعتماز الاالبات على أنفسه يف الوصول
إىل البناء ا عريف ذي ا عىن ،وهذا يسهم يف ننمية اجتاهاهت
اإلجيابية حنو ا ازة الدراسية.
ونرى الباثثة أن الستخدام مهارات القراءة التشاركية أثرا
مهما وكبريا يف ننمية اجتاهاهت حنو القراءة؛ وذلك ألهنا نتفق
والتوجهات الرتبوية احلديثة ،واليت جعلت م الاالبات
شخصية اعتمازية على أنفسه  ،وبناء قدراهت الذانية يف
التعلم.
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 -4برنامج قائم بالقراءة التشاركية يف عالج صعوبات نعلم
القراءة لدى طالب ا رثلة االبتدائية.

التوصيات:
 -1العمل على ننمية االجتاهات اإلجيابية لدى ا تعلم :يف
التعليم العام حنو القراءة؛ بوصفها الوسيلة ا ثلى للتعلم الذايت
وا ستمر ،وحنو اللغة العربية ونعلمها ونعليمها بوصفها لغة
األصالة  ،والدي ورم االنتماء واهلوية ،والقازرة على مسايرة
التاور يف احلياة ا عاصرة.
 -2االعتناء بإعداز معلم اللغة العربية قبل اخلدمة ويف
أثنائها ،ون ويدهم بكل ما هو جديد فيما خيص مهارات القراءة
الناقدة سواء يف مفهومها أم طبيعتها أم مهاراهتا أم قياسها أم
طرق ندريسها أم االسرتانيجيات اخلاصة هبا.
 -3ناوير برامج إعداز معلم اللغة العربية يف ضوء مهارات
القراءة الناقدة.
 -4االهتمام بتوظيف ا علم :يف ا يدان الرتبوي دخل
القراءة التشاركية؛ لتنمية مهارات القراءة الناقدة.
 -5االهتمام بتنمية قدرة الاالبات على استخدام خاوات
القراءة التشاركية؛ ثىت يسهل فهم ا قروء با ستوى الناقد
لديه .
 -6ندريب ا علم :على استخدام مدخل القراءة التشاركية يف
ندريس القراءة؛ ا ل م أاية يف ننمية مهارات القراءة الناقدة.
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Abstract: This study aimed at building a program based on Collaborative Reading approach and Inclination towards reading
,and to Evaluate its efficiency on developing critical reading skills and inclination towards reading among first year
secondary school female students. To achieve the study objectives, the researcher prepared a suitable list for the sample
contained critical reading skills. Tools for data collection were a test designed to assess critical reading skills in addition to,
the researcher built a program based on Collaborative Reading approach, and she used a ready scale for assessing inclination
for reading. The sample subjects were( 8) students divided into two groups: a controlled one included (40) students who were
instructed by traditional methods while the experimental group (42) was taught by using Collaborative Reading approach.
Then pre/post tests were conducted to all the sample subjects to assess critical reading skills, also the scale for assessing
inclination towards reading was applied. The results revealed that there were statically significant differences at a (=0.05)
between the mean scores of the controlled group and those of the experimental one on the critical reading skills post –test,
and inclination towards reading post application of the scale in favor of the experimental group. According to the findings,
the study suggests many recommendations.
Keywords: Collaborative Reading approach, critical reading skills, inclination towards reading
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تطوير مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء المفاهيم العلمية المتضمنة
في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م

علي بن سعد بن مطر الحربي
كلية الرتبية  -جامعة شقراء

قدم للنشر 1439/5/22هـ  -وقبل 1439/6/27هـ
المستتلل :هـدت الدااسـة احلاليـة تط تطـوير منـاهج العلـوم باملرحلـة املتوسـطة يف ضـوء املفـاهيم العلميـة املتضـمنة يف اييـة اململكـة العربيـة العـعوةية
2030م ـ ولتحقيق هذا اهلدف مت حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة املتوسطة  ،وقد بلغ عدة املفـاهيم العلميـة الرسيعـة بالكتـب العـتة ( )483مفهومـا،
كما مت حتليل ايية اململكة 2030م ،حبعب املفاهيم العلمية الرسيعة  ،وبلغ عدة املفاهيم العلمية ( )125مفهوما علميا ،ومن أهم نتاسج الدااسة:
-1بلغـ نعـبة توعيـمل املفـاهيم العلميـة لبعـد (تتمـمل حيـو() ( )%37وهـي النعـبة اااـا الـي حظـي اـا بدعـد (اقت ـاة م)ةهـر)  ،يف حـ كانـ النعـبة
األقــل لبعــد (ومــن ممـوح) تا بلغـ نعــبة املفــاهيم العلميــة ( ،)%26وبالنعــبة لتوعيــمل املفــاهيم علــأل حمــاوا األبعــاة تقــد تركــ) النعــبة األكـ علـأل حمــوا
(حكومته تاعلة)،يف ح كان احملوا األقل هو ( موامنه معؤول).
-2بلغ نعبة تضم كتب العلوم باملرحلة املتوسطة للمفاهيم العلمية الوااةة بريية اململكة 2030م ( )%39تقط وهي نعبة بعيطة  ،وبلغ نعبة
تضــم املفــاهيم بدبعــد (اقت ــاة م)ةهــر) ( ،)%54وأعقــب الــد بعــد (تتمــمل حيــو() بنعــبة تضــم ( ، )%37مث بعــد (ومــن ممــوح) بنعــبة تضــم
( ، )%36وخب ــوض تضــم املفــاهيم علــأل أبعــاة احملــاوا تقــد جــاء يف املقدمــة حمــوا (اســت ماا تاع ـل) بنعــبة تضــم ( ، )%67وكــان األقــل حمــوا
(تناتعــية جاابــة) بنعــبة تضــم ( ــفر . )%وقــدم الدااســة مقرتحــا عمليــة لتطــوير كتــب العلــوم حبعــب مبيعــة املفــاهيم العلميــة برييــة اململكــة
2030م.
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اييــة 2030م ،وال يتوق ـ هــذا التطــوير عنــد مرحلــة تعليميــة
معينــة أو دم نكــون معـ مــن مكونــا تلــد املنظومــة ،وهــذا مــا
تبينه نتاسج الدااسـا واألةبيـا وميـدة ال ـلة ،تتشـر نتـاسج
ةااســة القحطــاين ( )2017أن مرحلــة ايــاض األمفــال حباجــة
تط تط ـ ــوير يف املكون ـ ــا ايةااي ـ ــة والفني ـ ــة والبشـ ـ ـرية واملاةي ـ ــة
للتوســمل بغــرض التواتــق مــمل متطلبــا اييــة اململكــة 2030م،
كمـا تشــر ةااسـة ال)هـراين ( )2017تط أن املعلمـ يــرون أن
تس ــهامهم الفاع ــل يف حتقي ــق ايي ــة اململك ــة 2030م يتطلـ ــب
تغي ـ ـ ـ ـرا يف احملت ـ ـ ـ ــوى واألةواا وامله ـ ـ ـ ــام وأس ـ ـ ـ ــاليب التق ـ ـ ـ ــو
واملع ـؤوليا بشــكل منظــومي ،ويف العــياا ااتــه تب ـ ةااســة
العريفــي والشــهر( ) )2017ضــرواة تعــديل يف أةواا القيــاةا
التعليمي ــة عل ــأل تلـ ـ القطاع ــا لتحقي ــق أه ــداف املنطم ــة
املتعلم ـ ـ ــة (ايي ـ ـ ــة مع ـ ـ ــتقبلية 2030م) ،وال يتوقـ ـ ـ ـ دمتطل ـ ـ ــب
التطــوير للتواتــق مــمل اييــة اململكــة 2030م علــأل التعلــيم العــام
وحعب ،بل ميتد الد التطوير تط منظومة التعليم العايل مـن
خ ل تطوير نظم القبول باجلامعا والتخ ا األكاةميية
العلمي ـ ــة والتأهي ـ ــل املتع ـ ــق م ـ ــمل احتياج ـ ــا س ـ ــوا العم ـ ــل
والتطـ ــوير النـ ــوعي البح ـ ــي وحتقيـ ــق مضـ ــمون اقت ـ ــاة املعرتـ ــة
(ال ـ ـ ـ ـ حي2017،؛ ال اه ـ ـ ـ ــيم2017،؛ الع ـ ـ ـ ــلطان2017،؛
مشاط.)2017،
وتاا ك ــان الع ــرض الع ــابق مف ــاة ض ــرواة تح ــدا تط ــوير
واضــمل ملكونــا املنظومــة التعليميــة للتواتــق مــمل اييــة اململكــة
2030م؛ ل ــذا يعتق ــد الباح ـ ـ أن هن ــاري حاج ــة واض ــحة تط
ةااســا نوعيــة عــن الكيفيــة الــي ينبغــي أن يــتم ا ـا التطــوير
والتحدي ملكونا املنظومة التعليمية؛ تغالبية الدااسا الي
لـ ـ يف ه ــذا الش ــان ق ــدم منظ ــواا أو تم ــااا عام ـ ـا لتط ــوير
مكونــا املنظومــة التعليمي ـة ،وعلــأل هــذا تــلن الدااســة احلاليــة
حتــاول بش ــكل تجراســي أن تق ــدم ايي ــة لتطــوير حمت ــوى من ــاهج
علــوم املرحلــة املتوس ـطة مبــا يتواتــق مــمل اييــة اململكــة 2030م،
تمــن املؤكــد أن املنــاهج اا الطبيعــة العلميــة العمليــة ،ومنهــا

مقدمة
تعمــل اييــة اململكــة العربيــة العــعوةية 2030م علــأل ابــط
أ الة اجملتممل حباضـر امل)ةهـر ومعـتقبله الطمـوح ،تلـد الرييـة
الــي ل ــل نقطــة حتــول احرتاتيــة  -تن جــاع التعبــر -يف تــااي
اململك ـ ــة العربيـ ـ ــة العـ ـ ــعوةية ،والـ ـ ــي أعـ ـ ــدها تلـ ـ ــس الشـ ـ ــؤون
االقت ــاةية والتنميــة برساس ـة ويل العهــد مســو األمــر حممــد بــن
سـلمان ،تا لتــد آتــاا الرييـة يف ـة أبعــاة ل ـل اييــة شــاملة
متكامل ـ ــة وه ـ ــي :تتم ـ ــمل حي ـ ــو( ،واقت ـ ــاة م)ةه ـ ــر ،ووم ـ ــن
مم ــوح(ايي ــة اململك ــة 2030،م) ،وبين ـ الريي ــة ـراحة أ ــا
تدع ــول عل ــأل التعل ــيم وب ــواة مباش ــرة يف ت ــاع أه ــداف تل ــد
الريية؛ تتؤكد الريية علأل موا لة االست ماا يف التعليم وت)ويـد
الــومن بامله ــااا واملع ــااف ال عم ــة لو ،ــاس املع ــتقبل ،كم ــا
يب ال)هراين (2017م) أنه حت عنوان (تعليم يدعهم يف ةتمل
عجلة االقت اة) هـدت الرييـة تط سـد الفجـوة بـ رجـا
التعليم واحتياجا سوا العمل ،وتطوير التعليم العام وتوجيه
الطـ ـ ل ــو الب ــداسل املهني ــة والو،يفي ــة بالش ــكل املناس ــب،
وتأم وساسل علمية ل نتقال ب املعااا العلمية املختلفة،
وأن ي ل م اململكة العربية الععوةية تط املراك) املتقدمة
يف االختبــااا الدوليــة ،وتطــوير حمتــوى املنــاهج بالوجــه الــذ(
يركــ) علــأل املهــااا  ،ويعمــل علــأل تطــوير شخ ــية املــتعلم،
واعاية املواهب ،وتنشاء املن ا الي تعين باملوااة البشرية يف
القطاعــا املختلفــة ،وتطــوير املعــاير الو،يفيــة اةا ــة بكــل
معــاا تعليمــي ،ويد ــاحب تلــد التوجهــا املتابعــة املعــتمرة
ملخرجــا التعلــيم بغــرض حتعــينها وتوجيههـا بوجــه ةاســم ،وال
تغيب التكنولوجيا عن الد من خ ل تنشاء قواعـد البيانـا
التتبعي ــة لر ــد احلرك ــة التعليم ــة للطال ــب من ــذ مرحل ــة الطفول ــة
املبكرة وحىت مراحل انتهاء التعليم.
وتاا كانـ اييـة اململكــة 2030م اـذا الطمـوح وتعتـ أن
التعلــيم أةاة تاعلــة يف ت ــاع أهــداتها ،تيبــدو مــن املنطقــي بــل
ومــن الضــروا( أن تكــون هنــاري تغ ـرا وحتــوال واضــحة يف
منظومة التعليم بالوجـه الـذ( يؤهـل تلـد املنطومـة للتواتـق مـمل
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املتعلمـ ـ للق ــيم العلمي ــة املتواتق ــة م ــمل مض ــمون تل ــد الريي ــة،
ويتواتــق الــد التوجــه مــمل نتــاسج ةااســة امل ـ)يين ( )2017الــي
تبـ ـ حاج ــة كت ــب العل ــوم لتط ــوير مض ــمو ا مب ــا يتوات ــق م ــمل
الــذكاءا املختلفــة واملتميــ)ة للمتعلم ـ  ،وجــدير بالــذكر أن
اييـ ــة اململكـ ــة 2030م تركـ ــ) علـ ــأل التفريـ ــد اةـ ــاض بقـ ــداا
املتعلم ومهاااام الشخ ية وتأهيلهم املهين املعـتقبلي وتـق
معــااا اا مبيعــة مرنــة يف التحــول واالنتقــال بينهــا ،كمــا
تش ــر نت ــاسج ةااس ــي ب ــوقس ( (2011والروي ــي ) )2017تط
حاجــة كتــب العلــوم للتطــوير حبعــب مفــاهيم الرتبيــة ال ــحية
والرتبية الوقاسية اةا ة بأخطاا الطـرا ،ويف الوقـ ااتـه تـويل
اييـ ــة اململكـ ــة 2030م جانـ ــب اةـ ــدما ال ـ ــحية والوقاسيـ ــة
أولويا مهمة ومعت ة.
ويـرى الباحـ أنـه عـ وة علـأل نتـاسج الدااسـا الـي تـ ا
حاجة تطوير حمتوى كتب العلوم للتواتق ممل الريية تلنه ميكن
تضاتة م اا أخرى مهمة من خ ل استقراء مضمون الريية
اااـا ومنهــا  :أنــه مـمل االعـرتاف بقيمــة التطـوير الــذ( حــد
يف من ـ ــاهج العل ـ ــوم باململك ـ ــة العربي ـ ــة الع ـ ــعوةية م ـ ــن خ ـ ـ ـ ل
العلع ـ ــلة املط ـ ــواة ال ـ ــي لـ ـ ـ بالتع ـ ــاون م ـ ــمل الناش ـ ــر الع ـ ــاملي
(ماجروهيــل) وتــق توجيــه املقــام العــامي الكــر اقــم /7544م
وتــااي 1427/10/22هـ ـ ت ــلن احمل ــوا األول ال ـرسيس لريي ــة
اململك ــة 2030م واملتم ــل يف تتم ــمل حي ــو( وال ــذ( يعك ــس
اة و ـ ــية ال قاتيـ ــة وعراقـ ــة اجملتمـ ــمل العـ ــعوة( يب ـ ـ ضـ ــرواة
تطــوير احملتــوى للتواتــق مــمل هــذ الرييــة ،خا ــة تاا أدخــذ بعـ
مقاانة بغـر بقـوة أحـد
االعتباا أن اجملتممل الععوة( يت
أه ــم مكون ــا ال قات ــة تي ــه وه ــو ال ــدين ،ويدع ــد ه ــذا ال ـ ـ دمكون
العامل الرسيس احملدة لكل التشريعا والع قا الرمسية وغـر
الرمسيــة ،وهــو م ــدا املعــاير االجتماعيــة ،وهــو األمــر الــذ(
يـنعكس علــأل اـط التفكــر والشخ ــية علـأل املعــتوى الفــرة(
واالجتماعي ،كما ينعكس علأل مقاومة التغير لبعض املظاهر
االجتماعيــة (الرويتــمل1422 ،هـ ـ؛ العــلومي ،)2012،كمــا أن
مرتك ـ ـ)ا ايي ــة اململك ــة 2030م وتوجهاا ــا حتت ــا متعلم ـ ـ

العلـ ــوم بطبيعـ ــة احلـ ــال تع ـ ـد دمرتكـ ــ)ا اسيع ـ ـا لتطـ ــوا اجملتمعـ ــا
خا ة يف اجلانب ال ناعي والتكنولوجي واالقت اة(.
وتعمــل الدااســة احلاليــة علــأل تطــوير حمتــوى منــاهج علــوم
املرحل ــة املتوس ــطة م ــن خ ـ ـ ل الرتكي ــ) عل ــأل جان ــب املف ــاهيم
العلمي ــة وت ــق ايي ــة اململك ــة 2030م ،عل ــأل اعتب ــاا أن الريي ــة
تض ــمن مفـ ــاهيم علمي ــة نوعيـ ــة م ــل (التجـ ــاا التفاعليـ ــة،
جوةة احلياة ،العحابة ايلكرتونية احلكومية ،من ا اقميـة،
التطبيقا الذكية ،املنامق اللوجعـتية ،البنيـة التحتيـة الرقميـة،
توا ـ ـ ــل لوجعـ ـ ــي ،التحـ ـ ــول الرقمـ ـ ــي) والـ ـ ــي مل تكـ ـ ــن حم ـ ـ ـ
للتضــم والتنــاول يف حمتــوى منــاهج العلــوم باملرحلــة املتوســطة
والــد مــن خ ـ ل حتليــل أويل عمــل عليــه الباح ـ  ،ممــا ي ـ ا
أمهيــة العمــل البح ــي النــوعي عــن كيفيــة تطــوير حمتــوى منــاهج
العلوم وتق ايية اململكة 2030م يف جانـب املفـاهيم العلميـة،
وتكتع ـ ــب املف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة قيم ـ ــة خا ـ ــة عل ـ ــأل اعتب ـ ــاا أن
املفـ ــاهيم العلميـ ــة ل ـ ــل املرتكـ ــ) ال ـ ـرسيس يف اكتعـ ــا املـ ــتعلم
للع قــا والق ـوان العلميــة ومــن مث القــداة علــأل التعامــل مــمل
التطبيقا وميدة ال لة اذ املفاهيم )(Van ; Sahin, 2008
 ،Rooij, 2009وأبع ــد م ــن ال ــد ت ــلن بن ــاء العقلي ــة العلمي ــة
للمــتعلم يتوق ـ بداجــة كبــرة علــأل لكنــه مــن تلــد املفــاهيم
العلميــة وتةااري الع ق ـا البيني ـة ب ـ هــذ املفــاهيم ،ومــن مث
الق ـ ـ ــداة عل ـ ـ ــأل تو،يفه ـ ـ ــا يف امله ـ ـ ــااا والتطبيق ـ ـ ــا احلياتي ـ ـ ــة
املختلفـة ) ،( English, et al, 2013وتشـر نتـاسج الدااسـا
اةا ــة مبحت ــوى من ــاهج العل ــوم ب ــالتعليم الع ــام يف ت ــدااها
املتطوا باململكة العربية العـعوةية تط حاجـة احملتـوى للتطـوير
املعــتمر خا ــة يف ،ــل وجــوة ق ــوا يف اســتيعا املتعلم ـ
للمفاهيم العلمية حممد (،)2015وامبـا يرجـمل الـد تط مبيعـة
معتوى انقراسية كتب العلوم وقداا املتعلم علأل اسـتيعا
املف ـ ــاهيم والع ـ ــياا العلم ـ ــي للمحت ـ ــوى الربع ـ ــي وعب ـ ــد اجملي ـ ــد
( ،)2010وتب نتاسج ةااسة العتييب ( )2013حاجة احملتوى
للتطــوير يف جانـب القــيم العلميــة؛ وعليــه تــلن تطــوير املفــاهيم
حبع ـ ــب ايي ـ ــة اململك ـ ــة سين ـ ــب بالتأكي ـ ــد ح ـ ــول اكتع ـ ــا
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لتطوير مناهج العلوم لكي يتواتق حمتواها ممل املضام اةا ة
باملفاهيم العلمية بريية اململكة 2030م هذا من جانب ،ومن
جانب آخر تشر نتاسج الدااسـا تط وجـوة أوجـه ق ـوا يف
مضام املفاهيم العلمية وانقراسيتها؛ ومن مث تلنه من املناسب
أن يتم تطوير تلد املفاهيم وبالوجه الذ( خيـدم اييـة اململكـة
2030م حبي ـ ـ ـ تكتعـ ـ ــب تلـ ـ ــد املفـ ـ ــاهيم القيمـ ـ ــة الو،يفيـ ـ ــة
املناسبة ،وعلأل هذا يتحدة العؤال الرسيس للدااسة احلاليـة يف
التع ــايل اآن :كي ـ ـ دميك ــن تط ــوير من ــاهج العل ــوم باملرحل ــة
املتوســطة يف ضــوء املفــاهيم العلميــة املتضــمنة يف اييــة اململكــة
العربيــة العــعوةية 2030م؟ ويتفــرع مــن هــذا التعــايل ال ـرسيس
التعايال الفرعية اآتية:
 .1مـ ــا املفـ ــاهيم العلميـ ــة املتضـ ــمنة بكتـ ــب العلـ ــوم للمرحلـ ــة
املتوسطة باململكة العربية الععوةية؟
 .2م ـ ــا املف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة املتض ـ ــمنة بريي ـ ــة باململك ـ ــة العربي ـ ــة
الععوةية 2030م؟
 .3ما مدى تضم املفاهيم العلمية املتضمنة بريية 2030م
يف كتـ ـ ــب العلـ ـ ــوم باملرحلـ ـ ــة املتوسـ ـ ــطة باململكـ ـ ــة العربيـ ـ ــة
الععوةية؟
 .4مــا مقرتحــا تطــوير منــاهج العلــوم باملرحلــة املتوســطة يف
ضــوء املفــاهيم العلميــة املتضــمنة يف اييــة اململكــة العربيــة
الععوةية 2030م؟

او( خ ا علمية بشكل واضمل تقد كان للقطاع ال ـناعي
ن ــيب واض ــمل يف ايي ــة اململك ــة 2030م؛ باعتب ــاا أن ــه أح ــد
أك ــر م ــاةا التنمي ــة االقت ــاةية أمهي ــة ،وأح ــد اك ــاس) تنوي ــمل
م ـ ــاةا ال ـ ــدخل ل قت ـ ــاة ،واالهتم ـ ــام بالطاق ـ ــة وم ـ ــاةاها
والطاقـة املتجـدةة واالسـت ماا يف اجلانـب التقـين املعلومـان مـن
خـ ل املن ــا املتخ ــة بالشــكل الــذ( يعــتوعب الطاقــة
البشرية للشـبا العـعوة( ،دويعـهم يف تنميـة االقت ـاة (عبـد
الفتـاح2017،؛ الشـلهو 2017،؛ القـب ن وال)هــر(2017،؛
الرباعي وابن الطبيب ،)2017،وهنـا يـ ع الـدوا املهـم لتطـوير
من ـ ــاهج العل ـ ــوم ومـ ـ ـا تقدم ـ ــه م ـ ــن مفـ ـ ـاهيم علمي ـ ــة ،تا يش ـ ــر
جاكوبعــون وآخــرون ( )Jacobson et .al , 2016تط أن
التو،يـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـ ــل للمف ـ ـ ـ ــاهيم العلمي ـ ـ ـ ــة ينبغ ـ ـ ـ ــي أن يـ ـ ـ ـ ـرتبط
بالتطبيقــا ال ــناعية والتكنولوجيــة القاسمــة يف اجملتمــمل ،وهــو
األم ــر ال ــذ( يوض ــمل ت ــدةا قيم ــة توات ــق املف ــاهيم العلمي ــة يف
التعليم العام ممل ايية اململكة2030م.
مشكلة الدراسة
م ــن خـ ـ ل م ــا س ــبق عرض ــه يتض ــمل أن التح ــول الش ــامل
ال ــذ( ترتك ــ) علي ــه ايي ــة اململك ــة 2030م يف ــرض حت ــوال
نوعيـ ــة علـ ــأل منظومـ ــة التعلـ ــيم يف ك ـ ـل مراحلهـ ــا ومكونااـ ــا ،
ويكتعب تطوير مناهج العلوم ومقراااا الدااسية قيمة خا ة
يف ه ــذا التط ــوير عل ـ ـأل اعتب ــاا أن ايي ــة اململك ــة اا مبيع ــة
اقت ـ ــاةية و ـ ــناعية وعلميـ ــة وتكنولوجيـ ــة وتقنيـ ــة معلوماتيـ ــة
خا ــة ،ومــن مث تــلن مقــراا منــاهج العلــوم ومــا تقدمــه مــن
مفــاهيم علميــة حباجــة تط التطــوير املعــتمر لكــي تتواتــق مــمل
املض ــمون العلم ــي لريي ــة اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية 2030م،
والــد تاا أخــذ يف االعتبــاا أن املنــاهج اا الطبيعــة العلميــة
العمليــة ومنهــا العلــوم بطبيعــة احلــال تع ـد دمرتكــ)ا اسيع ـا لتطــوا
اجملتمعا يف اجلانـب ال ـناعي والتكنولـوجي والعلمـي ،ونظـرا
حلدا ـ ـ ــة ايي ـ ـ ــة اململك ـ ـ ــة 2030م وال ـ ـ ــي مت مرحه ـ ـ ــا يف الع ـ ـ ــام
2016م ،تتب ـ ــدو احلاج ـ ــة مهم ـ ــة للبح ـ ــو العلمي ـ ــة اةا ـ ــة

أهداف الدراسة
 .1التحدي ـ ــد العلم ـ ــي ال ـ ــدقيق للمف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة املتض ـ ــمنة
بكتب العلوم للمرحلة املتوسطة باململكة العربية الععوةية.
 .2التحديد العلمي الدقيق للمفاهيم العلمية املتضمنة برييـة
اململكة العربية الععوةية 2030م
 .3حتدي ــد نع ــب تض ــم املف ــاهيم العلمي ــة املتض ــمنة بريي ــة
2030م يف كتب العلوم باملرحلة املتوسـطة باململكـة العربيـة
ةااسي ،وللمرحلة كاملة.
الععوةية لكل
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 .2حتليـ ــل حمتـ ــوى كتـ ــب العلـ ــوم ويقت ـ ــر التحليـ ــل يف هـ ــذ
الدااسة علأل املفاهيم العلمية األساسية.
 .3حتلي ـ ــل حمت ـ ــوى ايي ـ ــة املمكل ـ ــة 2030م ويش ـ ــمل احمل ـ ــاوا
والتوجها وااللت)اما اةا ة بالريية.

 .4تق ـ ــد آلي ـ ــا عملي ـ ــة لتط ـ ــوير من ـ ــاهج العل ـ ــوم باملرحل ـ ــة
املتوس ـ ــطة يف ضـ ـ ــوء املف ـ ــاهيم العلميـ ـ ــة املتض ـ ــمنة يف اييـ ـ ــة
اململكة العربية الععوةية 2030م.
أهمية الدراسة

مصطلحات الدراسة

 .1ةع ــم أه ــداف ايي ــة اململك ــة 2030م م ــن خـ ـ ل الريي ــة
العلميــة ال ــي تق ــدمها الدااس ــة احلاليــة لتط ــوير من ــاهج العل ـوم
باملرحلة املتوسطة مبا يتواتق وتلد الريية.

 .1ايي ـ ــة اململك ـ ــة 2030م :تدع ـ ــرف الدااس ـ ــة احلالي ـ ــة ايي ـ ــة
اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية 2030م بأ ــا "التخط ــيط ال ــومين
للمملكــة العربيــة الع ـعوةية حــىت عــام 2030م ب ــواة شــاملة
ـ ـ ـة أبع ـ ــاة اسيع ـ ـة وه ـ ــي :اجملتم ـ ــمل احلي ـ ــو(
وتجراسي ـ ــة عـ ـ ـ
واالقت ــاة امل)ةهــر والــومن الطمــوح ،وينطــو( كــل بعــد علــأل
تموعــة مــن املؤشـرا والـ امج وااللت)امــا الــي مت ــياغتها
وتعداةها من قبل تلس الشؤون االقت ـاةية والتنميـة برساسـة
ويل العهــد العــعوة( مســو األمــر حممــد بــن ســلمان يف العــام
2016م".
 .2املفهـ ـ ــوم العلمـ ـ ــي :بـ ـ ــالرجوع تط الدااسـ ـ ــا واألةبيـ ـ ــا
Laxman؛ 2016
وميـ ــدة ال ـ ــلة (& Chin.2011
 Öztürk,،؛ )Yager & Koc ,2016يدعرف الباح املفهوم
العلم ــي بأنه"( ــواة أو تك ــرة اهني ــة ت ـ ـربط ب ـ ـ تك ـ ـرت أو
،ــاهرت أو حقيقت ـ أو أك ــر وميكــن تعريفــه ب ــواة مــوج)ة
تب خ اس ه األساسية املمي)ة واحملدةة له بدقة).

 .2ةع ــم توجه ــا الق ــاسم عل ــأل تط ــوير التعل ــيم يف تق ــد
الـ ـ ـ امج واأله ـ ــداف االسـ ـ ـرتاتيجية النوعي ـ ــة اةا ـ ــة بتط ـ ــوير
التعليم مبا يتواتق ممل تطلعا ايية 2030م.

 .3توجيه جهوة العامل علأل تطوير مناهج العلوم باململكة
العربي ـة العــعوةية لــو منظــوا معا ــر ومهــم خــاض بــالتطوير
مبقا لريية 2030م ومن خ ل نتاسج حب ية علمية.
 .4تقــد اــوا علمــي لتطــوير منــاهج العلــوم حبعــب اييــة
2030م دميك ــن أن مي ــل اواجـ ـا دُيت ــذى ب ــه لتط ــوير املن ــاهج
الدااس ـ ــية املختلف ـ ــة أو يف مكون ـ ــا أخ ـ ــرى م ـ ــن مكون ـ ــا
املنظومة التعليمية.
 .5توجي ـ ــه اهتمامـ ـ ــا الب ـ ــاح يف تـ ـ ــال املن ـ ــاهج ومـ ـ ــرا
تــدايس العلــوم تط العمــل علــأل الدااســا والبحــو النوعيــة
اةا ة بدااسة مضام التطوير والتعديل يف منظومة املناهج
الدااسية وتق ايية اململكة 2030م.
 .6تب ـراع القيمــة الو،يفيــة ملفــاهيم كتــب العلــوم باململكــة يف
التواتق ممل اةطط التطويرية واملعتقبلية للمجتممل خا ة وأن
جانــب القيمــة الو،يفيــة مل يكــن حمــل اهتمــام واضــمل ومباشــر
للدااسا العابقة.

إجراءات الدراسة
 .1حتليــل املفــاهيم العلميــة بكتــب العلــوم باملرحلــة املتوســطة
باململكــة العربيــة العــعوةية مــمل التحقــق مــن مؤشــر( ال ــدا
وال با .
 .2حتلي ــل املف ــاهيم العلمي ــة بريي ــة اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية
2030م ممل التحقق من مؤشر( ال دا وال با .
 .3حتديـ ــد مـ ــدى تضـ ــم املفـ ــاهيم العلميـ ــة اةا ـ ــة برييـ ــة
اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية 2030م يف كت ــب العل ــوم باملرحل ــة

حدود الدراسة
 .1حتليــل كتــب العلــوم يف مراحــل التعلــيم العــام ،ويتحــدة يف
هذ الدااسة كتب املرحلة املتوسطة.
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وتع ـ ـ ــتهدف الريي ـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ل ه ـ ـ ــذا البع ـ ـ ــد بل ـ ـ ــو ض ـ ـ ــة
اقت ـ ــاةية عاملي ـ ــة مرموق ـ ــة تق ـ ـ ـوم عل ـ ــأل ال ـ ــناعا احلدي ـ ـ ـة
واالس ـ ـ ـ ـ ــت مااا والتكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا والتقني ـ ـ ـ ـ ــة املعلوماتي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن
خ ل التوجها اآتية:
 نتعلم لنعمل.
املتوسطة واألسر املنتجة.
 ندعم منشآتنا ال غرة و ّ
 ننمي تر نا.
 نعتقطب الكفاءا الي لتا تليها.
 االلت)ام بالفرض امل مرة.
 نعظم قدااتنا االست مااية.
 نطلق قطاعاتنا الواعدة.
خدماتنا احلكومية.
 خن
 االلت)ام باالست ماا الفاعل.
 لعن بيئة األعمال.
 نعيد تأهيل املدن االقت اةية.
 نؤسس منامق خا ة.
 نرتمل تناتعية الطاقة .
 االلت)ام بالتناتعية اجلاابة.
 ننشئ من ة لوجعتية متمي)ة.
 نتكامل تقليميا وةوليا.
 ندعم شركاتنا الومنية.
البعد ال ال  :ومن مموح
وتع ـ ـ ــتهدف الريي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ل ه ـ ـ ــذا البع ـ ـ ــد وض ـ ـ ــوح
الريي ـ ـ ــة املؤسع ـ ـ ــية للدول ـ ـ ــة والريي ـ ـ ــة اةا ـ ـ ــة ب ـ ـ ــاملوامن ل ـ ـ ــو
املعتقبل وبناسه من خ ل التوجها اآتية:
 ننتهج الشفاتية.
 لاتظ علأل موااةنا احليوية.
 نتفاعل ممل اجلميمل.
 ندعم املرونة.
 نلت)م بكفاءة اينفاا وبالتواعن املايل.
 الت)اما (حكومته تاعلة).

املتوســطة  ،ويــتم هــذا التحليــل ب ــواة تف ــيلية لكــل ـ
ةااسي.
 .4اقـرتاح آليــة لكيفيــة تطــوير املفــاهيم العلميــة اةا ــة برييــة
اململك ـ ـ ــة 2030م ،ض ـ ـ ــمن حمت ـ ـ ــوى كت ـ ـ ــب العل ـ ـ ــوم باملرحلـ ـ ـ ـة
املتوسطة.
اإلطار النظري للدراسة
المحور األول رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
أوال اإلطار العام لرؤية المملكة 2030

اس ـ ـ ـ ــتناةا تط حمت ـ ـ ـ ــوى ايي ـ ـ ـ ــة اململك ـ ـ ـ ــة 2030م أمك ـ ـ ـ ــن
للباح ـ ـ ـ ـ أن يع ـ ـ ـ ــتخل مض ـ ـ ـ ــمون الريي ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــأل النح ـ ـ ـ ــو
اآن:
البعد األول :تتممل حيو(
وتع ـ ــتهدف الريي ـ ــة خـ ـ ـ ل ه ـ ــذا البع ـ ــد بل ـ ــو تتم ـ ــمل يعت ـ ــ)
اويتـ ـ ــه ايس ـ ـ ـ مية والعربيـ ـ ــة ،وترا ـ ـ ــه ال قـ ـ ــايف ويبلـ ـ ــغ جـ ـ ــوةة
احلياة من خ ل التوجها اآتية:
 ليا وتق مباةسنا ايس مية.
 نعخر ماقاتنا وتمكاناتنا ةدمة ضيوف الرمحن.
 نعت) اويتنا الومنية.
 االلت)ام بالقيم الراسخة.
 ندعم ال قاتة والرتتيه.
 نعيش حياة حية.
 نطوا مدننا.
 لقق استدامة بيئية.
 الت)اما البيئة العامرة.
 تم بأسرنا.
 نبين شخ يا أبناسنا.
 اكن تتمعنا.
 نرعأل حتنا.
 االلت)ام بالبنيان املت .
البعد ال اين  :اقت اة م)ةهر.
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علي بن سعد احلريب :تطوير مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء املفاهيم العلمية املتضمنة...

 ات ـ ــمل نع ـ ــبة م ـ ــدخرا األس ـ ــر م ـ ــن ت ـ ــايل ةخله ـ ــا م ـ ــن
( )%6تط(.)%10
 اتـ ـ ــمل معـ ـ ــامهة القطـ ـ ــاع غـ ـ ــر الرحبـ ـ ــي يف ت ـ ـ ــايل النـ ـ ــاتج
احمللي من أقل من ( )%1تط (.)%5

 نتحمل املعؤولية يف حياتنا.
 نتحمل املعؤولية يف أعمالنا.
 نتحمل املعؤولية يف تتمعنا.
 الت)اما (موامنه معؤول).
(ايية اململكة2030م.)2016،
وي ـ ـ ـ ـ ــرى الباح ـ ـ ـ ـ ـ أن األبع ـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــدمتها الريي ـ ـ ـ ـ ــة
وتوجهاا ـ ـ ــا ق ـ ـ ــد اتع ـ ـ ــم بالش ـ ـ ــمولية للتعب ـ ـ ــر ع ـ ـ ــن عراق ـ ـ ــة
اجملتمـ ــمل الع ـ ــعوة( وهويت ـ ــه املتمي ـ ــ)ة  ،تض ـ ـ ع ـ ــن تطلع ـ ــا
اقت ـ ـ ـ ـ ـ ــاةية مرموقـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل معـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية حكوميـ ـ ـ ـ ـ ــة
وشخ ية للموامن.

 )2أهداف اقتصادية

 ختف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيض مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل البطال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ( )%11.6تط
(.)%.7
 ات ـ ــمل مع ـ ــامهة املنش ـ ــآ ال ـ ــغرة واملتوس ـ ــطة يف ت ـ ــايل
الناتج احمللي من ( )%2تط (.)%3.5
 اتـ ـ ــمل حجـ ـ ــم االقت ـ ـ ــاة وانتقالـ ـ ــه مـ ـ ــن املرتبـ ـ ــة ( )19تط
املراتب الـ ( )15األوط علأل معتوى العامل.
 اتـ ــمل نعـ ــبة احملتـ ــوى احمللـ ــي يف قطـ ــاع الـ ــنفط والغـ ــاع مـ ــن
( )%40تط (.)%.75
 ات ـ ــمل قيم ـ ــة أ ـ ــول ـ ــندوا االس ـ ــت مااا العام ـ ــة م ـ ــن
( )600مليـ ـ ـ ـ ــاا تط مـ ـ ـ ـ ــا ي)يـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــأل ( )7تريليونـ ـ ـ ـ ــا
سعوة(.
 االنتق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ــن املرك ـ ـ ـ ـ ــ) ( )25يف مؤش ـ ـ ـ ـ ــر التناتع ـ ـ ـ ـ ــيّة
العاملي تط أحد املراك) الـ ( )10األوط.
 ات ــمل نعـ ــبة االسـ ــت مااا األجنبيـ ــة املباشـ ــرة مـ ــن ت ـ ــايل
الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتج احملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ()%3.8تط املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملي
(.)%5,7
 ات ـ ــمل نع ـ ــبة ال ـ ــاةاا غ ـ ــر النفطي ـ ــة م ـ ــن ( )%16تط
( )%50عل ـ ـ ــأل األق ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ــايل الن ـ ـ ــاتج احملل ـ ـ ــي غـ ـ ـ ــر
النفطي..
 الو ـ ـ ــول مبع ـ ـ ــامهة القطـ ـ ــاع اة ـ ـ ــاض يف ت ـ ـ ــايل الن ـ ـ ــاتج
احمللي من ( )%40تط (.)%65

ثانيا أهداف رؤية المملكة 2030م
مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ل اسـ ـ ــتقراء مض ـ ـ ــمون اييـ ـ ــة اململك ـ ـ ــة 2030م،
وم ـ ـ ـ ـ ــا تنش ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ــداف يلخ ـ ـ ـ ـ ـ الباح ـ ـ ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ـ ــذ
ة:
األهداف يف توجها
 )1أهداف مجتمعية

 عي ـ ــاةة الطاقـ ـ ــة االسـ ـ ــتيعابية الس ـ ــتقبال ضـ ـ ــيوف الـ ـ ــرمحن
املعتمرين من ( )8م ي تط ( )30مليون معتمر.
 ت ـ ـ ـ ــني ( )3م ـ ـ ـ ــدن س ـ ـ ـ ــعوةية ب ـ ـ ـ ـ ـ أتض ـ ـ ـ ــل ()100
مدينة يف العامل.
 ات ـ ـ ـ ــمل تنف ـ ـ ـ ــاا األس ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــأل ال قات ـ ـ ـ ــة والرتتي ـ ـ ـ ــه ةاخ ـ ـ ـ ــل
اململكة من ( )%2.9تط (.)%6
 اتـ ــمل نعـ ــبة ممااسـ ــي الرياضـ ــة مـ ــرة علـ ــأل األقـ ــل أسـ ــبوعيا
من ( )% 13تط (. %)40
 االاتق ـ ـ ــاء مبؤش ـ ـ ــر اأم امل ـ ـ ــال االجتم ـ ـ ــاعي م ـ ـ ــن املرتب ـ ـ ــة
( )26تط املرتبة (.)15
 عيـ ـ ـ ــاةة متوسـ ـ ـ ــط العمـ ـ ـ ــر املتوقـ ـ ـ ــمل مـ ـ ـ ــن ( )74تط ()80
عاما.
 ات ـ ـ ـ ــمل نع ـ ـ ـ ــبة مش ـ ـ ـ ــااكة املـ ـ ـ ـ ـرأة يف س ـ ـ ـ ــوا العم ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن
( )%22تط (.)%30
 الو ـ ـ ـ ــول تط ( )1ملي ـ ـ ـ ــون متط ـ ـ ـ ــوع يف القط ـ ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ــر
الرحبي سنويا مقابل ( )11ألفا اآن.

 )3أهداف مؤسسية تنظيمية

ـجلة يف اليونعـ ـ ــكو تط
 اتـ ـ ــمل عـ ـ ــدة املواقـ ـ ــمل األ ريـ ـ ــة املعـ ـ ـ ّ
الضع علأل األقل.
 عي ـ ــاةة اييـ ـ ـراةا احلكومي ـ ــة غ ـ ــر النفطي ـ ــة م ـ ــن ()163
سنويا.
مليااا تط ( )1تريليون
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ثالثا أهمية العمل برؤية المملكة العربية السعودية

 تق ـ ـ ـ ـ ــدم ترتي ـ ـ ـ ـ ــب اململك ـ ـ ـ ـ ــة يف مؤش ـ ـ ـ ـ ــر أةاء اة ـ ـ ـ ـ ــدما
اللوجع ـ ـ ـ ـ ـ ــتية م ـ ـ ـ ـ ـ ــن املرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )45تط ( )25عاملي ـ ـ ـ ـ ـ ــا و()1
تقليميا.
 الو ـ ــول م ـ ــن املرك ـ ــ) ( )82تط املرك ـ ــ) ( )20يف مؤش ـ ــر
تاعلية احلكومة.
 الو ـ ـ ــول م ـ ـ ــن املرك ـ ـ ــ) ( )36تط املراك ـ ـ ــ) ال ـ ـ ـ ـ ( )5األوط
يف مؤشر احلكوما ايلكرتونية.

2030م
مبقا ملا مت عرضه حول مضمون ايية اململكة
2030م ،واألهداف املق وةة من وااسها ،وبالرجوع
وميدة ال لة م ل( :الشلهو 2017،؛
لألةبيا
ال)هراين2017،؛ العاعان )2016،أمكن للباح حتديد
أمهية العمل بريية اململكة العربية الععوةية 2030م

أهمية العمل برؤية المملكة العربية السعودية 2030م

أمهية اقت اةية
تعـ ــعأل الرييـ ــة تط تع)يـ ــ) امل ـ ـوااة غـ ــر
النفطيــة ،مــن خـ ل تطــوير ال ــناعة،
واالســت مااا املختلفــة  ،ومي ــل الــد
التح ـ ــول منطلق ـ ـ ـا مهم ـ ـ ـا وحتويلي ـ ـ ـا يف
الطبيع ـ ـ ـ ــة الغالب ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــأل اأم امل ـ ـ ـ ــال
الع ـ ــعوة( ،وأك ـ ــر م ـ ــن ال ـ ــد تلن ـ ــه
يعتوعب الطاقة البشرية اا الطبيعة
الشابة باجملتممل الععوة( .

أمهية اجتماعية
أول ـ ـ الرييـ ــة توجه ـ ـا خا ـ ــة يف تنميـ ــة
املهـ ـ ـ ـ ــااا والتنميـ ـ ـ ـ ــة املهنيـ ـ ـ ـ ــة  ،وبن ـ ـ ـ ـ ــاء
شخ ـ ــية امل ـ ــوامن الع ـ ــعوة( ،وتأهيل ـ ــه
لعـ ـ ـ ـ ــوا العمـ ـ ـ ـ ــل ،وتقـ ـ ـ ـ ــد اةـ ـ ـ ـ ــدما
ال حية وال قاتية والرتتيهية  ،تض عـن
االحتفـ ــاهل باهلويـ ــة ايس ـ ـ مية والعربيـ ــة،
وبــذلد يــتم تأهيــل املـوامن القــاةا علــأل
حتم ــل مع ـؤوليته يف ت ــاع الريي ــة ول ــيس
ترة املعتفيد من عاسدااا املختلفة.

أمهية ةولية
حتظ ــأل اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية مبكان ــة
عامليــة مرموقــة وقيــاةة تقليميــة خا ــة مــمل
املتغ ـ ـرا واألحـ ــدا الـ ــي م ـ ـرأ علـ ــأل
الـدول العربيـة ،ومـن مث تـلن ـاح اململكـة
يف تع ـ ــداة اييته ـ ــا وت اعه ـ ــا مي ـ ــل عمـ ـ ـ
اياةيـا ينقــل الت ــنيفا العامليــة للمملكــة
بو ــفها ةولــة معا ــرة  ،ويؤكــد جــداااا
كنمـوا دُيتــذى بـه يف التخطــيط العلمــي
الشامل وت اع التنفيذ(.

شكل  1ملطط تنظيمي للجوانب العامة ألهمية رؤية المملكة 2030م

المحور الثاني المفاهيم العلمية

 .2املرونة  :مدلوال املفاهيم قابلة يعاةة التعديل أو
التدقيق بالوجه الذ( يدكعب املفهوم م)يدا من التحديد
والت ني عن املفاهيم األخرى ،م ل أن يتم اكتشاف
خا ية جديدة يف املفهوم تيتم الرجوع تليها يف تعديل معىن
املفهوم و ياغته.
 .3الرتاكمية :الع قا الرتكيبية ب املفاهيم واحلقاسق ينشأ
عنها م)يد من املفاهيم األك ر عمومية أو مشولية  ،ولعل هذ
اةا ية توضمل الطبيعة الرتكيبية البناسية للمفاهيم العلمية.
 .4االبتكاا :علأل اعتباا أن بعض املفاهيم العلمية قد
تكون غر ما لة ،أو مبعىن آخر غر ملموسة؛ تيلجأ العلماء

أوال اللصاص :العامة للمفاهيم العلمية
يعتخل الباح اة اس العامة للمفاهيم العلمية
بالرجوع تط املراجمل واألةبيا وميدة ال لة م ل:
( Fleer et al.,2016؛ Sackes et al.,2011؛ Anderson
& Libarkin , 2016؛ س مة )2004 ،يف النقاط اآتية:
 .1املو وقية :قد يكون هناري تباين علمي حول دا
املفهوم أو قبوله ،ولكن املعياا األعم الذ( ميكن االحتكام
تليه هو كفاية املفهوم يف الدوا الو،يفي لتميي) مفهوم علمي
عن غر من املفاهيم.
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علي بن سعد احلريب :تطوير مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء املفاهيم العلمية املتضمنة...

البينية والرتكيبية ب

البتكاا مفاهيم تدعهم يف تهم الظواهر واحلقاسق املا لة يف
الكون.
 .5الرم)ية :تعتمد ياغة املفاهيم علأل الرم)ية يف ال ياغة
اللفظية أو الشكلية أو الرموع املعتخدمة ،ويعهم هذا الرتمي)
يف حتقيق تهم عام مشرتري للمفهوم العلمي من قبل
معتخدميه.
 .6الداللة :ةالال املفاهيم العلمية ليع ابتة ،تاملفهوم
الواحد قد يدعرف من عدة عوايا تلفة.
 .7تجياع اة ة :ينتج املفهوم العلمي من منظوا اة ة
باألشياء أو الظواهر أو احلقاسق؛ ومن مث تلن املفهوم العلمي
للخ ة الي تعاعدنا يف تهم احلقاسق.
مبن)لة تلخي
 .8التأ ر ال قايف :ةالال املفاهيم العلمية اةا ة بفرع
مع من تروع العلم قد تتأ ر بالنمط ال قايف العاسد ،وقد
تتغر الداللة بتغر الد النمط ال قايف.

 .6تةااري الع قا
العلمي للعلوم.
 .7لك املتعلم من ممااسا أساسيا التفكر املختلفة.
 .8خلق أاضية مشرتكة للتوا ل وتةااري املعىن ب
يف العلم والدااس .
املتخ
 .9اخت)ال كم كبر من احلقاسق يف واة موج)ة ةقيقة.
 .10دمكون اسيس يف بناء القوان واملباةئ والنظريا
العلمية.
 .11معاعدة املتعلم علأل التعامل بفاعلية ممل املشك
الطبيعية واالجتماعية للبيئة من خ ل تةااري الع قا ب
املفاهيم وميدة ال لة.
 .12تنظيم اة ا التعليمية للمتعلم .
 .13لك املتعلم من البح العلمي والتنبؤ بالتغرا
احملتملة.

مي ــل اكتع ــا املف ــاهيم العلميـ ــة واح ـ ـدا م ــن األهـ ــداف
الرسيعة لتعلم العلوم يف مراحل التعليم املختلفة ،كما يعد من
أساسـيا العلــم واملعرتـة الــي تفيــد يف حـدو الــتعلم وانتقــال
أ ــر  ،وميكــن اســتخ ض أمهيــة املفــاهيم العلميــة بــالرجوع تط
املراجمل واألةبيا وميدة ال لة م ل:
)Laxman & Chin.2011؛  Pabellon, 2005؛ (Walker
& leady ,2008؛ أبو قواة  )2012يف النقاط اآتية:
 .1معاعدة املتعلم يف استيعا املضمون العلمي خ ل
عمليي التعلم والتعليم.
 .2ت راء استيعا املتعلم لطبيعة العلم.
 .3حتقق التعلم او املعىن للتطبيقا احلياتية للعلوم واملرتبطة
ااتباما واضحا باملفاهيم العلمية.
 .4انتقال أ ر التعلم لو املفاهيم األك ر عمومية أو مشولية،
أو القاسمة علأل مفاهيم ل ل متطلبا التعلم العابقة.
 .5التغلب علأل عوبا التعلم عند انتقال املتعلم من بنية
معرتية تط بنية معرتية أخرى.

تن ت ــني املف ــاهيم العلمي ــة ُيتــا تط ت ــني يف ح ــد
ااته ،ترى الباحـ أن ت ـني املفـاهيم العلميـة دميكـن النظـر
تلي ــه م ــن خ ـ ـ ل ع ــدة اعتب ــااا اسيعـ ــة ميك ــن استخ ـ ــها
ب ـ ـ ـ ــالرجوع ل ـ ـ ـ ـ ـ (النج ـ ـ ـ ــد( وآخ ـ ـ ـ ــرين2003،؛ & Koc 2016
Yager؛ )Öztürk,، 2016يف التوجها اآتية:
 .1ت ني املفاهيم العلمية حبعب معتويااا  :ويتم
الت ني يف هذ احلالة حبعب الرتتيب اهلرمي للمفاهيم
حبي تتضمن القاعدة املفاهيم الرسيعة األولية ،وتأخذ قمة
اهلرم املفاهيم الناشئة أو املتولدة عن تلد املفاهيم األولية
(م ال  :مفاهيم أولية قد تكون ال)من واملعاتة ،يف ح أن
املفاهيم الناشئة هي العرعة).
 .2ت ني املفاهيم العلمية حبعب كيفية تةااكها :ويتم
الت ني يف هذ احلالة حبعب ايةااري تط مفاهيم حعية
تعتمد علأل امل حظة من خ ل األةوا احلعية أو االعتماة
علأل احلوام اااا  ،م ل مفهوم الضوء والذ( يتم تةااكه
بالع  ،ومفاهيم ترةة تعد مفاهيم نظرية يتم تةااكها

ثانيا أهمية المفاهيم العلمية

مضمون البناء

ثالثا تصنيفات المفاهيم العلمية
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عقليه وت واا

اجملتمع ـ ـ ـ ــا خا ـ ـ ـ ـ ــة يف اجلانـ ـ ـ ـ ــب االقت ـ ـ ـ ـ ــاة( وال ـ ـ ـ ـ ــناعي
والتكنولوجي.
 .3تكتعــب املفــاهيم العلميــة قيمــة خا ــة يف اييــة اململكــة
2030م علــأل اعتبــاا أن املفــاهيم العلميــة ل ــل منطلق ـا مهم ـا
واسيعا يف اكتعا املتعلم للع قا والقوان العلمية؛ وعليه
ترتف ــمل احتمالي ــة ق ــداة امل ــتعلم عل ــأل التعام ــل م ــمل التطبيق ــا
وميـ ــدة ال ـ ــلة اـ ــذ املفـ ــاهيم ،وأبعـ ــد مـ ــن الـ ــد تـ ــلن بن ـ ــاء
الشخ ية والعقلية العلمية للمتعلم يتوقفان بداجة كبرة علـأل
اسـ ــتيعابه ولكنـ ــه مـ ــن تلـ ــد املفـ ــاهيم العلميـ ــة ،وقداتـ ــه علـ ــأل
تو،ي ـ ـ املفـ ــاهيم العلميـ ــة يف املهـ ــااا والتطبيقـ ــا احلياتيـ ــة
املختلفة وتق ما تعتهدته ايية اململكة2030م.
 .4م ــن خ ـ ـ ل اس ــتقراء البح ـ ـ ملض ــمون الريي ــة وأه ــداتها
يتض ـ ــمل اآن :احمل ـ ـوا األول الـ ـ ـرسيس لريي ـ ــة اململك ـ ــة 2030م
واملتم ل يف تتممل حيـو( ،والـذ( يعكـس اة و ـية ال قاتيـة
وعراقة اجملتممل الععوة( يب ضرواة تطوير احملتوى للتواتق ممل
مقاانة بغر
هذ الريية ،خا ة وأن اجملتممل الععوة( يت
بقــوة أحــد أهــم مكونــا ال قاتــة تيــه وهــو الــدين ،ويدعــد هــذا
الـم ــدكون العام ــل ال ـرسيس احمل ــدة لك ــل التش ـريعا والع ق ــا
الرمسيــة وغــر الرمسيــة ،وهــو م ــدا املعــاير االجتماعيــة ،وهــو
األم ــر ال ــذ( ي ــنعكس علـ ــأل ا ــط التفك ــر والشخ ــية علـ ــأل
املع ــتوى الف ــرة( واالجتم ــاعي ،كم ــا ي ــنعكس عل ــأل مقاوم ــة
التغي ــر ل ــبعض املظ ــاهر االجتماعي ــة ،كم ــا أن مرتك ـ)ا ايي ــة
اململكــة 2030م وتوجهااــا حتتــا تط متعلم ـ او( خ ـ ا
علميـ ــة بشـ ــكل واضـ ــمل تا يب ـ ـ مضـ ــمون الرييـ ــة 2030م أن
للقطاع ال ناعي توجها ضخمة ،بو فه أحد أهم م اةا
التنمي ـ ــة االقت ـ ــاةية ،وأح ـ ــد اك ـ ــاس) تنوي ـ ــمل م ـ ــاةا ال ـ ــدخل
ل قت ــاة ،واالهتم ــام بالطاق ــة وم ــاةاها والطاق ــة املتج ــدةة
واالســت ماا يف اجلانــب التقــين املعلومــان مــن خ ـ ل املن ــا
املتخ ــة بالوجــه الــذ( يعــتوعب الطاقــة البش ـرية للشــبا
العــعوة( ،ويدعــهم يف تنميــة االقت ــاة ،ومــن مث يتب ـ الــدوا
املهــم لتطــوير منــاهج العلــوم ومــا تقدمــه مــن مفــاهيم علميــة،

اهنيه معينه م ل مفهوم

بعمليا
ايلكرتون.
 .3ت ني املفاهيم العلمية حبعب مبيعة تعلمها  :ويتم
الت ني يف هذ احلالة حبعب اجلهد املطلو يف تعلمها تط
مفاهيم سهلة التعلم حينما تكون وميدة ال لة باة ا
احلعية واملباشرة بالنعبة للمتعلم ويتم التعبر عنها بلغة
بعيطة ومدلوال ام)ية مألوتة ،يف مقابل مفاهيم عبة
التعلم  ،والي يعتخدم يف تعريفها كلما قد تكون غر
مألوتة للمتعلم  ،أو ليع ما لة يف خ اام التعليمية أو
احلياتية؛ خا ة تاا كان تلد املفاهيم تعتمد علأل شبكة
كبرة من خ ا التعلم العابقة.
 .4ت ني املفاهيم العلمية حبعب تركيبها :ويتم الت ني
يف هذ احلالة حبعب تركيبية هذ املفاهيم تط مفاهيم بعيطة
ميكن التعبر عنها بلجياع م ل مفهوم اللعان ،ومفاهيم أخرى
ومدلول ام)( كبر يف التعبر عنها
معقدة حتتا تط و
م ل مفهوم التكاتؤ الكيمياسي.
استنتاجات الباحث من عرض اإلطار النظري (عالقة

المفاهيم العلمية برؤية المملكة 2030م)
من خ ل احملواين الذين مت عرضهما لإلماا النظر(
ميكن استخ ض النقاط اآتية:
 .1يتضــمل مــن مضــمون وأهــداف اييــة اململكــة 2030م أ ــا
ايي ــة مموح ــة للغاي ــة وتعتـ ـ أن التعل ــيم أةاة تاعل ــة يف ت ـ ـاع
أهداتها ،وعليه يبدو من املنطقي بل ومن الضروا( أن تكون
هناري تغرا وحتوال واضحة يف منظومة التعليم.
 .2تاا ك ــان هن ــاري ض ــرواة تح ــدا تط ــوير واض ــمل ملكون ــا
املنظوم ــة التعليمي ــة للتوات ــق م ــمل ايي ــة اململك ــة 2030م ،ت ــرى
الباح أن هناري حاجة واضحة لدااسا نوعية عن الكيفية
الــي ينبغــي أن يــتم ا ـا التطــوير والتحــدي ملكونــا املنظومــة
التعليمية ،تمن املؤكد أن املناهج اا الطبيعة العلمية العملية
ومنه ــا العل ــوم بطبيع ــة احل ــال وال ــي تعـ ـد دمرتك ــ)ا اسيعـ ـا لتط ــوا
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العلمي هو" واة أو تكرة اهنية تربط بـ حقيقتـ علميتـ
أو أك ر وميكن تعريفه ب واة موج)ة تب خ اس ه األساسية
املمي)ة واحملدةة له بدقة".
 .3حتديـ ـ ــد وحـ ـ ــدا التحليـ ـ ــل :ل ل ـ ـ ـ وحـ ـ ــدة التحليـ ـ ــل يف
(الوحـ ــدة الدااسـ ــية) علـ ــأل اعتبـ ــاا أنـ ــه مي ـ ــل الوح ـ ـدة البناسيـ ــة
املناسبة لتحليل كتب العلوم باملرحلة املتوسطة ،واملقعمة علأل
ـة ــفوف ةااســية ،وك ــل ـ ةااســي يتضــمن ت ــل
ةااسي بواقمل كتا لكل ت ل ةااسي ،ويتضمن حمتوى كل
ت ــل ةااســي ـ وحــدا ةااســية؛ وعليــه كان ـ الوحــدة
الدااسية هي وحدة التحليل بو فها وحـدة البنـاء ملوضـوعا
الكتــب الدااســية  ،كمــا أن كــل وحــدة ةااســية تتعــم بــالرتكي)
يف مبيعة املوضوعا الي تدعرض اا.
 .4التحقــق مــن ــدا التحليــل :مت ع ــرض جــدول اس ــتمااة
التحليــل علــأل تموعــة مــن احملكمـ للتحقــق مــن ةقــة تقعــيم
االستمااة حبعب البنية الرتكيبية لداوم حمتوى العلوم باملرحلة
املتوسطة ،كمـا دعـرض علـيهم التحليـل الـذ( قـام بـه الباحـ ،
للتأكــد مــن ةقــة اجلــداول يف تقــد املفــاهيم ،وتمكانيــة تضــاتة
مفهوم أو حذته حبعـب الـداوم ،ونظـرا ل ـعوبة هـذ املهمـة
تقــد مت عــرض حتليــل كــل كتــا ةااســي علــأل ـة حمكم ـ
ب واة معتقلة.
 .5التحقق من با التحليل ،قام معلم أول علوم ولـه خـ ة
تدايعــية مل ـدة ( )12عامــا ةااســيا بالتحليــل للكتــب الدااســية
نفعها الي قام الباح بتحليلهـا للتحقـق مـن بـا التحليـل
باستخدام معاةلة كوبر
معامل ال با = (x 2تموع القيم املتفق عليها ب
احمللل ) ÷)تموع قيم احمللل األول  +تموع قيم احمللل ال اين
وعليــه كانـ نتــاسج بــا التحليــل كمــا هــو موضـمل باجلــدول
اآن:

تـ ـ ـ ــالتو،ي األم ـ ـ ـ ــل للمفـ ـ ـ ــاهيم العلميـ ـ ـ ــة ينبغـ ـ ـ ــي أن ي ـ ـ ـ ـرتبط
بالتطبيق ـ ـ ــا ال ـ ـ ــناعية والتكنولوجي ـ ـ ــة القاسم ـ ـ ــة يف اجملتم ـ ـ ــمل،
وت ــب هــذ القناعــا يف التأكيــد علــأل أمهيــة تواتــق املفــاهيم
العلمية ممل ايية اململكة 2030م.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
أوال منهج الدراسة
مبقا ألهـداف الدااسـة وأسـئلتها الرسيعـة ومتغرااـا  ،تـلن
الدااسة احلالية تعتمد علأل املنهج الو في التحليلي يف حتليل
املف ــاهيم العلمي ــة بك ــل م ــن :كت ــب العل ــوم باملرحل ــة املتوس ــطة
واييــة اململكــة 2030م ،ومــن مث التحق ــق مــن مــدى تض ــم
املفاهيم العلمية بتلد الريية بكتب العلوم بالنعبة لكل
ةااسي علأل حدة  ،واملرحلـة التعليميـة كاملـة ،كمنطلـق اسـيس
يف اقرتا آلية التطوير لكتب العلوم.
ثانيا مجتمع الدراسة

يش ـ ــمل تتم ـ ــمل الدااس ـ ــة يف ي ـ ـ ـمل كت ـ ــب عل ـ ــوم املرحل ـ ــة
املتوسطة باململكة العربية الععوةية ،ومضمون ايية اململكة
العربي ـ ــة الع ـ ــعوةية 2030م ،وم ـ ــن خ ـ ـ ـ ل اس ـ ــتقراء املف ـ ــاهيم
العلمية يف الكتب والريية معا يتم حتديد الع قة بينهما ،ومن
مث يتم وضمل الت وا املقرتح لتطوير كتب العلوم.

ثالثا تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة
 .1اهلدف من التحليل :يتم ل اهلدف من التحليل يف حتديد
املفـ ــاهيم العلميـ ــة الرسيعـ ــة يف حمتـ ــوى العلـ ــوم ملنـ ــاهج املرحلـ ــة
املتوســطة ،وجتــدا ايشــااة تط أن حتديــد املفــاهيم العلميــة مت
ةون اعتب ــاا لتكـ ـراا املفه ــوم؛ مبع ــىن أن التحلي ــل يه ــدف تط
حتديــد قاسمــة اسيعــة باملفــاهيم العلميــة الرسيعــة الــي واة يف
ةاوم حمتوى منهج العلوم تبعا للتواجد وليس التكراا.
 .2حتدي ــد تئ ــا التحلي ــل :ل ل ـ ـ تئ ــة التحلي ــل يف املفه ــوم
العلمي مبقا للتعري الذ( مت استخ ه واملتم ل يف املفهوم
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جدول 1
نتاصج التحقق من ثبات التحليل بالنسبة لكتب العلوم بالمرحلة المتوسطة
كتب العلوم
الف
الف
الف
الف
الف
الف

معامل الثبات

ل الدااسي األول (أوط متوسط)
ل الدااسي ال اين (أوط متوسط)
ل الدااسي األول ( اين متوسط)
ل الدااسي ال اين ( اين متوسط)
ل الدااسي األول ( ال متوسط)
ل الدااسي ال اين ( ال متوسط)

0.94
0.92
0.89
0.93
0.89
0.91

الكتب الدراسية الثالث كليا

0.91

أن هـ ــذ األبعـ ــاة ال ـ ـة ل ـ ــل املرتك ـ ـ)ا الرسيعـ ــة واملتمـ ــاي)ة
للريية.
 .4التحقــق مــن ــدا التحليــل :مت عــرض جــدول اس ــتمااة
التحليل علأل تموعـة مـن احملكمـ للتحقـق مـن ةقـة تقعـيم
االستمااة حبعب البنيـة لرييـة اململكـة 2030م ،كمـا دعـرض
عليهم ال واة األولية للتحليل  ،للتأكد مـن ةقـة اجلـداول يف
تقــد املفــاهيم العلميــة  ،وتمكانيــة تضــاتة مفهــوم أو حذتــه
حبعــب أبعــاة الرييــة  ،ونظ ـرا ل ــعوبة هــذ املهمــة مت عــرض
حتليل كل حموا علأل ة حمكم ب واة معتقلة.
.5التحقق من با التحليل  ،قام معلم أول علوم وله خ ة
تدايعـ ــية مل ـ ــدة ( )12عام ـ ــا ةااس ـ ــيا بتحلي ـ ــل ايي ـ ــة اململك ـ ــة
2030م اااــا  ،وال ــي قــام الباح ـ بتحليلهــا للتحق ــق م ــن
با التحليل باستخدام معاةلة ايتشااةسون:
معام ــل ال ب ــا = ( x 2تم ــوع الق ــيم املتف ــق عليه ــا ب ـ
احمللل ـ )÷ [تمــوع قــيم احمللــل األول  +تمــوع قــيم احمللــل
ال اين]
وعليـه كانـ نتــاسج بـا التحليــل كمــا هـو موضـمل باجلــدول
اآن:

وحبع ـ ــب النت ـ ــاسج يف ج ـ ــدول ( )1وايجـ ـ ـراءا ال ـ ــي مت
اتباعها يف حتليل كتب العلوم باملرحلة املتوسطة دميكـن الو ـوا
يف علمية التحليل وتمكانية قبول نتاسجها.

رابعت ت ت ت تا تحلي ت ت ت تتل محت ت ت ت تتوى رؤي ت ت ت تتة المملك ت ت ت تتة العربي ت ت ت تتة
السعودية2030م

.1اهلــدف مــن التحليــل :ل ــل اهلــدف مــن التحليــل يف حتديــد
املف ــاهيم العلمي ــة الرسيع ــة يف ايي ــة اململك ــة العربي ــة الع ــعوةية
2030م ،ويعــين الــد أن يــتم حتديــد املفــاهيم العلميــة ةون
اعتباا لتكراا املفهوم ؛ مبعىن أن التحليـل يهـدف تط حتديـد
قاسمة اسيعة باملفاهيم العلميـة األساسـية الـي واة يف أبعـاة
ايية اململكة2030م تبعا للتواجد وليس التكراا.
 .2حتدي ــد تئ ــا التحلي ــل :ل ل ـ ـ تئ ــة التحلي ــل يف املفه ــوم
العلم ــي مبقـ ـا لتعريـ ـ الدااس ــة احلالي ــة واملتم ــل يف املفه ــوم
العلمي هو" واة أو تكرة اهنية تربط ب حقيقت علميت
أو أك ـ ــر  ،وميك ـ ــن تعريف ـ ــه ب ـ ــواة م ـ ــوج)ة تب ـ ـ خ اس ـ ــه
األساسية املمي)ة واحملدةة له بدقة".
 .3حتديــد وحــدا التحليــل :ل لـ وحــدة التحليــل يف أبعــاة
ايية اململكة 2030م  ،والي تتضمن ة أبعاة اسيعة وهي
(تتمـمل حيــو(  ،واقت ــاة عاهــر ،وومــن ممــوح) علــأل اعتبــاا
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جدول 2
نتاصج التحقق من ثبات التحليل بالنسبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م
البعد

معامل الثبات

تتممل حيو(
اقت اة عاهر
ومن مموح

0.85
0.91
0.88

رؤية المملكة كليا

0.88

وحبعــب النتــاسج يف جــدول ( )2وايجـراءا الــي مت اتباعهــا
يف حتلي ـ ــل ايي ـ ــة اململك ـ ــة العربي ـ ــة الع ـ ــعوةية 2030م دميك ـ ــن
الو ــوا يف علمي ــة التحلي ــل ال ــي مت اتباعه ــا وتمكاني ــة قب ــول
نتاسجها.

الس تتؤال األول م تتا المف تتاهيم العلمي تتة المتض تتمنة بكت تتب العل تتوم
للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟

مت االعتمــاة يف حتديــد املفــاهيم العلميــة املتضــمنة بكتــب
العل ــوم باملرحلـ ــة املتوسـ ــطة باململكـ ــة العربيـ ــة العـ ــعوةية علـ ــأل
ايج ـراءا العــابق عرضــها واةا ــة بتحليــل الكتــب ال ـة
للعلوم باملرحلة املتوسطة ؛ تكان النتاسج كمـا هـي موضـحة
باجلدول اآن:

نتاصج الدراسة وتفسيرها
تتنــاول اجل)سيــة اآتيــة مــن الدااســة نتاسجهــا حبعــب أســئلة
الدااسة علأل النحو اآن:

جدول 3
توزيع المفاهيم العلميةبكتب العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية
الوحدة الدراسية

الكتاب

عدد المفاهيم العلمية

النسبة

23
26
31

4.76%
5.38%
6.42%

32
48
21
181

6.63%
9.94%
4.35%
37.47%
4.76%
6.00%
5.59%

الفصل الدراسي األول

الوحدة األوط :العلم وتفاع
الوحدة ال انية :مبيعة املاةة
الوحدة ال ال ة :سطمل األاض املتغر

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة :الغ ف اجلو(
الوحدة اةامعة :تباين احلياة
الوحدة العاةسة :احلياة والبيئة

الفصل الدراسي األول

الوحدة األوط :مبيعة العلم
الوحدة ال انية  :املاةة والطاقة
الوحدة ال ال ة  :أجه)ة جعم اينعان  -أ

23
29
27

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة :أجه)ة جعم اينعان -
الوحدة اةامعة :النباتا وموااة البيئة
الوحدة العاةسة :الطاقة احلرااية واملوجا

مجموع المفاهيم العلمية في الصف الثاني المتوسط كليا

28
28
24
159

5.80%
5.80%
4.97%
32.92%

الفصل الدراسي األول

الوحدة األوط :مبيعة العلم
الوحدة ال انية :كيمياء املاةة
الوحدة ال ال ة :الروابط والتفاع

5
30
20

5.18%
6.21%
4.14%

(الصف األول)

(الصف األول)

األجعام

مجموع المفاهيم العلمية في الصف األول المتوسط كليا
(الصف الثاني)

(الصف الثاني)

(الصف الثالث)

الكيمياسية
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عدد المفاهيم العلمية

النسبة

الوحدة الدراسية

الكتاب

مجموع المفاهيم العلمية في الصف الثالث المتوسط كليا

32
15
21
143

6.63%
3.11%
4.35%
29.61%

مجموع المفاهيم العلمية في المرحلة المتوسطة كليا

483

100%

الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الرابعة :أسس احلياة
الوحدة اةامعة :احلركة والقوة
الوحدة العاةسة :الكهرومغناميعية

(الصف الثالث)

املفاهيم مي ل املفاهيم الرسيعة.
 .2يوجـد نـوع مــن التـواعن يف توعيـمل املفــاهيم العلميـة بالنعــبة
لل ــفوف ال ـة باملرحلــة املتوســطة كمــا هــو مب ـ بالشــكل
اآن:

ويتضــمل مــن بيانــا اجلــدول اقــم ( )3واملع ـ عنــه تف ــيليا
بامللحق اقم (:)1
 .1بل ـ ــغ ع ـ ــدة املف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة بالكت ـ ــب ال ـ ـ ـة ()483
مفهوما علميا ،ويعين الد راء الكتب ال ة مبا تقدمـه مـن
مقاهيم علمية خا ة تاا أدخذ يف االعتباا أن هذا العدة من

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
الصف األول
37.47%

الصف الثاني
32.92%

الصف الثالث
29.61%

شكل  2نسب توزيع المفاهيم العلمية على الصفوف الثالثة بالمرحلة المتوسطة

األول املتوسط
تقد بلغ نعبة املفاهيم العلمية لل
( )%37من لة املفاهيم ،يف ح بلغ نعبتها لل ف
ال ــاين وال ال ـ علــأل الرتتيــب ( )%33و ( ،)%30ويشــر
هــذا التـواعن تط نــوع مــن التـواعن العــام يف توعيــمل موضــوعا
العلــوم بال ــفوف ال ـة ؛ علــأل اعتبــاا أن توعيــمل املفــاهيم
العلمية يدعد مؤشرا مهما علأل توعيمل املوضوعا ؛ خا ة تاا
أدخذ يف االعتباا أن املفهـوم العلمـي مي ـل وحـدة بنـاء تركيبيـة
مؤ رة يف بناء حمتوى العلوم كليا.
 .3مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ل بيانـ ـ ــا التحليـ ـ ــل التف ـ ـ ــيلي لق ـ ـ ـواسم
املفــاهيم العلميــة كمــا هــو موضــمل بــامللحق اقــم ( )1يتضــمل

0.00%
سلسلة1

أن غالبية املفاهيم العلميـة الـي قـدمتها الكتـب ال ـة اا
مبيعة أكاةميية حبتة م ل :
البلعمة.

ايخ ا .

ال)جيو .

األجنة.

احمللول املشبمل.

تلكرتون.

اهليموجلوب .

هيكل خااجي.
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املف ليا .

امليتوكندايا.

احملل .

البشرة.

نيرتون.

بروتونا .

الذاة.

ال دوع.

يف ح تقل املفاهيم اا الطبيعة التطبيقية وخا ة يف
ت ــال التكنولوجي ــا والتقني ــة وم ــن أم لـ ـة املف ــاهيم اا ه ــذ
الطبيعة التطبيقية الي واة بالكتب ال ة:
البح التجرييب.

التقنية.








الطراسق العلمية.
املتغر املعتقل.
البيانا .
العرعة املتوسطة.
الطريقة العلمية.

الستتؤال الثتتاني متتا المفتتاهيم العلميتتة المتضتتمنة برؤيتتة بالمملكتتة

العربيتة الستعودية 2030م؟ تا مت االعتمـاة يف حتديـد املفـاهيم
العلميــة املتضــمنة برييــة اململكــة العربيــة العــعوةية 2030م
علـ ــأل ايج ـ ـراءا الع ـ ـابق عرضـ ــها واةا ـ ــة بتحلي ـ ـل اييـ ــة
اململكــة  ،ويف كــل بعــد مــن األبعــاة ال ـة للرييــة ،ودميكــن
التلخي الكمي لبيانا التحليل كما هو موضمل باجلدول
اآن:

جدول 4
ملل :توزيع المفاهيم العلمية على أبعاد رؤية 2030م كليا
البعد

المحور

عدد المفاهيم العلمية

نسبة التكرار للبعد

نسبة التكرار لألبعاد كليا

تتممل حيو(

قيمه ااسخة
بيئته عامرة
بنيانه مت
اجملموع
تر ه م مرة
است ماا تاعل
تناتعية جاابة
موقعه معتغل
اجملموع
حكومته تاعلة
موامنه معؤول
اجملموع

7
24
15
46
7
27
7
5
46
29
4
33

15%
52%
33%
100%
15%
59%
15%
11%
100%
88%
12%
100%

6%
19%
12%
37%
6%
22%
6%
4%
37%
23%
3%
26%

اقت اة م)ةهر

ومن مموح

المجموع كليا
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ويتضمل من بيانا اجلدول ( )4اآن:
 .1بلغ العدة اي ايل للمفاهيم العلمية بالريية ()125
مفهوما علميا ،ويعكس الد أن الريية هلا توجهااا العلمية
الطموحة من جانب ،كما يب قيمة العمل علأل التحقق من

100%

مواكبة املناهج العلمية هلذ التوجها من جانب آخر ،وهو
األمر الذ( تعمل عليه الدااسة احلالية.
 .2تتوعع املفاهيم العلمية توععا متواعنا تط ٍ
حد ما علأل
أبعاة الرييا ال ة ،تقد بلغ نعبة توعيمل املفاهيم العلمية
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األقل لبدعد (ومن مموح) تا بلغ نعبة املفاهيم العلمية
( )%26كما هو موضمل بالشكل اآن:

علأل بدعد (تتممل حيو() ( )%37وهي اا النعبة الىت
حظي اا بدعد (اقت اة م)ةهر) ،يف ح كان النعب

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
اقتصاد مزدهر
37%

وطن طموح
26%

0%

مجتمع حيوي
37%

سلسلة1

شكل  3نسب توزيع المفاهيم العلمية على أبعاد رؤية المملكة 2030م

التطبيقا التكنولوجية وتقنية املعلوما وتةاااا وال ناعا
اجلديدة يف ايةااة احلكومية واالست ماا ،كما هو موضمل
بالشكل اآن:

ترك) النعب األك للمفاهيم العلمية علأل
.3
حموا( (حكومة تاعلة ،واست ماا تاعل)؛ تا بلغ نعبة
توعيمل املفاهيم تيهما علأل الرتتيب ( )%23و(،)%22
ويرجمل الد تط أن احملاوا اةا ة بالريية ستعتمد علأل

25%
20%
15%
10%
5%
مواطنه
مسئول
3%

حكومته
فاعلة
23%

موقعه
مستغل
4%

تنافسية
جاذبة
6%

استثماره
فاعل
22%

فرصة
مثمرة
6%

بنيانه متين بيئته عامرة
12%

19%

شكل  4نسب توزيع المفاهيم العلمية على محاور رؤية المملكة 2030م

يف ح كان احملاوا األقل يف املفاهيم العلمية علأل
الرتتيب هي( :موامنه معؤول ،وموقعه معتغل) ،تقد بلغ
نعبتهما علأل الرتتيب ( ،)%3و()%4؛ وامبا يرجمل الد
تط مبيعة ما تتعم به هذ احملاوا من مسا اا موا فا
تةااية ونظامية علأل األغلب.

قيمه
راسخة
6%

0%
سلسلة1

 .4دُيعب لريية اململكة 2030م أن نعبة املفاهيم العلمية
يف البعد األول (تتممل حيو() بلغ نعبتها ( )%37وهي
اا نعبة املفاهيم العلمية لبدعد (اقت اة م)ةهر) ،ويعين
الد أن العمليا اةا ة باجملتممل و قاتته وهويته ومهااا
املوامن تعامل معها الريية 2030م من خ ل منظوا
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احلدي ة والتجديد يف الطاقة ومن أم لة تلد

بال ناعا
املفاهيم:
 التطبيقا الذكية
 التجاا التفاعلية.
 م)يج الطاقة.
 املنامق اللوجعتية.
 سوا احملروقا .
 البنية التحتية الرقمية.
 التحول الرقمي.
 البنية التحتية العابرة للحدوة.
 من ا اقمية.
 العحابة ايلكرتونية احلكومية.
 البيئة التقنية املعاندة.
 حوكمة اةدما ايلكرتونية.
) ونا اسرتاتيجية.
 توا ل لوجعي.
 تيراةا غر نفطية.

علمي منضبط يدعهم يف حتقيق البعدين اآخرين ،ومن أم لة
تلد املفاهيم:
 النمط ال حي املتواعن
 مقداا مبيعية
 جوةة احلياة.
 امليا املعاجلة املتجدةة.
 منهجية منظمة.
 اةدما ال حية الوقاسية.
 الرعاية ال حية األولية.
 متوسط العمر.
 الطب الوقاسي.
 بنية حتتية متقدمة.
 بيئة متكاملة.
 التجاا التفاعلية.
 .5حقق جانب املفاهيم العلمية ،وميدة ال لة
بالتكنولوجيا وتطبيقااا وتقنيااا ،تضمينا كبرا يف يمل أبعاة
وحماوا ايية اململكة 2030م؛ مما يعكس أن مبيعة املفاهيم
العلمية الـ دمحد ة الي تنشدها الريية اا مبيعة اقمية
تلكرتونية ،ويدضاف تط الد املفاهيم العلمية اةا ة

السؤال الثالث ما مدى تضمين المفاهيم العلمية المتضمنة برؤيتة

2030م فتتي كتتتب العلتتوم بالمرحلتتة المتوس تتطة بالمملكتتة العربيتتة
السعودية؟

جدول5
توزيع تواجد المفاهيم العلمية في أبعاد رؤية 2030م بمناهج علوم المرحلة المتوسطة
البعد

المحور

عدد المفاهيم العلمية برؤية

عدد المفاهيم العلمية غير المتضمنة

عدد المفاهيم العلمية المتضمنة

نسبة المفاهيم

مجتمع

قيمه
ااسخة
بيئته عامرة
بنيانه مت
اجملموع

7

6

1

14%

اقتصاد

تر ة م مرة
است ماا
تاعل
تناتعية
جاابة

حيوي

مزدهر

المملكة 2030م

بعلوم المرحلة المتوسطة

بعلوم المرحلة المتوسطة

المتضمنة

24
15
46

13
10
29

11
5
17

46%
33%
37%

7
27

6
9

1
18

14%
67%

7

7

0

0%

125

تلة اسالة الرتبية وعلم النفس – العدة  – 61الرياض (شوال 1439هـ /يونيو 2018م)
البعد

وطن

المحور

عدد المفاهيم العلمية برؤية

عدد المفاهيم العلمية غير المتضمنة

عدد المفاهيم العلمية المتضمنة

نسبة المفاهيم

موقعه
معتغل
اجملموع

5

4

1

20%

46

26

25

54%

29

18

7

24%

المملكة 2030م

حكومته
تاعلة
موامنه
معؤول
اجملموع

طموح

المجموع كليا

بعلوم المرحلة المتوسطة

بعلوم المرحلة المتوسطة

المتضمنة

4

3

1

25%

33

21

12

36%

125

76

49

39%

كمفــاهيم اسيعــة بالكتــب ( )49مفهومــا مــن أ ــل ()125
مفهوما علميا دمتضمنا يف ايية اململكة 2030م.
 .2م ـ ــن حي ـ ـ ـ تض ـ ــم املفـ ـ ــاهيم العلمي ـ ــة اةا ـ ـ ــة برييـ ـ ــة
2030م مبق ـ ــا ألبع ـ ــاة الريي ـ ــة؛ تكانـ ـ ـ النت ـ ــاسج كم ـ ــا ه ـ ــي
موضحة بالشكل اآن:

ويتضمل من بيانا اجلدول ( )5ما يأن:
 .1نعــبة تضــم كتــب العلــوم باملرحلــة املتوســطة للمفــاهيم
العلميـة الـوااةة برييـة اململكـة 2030م غـر ك ٍ
ـاف تقـد بلغـ
النعبة العامة للمفاهيم العلمية الوااةة بالريية واملتوترة بالكتب
()%39؛ تا بل ـ ــغ ع ـ ــدة املف ـ ــاهيم العلمي ـ ــة بالريي ـ ــة واملداج ـ ــة
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

37%

54%

36%

سلسلة1

شكل  5نسب تضمين المفاهيم العلمية بأبعاد رؤية المملكة 2030م بكتب العلوم في المرحلة المتوسطة

أك ـ وت ــق الرتتي ــب ب ـ األبع ــاة؛ عل ــأل اعتب ــاا أن ه ــذا البع ــد
ناعية ومواة خـام و ـناعا حتويليـة ،ومـمل
يتناول تطبيقا
الد تلن نعبة تضم هذا النوع من املفاهيم العلمية يقرت
مــن ( )%50تق ــط مم ــا يعك ــس أن تطــوير املن ــاهج أم ــر مه ــم
وضروا( يف الوق ااته.
 .3من حي تضم املفاهيم العلمية يف حمـاوا اييـة اململكـة
2030م كما هو موضمل بالشكل اآن:

ويتب من الشكل ( )5أن نعبة تضم املفاهيم العلميـة
اةا ــة بأبع ــاة الريي ــة حتق ــق عل ــأل النح ــو اآن :حتق ــق أكـ ـ
تضــم للمفــاهيم العلميــة بـ ـمحوا (اقت ــاة م)ةهــر) بنع ــبة
( ، )%54وأعق ــب ال ــد حم ــوا (تتم ــمل حي ــو()؛ تا بلغـ ـ
نع ــبة تض ــم املف ــاهيم العلمي ــة ( ،)%37ويف األخ ــر ج ــاء
تضم حمـوا (ومـن ممـوح) تا بلغـ نعـبة تضـم املفـاهيم
العلمية ( ،)%36وبغض النظر عن هذا الرتتيب تمن املتوقـمل
أن يكــون تضــم املفــاهيم العلميــة يف بدعــد (اقت ــاة م)ةهــر)
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

قيمه راسخة

بيئته عامرة

بنيانه متين

14%

46%

33%

فرصة مثمرة استثماره فاعل تنافسية جاذبة موقعه مستغل حومته فاعلة مواطنه مسئول
14%

67%

0%

20%

24%

25%

سلسلة1

شكل  6نسب تضمين المفاهيم العلمية بمحاور رؤية المملكة 2030م بكتب العلوم في المرحلة المتوسطة

أو اســتيعااا  ،وتتبــاين الدااســة احلاليــة عــن نتــاسج الدااســا
العـ ـابقة يف أ ــا بين ـ ـ ض ــرواة احلاج ــة تط التط ــوير يف ض ــوء
توجــه ومــين معا ــر واملتم ــل يف اييــة اململكــة 203م ،ويدع ـد
هذا املنحأل استجابة للتوجها العاملية م ل;Sahin, 2008) :

تقد جاء يف املقدمـة حمـاوا (اسـت ماا تاعـل ،بيئتـه عـامرة،
بنيان ـ ـ ـ ـه مت ـ ـ ـ ـ )  ،وقـ ـ ـ ــد أحـ ـ ـ ــرع نعـ ـ ـ ــب تضـ ـ ـ ــم ()%67
و( )%46و( )%33عل ــأل الرتتي ــب ،ويدع ــد م ــن املنطق ــي أن
يكــون تضــم املفــاهيم العلميــة يف حمــوا (االســت ماا الفاعــل)
يف املقدم ــة مقب ــوال ،خا ــة وأن االس ــت مااا الفاعل ــة تتعل ــق
ب ـ ـ ـ ـ ــاملخ)ون االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي للمملك ـ ـ ـ ـ ــة يف ال ـ ـ ـ ـ ــنفط واملع ـ ـ ـ ـ ــاةن
وال ــناعا االســتخراجية ،وبالنعــبة للمحــاوا اا التضــم
امل ـ ــنخفض تق ـ ــد ل لـ ـ ـ يف حم ـ ــاوا ( تناتع ـ ــية جااب ـ ــة ،قيم ـ ــه
ااسـ ـ ــخة ،موقعـ ـ ــه معـ ـ ــتغل) ،وقـ ـ ــد أحـ ـ ــرع نعـ ـ ــب تضـ ـ ــم
( ـ ــفر )%و( )%14و( )%20عل ـ ــأل الرتتي ـ ــب ،ويب ـ ــدو أن
حمــوا (التناتعــية اجلاابــة) يدع ــد حــدي ا بالكليــة تا تن تض ــم
املفــاهيم العلميــة اةا ــة بــه بلــغ ( ــفر ،)%ومــمل الــد تــلن
النع ــب األخ ــرى للمح ــاوا عل ــأل وج ــه العم ــوم تدع ــد بع ــيطة،
الس ــيما تاا أخ ــذ يف االعتب ــاا أن ايي ــة اململك ــة 2030م دل ــل
حتوال اسرتاتيجيا للمملكة كاملة.
وتتفق النتاسج الي مت ا دها ممل نتاسج الدااسا العابقة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل (حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد2015،؛
العتييب2013،؛بوقس2011،؛الروي ي2017،؛ امل)يين)2017،
والــي تبـ أن املفــاهيم العلميــة يف حمتــوى كتــب العلــوم حباجــة
تط م)يــد مــن التطــوير ألســبا تتعلــق بانقراسيتهــا أو و،يفيتهــا

, 2016 : English, et al, 2013 :Van Rooij, 2009

 )Jacobson et .alوالــي تبـ أن التو،يـ األم ــل للمفــاهيم
العلميــة ينبغــي أن ي ـرتبط بالتطبيقــا ال ــناعية والتكنولوجيــة
القاسمــة يف اجملتمــمل ،وأن املفــاهيم العلميــة ل ــل املرتكــ) ال ـرسيس
يف اكتع ـ ــا امل ـ ــتعلم للع ق ـ ــا والقـ ـ ـوان والعلمي ـ ــة وم ـ ــن مث
الق ـ ــداة عل ـ ــأل التعام ـ ــل م ـ ــمل التطبيق ـ ــا ومي ـ ــدة ال ـ ــلة ا ـ ــذ
املفـ ــاهيم ،وهـ ــو األمـ ــر الـ ــذ( يقـ ــدم م ـ ـ اا قويـ ــا لقيمـ ــة تواتـ ــق
املف ــاهيم العلمي ــة يف التعل ــيم الع ــام م ــمل ايي ــة اململك ــة2030م.
ومــن جانــب آخــر تتفــق الدااســة احلاليــة مــمل نتــاسج الدااســا
وميدة ال لة الي تب ضرواة تحدا تطـوير شـامل يف يـمل
عنا ــر املنظومــة التعليميــة م ــل( :القحطــاين2017،؛ العريفــي
والش ـ ــهر(2017 ،؛ ال)هـ ـ ـراين2017 ،؛ ال ـ ـ ـ حي2017 ،؛
ال اه ـ ـ ــيم2017 ،؛ الع ـ ـ ــلطان2017،؛ مش ـ ـ ــاط )2017،وتن
كان ـ الدااســة احلاليــة تتبــاين عــن نتــاسج تلــد الدااســا يف
كون الدااسة احلالية أك ر نوعية وخت ية يف جانب املفاهيم
العلمية أك ر من تكرة مرح تماا عام للتطوير.
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ايةااري والقناعا بقيمة هذ املفاهيم ،تمتعلمو اليوم هم
من سيعملون علأل ت اع ايية اململكة املعتقبلية.
 .5تعداة برامج نوعية للموهوب يف العلوم تعتهدف تنمية
القداا ايبداعية اةا ة ام  ،وبالرتكي) علأل التطبيقا
وميدة ال لة باملفاهيم العلمية املعا رة الي قدمتها ايية
اململكة 2030م.
 .6تطوير أةلة معلمي العلوم؛ حبي يتم العمل علأل
ت)ويدهم باملفاهيم العلمية الي قدمتها الريية ،وغر املداجة
يف كتب العلوم ،ممل بيان املواضمل العلمية بالكتب ،والي
ميكن من خ هلا ايشااة تط تلد املفاهيم.
 .7تبين القاسم علأل ايية اململكة 2030م ،برامج نوعية
لعمل الدااسا املتخ ة عن تطوير كتب العلوم علأل وجه
اة وض ،ومبا يفيد يف حتقيق أهداف ايية 2030م.
 .8تنشاء نظام تعليمي تلكرتوين  ،ويقرتح أن يكون
(العلوم الو،يفية وايية اململكة 2030م) ،ويعمل علأل بيان
اجلوانب التطبيقية للمفاهيم العلمية حبي يعتب ر املتعلمون
بقيمة ما يتعلمونه وةوا يف حتقيق أهداف الريية.

الس ت تتؤال الراب ت تتع م ت تتا مقترح ت تتات تط ت تتوير من ت تتاهج العل ت تتوم بالمرحل ت تتة
المتوستتطة فتتي ضتتوء المفتتاهيم العلميةالمتضتتمنة فتتي رؤيتتة المملكتتة

العربية السعودية 2030م؟

حبعب نتاسج الدااسة احلالية تدقرتح اآليا اآتية لتطوير
من ــاهج العل ــوم باملرحل ــة املتوس ــطة يف ض ــوء املف ــاهيم العلميـ ــة
املتضمنة يف ايية اململكة العربية الععوةية 2030م:
 .1عمل مطوا( مناهج العلوم باململكة العربية الععوةية
علأل القاسمة النهاسية للمفاهيم العلمية الي قدمتها الدااسة
احلالية وعلأل حتديد اسرتاتيجيا وبداسل مناسبة لدمج هذ
املفاهيم ومنها:
أ .تعداة م فوتة مدى وتتابمل للمفاهيم العلمية املتضمنة
بالريية 2030م وغر املتضمنة بكتب العلوم؛ حبي يتم
حتديد الع قا الرتكيبية والرتاكمية كمنطلق اسيس يف
تةااجها بكتب العلوم.
 .تضاتة ملحق أنشطة تعليمية يقدم املفاهيم العلمية
املتضمنة بالريية علأل املدى القريب علأل أن تكون هذ
األنشطة اا مبيعة تطبيقبية وميدة ال لة مبا تعتهدته ايية
اململكة 2030م.
 .ةمج املفاهيم العلمية الي تبنتها الريية يف سياا احملتوى
األكاةميي علأل املدى غر القريب نعبيا ،علأل أن يد احب
الد حذف للمفاهيم األقل و،يفية وغر املرتبطة بريية
اململكة 2030م.
علأل املفاهيم العلمية
 .2عقد برامج تدايبية ت راسية للط
األك ر تأ را حبعب ايية اململكة 2030م ،والي مل تتضمنها
الكتب الدااسية.
 .3عمل برامج تدايبية ملعلمي العلوم حول تكرة الدمج
والربط ؛ حبي يتمكن املعلمون من ايشااة تط املفاهيم
العلمية املعتهدتة بريية 2030م خ ل العياا التعليمأل
ملقراا املنهج الدااسي احلايل.
 .4تعداة برتيا تعليمية تب التطبيقا العلمية للمفاهيم
الوااةة بريية اململكة 2030م ،حبي تولد لدى املتعلم
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The Development of Science Curricula in in the Middle School in the Light of Scientific Concepts Included in the
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Abstract :The current study aimed to develop science curricula in the middle school in the light of the scientific concepts
included in the vision of KSA for 2030. To achieve this goal, the content of six science books was analyzed in the middle stage
where there were (483) scientific concepts in addition the 2010 vision of KSA was analyzed according to the main scientific
concepts in which (125) scientific concepts were included .The most important results of the study:
1-The percentage of scientific concepts distributed regarding the dimension of (vital society) was (37%), which is the same
percentage obtained by the dimension of (a prosperous economy), while the lowest percentage was for the dimension of
(ambitious homeland) which included 26% of scientific concepts. And as for the distribution of concepts on the axis of
dimensions, the largest proportion was concentrated on the axis of (his government is effective), while the lowest axis was (his
citizen is responsible).
2-The percentage of the included scientific concepts, existed in the 2030 vision of KSA, in the science books were only 39 %
which is considered quite low. The percentage of concepts regarding the dimension of (a prosperous economy) was 54%,
followed by 37% for the dimension of (vital community).
And as for the concepts including the axes dimensions, (active investment) came to the fore with an inclusion percentage of
67%, while the lowest axe was (attractive competition) which got 0%.
The study presented practical suggestions for the development of science books according to the nature of scientific concepts in
the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030.
Keywords: Development - Science – Middle School - Vision 2030.
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توظيف مبادئ النظرية البنائية في التدريس
محمد بن سعد الشريف

كلية الرتبية  -جامعة اجملمعة

قدم للنشر 1439/5/6هـ  -وقبل 1439/7/5هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب ،ومدى أثر
التخصص و اجلنس على توظيف هذه املبادئ يف التدريس  ،وقد أجريت الدراسة على جمتمع مكون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية ،إذ بلغت
عينة الدراسة ( )110من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ،منهم ( )27عضواً من قسم العلوم الرتبوية ،و( )83عضو هيئة تدريس من غري املتخصصني

يف الرتبية ،وتوصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها؛ أن عينة الدراسة ترى يف الغالب أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة
اجملمعة يقومون بتوظيف مبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب ،وذلك مبتوسط ( 3.64من  ،)5.00كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  0.01فأقل يف آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس
الطالب باختالف متغري التخصص لصاحل أصحاب التخصصات الرتبوية ،كما بينت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصصات الرتبوية
جبامعة اجملمعة هم األكثر توظيفاً ملبادئ النظرية البنائية يف تدريسهم مقارنة مع أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصصات غري الرتبوية وتفسر هذه
النتيجة بأن أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات الرتبوية هم األكثر إدراكاً ألمهية النظرية البنائية وفعاليتها يف التعلم مما عزز من استخدامهم هلا يف
تدريس الطالب.
الكلمات المفتاحية :النظرية البنائية ،التدريس ،توظيف.
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( )2015على أنه من املهم تطوير اجلانب الثقايف لعضو هيئة
التدريس اجلامعي لتحسني خمرجات العملية التعليمية ،ويؤكد
العمري (1997م) على أن ذوي اخلربة وعلماء الرتبية يتفقون
على أمهية عناية اجلامعات بأساليب التعليم اجلامعي واحلرص
على تنمية املهارات التدريسية يف مناخ أكادميي تسوده القدرة
على التفكري العلمي والتعبري املنطقي ،ومتكنه من التفاعل
اإلجيايب يف جمتمعه يف ضوء قدرته واستعداداته واهتماماته،
بعيداً عن األمناط التقليدية يف التعليم كاحلفظ والتلقني
واالهتمام بالتفصيالت ،كما تشري نتائج دراسة راشد
(2002م) أن من صفات عضو هيئة التدريس أن يكون
موضوعياً متمكناً من ختصصه ،مفكراً وواسع االطالع.
كما أن متكن عضو هيئة التدريس من عرض حمتوى
املقرر ،بتقنيات تعليمية وتكنولوجيا حديثة؛ وباستخدامه
لطرق وأساليب واسرتاتيجيات تدريس متنوعة يؤدي إىل زيادة
التحصيل العلمي والنمو املعريف للطالب إذ تؤكد نتائج دراسة
العبدالكرمي ،والرويس2015( ،م) إىل فاعلية تدريس مقرر
(مقدمة يف التعلم والتعليم) يف ضوء مبادئ النظرية البنائية
االجتماعية باستخدام نظام بالك بورد ،وله أثره اإلجيايب يف
حتصيل طالبات كلية الرتبية .ويؤيد ذلك ما توصلت إليه
نتائج دراسة حممد (2016م) و دراسة شويل (2015م) و
دراسة محش ،وعفانة2011( ،م) ،ودراسة رضوان وشوق
(2007م) إذ تشري تلك الدراسات إىل أن التنوع يف عرض
احملتوى بطرق تدريس متنوعة ومستندة على النظريات الرتبوية
يؤدي إىل ظهور نتائج إجيابية مرغوبة يف النمو املعريف وحتصيل
الطالب الدراسي واكتساهبم للمهارات.
وقد ظهرت بعض النظريات املتعلقة بالتعلم والتعليم،
وباسرتاتيجيات وطرق التدريس ،واليت كان هلا األثر يف جودة
التدريس إذ يؤكد اهلامشي (2008م) ،واملوسى (2007م)،
وقطامي (2005م) ،أنه من املهم إملام أعضاء هيئة التدريس
بنظريات التعلم ،لوجود عالقة بني وعيهم بتلك النظريات
واستخدام تكنولوجيا التعلم مما يكسبهم معرفة دقيقة بعملية

مقدمة:
تعد اجلامعات إحدى ركائز تطور وازدهار وتقدم
اجملتمعات ،فلم تعد "وظيفة اجلامعة جمرد نقل املعلومات
والرتاث من جيل إىل جيل بل تسعى إىل بناء القيم
واالجتاهات النبيلة يف نفوس الطلبة وخدمة اجملتمع وتطويره".
(البشايرة ،وآخرون2005،م ،ص ،)25 :كما تسعى
اجلامعات إىل الرقي باملستوى األكادميي ألعضاء هيئة
التدريس فيها ،وتعمل على تقدمي كل ما من شأنه تطوير
مستوياهتم واملساعدة على متيزهم وهتيئتهم ملسايرة التطور
العلمي واألكادميي للعصر احلديث ،هبدف الوصول إىل أعلى
معايري جمتمع املعرفة وهذا ما تؤكده بعض الدراسات يف هذا
اجملال ومنها دراسة الذبياين (2012م) ودراسة شرتيل
(2015م) ،إذ تؤكد نتائج تلك الدراسات أمهية وضع خطة
لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات يف جمال استخدام
األساليب الرتبوية التدريسية احلديثة وضرورة تعرفهم على
األساليب الرتبوية احلديثة والفعالة يف عملية التقومي وطرائق
التدريس من أجل التواصل الفعال والتفاعل اإلجيايب مع
الطالب.
كما تؤكد دراسة بارتلي 2001( Bartleyم) أن أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعات يطالبون بتطوير منوهم يف جمال
استخدام التكنولوجيا ،وجمال االرتقاء بفن التدريس من أجل
تعليم فعال يؤدي إىل اإلبداع ،فتطور مستوى أعضاء هيئة
التدريس يرتبط مباشرة مبستوى النمو العلمي املهين لعضو
هيئة التدريس .وتشري دراسة وارنوك 1990( Warnockم)
إىل أن اجلودة التعليمية يف مستوى التعليم العايل ترتبط
مباشرة بعدد من األسس أبرزها؛ وجود التنمية املهنية ألعضاء
هيئة التدريس .ويرى بورتر 1994( Porterم) أن اجلودة يف
التعليم العايل تستند إىل برامج تنمية مهنية تناسب مستوى
التعليم العايل وهتيئ أعضاء هيئة التدريس لتحقيق األهداف
املنشودة للتعليم العايل ،كما تؤكد نتائج دراسة أمحد ،وآخرين
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كما تشري دراسة منصور(2017م) ودراسة احلارثي
(2017م) ودراسة منرية القحطاين (2016م) إىل أن
أحباث جان بياجييه ونظريته يف التطور املعريف أساس التعلم
البنائي ،وهو واضع اللبنات األوىل للبنائية إذ أعطى أمهية
لطبيعة املعرفة و تطورها يف األيام األوىل يف حياته املهنية ،مث
بدأ على العمليات الذهنية املعرفية .وتؤكد (قطامي2005 ،م)
أن بياجييه تبى افرتاضني رئيسني يف نظريته؛ وقد حدد يف
الفرض األول التطور املعريف ،ويف الفرض الثاين طبيعة الذكاء.
كما وجه بياجييه من خالل حتليله للنمو البيولوجي لبعض
الكائنات احلية أن الذكاء يشكل األبنية املعرفية الضرورية
للتكيف البيئي.
وقد نالت النظرية البنائية مكانة يف عصرنا احلايل بني
النظريات الرتبوية التعليمية ،وقد تأثرت عمليات التدريس
وتطبيقاته يف العقود األخرية مع ظهورها إذ فسرت عملية
التعلم بطريقة خمتلفة عما كانت عليه النظريات السلوكية.
ويبني أوسبورن ( )Osborn1996نقالً عن سعيد وعيد
(2006م) ،أن البنائية ميكن أن توجه املتعلمني وتساعدهم
على بناء املعى ،وجعل املادة العلمية أكثر قابلية للتطبيق
استناداً إىل معارف وخربات املتعلمني السابقة إضافة إىل أهنا
تشجع املتعلمني على املشاركة يف احلوار مع املعلم أو مع
األقران .ويف دراسة قام هبا أردوقان وكامبل ( & Erdogan
 )Campbell 2008وضحت الدراسة أن املعلمني الذين
ميارسون البنائية كانت فصوهلم الدراسية يف غاية النشاط
مقارنة باملمارسات األخرى.
وتبني نتائج دراسة ستار ( )Star, 2005أمهية النظرية
البناية يف التدريس فقد أكدت النتائج على أن إصالحات
املنهج ال قيمة هلا مامل يكن هناك اهتمام باملمارسات البنائية
داخل الصف الدراسي ،إضافة إىل العمل على حتسني برامج
التطوير املهين للمعلمني ،وتؤكد دراسة (الشريف2009 ،م،
ص )17 :أن النظرية البنائية تعد "من أهم االجتاهات الرتبوية

التعليم والتعلم ،ويؤكد العبدالكرمي (2012م) أن التدريس
اجليد يقوم على نظرية تعلم واضحة وحمددة.
ومن النظريات التعليمية يف هذا اجملال؛ النظرية البنائية،
وهي نظرية هتتم بالكشف عن عمليات اكتساب املعرفة،
وينظر البنائيون إىل التعلم على أنه بناء عقلي حيدث من ربط
املتعلم مبا لديه من معلومات ومعارف وأفكار باإلضافة إىل
املعلومات اجلديدة كما أن املتعلمني يتعلمون بصورة أفضل
عندما ينشطون يف بناء معارفهم .النجدى (2003م) ،وتؤكد
دراسة الشريف2009( ،م)؛ أن النظرية البنائية هي نظرية يف
التعلم ،وليست جمرد مدخل للتدريس؛ فاألستاذ اجلامعي
يدرس الطالب بطرق توصف بأهنا بنائية.
وق ــد ع ــرف النظري ــة البنائي ــة ( )Tobin1993بأهن ــا :نظري ــة
معرفيــة تشــر كيفيــة الوصــول إىل املعرفــة .كمــا يعرفهــا عيــا
والعبســي (2013م) :بأهنــا نظريــة تقــوم علــى اعتبــار أن الــتعلم
ال يــتم عــن طريــق النقــل اآليل للمعرفــة مــن املعلــم إىل املــتعلم،
وإمنا عن طريق بنـاء املـتعلم معـى ملـا يتعلمـه بنفسـه ،بنـاء علـى
خرباتـه ومعرفتــه الســابقة ،وتـرى احملتســب (2005م) أهنــا إطــار
فكـ ــري للرتبيـ ــة املعاصـ ــرة يف جوانبه ـ ــا املختلفـ ــة ،وتقـ ــوم عل ـ ــى
مبدأين رئيسني  :أوهلما ،اعتبار أن التعلم يتم عـن طريـق بنـاء
امل ــتعلم مع ــى مل ــا يتعلم ــه بنفس ــه انطالق ـاً م ــن خربات ــه ومعرفت ــه
السابقة ،وثانيهما ،اعتبار أن التعليم عمليـة دعـم لبنـاء املعرفـة
أكثر من كونه عملية توصيل هلا.
وقـ ــد تشـ ــكلت مالم ـ ـ النظريـ ــة البنائيـ ــة احلاليـ ــة يف ضـ ــوء
أفك ــار بع ــض املفكـ ـرين ،إذ ي ــرى هوس ــون ()Hewson,1996
نق ـ ـالً عـ ــن الغام ــدي ( )2011أن النظريـ ــة البنائي ــة تعـ ــود إىل
ج ــذور تار ي ــة قدمي ــة متت ــد إىل عه ــد س ــقراط فق ــد تبل ــورت يف
صـيغتها احلاليــة علــى ضــوء نظريــات وأفكــار كثــري مــن املنظـرين
أمثـ ـ ـ ــال أوزويـ ـ ـ ــل ،وبياجيـ ـ ـ ــه ،وكيلـ ـ ـ ــي ،و يشـ ـ ـ ــري العبـ ـ ـ ــدالكرمي
(2012م) إىل أن ظه ــور النظري ــة البنائي ــة عل ــى ش ــكل نظري ــة
متماس ـ ــكة تع ـ ــود ج ـ ــذوره إىل علم ـ ــاء معاصـ ـ ـرين مث ـ ــل ج ـ ــان
بياجييه ،وفاجيوتسكي ،ومها من أبرز منظري النظرية البنائية.
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االجتماعية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض .وقد أسفرت
الدراسة عن النتائج اآلتية :أن معلمات الدراسات
االجتماعية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض لديهن معرفة
مرتفعة بالنظرية البنائية ،وممارسة متوسطة هلا .كما أشارت
النتائج إىل أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً الستجابات أفراد
عينة الدراسة تعزى ملتغري اخلربة.
وأجرت الشرقاوي ،وآخرون (2016م) دراسة هدفت إىل
تعرف مدى معرفة وممارسة بعض معلمي اللغة العربية باملرحلة
الثانوية ألسس التدريس البنائي ،وأعدت الباحثة أداة الدراسة
(بطاقة مالحظة) ،واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي
بوصفه املنهج املناسب لطبيعة األسئلة وأهدافها ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )20معلماً من معلمي اللغة العربية،
وخلصت الدراسة إىل نتائج منها؛ أن معرفة معلمي اللغة
العربية أسس التدريس البنائي بوجه عام قد جاءت متوسطة،
كما حصلت فقرة (أوظف نتائج التقومي يف حتسني عملية
التعلم) على أعلى الفقرات اليت متثل اجتاه املعلمني حنو أسس
التدريس البنائي.
وقامت إبراهيم (2014م) بدراسة للكشف عن درجة
توظيف معلمي ومعلمات اللغة العربية مبادئ النظرية البنائية
االجتماعية؛ كما يقدروهنا يف أدائهم التدريسي ،كما هدفت
إىل حتديد املهارات التدريسية اليت تعكس تطبيقات البنائية
االجتماعية يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية،
وبلغت عينة الدراسة ( )70معلماً للغة العربية ،واستخدم
الباحث املالحظة أدا ًة جلمع البيانات ،وقد توصلت الدراسة
إىل عدة نتائج منها وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
درجة توظيف معلمي اللغة العربية ملبادئ النظرية البنائية
االجتماعية وفقاً لعدد سنوات اخلربة لصاحل ذوي اخلربة
األعلى.
وهدفت دراسة أبوسنينة وعيا (2013م) إىل استقصاء
درجة توظيف معلمي العلوم واجلغرافية ملبادئ النظرية البنائية
االجتماعية يف تدريسهم يف مرحلة التعليم األساسي يف

ايدا يف الفكر
اهتماما متز ً
اجا و ً
اسعا ،و ً
احلديثة اليت تلقى رو ً
الرتبوي ،والتدريس املعاصر".
وتقوم النظرية البنائية على عدد من املبادئ منها إعادة
هيكلة البناء املعريف للطالب أو املتعلم بوجه عام بوصفها
نظرية يف التعلم املعريف إذ ترتكز هذه النظرية على عدة
مبادئ ،ويشري الصغري ( )2010والدليمي ( ،)2014إىل أن
املعرفة تبى داخل املتعلم ،وأن التعلم ال ينفصل عن التطور
النمائي للعالقة بني املتعلم واملوضوع املدروس ،وأن املتعلمني
يقومون باملواءمة بني اخلربة واملعى بأنفسهم ،لذا جيب أن
تتي أنشطة التعلم إعادة النظر يف خرباهتم ومعارفهم
وافرتاضاهتم األولية ،وأن دور املعلم ميسر ومساعد
للمتعلمني ،ليكتشفوا أو يطبقوا األفكار بأنفسهم إضافة إىل
أن خمرجات التعلم البنائي متنوعة ،وغالباً ال ميكن التنبؤ هبا.
كما تؤكد دراسة كل من قرين (2013م) ،والزعيب
(2011م) ،وعبد الصبور (2004م) أن النظرية البنائية تستند
على عدة أسس حتدد أطرها وتبني معاملها وقد أكدت نتائج
تلك الدراسات على أن النظرية البنائية تبى على التعلم
وليس التعليم ،وأن التعلم عملية نشطة ومستمرة ،وأهنا
تشجع استقاللية ومبادرة املتعلمني ،وجتعل املتعلمني مبدعني،
وتشجع على البحث واالستقصاء ،كما أهنا تعتين مبعتقدات
املتعلمني واجتاهاهتم ،وأن املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساس
لبناء التعلم الذايت.
وأجريت دراسات متعددة حول النظرية البنائية توظيفاً
وأثراً ،إذ أجريت العديد من الدراسات تستكشف درجة
توظيف النظرية البنائية يف عملية التدريس وقد قامت احلارثي
(2017م) ،بدراسة هدفت إىل التعرف على مستوى معرفة
وممارسة معلمات الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة يف
مدينة الرياض للنظرية البنائية ،وأثر متغري اخلربة على إجابات
العينة .واتبعت الباحثة املنهج الوصفي .واالستبانة أداةً
لتحقيق أهداف الدراسة ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية
بسيطة بلغ عدد أفرادها ( )50معلمة من معلمات الدراسات
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منصور (2017م) دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية
برنامج قائم على النظرية البنائية يف تدريس علم االجتماع
لتنمية مهارات التفكري اجلماعي لدى طالب املرحلة الثانوية،
وكانت أداة البحث (اختبار مواقف) ،واستخدمت الباحثة
فيه املنهج الوصفي ،وتكونت عينة البحث من ( )70طالبة
من طالبات الصف الثاين الثانوي منهن ( )30طالبة يف
اجملموعة التجريبية ،و( )35طالبة يف اجملموعة الضابطة،
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أبرزها؛ وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,01بني
متوسط درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة على
اختبار مهارات التفكري اجلماعي يف التطبيق البعدي لصاحل
طالبات اجملموعة التجريبية ،ومن النتائج أيضاً وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0,01بني
متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق
القبلي والبعدي على اختبار مهارات التفكري اجلماعي
لصاحل التطبيق البعدي.
وأجرت حممد (2017م) دراسة هدفت إىل تعرف فاعلية
تطبيق برنامج تدرييب قائم على النظرية البنائية يف تنمية بعض
مهارات التدريس التأملي لدى عينة من الطالبات معلمات
اللغة العربية الدارسات بربنامج الدبلوم الرتبوي العام.
واستخدمت الباحثة االستبانة ،وبلغت عينة الدراسة ()40
طالبة بربنامج الدبلوم الرتبوي ومت تقسيمهم إىل جمموعتني
جتريبية وضابطة ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من
أمهها ثبوت فاعلية الربنامج التدرييب يف تنمية مهارات
التدريس التأملي لدى الطالبة معلمة اللغة العربية.
وقامت عبداجمليد ( )2017بدراسة هدفت إىل الكشف
عن فاعلية برنامج مقرت قائم على النظرية البنائية االجتماعية
لتنمية مهارات التفكري املستقبلي والدافعية لإلجناز لدى
طالب املرحلة الثانوية .ولتحقيق هذا اهلدف أعدت الباحثة
أدوات التجريب الربنامج املقرت مبا يتضمنه من دليل املعلم
وكتاب الطالب والنموذج املقرت يف ضوء البنائية االجتماعية

مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن ،وعالقة ذلك ببعض
متغريات الدراسة ،وبلغت عينة الدراسة ( )237معلماً،
ومعلمة ،واستخدمت الدراسة االستبانة أدا ًة جلمع البيانات،
وكان من أبرز النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف درجة توظيف معلمي العلوم واجلغرافية ملبادئ النظرية
البنائية االجتماعية يف تدريسهم تعزى للتخصص ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل ،كما أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس.
كما هدفت دراسة اخلالدي ( )2013إىل تقصي مدى
ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا ملبادئ التدريس
البنائي ،واختبار داللة الفروق بني متوسطات درجة املمارسة
وفقاً ملتغريات ،اجلنس ،واخلربة ،واملؤهل العلمي ،واملرحلة
التعليمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )187معلماً ومعلمة
للرتبية اإلسالمية يف مديرية عمان اخلامسة .وأشارت النتائج
إىل أن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا
للتدريس البنائي كانت متوسطة ،وظهرت فروق دالة
إحصائياً ملتغري املؤهل العلمي ،وذلك لصاحل املؤهل العلمي
األعلى ،ومل تظهر فروق دالة بني متوسطات درجة املمارسة
ملتغري اجلنس واخلربة واملرحلة التعليمية.
وهدفت دراسة أبوهوال ،و بركات (2005م) إىل حتديد
درجة توظيف معلمي ومعلمات العلوم يف املرحلتني األساسية
والثانوية ملبادئ النظرية البنائية يف تدريسهم ،واستخدم
الباحثان االستبانة أداة جلمع البيانات ،وبلغت عينة الدراسة
( )436معلماً ،ومعلمة ،اختريوا بالطريقة العشوائية الطبقية،
وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لكل من ؛ اجلنس ،و اخلربة ،واملؤهل العلمي على استجابات
املعلمني واملعلمات.
كما أجريت دراسات حول النظرية البنائية تستكشف
أثر النظرية البنائية على بناء شخصية الطالب العلمية
وإكسابه املهارات التعليمية اليت تساعده على الفهم والتفكري
وإجياد احللول للمشكالت املعرفية اليت تواجهه ،فقد أجرت
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تنمية حتصيل طالبات كلية الرتبية وتنمية االجتاهات
اإلجيابية لديهن حنو دراسة املقرر من خالل نظام بالكورد.
وقامت عضيبات2015( ،م) ،بدراسة هدفت إىل تقصي
أثر اسرتاتيجية االستقصاء القائمة على النظرية البنائية يف
تنمية مهارات التفكري العلمي يف مادة العلوم لدى طلبة
الصف الثامن األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من ()129
طالباً وطالبة ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني :ضابطة (،)65
وجتريبية ( .)64واستخدمت الباحثة (اختبار مهارات التفكري
العلمي) أداةً جلمع املعلومات ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج
منها؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α 0.05بني املتوسطات احلسابية لعالمات طلبة الصف
الثامن األساسي يف اختبار مهارات التفكري العلمي تعزى
لطريقة التدريس ،وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α 0.05بني املتوسطات احلسابية لعالمات طلبة الصف
الثامن األساسي يف اختبار مهارات التفكري العلمي تعزى
لتفاعل متغري اجلنس وطريقة التدريس ،باستثناء جمال
التصنيف ،وجمال التنبؤ ،واالختبار الكلي.
وأج ـ ــرت الشـ ـ ـريف (2009م) ،دراس ـ ــة ه ـ ــدفت إىل بي ـ ــان
فاعلية اسرتاتيجية تدريسية قائمة على النظرية البنائية يف تنمية
التحصيل املعـريف ،واملهـارات العمليـة ،وكـذلك االجتاهـات حنـو
مادة االقتصاد املنزيل لدى طالبـات املرحلـة الثانويـة ،واملسـامهة
يف تط ــوير فعالي ــات ت ــدريس م ــادة االقتص ــاد املن ــزيل لطالب ــات
املرحلــة الثانويــة يف ضــوء التوجهــات العامليــة املعاصــرة القائمــة
على التعلم النشـط بأسـاليبه واسـرتاتيجياته املتعـددة .وتكونـت
عين ــة الدراس ــة م ــن ( )80طالب ــة م ــن طالب ــات الص ــف الث ــاين
الث ــانوي ،قُ ِّس ــمت العين ــة إىل جمم ــوعتني (جتريبي ــة – ض ــابطة)
وص ـ ــممت الباحث ـ ــة أدوات خاص ـ ــة هب ـ ــذه الدراس ـ ــة (اختبـ ـ ــار
حتصـيلي – بطاقــة مالحظــة – مقيـاس اجتاهــات ) ،وكــان مــن
نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى
( )0.05 αبــني متوســطي درجــات طالبــات اجملموعــة التجريبيــة،

وقائمة مهارات التفكري املستقبلي وقائمة أبعاد الدافعية
لإلجناز .وبلغت عينة البحث ( )70طالباً وطالبة بتصميم
جترييب ذي اجملموعة الواحدة ،وتوصلت الباحثة إىل عدة نتائج
منها أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار مهارات
التفكري املستقبلي لصاحل التطبيق البعدي.
كما هدفت دراسة القحطاين (2016م) ،إىل تقصي
فاعلية برنامج مقرت قائم على النظرية البنائية يف تطوير أداء
معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )32معلماً ،واعتمدت الدراسة التصميم التجرييب
األحادي (قبلي – بعدي) ،واستخدم الباحث بطاقة
املالحظة أدا ًة جلمع املعلومات ،وقد توصلت الدراسة إىل
عدة نتائج منها؛ أن أداء معلمي الرياضيات قد حتسن من
خالل أنشطة التنمية املهنية املقدمة يف الربنامج املقرت .
كما أجرى العبدالكرمي ،والرويس (2015م) دراسة
هدفت إىل التعرف على فاعلية تدريس مقرر مت بناؤه يف ضوء
مبادئ النظرية البنائية االجتماعية باستخدام نظام بالك بورد
يف حتصيل طالبات كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
واجتاهاهتن حنوه ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي
لتحديد أسس النظرية البنائية االجتماعية ومبادئها ومعايري
تصميم املقررات اإللكرتونية اليت مت يف ضوئها إعداد
موضوعات املقرر اإللكرتوين .واستخدمت الدراسة املنهج
شبه التجرييب لقياس فاعلية املتغري املستقل وأثره على املتغري
التابع ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )64طالبة من
طالبات مقرر (مقدمة يف التعليم والتعلم) مت اختيارهن
عشوائياً ،ومت تطبيق اختبار حتصيلي يف املقرر مت تطبيقه قبلياً
وبعدياً على اجملموعتني التجريبية والضابطة لقياس حتصيل
الطالبات ،ومقياس االجتاه حنو دراسة املقرر اإللكرتوين
املقرت  ،مت تطبيقه قبلياً وبعدياً على اجملموعة التجريبية .وقد
توصلت إىل فاعلية تدريس املقرر املقرت  ،وأثره اإلجيايب يف
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بجامعا ااة المجمعا ااة مبا ااادئ النظريا ااة البنائيا ااة فا ااي تا اادريس

وطالب ـ ــات اجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة يف االختب ـ ــار التحص ـ ــيلي ،وذل ـ ــك
لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة ،كمــا توصــلت الدراســة أيض ـاً
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى ( )0.05  α
ب ــني متوس ــطي درج ــات طالب ــات اجملموع ــة التجريبي ــة ،وطالب ــات
اجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة يف بطاق ـ ــة املالحظ ـ ــة – اخلاص ـ ــة بامله ـ ــارات
العملية – وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية.

الطالب؟

أسئلة الدراسة:

يتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية :

السؤال الفرعي األول :هل يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.01 = αيف مدى توظيف
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة مبادئ النظرية البنائية يف
التدريس تعزى للتخصص (تربوي  -غري تربوي) ؟

مشكلة الدراسة:
تش ــري الدراس ــات إىل أمهي ــة النظري ــة البنائي ــة يف الت ــدريس،
فق ـ ــد أش ـ ــارت دراس ـ ــة أوس ـ ــبورن ( (Osborn1996و أردوق ـ ــان
وكامبــل ( )Erdogan & Campbell 2008إىل أن البنائيــة
تس ــاعد عل ــى بن ــاء املع ــى وجع ــل امل ــادة العلمي ــة أكث ــر قابلي ــة
للتطبيق استناداً إىل معارف وخربات املتعلمـني السـابقة إضـافة
إىل أهنا تشجع املتعلمني على املشاركة يف احلوار مـع املعلـم أو
م ــع األق ـ ـران ،و أن املعلم ــني ال ــذين ميارس ــون البنائي ــة كان ــت
فص ـ ـ ـوهلم الدراس ـ ـ ــية يف غاي ـ ـ ــة النش ـ ـ ــاط مقارن ـ ـ ــة باملمارس ـ ـ ــات
األخــرى .وهــذا مــا تؤكــده نتــائج دراســة عبداجمليــد (،)2017
والقحطاين ( ،)2016و  ،)Star (2005و الشريف (،)2009
ومع تلك األمهية فإن الباحث يرى أن تلك الدراسات كانت
مقتصرة على املعلمني واملعلمـات يف التعلـيم العـام أو الطـالب
أو الط ــالب والطالب ــات ،ومل يق ــف الباح ــث (حس ــب علم ــه)
على دراسة حول توظيف أو اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس
يف اجلامع ـ ــات ،ل ـ ــذا أج ـ ــرى دراس ـ ــة اس ـ ــتطالعية عل ـ ــى بع ـ ــض
أعضــاء هيئــة التــدريس الرتبــويني وغــري الرتبــويني للتعــرف علــى
مدى إدراكهم للنظرية البنائية يف جمال التعليم والتعلم فالحظ
أن هناك فهماً قاصراً هلذه النظرية املهمة عند بعض األعضاء،
ممـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــدل علـ ـ ـ ــى أن بعـ ـ ـ ــض النظريـ ـ ـ ــات الرتبويـ ـ ـ ــة ال حتظـ ـ ـ ــى
باهتمامهم ،مما حدا الباحث لإلحساس بوجود مشكلة حول
توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس للنظريــة البنائيــة يف تدريســهم،

السؤال الفرعي الثاني :هل يوجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( )0.01 = αيف مدى توظيف أعضاء
هيئة التدريس جبامعة اجملمعة مبادئ النظرية البنائية يف
التدريس تعزى للجنس ( ذكر  -أنثى)؟
أهداف الدراسة:
 -1التعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس للنظرية
البنائية يف تدريس الطالب ،والطالبات.
 -2التعرف على مدى تأثري التخصص (تربوي – غري تربوي)
على توظيف النظرية البنائية يف التدريس.
 -3التعرف على مدى تأثري اجلنس (ذكر – أنثى) على
توظيف النظرية البنائية يف التدريس.
أهمية الدراسة:
تربز أمهية هذه الدراسة فيما يأيت:
 الكشف عن واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعةاجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب.
 تبني أثر متغريي (التخصص و اجلنس) يف نتائج الدراسة. تساعد صناع القرار يف اجلامعات على تطوير برامجتطوير أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات وفق مبادئ النظرية
البنائية.

وتتلخص مشكلة الدراسة يف السـؤال الـرئيس اآليت :ماا ماد

توظيااف أعضااا هيئااة التاادريس التربااويين وغياار التربااويين
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حدود الدراسة:

مجتمع الدراسة:

اقتصرت الدراسة على احلدود اآلتية:
احلد املكاين :كلية الرتبية جبامعة اجملمعة.
حـد العينـة :اقتصـرت الدراسـة علــى عينـة عنقوديـة مـن أعضــاء
هيئ ــة الت ــدريس بأقس ــام الط ــالب والطالب ــات م ــن متخصص ــي
ومتخصصات الرتبية وغريهم.
احل ـ ــد الزم ـ ــاين :الفص ـ ــل الدراس ـ ــي األول م ـ ــن الع ـ ــام اجل ـ ــامعي

يتك ــون جمتم ــع الدراس ــة احلالي ــة م ــن ي ــع أعض ــاء هيئ ــة
التدريس بكلية الرتبية جبامعة اجملمعة وعددهم ( )154عضو
هيئ ـ ــة ت ـ ــدريس م ـ ــنهم ( )54عض ـ ـواً يف قس ـ ــم العل ـ ــوم الرتبوي ـ ــة
(ختصــص تربــوي) ،و( )100عضــو مــن غــري املتخصصــني يف
الرتبية.
عينة الدراسة:

1437هـ 1438 /هـ.

احلد املوضوعي :اقتصرت الدراسة على معرفة توظيف أعضاء
هيئة التدريس ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب.

مت اختي ــار عيـنـ ــة عـش ـ ـوائية بالطريق ــة الطبقي ــة بل ــغ ع ــددها
( )110عض ـ ـواً إذ مت اختي ـ ـار ( )27عض ـ ـواً م ــن قس ــم العل ــوم
الرتبوية من قسمي البنني والبنات .كما مت اختيار ( )83عضو
هيئ ــة ت ــدريس م ــن غ ــري املتخصص ــني وغ ــري املتخصص ــات يف
الرتبية من قسمي البنني والبنات يف كلية الرتبية ،وذلك خالل
فــرتة إج ـراء الدراســة خــالل الفصــل الدراســي األول مــن العــام
الدراس ــي 1438/1437هـ ـ ،وبع ــد التطبي ــق املي ــداين لـ ـ داة مت
احلص ــول عل ــى (  ) 74اس ــتبانة ص ــاحلة للتحلي ــل اإلحص ــائي
منهــا (  ) 27ختــص قســم العلــوم الرتبويــة ،مــنهم ( )14عضــو
هيئة تدريس من أقسام لطالب ،و(  )13عضو هيئـة تـدريس
من أقسام الطالبات و (  ) 47ختص أعضاء هيئة تدريس من
غــري املتخصصــني يف الرتبيــة ،مــنهم (  ) 23عض ـواً مــن أقســام
الطالب ،و (  ) 24من أقسام الطالبات.

منهج الدراسة:
نظراً إىل أن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف على مدى
توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية
البنائية يف تدريس الطالب فقد استخدم الباحث املنهج
الوصفي ،إذ قام باستفتاء عينة من أساتذة كلية الرتبية
متخصصي ومتخصصات الرتبية وكذلك غري املتخصصني يف
الرتبية واستخدم االستبانة أداة جلمع البيانات واستطالع
آرائهم هبدف التحقق من مدى توظيفهم ملبادئ النظرية
البنائية عند تدريس الطالب ،وعالقة ذلك ببعض متغريات
الدراسة.
وصف أفراد عينة الدراسة:

جدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص
التخصص

التكرار

النسبة

تربوي
غري تربوي

27
47

36.5
63.5

اجملموع

74

%100

الدراسة ختصصهم غري تربوي وهم الفئة األكثر من أفراد عينة
الدراسة ،يف حني ( )27منهم ميثلون ما نسبته  %36.5من

يتض ـ ـ م ــن اجل ــدول رق ــم ( )1أن ( )47م ــن أف ـ ـراد عين ــة
الدراسـ ــة ميثلـ ــون مـ ــا نسـ ــبته  %63.5مـ ــن إ ـ ــايل أف ـ ـراد عينـ ــة
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رقم ()1

إ ــايل أفـراد عينــة الدراســة ختصصــهم تربــوي ،كمــا يف الشــكل
جدول ()2
توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة

ذكر
أنثى

36
38

48.6
51.4

اجملموع

74

%100

طريقة ليكرت اخلماسي ليتي لعضو هيئة التدريس حرية
االختيار املناسب ملمارساته التدريسية داخل القاعة.
وبعد تصميمها مت التحقق من صالحيتها للتطبيق امليداين
من اخلطوات اآلتية:

يتضـ ـ م ــن اجل ــدول رق ــم ( )2أن ( )38م ــن أفـ ـراد عين ــة
الدراسـ ــة ميثلـ ــون مـ ــا نسـ ــبته  %51.4مـ ــن إ ـ ــايل أف ـ ـراد عينـ ــة
الدراســة إنــاث وهــم الفئــة األكثــر مــن أفـراد عينــة الدراســة ،يف
حــني ( )36مــنهم ميثلــون مــا نســبته  %48.6مــن إ ــايل أفـراد
عينة الدراسة ذكور كما يف الشكل رقم (.)2

صدق أداة الدراسة:

أداة الدراسة:

أ – صدق األداة:

مت استخدام االستبانة أداةً جلمع بيانات الدراسة فهي
"وسيلة من وسائل تعرف آراء األفراد جتاه موضوع أو موقف
أو قضية معينة .وتعد وسيلة جيدة يف التشخيص إذا ما
كانت أسئلتها معدة بطريقة صحيحة وواضحة" (اللقاين،
واجلمل2003 ،م ،ص.)59 :وقد مت بناء استبانة هذه
الدراسة املتعلقة بـمعرفة مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس
جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب ،إذ
مت الرجوع إىل األدب الرتبوي حول النظرية البنائية،
واالستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة املشاهبة
واملقاالت ،والكتب ،ومت تقسيم االستبانة إىل قسمني،
فالقسم األول عبارة عن خطاب موجه ألعضاء هيئة
التدريس يف أقسام (الطالب  -الطالبات) ،نبني فيه الباحث
الغرض من الدراسة وخصوصية املعلومات وأهنا ألغراض
البحث العلمي فقط .أما القسم الثاين فقد تك نون من ()34
فقرة ،اختريت من األفكار الرئيسة للنظرية البنائية ،وصاغها
الباحث الً واضحة ال غموض فيها ،واختار الباحث

للتحقق من مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما
وضعت لقياسه مت عرضها على ستة من احملكمني
املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس من أعضاء هيئة
التدريس يف بعض اجلامعات السعودية ،ومخسة من املشرفني
الرتبويني يف التعليم العام ،ويف ضوء آرائهم مت إعداد أداة هذه
الدراسة بصورهتا النهائية ،ويتض من اجلدول ( )3أن قيم
معامل ارتباط كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية
لالستبانة موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة (= α
 )0.01مما يدل على اتساقها.

ب – االتساق الداخلي لألداة :

مت حسـ ـ ــاب معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط بريسـ ـ ــون ملعرفـ ـ ــة الصـ ـ ــدق
الــداخلي لالســتبانة إذ مت حســاب معامــل االرتبــاط بــني درجــة
كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة لالســتبانة
كما يوض ذلك اجلدول اآليت:
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الجدول ( )3
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
رقم العبارة

رقم العبارة

معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة

**0.892
1
**0.517
2
**0.854
3
**0.745
4
**0.831
5
**0.864
6
**0.900
7
**0.846
8
**0.777
9
**0.809
10
**0.815
11
**0.763
12
**0.749
13
**0.851
14
**0.911
15
**0.925
16
**0.877
17
** دال عند مستوى الداللة (.)0.01 = α

-

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

معامل االرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة
**0.905
**0.791
**0.828
**0.879
**0.912
**0.912
**0.922
**0.903
**0.926
**0.831
**0.866
**0.963
**0.943
**0.804
**0.932
**0.878
**0.885

مــن ثبــات أداة الدراســة ،واجلــدول رقــم ( )4يوضـ معــامالت
ثبات أداة الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

للتحقــق مــن مــدى ثبــات أداة الدراســة اســتخدم الباحــث
(معادلـة ألفــا كرونبــاخ) () )Cronbach's Alpha (αللتحقــق

جدول ()4
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

الثبات العام

عدد العبارات

ثبات االستبانة

34

0.9880

يتض من اجلدول رقـم ( )4أن معامـل الثبـات العـام عـال
إذ بل ـ ـغ (  ) 0.9880وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن االسـ ــتبانة تتمتـ ــع
بدرج ــة عالي ــة م ــن الثب ــات ميك ــن االعتم ــاد علي ــه يف التطبي ــق
امليداين للدراسة .

ويقصد بالتدريس يف هذه الدراسة ،العمليات
واإلجراءات اليت يقوم هبا عضو هيئة التدريس جبامعة اجملمعة
من أجل الوصول إىل حتقيق أهداف املقرر الذي يقوم
بتدريسه.

مصطلحات الدراسة:

الالئحة املنظمة لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم أن أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات السعودية هم :األساتذة ،واألساتذة
املشاركون ،واألساتذة املساعدون ،ويلحق بأعضاء هيئة
التدريس يف أحكام هذه الالئحة احملاضرون واملعيدون
ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثني.

عضو هيئة التدريس :جاء يف املادة األوىل والثانية من

التدريس" :جمموعة اإلجراءات والعمليات واليت يقوم هبا
املعلم مع تالميذه إلجناز مهام معينة يف سبيل حتقيق أهداف
حمددة" (علي1420 ،هـ ،ص.)35 :
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طـ ـ ــول اخلليـ ـ ــة الصـ ـ ــحي أي (  )0.80 =5/4بعـ ـ ــد ذلـ ـ ــك مت
إض ـ ــافة ه ـ ــذه القيم ـ ــة إىل أق ـ ــل قيم ـ ــة يف املقي ـ ــاس ( أو بداي ـ ــة
املقيــاس وهــي الواحــد الصــحي ) وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى
هلذه اخللية ،وهكذا أصب طول اخلاليا على النحو اآليت:
 مــن  1.00إىل أق ــل م ــن  1.80ميثــل (ال أفع ــل) حن ــو ك ــل
عبارة باختالف احملور املراد قياسه.
 من  1.81إىل أقل من  2.60ميثل (نادراً) حنو كل عبارة
باختالف احملور املراد قياسه.
 م ــن  2.61إىل أق ــل م ــن  3.40ميث ــل (أحيانـ ـاً) حن ــو ك ــل
عبارة باختالف احملور املراد قياسه.
 من  3.41إىل أقل من  4.20ميثل (غالبـاً) حنـو كـل عبـارة
باختالف احملور املراد قياسه.
 من  4.21إىل أقل من  5.00ميثل (دائماً) حنو كـل عبـارة
باختالف احملور املراد قياسه.
وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية اآلتية:
 .1التك ـ ـ ـرارات والنسـ ـ ــب املئويـ ـ ــة للتعـ ـ ــرف علـ ـ ــى اخلصـ ـ ــائص
الشخص ــية والوظيفي ــة ملف ــردات الدراس ــة وحتدي ــد اسـ ــتجابات
مفرداهت ـ ــا جت ـ ــاه عب ـ ــارات احمل ـ ــاور الرئيس ـ ــة ال ـ ــيت تتض ـ ــمنها أداة
الدراسة.
 .2املتوسط احلسايب املوزون (املرج ) " " Weighted Mean
وذل ــك ملعرف ــة م ــدى ارتف ــاع أو اتف ــاض اس ــتجابات مف ــردات
الدراس ـ ــة عل ـ ــى ك ـ ــل عب ـ ــارة م ـ ــن عب ـ ــارات متغـ ـ ـريات الدراس ـ ــة
األساســية ،علم ـاً أنــه يفيــد يف ترتيــب العبــارات حســب أعلــى
متوسط حسايب موزون.
 .3املتوسط احلسايب "  " Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو
اتف ــاض اسـ ــتجابات مفـ ــردات الدراسـ ــة عـ ــن احملـ ــاور الرئيسـ ــة
(متوس ــط العب ــارات) ،م ــع العل ــم بأن ــه يفي ــد يف ترتي ــب احمل ــاور
حسب أعلى متوسط حسايب.
 .4مت استخدام االحنراف املعيـاري ")"Standard) Deviation
للتعرف على مدى احنراف استجابات مفردات الدراسـة لكـل
عبــارة مــن عبــارات متغـريات الدراســة ،ولكــل حمــور مــن احملــاور

ويف هذه الدراسة يقصد الباحث بعضو هيئة التدريس،
األستاذ اجلامعي (أعضاء هيئة التدريس يف قسم الطالب،
وعضوات هيئة التدريس يف قسم الطالبات) يف جامعة
اجملمعة ،سواء أكان أستاذاً أم أستاذاً مشاركاً أم أستاذاً
مساعداً ،ومن يف حكمهم والذي يقوم بالتدريس يف اجلامعة
لطالب مرحلة البكالوريوس.
النظرية البنائية  :نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم

عن طريق النقل اآليل للمعرفة من املعلم إىل املتعلم ،وإمنا عن
طريق بناء املتعلم معى ملا يتعلمه بنفسه ،بناء على خرباته
ومعرفته السابقة .عيا والعبسي ()2013
ممارسة مبادئ النظرية البنائية :درجة ممارسة التدريس

البنائي وذلك مبدى قيام املعلم بتنفيذ النشاطات الواردة يف
مقياس املعرفة مببادئ النظرية البنائية ،عن طريق املالحظات
اليت تسجل داخل غرفة الصف يف أثناء التدريس .البواردي
(2014م)
ويراد مبمارسة النظرية البنائية يف هذه الدراسة ما يقوم به
أستاذ املقرر من أساليب وطرق تدريسية تنطلق من مبادئ
النظرية البنائية.
الطالب :املراد هبم يف هذه الدراسة الطالب والطالبات
الذين يدرسون يف كلية الرتبية جبامعة اجملمعة بقسمي الطالب
والطالبات.
المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها،
است ِ
خدمت عدد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام
ُ
احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical) Package for
 ) Social Sciencesواليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز (.)SPSS
وذل ــك بع ــد أن مت ترمي ــز وإدخ ــال البيان ــات إىل احلاس ــب
اآليل ،ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي (احلدود الدنيا
والعليا) املستخدم يف حماور الدراسة ،مت حسـاب املـدى ( -5
 ،)4=1مث تقســيمه علــى عــدد خاليــا املقيــاس للحصــول علــى
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 -4حتكيم األداة للتحقق من صدق احملتوى من أعضاء هيئة
الت ـ ـ ـ ــدريس متخصص ـ ـ ـ ــي ،ومتخصص ـ ـ ـ ــات املن ـ ـ ـ ــاهج ،وط ـ ـ ـ ــرق
التدريس ،والتقومي الرتبوي.
 -5التصميم النهائي لالستبانة.
 -6توزي ـ ــع االس ـ ــتبانة عل ـ ــى العين ـ ــة ،مث ـ ــع إجاب ـ ــات العين ـ ــة
ومعاجلتها إحصائياً.
 -7ع ـ ــرض النت ـ ــائج وحتليله ـ ــا وتفس ـ ــريها ومناقش ـ ــتها ،وتق ـ ــدمي
التوصيات واملقرتحات بناءً على نتائج الدراسة.

الرئيسـ ـ ــة عـ ـ ــن متوسـ ـ ــطها احلسـ ـ ــايب .ويالحـ ـ ــظ أن االحن ـ ـ ـراف
املعياري يوض التشتت يف استجابات مفردات الدراسة لكل
عب ـ ــارة م ـ ــن عب ـ ــارات متغـ ـ ـريات الدراس ـ ــة ،إىل جان ـ ــب احمل ـ ــاور
الرئيسة ،فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركـزت االسـتجابات
واتفض تشتتها.
 .5مت اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ( ت ) للعين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلة
( ) Independent Sample T-testللتعرف على ما إذا كانت
هنال ــك ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني اجتاه ــات الرتب ــويني
وغري الرتبويني.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

الخطوات اإلجرائية للدراسة:

النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:

قــام الباحــث باتبــاع اإلجـراءات اآلتيـة لإلجابــة عــن أســئلة
الدراسة:
 -1دراس ـ ـةً نظري ـ ـةً للتع ــرف عل ــى املب ــادئ البنائي ــة يف ت ــدريس
الطالب ،وأهدافها ،ومفهومها وأمهيتها و مبادئهـا مث احلـديث
عن التعليم والتعلم البنائي.
 -2مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ،سواء أكانت تتعلق
مبوضوع هذه الدراسة مباشرة أم غري مباشرة ،واالستفادة منها
يف وضع اإلطار النظري ويف بناء األداة.
 -3بنــاء مبــدئي ألداة الدراســة بنــاءً علــى الدراســات الســابقة
وعلى الدراسة االستطالعية.

السؤال الرئيس  :ما مد توظيف أعضاا هيئاة التادريس
التربويين وغير التربويين بجامعة المجمعاة مباادئ النظرياة

البنائية في تدريسهم؟

وللتعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة
اجملمعة ملبـادئ النظريـة البنائيـة يف تـدريس الطـالب مت حسـاب
التكـرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات
املعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى عبـارات
حم ــور م ــدى توظي ــف أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس جبامع ــة اجملمع ــة
ملبـ ــادئ النظريـ ــة البنائيـ ــة يف تدريس ـ ـهم وجـ ــاءت النتـ ــائج كمـ ــا
يوضحها اجلدول رقم ( )5اآليت:

جدول ()5
استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور مد توظيف أعضا هيئة التدريس بجامعة المجمعة لمبادئ النظرية البنائية في تدريس
الطالب مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
رقم

العبارة

العبارة

التكرار

31
19

أســعى لعالقــات ناجحــة مــع الطــالب مبنيــة
على الود واالحرتام

12

أمن الطالب وقتاً للتفكـري قبـل اإلجابـة عـن
سؤايل

درجة الموافقة

ال أفعل

الحسابي

ك
%
ك

11
9
10
43
14.9 12.2 13.5 58.1
11
8
9
44

النسبة

ُص ِّح املفاهيم اخلاطئة عند الطالب
أَ

المتوسط

دائماً

غالباً

أحياناً

نادراً

االنحراف
المعياري

الر

تبة

1
1.4
2

4.12

1.193

1

4.11

1.245

2

%
ك

14.9 10.8 12.2 59.5
12
6
15
38

2.7
3

3.99

%

16.2

4.1

20.3 51.4

144

8.1

1.277
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رقم

العبارة

العبارة

9
34

أج َعل الطالب يشاركون ليستشعروا مسؤولية
ْ
ما يتعلمون

32

وم مبراعاة الفروق الفردية بني الطالب
أَقُ ُ

16

أق ـ ــوم بتش ـ ــجيع وتقبـ ـ ــل مب ـ ــادرات الطـ ـ ــالب
واستقالهلم الذايت
أعطــي الطــالب فرصــة احل ـوار معــي ونقاشــي
أثناء الدرس
أحــاول أن أجعــل املعــارف املختلفــة مرتابطــة
ويكمل بعضها بعضاً

29

أظهر للطالب اهتمـامي بطريقـة الوصـول إىل
املعرفة وليس إىل حفظ املعرفة بذاهتا

22

أنوع يف طرق تقومي الطالب

30

ـجع الط ــالب عل ــى العم ــل بكف ــاءة م ــن
ُش ـ ِّ
أَ
خالل العمل اجلماعي

25

أوجــه الطــالب للــتعلم واكتســاب املعرفــة مــن
عــدة مصــادر وعــدم االقتصــار علــى اجلامعــة
كمصدر للتعلم

1

َأو ِّجــه أســئلة مفتوحــة ومثــرية لتفكــري الطــالب
لتشجيعهم على االستقصاء

14

أسعى للكشف عـن فهـم الطـالب للمفـاهيم
العلمية القبلية قبل أن أبدأ تدريسهم مفاهيم
جديدة
أساعد الطالب بنشاطات حول ما تعلموه

15

أعرض حمتوى املقرر بعدة طرق

7

ـجع الط ــالب عل ــى اإلف ــادة م ــن املف ــاهيم
ُش ـ ِّ
أَ
والعملي ـ ــات العقلي ـ ــة املكتس ـ ــبة م ـ ــن املواق ـ ــف
املستجدة
أوظ ـ ــف امل ـ ـ ـواد املت ـ ــوفرة يف البيئ ـ ــة يف عملي ـ ــة

24

23

11

درجة الموافقة
ال أفعل

الحسابي

ك
%
ك

10
9
19
33
13.5 12.2 25.7 44.6
14
10
18
32

3
4.1
-

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

43.2
36
48.6
35
47.3
32
43.2
32

18.9
13
17.6
12
16.2
13
17.6
12

النسبة

أتقبل االنتقادات البناءة من الطالب

6

التكرار

المتوسط

دائماً

غالباً

24.3
11
14.9
9
12.2
17
23.0
15

أحياناً

13.5
13
17.6
17
23.0
10
13.5
13

نادراً

االنحراف
المعياري

الر

تبة

3.93

1.220

4

3.92

1.156

5

1
1.4
1
1.4
2
2.7
2

3.92

1.225

6

3.88

1.216

7

3.86

1.231

8

3.85

1.224

9

%
ك

16.2 17.6 20.3 43.2
18
8
8
38

2.7
2

3.84

%
ك
%
ك

24.3 10.8 10.8 51.4
12
15
17
29
16.2 20.3 23.0 39.2
19
8
11
35

1.355

10

2.7
1
1.4
1

3.82

1.163

11

3.81

1.310

12

%
ك

25.7 10.8 14.9 47.3
11
16
20
26

1.4
1

3.80

%
ك

14.9 21.6 27.0 35.1
9
16
30
18

1.4
1

3.74

%
ك

12.2 21.6 40.5 24.3
14
9
30
20

1.4
1

3.73

%
ك
%
ك
%
ك

18.9 12.2 40.5 27.0
17
12
15
29
23.0 16.2 20.3 39.2
18
10
15
28
24.3 13.5 20.3 37.8
17
13
17
25

1.4
1
1.4
3
4.1
2

%

23.0 17.6 23.0 33.8

2.7

ك

25

19

145

12

13

5

1.122

1.008
1.102

13

14
15

3.73

1.242

16

3.64

1.320

17

3.62

1.246

18

3.62

1.300

19

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 61الرياض (شوال 1439هـ /يونيو 2018م)
العبارة

رقم

العبارة

التكرار
النسبة

درجة الموافقة
دائماً

غالباً

أحياناً

المتوسط

نادراً

ال أفعل

تدريس احملتوى

%

17.6 16.2 25.7 33.8

6.8

21

أجعل الطالب هم األساس يف عملية التعلم
ويك ـ ـ ــون دوري ه ـ ـ ــو تس ـ ـ ــهيل وإدارة عملي ـ ـ ــة
التعلم
أنظــم اخلطــة الدراســية مــع تضــمينها احلــديث
عن املستجدات الطارئة

ك
%

18
12
17
25
24.3 16.2 23.0 33.8

18

أق ـ ــوم باس ـ ــتخدام مصـ ـ ــادر ووس ـ ــائل الـ ـ ــتعلم
والتقنيات احلديثة أثناء تدريس الطالب
أعي ــد ص ــياغة أه ــداف واض ــحة حم ــددة بن ــاء
على الدرجات اليت حيصل عليها الطالب
أعطي الطالب فرصة احلـوار ونقـا بعضـهم
لبعض أثناء احملاضرة
أع ـ ــرض عل ـ ــى الط ـ ــالب مش ـ ــكالت علمي ـ ــة
تتناسب مع تفكريهم حللها
أستخدم مصطلحات وأفعـال مثـل ( :حلـل،
ص ـ ـ ـ ــمم ،تنب ـ ـ ـ ــأ ،ص ـ ـ ـ ـ ـنعف ) عن ـ ـ ـ ــد إع ـ ـ ـ ــداد
النشاطات املطلوبة من الطالب

33

أجع ـ ـ ـ ــل الط ـ ـ ـ ــالب يقوم ـ ـ ـ ــون حب ـ ـ ـ ـ ـل بع ـ ـ ـ ــض
مشكالت حياتية بأكثر من طريقة
أس ـ ـ ــاعد الط ـ ـ ــالب للقي ـ ـ ــام بعملي ـ ـ ــة توجي ـ ـ ــه
التدريس
أجعل الطالب يشاركون يف حصر احلاجـات
اليت يرغبون تعلمها
أجتن ـ ـ ــب نق ـ ـ ــل املعلوم ـ ـ ــات مباش ـ ـ ــرة لعق ـ ـ ــول
الطالب
أحصل على أفكار واقرتاحات من الطالب

2

أجتنب إعطاء الطالب إجابات مباشرة

10

أُحفز الطالب على التعلم عن طريـق اختبـار
الفرضيات اليت يضعوهنا
أثبِّ ــت املف ــاهيم اجلدي ــدة عن ــد الط ــالب م ــن
خالل استخدام أسلوب الشبكة املفاهيمية

17

28
5
8
3

27
20
13
4

26

الحسابي

االنحراف
المعياري

الر

تبة

2
2.7

3.61

1.259

20

ك

27

13

12

20

2

3.58

1.303

21

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

36.5
25
33.8
24
32.4
17
23.0
18
24.3
19

17.6
20
27.0
14
18.9
23
31.1
25
33.8
17

16.2
8
10.8
13
17.6
15
20.3
11
14.9
17

27.0
13
17.6
21
28.4
18
24.3
13
17.6
18

2.7
8
10.8
2
2.7
1
1.4
7
9.5
3

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

25.7
19
25.7
19
25.7
19
25.7
11
14.9
14
18.9
9
12.2
13
17.6
17
23.0

23.0
21
28.4
19
25.7
16
21.6
24
32.4
19
25.7
24
32.4
21
28.4
18
24.3

23.0
15
20.3
13
17.6
16
21.6
18
24.3
19
25.7
21
28.4
18
24.3
11
14.9

24.3
10
13.5
14
18.9
16
21.6
19
25.7
20
27.0
16
21.6
15
20.3
16
21.6

4.1
9
12.2
9
12.2
7
9.5
2
2.7
2
2.7
4
5.4
7
9.5
12
16.2

3.55

1.396

22

3.50

1.285

23

3.50

1.138

24

3.46

1.295

25

3.42

1.228

26

3.42

1.335

27

3.34

1.368

28

3.32

1.325

29

3.31

1.097

30

3.31

1.146

31

3.24

1.096

32

3.24

1.237

33

3.16

1.424

34

3.64

املتوسط العام
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1.050
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 .2جاءت العبارة رقم ( )19وهي" أسعى لعالقات ناجحـة
مــع الطــالب مبنيــة علــى الــود واالح ـرتام " باملرتبــة الثانيــة مــن
حيــث موافقــة أفـراد الدراســة عليهــا غالبـاً مبتوســط ( 4.11مــن
 ،)5إذ يتض ـ ـ أن الرتب ــويني ه ــم األكث ــر موافق ــة عل ــى ذل ــك
مبتوسط ( 4.81من  ،)5يليهم غري الرتبويني (  3.70من )5
وتفسر هذه النتيجة بـأن أعضـاء هيئـة التـدريس حيرصـون علـى
ود طالهب ــم جل ــذهبم لل ــتعلم ول ــذلك جن ــدهم يس ــعون
كس ــب ِّ
لعالقات ناجحة مع الطالب مبنية على الود واالحرتام.
 .3ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )12وه ــي" أم ــن الط ــالب وقت ـ ـاً
للتفكــري قبــل اإلجابــة عــن س ـؤايل " باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث
موافقة أفراد الدراسة عليهـا غالبـاً مبتوسـط ( 3.99مـن  ،)5إذ
يتضـ ـ أن الرتب ــويني ه ــم األكث ــر موافق ــة عل ــى ذل ــك مبتوس ــط
( 4.52من  ،)5يليهم غـري الرتبـويني (  3.68مـن  )5وتفسـر
هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء هيئــة التــدريس حيرصــون علــى معرفــة
مســتوى فهــم طالهبــم ول ـذلك جنــدهم مينحــون الطــالب وقت ـاً
للتفكري قبل اإلجابة عن أسئلتهم.
 .4جـاءت العبـارة رقـم ( )9وهـي" أتقبـل االنتقـادات البنــاءة
مـن الطـالب " باملرتبـة الرابعـة مــن حيـث موافقـة أفـراد الدراســة
عليهــا غالب ـاً مبتوســط ( 3.93مــن  ،)5إذ يتض ـ أن الرتبــويني
هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسـط ( 4.63مـن  ،)5يلـيهم
غري الرتبويني (  3.53من  )5وتفسر هذه النتيجة بأن أعضاء
هيئــة التــدريس حيرصــون علــى التفاعــل مــع طالهبــم مــن أجــل
تعزي ـ ـ ــز مس ـ ـ ــتوى الفه ـ ـ ــم ل ـ ـ ــديهم ول ـ ـ ــذلك جن ـ ـ ــدهم يتقبل ـ ـ ــون
االنتقادات البناءة من الطالب.
"أج َع ــل الط ــالب
 .5ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )34وه ــي ْ
يشــاركون ليستشــعروا مســؤولية مــا يتعلمــون " باملرتبــة اخلامســة
مــن حيــث موافقــة أف ـراد الدراســة عليهــا غالبـاً مبتوســط (3.92
من  ،)5إذ يتض أن الرتبـويني هـم األكثـر موافقـة علـى ذلـك
مبتوسط ( 4.74من  ،)5يليهم غري الرتبويني (  3.45من )5
وتفسر هذه النتيجة بـأن أعضـاء هيئـة التـدريس حيرصـون علـى

من النتائج املوضحة يف اجلدول رقـم ( )5يتضـ أن أفـراد
الدراسـ ــة موافقـ ــون غالب ـ ـاً علـ ــى مـ ــدى توظيـ ــف أعضـ ــاء هيئـ ــة
الت ــدريس جبامع ــة اجملمع ــة ملب ــادئ النظري ــة البنائي ــة يف ت ــدريس
الط ــالب مبتوس ــط ( 3.64م ــن  )5.00وه ــو متوس ــط يق ــع يف
الفئـ ــة الرابعـ ــة مـ ــن فئـ ــات املقيـ ــاس اخلماسـ ــي (مـ ــن  3.41إىل
 )4.20وه ـ ــي الفئ ـ ــة ال ـ ــيت تش ـ ــري إىل خي ـ ــار غالبـ ـ ـاً عل ـ ــى أداة
الدراسة.
وم ــن النتـ ــائج املوضـ ــحة يف اجل ــدول رقـ ــم ( )5يتض ـ ـ أن
هنـ ــاك تباين ـ ـاً يف موافقـ ــة أف ـ ـراد الدراسـ ــة علـ ــى مـ ــدى توظيـ ــف
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائيـة يف
تدريس الطالب إذ تراوحت متوسـطات مـوافقتهم علـى مـدى
توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس جبامعــة اجملمعــة ملبــادئ النظريــة
البنائي ـ ـ ــة يف تدريسـ ـ ـ ـهم م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني ( 3.16إىل  )4.12وه ـ ـ ــي
متوسـطات تقـع يف الفئتـني الثالثـة و الرابعـة مـن فئـات املقيـاس
اخلماسي إذ تشريان إىل ( أحياناً  /غالبـاً ) علـى أداة الدراسـة
ممــا يوض ـ التبــاين يف آراء أف ـراد الدراســة علــى مــدى توظيــف
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائيـة يف
تدريسـ ـهم إذ يتضـ ـ م ــن النت ــائج أن أفـ ـراد الدراس ــة موافق ــون
غالب ـاً عل ــى س ــبعة وعش ـرين م ــن م ــدى توظي ــف أعض ــاء هيئ ــة
التــدريس جبامعــة اجملمعــة ملبــادئ النظريــة البنائيــة يف تدريســهم
أبرزها تتمثل يف العبـارات رقـم ( )34 ،9 ،12 ،19 ،31والـيت
مت ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد الدراسة عليها غالباً على
النحو اآليت:
ُص ِّح املفاهيم اخلاطئة
 .1جاءت العبارة رقم ( )31وهي" أ َ
عند الطالب " باملرتبة األوىل مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة
عليهــا غالبـاً مبتوســط ( 4.12مــن  ،)5إذ يتضـ أن الرتبــويني
هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسط ( 4.67مـن  ،)5يلـيهم
غ ـ ــري الرتب ـ ــويني (  3.81م ـ ــن  )5وتفس ـ ــر ه ـ ــذه النتيج ـ ــة ب ـ ــأن
أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس حيرصـ ــون عـ ــادة علـ ــى معاجلـ ــة أوجـ ــه
القص ــور ل ــدى طالهب ــم ول ــذلك جن ــدهم يص ــححون املف ــاهيم
اخلاطئة عند الطالب.
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 .4جـ ــاءت العبـ ــارة رقـ ــم ( )4وهـ ــي" أحصـ ــل علـ ــى أفكـ ــار
واقرتاحــات م ــن الط ــالب " باملرتب ــة الرابعــة م ــن حي ــث موافق ــة
أفراد الدراسة عليها أحياناً مبتوسط ( 3.31من  ،)5إذ يتض
أن الرتبويني هم األكثر موافقة على ذلك مبتوسط ( 3.96من
 ،)5يليهم غري الرتبويني (  2.94من  )5وتفسر هذه النتيجـة
بأن أعضاء هيئة التدريس يرون بـأن طالهبـم يف حاجـة للـتعلم
ممــا يقلــل مــن قيــامهم باحلصــول علــى أفكــار واقرتاحــات مــن
الطالب.
 .5جــاءت العبــارة رقــم ( )2وهــي "أجتنــب إعطــاء الطــالب
إجاب ــات مباش ــرة" باملرتب ــة اخلامس ــة م ــن حي ــث موافق ــة أفـ ـراد
الدراســة عليهــا أحيانـاً مبتوســط ( 3.24مــن  ،)5إذ يتضـ أن
الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط ( 3.63مــن
 ،)5يليهم الغـري تربـويني ( 3.02مـن  )5وتفسـر هـذه النتيجـة
ب ـ ــأن أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس ي ـ ــرون ب ـ ــأن طالهب ـ ــم يف حاج ـ ــة
للمعلومة بصـورة مباشـرة ممـا يقلـل مـن جتنـبهم إعطـاء الطـالب
إجابات مباشرة.

تعزيــز الفهــم التطبيقــي لطالهبــم ولــذلك جنــدهم حيرصــون علــى
إشراك طالهبم ليستشعروا مسؤولية ما يتعلمون.
كمـا يتضـ مـن النتــائج أن أفـراد الدراســة موافقـون أحيانـاً
علــى ســبعة مــن مــدى توظيــف أعضــاء هيئــة التــدريس جبامعــة
اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب أبرزها تتمثل
يف العب ـ ـ ــارات رق ـ ـ ــم ( )2 ،4 ،13 ،20 ،27وال ـ ـ ــيت مت ترتيبه ـ ـ ــا
تنازليـاً حسـب موافقــة أفـراد الدراســة عليهـا أحيانـاً علـى النحــو
اآليت:
 .1جـاءت العبـارة رقـم ( )27وهــي "أسـاعد الطـالب للقيــام
بعملية توجيه التدريس " باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفـراد
الدراســة عليهــا أحيانـاً مبتوســط ( 3.34مــن  ،)5إذ يتضـ أن
الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط ( 4.33مــن
 ،)5يليهم غـري الرتبـويني ( 2.77مـن  )5وتفسـر هـذه النتيجـة
بأن أعضاء هيئة التدريس يرون بأن طالهبم ال ميلكون القـدرة
للقيــام بعمليــة توجيــه التــدريس ممــا يقلــل مــن قيــامهم مبســاعدة
الطالب يف هذا اجلانب.
 .2جـ ـ ـ ـاءت العب ـ ـ ــارة رق ـ ـ ــم ( )20وه ـ ـ ــي" أجع ـ ـ ــل الط ـ ـ ــالب
يش ــاركون يف حص ــر احلاج ــات ال ــيت يرغب ــون تعلمه ــا " باملرتب ــة
الثانيــة مــن حيــث موافقــة أفـراد الدراســة عليهــا أحيانـاً مبتوســط
( 3.32م ــن  ،)5إذ يتضـ ـ أن الرتب ــويني ه ــم األكث ــر موافق ــة
علـ ــى ذلـ ــك مبتوسـ ــط ( 4.19مـ ــن  ،)5يلـ ــيهم غـ ــري الرتبـ ــويني
( 2.83م ـ ــن  )5وتفس ـ ــر ه ـ ــذه النتيجـ ـ ــة ب ـ ــأن أعض ـ ــاء هيئـ ـ ــة
الت ـ ـ ــدريس ي ـ ـ ــرون ب ـ ـ ــأن طالهب ـ ـ ــم ال ميلك ـ ـ ــون الق ـ ـ ــدرة ملعرف ـ ـ ــة
احتياجــاهتم بوجــه دقيــق ممــا يقلــل مــن قيــامهم بإشـراك طالهبــم
يف هذا اجلانب.
 .3جــاءت العبــارة رقــم ( )13وهــي "أجتنــب نقـل املعلومــات
مباشرة لعقول الطالب" باملرتبة الثالثة مـن حيـث موافقـة أفـراد
الدراســة عليهــا أحيانـاً مبتوســط ( 3.31مــن  ،)5إذ يتضـ أن
الرتبــويني هــم األكثــر موافقــة علــى ذلــك مبتوســط ( 3.93مــن
 ،)5يليهم غري الرتبويني (  2.96من .)5

يتض ـ ـ م ـ ــن النت ـ ــائج املوض ـ ــحة يف اجل ـ ــدول رق ـ ــم ( )5أن
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس الرتب ــويني جبامع ــة اجملمع ــة ه ــم األكث ــر
توظيفاً ملبادئ النظرية البنائيـة يف تدريسـهم مقارنـة مـع أعضـاء
هيئــة التــدريس غــري الرتبــويني وتفســر هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء
هيئ ــة الت ــدريس الرتب ــويني وم ــن واق ــع ختصص ــهم الرتب ــوي ه ــم
األكثر إدراكاً ألمهية مبادئ النظرية البنائية وفعاليتها يف التعلم
مما عزز من استخدامهم هلا يف عملهم التدريسي.
السؤال الفرعي األول" :هال يوجاد فاروق ات داللاة ئحصاائية عناد
مس ااتو  0.01فأق اال ف ااي ما ااد توظي ااف أعضا ااا هيئ ااة الت اادريس
بجامعا ااة المجمعا ااة مبا ااادئ النظريا ااة البنائيا ااة فا ااي تدريسا ااهم تع ا ا

للتخصص (تربوي غير تربوي)"؟

للتعـ ــرف علـ ــى مـ ــا إذا كانـ ــت هنالـ ــك فـ ــروق ذات داللـ ــة
إحصــائية يف إجابــات أف ـراد عينــة الدراســة طبق ـاً إىل اخــتالف
متغـ ـ ـ ـ ـ ــري التخصـ ـ ـ ـ ـ ــص اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحـ ـ ـ ـ ـ ــث اختبـ ـ ـ ـ ـ ــار "ت":
 " Independent Sample T-testلتوضـي داللـة الفـروق بـني
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يوضحها اجلدول اآليت:

إجاب ــات أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة وج ــاءت النت ــائج عل ــى حن ــو م ــا

جدول ()6
نتائج اختبار " ت  " Independent Sample T-test :للفروق بين ئجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً ئلى اختالف متغير التخصص
المحور

التخصص

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الداللة

مربع أيتا

مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة
ملبادئ النظرية البنائية يف تدريس الطالب

تربوي

27

4.44

0.352

7.503

**0.00

0.097

غري تربوي

47

3.19

1.047

( حجم األثر )

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

هــم األكثــر إدراكـاً ملبــادئ النظريــة البنائيــة وفعاليتهــا يف الــتعلم
مما عزز من استخدامهم هلا يف عملهم التدريسي.

يتض ـ مــن النتــائج املوضــحة يف اجلــدول رقــم ( )6وجــود
ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى  0.01فأق ـ ــل يف
اجتاهات أفراد عينة الدراسة حول (مدى توظيف أعضاء هيئة
الت ــدريس جبامع ــة اجملمع ــة ملب ــادئ النظري ــة البنائي ــة يف ت ــدريس
الط ـ ـ ـالب) بـ ـ ــاختالف متغـ ـ ــري التخصـ ـ ــص لصـ ـ ــاحل أصـ ـ ــحاب
التخصصات الرتبوية.
كما يتض من النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )6أن
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس الرتب ــويني جبامع ــة اجملمع ــة ه ــم األكث ــر
اس ــتخداماً ملب ــادئ النظري ــة البنائي ــة يف تدريس ــهم مقارن ــة م ــع
أعضــاء هيئــة التــدريس غــري الرتبــويني وتفســر هـذه النتيجــة بــأن
أعضــاء هيئــة التــدريس الرتبــويني ومــن واقــع ختصصــهم الرتبــوي

السؤال الفرعي الثاني" :هل يوجد فروق ات داللة ئحصائية عند

مستو  0.01فأقل في مد

استخدام أعضا هيئة التدريس

بجامعة المجمعة مبادئ النظرية البنائية في تدريسهم تع

للجنس"؟

للتعـ ــرف علـ ــى مـ ــا إذا كانـ ــت هنالـ ــك فـ ــروق ذات داللـ ــة
إحصــائية يف إجابــات أف ـراد عينــة الدراســة طبق ـاً إىل اخــتالف
متغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنس اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم الباح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار "ت"
 Independent Sample T-testلتوضي داللـة الفـروق
بني إجابات أفراد عينـة الدراسـة وجـاءت النتـائج علـى حنـو مـا
يوضحها اجلدول اآليت:

جدول ()7
نتائج اختبار "ت " Independent Sample T-test :للفروق بين ئجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً ئلى اختالف متغير الجنس
الجنس العدد المتوسط االنحراف

المحور

م ــدى توظي ــف أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس جبامع ــة اجملمع ــة ملب ــادئ النظري ــة البنائي ــة يف ت ــدريس ذكر
الطالب
أنثى

يتض من النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )7عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل
يف اجتاهات الذكور واجتاهات اإلناث حول مدى توظيف
أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجملمعة ملبادئ النظرية البنائية يف
تدريس الطالب.

36

3.79

0.90

38

3.51

1.17

قيمة ت

الداللة

0.258 1.140

توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدراسة توصي الدراسة
بالتوصيات اآلتية:
 حث أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبويني علىمساعدة الطالب للقيام بعملية توجيه التدريس.
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أبو هوال ،مفضي رزق اهلل؛ بركات ،معتصم حسين ( .)2005درجة توظيف
معلمي و معلمات العلوم يف األردن ملبادئ النظرية البنائية يف تدريسهم.
جملة املنارة للبحوث والدراسات ،جملد  ،11العدد  ،1األردن.
البشايرة ،زيد وآخرون (2005م) .مدى إملام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
مؤتة بأساليب التدريس اجلامعي ومدى استخدامهم هلا فعليًا والسبل
املقرتحة لتطويرها .جملة دراسات العلوم الرتبوية ،عمادة البحث العلمي،
اجلامعية األردنية ،اجمللد الثاين.
البواردي ،هند بنت إبراهيم (2014م) .واقع معرفة معلمات الرياضيات
بالنظرية البنائية يف التدريس ودرجة ممارستهن ملبادئها .رسالة ماجستري

 توجيه أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبوينيبإشراك طالهبم يف حصر احلاجات اليت يرغبون تعلمها.
 إرشاد أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبويني اتباعأساليب حديثة يف التدريس تتوافق مع النظريات الرتبوية.
 توعية أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبوينيبأمهية التعرف على أفكار واقرتاحات الطالب.
 حث أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبويني علىإعطاء الطالب إجابات مباشرة مما يعزز مستوى الفهم لدى
طالهبم.
 توجيه أعضاء هيئة التدريس الرتبويني وغري الرتبويني علىالعمل على إثبات املفاهيم اجلديدة عند الطالب من خالل
استخدام أسلوب الشبكة املفاهيمية.

غري منشورة ،قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود ،الرياض.
احلارثي ،حنان علي محد (2017م) .درجة معرفة وممارسة معلمات

الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض للنظرية البنائية.

جملة العلوم الرتبوية والنفسية اجمللد( ،)1العدد ( ،)1املركز القومي
للبحوث ،دولة فلسطني.
محش ،نسرين حممد؛ عفانة ،عزو إمساعيل ( .)2011أثر استخدام

اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى
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Abstract: The study aimed to identify the extent to which the faculty members of Al-Majmaah University used the principles
of constructivism in teaching students, in addition to recognizing the extent of the influence of specialization or sex on the
use of constructivism in teaching.
The sample of the study consisted of 110 faculty members in the Faculty of Education, where 27 members of the Department
of Educational Sciences, and 83 members of the faculty of non-specialists in education have been chosen.
This study has indicated that members of the study are often approved at the level of employing the faculty members at AlMajmaah University for the constructivism principles in teaching students at an average of 3.64 of 5.00, and that there are
statistically significant differences at the level of 0.01 but less in the trends of the sample of the study about (the extent of
recruitment of the faculty members at the Al-Majmaah University for structural principles in teaching students) with the
variable of specialization for the educational specialties. Also it showed that members of teaching staff at Al-Majmaah
University are the most in using principles of constructivism in their teaching compared to non-educational faculty members.
So, according to their educational specialization, the educational members of the teaching staff are the most aware of the
principles of constructivism and its effectiveness in learning, which led to enhance their use of these principles in their
teaching work.
Key Words: Constructivist Theory ، Teaching ، placement
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قواعد النشر
أوالً :الخصائص العامة للدورية:

 .1تلتز ز الدوري ززة ف ززم ع م ززن م ززا يبم ززت فم ززا ززا يت اش ززع م ززن ال ززب
اإلس ز مم المز ز ي الززيق يمز ز للم ز ال وت ززن ال ززع ق و ززيل
معايمت البمت العال مة واالخ قمة ال عتبتة لال ما.
 .2لغة البمت فم الدورية هم اللغة العت مة ويو ز أن تبمت عز
البح ز ب اللغززة اإللولم يززة مززن ملخززص ال ي يززد ل ز )250
ل ة اللغة العت مة.
التت يز ززة
 .3ت ز ززت الدوريز ززة ز ززالبح ب التز ززم تعز ززال ال م ز ز
والبف مة.
 .4ت ز ززت ز ززالبح ب با الجز ززا ن التوديز ززدق والتز ززم ت ز ز فز ززم
ت سمن آفاق ال عتفة فم ال وال التت ق وال وال البف م.
 .5تبم ززت الدوري ززة متاعع ززا ال ت ززل الت ززم ت ززدور ح ز ل مو ززاال
التت مززة ولل ز ال ززبفر والتززم ي ززت أل ززا با قم ززة لل مززة ف ززم
هيي ال والم .
 .6تصززدر الدوريززة أر ززن مززتا فززم العززا االلززدار اأول خ ز ل
ش ز ت سززبت بت والثززالم خ ز ل ش ز ت ي ز بت والثال زث خ ز ل
ش ت مارس والتا ن خ ل ش ت ي لمة.

 .6تا ة مت البحث للع ش ذ ل

ي لدا ال لخص اللغة

العت مة او االلولم ية.
 .7ي و الباحث ب ختم م العد ال بم ر فم حث وسبن
م ت إبا ان ل اً فم الو عمة وخ ر فم حال لد ل يت .
.8ل مئة التحتيت حق الفحص اأولم للبحث وتمتيت أه مت
للتح م او رف .
.9ال يت لمت البحث فم الدورية إال عد إعازت م قبذ اثبم
م ال ح ّ م .
 .10همئة التحتيت غمت مل مة ت البح ب التم تصذ إلم ا س اء
أعم للبمت أ ل تو .
.11يت استمبال البح ب للبمت خ ل العا الوامعم فمط م
ش ت اغ جر حتع ل اية ش ت ا تيذ م ذ لا ).

را عاً :التح م :

 .1يتسذ البحث إلع اثبزم مز ال ختصزم فزم موزال البحزث أو
الدراسة لتح م ون ب ت اس الباحث.
 .2فززم حالززة وع ز اخززت ف ززم لتززائ تمتيززت ال ح ززم يتسززذ
ثالماً :أهداف الدورية:
البحث إلع مح ثالث.
 .3يمززد ال ح ز تمتيززتاً مفص ز ً ل ز مززد إعازت ز للبحززث م ز
ت دف الدورية إلع تحممق ما يأتم:
لدم ا.
 .1تأس ز ززمر ف ز ززت تت ز ز ز ق ولف ز ززم فال ز ززذ يأخ ز ززي ف ز ززم االلتب ز ززار
 .4تصتف م افأة رم ية ل ذ مح .
ال عجما الثمافمة.
 .2اإلس ا فم تج يت تام التت مزة والتعلزم فزم ال ل زة العت مزة خام اً :همئة التحتيت:
ال ع ية خالة وفم العال صفة لامة.
تت لع همئة التحتيت ال ا اآلتمة:
 .3تعتيف ال ت م ذ ما ي تود فم ال مدان التت ق.
 .1رس ال ماسة العامة لل ولة والتأ د م متا عة تبفميها.
 .4تمومن الباحثم والدارسم للع البحث والبمت.
 .2الع ذ للع تج يت الدورية واالرتماء ت اها.
ثالثاً :ق الد البمت فم الدورية:
 .3اإللز ز والتعتي ززف الدوري ززة واس ززتمجال الب ززاحثم لل م ززار ة
 .1لم ز ز ززت الدوري ز ز ززة اأ ح ز ز ززاب األ ز ز ززملة الت ز ز ززم تب ز ز ززاق ق ز ز ززايا
بح ث .
وم ض لا التت مة ولل البفر.
 .4اسز ززتمبال البح ز ز ب ومتاععت ز ززا وتحديز ززد مز ززد الجباق ز ززا مز ززن
 .2لمت الدوريزة البحز ب التزم لز ي زبق لمزتها ولز تبمزت فزم ع زة
شتوط البمت فم الدورية.
أخت ولم ت م تلة م أق راسة أخت او رسالة لل مة.
 .5إ ز أ ألززحال البح ز ب ل ز ت ززل أ حززاث وإم ززان لمززتها
 .3الحزد األلززع لعزد لززفحا البحززث ث ثز ن لززفحة مجب لززة
م لدم .
للع الحاسل اآللم وفق م الفا ال و العل مزة التا عزة  .6إرسال البح ب إلع ال ح م واستمبال ا مب .
لوامعة ال ل سع .
 .7التب مق من الباحث لبد حاعة البحث لبع التعدي .
 .4إرفاق ل خة م البحث ال زتا لمزتم مزن ملخزص قصزمت زاللغتم  .8اتخززاب المززتار مزأن لمززت البحززث مز لدمز عززد متاععززة آراء
العت مززة واإللولم يززة .ال يتوززاوز  )250ل ززة ي ضززه فم ز لب ز ان
ال ح م واستوا ة الباحث ل ا.
البحث وأهداف ومب و ولتائو وال ل ا ال فتاحمة.
 .9استمبال طلبا االشتتاك فم الدورية.
 .5االلت ا بظا  APAفم ال تا ة والت ثمق.
 .10التب مق من الباشت.
 .11متاععة الب خة اأولع للتأ د م س مت ا م اأخجاء

