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 مجلة دورية محّكمة

 (يونيو  - مارس  - ديسمبر – سبتمبر) العام الجامعيربع مرات في أتصدر 
البحوث التي  تشمل،للغة العربية أو اإلنجليزية بحيث با نشرها،تنشر المجلة البحوث والمراجعات العلمية التي لم يسبق 

 كما تستعرض مع النقد بعض الكتب المنتقاة.  واالبتكار،تتميز باألصالة 

                                       ******** 

 األهداف –الرسالة  –الرؤية 
 الرؤية:

 وعالميا  في مجاالت العلوم التربوية والنفسية. تعمل المجلة على الرقي بمواصفات النشر العلمي المتميز محليا  
 

 الرسالة:
مرجعا  علميا  للباحثين في مجاالت العلوم  تصبح المجلةتسعى المجلة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه بحيث 

 التربوية والنفسية.
 

 األهداف:

 المساهمة في تطوير العلوم التربوية والنفسية وتطبيقاتها من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية.   (1
 . العالميوترتبط بالواقع المحلي و  نشر األبحاث المتميزة التي تتسم بالجودة العالية واألصالة واالبتكار (2
 مجالي التربية والتعليم. التطوير فينشر األبحاث التي تسهم في  (3
 فير وعاء نشر للباحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محليا  وعالميا .تو  (4
 عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحاث تتعلق بالتربية وعلم النفس. (5

******** 

 حقائق وتواريخ
 م1990هـ/ مارس 1410شعبان  رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن"بعنوان عدد أول  صدر

 بحثا 378 م2018 سبتمبر/ هـ1440محرم ( 62ورة حتى آخر عدد )العدد عدد البحوث المنش
 %(85بحثا ~ ) 321 عدد البحوث المنشورة في مجال العلوم التربوية
 %(15بحثا  ~ ) 57 عدد البحوث المنشورة في مجال علم النفس

 9~  عدد البحوث قيد النشر
 



 



 
 
 
 

 المحتويات

 الصفحة الموضوع

نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّات ُكُتب ُمحتوى تقويم  الَمعايير ضوء في السعودية العربية بالمملكة الدُّ
 .CCSSM للرياضيَّات الُمشترَكة األساسية األمريكية

 احلذنّ  إبراهيم وجدان    التميمي العزيز عبد بن فواز بنت خلود ، الغامدي حممد بن صاحل بنت سناء
1 

 . والمهني التقني العمل نحو الثانوية المرحلة طلبة اتجاهات تنمية في والمهني التقني التأهيل مبادرة دور
 29 السمريي سلمان بن اهلل عبد بن عمر   ،الردادي  مناور بن عايد بن فهد

  .الثانوية المرحلة معلمات تعلم في المهنية التعلم مجتمعات في التأملية الممارسة تأثير
 الزايد اهلل عبد بنت زينب

55 

 .سعود الملك بجامعة والعلمية اإلنسانية الكليات طالبات بين المتعددة للذكاءات التمييزية القوة
 81               الزيد حممد بنت جواهر  ،خياط شاكر بنت شذى

 .المعرفة مجتمع ضوء في السعودية الجامعات في الباحث المعلم لتكوين مقترح تصور
 103 الفهيد عبدالرمحن بنت سعاد
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 قويم ُمحتوى ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا بالمملكة العربية السعوديةت
 CCSSM في ضوء الَمعايير األمريكية األساسية الُمشترَكة للرياضيَّات

 
 الغامدي محمد بن صالح بنت سناء      
 تعليم الرياضإدارة                    

 التميمي العزيز عبد بن فواز بنت خلود
 اإلسالمية سعود بن ُممد اإلمام جامعة

                                                                       
 هـ22/8/1439 وقبل -هـ 11/7/1439 قدم للنشر

توى كحتحب الرياضيَّاتهدفت الدراسة إىل ت   المستخلص: نيا املدرسيَّة قومي ُمح حتوى ـح باململكة العربية السعودية، يف ضوء معايري امل 3- 1للصُّفوف الدُّ
تحتوى، لعينٍة ـح باستخدام املنهج الوصفي، من خالل حتليل امل، CCSSMباملعايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات  وى كحتحب َت  ثَـّل ْت يف ُمح

نيا من املرحلة االبتدائية باململكة ـال، املدرسيَّة الرياضيَّات احستحخدم لتحقيق  .2016/2017لعام الدراسي لاملعتمدة العربية السعودية، محقرَّرة للصُّفوف الدُّ
بعد حتليل جمموعة من املوارد واألدوات املستخدمة يف الواليات املتحدة  هامت بناؤ  هدف الدراسة أداةح حتليل ُمتوى بعد التأكُّد ِمن ِصدِقها وثباهتا،

تكوَّنت ِمن بحعدين: ، و CCSSMم عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات ـبال k-3معايري ُمتوى الرياضيات للصفوف  األداة ضمنتتو األمريكية، 
بتنظيم  كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصفوف الدنيا)التزام   لقياس التماسحك واآلخر، (بوضوح احملتوىز )تضمني موضوعات معايري لقياس الرتكي أحدمها
توى كحتحب العينة متوسطتوصَّلت الدراسة إىل أنَّ  (.توىاحملم عايري  ومستوى متوسط بنسبة مئوية ، عام وجهٍ ب %52 ، بنسبة مئوية مقدارهامستوى تركيز ُمح

ما وحجد أنَّ مدى َتاسحكها يف ضوء املعايري غري الرئيسة، ك %43.5يف ضوء املعايري الرئيسة، ومستوى متوسط بنسبة مئوية مقدارها  %56.5مقدارها 
ثلوهذه النسبة ، %40.43 بنسبة مئوية مقدارهامنخفض،  معايري نظيم بتكحتحب الرياضيات للصفوف الدنيا باململكة العربية السعودية  ُمتوىمدى التزام  َتح

مت حتكيمه، تصورًا محقرتًحا  تانالباحث تويف ضوء هذه النتائج؛ قدَّم، CCSSMم عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات ـبال k-3 احملتوى للصفوف
 .اجلهود املبذولة يف الواليات املتحدة األمريكيةيف ضوء  حتسني مستوى تركيز كحتحب الع يِّنة، وَتاسحكهاهبدف 

 
نياحتليل احملتوى، رياضيات الصفوف ، لرياضيَّاتاألساسية املشرتكة حملتوى ا م عايريـال مفتاحية:الكلمات ال   . تقومي، الدُّ
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 :مقدمة

يتَّسم تعليم الرياضيَّات يف الصفوف ما قبل التعليم 
اجلامعي بالعاملية يف توجُّهاته؛ خاصًة بعد ظهور الدراسة 

 عام International Mathematics Studyالدولية للرياضيَّات 
الدول  عن جودة تعليميتم الكشف  بواسطتها ، اليت1967

 .املشاركة ومناهجها
املقدَّمة، وُماولة االلتزام بأكرب  التطوير قرت حاتومع مح 

وهو ؛ أكرب حتدٍّ يواجه خمطِّطي املناهجقْدٍر ِمنها؛ يظهر 
مححتوى؛ للخروج مب عايري ـاالختيار بني الكّم اهلائل ِمن ال

، السويدي) ي تمكَّن منها الطالبح حسب قدراهتم وإمكاناهتم
 119 ص ص ،2015 ة،اخلليف؛ 233 ص، 1997 واخلليلي،

-121). 
جزًءا ال يـ ت ج زَّأ ِمن  الرياضيَّات ُمتوى م عايري تحعدُّ 

 & Schmidt, Wang) ،عمليات إصالح املنهج األمريكي

McKnight, 2005) ،بالعمود الِفق ري  وحصفت وألمهيتها
م عايري؛ إذ تحوفّر جمموعًة ِمن ـحلركة اإلصالح القائمة على ال

املبادئ التوجيهيَّة ملا يتوّقع ِمن الطالب معرفته، والقدرة على 
ّدد املنهج املقصودو القيام به،  Polikoff ,(Porter  & حتح

)2009 ,Smithson . 
 األمريكي الرياضيات منهج بإصالحهذا االهتمام 

 ,Dossey بدأ يظهر كما ذكر دوسي، ومككرون، وهالفورسن

McCrone & Halvorsen (2016) بتأسيس 1951؛ عام ،
 Illinois School جامعة إلينوي لربنامج مدرسة الرياضيَّات

Mathematics Program احلديثة، وظهور الرياضيَّات New 

Math  وحركة العودة إىل األساسيات  ،1960عامBack to 

the Basics  1970 أواخر عام. 
لكّن فرتة اإلصالح األكثر تركيزًا واهتماًما يف تعليم 

ات الرياضيَّات لصُّفوف التعليم ما قبل اجلامعي بالوالي
نتائج الدراسة الدولية األوىل  املتحدة األمريكية بدأت بظهور

The First International Mathematics Study [FIMS]، 
 ونتائج الدراسة الدولية الثانية، 1967-1963 خالل العامني

The Second International Mathematics Study 

[SIMS]، 1981-1977 خالل العامني. 
تكاتف اجلهود،  يف هذه الدراسات نتائج أسهمت

 واجتماع املهتمني من قادة اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّات
 The National Council of Teachers of Mathematics

[NCTM] ناهج مب املتعلقةلوضع التوصيات ، 1980 عام
يف تقرير: أمة يف  ضمنةمح ـالالرياضيَّات املدرسيَّة وتعليمها، 

 .1983 خطر عام
اهتماماٌت متنوعة ملعاجلة نتج عن هذه التوجهات 

، وحتقيقها م عايريـملضي قدًما حنو الساعدت على االوضع؛ 
عندما قدَّم اجمللس الوطين ، 1989 بلغْت ذروهتا يف عام

م عايري مناهج وتقييم الرياضيَّات  NCTM ملعلمي الرياضيَّات
 Curriculum and Evaluation Standards for املدرسيَّة

School Mathematics . ًأمريكية إىل سعي كّل والية إضافة 
 ميعاصة جلم عايري تعليمية خوض ع إىل  1990منذ عام 
يف م عايري  تفاوحتٍ أدْت إىل  املتفرِّقةهذه اجلهود  الصُّفوف.

املدرسيَّة  ومرتكزات بناء كحتحب الرياضّيات تعليم الرياضيّات،
 .(pp10-24) األمريكيةالواليات املتحدة  يف

إىل أّن ناقش قادةح التعليم األمريكي واستمر ذلك 
مشرتكة خالل منتدى السياسة السنوي  إمكانية تطوير م عايري
 The Council of Chief State School جمللس رؤساء التعليم

Officers [CCSSO]،  أوصى  الذي، 2007يف عام-
 The محمار ساتـمع مجعية احلكام الوطنية ألفضل ال باالتفاق

National Governors Association Center for Best 

Practices [NGA] تشكيل فريق ل – 2008 عام يف
، والية (48)ِمن  استشاري ي ضحمُّ رؤساء التعليم احلكومي
عتماد م عايري عرب اـورحوَّاد البحث العلمي؛ لر ْفع كفاءة ال

جمموعة أساسية مشرتكة، وقياسها على الصعيد الدويل؛ 
ب ميتلكون املعرفة  وا ملهارات الالزمة لضمان أّن الطالَّ

 ، وتلبيًة حلاجاهتم الوظيفية واجلامعية. اللمناف سة عامليً 
 : مااآليت إجابة السؤالكانت وباجتماع املسؤولني؛  

عايري مبادرة املمن خالل  فرتض أن يتعلَّمه الطالب؟امل

http://journals.sagepub.com/author/Smithson%2C+John
http://journals.sagepub.com/author/Smithson%2C+John
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 The Common Core State األمريكية األساسية املشرت كة

Standards Initiative [CCSSI] ،2010عتمدت عام اح  اليت 

عم ليَّات ِمن التطوير والتصويت، شار ك فيها املعلمون،  بعد
 اختيارياً  واملفكرون، وأولياء األمور؛ وِمن َث َّ بدأت الوالياتح 

 .(CCSSI, 2010) 2011إقرار ااِلعتماد عام 
 األمريكية األساسية املشرت كةعايري ت املارتكز 
 The Common Core state Standards ofللرياضيَّات 

Mathematics [CCSSM] اجلهود  علىة ر هذه املباد يف
 NCTM اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّاتالسابقة ملعايري 

)2011Shaughnessy, ( ، املعتمدة خيوط الرباعة الرياضيَّةو 
 National Research Councilمن اجمللس الوطين للبحوث 

[NRC] جلنة دراسة تعلم الرياضيَّات تقارير ، وMathematics 

Learning Study Committee CCSSI, 2010)). 
م عايري الدول الرائدة يف إضافة إىل أّن كالا من: 

واللجان  التعليم، ومعايري الواليات املختلفة، ونتائج البححوث،
الدراسة  ونتائج العلمية، ومعايري الكليات، ومتطلبات التنمية،

 Trends in الرياضيَّات والعلومالدولية الثالثة لتوجهات تعليم 

International Mathematics and Science Study 

[TIMSS] تحعدُّ -2007 ،2003 ،1999 ،1995 :بأعوامها 
 األساسية املشرت كة للرياضيَّات للم عايري األمريكية مرتكزًا

CCSSM (Dossey, et al,2016, p16) . 

القصور يف أبرز نقاط لتعاجل  وحضعتْ  ايريعامل هذه
 ،(CCSSI, 2010) األمريكية املدرسيَّة مناهج الرياضيَّات

 بالسهولة، والكثافة، والعحمق أبرزها: أنَّ الكحتحب تتسمو 
 أثناء عملية التعلُّم،يف ، وال تساعد على الرتكيز الضعيف

من املوضوعات غري الرئيسة؛ على  عدًداحتوي  إضافة إىل أهنا
ِخالف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للدول ذات األداء املرتفع 
يف الدراسة الدولية الثالثة لتوجهات تعليم الرياضيَّات والعلوم 

الفريق  يف التقرير املقدم من إليهااملشار  ،TIMSS التيمز
 National)ستشاري لوزارة التعليم األمريكية اال

Mathematics Advisory Panel, 2008, pp 24-25) . 

عايري امل كانت هذه املراجعات دافعاً، إلطالق
لتحقق  CCSSMاألمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات 

 ، َتثلت يف ثالثة مبادئيف تعليم الرياضيَّات حتوُّالت رئيسة
 .عايري إىل كحتحب مدرسيةضبط ترمجة امل من أهم ُمكَّات دّ تحع

نطاق  تضييق عن طريق Focusالرتكيز  املبدأ األول:
يف الفحصحول املدرسيَّة على  ، وتركيز الوقتُمتوى الرياضيَّات

، بداًل من السبا  عددق لتغطية العمل الرئيس ِمن كلِّ صفٍّ
اليت تنتهي ِبكحتحٍب أكثر كثافة، وأضعف ِمن املوضوعات، 

 .(CCSSI, 2010)عمقاً 
 أحد كحتابوهو  – Zimba (n.d.) زميبا أشارلقد 

يف السابق كانت متكافئًة  رياضيَّاتإىل أنَّ مواضيع ال -املعايري
كما يف   إعطائها زمن التعلُّم نفسه عرباألمهية، من حيث 

عايري األمريكية املخيتلف هذا الوزن مع  يف حني، (1)شكل 
 (2) كما يف شكل CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات

(p1). 
 

 األعداد
 اجلرب

 اهلندسة
 القياس

 البيانات واالحتماالت
k 1 2 3 4 5 6 7 8 

األساسية  قبل الَمعايير األمريكيةالُمحتوى  مَعايير: 1شكل 
 CCSSM المشترَكة للرياضيَّات

 

األساسية المشترَكة  بالَمعايير األمريكيةالُمحتوى  : مَعايير2شكل 
 CCSSM للرياضيَّات

العد  وعدد 
  العناصر

 العبارات واملعاد الت العم ليَّات والتفكري اجلربي
العّد العشرياألعداد والعم ليَّات:   نظام األعداد 

 
األعداد والعم ليَّات: 

 الكسور
النسبة 
 الدوال والتناسب

 اإلحصاء واالحتماالت القياس والبيانات
 اهلندسة

k 1 2 3 4 5 6 7 8 

         



 (م2018 سبتمرب /هـ1440 ُمرمالرياض )   –62العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

4 

 ، ويتحقق عن طريقCoherence التماسحك املبدأ الثاين:

عرب تعلم املعارف بدقة وعناية عرب الصفوف، و ارتباط 
جماالت املعرفة، فالرياضيَّات ليسْت قائمًة على موضوعات 
متفرقٍة، أو موضوعات تعتمد على االستذكار؛ بل هي 
جمموعة مرتابطة ِمن املعارف؛ صحّممت لتعكس هيكاًل 

كل تعلم   يفهذا التماسك يؤثر متماسًكا، وأي فجوة يف 
 .للطالبالحق 
من خالل ، Rigor الصرامةفهو مبدأ  املبدأ الثالث: أما

الدقة يف حتقيق العحمق، وعدم إدخال مفاهيم غري مناسبة 
ب لتلبية ثال ثة للفئة العحمرية، والعمل على مساعدة الطالَّ

االستيعاب املفاهيمي، هي: جوانب مهمة واملوازنة بينها، 
 .(CCSSI, 2010) تطبيقالو ، والطالقة املهارات اإلجرائية

جملس رؤساء ضّم  حتالحفٌ شحكل نظراً ألمهية هذه املبادئ و 
ومجعية احلكام الوطنية  ،CCSSO األمريكيقادة التعليم 

 اجمللس الوطين ملعلمي بقيادة ،NGAمار سات املألفضل 
ي  ومؤسسات أخرى، ،NCTM الرياضيَّات MC]]ُسح
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 Math Common Coreى التحالحف اختصارًا ملسمّ 

Coalition، ا عايري وتوضيحهاملهذه حتقيق  إىل يسعى
 .للميدان عرب موقعها اإللكرتوين

اليت قدَّمها مشيت  عايري، نتائج الدراسةعم هذه املومما د
ْت إىل اليت توصل، Schmidt & Houang (2012)وهوانغ 

، وتركيزها، واتساقها مع م عايري الدول األعلى عايريَتاسحك امل
، ومعايري الواليات 1995 لعام TIMSSأداًء يف اختبار التيمز 

 The National األعلى أداًء يف التقييم الوطين لتقدم التعليم

Assessment of Educational Progress [NAEP]لعام ، 
2009. 

، California Standardsوباعتبار م عايري كاليفورنيا 
األقوى ؛ Standards Massachusettsوم عايري ماساتشوستس 

الواليات األمريكية، خاصًة م عايري ماساتشوستس، معايري بني 
 اليت يحشاد هبا يف املناف سات الدولية، توصلت منظمة إجناز

Achieve (2010a) حتوى نفسهـأنَّ مجيعها تصف امل إىل، 

 األساسية املشرت كة للرياضيَّاتعايري األمريكية إال أنَّ امل
CCSSM إضافة إىل أهنا أكثر ، جتاوزهتما بالتفصيل والتحديد

عايري امل ولقد اعتمدت الواليتان السابقتان. تركيزًا وَتاسًكا
إىل رفض أشارْت مسبًقا  يف حني؛ األساسية املشرت كة

 ة وصرامة من معايريها.عايري أكثر دقاالعتماد إذا مل تكن امل
عايري األمريكية األساسية املشرت كة يؤكد جودة امل مماو 

 منظمة إجنازكذلك ما أشارْت إليه  ؛ CCSSM للرياضيَّات
Achieve (2010b)  ٍبينها وبني معايري  يف الدقة ِمن تشابه

 Mathematics Standards inالرياضيَّات يف سنغافورة 

Singapore. 
 املشرت كة للرياضيَّاتايري األمريكية األساسية عاملنَّ وأل

CCSSMحتوى مـإلجياد جتانحس يف ال أيضاً  صحّممت ؛
سعى قّد ف؛ املقصود بني الواليات، وحتسني أداء املعلمني

 & ,Porter, McMaken, Hwang بورتر، ومكمكني، ويانغ

Yang (2011) بينها وبني خمتلف م عايري الواليات ةإىل املقارن 
مع  هاإىل أن محتوسِّط اتساق الباحثون وتوّصل .األمريكية

 إذ ؛منخفض إىل محتوسِّط يف مجيع الصُّفوف معايري الواليات
-%0.01 نسبة االتساق للصُّفوف مجيعها بني حتتراو 

م عايري اجمللس الوطين ملعلمي ظهر تح كما مل  .0.51%
عايري امل مع اتساقًا أعلى ؛2000 لعام NCTM الرياضيَّات

 ه املقارنة مع م عايري الوالياتمما أظهرت األساسية املشرتكة
 .األمريكية
عايري األمريكية األساسية املشرت كة ما خيص مقارنة املأما 

 Points Focal النقاط املِحوريَّةب CCSSM للرياضيَّات
 عام NCTM املعتمدة من اجمللسح الوطين ملعلمي الرياضيَّات

اليت بحنيت السلسلة املستخدمة يف اململكة العربية  ،2006
 أشارت مقارنة منظمة إجنازفقد السعودية يف ضوئها؛ 

Achieve (2010c) ؛ تحقدِّم األساسية املشرت كةعايري إىل أنَّ امل
 ياًل على عكس النقاط املِحوريَّة.توقُّعات أكثر تفص

هناك بعض االختالفات املتعلقة بإدراج  كما أنَّ 
املوضوعات يف الصُّفوف؛ واليت تحساعد محطوِّري املناهج على 
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ز تحرك: هاوالرتكيز املطلوب لكل صّف، وِمن أبرز  ،حتقيق العمق
يف الصُّفوف الدُّنيا على خصائص  عايري األساسية املشرتكةامل

 كونغ  وسيلة للتفكري اجلربي كهونغالعم ليَّات، بوصفها 
ترّكز النقاط املِحوريَّة على التفكري اجلربي،  يف حنيواليابان؛ 

عايري ها وتفسريها، والذي تحقدِّمه املِمن خالل األمناط ووصف
 . إضافة إىل أنَّ األساسية املشرت كة يف الصفني: الرابع واخلامس

كلية  عايري األساسية املشرت كة تحقدِّم التعبري عن األرقام الامل
 تحقدِّمه النقاط املِحوريَّة يف حنيككسور يف الصف الثالث؛ 

 يف الصف السادس. 
األساسية املشرت كة  األمريكية عايرياملهذا االختالف بني 

يف مناهج  ب تغيرياً لَّ ط  وخمتلف املعايري ت   CCSSM للرياضيَّات
بدأت عمليات تقومي  املعايري بعد اعتماد .وموادها يَّاتالرياض

ملتحدة األمريكية ِمن كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف الواليات ا
ظَّمات، وإدارات التعليم، والباحثني؛ ملساعدة نِقب ل امل

على حتديد املناسب  ،األمور املدارس، واملعلمني، وأولياء
 منها.

وِمن اجلهات اليت برزت يف حتليل كحتحب الرياضيَّات 
عايري األمريكية األساسية األمريكية يف ضوء املاملدرسيَّة 

 ؛EdReportsمنظمة تقرير إد  :CCSSM املشرت كة للرياضيَّات
 تعمل على مراجعة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة األمريكية اليت

، وتحشبه يف ِمن املعلمني -(3)شكل –ملختلف دور النشر 
الذي عمل على تقومي خمتلف كحتحب  ،2061 فكرهتا مشروع

الرياضيَّات املدرسيَّة األمريكية يف ضوء م عايري اجمللس الوطين 
واملمول ِمن اجلمعية األمريكية  ،NCTMملعلمي الرياضيَّات 

 American Association for the Advancement of للعلوم

Science [AAAS]. 
رة تعليمها والية ممثلة بإدالَّ كيحضاف إىل ما سبق أن  

إىل اختيار الكتب املدرسيَّة يف ضوء النتائج اليت تصل تسعى 
إليها بعد عم ليَّات من التقومي؛ لتحديد مدى اتِّساقها، وقد 

تسىن -قامْت بعض إدارات التعليم بعرض نتائج تقييمها 
مثل:  -فرصة االطالع على نتائجهم وتفسريها للباحثتني

 Louisiana Department ofنتائج تقومي والية لويزيانا 

Education، ونتائج تقومي والية أوريغون  Oregon

Department of Educatio. 
 

 
 
 
 
 
 

 الرياضيَّات المدرسيَّة بعض ُكتُب تقويمنتائج : 3شكل 
المشترَكة  األساسية الَمعايير األمريكيةاألمريكية في ضوء 

 EdReports ِمن ِقبَل منظمة تقرير إد CCSSMللرياضيَّات 
 

يف  ةاملدرسيَّ  الرياضيَّات بالدراسات التحليلية لكحتح  ومن
 األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات عايريضوء امل
CCSSM دراسة راودنق (Rawding, 2016)  إىل هدفتْ اليت 

مع  Math in Focusدى اتِّساق الكحتحب املدرسيَّة قياس م
 بتح اخنفاض َتاسحك وتركيز كح توّصل الباحثح إىل عايري، و امل

 العينة. 
 إىل اليت سعت Polikoff, 2015)) بوليكوفدراسة و 

توى كحتحب الصف الرابع من أربعة دور نشٍر أمريكية،  حتليل ُمح
 ماجروهلمن  2009لعام  Math Connects سلسلةمنها 

McGraw-Hillرتمجة يف اململكة العربية السعودية، ، امل
 ،2012 لعام املتسقة مع املعايريأضاف يف حتليله الطبعة و 
من م عايري  %84 إىل %75تغطي بني عينته  توصَّل إىل أنَّ و 

 توى.احمل
إىل قياس  دراستها هدفتف (Bradby, 2014) براديبأما 

توى وَتاسك مستوى تركيز  ع يِّنة من كحتحب الرياضيَّات ُمح
 املدرسيَّة من الصف الرابع إىل الصف الثامن لثالث دور نشر

ليت يحشار إليها بأهنا ا، -مل يتم اإلفصاح باُسها-معروفة 
 عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّاتمع امل تتَّسق

http://journals.sagepub.com/author/Polikoff%2C+Morgan+S
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CCSSM، ف خاص ملفهوم الرتكيز والتماسحك،يف ضوء تعري 
 .%98 أن كحتحب العينة مركزة ومتماسكة بنسبة وتوّصلت إىل

 املدرسيَّة كحتحب الرياضيَّات الوقت الذي طحورت فيه يفو 
ست ْخد مة يف اململكة امل Math Connects لسلسلةاألمريكية 

األساسية  عايري األمريكيةاملالعربية السعودية، يف ضوء 
مع متسقة  نسخةٍ ، وإصدار CCSSM املشرت كة للرياضيَّات

تتسق  ، وإصدار طبعات حديثة2012 عام املعايري احلديثة
-McGraw ماجروهلِمن شركة  لسالسل أخرى مع املعايري

Hill ستخدم الكحتحبت السعودي زارة التعليمزالت و ؛ ما 
 Math Connects لسلسلة مواءمتحها جرىاليت  املدرسيَّة
 .2009 عام املعتمدة

سعي وانطالقًا من  التغريات السريعة؛ هذه ظلّ  لذا يف
وتعلُّمها. أصبح  الرياضيَّاتوزارة التعليم إىل تطوير تعليم 

، يحقابله التزاٌم بعمليات تعليم الرياضيَّات مطلًبا الرتكيز على
 .تست ج دَّاملواك بة آخر امل مستمرةٍ  وتطويرٍ تقومي ٍ 

 :الدراسة شكلةم

بتطوير تعليم  العربية السعودية اململكةعنيت  
من أجل إجياد جيل واع ومدرك للمعرفة  الرياضيَّات؛

نتائج االختبارات الوطنية الصادرة من هيئة  الرياضية، لكن
 طالبأظهرْت تدنًيا يف مستوى  ؛(2016)تقومي التعليم 

ِمن طالب الصف  %43 نَّ أو الرياضيَّات؛ مبادة  اململكة
من طالب الصف السادس  %42والثالث االبتدائي، 

؛ مما املطلوباالبتدائي، مل يصلوا إىل معيار احلد األدىن 
 يحعطي مؤشرًا على وجود مشكلة.

الدراسة الدولية الثالثة لتوجهات نتائج  أكدته هذا التدينِّ 
اليت ، 2015 لعام، TIMSS التيمزتعليم الرياضيَّات والعلوم 

عن الدورة  اململكةطالب أداء مستوى  اخنفاضِ  أشارت إىل
على الرتتيب األخري  احصل طالهب إذ؛ 2011 السابقة لعام

يف  46ودولة يف نتائج الصف الثاين متوسط،  49من بني 
  نتائج الصف الرابع.

؛ أي محكون يف العملية التعليمية قد يحعزى هذا التدين إىل
يف  املدرسية الرياضيَّات كحتحب مالحظات على هناك لكن

نتائج  أظهر تْ  قدف ،انتباه املختصني تاسرتع يتال، اململكة
استهدفْت  اليت، لدول اخلليج دراسة مكتب الرتبية العريب

 السلسلة األمريكيةو  يف اململكة كحتحب الرياضيَّات  مقارنة
بني النحسختني؛ بسبب عمليات  ااختالفً  أن هناك، املقابلة

 ,ABEGS) مءمما أثر يف بنية الكتاب املوااحلذف والدمج، 

2012, pp 28-36). 
لدراسة التقوميية ملشروع النهائية ل نتائجال أنَّ  إضافة إىل

تطوير الرياضيَّات والعلوم يف التعليم العام باململكة العربية 
مركز التمّيز البحثي يف تطوير تعليم  أعدهااليت - السعودية

بناء  بضرورة إعادة أوصتْ  -(2015)والرياضيَّات  العلوم
يف  املدرسيَّة الرياضيَّات لكحتحبمصفوفة املدى والتتابحع 

والدمج واحلذف،  ؛ بسبب عمليات الرتحيل،اململكة
اختالف األنِظمة نتيجة  للموضوعات بني الصُّفوف؛

التعليميَّة، والصُّفوف بني اململكة العربية السعودية والواليات 
 .(75-70)ص ص  املتحدة األمريكية

العربية  نظمةاأل معظم اقتصارا سبق، ويف ظلِّ بناًء على م
 (2011)السعدوي،  على الكتاب املدرسي التعليميف جمال 

كحتحب  تتأكد أمهية احتياج -لعامتعليم االخاصًة يف -
إىل مزيٍد ِمن  العربية السعودية يف اململكة املدرسيَّة الرياضيَّات

حتليل بعد  ومما يؤكد ذلك؛ أنهليات التقومي والتطوير، عم
إىل أن  Schmidt (2008) أشار مشيت TIMSS نتائج التيمز

اخلرباء توصَّلوا إىل ارتباط إجناز الطالب بطبيعة الربنامج 
 . الرياضيَّاتمنهج يحقصد به املدرسي، الذي 

توى  الدراسةوهنا تتلخَّص مشكلة  يف احلاجة إىل تقومي ُمح
ملرحلة يف ا للصُّفوف الدُّنيا املدرسيَّة كحتحب الرياضيَّات

يف ضوء آخر محست ج دَّات  اململكة العربية السعوديةب االبتدائية
 احملتوى م عايريحتليلها يف ضوء  عن طريق، العاملية عايريامل

، CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات عايري األمريكيةبامل
خاصًة بعد تطوير شركة وتقدمي تصور مقرتح لتطويرها، 
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لكحتحب الرياضيَّات  McGraw-Hill األمريكية ماجروهل
ست ْخد مة يف اململكة العربية للسلسلة ذاهتا امل املدرسيَّة

 .عايرييف ضوء هذه امل ؛السعودية
 أهداف الدراسة:

توى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف  (1) تقومي ُمح
نيا حتوى ـامل بية السعودية، يف ضوء معايريباململكة العر  الدُّ

يف  CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات بامل
 بحعدي الرتكيز، والتماسك.

توى كحتحب الرياضيَّات  (2) تقدمي تصوُّر مقرتح لتطوير ُمح
 املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف اململكة العربية السعودية.

 :الدراسةأسئلة 

توى تركيزما مستوى  (1)  املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
معايري  يف ضوء اململكة العربية السعوديةب الدُّنيا للصُّفوف

 للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةبامل حتوىـامل
CCSSM؟  

توىَتاسحك  مدىما  (2)  املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
معايري  يف ضوء اململكة العربية السعوديةب الدُّنيا للصُّفوف
 للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةباملاحملتوي 

CCSSM؟ 
توى لتطويرقرت ح ما التصوُّر امل (3)  الرياضيَّاتكحتحب  ُمح
نيا للصُّفوف املدرسيَّة يف ضوء  اململكة العربية السعوديةب الدُّ

  ؟ التقومي نتائج
 :الدراسةأهمية 

 يف:الناحية النظرية  من الدراسة أمهيةتأيت 

يف  العاملية من أحدث االجتاهات الدراسة انطالق (1)
بناء وثيقة للمنهج نظرًا ل التمهيد م يفهمما قد  يحس ؛عايرياملبناء 

 .يف اململكة العربية السعودية لعدم توافرها حالياا

لتطلعات اململكة العربية السعودية يف  ة الدراسةمزامن (2)
عايري مب   املقارناتيف إجراء  همسيح ، مما املناهجم عايري بناء 

 . حديثة
حات قد تحسهم يف تطوير كتب تقدمي الدراسة مل (3) قرت 

صانعي ، وتزويد الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العربية السعودية
  .هبا القرار والقائمني على بناء مناهج

 :فتأيت أمهيتها بأهنا ؛أما من الناحية التطبيقية
 وُمكات؛ قدإجراءات و أدوات،  الدراسة متحقد (4)

توىتقومي لتحسهم يف بناء آلية  املدرسيَّة  كحتحب الرياضيَّات  ُمح
 ونوالباحث التعليمية، الربامج ووخمطط ،وا مصممنهيستفيد م
 .يف اجملال
الضوء على الفجوات والثغرات يف   الدراسة طتحسل (5)
مناهج يحساعد محطوِّري مما ؛ ات املدرسيَّةالرياضيَّ كحتحب 

 على تقوميها. يف اململكة العربية السعودية الرياضيَّات
 املدرسيَّة الرياضيَّات كحتحبتصميم  ل آليةالدراسة تحقدم  (6)

ما تحسفر عنه نتائج يف ضوء  مقرتحات ُمكمةوفق  وتنظيمها
 .الدراسة

 :الدراسةحدود 

توىم عايري  (1) عايري بامل k-3للصفوف  الرياضيَّات ُمح
عدم ل ؛ CCSSMللرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية

، األمريكيم صحفوف التعليو  السعوديتعليم التوافحق صحفوف 
توىالكحتحب احلالية بنسخِتها املوائمة حتوي  كما أنَّ  كحتحب   ُمح

 Math ةلسلس مناألطفال رياض ل املدرسيَّة الرياضيَّات

Connects 2009 لعام. 
يف  3-1 الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب  (2)

 الدراسي عاملل املعتمدة، اململكة العربية السعودية

2016/2017. 

وعدم ، كوالتماس الرتكيز مبدأي على االقتصار (3)
 عينةألن  ؛كوالتماس الرتكيزبعض ُمكات للصرامة، و مشوهلا 
، وهي خمتلفة عن Focal Pointمبنية يف ضوء معايري  الدراسة
 حملكات.يتطلب انتقاء ا وهذا، CCSSMمعايري 
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 : الدراسةمصطلحات 

 للرياضيَّات ةالمشترك يةاألساس األمريكية َمعاييرال
The Common Core state Standards of 

Mathematics [CCSSM]: يفهمه  هي وصف ملا جيب أن
 جنازه يف كل صفٍّ تعليميإقادرين على  واالطالب، ويكون

 اعتمدهتا ياض األطفال إىل الصف الثاين عشر.من ر 
 ؛ لبناء أساٍس مشرتك2010عام  الواليات املتحدة األمريكية

، توىاحملِمن م عايري  وتتكون ،بني والياهتا يف تعليم الرياضيَّات
 وم عايري 

ح
 –الدراسةموضوع – توىم عايري احملأما  .مارساتامل

العّد وعدد العناصر،  :، هيجمااًل  أحد عشر ِمن فتتكون
ت: العّد األعداد والعملياالعمليات والتفكري اجلربي، 

عداد والعمليات: الكسور، القياس والبيانات، الع ْشري، األ
اهلندسة، النِّس ب والعالقات النسبيَّة، نظام األعداد، العبارات 

 ,CCSSI) اإلحصاء واالحتماالتواملعاد الت، الدواّل، 

2010). 
جمموعة من  :بأنهافتعرفها الباحثتان إجرائيًا  أما

، الرياضيَّات أفكارتسعى للتأكيد على  املعيارية املواصفات
معايري  تتضمنهااليت وتنظيمها بصورة تؤكد على تشكيلها، و 

عايري بامل k-3احملتوى من رياض األطفال إىل الصف الثالث 
عدا – CCSSM األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات

هي: العّد  ،جماالت رئيسة ةموزعة على ست -ةمعايري املمارس
العمليات والتفكري اجلربي، األعداد  وعدد العناصر،

والعمليات: الكسور،  األعدادوالعمليات: العّد الع ْشري، 
 القياس والبيانات، اهلندسة.

"عمليَّة وقائيَّة عالجيَّة، يتم من  :Evaluation التقويم
إصدارح ححْكم على مدى حتقيق العملية ألهدافها، خالهلا 

والكشف عن جوانب الضَّْعف والقوة فيها، واقرتاح الوسائل 
واحللول؛ لتاليف جوانب الضَّْعف، وتدعيم جوانب القوة، 

 )مهام، مستهدفًة يف النهاية حتسني وتطوير العملية التعليميَّة"
2014، 130.) 

بتشخيص عملية تبدأ : بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
توى كحتحب الرياضيَّ   3-1 ات املدرسيَّة للصفوف الدنياواقع ُمح

 للعام الدراسياملعتمدة  ،باململكة العربية السعودية
حتليلها يف ضوء م عايري احملتوى  عن طريق ،2016/2017

عايري األمريكية األساسية املشرتكة بامل k-3 صفوفلل
يف بحعدي الرتكيز والتماسك، وذلك  ،CCSSMللرياضيَّات 

، ومن نيالباحثتمن تصميم مقننة علمياً  تخدام أداة قياسباس
، ا، وتفسريهالدراسة إليها توصلتالنتائج اليت َث تقييم 

واالنتهاء بتصور مقرتح لتحسني جوانب الضعف، أو تعزيز 
 جوانب القوة، أو كالمها معاً.

: بأنه إجرائياً  التصور المقترح الباحثتانعرف تو 
 لتطوير املقرتحةموعة من اإلجراءات املستقبلية سيناريو جمل

 3-1يا للصُّفوف الدُّنتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة ُمح 
  نتائج التقومي.العربية السعودية يف ضوء  باململكة

، وتركيز نطاق ُمتوى الرياضيَّات تضييق :Focus التركيز
 العمل الرئيس ِمن كلِّ الوقت يف الفحصحول املدرسيَّة على 

؛ ليكتسب الطالب أسًسا قوي االستيعاب يف  ةصفٍّ
، واملهارة اإلجرائية، والقدرة على تطبيق الرياضيَّات املفاهيمي

وخارجها يف حلِّ املشكالت داخل الفصول املدرسيَّة، 
(CCSSI, 2010). 

 تضمني موضوعات: بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
األساسية  عايري األمريكيةبامل K-3صفوف لل توىاحمل عايريم  

توى يف ،بوضوح CCSSMاملشرت كة للرياضيَّات   بتح كح  ُمح
اململكة العربية ب 3-1 الدنيا ة للصفوفالرياضيَّات املدرسيَّ 

 .مجيع محكّونات الدرس علىانعكاسها ب، السعودية
ارتباط تعلم املعارف بدقة  :Coherence التماُسك

ب من  وعناية عرب الصفوف، وجماالت املعرفة، لي تمكَّن الطالَّ
أسس بحنيْت يف تعلمهم السابق، بناء فهمهم اجلديد على 

إضافة إىل الرتابحط الذي حيّققه وجود موضوعات داعمة لتعزيز 
 .(CCSSI, 2010) موضوعات رئيسة
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 الرياضيَّات تحبالتزام كح  :بأنهفتعرفه الباحثتان إجرائيًا  أما
اململكة العربية السعودية ب 3-1 الدنيا للصفوف املدرسيَّة
 األمريكية عايريبامل K-3ُمتوى الصفوف م عايري  بتنظيم

 .CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 

 :وإجراءاتُها الدراسةمنهجية 

  :منهج الدراسة

وث التقومي العلمي لفعالية مناهج  الرياضيَّات إجراء ُبح
، نهجيات متنّوعةم باستخدام جمموعة ، يتماملدرسيَّة وموادها

حتوى، ودراسات ـاألساسية: حتليل املت اوِمن املنهجيَّ 
جيات املقارنة، ودراسة احلالة، وال يعين الرتكيز على هذه املنه

 لكنها األكثر شيوًعاالثالث رفض احتماالت أخرى؛ 
(NRC, 2004). 

وزهو،  يف ضوء تعدُّد املنهجيات؛ يرى بوليكوف،و 
 أن ،Polikoff, Zhou, & Campbell ((2015 وكامبيل

مقارنة  عن طريقحتديد فاعلية كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة 
بنتائ أمٌر ال ميكن تعميمحه؛  ،ج االختبارات التحصيلية للطالَّ
تطبيقه على نَّ النتائج اليت يتم التوصُّل إليها؛ هي ألثر أل

ب، وليس لتحليل ُمتواه؛ لذا الط استخدام هذه يعد الَّ
املنهجية غري كاٍف للحكم، خاصًة وأن أغلب دور النشر 

من  عايري،وسائلها اخلاصة للمواءمة مع امل األمريكية تستخدم
التصريح هبا؛ لي تمكَّن اخلرباء من إجراء مقارنات علمية؛  غري

ب كحتح ب تتعلقرارات سليمة مما سبَّب افتقارًا يف اختاذ ق
 أكَّد هح هبات وكوديل وهذا األمر ،الرياضيَّات املدرسيَّة اجليدة

Bhatt & koedel (2012)،  يف نتائج دراستهما  توصالحني
إىل أنَّ الكحتحب األقل فاعلية ال تفقد حصتها يف السوق 
األمريكية؛ مما يتطلَّب منظورًا خمتلًفا للحكم، ميكن عالجه 

 حتوى.ـحتليل امل عن طريق
توىوإلجراء حتليل  ، أكد كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  ُمح

عايري ال بّد ِمن حتديد جمموعة ِمن املبأنه  ؛2061 مشروع
لتتم املقارنة يف ضوئها؛ وِمن َث التأكُّد بأنه يتم تغطيتها، وفق 

تسلسل يعكس بنية منطقية متماسكة، مع وجود توازحٍن 
ب على املدى البعيدوتركيز مناسب، يليب   احتياجات الطالَّ

(AAAS, 2000). 
حتوى ـعمليةح حتليل امل أن Briars (2014)ترى بريارس و 

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات يف ضوء امل
CCSSM  بالشكل املطلوب، جيب أال يحكتفى لكي تتم

حتوى، دون ـأثناء حتليل امليف باختيار املستوى أو الدرجة 
الرصد أهم ِمن تحعدُّ حتديد األسباب، وسبحل العالج، اليت 

 إىل أموٍر جيب الرتكيز عليها عند حتديد، إضافًة التَّْكراري
األساسية املشرت كة  عايري األمريكيةالتوافق مع امل مدى

اليت تشكِّل ُمكَّات رئيسة سيحشار ، CCSSM للرياضيَّات
 .الدراسةالحقاً يف بناء أداة  إليها

ملنهج ا فإنَّ  ؛ةهداف الدراسسبق، وحتقيقًا أل يف ضوء ما
حتليل هو املنهج الوصفي، من خالل  يف الدراسة احلالية املتب ع

 نقاًل عن بريلسون (2006)، والذي عرَّفه العساف حتوىـامل
بأنه عبارة عن: "طريقة ُبٍث يتم تطبيقحها ِمن أجل الوحصول 

 االتصال" حتوىـإىل وصٍف كميٍّ هادٍف ومحنظٍَّم مل
أسلوٌب أنه على  Devi (2009) ديفي ونصَّ ، (335ص)

 واآلخر ،تكرار وجود الظاهرةيأخذ اجتاهنِي: األول يهتم ب
يف  الثايناالجتاه قد استحْخِدم و ، يهتم بكيفية وحجود الظاهرة

 .(pp 26-29) الدراسة

 :وعينته الدراسةمجتمع 

، لهك الدراسة جمتمعحتمت أخذ  أهداف الدراسة
ثِّ  توىيف  لواملت م  املقرَّرة للطالب، و  املدرسيَّة الرياضيَّاتكتحب   ُمح
ة يف اململكة العربية للمرحلة االبتدائيَّ  الدُّنيالصُّفوف يف ا

 عاماليف واملعتمدة لصف األول، والثاين، والثالث، السعودية؛ ل
 .، بفصل ْيها األول والثاين2016/2017 الدراسي

 :وإجراءاتها الدراسة أداة

على منهجية تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة؛  استناًدا
عايري األمريكية حتوى باملـح أن التحليل يف ضوء م عايري امليتض
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ام  سيتطلب استِ ، CCSSMاألساسية املشرتكة للرياضيَّات  ْخد 
بتنظيم  عايريللكشف عن توافر هذه امل ؛حتوىـمح أداة حتليل ال

تم الكشف حيقق َتاسكها، وتقدمي العالج ألي ثغرات ي
لإلجابة  حتوىـأداة حتليل امل الباحثتانت است ْخد م  لذا  ؛عنها

وفق اليت بحنيت  الدراسة،عن السؤال األول والثاين ِمن أسئلة 
 :من خطوات يأيتما 

 :إجراءات بناء أداة تحليل المحتوى

عايري األمريكية األساسية ـترمجة معايري امل (1)
 
حتوى بامل

د ، بعK-3للصُّفوف من  CCSSMاملشرت كة للرياضيَّات 
فهمها، ومن لتحديدها، و الرجوع إىل جمموعة من املصادر 

 هذه املصادر:
توى الرياضيَّات للصفوف  -  عايريمببادرة امل k-3م عايري ُمح

 .(CCSSI, 2010) األساسية املشرتكة األمريكية
 لرياضيَّات والتعليما تعاقب مشروعمعهد ملفات  -

Progressions project institute for mathematics and 

educationستحدثْت املرتكزات األساسية اليت اح  ، وهو من
عايري عرب اجملال تعاقب امل ضَّحتعايري؛ و مبادرة املبعد 

كبري يف  وجههمه بق ف  واملتعلّ ، املقصود بكل معيارٍ و  الرياضي،
 ضمّ  امعة أريزوناجبفريق  حدده، والذي عايريترتيبه ضمن امل

رفقات الفرعية بلغ عدد امل وقد عايري.املبعًضا ِمن كتاب 
 تالدراسة ستة ملفاواملستهدفة يف ، K-3 اخلاصة بالصفوف

-University of Arizona, 2011a-2011b-2012) رئيسة

2013a-2013b-2015).  
ن مِ  4))على عايري ترمجة امل عحرضتومن َث   

تها، د ِمن صحاملختصِّني يف الرتمجة والرياضيَّات؛ للتأكُّ 
 ، ومن أبرز املالحظات:موتعديل الالز 

 قيم املنازل.استخدام )عدد( بداًل ِمن )رقم( إال يف  -
 ألهنا فارسيَّة.؛ استخدام )منزلة( بداًل من )خانة( -
 )جيح زِّئ( بداًل من )حيح لِّل(. decomposeترمجة -
 )شيء( بداًل من )كائن(. objectترمجة -

عايري نفسحها فإهنا تتمتع بقدٍر عاٍل ِمن الصدق، أما امل
خاصًة أهنا محعت م دة كم عايري  وطنية يف الواليات املتحدة 

عام  عتمادهاراحل وعمليات قْبل  امرْت مب وقداألمريكية؛ 
2010. 

القراءة بعد  بصورهتا األولية؛ بناء أداة حتليل احملتوى (2)
األمريكية األساسية  عايريامل حتقيقوثائق  موعة منجملاملتعمقة 

 األمريكية دواتاألبعض ، و CCSSM املشرتكة للرياضيَّات
ومن ، عايرييف ضوء هذه امل لتقومي الكحتحب املدرسيَّة للرياضيَّات

 :الوثائق واألدواتهذه 
إطار فصول م عايري الرياضيَّات ملدارس والية كاليفورنيا  -
 The Standards Chapters of the Mathematics العامة

Framework: for California Public Schools ،سعت  فقد
 California Department of)إدارة تعليم كاليفورنيا 

Education, 2015)  ح املقصود بكل يتوض إىلمن خالله
 معيار.
 Standards -Mathematicalعايري وثائق شرح امل -

Practices -Explanations and Examples ،سعْت  اليت
تحساعد املعلمني إىل أْن  هخالل أريزونا ِمنإدارة تعليم 

عايري، وترمجتها إىل  امل واملشرفني، وخمططي املناهج على ف همِ 
مثلًة وآليات تضمنْت وثائقها أ وأدوات. كحتحب تعليمية

 مار ساتحتوى، وكيفية ربطها مبعايري املـلتحقيق م عايري امل
(Arizona Department of Education, 2013). 

عايري مناهج الرياضيَّات مع املأداة مشروع اتِّساق  -
 Common Core Stateاألمريكية األساسية املشرت كة 

Standards CCSS Mathematics Curriculum Materials 

Analysis Project 2011(الدكتور بوش  هاّور ط  ؛(Bush,   من
جملس رؤساء قادة التعليم جامعة لويزيانا، بطلب من 

الوطين ملشريف ، ودعم ونشر من اجمللس CCSSO األمريكي
زءح األول منها على مشلْت أجزاء، رّكز اجل. NCSMالرياضيَّات 
يف كل صفٍّ  حتوى، والكشف عن توافرهاـم عايري امل
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، ومدى موازنة الكحتحب بني باستخدام سلٍم مخاسي
 اإلجرائية، والتطبيق.االستيعاب املفاهيمي، والطالقة 

عايري عليم والتقومي مع املأداة تقومي مدى اتِّساق مواد الت -
 Toolkit for Evaluating األمريكية األساسية املشرت كة

Alignment of Instructional and Assessment 

Materials to the Common Core State Standards؛ 
، ومنظمة شركاء األمريكيجملس رؤساء قادة التعليم  هاّور ط  

) Student Achievement ومنظمة إجناز، إجناز الطالب

)2013 , CCSSO & Achieve, Partners وقد ححدد يف ،
مشلت و هذه األداة ُمكَّات تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة، 

عدة أجزاء، منها ما هو خاص بتقومي الكحتحب، وَتثل باجلزء 
IMET عايري أي سلسلة كحتحب مع امل مدى توافق؛ لتحديد

، ومنها ما CCSSMاألمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات 
ملدارس واملشرفني لتقومي الدروس والوحدات إىل اهو محوجَّه 

؛ ملساعدهتم على حتديد EQuipالتعليميَّة، الذي َتّثل باجلزء 
 .عايريص وعالجه مبواد داعمة لتحقيق املالنق

 Instructionalواختيارها أداة حتليل املواد التعليميَّة  -

Materials Analysis and Selectionجملس الرتبية  هاّور ط   ؛
ومركز شارلز ودانا  وإدارة تعليم إنديانا والتعليم لوالية أنديانا

 Indiana Education) يف جامعة تكساس يف أوسنت

Roundtable, Indiana Department of Education; & 

the Charles A. Dana Center at the University of 

Texas at Austin, 2011) ،لْت عدة أجزاء؛ واحتوى مش
مؤشرات بسلم  ةحتوى على ثالثـملعايري امل خصَّصـاجلزء امل
 رباعي.

 الباحثتاناملصادر؛ توصلت  يف هذهوبعد حتليل ما وحرد 
رشادات، واملرتكزات، لتحليل ُمتوى كحتحب إىل جمموعة من اإل

ضوء  الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية يف
، CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات امل

 :هي
بكيفية وحجود  يحعىنباجتاهه الذي  أسلوب حتليل احملتوى .1

هو الغالب يف حتليل كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف ، الظاهرة

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات 
 
ضوء امل
CCSSM. 

عايري األمريكية يار من معايري احملتوى بامليتحقق أي مع .2
، بوجود أدلة ؛CCSSMاألساسية املشرتكة للرياضيَّات 

املدرسي لوحدات تعليمية  الرياضيَّات يف كتاب وشواهد بارزة
وضوعاته خالل مع املعيار، وعدم تضمني متتوافق  ودروس

 .الدروس بصورة تحفقد الرتكيز عليه
 عدمب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق الرتكيز . 3

 عايري يف الكحتحب.تكرار موضوعات امل
عدم ب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق الرتكيز  .4

 قبل الصف احملدَّد اآلتيةتقييم الطالب يف أي من املوضوعات 
 :هلا

حول التماثل و اثل األشكال: التماثحل الدوراين، َت -
 (.Grade 4ُمور، واالنعكاس )مستهدف يف 

ويشمل: املركز، والتباين، والتكتُّل،  ،لتوزيع اإلحصائيا -
والقيم املتطرفة، واملتوسط، والوسيط، واملنوال، واملدى، 

ويشمل:  ،واإلرباعيات، واإلحصاء الرتابطي أو االجتاهي
شكل و قياس البيانات الثنائية، و اجلداول التَّْكرارية املزدوجة، 

نسب؛ التمثيل األو االرتباط، و اجتاه اخلط البياين، و االنتشار، 
 (.Grade 6ستهدف يف )مح 

مناذج و النتائج املمكنة، و االحتماالت: الفرصة،  -
 (.Grade 7ستهدف يف االحتماالت )مح 

ستهدف يف التشابه والتطابق، والتحوُّالت اهلندسية )مح  -
Grade 8.) 

االلتزام ب يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةيتحقق التماسك  .5
، التتابع احملدد ملعايري الصفوف بتنظيم م عايري احملتوى وفق

 مجاللل وفق التتابع احملدد يف ملفات تعاقب املعايريو 
 لكل تعلم الحق. مستعًدالب الطا ليصبح؛ الرياضي

يتحقق الرتكيز يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة؛ بالرتكيز . 6
قامت بالنسبة هلذا اجلزء  .لكل صفٍّ العمل الرئيس  على

 Student Achievement)شركاء إجناز الطالب منظمة 
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. , n.d.)Partners ، هي: أنواع، إىل ثالثة بتقسيم املعايري
لكل  املهمةم عايري عناقيد رئيسة )عبارة عن األفكار الكربى 

د داعمة )مرتبطة بصورة طبيعية صف(، وم عايري عناقي
ستقلة، وارتباطها إضافية )م الرئيسة(، ومعايري عناقيدب

هذا التقسيم هدفحه تركيز  -(1)جدول - بالرئيسة ضعيف(
تعلم  على %85زمن التعلُّم بنسبة مئوية ال تقل عن 

الرئيسة يف الصُّفوف من رياض  م عايري العناقيد موضوعات
 %75 ال تقل عن مئوية األطفال إىل الصف الثاين، وبنسبة

 ،Zimba (n.d.) ابحدَّد زميو  .من الصف الثالث إىل اخلامس

الرئيسة جلميع  لزمن تعلم م عايري العناقيد %85املئوية  النسبة
الداعمة  لزمن تعلم م عايري العناقيد %15، والصفوف
عايري بأنواعها، متَّ ترميز م عايري وللتعرُّف إىل امل .واإلضافية

، واإلضافية (2)، والداعمة بالرقم (3)العناقيد الرئيسة بالرقم 
- احلالية يف الدراسة اهنافصنّ تح  الباحثتني، كما أنَّ (1)بالرقم 

م عايري تضمنت  إىل م عايري رئيسة -IMETكما ورد يف أداة 
 م عايري العناقيدتضمنت  ةالرئيسة، ومعايري غري رئيس العناقيد

.(pp2-8) الداعمة واإلضافية

 1جدول
 CCSSMبالمَعايير األمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّات  وغير الرئيسةالرئيسة  K-3 للصفوف المحتوى مَعايير 

 

عدد  نوعه العنقود المجال
 الَمعايير

 (Grade K)رياض األطفال 
 3 3 )أ( التعرُّف إىل أُساء األعداد وتسلسحلها. العّد وعدد العناصر

 2 3 جمموعة من األشياء. ملعرفة عدد ؛)ب( استخدام العدّ 

 2 3 مقارنة األعداد. )ج(

ليَّات والتفكري اجلربي أو إضافة عناصر إىل أخرى، وكذلك ف هم عملية  ،)أ( ف هم عملية اجلمع على أهنا وضع األشياء مًعا العم 
 الطرح على أهنا األخذ ِمن جمموعة ما أو الفصل بني جمموعتني.

3 5 

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

 1 3 للحصول على أساس للقيمة املنزلية.؛ 19-11 األعداد)أ( العمل على 

 2 1 )أ( وصف ومقارنة السمات القابلة للقياس. القياس والبيانات

 1 2 وعّد عدد األشياء يف كل فئة. ،)ب( تصنيف األشياء
املكعب، و السداسي، و املستطيل، و املثلث، و الدائرة، و )أ( التعرُّف إىل األشكال ووصفها )املربع،  اهلندسة

 .(الكرة، واألسطوانةو املخروط، و 
1 3 

 3 2 .وتركيبها ها،وابتكار  تها،ومقارن األشكال )ب( حتليل

 (Grade 1)الصف األول 

ليَّات والتفكري اجلربي  2 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي اجلمع والطرح وحلها.  العم 

 2 3 وتطبيقها. ا،والعالقة بينهم ،)ب( فهم خصائص عملييت اجلمع والطرح
 2 3 . 20)ج( اجلمع والطرح ضمن العدد 

 2 3 )د( العمل على معادالت اجلمع والطرح. 
ليَّات: العّد  األعداد والعم 

 العشري
 1 3 )أ( توسيع السلسلة العددية. 

 2 3 )ب( فهم القيمة املنزلية. 
ليَّات إلجراء   3 3 عملييت اجلمع والطرح.)ج( استخدام فهم القيمة املنزلية وخصائص العم 

 2 3 )أ( قياس األطوال بطريقة غري مباشرة، وبتكرار وحدة طول غري قياسية.  القياس والبيانات
 1 1 . تهوكتاب الوقت )ب( قراءة



توى تقوميسناء بنت صاحل الغامدي وخلود بنت فواز التميمي:  نيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّات كحتحب ُمح  ...السعودية العربية باململكة الدُّ

 

13 

عدد  نوعه العنقود المجال
 الَمعايير

 1 2 . هاوتفسري  البيانات )ج( َتثيل
 3 1 )أ( منطق األشكال وُساهتا.  اهلندسة

 (Grade 2) الثانيالصف 
ليَّات  1 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي اجلمع والطرح وحلها.  والتفكري اجلربي العم 

 1 3 . 20)ب( اجلمع والطرح ضمن العدد 
 2 2 الكتساب أسس الضرب. ؛)ج( العمل على جمموعات متساوية من األشياء

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

 4 3 )أ( فهم القيمة املنزلية. 

ليَّات)ب( استخدام فهم   5 3 إلجراء عملييت اجلمع والطرح.  ؛القيمة املنزلية وخصائص العم 

 4 3 بوحدات قياسية. هاوتقدير األطوال )أ( قياس  القياس والبيانات

 2 3 )ب( ربط اجلمع والطرح بالطول. 
 2 2 )ج( العمل على الوقت واملال.

 2 2 . هاوتفسري  البيانات )د( َتثيل
 3 1 األشكال وُساهتا.)أ( منطق  اهلندسة

 (Grade 3)الصف الثالث 
ليَّات والتفكري اجلربي  4 3 )أ( َتثيل مشكالت تقتضي الضرب والِقْسمة وحلها.   العم 

 2 3 )ب( فهم خصائص الضرب وعالقته بالِقْسمة.

 1 3 .100 )ج( الضرب والِقْسمة ضمن العدد

ليَّات احلسابية )د( حل مشكالت تتضمّ   2 3 وتفسريها حسابياا.  ،األربع، وحتديد األمناطن العم 

ليَّات: العّد  األعداد والعم 
 العشري

ليَّات ليَّات حسابية على أعداد متعددة  ؛)أ( استخدام فهم القيمة املنزلية وخصائص العم  إلجراء عم 
 املنازل.

1 3 

ليَّات:  األعداد والعم 
 الكسور

 3 3 )أ( تطوير فهم الكسور كأعداد.

 2 3 وكتل أجسام.  ،، وأحجام سوائلوتقديرها ن قياس فرتات زمنية)أ( حل مشكالت تتضمّ  القياس والبيانات

 2 2  البيانات وتفسريها.)ب( َتثيل 

 3 3 )ج( القياس اهلندسي: فهم مفاهيم املساحة واملساحة املركبة، وربطها بالضرب واجلمع.

يز بني القياس يوالتم ،الشكل كخاصية لألشكال املستوية )د( القياس اهلندسي: التعرُّف إىل ُميط
 اخلطي وقياس املساحة. 

1 1 

 2 2 .وُساهتا)أ( منطق األشكال  اهلندسة

يف أداة – الباحثتان قامتإضافة إىل ما سبق، 
عايري موضوعات م عايري احملتوى باملُبصر  -حتليل احملتوى

املضمنة  ،CCSSMاألمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات 
شركة من  2012عام  اليت احعتمدتالرياضيَّات ب كحتح  يف

كمال النقص يف اليت صممت إل  Hill-McGraw ماجروهل
من رياض األطفال إىل الصف  ،Math Connects سلسلة

ملساعدة مطوري مناهج وذلك يف ُماولة  ؛k-3الثالث 

الرياضيَّات يف اململكة العربية السعودية؛ على َتييز 
 Math  موضوعات املعايري املفقودة يف السلسلة األمريكية

Connects لالستفادة منها يف تطوير الكحتحب  2009 عامل
 احلالية.
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 إشكاليات التحليل:

 :اإلشكاليات اليت واجهت الباحثتنيمن 
املعيار "اجلمع والطرح  :)مثالً معايري الطالقة  آلية قياس -

 Grade2، تكرر يف Grade1" من معايري  20ضمن العدد 

هذا  (."بطالقة 20اجلمع والطرح ضمن العدد " بالصورة
آلية خمتلفة لتحديد  مراجع العودة إىلاالختالف تطلب 

 ذلك يف الكحتحب املدرسية. انعكاس
ألن األُباث األجنبية تتناول هذا  ؛آلية قياس التماسك -

دون استخدام  النوعياجلانب من خالل املقارنات والتحليل 
 أساليب كمية.
 عايري اليت تتطلَّب طالقًة،قياس املل إشكالية وحل

 تتبعت الباحثتان:
األساسية عايري األمريكية تعريف الطالقة يف مبادرة امل -

 .(CCSSI, 2010) املشرتكة
 للفصول Eureka  (Great Minds, 2015)يوريكا منهج  -

K-3، تقومي إدارة والية لويزيانا كل من  اتفق الذي 
Louisiana Department of Education، منظمة تقرير إد و

EdReports ،عايري ا السلسلة األكثر اتساقًا مع املعلى أهن
، خاصًة يف CCSSM املشرتكة للرياضيَّاتاألساسية  األمريكية

ووجدت الباحثتان ، احلالية الصُّفوف املستهد فة يف الدراسة
موضوعات مستقلة ترد بعد   فيها تممصح  أن هذه السلسلة

 .؛ لتحقيق معايري الطالقةدروس ةكل درسني أو ثالث
 Everyday)عينة إلكرتونية حديثة لسلسلة  -

Mathematics, 2014)،  ماجروهلمن شركة McGraw-

Hill ، اليت وضعت يف تصميمها روابط  إلكرتونيًة تنقل
الطالب  إىل جمموعٍة ِمن األسئلة املتعلقة مب عايري الطالقة 

 مبسمى )تسخني(.
إطار فصول م عايري الرياضيَّات ملدارس والية كاليفورنيا  -

 The Standards Chapters of the Mathematicsالعامة 

Framework: for California Public Schools،  الصادر

 ,California Department of Education)ِمن إدارة تعليمها 

2015). 
نتائج تقييم بعض سالسل الكحتحب املدرسيَّة األمريكية ِمن  -

 Oregon Instructional Material Review)والية أوريغون 

Summary, n.d.). 
 املمارسة املستمرةووجد أن هذا املعيار يتطلب توفري 

، دون مناذج بصرية بالكحتحب املدرسية يف الصف املستهدف
ُمددة تتكرر يف الكتاب،  أو كشف ،نقاط تفتيشعن طريق 

عايري سيتم تتبع هذه امل سبق لكل ما .هبدف قياس الطالقة
يف الكحتحب التساقها  يف صفحات "تدريبات إضافية" الواردة

 مع املطلوب.
آلية  فيه فقد تبنت الباحثتان أما قياس التماسك؛

 Schmidt & Houang ، وهوانغتمشيالقياس املعتمدة من 

 طريقة كمية يف حتديد مدى التماسك. االتباعهم ؛(2012)

  :داة التحليلصدق أ

جمموعٍة  على بصورهتا األولية أداة التحليل عحرضت
املناهج  ُمكًما يف ختصص (17) املختصني، بل غ عددهم ِمن

، والقياس والتقومي، وعلم النفس وطرق تدريس الرياضيَّات
 سالمة أداة التحليلاليت تتعلق بإلبداء مالحظاهتم  ؛الرتبوي

، وإجراء عدد من التعديالت وفًقا لقياس األهداف تهامناسبو 
 مللحوظاهتم.

 :إجراءات عملية تحليل المحتوى

 النهائية،بعد بناء أداة حتليل احملتوى بصورهتا 
احستخدمت األداة يف حتليل  وإدخال التعديالت املناسبة؛

ُمتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف املرحلة 
 :اآلتيةالسعودية وفق اخلطوات  االبتدائيَّة باململكة العربية

حتليل ُمتوى   هتدف عملية تحديد الهدف من التحليل: (1)
باململكة العربية فوف الدُّنيا املدرسيَّة للصُّ كحتحب الرياضيَّات 

السعودية إىل حتديد مستوى تركيزها، ومدى َتاسكها يف ضوء 
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عايري األمريكية األساسية بامل k-3 م عايري احملتوى للصفوف
 .CCSSM املشرتكة للرياضيَّات

 اشتمل جمتمع الدراسة تحديد مجتمع التحليل: (2)
ححدِّد هلا ز م نح  دروس على -(2) جدول- احلايل بتصميمه

مل  )هيا بنا نلعب، تدريبات إضافية( تعلُّم، وموارد إضافية
دَّد هلا زمنح ت  .علمحيح

 والزمن لقياس الرتكيز، الفكرة تحديد وحدة التحليل: (3)
 لقياس التماسك. 

 

 2 جدول
نيا في  ُمحتوى   بالمملكة العربية السعودية لمرحلة االبتدائيَّةا كتُب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

عدد  الفصل الطبعة الصف
 الوحدات

عدد 
 الدروس

عدد 
 الحصص

المراجعة 
 والتقويم

عدد 
 الحصص

موارد 
 إضافية

عدد 
 الصفحات

األول 
 االبتدائي

 137 6 7 24 41 41 6 1ف 2017-2016
 155 7 5 28 43 43 7 2ف

الثاين 
 االبتدائي

 161 3 14 28 66 51 6 1ف 2017-2016
 175 4 14 28 66 53 7 2ف 

الثالث 
 االبتدائي

 167 5 13 15 67 40 5 1ف 2016-2015
 193 2 14 18 66 47 6 2ف

 988 72 67 141 349 265 37 جملموعا  
 

 تحديد فئات التحليل، ووحدة التسجيل:  (4) 
حتوى للصفوف ـعايري املمبتتمثل  فئات التحليل الرئيسة:   
K-3 عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّاتبامل 

CCSSM(3) ، والبالغ عددها كما يف جدول. 
  فئات التحليل الفرعية:

الرتكيز، ويتحدَّد مبقياس ثالثي متدرٍِّج حيوي بحعد الرتكيز 
تضمني موضوعات املعيار،  :(2)تركيز عاٍل ]وانعدامه 

بوضوح يف بنية تصميم الدروس: األهداف، وانعكاسها 
تركيز ؛ هئحتقق مجيع أجزامع ، األمثلة احمللولة، األنشطة

فجوة أخلت من الرتكيز  ة: يف حال وجود أي(1) متوسط

عاٍل، )مثالً: عدم حتقق أحد أجزائه، أو تضمني  بوجه
موضوعات املعيار خالل الدروس دون الرتكيز عليها يف 

أفكار  ةعدم وجود أي :(0)انعدام التركيز أهداف الدرس(؛ 
، مع ذِْكر تعكس موضوعات املعيار يف عينة البحث[

 السبب. 
ُبالتنِي ب عد حتديد موقع موضوعات التماسحك، ويتحدَّد 

يف حال : (1) يشكل فجوة]املعيار يف ُمتوى الكحتحب 
 التنظيممن  ةأو تالي ةسابق فرتةضحمنت موضوعات املعيار يف 

بظهور  زم املعيارإذا الت: (0) ال يشكل فجوةاحملدد، 
.ة له بالتنظيماحملدد الفرتةموضوعاته يف 

 3 جدول
 CCSSM بالمَعايير األمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّاتعدد مَعايير الُمحتوى  

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول رياض األطفال المجال
 َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد

 - - - - - - 7 3 وعدد العناصر العدّ 
 9 4 4 3 8 4 5 1 العمليات والتفكري اجلربي

 3 1 9 2 6 3 1 1 العشري العدد والعمليات: العدّ 
 8 4 10 4 4 3 3 2 القياس والبيانات

 2 1 3 1 3 1 6 2 اهلندسة
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 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول رياض األطفال المجال
 َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد َمعايير عناقيد

 3 1 - - - - - - العدد والعمليات: الكسور
 25 11 26 10 21 11 22 9 اجملموع
 94 َمعايير 41 عناقيد 6 المجاالت المجموع الكلي

 تحديد ضوابط التحليل: (5)
، الغالف اآليت: يتم حتليل مجيع ُمتويات الكتاب باستثناء .1

واملقدمة الرئيسة، ومقدمة كل و ْحدة، والتقومي  ،والفهرس
املتمثِّل يف التهيئة، واختبار منتصف الفصل، واملراجعة 
الرتاكحميَّة، واختبار الفصل، واالختبار الرتاكمي، ودروس حل 

الذي انعكس على الرتباطها مب عايري املمار سة،  املسألة
ة "هيا بنا ض مَّنة فيها، ومن املوارد اإلضافيـاملشكالت امل

 نلعب".
 -(5)، (4)جدول –أشكال املسائل اللفظية يتم تتبع  .2

م عايري األمريكية األساسية املشرتكة ـكما وردت يف مبادرة ال
ها ظهور كل ق، ويحكتفى لتحق(CCSSI, 2010) للرياضيَّات

 .شكل مرًة واحدة
يف صفحات "تدريبات إضافية"  يتم تتبع م عايري الطالقةِ  .3

 متطلبات حتقق املعيار.الواردة يف كحتحب العينة التساقها مع 
ع الكحتحب، عند قياس التماسحك يتم تتبع األفكار يف مجي .4

ألفكار موضوعات املعيار، مع حتديد واحلكم وفق أول ظهور 
 األفكار اليت تحشكل تكراراً.

 ميحشكِّل فجوًة يف التماسحك أارح لتحديد ما إذا كان املعي .5
وفق  احملدد، بالتنظيمال، يتم مقارنة موقع موضوعات املعيار 

 هي:  -(6)جدول –ثالث حاالت 
 Grade 1معايري : يقصد به أن موضوعات 3-1تنظيم  -

جيب أن تظهر يف كتب الصف األول االبتدائي يف اململكة، 

جيب أن تظهر يف كتب الصف  Grade 2معايري وموضوعات 
 Grade 3وموضوعات معايري الثاين االبتدائي يف اململكة، 

؛ جيب أن تظهر يف كتب الصف الثالث االبتدائي يف اململكة
 .حىت ال يشكل املعيار فجوة يف التنظيم

 Grade kمعايري : يقصد به أن موضوعات K-2تنظيم  -
جيب أن تظهر يف كتب الصف األول االبتدائي يف اململكة، 

جيب أن تظهر يف كتب الصف  Grade 1معايري وموضوعات 
 Grade 2وموضوعات معايري الثاين االبتدائي يف اململكة، 

؛ جيب أن تظهر يف كتب الصف الثالث االبتدائي يف اململكة
 .حىت ال يشكل املعيار فجوة يف التنظيم

 Grade kيقصد به أن موضوعات معايري : K-3تنظيم  -
الصف األول  من كتاب 9-1جيب أن تظهر يف الفصول 

االبتدائي يف اململكة، حىت ال يشكل املعيار فجوة يف 
،  Grade 1، Grade2 ،Grade 3التنظيم، وموضوعات معايري 

 يلوَّ أ  مت حتديده بعد حتليل . هذا التنظيم (6)كما يف جدول 
لتنظيم  استخدام فصول الكتابو ،لدروس كتب العينة

 .احملكمونأشار  كما  موضوعات املعايري

 وبعد حتديد موقع موضوعات املعيار واحلكم عليه
حساب نسبة  ، يتميشكل فجوة، أو ال يشكل فجوةبأنه: 

توى كحتحب الرياضيَّات املدرسية، باستخدام املعادلة  َتاسحك ُمح
 النسبة املئوية للتماسك = :اآلتية

 .%100[ × 94]جمموع الفجوات/ – % 100
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 4جدول 
 للجمع والطرح المسائل اللفظية أشكال

 البداية غير معروفة التغيير غير معروف النتيجة غير معروفة الشكل

اإلضافة 
 إلى

جلس ثالثة أرانب على العحشب، َث قفز 
األرانب أرنبان للجلوس معهم، كم عدد 

 = ؟( 2+ (3الكلي؟

كان هناك أرنب جيلس على العشب، َث 
أصبح عددهم ثالثة أرانب، كم عدد األرانب 

 (3= + ؟1اليت قفزت إىل األرنب األول؟ )

كانت هناك جمموعة ِمن األرانب قفز إليها أرنبان، 
ليصبح عددهم مخسة أرانب، كم كان عدد األرانب؟ 

 (5=  2)؟ + 

 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين األطفال، أوىل، ثاينرياض  الصف
 البداية غير معروفة التغيير غير معروف النتيجة غير معروفة الشكل

 الطرح من
تفاحات،  كان على الطاولة مخس

أكلْت هند منها اثنتني، كم تفاحة 
 = ؟( 2 – 5ب ِقي ْت؟ )

كان على الطاولة مخس تفاحات، أحكل 
عددها تفاحتني، كم تفاحة بعضحها، فأصبح 

 (2؟ =  - 5أحِكل ْت؟ )

كان على الطاولة جمموعٌة ِمن التفاح، أكلت منها 
تفاحتان، وبقيْت ثالث، كم تفاحة كان لديك؟ )؟ 

- 2  =3) 
 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين الصف
 اإلضافات غير معروفةكال  إضافة غير معروفة مجموع غير معروف الشكل

التجزئة، 
 والتجميع

ثالث تفاحات محراء، واثنتان 
خضراوتان على الطاولة، كم عدد التفاح 

 =؟(2+3الكلي؟ )

مخس تفاحات على الطاولة، ثالث منها 
محراوات، والباقي خضراء، كم عدد التفاح 

 =؟(3-5؛ 5+؟=3األخضر؟ )

جديت لديها مخس زهرات، ترغب يف وضعها يف  
؛ 5=5+0كأسني، كم عدد الزهرات يف كل كأس؟ )

 (جلميع احلاالت والعكس؛ 5=3+2؛ 5=1+4
 أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين رياض األطفال، أوىل، ثاين الصف
 األصغر غير معروف األكبر غير معروف فرق غير معروف الشكل

 المقارنة

هند معها تفاحتان، وسارة لديها مخس 
تفاحة تزيد سارة عن تفاحات، بكم 

 هند؟
مع هند تفاحتان، وسارة لديها مخس 
تفاحات، بكم تفاحة تقل هند عن 

 =؟( 2 - 5؛ 5+؟ =  2سارة؟ )

هند لديها ثالث تفاحات أكثر ِمن سارة، 
وسارة لديها تفاحتان، كم عدد التفاح مع 

 هند؟
سارة لديها ثالث تفاحات أقل من هند، 

لتفاح لدى وسارة لديها تفاحتان. كم عدد ا
 =؟( 2+  3=؟؛  3+  2هند؟ )

هند لديها ثالث تفاحات أكثر من سارة، إذا كان 
 مع هند مخس تفاحات، كم عدد التفاح مع سارة؟

سارة لديها ثالث تفاحات أقل من هند، وهند لديها 
- 5مخس تفاحات، كم عدد التفاح مع سارة؟ )

 (5= 3+=؟،؟3

 أوىل )اختياري(، ثاين أوىل )اختياري(، ثاين أوىل، ثاين الصف
 5جدول 

 للضرب والِقْسمة في الصف الثالث أشكال المسائل اللفظية

 لالشك
 الناتج غير معروف

"ثالثة أطباق من التفاح، في كل طبق 
 تفاحتان، كم العدد الكلي؟"

 ُمحتوى المجموعة غير معروف
" ثالثة أطباق ِمن التفاح، مجموع التفاح 

 طبق؟"، كم تفاحة في كل 6فيها 

 عدد المجموعات غير معروف
تفاحات ُموزَّعة على عدة أطباق، في كل  6"

 طبق تفاحتان، كم تفاحة في الطبق الواحد؟"

المجموعات 
المتساوية 

 والقياس

من اخلوخ، يف كل   أكياس 3هناك 
حبات، كم عدد اخلوخ  6كيس 
سالسل، كل سلسلة  3حتتاج الكلي؟ 

 سم، كم سم حتتاج؟10طوهلا 

حبة تفاح يف ثالثة  15إذا مت تقسيم 
 أكياس، كم تفاحة يف كل كيس؟

 5سم، تريد قصَّه إىل  35لديك حبل طولحه 
 ِقط ع، كم طول القطعة الواحدة؟

تفاحة يف عدة أكياس، يف كل  15إذا مت تقسيم 
 حبات، كم كيًسا حتتاج؟ 3كيس 

سم، وتريد قصَّه ُبيث يبلحغ طول  35حبل طولحه 
 كم قطعة ستحصل عليها؟سم،  7كل قطعة 

 لالشك
 الناتج غير معروف

"ثالثة أطباق من التفاح، في كل طبق 
 تفاحتان، كم العدد الكلي؟"

 ُمحتوى المجموعة غير معروف
" ثالثة أطباق ِمن التفاح، مجموع التفاح 

 ، كم تفاحة في كل طبق؟"6فيها 

 عدد المجموعات غير معروف
ُموزَّعة على عدة أطباق، في كل  تفاحات 6"

 طبق تفاحتان، كم تفاحة في الطبق الواحد؟"
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المصفوفات 
 والمساحة

يف كل صفوف من التفاح،  3هناك 
كم عدد التفاح تفاحات،   6صف 
 ؟الكلي

، سم3أبعادحه  مستطيلٍ ما مساحة 
 سم؟6و

صفوف  3 يف تفاحة 18إذا مت ترتيب 
 متساوية، كم عدد التفاح يف كل صف؟

سم مربع، إذا كان  18 مساحتحهمستطيل 
 ؟بعد اآلخرال طولح سم، كم  3أحد أطواله 

، يف  يف صفوف متساوية تفاحة 18إذا مت ترتيب 
 الصُّفوف؟عدد ، كم تفاحات 6كل صفٍّ 
طول إذا كان  سم مربع،18 مساحتحهمستطيل 

اجلانب  طول حتذفسم، كم 6 أحد جوانبه
 ؟اآلخر

 =؟2÷6، 6=2×؟ =؟3÷6، 6؟=×3 = ؟3×2 الصورة العامة

 :6جدول 
نيا بالمملكة العربية السعودية فيتنظيم  بالمَعايير  K-3 ضوء مَعايير ُمحتوى الصفوف محتوى ُكتُب الرياضيَّات المدرسية للصُّفوف الدُّ

 CCSSMاألمريكية األساسية المشترَكة للرياضيَّات 
 الصف الثالث االبتدائي االبتدائيالصف الثاني  الصف األول االبتدائي صفوف المملكة
 160 160 96 مجموع الحصص

 40 40 35 45 40 40 40 40 24 24 24 24 الحصص بالفترات

 115 125 104 72 المجموع
 6-11 4-5 1-3 7-13 1-6 10-13 9-1 فصول الكتاب

 k-3)) Grade k Grade 1 Grade 2 Grade 3 الَمعايير تنظيم

 Grade k Grade 1 Grade 2 (k-2) الَمعايير تنظيم

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 (3-1) الَمعايير تنظيم

 

 :ثبات التحليل

تـ ت م ثَّل  –(7)جدول– اناحستخدم يف الدراسة طريقت
تولت  وقداألوىل يف حساب االتفاق بني ُملِّل وآخر؛ 

َتتلك - خرىاأل ى الباحثات التحليل األول، وتولتإحد
 التحليل الثاين، -نفسها، ومشرفة رياضيات اخلربة التدريسية

، وذلك من خالل باختالف الزمنفتمثلت الثانية  أما الطريقة
من  بعد ثالثة أسابيع التحليلإعادة بإحدى الباحثات قيام 

، وِمن َث َّ حسابح الثبات باستخدام معادلة التحليل األول
 .هوليسيت

 :7جدول 
 معامل ثبات أداة تحليل المحتوى

 باختالف الزمن باختالف المحللين أبعاد أداة تحليل المحتوى
 0.90 0.86 الرتكيز البعد األول
 1.00 0.86 التماسحك   البعد الثاين

 

أن معامالت الثبات مرتفعة  (7)جدول يتضح من و 
مما جيعل األداة  على درجٍة ِمن الثقة  ؛يف كلتا الطريقتني

إىل  (2004)أشار أبو هاشم  فقد ؛لتحقيق أهداف الدراسة
 .فأكثر 0.80أن الثبات يحعدُّ مرتفعاً إذا بلغ 

 

  أسلوب تحليل البيانات:

 البيانات والنتائج.املتوسِّط احلسايب، والنِّْسبة املِئ وية، لع ْرض  -
 محعاد لة هوليسيت لقياس الثبات. -
 : اآلتية، وفق  املستويات عايرياملتركيز  مستوىعلى احلحكم  -
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 التركيزمستوى  الُمتوسِّط الحسابيدرجة 
 ضعيف 0.67 أقل من - 0

 متوسط 1.34 أقل من – 0.67
 قوي 2 –1.34

 

 : أنموذج التقويم

لتنفيذ عملية تقومي كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة 
يف ضوء م عايري  للصُّفوف الدُّنيا باململكة العربية السعودية

عايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات حتوى باملـامل

CCSSMمة لربوفز ءأمنوذج املوا تان، استخدمت الباحث
provus ،ثة مفاهيم أساسية، هي: الذي ي قوم على ثال
املعايري عبارة عن قائمة والتفاوت. ، وأوجه األداء، املعايري

بالسمات أو املواصفات اليت يتعني توافرها يف الربنامج، أما 
أوجه األداء فهي عبارة عما هو قائم فعليًا يف الربنامج، 

ني املعايري وبالنسبة ألوجه التفاوت فهي تلك الفروق القائمة ب
وتأسيساً على ما  (.2000املرغوبة، وأوجه األداء )الدوسري، 

ثل أمنوذج تقومي الدراسة. (4)شكل  ؛ فإنسبق ميح
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.تقويم الدراسة : أنموذج4 شكل                  
 النتائج:

تركيز ُمحتوى  لإلجابة عن السؤال األول: "ما مستوى 
نيا بالمملكة العربية  ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة للصُّفوف الدُّ
السعودية في ضوء معايير الُمحتوى بالَمعايير األمريكية األساسية 

مت حساب متوسِّط تركيز ، "؟CCSSM المشترَكة للرياضيَّات
نيا يف ضوء  ُمتوى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

عايري األمريكية األساسية بامل K-3 م عايري ُمتوى الصفوف
 عايري الرئيسةعام، وامل وجهب CCSSM املشرت كة للرياضيَّات

)املضمنة  غري الرئيسة )املضمنة يف العناقيد الرئيسة(، واملعايري
 يف اجلدولكما خاّص،   وجهب يف العناقيد الداعمة واإلضافية(

 :اآليت، الذي يتضح منه (8)
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 :8 جدول
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّاتكتُب  مُحتوىمتوسِّط تركيز   المشترَكةاألساسية  بالمَعايير األمريكية K-3 محتوى الصفوف مَعايير في ضوء الدُّ

 CCSSM للرياضيات
 التركيز المعايير

 املستوى الدرجة (0انعدام ) (1)جزئي  (2) عالٍ  العدد النوع الصف
 رياض األطفال
(Grade K) 

 متوسط 1 3 7 3 13 رئيسة
 متوسط 0.78 3 5 1 9 غري رئيسة
 متوسط 0.91 6 12 4 22 المجموع

 الصف األول
(Grade 1) 

 متوسط 1.31 3 5 8 16 رئيسة
 متوسط 1.4 - 3 2 5 غري رئيسة
 متوسط 1.33 3 8 10 21 المجموع

 الصف الثاني
(Grade 2) 

 متوسط 1.12 4 7 6 17 رئيسة
 متوسط 0.89 3 4 2 9 غري رئيسة
 متوسط 1.04 7 11 8 26 المجموع

 الصف الثالث
(Grade 3) 

 متوسط 1.06 4 8 5 17 رئيسة
 ضعيف 0.63 5 1 2 8 غري رئيسة
 متوسط 0.92 9 9 7 25 المجموع

 الكل
(Grade k-3) 

 متوسط 1.13 14 27 22 63 رئيسة
 متوسط 0.87 11 13 7 31 غري رئيسة
 متوسط 1.04 25 40 29 94 المجموع

 
 

مستوى تركيز ُمتوى كحتحب الرياضيَّات : (1)نتيجة 
توى الصفوف  املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف ضوء م عايري ُمح

CCSSM: k-3 -  ؛ 2من  1.04متوسط، مبتوسِّط حسايب
وهي نسبة سيتم تفصيلحها ، %52بنسبة مئوية مقدارها  :أي

عام قد يحعزى  وجهب الفاقد املؤثرأنَّ هذا  غري، اآلتيةيف النتائج 
عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات إىل اختالف امل

CCSSM  عن م عايري الرياضيَّات يف خمتلف الواليات
 NCTMاألمريكية، وم عايري اجمللس الوطين ملعلمي الرياضيَّات 

، 2006لعام  Focal Point، والنقاط املِْحوريَّة 2000لعام 
، McGraw-Hill ماجروهلوهذا االختالف حاولْت شركة 

 .2012عام  CCSSMمتسقة مع معايري معاجلته بكتب 
مستوى تركيز ُمتوى كحتحب الرياضيَّات  :(2)نتيجة 

نيا يف ضوء م عايري  حتوى الرئيسةـامل املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ
 13.1متوسط، مبتوسِّط حسايب  -CCSSM: k-3للصفوف 

، يف حني بلغ %56.5بنسبة مئوية مقدارها  :؛ أي2من 
حتوى غري ـلكحتحب ذاهتا يف ضوء م عايري املمستوى تركيز ا

متوسط، مبتوسِّط حسايب -  CCSSM: k-3الرئيسة للصفوف 
وهذا  ؛%43.5بنسبة مئوية مقدارها  :؛ أي2من  0.87

عايري ب العينة على املاالرتفاع يف مستوى تركيز ُمتوى كحتح 
عزى إىل تشابحه فكرة م عايري الرئيسة عن غري الرئيسة قد يح 

املشرت كة للرياضيَّات عايري األمريكية األساسية حتوى باملـامل
CCSSM مع النقاط املِْحوريَّة ،Focal Point  2006لعام-

حددت  النقاط  إذ-اليت بحنيت كحتحب اململكة يف ضوئها 
ب الرتكيز عليها أكثر ِمن عايري جية جمموعة من املاملِْحوريَّ 
ألمهيتها للطالب مستقباًل، وارتكاز م عايري أخرى  ؛غريها

 عليها بشكل كبرٍي. 
 املدرسيَّة الرياضيَّاتكتحب ُمتوى   :(3)نتيجة 

 م عايري ُمتوىرئيًسا من معيارًا  14 د  ق  فـ   الدُّنيا للصُّفوف
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، الرئيسة عايرياملمن  %22.22 شكلتْ اليت ، k-3صفوف ال
، خاصًة أهنا ةمؤثر  نسبة يوه، بنوعيها عايرياملمن  %14.89و

م عايري من  غري رئيس معيارًا 11فـ ق د  ، كما من النوع الرئيس
غري  عايرياملمن  %35.48 شكلتاليت ، k-3الصفوف ُمتوى 
هذا الفقد  عزىيح  وقد ؛بنوعيها عايرياملمن  %11.7و، الرئيسة

ضافة إىل أنَّ إ (1)، منها ما ذحكر يف النتيجة عدة إىل أسباب
 الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية كحتحب

والدمج، واملواء مة، بعد عمليات ِمن الرتمجة، صحممت 
؛ لتتناسب 2009 لعام Math Connectsلسلسلة ل والرتحيل

قد يحفقد الكحتحب بعض  بأنظمتها؛ مما بيئة اململكةمع 
للكحتحب ، خاصًة وأن عدم وجود خريطة أو وثيقة املوضوعات

إضافة إىل أنَّ  .دقيق عملية املواءمة بشكلٍ عيق ي األمريكية
واليت تتوافق مع  ،K-3 اليت اختذهتا الباحثتان عايرياملحلقة 
كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف اململكة العربية السعودية نسخة  
خاصًة - عايرياملقد تحؤدي إىل فقدان بعض  ،3-1 املواءم
 مة.اءبسبب عمليات الرتحيل يف املو  -Grade 3 معايري

 املدرسيَّة الرياضيَّاتتحب كح ُمتوى   :(4)نتيجة 
ذا ، وهاً معيارًا رئيس 27جزئياا على  ركز الدُّنيا للصُّفوف

 عايرياملمن %28.72، والرئيسة عايرياملمن  %42.86 يحشكِّل
ت، خاصًة وأهنا ِمن يف مجيع احلاال ةمؤثر  نسبة يوه، بنوعيها

 ، كما ركزتركيزهاجلزئي قد ينعدم  برتكيزهالذي ، النوع الرئيس
من  %41.94 يحشكِّل وهذا، معيارًا غري رئيس 13ئياا على جز 
هذا  .بنوعيها عايرياملمن  %13.83و، غري الرئيسة عايريامل

أنَّ  :ِمن أبرزها ،عدة إىل أسباب قد يحعز ى الفاقد املؤثر
كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا يف اململكة تصميم  

على مجيع األفكار  "فكرة الدرس"ال يحركز يف العربية السعودية 
معيار "فـ ْهم معىن املساواة )=(، وإدراك ما  :الواردة فيه، فمثاًل 

ترد إذا كانْت معادلة اجلمع أو الطرح، صحيحة أم خاطئة"، 
كمهارات عحليا، أو  كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  يف   موضوعاته

قد و  ؛الدروس ة يفضمناملاألنشطة  كشكٍل ِمن أشكال
 أو ويلُّ األمر. املعلمح، أو الطالب، جاوزه يت أن إىل هذا يؤدي

أنَّ كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة يف يحضاف إىل ذلك 
نمِّي الطالقة، تح  لعربية السعودية حتوي موضوعات قداململكة ا

املمارسة  عن طريقمؤشرًا لتحقيقها،  تا وضعنيأنَّ الباحثت غري
هبدف الكشف  ؛وُمددة املستمرة عرب نقاط تفتيش متنوعة

داخل الكتاب  عن طالقة الطالب يف موضوعات ُمددة
حتقيق هذه  McGraw-Hill ماجروهلوحتاول شركة  املدرسي،

تضمني روابط  ، عن طريقعايري عرب سالسلها احلديثةامل
، تنقل (Everyday Mathematics, 2014)إلكرتونية كما يف 

الطالقة  الطالب إىل جمموعٍة ِمن األسئلة املتعلقة مبعيار
 مبسمى "تسخني".
فلسفة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة أنَّ  إضافة إىل

تحضمَّن دروًسا  يف اململكة العربية السعودية للصُّفوف الدُّنيا
حتوي مسائل  لفظيٍة،  ،حل املسألة السرتاتيجياتمستقلة 

سرتاتيجيات متنوعة او تستهدف إكساب الطالب طرقًا 
ثل م عايري املمارسة  هالكنللتفكري يف احلل؛  عايري باملَتح

اليت ، CCSSM للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية
دون تفكيك، ونظرًا ألن  حتوىـيحشرتط دجمحها مع م عايري امل

املستهد فة، فإنَّ سرتاتيجية فق مع االن فيها يتاملضمَّ  حتوىـامل
هذه الدروس قد تكون سبًبا يف ض ْعف حتقق م عايري املسائل 

،  CCSSM للرياضيَّات املشرت كةعايري األساسية باملاللفظية 
حل "كما أن أهداف الدروس األخرى ال حتدد صراحًة 

 ."الطالب مسائل لفظية
 املدرسيَّة الرياضيَّاتتحب كح ُمتوى   (5):نتيجة 

وهو ا، معيارًا رئيسً  22على  تركيزًا عالًيا ركز الدُّنيا للصُّفوف
 عايرياملمن  % 23.4الرئيسة، و عايرياملمن  %34.92 ما يحشكل

 تحشكلغري رئيسة،  م عايري 7على  تركيزًا عالًيا ، وركزبنوعيها
 عايرياملمن  %7.45و، غري الرئيسة عايرياملمن  22.58%
بنوعيها ال يعين أن تصميم  عايريامل؛ هذا الرتكيز على بنوعيها

 مناسٌب، أو حيقق العحمق املطلوب.الدروس 
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ُمتوى   هناك تفاوحت يف مستوى تركيز :(6)نتيجة 
نيا يف ضوء  م عايري كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّ

توى عايري األمريكية بامل k-3 الصفوف  كل صف من  ُمح
 إذ؛ على حدة CCSSM األساسية املشرت كة للرياضيَّات 

م عايري الصف  على العينةب تح كح   مستوى تركيز يحالحظ أنَّ 
أي  ،2من  1.33 ، مبتوسِّطعلى ِمن غريهأ Grade 1 األول

 تركيزاخنفض مستوى  يف حني ،%66.5 بنسبة مئوية مقدارها
رياض األطفال من  كل ُمتوى م عايري علىكحتحب العينة 

Grade K ، الصف الثاين وGrade 2 والصف الثالث ،Grade 

 من 0.92 ،1.04، 0.91 الرتكيز بالرتتيب: وسِّطمتبلغ  إذ؛ 3
 .%46، %52، %5.45بنسبة مئوية مقداره  :أي ؛2

متفقًة  احلالية اليت توصلْت إليها الدراسة النتائجتُعدُّ و 
، يف Rawding (2016)مع النتائج اليت توصل إليها راودنق 

جانب قياس تركيز الكحتحب؛ ومتفقة جزئياا مع النتائج اليت 
، وقد يكون Polikoff  (2015)توصَّل إليها بوليكوف 

حتليل احملتوى بأسلوب عّد استخدامه  االختالفح بسبب
، دون وضع مؤشر للرتكيز كما يف الدراسة تكرار الظاهرة

 Math Connectsب سلسلة تح كح حتليله  إضافة إىل  احلالية،

املتسقة مع معايري ، إىل جانب كحتحبها 2009األمريكية لعام 
CCSSM  باقي  أنَّ يحضاف إىل ذلك ، 2012املعتمدة عام

اختلفْت نتائج و  .عايريأهنا تتسق مع املبشار العيِّنة حديثة يح 
 Bradbyمع النتائج اليت توصلت إليها براديب  احلالية الدراسة

لرتكيز، ادراستها؛ وذلك الختالف تعريفها  يف (2014)
 عايري.أهنا متسقة مع املب -أيًضا–إضافة إىل أنَّ عينتها يحشار 

ما مدى تماُسك : "لإلجابة عن السؤال الثاني
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّاتُكُتب   ُمحتوى  الدُّ

لمملكة العربية السعودية في ضوء معايير المحتوي با
 للرياضيَّات المشترَكةاألساسية  األمريكيةبالَمعايير 

CCSSMتشكلتاليت  -(9)جدول -الفجوات  ، مت عدّ "؟ 
يف فرتة سابقة،  هااملعيار، أو ظهور  موضوعات انعدامنتيجة 
ة ، وفق ثالث حاالت للمقارناهل احملدد التنظيممن ، أو تالية

ومن َث  حساب النسبة املئوية لعدد الفجوات  -(6)جدول –
، يليها حساب )الرئيسة وغري الرئيسة( الكلي عايرياملإىل عدد 
 .التماسحك

 

 :9 جدول
نيا للصُّفوف المدرسيَّة الرياضيَّات ُكتُبمدى تماُسك مُحتوى    األساسية  بالَمعايير األمريكية K-3 محتوى الصفوفمَعايير  ضوء في الدُّ

 CCSSMللرياضيَّات  المشترَكة
 تنظيم المعايير البيانات

 K-3 K-2 1-3 تماُسكال عددها َمعايير
Grade K 22 6 12 عدد الفجوات - 
Grade 1 21 15 12 10 عدد الفجوات 
Grade 2 26 18 25 20 عدد الفجوات 
Grade 3 25 13 - 14 عدد الفجوات 

 46/72 43/69 56/94 عدد الفجوات 94 (K-3) الكل
 %63.89 %32.62 %57.59 النسبة املئوية 100%

 %11.36 %68.37 %43.40 التماُسك العام
من املناسب توضيح املقصود هبذه النسب قبل ع ْرض 

 نسبةإىل  %57.59فمثاًل يحشري مقدار النسبة املئوية  ج.النتائ
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عايري اليت شكلْت فجوًة يف تنظيم ُمتوى كحتحب الرياضيَّات امل
موضوعات م عايري  تنظيماملدرسيَّة للصفوف الدنيا وفق 

 .(94)معيارًا من أصل  (56)اليت بلغْت ، (k-3)توى احمل
 ثلَتح  %40.43 املئوية النسبة مقدار إنويف املقابل 

 -اأو جزئيً  تركيزًا عالًياسواء أمت الرتكيز عليها - عايريامل نسبة
وفق  يف ُمتوى كحتحبح العينة موضوعاهتاتنظيم على  احملافظة
عايري األمريكية بامل (k-3) م عايري احملتوى موضوعات تنظيم

 .CCSSM األساسية املشرتكة للرياضيَّات
تحب كح ُمتوى  َتاسك نتائج  (9) ويحقدِّم اجلدول

عايري احملتوى يف ضوء م   الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّات
عايري األمريكية األساسية املشرتكة

 
 CCSSM للرياضيَّات بامل

يف ضوء  ُمتوى كحتحب العينة تنظيملخمتلفة  حاالتثالث ل وفًقا
 م عايري احملتوىمدى إذا كان  كشف عمالل ؛م عايري احملتوى

سيتطلب تغريًا وحتسينًا ريه مقارنة بغ k-3 مت اختيارهالذي 
 غريقرت حات؛ مما قد يحعيق من قابلية حتقق امل، من غريه أكثر

 أنَّ النتائج أظهرت:
 تحب الرياضيَّاتكح   حملتوى َتاسكأعلى  :(7)نتيجة 

نيا املدرسيَّة عايري يف ضوء م عايري احملتوى بامل للصُّفوف الدُّ
مقارنًة - CCSSM للرياضيَّات األمريكية األساسية املشرتكة

وفق  العينة ُمتوى كحتحبموضوعات تنظيم يتحقق ب -بغريه
 .k-3دى ملا ُمتوى معايري موضوعات ترتيب

 إىل أنَّ  %40.43 النسبة املئويةتحشري : (8)نتيجة 
أو  تركيزًا عالًيامت الرتكيز عليها ن املعايري اليت م- معيارًا 38

 موضوعاهتا تنظيمحافظْت على  قد -(8)جدول يف  اجزئيً 
 ، وهي نسبة منخفضة.k-3 يف الدراسة هلا يف املدى احملدد

متفقًة  احلالية اليت توصلْت إليها الدراسة النتائج وتعد
أنَّ يف  Rawding (2016)مع النتائج اليت توصل إليها راودنق 

َتاسك كحتب الرياضيَّات، بالرغم من اختالف  ا يفضعفً هناك 
عينة الكحتب من حيث: تقسيم صفوفها، وحداثتها؛ 

مع النتائج اليت توصلت إليها احلالية اختلفْت نتائج الدراسة و 
الختالف تعريفها يف دراستها؛  Bradby (2014)براديب 

ع إضافة إىل أنَّ عينتها يحشار إىل أهنا متسقة ملتماسك، ا
 .CCSSMعايري األمريكية األساسية املشرتكة للرياضيَّات امل

"ما التصوُّر  تتمثل اإلجابة عن السؤال الثالث:
الُمقتَرح لتطوير ُمحتوى ُكُتب الرياضيَّات المدرسيَّة 
نيا بالمملكة العربية السعودية في ضوء نتائج  للصُّفوف الدُّ

يٍر يف تصور مقرتح كجزء من مرحلة أوىل لتطو  ،التقويم؟"
بية شامل جلميع كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العر 

عايري األمريكية حتوى باملـالسعودية يف ضوء م عايري امل
 .CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 

املنهج البنائي،  تانالباحث تلبناء التصور استخدم
منظمة إلجياد هيكل معريف تربوي  تعن "خطواهو عبارة و 

 فًا بالكيفية نفسها من قبل، يتعلقو جديد، أو مل يكن معر 
باستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع الظروف املتوقعة 

من رؤى  هاطتبواسواإلمكانات الواقعية، يستفيد الباحث 
تشاركية اخلرباء أو املعنيني يف جمال معني لتحقيق أهداف 

 .(22 ، ص2003 )األغا، "معينة
 ؛احلالية اليت توصلت إليها الدراسة تائجويف ضوء الن

؛ لتحسني بصورته األولية مقرتح ببناء تصورٍ  تانالباحث تقام
يب الرتكيز والتماسحك يف كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة جان

لبنائه  واستندا .للصُّفوف الدُّنيا باململكة العربية السعودية
عايري األمريكية األساسية املشرت كة على ما ورد يف مبادرة امل

(CCSSI, 2010) واجلهود املبذولة من بعض دور النشر ،
عايري األمريكية املمع األمريكية يف ُماولة منها لالتساق 

اجلهود  ىلإإضافة . CCSSMاألساسية املشرت كة للرياضيَّات 
ايري عالرُسية وغري الرُسية لتنفيذ املاملبذولة من خمتلف اجلهات 

  ارتكزت عليها الدراسة.يتال
على جمموعة من خرباء املناهج  التصور رضومن َث عح 

دور يف مواءمة كحتحب  مهل منهم خرباء- خرباء (6)بلغ عددهم 
-وتقوميها الرياضيَّات املدرسيَّة باململكة العربية السعودية

لتحديد مدى مسامهة اإلجراءات املق دمة يف حتسني 
قامت  ور د ِمن مالحظات وآراء،املنطلقات، ووفق ما 
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 ليصبحتعديل ما يلزم يف التصوُّر وفق  مالحظاهتم؛ ب الباحثتان
 :يأيتا م -(9)نتيجة - بصورتِه النهائية

 :منطلقات التصور المقترح

نيا كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّةعدم تركيز   (1)  للصُّفوف الدُّ
 عايرياملمع  تنسجمعلى معايري  باململكة العربية السعودية

العاملية، وتضمن أنَّ مجيع الطالب لديهم املهارات الالزمة 
 بغ ضِّ النظر عن املكان.الوظيفية؛ إلكمال حياهتم اجلامعية و 

، واملتمثلة نظرائهم يف اخلارج منافسةإضافة إىل قدرهتم على 
عايري األمريكية األساسية املشرت كة امليف حتوى ـعايري املمب  

 .CCSSMللرياضيَّات 
م عايري  يف ضوء املدرسيَّة الرياضيَّاتضعف َتاسك كحتحب  (2)

عايري األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات املب حتوىـامل
CCSSM.  

والكيفية  ،الرياضيَّاتم عايري مة مع ءاملوا لياتآغياب  (3)
 .املدرسيَّة الرياضيَّات كحتحببناء  ل؛ احستخدمتاليت 

 :للتصور المقترحالعامة األهداف 

 لياتآد اهلدف العام للتصور املقرتح يف تقدمي دَّ حت  
 يف ضوء الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب ُمتوى   لتطوير

 املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةاملب حتوىـم عايري امل
ويرتبط هبذا ، هلاص اِحبة ملا والتَّحوُّالت، CCSSM للرياضيَّات

 :اآلتيةاهلدف األهداف الفرعية 
توىإعادة النظر يف كثافة  (1)  ،املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب   ُمح

عايري بامل حتوىـمعايري املالرتكيز على مبا يؤكد  ،اُمتواه وتطوير
 .CCSSMللرياضيات  املشرت كةاألساسية  األمريكية

 عايري األمريكيةاملمببادرة على مبدأ الرتكيز  التأكيد (2)
توى كحتحب  ،CCSSI املشرت كةية األساس يف تصميم ُمح

هم يف تفعيل آليات تحس: عن طريق الرياضيَّات املدرسيَّة،
وفقاً  عايري احملتويملإعادة توزيع الوزن النسيب ، و حتقيق الرتكيز

 تها.مهيلدرجة أ

عايري األمريكية مببادرة امل التأكيد على مبدأ التماسحك (3)
تفعيلها آليات  حتديدعن طريق ؛ CCSSIاألساسية املشرت كة 

 .كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة ُمتوى يف
عايري األمريكية األساسية املمع  مةءمواللليات آ حتديد (4)

 كحتحب لتصميم عاملية بادئ، ومCCSSMاملشرت كة للرياضيَّات 
 .الرياضيَّاتنهج وثيقة ميف  وتضمينهااملدرسيَّة  الرياضيَّات

 :إجراءات تحقيق التصور المقترح

مقررات  حتوىـإعداد مصفوفة املدى والتتابع مل (1)
نيا للصُّفوف الرياضيَّات عايري بامل حتوىـمعايري املضوء  يف الدُّ
 عن طريق، CCSSM للرياضيَّات املشرت كةاألساسية  األمريكية

اء التطوير عليها ، وإجر احلاليةالكحتحب  وضوعاتمتقييم 
 وبصورة أكثر تفصيالً  .()باحلذف، واإلضافة، واالستبدال

 :يتم
 للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّاتكحتحب حصر موضوعات   1.

نيا  عايري األمريكيةبامل حتوىـمعايري امل املضمنة يف غري الدُّ
مراجعة و  k-3للمدى  CCSSM للرياضيات املشرت كةاألساسية 

 :اآلتيةحدى احللول إتباع او أمهيتها للطالب يف اململكة، 
بقاء عليها باتفاق اخلرباء على أمهيتها لطالب الصفوف اإل -

 .مع مراعاة زمن تعلمها يف اململكة العربية السعودية الدنيا
واحلدث املستحيل" ، "احلدث األكيد :سكدر ا؛  حذفه -
 كحتحب الصفوفاملضمنة يف  ، وأقل إمكانية"، أكثر إمكانية"و

نيا كم عايري ححددت   ألهنا يف الصفوف العليا؛ وتضمينها ؛الدُّ
توى   CCSSM يف معايري العليا صُّفوفلل مع مراعاة كثافة ُمح

 .كحتحب الصفوف العليا
، "ترتيب األعداد" :دروسك تغيري مستوى الرتكيز عليها، -

واالكتفاء ، "مقارنة األعدادقيقها ضمنيًا يف دروس "ميكن حت
 .س املقارنةو هناية در  لرتتيب األعداد بوضع أنشطة

واحدة، ويف  مرةوتضمينها  ،املكررة املوضوعاتحصر  2.
 .الدروسيف أنشطة حال أمهيتها تحضمن 
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توىتضمني م عايري  3. املفقودة يف ، CCSSM: K-3 دىامل ُمح
نيا اليت توصلت هلا الدراسة  كحتحب الرياضيَّات للصُّفوف الدُّ

 .احلالية
 حتوىـمعايري امل يف م عايري املسائل اللفظيةالتأكيد على  4.
 CCSSM للرياضيات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةبامل

يف أفكار الدرس، أو  هلا هدف واضح وصريح إضافةب
 .مسائل لفظية تعكس املعيار تصميم دروس مستقلة حتوي

 حيدد هلا مل أخرى موارد ةوأي، "تدريبات إضافية"استبدال  5.
ارساليت تسعى إىل أن و - مزمن تعل الطالب الطالقة يف  ميح
وضوعات م عايري الطالقة املستهدفة يف مب -عّدة مواضيع  

اليت بلغ ، CCSSM املشرت كةاألساسية  عايرياملمعايري احملتوى ب
: طريق عن ،وانعكاسها يف الكتب .م عايري رئيسة 6 عددها

، أو يف صفحة  درسٍ وضع جمموعة من األسئلة يف بداية كل 
من جمموعًة "، حتوي أنا ماهر" ىتسم ،كاملة بعد كل درسني

املعيار  حدود املسائل املتنوعة دون مناذج بصرية، ضمن
، مع د زمن تعليمي يحؤخذ من زمن الدرس، وحتدياملستهدف

 .باستمرارمراعاة تكراراها 
عايري بامل حتوىـاملم عايري على  تركيزليات آوضع  (2)

يف الكتاب  CCSSM لرياضيَّاتل املشرت كةاألساسية  األمريكية
 :عن طريق ،املدرسي

 املعيار املستهدف بوضوح عرب موضوعات التأكيد على 1.
سينعكس على بدوره هذا فكرة الدرس، ، و أهداف الوحدة

 الدرس. األخرى يف كوناتامل
كحتحب يف أدوات تقومي   له كما ححدد-التعلُّم تقسيم زمن  2.

 املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةاملضوء  يف الرياضيَّات
لرتكيز على تسمح بابنسٍب  -CCSSMللرياضّيات 
عدد ل املئوية نسبةال لتصل ،الرئيسة عايرياملموضوعات 

نسبة و  من زمن التعلم العام. %80 هلا احلصص املخصصة
، واإلضافية الداعمة عايرياملوضوعات مل %20 مئوية

 عايرياملموضوعات تعلم زمن مكان من واالستفادة قدر اإل

لتحقيق ؛ الرئيسة عايرياملموضوعات  تعلم زمنيف  الداعمة
 .النسبة

بناء  :عن طريق دعم َتاسك كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة (3)
توىعايري لرتابط م  خريطة   ،الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّات ُمح

تقسيم  ب ،تنظيمهامع ضبط ، وانعكاسها على بنية الكتاب
 حتوىـم عايري امللتضم مدى  احلالية الدُّنيا كحتحب الصفوف

CCSSM: K-3،  الداعمة  املعايريموضوعات  ربطو
 .قدر اإلمكان الرئيسة عايرياملوضوعات مب

 الدُّنيا للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب مة  ءمواليات آحتديد  (4)
 للرياضّيات املشرت كةاألساسية  عايري األمريكيةامل مع

CCSSM ، عن طريق .الرياضيَّاتوتضمينها يف وثيقة منهج: 
 الكتاب فصولعناوين  تعكسُبيث  ؛تطوير السلسلة احلالية

وأفكار الدروس تعكس  االت والعناقيد، وعناوين الدروساجمل
عايري

 
 درس؛بدوره سينعكس على ُمتويات ال هذا .جزائهابأ امل
كِ الكحتحب، و  موضوعات يساعد اخلرباء يف التعامل معو  نهم ميح

املبادئ تبين و  وفق أي مستجدات. باستمرارتطويرها من 
اليت شكلت حتواًل يف لرتكيز، التماسحك، الصرامة(، )ا العاملية
 للصُّفوف الرياضيَّاتكحتحب  يف قهايحتقو  ،الرياضيَّاتتعليم 
نيا  .الدُّ

 التوصيات والمقترحات:

 باألخذ الباحثتانوصي تح  ،الدراسة يف ضوء نتائج
توى كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة  لتطوير ؛بالتصوُّر املقرت ح ُمح
ذلك تطلبت  اجلوانب اليت ، والقيام بتحسنيللصُّفوف الدُّنيا

املشرت كة عايري األمريكية األساسية املبم عايري احملتوى  يف ضوء
  .CCSSM للرياضّيات
مكملة للدراسة  قرتحان القيام بإجراء دراسةوت

توى ؛ تحركز على احلالية عايري امل يف ضوء ذاهتاكحتحب التقومي ُمح
األبعاد ب CCSSM األمريكية األساسية املشرت كة للرياضيَّات

املوازنة ، م عايري املمارسة ،عايري احملتوىالعمق املعريف مل: اآلتية
 .التطبيقو املهارات اإلجرائية، ، و االستيعاب املفاهيميبني 



 (م2018 سبتمرب /هـ1440 ُمرمالرياض )   –62العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

26 

للصفوف العليا،  السابقةتكرار الدراسات كذلك تقرتحان  و 
 ؛ليها املرحلة الثانويةملتوسطة، تومن َث صفوف املرحلة ا

باململكة كحتحب الرياضيَّات املدرسيَّة شامل ل إلحداث تطويرٍ 
  .يف ضوء هذه املعايري العربية السعودية
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ABSTRACT: The purpose of the study was to evaluate the content of the mathematics textbooks for the lower grades 

(Grade I, II and III) in KSA, in light of the content standards of the common core state standards of mathematics CCSSM. 

The study used content analyzing, for the content of student's textbooks, of the primary stage in Saudi Arabia, and approved 

of the academic year 2016/2017. In order to achieve the goals of the study, used analysis tool after verifying of validity and 

stability of its. It was built after analyzing some of resources and tools used in the United States of America. The tool was 

composed of two dimensions to measure: Focus, and coherence, included mathematics content standards for the kindergarten 

to third grade k-3. The study found out that Focus level of the mathematics textbooks content was middle at a percentage of 

52%, 56.5% in the light of the main standards and 43.5% in the light of the non- main standards. The mathematics textbooks 

content reflected the Coherence of the standards by a percentage of 40.43%. In light of these results, the study presented a 

scenario to develop mathematics textbooks in Focus and Coherence. 

 

Key word: The common core state standards of mathematics, mathematics for the lower grades, Content analyzing, 
Evaluating.  
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المرحلة الثانوية نحو العمل  طلبةدور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية اتجاهات 
 التقني والمهني

 
 فهد بن عايد بن مناور الردادي

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة
 عمر بن عبد اهلل بن سلمان السميري
 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدينة املنورة

  هـ23/9/1439 وقبل -هـ 14/7/1439 قدم للنشر

هذه تنمية ودور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف  ،املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين طلبةالتعرف على اجتاهات : هدفت الدراسة إىل المستخلص
شاركوا يف مبادرة  ممنا وطالبة من الصف الثالث الثانوي باملدينة املنورة ( طالب  302من ) الدراسة ن أفرادوتكو  ، العمل التقين واملهين االجتاهات حنو

أداة الدراسة كانت   إذ، التحليليوقد وظفت الدراسة املنهج الوصفي (، وهم ميثلون مجيع جمتمع الدراسة. 1438/1439التأهيل التقين واملهين للعام )
عدد توصلت الدراسة إىل و  عينة حنو العمل التقين واملهين يف ضوء مبادرة التأهيل التقين واملهين.لا( فقرة تقيس اجتاهات 16استبانة مكونة من )عبارة عن 

ن وجهة نظرهم  املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين م طلبةأن دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  :من النتائج، أبرزها
 (.االجتماعي النوع، و عينة، تُعزى ملتغري: )التخصصالعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  كما أظهرت النتائج  .)عالية( كانت بدرجة

 هيلهمتأ بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة: ، هيأن أبرز الصعوبات اليت حد ت من دور مبادرة التأهيل التقين واملهينكما توصلت الدراسة إىل 
بضرورة ويف ضوء النتائج، أوصت الدراسة . األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين التعليم حنو السلبية اجملتمع اجتاهات، و واملهين التقين

تتوافق مع حاجة  للطلبةفرتة املسائية عقد برامج تدريبية يف الوضرورة  ،املرحلة الثانويةصفوف التوسع يف تطبيق مبادرة التأهيل التقين واملهين لتشمل بقية 
 (.2030)العربية السعودية سوق العمل، كما تتوافق مع أهداف رؤية اململكة 

 
 (.2030)العربية السعودية رؤية اململكة التأهيل التقين واملهين، التنمية، االجتاهات، : الكلمات المفتاحية
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  مقدمة:

 العصر احلايل، يشهدها اليت والتكنولوجية العلمية الثورة إن
 احلياة شّتى جماالت يف عميقة حتوالت من تبعها وما

 العربية، البلدان يف ذلك مبا العامل، بلدان وضعت اإلنسانية،
 واالستعداد التطورات املطردة واملتسارعة، مواكبة ضرورة أمام

 على الصراع أن بوضوح تـُْعل ن بوادره مستقبل   حتديات   ملواجهة
 والريادة الزعامة وأن َأُشدِّه، سيكون على رفةاملع حيازة

 على بشريٍّ، مال   رأس   بناء على لأُلمم األقدر ستكونان
 التنمية.  حماور خمتلف يف من الفاعلية عالية درجة
 املؤسسات املنوط رأس على تأيت التعليمية النُّظم نوأل    

 إىل نفسها مدعوة وجدت فقد الغد، أجيال إعداد بعهدهتا

 االرتقاء أجل من الرتبوية،وسياساهتا  فلسفاهتا يف دة النظرإعا

 وسواعدَ  عقول بناء على قادرة التعليمية لتكون اخلدمات جبودة

واملسامهة  العربية املنطقة يف املعرفة جمتمعات بناء على قادرة  
 احلضارة اإلنسانية.  وصنع العاملية املعرفة منظومة يف بفاعلية

 التعليم فإن تنموية، سرتاتيجيةا أي مفتاح هو التعليم كان وإذا"

 تغيري شأنه من الذي األساس املفتاح هو والتأهيل التقين واملهين

 البيئة، على واحلفاظ الفقر، من واحلد العمل واالقتصاد، عامل

التنمية إن (. 3، ص 1432)الزامل،  "نوعية احلياة وحتسني
 وصناعة ةاملكتسب اخلربة مدى تعتمد على الشامل بإطارها

 من البشري املال رأس ميتلكها اليت واملهارات التقنية املعرفة

 البشرية توظيف املوارد يف والعقالنية احلكمة مدى وعلى جهة،

 حتسني يف املتمثلة للتنمية النهائية الغاية لتحقيق أخرى؛ جهة من

 يشكل وبذلك ،(21، ص 2001احلياة )مصطفى،  جودة

 للنمو األساسية الركائز إحدى املهينو  التقين التأهيل والتدريب

(، Stevenson, 2003, p37) ألي بلد واالجتماعي االقتصادي
 العلمي والتكنولوجي من والتقدم التطور ملواكبة وضرورة ملحة

( 3، ص 2009)احلداد،  شاملة ومستدامة تنمية حتقيق أجل
ومُيَكِّن من االستثمار األمثل للقوى البشرية ويؤدي إىل رفع "
لكفاءة اإلنتاجية للعامل واملؤسسة مع ا، وتتجلى أمهيته يف ا

مساعدة الفرد على استغالل طاقاته وتسخريها للعمل النافع 
اجتماعيًّا مع االهتمام حباجة اجملتمع االقتصادية دون احلط 

، ص 2004)بريك،  "من قيمة األهداف التعليمية األخرى
3.) 

م ا ترتكز مهملهين أساس ا كما يـَُعد التأهيل والتعليم التقين وا
جهود التنمية يف أي جمتمع من اجملتمعات، وقد  لإليه ك

أشارت الدراسات والتجارب الدولية املختلفة إىل أمهية الدور 
الذي ميكن أن يلعبه هذا النوع من التعليم يف دفع عجلة 

إن خطط التنمية مهما  إذالتنمية وحتقيق أعلى معدالهتا؛ 
نها أن حتقق أهدافها ومعدالهتا املطلوبة بلغت جودهتا ال ميك

لميًّا وتقنيًّا ومهنيًّا إال إذا توفرت هلا الكوادر البشرية املؤهلة ع
جماالت العمل واإلنتاج، ويف هذا السياق يـَُعد التأهيل  يف كل

ا من  ميعوالتدريب التقين واملهين جب أنواعه ومستوياته واحد 
لك الكوادر البشرية الالزمة أهم الروافد اليت تزود اجملتمعات بت

 (.  167، ص 2008)زيان، 
هذا ويُبدي املسؤولون يف وزارة التعليم ووزارة العمل       

واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف اململكة العربية 
السعودية اهتمام ا كبري ا بالتأهيل والتدريب التقين واملهين، 

لربامج التقنية واملهنية لتكون وتبين احلكومة آماال  كبرية على ا
وجه عام وللمواطن لبنة فاعلة يف تطوير االقتصاد الوطين ب

 خاص.  بوجه
 التقنية املهارات العام التعليم طالب إكساب إىل سعي او       
 الوطنية النهضة مع يتوافق مبا العمل لسوق هتيئهم اليت واملهنية
 القطاعات، كل يف الرشيدة القيادة تقودها اليت الشاملة
 وعمل، تعليم برنامج العمل ووزارة التعليم وزارة أطلقت

 مع والتدريب التعليم خمرجات ملواءمة عملي تطبيقي كربنامج
 الربنامج يشمل إذ ،اخلاص القطاع واحتياجات متطلبات

 االتفاق مت اليت املشرتكة واملشاريع املبادرات من اكبري   اعدد  
  .اسريع   وتنفيذها تفعيلها على

 املرحلة طلبةل املهينو  التقين التأهيل" مبادرة وتـَُعد       
 برنامج حتت تندرج اليت الرئيسة املبادرات إحدى" الثانوية
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 العامة املؤسسة مع بالتعاون تقدميها ويتم وعمل، تعليم
 تقدمي املبادرة هذه خالل من يتم إذ واملهين، التقين للتدريب

 املهارات العام التعليم طلبة إلكساب ؛ومهنية تقنية مواد
 على واحلرص العملية للحياة لتأهيلهم ساسيةاأل والقدرات

 املرحلة يف املبادرة تطبيق ومت م،لديه احملببة املواهب صقل
 املرحلة طلبة على 1437-1436 الدراسي لعامخالل ا األوىل

 التابعة املهنية واملعاهد التقنية الكليات مقر يف وتنفذ الثانوية
 إدارات مجيع يفالعامة للتدريب التقين واملهين  ةللمؤسس

 منظمة وآليات ضوابط وفقباململكة العربية السعودية  التعليم
تلك  يف املشكلة التنفيذية اللجان خالل من عليها االتفاق مت

 مدارس مجيع على تطبيقها يف التوسع وسيتم ،اإلدارات
كة العربية باململ مالتعلي إدارات مجيع يف الثانوية املرحلة

 على املهنية بالربامج امللتحقون الطلبة وسيحصل ،السعودية
 جيتازها اليت املقررات احتساب سيتم إذ احلوافز؛ من عدد

 كمواد واحتساهبا املقررات نظام يف اختيارية كمواد الطلبة
 إىل باإلضافة التقنية، والكليات اجلامعات يف اختيارية

 كربنامج( واحد ختصص يف فأكثر مقررين سلسلة) احتساب
 .(3-2، ص ص 1437)وزارة التعليم،  العمل لسوق تأهيلي

من هنا جاء موضوع الدراسة احلالية والذي يسعى إىل      
مبادرة التأهيل  املرحلة الثانوية حول دور طلبةمعرفة آراء 

 التقين واملهين يف تنمية اجتاهاهتم حنو العمل التقين واملهين.  
 مشكلة الدراسة:

ا مة هتـَُعد عملية التوجيه التقين واملهين من األمور امل      جد 
وهذا يف املراحل الدراسية بعامة واملرحلة الثانوية خباصة، 
قبل  يتطلب وجود توجيه وإرشاد مهين للطلبة يف هذه املرحلة

وبعد خترجهم؛ حّت ال يؤدي ذلك مستقبال  إىل التحاق 
تحاق بسوق العمل االل اخلرجيني باملعاهد واجلامعات أو

يف جهات دون أخرى،  يكون هناك تكدس  س مباشرة، إذ
وهذا ال حيقق حبد ذاته التوازن بني مؤسسات اجملتمع يف قبول 

 أعداد اخلرجيني املتزايدة عام ا بعد آخر.

على وجه  التعليم التقين واملهينيعاين إضافة إىل ذلك       
من املعيقات  د  بية السعودية من عديف اململكة العر  العموم

حنو أثرت على االجتاهات واليت بدورها الثقافية واالجتماعية 
 :ومن أهم هذه املعيقات، العمل التقين واملهين

 التعليم حنو التوجه عن أمورهم أولياءو  الطلبة عزوف 
 .واملهين التقين والتدريب

 التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 
 .األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين

  االعتقاد السائد أن معظم من يلتحق بالتعليم التقين
 واملهين هم الطلبة ذوي التحصيل الدراسي املنخفض.

  يف متطلبات عدم مرونة املقررات الدراسية للتغريات
 املهن يف سوق العمل احمللي.

 يف ودوره ومفهومه، والتقين املهين التعليم مباهية جهل هناك 
 أفراد قبل من أم أنفسهم الطلبة قبل منأ سواء اجملتمع بناء

 .اجملتمع
هلذا اهتمت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية و       

 بقضية التأهيل والتدريب التقين واملهينيف اآلونة األخرية 
حملاولة التغيري من النظرة السلبية حنو هذا النوع من التعليم؛ 

املرحلة الثانوية من اخلرجيني  لطلبة فرصةال أتاحتولذلك 
 واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية ساعات على حلصولا

 والقدرات املهارات إلكساهبم ؛خمتلفة ختصصات يف املهنية
 ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة لتأهيلهم األساسية

، وتزويدهم بقدر من املعلومات لديهم حمببة جماالت يف
ربات واملهارات التقنية واملهنية، لتهيئتهم لسوق العمل واخل

 .  (1)وحتقيق التنمية املستدامة

                                      
يقصد بالتنمية املستدامة: "الرتشيد والقصد يف توظيف املوارد املتجددة ( 1)

بصورة ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها أو تنقص من فائدة جتنيها أجيال 
ستقبل، كما أاها تتضمن احلكمة يف استخدام املوارد احملدودة اليت تتالشى امل

بالتدريج دون أن تتجدد بل واملعرضة إىل الفناء؛ حبيث ال حترم األجيال 
 (. 3، ص1427القادمة من االستفادة منها"" )جامعة امللك عبد العزيز، 
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العربية السعودية رؤية اململكة عليه  وهذا ما أكدت      
ضمن حمور حتقيق اقتصاد الرؤية ـ رمست  فقد (1)(2030)

املواءمة بني خمرجات  اليت تضمنا من األهداف عدد  ـ مزدهر 
اجات سوق العمل، وهتيئة الشباب لدخول التعليم واحتي

سوق العمل، وتطوير مهاراهتم، وتعزيز ودعم ثقافة االبتكار 
وريادة األعمال، وزيادة املنشآت الصغرية واملتوسطة، وزيادة 

 .مسامهة األسر املنتجة يف االقتصاد
وتأيت الدراسة احلالية من بني اهتمامات اإلدارة العامة للتعليم 

ة املنورة من خالل قيامها بربامج ومشاريع مبنطقة املدين
طموحة؛ لدراسة أثر مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية 

 املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين.  طلبةاجتاهات 
وبناء  على ما سبق فقد ظهر للباحثني أن مشكلة        

لتأهيل مبادرة االدراسة احلالية ترتكز يف حماولة التعرف على 
 طلبةاجتاهات التقين واملهين، ومدى ما قد حتدثه من تغري يف 

، ملنورة حنو العمل التقين واملهيناملرحلة الثانوية يف املدينة ا
 وهلذا جاءت الدراسة احلالية.

ة الحالية في السؤال ويمكن تحديد مشكلة الدراس
 ي:الرئيس اآلت

تنمية اجتاهات  ما دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف     
املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين  طلبة

 من وجهة نظرهم؟.
 ية: ؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتويتفرع من الس

ما دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  -1
تقين واملهين املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل ال طلبة

 من وجهة نظرهم؟

                                      
السعودية: ، بأن تكون اململكة العربية 2030( تتلخص رؤية اململكة 2)

العمق العريب واإلسالمي، قوة استثمارية رائدة، وحمور ربط القارات الثالث 
على ثالثة  (. وتعتمد هذه الرؤية9، ص2016، 2030)رؤية اململكة 

  حماور، هي: جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

 التقين التأهيل مبادرة دور من حتد اليت الصعوبات ما -2
 العمل حنو الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين
 ؟من وجهة نظرهم واملهين التقين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
ة حول دور الستجابات أفراد عينة الدراس( α=0,05)الداللة 

املرحلة  طلبةمبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات 
الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة 

 (؟النوع االجتماعي، نظرهم، تُعزى ملتغري: )التخصص

 أهداف الدراسة:

 ية: الحالية إلى تحقيق األهداف اآلت الدراسة سعت
املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةجتاهات ا التعرف على -1

 التقين واملهين.

دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات  حتديد -2
املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين  طلبة

 من وجهة نظرهم. 

 التأهيل مبادرة دور من حتد اليت الصعوبات الكشف عن -3
 حنو الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين
 .من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني  الكشف عن -4
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مبادرة التأهيل التقين 

املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة  طلبةواملهين يف تنمية اجتاهات 
حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم، تعزى ملتغري: 

 (. النوع االجتماعي، )التخصص

 أهمية الدراسة:

 : األهمية النظرية
 العمل التقين  مفهوم أمهية من تنبع أمهية الدراسة احلالية

ساسية إلعداد الكوادر ذاته الذي يُعد القاعدة األ واملهين حبد
 إىل االنطالق بوابة تـَُعد اليت لثانويةا يف املرحلة وخصوص ا ،الفنية
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وتنمية  غرس يتم املرحلة هذه يف إنه إذ الواسع، الوطن رحاب
 الوطن على إجياب ا ينعكس مما نفوسهم، حب العمل يف

 املستقبل. يف ومكتسباته

  قد تسهم الدراسة احلالية يف توفري مرجعية علمية حول
حنو العمل التقين املرحلة الثانوية  طلبةقضية تنمية اجتاهات 

واملهين، وسبل العناية به مما يسهم يف تطوير وبناء وتنمية 
 اجملتمع وتقدمه.

 مهم ا موضوع ا كما تأيت أمهية الدراسة يف أاها تتناول 

املرحلة  طلبةاجتاهات  تنمية خالل من االقتصادية للتنمية
 حنو اآلن العاملي التوجه إذ إنالثانوية حنو العمل التقين واملهين؛ 

 وحتقيق الدخل إلنتاج العمل بسوق واملهين وربطه التأهيل التقين

 التنمية املستدامة. 

  البحث العلمي والباحثون: من املؤمل أن تسهم الدراسة
التقين  التعليميف إثراء البحوث والدراسات املرتبطة مبجال 

واملهين، كما يؤمل أن تفتح نوافذ حبثية تستهدف التوسع يف 
حنو العمل التقين  الطلبةامج اليت تنمي اجتاهات استخدام الرب 

 واملهين.

  األهمية التطبيقية:

  القائمون على مبادرة التأهيل التقين واملهين يف وزارة
التعليم واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين: إذ تتيح هلم 

هم يف تساعد علمية معرفة تقدمي يف الدراسة احلاليةنتائج 
املرحلة الثانوية  طلبةاملبادرة يف تنمية اجتاهات معرفة دور هذه 

حنو العمل التقين واملهين، ومدى ما حتقق من أهداف، 
حنو العمل التقين  الطلبةوإعطاء صورة حقيقية لواقع اجتاهات 

واملهين، والعمل على إعداد املزيد من املبادرات والربامج 
ن تساعد كما ميكن أ،  حنو العمل وتعميقهالتنمية اجتاهاهتم 

نتائج هذه الدراسة يف حتديد الصعوبات اليت تواجه مبادرة 
التأهيل التقين واملهين، والعمل على التغلب عليها، واالرتقاء 

 بأدائها. 

 التوجهات تعزيز ومقرتحاهتا يف الدراسة نتائج استثمار ميكن 

جمال التأهيل  يف يف املرحلة الثانوية الطلبةالتحاق  حنو اإلجيابية
 ريب التقين واملهين.والتد

  حدود الدراسة:

 ية:الدراسة احلالية على احلدود اآلت اقتصرت
اقتصرت الدراسة على مبادرة التأهيل  الحدود الموضوعية:

 املرحلة الثانوية طلبةالتقين واملهين ودورها يف تنمية اجتاهات 
 حنو العمل التقين واملهين.  باملدينة املنورة

رس الثانوية التابعة لإلدارة العامة املداالحدود المكانية: 
 للتعليم مبنطقة املدينة املنورة.

نفذت الدراسة يف الفصل الدراسي األول الحدود الزمانية: 
 .2018/ 2017، 1438/1439من العام الدراسي 
الصف الثالث الثانوي باملدارس  طلبة الحدود البشرية:

املدينة املنورة  الثانوية التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة
 وامللتحقني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين.

 مصطلحات الدراسة: 

الدراسة احلالية على النحو  ميكن حتديد مصطلحات     
 :اآليت

 (:    Roleالدور )
إجرائيًّا بأنه: مدى ما الدور تعرف الدراسة احلالية       

ملرحلة الثانوية يف ا طلبةتسهم به مبادرة التأهيل التقين واملهين ل
تنمية اجتاهاهتم حنو العمل التقين واملهين يف ضوء ما تقدمه 

 الضوئي، كالتصوير هذه املبادرة من برامج تقنية ومهنية
 والتصميم املتعددة، والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة
 وصيانة والسيارات، املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم
 ،األساسية والقدرات املهارات اهبمإلكس ؛اجلوال أجهزة

 يف ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة لتأهيلهمو 
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؛ من أجل تسهيل التحاقهم بسوق لديهم حمببة جماالت
 العمل بعد التخرج. 

 Technical and)مبادرة التأهيل التقني والمهني 

Vocational Rehabilitation Initiative :) 
الية مبادرة التأهيل التقين واملهين تعرف الدراسة احل     

اليت تقدمها  واملهنية التقنية الربامجإجرائيًّا بأاها: جمموعة من 
سسة بالتعاون مع املؤ  وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية

 كالتصوير لطلبة املرحلة الثانوية، العامة للتدريب التقين واملهين
 املتعددة، الوسائطو  والشبكات احلاسب وصيانة الضوئي،
 املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم والتصميم

 على حلصولمن أجل ااجلوال  أجهزة وصيانة والسيارات،
 يف املهنية واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية ساعات

 األساسية والقدرات املهارات إلكساهبم خمتلفة، ختصصات
 يف ومواهبهم هتمقدرا وصقل العملية، للحياة لتأهيلهمو 

تحاقهم بسوق العمل تسهيل ال من مث؛ و لديهم حمببة جماالت
 .بعد التخرج

  :Development)التنمية )
"جهد تعليمي  :( بأاها2003اللقاين واجلمل ) هايعرف      

تعلمني جبانب ا إىل زيادة إملام املمقصود يؤديه الباحث سعي  
الغرض  هلذادت من خالل مادة جتريبية أعحمدد سبق تعيينه، 

 (.19 ص) تستهدف حتقيق ما سبق إبرازه للبحث"
املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةويقصد بتنمية اجتاهات        

التقين واملهين إجرائي ا يف الدراسة احلالية بأاها: زيادة اكتساب 
املرحلة الثانوية امللتحقني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين  طلبة

 بية مرغوب فيها حنو العمل التقين واملهين.اجتاهات إجيا
 (:Directionsاالتجاهات )

 واملعتقدات األفكارمن  لعدد   ُعرِّف االجتاه بأنه: تنظيم     

ذلك  تفضيل حنو ينزع الفرد مما جيعل ما، موضوع جتاه قضية أو
 (.Edward, 1998, p45رفضه ) املوضوع أو

رائيًّا بأنه: االستعداد وتعرف الدراسة احلالية االجتاه إج     
يف  امللتحقوناملرحلة الثانوية  طلبةالنفسي الذي يعرب عنه 

مبادرة التأهيل التقين واملهين حنو العمل التقين واملهين، ويقاس 
بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب أو الطالبة من خالل أداة 

 مت إعدادها هلذا الغرض.

 اإلطار النظري

 التأهيل التقني والمهني
 مقدمة:
 الستيعاب رئيس التأهيل والتدريب كمحرك موضوع يربز      

 خطط خدمة يف واستخدامه التقدم العلمي والتكنولوجي

 وخباصة يف املختلفة، الدول يف واالجتماعية التنمية االقتصادية

 وترية زادت كلما أنه فيه الشك ، وممااملتقدمة الصناعية الدول

 والتدريبالتأهيل أمهية  زدادتالتكنولوجي االعلمي و  التطور

 جلعله ومنفذيه خمططيه تواجه اليت التقين واملهين والتحديات

املتسارعة )جابر،  التدريبية االحتياجات تلبية يف أسرع وأكفأ
 أهم بني من التأهيل والتدريب يـَُعد (؛ لذلك15، ص 2001

 حتقيق املزايا يف ملسامهته البشرية باملوارد اخلاصة النشاطات

 واخلدمات اإلنتاج املعاصرة، فتكنولوجيا للمنظمات لتنافسيةا

 واالستعداد والقابليات املهارات متنوعة من مستويات تتطلب

، ص 2003اإلنتاجية )عباس،  الكفاءة ورفع معها للتوافق
202.) 

 مفهوم التأهيل التقني والمهني:
عرفت األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل       

( التأهيل التقين واملهين بأنه: "أحد أمناط التدريب، 2017)
وهو اجلهود املنظمة واملخططة اليت هتدف إىل منح املتدربني 
فرصة الكتساب مهارات ومعارف تطبيقية متخصصة بغرض 
إعدادهم لالخنراط يف سوق العمل من خالل أفضل الفرص 

هنية وإتاحة اجملال للفنيني؛ لتحديث مهاراهتم التقنية وامل
وتوسيع قاعدهتا وأيض ا االرتقاء هبا ملستوى أعلى؛ نظر ا لتزايد 
احلاجة لتأهيل عدد أكرب من العاملني يف اجملاالت التقنية 
والصناعية والفنية واحلاجة امللحة لتلبية متطلبات سوق العمل 

 .ملهنية املتميزة يف ختصصاهتا"من هذه الكوادر ا
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 ي الملكة العربية السعودية: ف والمهني التأهيل التقني أهمية
يف اململكة  واملهين التقين والتأهيل بالتعليم االهتمام يزداد      

 االجتماعي التطور بسبب وذلك العربية السعودية باستمرار؛

 هذه من العمل، ويزيد أوجه كل يف ودخول التقنية واالقتصادي

 : (32-31، ص ص 2016)الشايف،  يةاآلت العوامل األمهية
 "واحتياجات التعليم خمرجات بني القائمة الفجوة ستمرارا 

 املهارات. من العمل سوق

 الوطنية البشرية املوارد من عمل عن الباحثني عدد تزايد 

 على القادرة الفئات من غريها أو التعليم خمرجات من سواء

 على األشخاص حصول فرص من التأهيل ويزيد العمل،

 الوظائف املناسبة. 

 العمالة حمل الوطنية العمالة حاللإو  التوطني حنو التوجه 
 مع السكانية الرتكيبة على احملافظة أجل من ؛الوافدة
 والذي التشغيل مستوى على هذات الوقت يف احلفاظ
 .الوافدة العمالة به اتسمت ملا مقاربة تامهار  يتطلب

 وحتسني نتاجاإل تكنولوجيا يف تاالتطور  ملواكبة احلاجة 
 .جديدة اطبأمن اخلدمات أداء

 الوظيفة ممارسة عند اإلدارة يف تااملتغري  ملواكبة احلاجة 
 .اخلدمة فرتة العمل سأر  وعلى

 جهود دعم يف املهينو  التقين والتأهيل التعليم أمهية ومع     
 البشرية الكوادر تكوين يف احملوري ودوره املستدامة التنمية
 يف كبريوأثره ال البطالة، من للحد املتبعة اآلليات وأهم
 املعيشة ومستوى الفرد ودخل والبطالة التشغيل تامتغري 

 بني يفصل اخلليجية البلدان يف العملي الواقع فإن للمواطن،
 بينهما الفرق لاز  وما ،التطبيقي والتدريب األكادميي التعليم

والتأهيل  التعليم إىل األكادميي التعليم ةنسب نإ إذكبري ا؛ 
 نسبة تزيد ال إذ ،العربية البلدان يف اجدًّ  متدنية واملهين التقين

 دول كل يف األكادميي إىل واملهين التقين بالتعليم امللتحقني
 إذ يًّاصناع املتقدمة الدول عكس على%( 10) عن اخلليج
 من أكثر إىل واملهين التقينوالتأهيل  التعليم نسبة تصل

 ."اأملاني يف احلال هو كما الدول بعض يف %(70)

 :والمهني للتأهيل التقني فعالة منظومة اءبن متطلبات
التأهيل  منظومة تطوير إىل العامل دول خمتلف تسعى       

 البشرية الكوادر أجل تأهيل من واملهين والتدريب التقين

 العيش الكرمي وتوفري املستدامة؛ التنمية لتحقيق الالزمة؛

 أي يف التقين واملهين التأهيل والتدريب حيقق ولكي ملواطنيها،

-50، ص ص 2016)الشايف،  يأيت يتطلب ما أهدافه دولة
53) : 
 للتأهيل والتدريب التقين  وموحدة شاملة سرتاتيجيةا وجود

 املستوى الوطين. على املهينو 
 التأهيل والتدريب التقين  منظومة وفاعلية كفاءة رفع

 واملهين.
 واملهين. التأهيل والتدريب التقين منظومة مرونة رفع 
 خطط باحتياجات التقين واملهين هيل والتدريبالتأ ربط 

 العمل. وسوق التنمية
 التقين  التأهيل والتدريب منظومة تطوير عملية استمرارية

 واملهين.
 للجميع. التقين واملهين التأهيل والتدريب توفري 
 بالتكامل التقين واملهين التأهيل والتدريب نظام يتسم أن 

 األخرى. التعليمية األنظمة مع

 التقني والتدريب التأهيل تواجه التي التحديات أهم
 : والمهني

ب التقين واملهين ميكن إجياز أهم التحديات اليت تواجه التدري
 ية: يف النقاط اآلت

 التأهيل حنو التوجه عن أمورهم أولياء وأ الطلبة عزوف 
 .واملهين التقين والتدريب

  .نظرة اجملتمع الدونية هلذا النوع من التعليم 

 هذا النوع من التعليم، ودوره يف  وعي اجملتمع بأمهية عدم
 إعداد القوى البشرية املدربة اليت حتقق متطلبات التنمية.

  عادات اجملتمع وتقاليده اليت متيل إىل التعليم األكادميي
 الذي حيقق املكانة املرموقة للملتحقني به.



 (م2018سبتمرب  /هـ1440 رمحمالرياض )   –62العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 
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  للخرجيني، وندرة استكمال الطلبة فرص العمل ندرة
 .اجلامعي حملدودية الكليات التقنية واملهنيةللتعليم 

 توسيع على التعليمية األنظمة تركز أن من بد ال ولذا    
 باملضامني واالهتمام واملهين، التقين والتدريب التأهيل قاعدة
 أهداف تنحصر وأال   الدراسية، املناهج يف واملهنية التقنية
 تلك بل يفةلوظا إىل املؤدي والتأهيل التدريب يف التعليم
 فرص وإجياد االبتكار من الطالب متكن اليت التعليمية الربامج
 ص ،2016 الطويسي،؛ و 411، ص 2012حليب، ) العمل

73.) 
 مبادرات يف السعودية العربية اململكة جتربة تكون وقد    

 يف واملهين التقين والتدريب والتأهيل العام التعليم بني التكامل
 االجتاهات غرس يف وأجنحها السبل فضلأ من الثانوية املرحلة

من و  واملهين، التقين والتدريب التأهيل حنو وتنميتها اإلجيابية
 .عام بوجه واملهين التقين العمل حنو السلبية النظرة تغيري مث

 التقني التأهيل في السعودية العربية المملكة تجربة
 : والمهني

 اململكةيف  امًّ مه اقطاع   واملهين التقين التدريب ميثل      
 التقين للتدريب العامة املؤسسة تـَُعد إذ السعودية العربية
 مؤسسات أكرب من ـ القطاع هذا عن املسؤولة اجلهة ـ واملهين

 جودة يف ام  متقدِّ  مركز ا اململكة حققت كما بالعامل التدريب
 ملؤشر طبق ا العامل مستوى على واملهين التقين التدريب أداء

 جمموعة عن الصادر واملهين التقين والتدريب مللتعلي األداء
 دول على ذلك يف متفوق ا ،2013 للعام االستشارية بوسطن

 املؤسسة) والتدريبية التعليمية جتربتها يف وعمق تاريخ ذات
 (. 1433 واملهين، التقين للتدريب العامة
 بتنفيذ واملهين التقين للتدريب العامة املؤسسة وتقوم هذا     
 املختلفة جماالته يف واملهين التقين بالتدريب املتصلة جالربام

 العمل رأس على والتدريب والتجارة والزراعة كالصناعة
 والكفاية األداء لتطوير ؛املهنية والدراسات البحوث وإجراء

 إدارة: هي عامة إدارات عدة وتضم ،العاملة للقوى اإلنتاجية
 وبرامج ارجي،اخل لالبتعاث الشريفني احلرمني خادم برنامج

 وتقنية املناهج، وتطوير وتصميم املشرتك، التدريب
 وخدمات املتدربني، وخدمات والتدريب، والتقومي املعلومات،

 (.10 ص ،1432 الزامل،) التدريب هيئة

 التقنيوالتأهيل  العام التعليم بين التكامل تامبادر 
 في المملكة العربية السعودية: والمهني

والتأهيل  العام التعليم قطاعي بني كاملالت مشروع إن      
 واملهين يف اململكة العربية السعودية يتناول التقين والتدريب

 يني:اآلت احملورين
 العام التعليم بين المسارات وتكامل األول: مرونة المحور

 التقني والمهني. والتأهيل والتدريب

 :يأيت ما منها مبادرات، عدة احملور هذا ويتضمن     
 مسارات بني التكامل حتقق مرنة دراسية مسارات ميتقد 

 التعليم تقومي هيئة مع بالتنسيق الصناعية واملعاهد العامة الثانوية

 للمهارات. واملقاييس السعودية
 اخلطة مهنية( ضمن اختيارية )شهادة مهنية مقررات إضافة 

 العامة.  الثانوية مبسارات التعليمية
 الشركات مع بالتعاون عملال رأس على تدريب برامج تقدمي 

 العمل. لسوق املؤهلة املهنية باملهارات الطلبة لتزويد الرائدة

 حول العام التعليم طلبة وتثقيف تهيئةالثاني:  المحور
 ل. العم وسوق العملية الحياة

 :أيتي ما منها ،تامبادر  عدة احملور هذا ويتضمن
 للعمل الطلبة هتيئة يف تساعد مفاهيم جا ر إدو  تصميم 

 مرحلة يف بالعمل للنجاح الالزمة احلياتية تاباملهار  وتزويدهم
 .الثانوية التعليم

 رشادواإل والتوجيه للتثقيف مشرتكة منصة وتنفيذ تصميم 
 . املهين

 الذهنية الصورة لتحسني متكاملة عالميةإ تيجيةاسرت ا بناء 
 العالقة فاأطر  مجيع مع والتواصل املهينالتقين و  العمل عن

ر، األس ت،قياداال ،علمنيامل، طالبال) ملدرسيا باجملتمع
 ع(اجملتم



 ....دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية فهد بن عايد الردادي وعمر بن عبداهلل السمريي: 

 

37 

 ؛الثانوية املرحلة واملعلمني يف املرشدين تامهار  تطوير 
 ة. املهني تااالستشار  لتقدمي

 دورهم يعزز مبا الرتبوية والقيادات املعلمني تامهار  تطوير 
 لسوق لتهيئتهم ؛الالزمة والقيم تااملهار  الطلبة كسابإ يف

 ل. العم
 للطلبة ومجاعية فردية توجيه مجابر  وتنفيذ متصمي 

 ميوهلم مع تتناسب اليت التخصصات اختيار على تساعدهم
 ل. العم وسوق التنمية احتياجات مع يتوافق ومبا هتماوقدر 

 أمهية تعزز واجتاهات تاومهار  مفاهيم جا در إو  تصميم 
 (. 109-107، ص ص 2016 )الشايف، املهينالتقين و  العمل

 :الثانوية المرحلة طلبةل المهنيالتقني و  هيلالتأ مبادرة
 الفرصة يف اململكة العربية السعودية التعليم وزارة أتاحت     

 ساعات على حلصولا املرحلة الثانوية من اخلرجيني طلبةل
 ختصصات يف املهنية واملعاهد التقنية الكليات يف تدريبية
 هيلهملتأ األساسية والقدرات املهارات إلكساهبم ؛خمتلفة
 حمببة جماالت يف ومواهبهم قدراهتم وصقل العملية، للحياة
 .من أجل تسهيل التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج لديهم

 ؛للطلبة واملهنية التقنية الربامج من عدد على املبادرة وحتتوي
 والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة الضوئي، كالتصوير
 املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، والرسم والتصميم املتعددة،

 أخرى خيارات إضافة مع اجلوال، أجهزة وصيانة والسيارات،
كل فصل دراسي جديد )املؤسسة العامة للتدريب التقين  يف

 .(2، ص 1436واملهين، 
 املرحلة طلبةل املهينالتقين و  التأهيل مبادرة أهدافومن      

 : الثانوية
 التقنية جملاالتا يف األساسية باملهارات طلبةال تزويد 

 .واملهنية
 التخرج بعد العمل بسوق التعليم طلبة التحاق تسهيل . 
 املهنية بالتخصصات االلتحاق على الوطن أبناء تشجيع 

 .العمل سوق حيتاجها اليت والتقنية

 اإلجيابية الصورة وتعزيز املهين والعمل التقنية ثقافة نشر 
 .املهين العمل عن
 وبناء موقدراهت مميوهل اكتشاف على الطلبة مساعدة 

 .يلاألو   املهين مإعداده
 بيئة يف هلم احملببة املهن ملمارسة للطلبة الفرصة إتاحة 

 .عملية تدريب
 واجملتمع العام التعليم طلبة لدى جيابيةاإل االجتاهات غرس 

 مهارات من والتمكن املهينالتقين و  العمل حنو املدرسي
 .تنوع ا أكثر حياتية

 التقين التدريب وبرامج التعليم هجمنا بني التكامل 
العربية السعودية  للمملكة التنموية األهداف لتحقيق ؛واملهين

 .(2، ص 1437)وزارة التعليم، 

 ثانًيا: الدراسات السابقة

( إىل Scharfenberg, 2002هدفت دراسة شارفنربج )    
التدريب  حنو الثانوية املدرسة خرجيي الكشف عن اجتاهات

أويل، ولتحقيق ذلك استخدمت  مهين هين كاختيارالتقين وامل
الدراسة املنهج املسحي التحليلي، ومتثلت أداة الدراسة يف 

 من خترجوا ممن عشوائيًّااختريوا  ( طالب ا70) استبانة طبقت على

وبعد  ،يف دولة كندا ألربتا شرق يف مشال ثانوية مدارس مخس
 أظهروا اجتاهًّا( طالب ا 28مجع البيانات أظهرت النتائج أن )

( طالب ا 19أظهر ) يف حنيالتقين واملهين،  التدريب إجيابيًّا حنو
 الطالب اجتاهات وقد تأثرت حمايدون، والبقية سلبيًّا، اجتاه ا

التقنية  أماكن التدريب وعدد واملال، واالهتمام، بالرغبة
 الدراسة أوصت املهنية، ولذلك التدريب مبراكز واملهنية، والوعي

 بني الطالب بأمهية التدريب التقين واملهين الوعي نشر ةبضرور 

 املدارس الثانوية.  يف واخلطابات خالل الندوات من
 ,Palmer & Daveكما هدفت دراسة باْلَمْر وديف )      

اجتاهات  على تؤثر اليت العوامل عن ( إىل الكشف2007
 يةوال يف واملهين التقين التعليم حنو الثانوية املرحلة طالب

ميتشغان يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن أجل حتقيق 
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ذلك اتبعت الدارسة املنهج الوصفي املسحي، ومتثلت أداة 
الدارسة يف استبانة طبقت على عينة عشوائية من طالب 

( طالب ا، وقد كشفت 341املرحلة الثانوية بلغ عددهم )
 حنو البالط اجتاهات على  الدراسة أن أهم العوامل اليت تؤثر

 يلتحق من الطالب أن هي: اعتقاد واملهين التقين التعليم

 حتصيل العلوم عييستط ال من هو التقين واملهين بالتعليم

 الطالب وغريها، كما أظهرت الدراسة أن التحاق والرياضيات

إجيابية لديهم قد أسهم يف تكوين اجتاهات باملعاهد املهنية 
 املهين. حنو العمل 

 دور ( فقد هدفت إىل قياس2009ة احلداد )أما دراس     

للمتدربني من  عمل فرص إجياد يف واملهين التقين التدريب
خرجيي املرحلة الثانوية يف مدينة غزة بدولة فلسطني، وتكونت 

بطريقة عشوائية من كلية  اختريوا( طالب ا 300العينة من )
تدريب غزة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ولإلجابة عن 

( فقرة، 70استبانة تكونت من ) أُعد تسئلة الدراسة أ
 املهين التخصص عن للرضا  وأظهرت النتائج مستوى عاليا  

كما أظهرت  املكتسبة من التدريب، الفنية واملهارات والتقين،
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 
التخصص، ويف ضوء تلك النتيجة أوصت الدراسة بضرورة 

 باإلرشاد اخلاصة األمور وال سي ما بتطويره املنهاج مستوى عرف

 .التدريب يف تدرجهم مراحل حسب املهين للطالب والتوجيه
 على التعرف( إىل 1430وكذلك هدفت دراسة فالتة )      

 طالب نظر وجهة من الثانوية املدارس يف املهين التوجيه واقع

واستخدمت ، مبدينة مكة املكرمة ثانويال الثالث الصف
، ومتثلت أدوات الدراسة يف مقياس ة املنهج الوصفيالدراس

عن التوجه املهين والتقين يف املرحلة الثانوية، ومقياس عن 
اق بالكلية التقنية، طبق أسباب عزوف الطالب عن االلتح

ن على عينة عشوائية من طالب املرحلة الثانوية بلغ املقياسا
البيانات أظهرت النتائج أن ( طالب ا، وبعد مجع 356عددهم )

مرتفعة، كما أظهرت عدم وجود  التوجه املهين كان بدرجة
فروق ذات داللة تعزى ملتغري التخصص، ويف ضوء تلك 

 يف اإلعالم وسائل مشاركةالنتيجة أوصت الدراسة بضرورة 

 االجتماعية النظرة تصحيح يف للمساعدة املهن أمهية إبراز

 ية.   احلرف للمهن
( إىل التعرف على 1432دفت دراسة الزامل )وه      

 واملهين التقين التدريب حنو الثانوية املرحلة طالب اجتاهات
، ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت الدراسة مبدينة الرياض

املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة طبقت على 
عينة عنقودية من طالب الصف الثالث الثانوي بلغ عددهم 

%( من 70أن ) إىلالدراسة  وتوصلتطالب ا،  (390)
الطالب أظهروا اجتاهات إجيابية حنو التدريب التقين واملهين 

االجتماعية واالقتصادية وقدرته على تلبية االحتياجات 
، كما أظهرت عدم وجود فروق بني أفراد العينة والشخصية

بأمهية تعزى ملتغريات احلي السكين، وقد أوصت الدراسة 
 فيه الفرص واملهين وتوسيع التقين التدريب برامج يف التنوع

 لديهم. جيابيةاإل االجتاهات للطالب الستثمار
( إىل التعرف على 2014دراسة بريك ) هدفت يف حني      

حتقيق  يف التطبيقية البلقاء جامعة يف والتقين املهين التعليم دور
جهة نظر من و  األردنيف  للتطوير ومقرتحات املستدامة التنمية
، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، ومتثلت أداة الطلبة

الدراسة يف استبانة طبقت على عينة عشوائية طبقية من 
( طالب ا 477خرجيي املرحلة الثانوية بلغ عددهم ) الطلبة

وطالبة، وتوصلت الدراسة إىل أن دور التعليم املهين والتقين  
املستدامة، كما  كان بدرجة متوسطة يف حتقيق التنمية

زى ملتغري ج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعأظهرت النتائ
 .النوع

( إىل 2014وأخري ا هدفت دراسة هزامية وإمساعيل )      
 التعليم مرحلة يف املهنية الرتبية مسامهة مدى على التعرف

 الثانوي املهين التعليم الطلبة حنو اجتاهات تنمية يف األساسية
وظفت الدراسة املنهج الوصفي،  ذلك لتحقيقو  ،يف األردن
كامل  على ( فقرة، وزعت49) من مكونة استبانة وصممت

( معلم ا ومعلمة، وبعد مجع 91من ) املكون الدارسة جمتمع
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 الرتبية مسامهة على املوافقة البيانات أظهرت النتائج أن درجة

 كانت بدرجة املهين التعليم حنو االجتاهات تنمية يف املهنية

 داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما إجيابية،

العلمي، ويف ضوء  التخصصو  اجلنس ملتغري تعزى إحصائية
 بكل املدارس تلك النتيجة أوصت الدراسة بضرورة تزويد

 والتعليم التقين واملهين. املهنية الرتبية عن جديد

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

أهم  تركزتللدراسات السابقة  يف ضوء العرض السابق     
النقاط اليت تربط بني هذه الدراسات والدراسة احلالية يف 

 اآليت:
 أواًل: أوجه االتفاق: 

لدراسات السابقة يف ا غالبية الدراسة احلالية مع اتفقت     
 ية:اجلوانب اآلت

  املرحلة الثانوية  طلبةاملتغري املستقل؛ برامج تنمية اجتاهات
قين واملهين، ويف الدراسة احلالية مبادرة التأهيل حنو العمل الت
 التقين واملهين.

   املرحلة الثانوية حنو  طلبةاملتغري التابع؛ تنمية اجتاهات
 العمل التقين واملهين.

 وقائمة الصعوباتأدوات الدراسة، وهي: االستبانة ، . 

 يف الدراسة. التحليلي استخدام املنهج الوصفي 

 :ثانًيا: أوجه االختالف
لدراسات السابقة ا غالبية الدراسة احلالية عن اختلفت     

 ية:يف اجلوانب اآلت

املتغري املستقل الذي تسعى الدراسة احلالية إلثبات درجة      
ال توجد دراسة ـ  إذفعاليته وهو: مبادرة التأهيل التقين واملهين 

على حد علم الباحثني ـ تناولت هذه املبادرة بالدراسة 
 والبحث.

املتغري التابع الذي تسعى الدراسة إىل حتقيقه وهو: تنمية      
املرحلة الثانوية باملدينة املنورة حنو العمل التقين  طلبةاجتاهات 

واملهين، فال توجد دراسة ـ على حد علم الباحثني ـ تناولت 
 املرحلة الثانوية باملدينة املنورة. طلبةذلك لدى 

 ثالثًا: أوجه اإلفادة:
ت السابقة يف اجلوانب ادت الدراسة من الدراساأف     

 ية:اآلت
 وتزايد اإلحساس التأكيد على أهمية الدراسة الحالية ،

أمجعت الدراسات اليت متت  فقدبضرورة قيامها: 
املرحلة الثانوية  طلبةمراجعتها على أمهية تنمية اجتاهات 

حنو العمل التقين واملهين يف حتقيق التنمية املستدامة، 
عمق ذلك من إحساس الباحثني بأمهية التوجه حنو وقد 

قيام دراسة تعمل على حتقيق ذلك، خصوص ا يف ظل 
 عدم قيام دراسة حملية.

 :تعد الدراسات  إذ دعم الدراسة في جوانبها النظرية
السابقة أحد األبعاد املهمة اليت أثـَْرت الدراسة احلالية يف 

ة اخلصبة ة األرضيتأصيل إطارها النظري، وكانت مبنزل
 وقدأدوات الدراسة وموادها،  الباحثاناليت بىن عليها 

عملت على تضييق الفجوة بني التنظري والتطبيق، 
واستمدى منها الباحثان منهجية ربط اجلانب النظري 

 باجلانب التطبيقي.

 ويتجلى دعم الدراسة الحالية في جوانبها اإلجرائية ،
 ذلك من خالل مساعدهتا للباحثني يف:

 الدراسة وهي: استبانة قياس دور  د وتصميم أدايتإعدا
 طلبةمبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات 

وقائمة املرحلة الثانوية حنو العمل التقين واملهين، 
الصعوبات اليت حتد من دور مبادرة التأهيل التقين 

طلبة املرحلة الثانوية حنو العمل  واملهين يف تنمية اجتاهات
وضبطها )التحقق من  واملهين من وجهة نظرهم، التقين

 صدقها وثباهتا(. 
  صياغة تساؤالت الدراسة مبا يتسق مع االجتاه العام

 للنتائج اليت توصلت هلا الدراسات السابقة.
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   االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة
الدراسة احلالية، ملعاجلة نتائج الدراسة وتفسريها 

ا يف ضوء أهداف الدراسة احلالية وما توصلت ومناقشته
 إليه الدراسات السابقة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:
بناء  على مشكلة الدراسة وتساؤالهتا فإن املنهج املالئم      

يعتمد على  إذ، التحليلي للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي
يعي دون أي "وصف الظاهرة وصف ا دقيق ا يف وضعها الطب

، ص 2008تدخل من قبل الباحث" )إبراهيم وردادي، 
(، وبناء على ذلك اختارت الدراسة احلالية هذا املنهج 96

املدروسة وحتليل استجابات عينة الدراسة من  ةلوصف الظاهر 
املرحلة الثانوية، مث حتليل البيانات وتفسري النتائج اليت مت  طلبة

 التوصل إليها. 
 مجتمع الدراسة:

املسجلني  الطلبةتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع      
يف مبادرة التأهيل التقين واملهين من الصف الثالث الثانوي 
يف مدارس التعليم العام مبنطقة املدينة املنورة التعليمية للعام 

والبالغ عددهم حسب إحصائيات ،1438/1439الدراسي 
ة املنورة واملؤسسة العامة اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة املدين

 ( طالب ا وطالبة.420للتدريب التقين واملهين )
 عينة الدراسة: 

اختار الباحثان كامل نظر ا لصغر جمتمع الدراسة فقد     
 ليمثلوا عينة الدراسة. أفراده
أداتا الدراسة )االستبانة، وقائمة وقد وزعت       

 الطلبةع على جمتمع الدراسة املكون من مجيالصعوبات( 
املسجلني يف مبادرة التأهيل التقين واملهين من الصف الثالث 

 وزع لعام مبنطقة املدينة املنورة، إذالثانوي يف مدارس التعليم ا
بلغ العدد  األداتني، مث بعد مجع الطلبة( على 400عدد )

املستكمل واليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي 
 :اآليت، كما هو مبني يف اجلدول (302)

 1جدول 
 الموزعة والمستكمل منها والمفقود والمستبعد  وقائمة الصعوبات عدد االستبانات

 العدد المستكمل العدد المستبعد العدد المفقود العدد العائد العدد الموزع

400 335 65 33 302 

الدراسة على مجيع  أدايتتوزيع  اتضح (1)من اجلدول      
بعد استبعاد أفراد العينة ( 400دها )الدراسة وعد جمتمعأفراد 

 األداتني؛ وعند مجع ( طالب ا وطالبة20االستطالعية وعددهم )
لعدم حضور ( 65كان العدد املفقود )  ، إذ(335مت إرجاع )

 بسبب وجود اختبارات حتصيلية ؛الطلبة يف يوم التوزيعبعض 

من  طلبة آخريننسحاب ال، و يوم تطبيق األداةلديهم يف 
( لعدم اكتمال البيانات أو  33، كذلك مت استبعاد )املبادرة

كانت االستجابات غري منطقية. وبذلك يصبح العدد 
 لَ ث  مَ ، وهذا العدد (302النهائي الصاحل للتحليل اإلحصائي )

 %( من جمتمع الدراسة.72نسبة )
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 لعينة الدراسة حسب المتغيرات: وصف  ي وفيما يأت
 متغير )التخصص(:

  2جدول 
 زيع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير: التخصصتو 

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير
 %11.26 34 أديب

 %88.74 368 علمي
 %100 302 اجملموع

ذوي من أن عدد أفراد العينة  تبني (2)من اجلدول      
%(، 23.47( طالب ا وطالبة بنسبة )34بلغ ) التخصص األديب

( 268بلغ ) ذوي التخصص العلمي وأن عدد أفراد العينة
 %(.76.53طالب ا وطالبة بنسبة )

 (: االجتماعي متغير )النوع
  3جدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفًقا لمتغير: النوع )ذكر ـ أنثى(
 النسبة المئوية العدد فئات المتغير

 % 90.06 272 ذكر
 % 9.94 30 أنثى

 % 100 302 اجملموع
أن عدد أفراد العينة من الذكور بلغ  بنيت (3)من اجلدول 

%(، وأن عدد أفراد العينة من  90.06( طالب ا بنسبة )272)
 %(.9.94( طالبة بنسبة )30اإلناث بلغ )

 أدوات الدراسة:

أواًل: إعداد استبانة لقياس دور مبادرة التأهيل التقني 
انوية نحو المرحلة الث طلبةوالمهني في تنمية اتجاهات 

 تقني والمهني.العمل ال
 خطوات تصميم االستبانة:

بناء  على مشكلة الدراسة احلالية وأهدافها وتساؤالهتا،      
وبعد مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات الرتبوية ذات 
الصلة بالدراسة احلالية واليت مت االستفادة منها يف اإلطار 
النظري من الدراسة، قام الباحثان بصياغة االستبانة يف 

( 25صورهتا األولية، وقد احتوت على جمموعة من الفقرات )
فقرة؛ اليت تقيس دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية 

، ثانوية حنو العمل التقين واملهيناملرحلة ال طلبةاجتاهات 
ويقابل كل فقرة من الفقرات مقياس مخاسي متدرج، وهو: 

ا ـ عالية ـ متوسطة ـ منخفضة   ـ منخفضة جد ا(، )عالية جد 
 صدق االستبانة:

 مت التحقق من صدق االستبانة من خالل:      
 بعرض الباحثان قام )آراء احملكمني(، إذ المحكمينالصدق 
 جمال يف اخلربة ذوي من منياحملك من عدد   على االستبانة

 واملراكز واملعاهد الكليات يف واملهين التقين والتدريب التعليم
 ومن التدريس، وطرق املناهج جمال ويف ة،واملهني التقنية

 املشرفني بعضالرتبوي، و  والتقومي القياس جمال  يف املختصني
 يف رأيهم إلبداء وذلك واملهين؛ التقين التأهيل مبادرة على

 ودقة صياغتها وسالمة عباراهتا، أمهية تلك الفقرات، ووضوح
 طلبةومناسبتها لطبيعة  مالءمتها وحمتواها، ومدى مفرداهتا

املرحلة الثانوية، كما طُل ب منهم إضافة أو حذف أو تعديل 
  ما يرونه مناسب ا.  
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وبناء على آراء احملكمني حول مناسبة االستبانة      
ألهداف الدراسة مت تعديل وإضافة وضم بعض الفقرات إىل 

( فقرة، وعليه أصبحت 16أن أصبح عدد فقرات االستبانة )
االستبانة تتمتع بالصدق الظاهري وهو ما يطلق عليه )صدق 

 احملكمني(. 

للتأكد من صدق االتساق الداخلي  الداخلي: االتساق
معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة بني  اسُتخد ملالستبانة 

وبيان  كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية هلا
ا، وذلك بعد تطبيق االستبانة على العينة مستوى الداللة هل

 :كانت النتائج على النحو اآليتالتجريبية، و 
 4جدول 

 الداخلي االتساق بيرسون لحساب ارتباطمعامل  

 معامل االرتباط الفقرة م

 0.672 ميويل واجتاهايت التقنية واملهنية عن يف الكشف املبادرة سامهت 1

 0.779 التقنية واملهنية. راعت املبادرة ميويل ورغبايت 2

 0.885 أصحابه. وحب العمل وتقدير صقيم العمل لدي  كاألمانة واإلخال من ْت املبادرة 3

 0.913 مما عزز مهاريت يف مهنيت التطبيقية باملهارات النظرية املعلومات ربطت املبادرة 4

 0.685 يناسب قدرايت وميويل. الذي ملاملؤهل لسوق العاملهين الربنامج  اختيار على ساعدتين املبادرة 5

 0.738 أشعرتين املبادرة باحتياج اجملتمع إىل العمل التقين واملهين. 6

 0.851 من ْت املبادرة لدي  روح االنتماء للوطن وخدمته. 7

 0.872 اجملتمع. املوجودة يف املهن بعض حنو السلبية يف تعديل اجتاهايت سامهت املبادرة 8

 0.827 بادرة لدي  االجتاهات اإلجيابية حنو العمل التقين واملهين من خالل األداء العملي.عززت امل 9

 0.791 اجتماعية واقتصادية. أبعاد ذات عملية أكسبتين املبادرة مهارات 10

 0.901 ودورها يف تعزيز السلوك اإلجيايب. املهينالتقين و  العمل قيم ساعدتين املبادرة على إدراك  11

 0.841 شجعتين املبادرة لالستثمار يف سوق العمل. 12

 0.652 عرفتين املبادرة ببعض الصعوبات اليت تواجه العمل التقين واملهين. 13

 0.793 أشعرتين املبادرة بأمهية العمل التقين واملهين. 14

 0.846 يد ملستقبلي.تضمنت املبادرة جوانب تتعلق بالتوجيه واإلرشاد املهين مما ساعدين يف التخطيط اجل 15

 0.643 سامهت املبادرة يف تزويدي ببعض اخلربات واملهارات الالزمة إلتقان العمل. 16

 0.812 مجيع الفقرات 

أن قيم معامالت االرتباط للفقرات  تبني (4)من اجلدول 
( إىل 0.643حسب معامل ارتباط بريسون تراوحت من )

اط ودالة إحصائي ا ( وهي قيم موجبة ومرتفعة االرتب0.913)
(، تشري إىل االتساق α= 0.05عند مستوى الداللة )

بعض، وبني الفقرات والدرجة بني الفقرات بعضها ب الداخلي
 الكلية، وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق.

  :)االستبانة( ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات االستبانة مت تطبيقها على عينة جتريبية       
تمع الدراسة وخارج عينته، بلغ عدد العينة التجريبية من جم

ثبات بطريقة ال( طالب ا وطالبة، وقد مت استخراج معامل 20)
( وهي 0.91بلغت قيمة معمل الثبات ) ألفا كرونباخ؛ إذ

  .تشري إىل صالحية األداة للتطبيق
 تحديد درجة القطع:

 بناء يـَُعد حتديد هذه الدرجة من األمور األساسية يف      
(، وقد قامت 81، ص 2017املقاييس الرتبوية )الردادي، 

الدراسة احلالية بتحديد درجة القطع استناد ا إىل الدراسات 
السابقة اليت مت االطالع عليها. وقد استخدمت الدراسة 
ا ـ عالية ـ  مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج: )عالية جد 
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ا(، أمام كل ف قرة من متوسطة ـ منخفضة ـ منخفضة جد 
اخلماسي مت استخدام فقرات االستبانة، ووفقا  للمقياس 

  للحكم على درجة االستجابة: املعيار اآليت

 4=1-5أقل درجة =  –درجة االستجابة = أعلى درجة 
عدد فئات االستجابة  ÷طول الفئة = درجة االستجابة 

=4÷5 =0.8 

 5جدول 
 يالقيم المعيارية للحكم على قيم المتوسط الحساب 

 الفئة االستجابة
 1.80 إىل 1من  منخفضة جًدا

 2.60 إىل 1.80من أعلى  منخفضة
 3.40 إىل 2.60من أعلى  متوسطة
 4.20إىل  3.40من أعلى  عالية

 5إىل  4.20من أعلى  عالية جًدا

الباحثان املتوسطات يف اجلدول السابق، هي احلد وعد       
اة الدراسة، وذلك الفاصل بني مستوى االستجابات يف أد

 ملتوسط االستجابة للفقرة.
 دور من تحد التي الصعوباتثانًيا: إعداد قائمة بأهم 

 نحو الثانوية المرحلة طلبة اتجاهات تنمية في المبادرة
 .من وجهة نظرهم والمهني التقني العمل

 :القائمةخطوات تصميم 
 قام الباحثان بتحديد قائمة بأهم الصعوبات اليت تواجه     

مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التقين واملهين، وذلك مبراجعة األدبيات والكتابات 

 التأهيل والتدريب والتعليم التقين واقعوالدراسات اليت تناولت 

بعامة، واململكة العربية  العريب الوطن يف ومشكالته املهينو 
من  الرابعالسؤال  عنجابة إلالسعودية خباصة؛ حّت تتم ا

، وقد احتوت على جمموعة من الفقرات الدراسة احلاليةأسئلة 
 ثالثي؛ ويقابل كل فقرة من الفقرات مقياس فقرات( 9)

 (، قليلةمتدرج، وهو: )عالية ـ متوسطة ـ 
 :قائمة الصعوباتصدق 
 من خالل: القائمةمت التحقق من صدق       

 بعرضها الباحثان قام إذ(، )آراء احملكمني صدق المحكمين
التعليم  جمال يف اخلربة ذوي من منياحملك من عدد   على

والتدريب التقين واملهين يف الكليات واملعاهد واملراكز التقنية 
  يف املختصني ومن التدريس، وطرق املناهج جمال ويف واملهنية،

على مبادرة  املشرفني الرتبوي، وبعض والتقومي القياس جمال
يل التقين واملهين، باإلضافة إىل بعض الطلبة املتميزين التأه

 وأولياء أمورهم ممن شاركوا يف مبادرة التأهيل التقين واملهين؛
 أمهية تلك الصعوبات ووضوح حول رأيهم إلبداء وذلك

 وحمتواها، ومدى مفرداهتا صياغتها ودقة وسالمة عباراهتا،
قين واملهين، كما مطابقتها لواقع مبادرة التأهيل والتدريب الت

طُل ب منهم إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسب ا من 
 تلك الصعوبات.

 قائمة الصعوباتوبناء على آراء احملكمني حول مناسبة       
بعض الفقرات  وحذفألهداف الدراسة مت تعديل وإضافة 

، وعليه فقرات( 9) القائمةإىل أن أصبح عدد فقرات 
تتمتع بالصدق الظاهري وهو ما  قائمة الصعوباتأصبحت 

 يطلق عليه )صدق احملكمني(. 
للتأكد من صدق االتساق الداخلي  الداخلي: االتساق

مت استخدام معامل ارتباط بريسون لقياس  لقائمة الصعوبات
 والدرجة الكلية هلا القائمةالعالقة بني كل فقرة من فقرات 

 عوباتقائمة الص، وذلك بعد تطبيق وبيان مستوى الداللة
 :على النحو اآليتعلى العينة التجريبية، وكانت النتائج 
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 6جدول 
 التساق الداخليامعامل ارتباط بيرسون لحساب  

 معامل االرتباط الفقرة م

 0.564 عدم وعي أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين، وخوفهم على مستقبل أبنائهم بعد خترجهم 1

 0.801 األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 2

 0.642 العام التعليم مراحل يف املهين واإلرشاد التوجيه ضعف 3

 0.792 واملهين التقين تأهيلهم بعد الطلبة من املتدربني متابعة ضعف 4

 0.623 واملهين التقين التأهيل مبادرة مع املهنية اخلاص القطاع مؤسسات مسامهة ضعف 5

 0.574 وبرامج خدمات من تقدمه وما واملهين التقين التأهيل مببادرة املختلفة اإلعالم وسائل اهتمام قلة 6

 0.756 .للطلبة مواصالت وسائل توفر صعوبة 7

 0.843 .واملهين التقين تأهيلهم بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة 8

 0.754 الطلبة لتدريب املناسبة واملهنية التقنية واملعامل بالورش جمهزة غري دارسامل 9

 0.706 مجيع الفقرات 

تبني أن قيم معامالت االرتباط للفقرات  (6من اجلدول )
( إىل 0.564حسب معامل ارتباط بريسون تراوحت من )

( وهي قيم موجبة ومرتفعة االرتباط ودالة إحصائي ا 0.843)
(، تشري إىل االتساق α= 0.05ستوى الداللة )عند م

بعض، وبني الفقرات والدرجة بني الفقرات بعضها ب الداخلي
 الكلية، وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق.

 ثبات أداة الدراسة )قائمة الصعوبات(: 
على عينة  طُبِّقت قائمة الصعوباتللتأكد من ثبات      

ج عينته، بلغ عدد العينة جتريبية من جمتمع الدراسة وخار 
( طالب ا وطالبة، وقد مت استخراج معامل الثبات 20التجريبية )

( 0.74بلغت قيمة معمل الثبات ) إذ بطريقة ألفا كرونباخ؛
 وهي تشري إىل صالحية األداة للتطبيق. 

 :لقائمة الصعوبات تحديد درجة القطع
لية ـ املتدرج: )عا الثالثيقياس املاستخدمت الدراسة       

، ووفقا  القائمة(، أمام كل فقرة من فقرات قليلةمتوسطة ـ 
 للحكم على درجة مت استخدام املعيار اآليت الثالثيللمقياس 

 االستجابة: 
 2=1-3أقل درجة =  –درجة االستجابة = أعلى درجة 

عدد فئات االستجابة  ÷طول الفئة = درجة االستجابة 
=2÷3 =0.67 

 7جدول 
 ية للحكم على قيم المتوسط الحسابي لقائمة الصعوباتالقيم المعيار  

 الفئة االستجابة
 1.66 إىل 1من  قليلة

 2.33إىل  1.66أعلى من  متوسطة
 3 إىل 2.33أعلى من  عالية

الباحثان املتوسطات يف اجلدول السابق، هي احلد وعد  
الفاصل بني مستوى االستجابات يف أداة الدراسة، وذلك 

 تجابة للفقرة.ملتوسط االس
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

استخدمت الدراسة احلالية عدد ا من األساليب       
اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن أسئلتها واختبار صحة 
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فروضها، وهي: النسب املئوية، والتكرارات، واملتوسطات 
للعينات  (T-test)احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار ت 

املستقلة للمقارنة بني املتوسطات، ومعامل ألفا كرونباخ 
، ومعامل ارتباط بريسون حلساب حلساب معامل الثبات

 .   الصدق الداخلي
 
 
 
 

 :عرض وتحليل نتائج الدراسة، ومناقشتها وتفسيرها

 نتائج إجابة السؤال األول:
ملهين نص السؤال األول على: ما دور مبادرة التأهيل التقين وا

املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة حنو  طلبةيف تنمية اجتاهات 
 العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم؟

املتوسطات  اسُتخد متولإلجابة عن هذا السؤال     
احلسابية واالحنرافات املعيارية، وكذلك حساب املتوسط 
احلسايب العام لفقرات االستبانة، ويظهر ذلك يف اجلدول 

(8 :) 
 8جدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق االستبانة على مجتمع الدراسة

في 
رة 

لفق
م ا

رق
بانة

الست
ا

قرة 
 الف

يب
ترت

 

 الفقرة

دور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية 
 االتجاهات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 عالية جد ا 0.91 4.79 ميويل واجتاهايت التقنية واملهنية عن يف الكشف رةاملباد سامهت 1 1
 عالية جد ا 0.82 4.72 راعت املبادرة ميويل ورغبايت التقنية واملهنية 2 2

 عالية جد ا 1.05 4.68 أشعرتين املبادرة بأمهية العمل التقين واملهين 3 14

9 4 
حنو العمل التقين واملهين من  عززت املبادرة لدي  االجتاهات اإلجيابية

 عالية جد ا 0.96 4.57 خالل األداء العملي

8 5 
املوجودة  املهن بعض حنو السلبية يف تعديل اجتاهايت سامهت املبادرة

 عالية جد ا 0.93 4.49 اجملتمع يف

 عالية جد ا 1.09 4.38 أشعرتين املبادرة باحتياج اجملتمع إىل العمل التقين واملهين 6 6

11 7 
ودورها يف تعزيز  املهينالتقين و  العمل قيم ساعدتين املبادرة على إدراك 

 عالية جد ا 1.03 4.24 السلوك اإلجيايب

16 8 
سامهت املبادرة يف تزويدي ببعض اخلربات واملهارات الالزمة إلتقان 

 عالية 0.99 4.13 العمل

 عالية 0.97 4.03 واقتصاديةاجتماعية  أبعاد ذات عملية أكسبتين املبادرة مهارات 9 10

4 10 
مما عزز مهاريت يف  التطبيقية باملهارات النظرية املعلومات ربطت املبادرة

 عالية 1.02 3.93 مهنيت

3 11 
وحب العمل  صبعض قيم العمل كاألمانة واإلخال من ْت املبادرة لدي  

 عالية 0.96 3.71 أصحابه وتقدير

5 12 
 الذي املؤهل لسوق العملاملهين الربنامج  راختيا على ساعدتين املبادرة

 عالية 0.89 3.59 يناسب قدرايت وميويل

 متوسطة 1.13 3.36تضمنت املبادرة جوانب تتعلق بالتوجيه واإلرشاد املهين مما ساعدين يف  13 15
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في 
رة 

لفق
م ا

رق
بانة

الست
ا

قرة 
 الف

يب
ترت

 

 الفقرة

دور مبادرة التأهيل التقني والمهني في تنمية 
 االتجاهات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 التخطيط اجليد ملستقبلي
 وسطةمت 1.12 3.21 من ْت املبادرة لدي  روح االنتماء للوطن وخدمته 14 7

 متوسطة 0.98 3.16 عرفتين املبادرة ببعض الصعوبات اليت تواجه العمل التقين واملهين 15 13

 متوسطة 1.02 3.01 شجعتين املبادرة لالستثمار يف سوق العمل 16 12

 عالية 0.98 4.01 المتوسط العام
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 8من اجلدول ) تبني     

ات االستبانة اليت تقيس دور مبادرة التأهيل املعيارية لفقر 
املرحلة الثانوية يف املدينة  طلبةالتقين واملهين يف تنمية اجتاهات 

املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم وعددها 
( يف 16( إىل )1األرقام من ) أخذت( فقرة، واليت 16)

 بنياالستبانة، وقد تراوحت متوسطاهتا احلسابية فيما 
أن املتوسط العام الستجابات عينة  تبني(، كما 3.01ـ  4.79) 

( بدرجة 0.98( واحنراف معياري )4.01الدراسة يساوي )
)عالية(، وكانت استجابات عينة الدراسة على فقرات 
ا(  االستبانة وفق ا للمقياس املتدرج اخلماسي بدرجة )عالية جد 

ات، ودرجة ( فقر 5( فقرات، ودرجة )عالية( على )7على )
 ( فقرات.4)متوسطة( على )

 الستجابات عينة الدراسة: وصف  ي وفيما يأت
( فقرات أسهمت 7) وجود تبني( 8من اجلدول )      

املرحلة الثانوية حنو العمل  طلبةاملبادرة يف تنمية اجتاهات 
)عالية هة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة التقين واملهين من وج

ا( جاءت يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من األول  جد 
-4.79إىل السابع، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )

4.24.) 
( فقرات 5) وجود تبني( 8كما أنه بالنظر إىل اجلدول )      

املرحلة الثانوية حنو  طلبةأسهمت املبادرة يف تنمية اجتاهات 
بدرجة  العمل التقين واملهين من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

)عالية( جاءت يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من الثامن 

إىل الثاين عشر، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني 
(4.13-3.59.) 

( فقرات 4)وجود  تبني( 8كما أنه بالنظر إىل اجلدول )     
أسهمت املبادرة يف تنمية اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية حنو 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة العمل التقين واملهين
)متوسطة( جاء يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من 
الثالث عشر إىل السادس عشر، تراوحت املتوسطات 

 (.3.01-3.36)احلسابية هلا بني 
 ية:سة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتوتعزو الدرا

  التخطيط اجليد والسليم للمبادرة؛ والدعم القوي الذي
تلقته املبادرة من قبل وزارة التعليم ممثلة يف اإلدارة العامة 
للتعليم مبنطقة املدينة املنورة، وكذلك الدعم من اإلدارة العامة 

 .ملهينتقين واللتدريب ال

  الضوئي، التصويرومنها )للطلبة املقدمة  الربامج تنوعأن 
 والتصميم املتعددة، والوسائط والشبكات احلاسب وصيانة

صيانة و  والسيارات، املنزلية األجهزة وصيانة املعماري، موالرس
 زيادة على وشجع الطلبة مشاركة يف ساعد (اجلوال أجهزة
 إكساهبم يف أسهم مما لديهم، التدرب يف والدافعية الرغبة
 .املرغوبة واالجتاهات القيم من الكثري

  كفاءة املدربني واملدربات املعتمدين من قبل اإلدارة العامة
دريب التقين واملهين يف املدينة املنورة الذين أشرفوا على للت

 تدريب الطلبة يف املبادرة.
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  الذينمن الطلبة هم أن غالب من يلتحق هبذه الربامج 
 هلم رغبة حقيقية يف اكتساب مهارات العمل املهين. 

 على شهادة  مزايا االلتحاق بالربنامج كحصول املتدرب
قررات كأحد املقررات االختيارية اجتياز للمقررات، ومعادلة امل

باجلامعات والكليات التقنية، وكذلك حصوله على شهادة 
مهنية معتمدة تؤهله لسوق العمل مباشرة، كل ذلك شجع 

 وزاد من محاس الطلبة لاللتحاق هبذه املبادرة.

  الورش واملعامل يف الكلية التقنية ومراكز التدريب املهنية
على مستوى عال  من الكفاءة  اليت تدرب فيها الطلبة كانت

 واجلاهزية وتوفر مجيع املستلزمات التقنية واملهنية الالزمة.

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة  واتفقت     
؛ وفالتة، Palmer & Dave, 2007)  ومنها دراسة كل من

؛ وهزامية وإمساعيل(، اليت توصلت إىل 2009؛ واحلداد، 1430

واملهين، يؤثر على اجتاهات طلبة املرحلة  أن التأهيل التقين
 واختلفتالثانوية حنو العمل التقين واملهين بدرجة )عالية(، 

اليت بينت نتائجها  (،2014هذه النتيجة مع دراسة )بريك، 
أن التأهيل التقين واملهين، يؤثر على اجتاهات طلبة املرحلة 

 الثانوية حنو العمل التقين واملهين بدرجة )متوسطة(.
 نتائج إجابة السؤال الثاني: 

 دور من حتد اليت الصعوبات مانص السؤال الثاين على:      
 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 ؟من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل حنو الثانوية

املتوسطات  استخدمتولإلجابة عن هذا السؤال      
رافات املعيارية، وكذلك حساب املتوسط احلسابية واالحن

 (:9، ويظهر ذلك يف اجلدول )القائمةاحلسايب العام لفقرات 

 9جدول 
 على مجتمع الدراسة  قائمة الصعوباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيق  

رقم الفقرة في 
 القائمة

ترتيب 
 الفقرة

 في والمهني التقني لالتأهي مبادرة دور من تحد التي الصعوبات
 الطلبة اتجاهات تنمية

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 االستجابة

 عالية 0.77 2.54 واملهين التقين تأهيلهم بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلة 1 8
 مقارنة واملهين التقين والتعليم التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات 2 2

 األكادميية صصاتالتخ بدراسة
 عالية 0.86 2.36

 لتدريب املناسبة واملهنية التقنية واملعامل بالورش جمهزة غري املدارس 3 9
 الطلبة 

 متوسطة 0.92 2.21

عدم وعي أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين، وخوفهم  4 1
 على مستقبل أبنائهم بعد خترجهم

 متوسطة 0.79 2.08

 متوسطة 1.03 1.94 واملهين التقين تأهيلهم بعد الطلبة من املتدربني تابعةم ضعف 5 4

 متوسطة 0.77 1.89 للطلبة مواصالت وسائل توفر صعوبة 6 7

 متوسطة 0.80 1.81 العام التعليم مراحل يف املهين واإلرشاد التوجيه ضعف 7 3

 يلالتأه مبادرة مع املهنية اخلاص القطاع مؤسسات مسامهة ضعف 8 5
 واملهين التقين

 متوسطة 0.93 1.74

 وما واملهين التقين التأهيل مببادرة املختلفة اإلعالم وسائل اهتمام قلة 9 6
 وبرامج خدمات من تقدمه

 متوسطة 1.13 1.68

 متوسطة 0.89 2.08 المتوسط العام

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات 9تبني من اجلدول )
 مبادرة دور من حتداليت  لصعوباتقائمة ااملعيارية لفقرات 

املرحلة الثانوية  طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل
يف املدينة املنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم 
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( 9( إىل )1، واليت أخذت األرقام من )ات( فقر 9وعددها )
 2.54، وقد تراوحت متوسطاهتا احلسابية فيما بني )القائمةيف 
(، كما تبني أن املتوسط العام الستجابات عينة 1.68ـ 

( بدرجة 0.89( واحنراف معياري )2.08الدراسة يساوي )
(، وكانت استجابات عينة الدراسة على فقرات متوسطة)

بدرجة )عالية( على  الثالثيوفق ا للمقياس املتدرج  القائمة
 .( فقرات7( على )متوسطة، ودرجة )فقرتني

 الستجابات عينة الدراسة: وصف  ي وفيما يأت
الصعوبات من  فقرتني( تبني وجود 9من اجلدول )      

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بدرجة )عالية(   جاءت
يف ترتيب استجابات عينة الدراسة من األول إىل  كانت
 (.2.36-2.54، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني )الثاين
( فقرات 7( تبني وجود )9جلدول )كما أنه بالنظر إىل ا    
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  الصعوبات جاءتمن 

يف ترتيب استجابات عينة الدراسة  كانت( متوسطةبدرجة )
، تراوحت املتوسطات احلسابية هلا بني التاسعإىل  الثالثمن 

(2.21-1.68.) 
 التدريب والتأهيلأن  وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى      

، التعليم العام مل يبدأ به إال متأخر انظام تقين واملهين يف ال

عدم وإىل ، التقين واملهين العليمعدم الوعي بأمهية كذلك و 
  توفر اخلربات املهنية املؤهلة يف مدارس التعليم العام.

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة  واتفقت     
 .(2014؛ وبريك، 2008محاد والنخالة، ) ومنها دراسة كل من

 نتائج إجابة السؤال الثالث: 
 داللة ذات فروق توجد هلنص السؤال الثالث على:      

 أفراد الستجابات( α=0,05) الداللة مستوى عند إحصائية
 تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور حول الدراسة عينة

 العمل حنو ةاملنور  املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات
، التخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين التقين

 ؟(النوع االجتماعي
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ملعرفة وجود      
 دور حول الدراسة عينة أفراد الستجابات( α=0,05) الداللة
 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 وجهة من واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية

، (، النوع االجتماعيالتخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم،
كانت املتغريات   إذاختبار )ت( للعينات املستقلة،  اسُتخد م

على النحو ( 10ثنائية التصنيف، وعرض النتائج يف اجلدول )
 :اآليت

 10جدول 
 ، النوع االجتماعيالتخصصلداللة الفروق تبعًا لمتغير:  (T test)المستقلة  يوضح نتائج اختبار )ت( للعينات

 مالحظات مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 1.02 3.95 268 علمي
 غري دالة 0.971 300 0.27

 0.95 4.06 34 أديب
 0.88 4.09 272 ذكر

 غري دالة 0.394 300 1.73
 1.12 3.93 30 أنثى

 وهي( 0.27) تساوي( ت) قيمة أن اتضح( 10) اجلدول من
 إىل وتشري( α=0,05) الداللة مستوى عند اإحصائيًّ  دالةغري 
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

(α=0,05 )تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور حول 

 العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات
 .(التخصص: )ملتغري تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين التقين
هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة   واتفقت 

؛ وهزامية وإمساعيل، 2009؛ واحلداد، 1430كدراسة )فالتة، 
2014.)  
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 تساوي( ت) قيمة أن حاتض( 7) اجلدول منكما أنه     
 الداللة مستوى عند اإحصائيًّ  دالةغري  وهي( 1.73)
(α=0,05 )إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل وتشري 

 التأهيل مبادرة دور حول( α=0,05) الداللة مستوى عند
 املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين
 تُعزى نظرهم، وجهة من واملهين ينالتق العمل حنو املنورة
 . (النوع االجتماعي: )ملتغري

هذه النتيجة مع ما ورد من دراسات سابقة   واتفقت      
؛ 1432؛ والزامل، Scharfenberg, 2002) كل من  كدراسة

هذه النتيجة مع دراسة  واختلفت(، 2014وهزامية وإمساعيل، 
صلت إىل (، اليت تو 2009؛ واحلداد، 2014كل من )بريك، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع وذلك 
 لصاح الذكور.

 ية:سة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتوتعزو الدرا
  أن مجيع الطلبة )علمي، أديب( قد تدربوا وشاركوا يف

مشروعات وحقائب وبرامج املبادرة نفسها، ويسريون على 
 خطة تشغيلية موحدة.

 تعليم مبنطقة املدينة املنورة واملؤسسة أن اإلدارة العامة لل
العامة للتدريب التقين واملهين تويل مجيع الطلبة القدر نفسه 

 من العناية واالهتمام يف مجيع أنشطة وبرامج املبادرة.

  واألنشطة  للفعاليات املنظمة واألنظمة واخلطط اللوائحأن
 جند أن الطبيعي من لذلك ؛واحد مصدرهااملصاحبة للمبادرة 

 والتقييم والنتائج. والتنفيذ التطبيق يف تشاهب ا

  تنوع برامج وأنشطة املبادرة ساهم بدرجة كبرية يف تلبية
 رغبات الطلبة، وإجياد التخصصات املناسبة هلم. 

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:

 ملخص نتائج الدراسة:
ئج يف ضوء ما عرضته الدراسة احلالية من حتليل لنتا     

اختبار تساؤالت الدراسة، وتفسريها، ومناقشتها، تورد هنا 
 : توصلت إليها وهي على النحو اآليت أبرز النتائج اليت

 اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور أن 
 واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية املرحلة طلبة
 من قياسها مت إذ ،(اليةع) بدرجة كانت نظرهم وجهة من

 عالية) بدرجة منها فقرات (7) جاءت ،فقرة( 16) خالل
ا فقرات بدرجة )عالية(، كما ( 5) جاءت يف حني ،(جد 

 ( فقرات منها بدرجة )متوسطة(.4جاءت )

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 دور( بني استجابات عينة الدراسة حول α=0,05الداللة )

 املرحلة طلبة اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة
 وجهة من واملهين التقين العمل حنو املنورة املدينة يف الثانوية

 .(التخصص، النوع االجتماعي: )ملتغري تُعزى نظرهم،

 من حتد اليت الصعوباتمن  إىل عددالدراسة  توصلت 
 طلبة اتاجتاه تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور

، من وجهة نظرهم واملهين التقين العمل حنو الثانوية املرحلة
 بعد للطلبة املناسبة العمل فرص وجود قلةمن أبرزها: 

 التأهيل حنو السلبية اجملتمع اجتاهات، و واملهين التقين تأهيلهم
 .األكادميية التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين والتعليم

   من املقرتحات لتطوير وحتسني  توصلت الدراسة إىل عدد
مبادرة التأهيل التقين واملهين، من أبرزها: إجياد فرص العمل 
املناسبة للطلبة بعد تلقي التدريب والتأهيل التقين املناسب، 
وضرورة تغيري النظرة االجتماعية السلبية جتاه العمل التقين 

 واملهين.

 توصيات الدراسة: 

ائج، توصي الدراسة يه من نتيف ضوء ما مت التوصل إل    
 :احلالية مبا يأيت

  توعية أولياء أمور الطلبة بأمهية التعليم التقين واملهين من
خالل تنظيم محالت إعالمية، وتنظيم زيارات للكليات 
التقنية واملعاهد املهنية والصناعية هبدف التعريف بأمهية العمل 

سعودية التقين واملهين يف ضوء رؤية اململكة العربية ال
(2030.) 
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 منهجي بشكل عملية التأهيل والتدريب بعد الطلبة متابعة 

 .هلم إرشادية برامج وتقدمي واضح

  التوسع يف تطبيق مبادرة التأهيل التقين واملهين لتشمل
 مجيع املراحل الدراسية.

 فيه الفرص وتوسيع التقين واملهين، التأهيل برامج يف التنوع 

 لديهم. جيابيةاإل االجتاهات للطلبة الستثمار

 لطالب يف الفرتة املسائية عقد برامج تدريبية تقنية ومهنية 
 سوق مع حاجة هذه الربامج تتوافق الثانويةاملتوسطة و  املرحلة
، كما تتوافق مع أهداف وتطلعات رؤية اململكة العمل

(2030). 

  إجياد فرص العمل املناسبة للطلبة بعد تلقي التدريب
 هين املناسبني. والتأهيل التقين وامل

  عقد املزيد من الربامج واملبادرات والدورات التدريبية
والتأهيلية التقنية واملهنية تليب احتياجاهتم ورغباهتم وميوهلم يف 
ذلك، وتليب يف الوقت نفسه االحتياجات الفعلية لسوق 

 العمل.
  ضرورة توثيق العالقة بني الكليات واملعاهد التقنية وبني

 ، ومؤسسات القطاع اخلاص. مؤسسات اجملتمع
  فتح ختصصات يف اجلامعات والكليات تتالءم مع

 احتياجات اجملتمع وسوق العمل.
 سلبية جتاه العمل التقين واملهينتغيري النظرة االجتماعية ال. 
  العمل على جذب الطلبة للعمل التقين واملهين عن طريق

 زيادة احلوافز املادية واملعنوية املناسبة.
  عي بأمهية التأهيل والتدريب التقين واملهين يف بناء زيادة الو

اجملتمع وحتقيق التنمية املستدامة، وذلك عن طريق االستثمار 
 اجليد لوسائل اإلعالم املختلفة. 

  حتقيق التكامل بني منظومة التعليم العام ومنظومة التعليم
التقين واملهين، وذلك بتطعيم مناهج التعليم العام 

 دروس التقنية واملهنية ذات الطابع العملي.باملوضوعات وال

  توفري ورش ومعامل يف مدارس التعليم العام وجتهيزها
باملواد اخلام، وذلك ملزاولة األعمال املهنية واحلرفية والتدرب 

 عليها.
  تفعيل دور القطاع اخلاص يف جماالت التأهيل والتدريب

وتنفيذ  التقين واملهين من حيث املشاركة يف إعداد املناهج،
التدريب، وتقدمي الدعم املادي لتجهيز املعامل واملشاغل 
والورش واملختربات، وإجياد فرص عمل املتدربني بعد التخرج 

 ويف اإلجازات املدرسية الصيفية.

  مقترحات الدراسة:

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية، وتوصياهتا تقرتح الدراسة      
 ية:لية اآلتلدراسات والبحوث املستقبالقيام با

  اجتاهات املعلمني واملعلمات حنو التأهيل التقين واملهين
 ودورها يف تعزيز اجتاهات طالهبم حنو العمل التقين واملهين.

  دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف حتقيق التنمية
 املستدامة.

  دور برامج ومبادرات التأهيل التقين واملهين املختلفة يف
ات رؤية اململكة العربية السعودية حتقيق أهداف وتطلع

(2030 .) 

 عالم، األسرة، املسجد، املدرسة،دور )وسائل اإل 
املقررات الدراسية، القنوات الفضائية( يف تعزيز اجتاهات 

 طلبة حنو العمل التقين واملهين.ال

  الصعوبات والتحديات اليت تواجه املرحلة الثانوية يف
لتقين واملهين وكيفية التغلب تنمية اجتاهات طالهبا حنو العمل ا

 ومعلميهم. الطلبةعليها من وجهة نظر 
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Abstract: The study aimed to identify the attitudes of secondary students towards technical and vocational work, and the role 

of the technical and vocational rehabilitation initiative in developing these trends towards technical and vocational work. In 

order to answer the questions of the study, the descriptive method was used. The study consisted of 302 students from the 

third grade of Madinah who participated in the Technical and Vocational Rehabilitation Initiative (1438/1439). The study 

used the analytical descriptive method. The study tool consisted of a questionnaire consisting of (16) paragraphs measuring 

the sample's attitudes toward technical and vocational work in the light of the technical and vocational rehabilitation 

initiative. The study reached a number of results, the most prominent of which are: The role of the technical and vocational 

rehabilitation initiative in developing the attitudes of high school students in Medina towards technical and vocational work 

from their point of view was (high). The results showed no statistically significant differences between the sample responses 

due to the variable (specialization, gender). The main difficulties that have hindered the role of the technical and vocational 

rehabilitation initiative are: the reluctance to move towards technical and vocational rehabilitation, and negative attitudes 

towards technical and vocational education compared with the study of academic disciplines. In the light of the results, the 

study recommended that the technical and vocational rehabilitation initiative should be expanded to include the rest of the 

secondary school, and that evening training programs should be held for students in line with the needs of the labor market. 

 

Keyword: Technical and Vocational Rehabilitation, Development, Trends, Vision of Saudi Arabia (2030). 
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  المرحلة الثانوية تأثير الممارسة التأملية في مجتمعات التعلم المهنية في تعلم معلمات

 عبد اهلل الزايدبنت زينب 
 اململكة العربية السعودية - وزارة التعليم

  هـ21/9/1439 وقبل -هـ 29/7/1439 قدم للنشر

هذا التأثري.  تم هباياليت كيفية الإىل الكشف عن تأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات، و  بحثهدف ال: المستخلص
خدمت أربع ستُ او ة، طبأساليب خمتلنهجية دراسة احلالة لذلك؛ ُصّمم برنامج مقرتح لتيسري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية، ومت اتباع م

( معلمة من إحدى 16) بحثالفردية. وشارك يف ال تاملمارسة التأملية، ونصوص احملادثات، ومقابالت جمموعة الرتكيز، واملقابال ةانأدوات: استب
ه. ومت 1438/ 1437مثانية أشهر خالل العام الدراسي ه يف مدينة الرياض، واستغرق تطبيقاملشاركة يف الربنامج الوطين لتطوير املدارس املدارس الثانوية 

(، أما البيانات النوعية، فقد مت تنظيمها وتصنيفها بواسطة برنامج أطلس يت آي، وحتليلها باستخدام SPSSحتليل البيانات الكمية بواسطة برنامج )
جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات بأبعاده الثالثة: الوعي املعريف،  التحليل التفسريي. وأسفرت النتائج عن وجود تأثري إجيايب للممارسة التأملية يف

لسياق املدرسي؛ وجتريب األفكار اخلربة واواملمارسات الصفية، واملعتقدات الرتبوية. وكان من أهم العوامل الداعمة هلذا التأثري: ارتباط الربنامج املقرتح ب
البيانات. كما ظهرت عوامل قد حتد من تعلم املعلمة، أو تطبيقها ملا تعلمته، كاملعرفة  باستخدامتقصاء التشاركي اجلديدة، والتأمل واحلوار حوهلا؛ واالس

أن زيادة الوعي املعريف باملمارسة، وبدور املعلمة، واحتياجات الطالبات، واستجاباهتن هو املدخل  النوعية التدريسية املرتبطة باحملتوى. وبينت النتائج
 تأثري يف تعلم املعلمات. الرئيس لل

 .املمارسة التأملية، جمتمعات التعلم املهنية، تعلم املعلم، االستقصاء التشاركي الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

األدب حيظى التطوير املهين للمعلمني باهتمام واسع يف 
عنصر أساس ال ختلو منه اخلطط التطويرية  هالرتبوي، كما أن

 معو أهم وسائل جودة التعليم.  أحد وصفهألنظمة التعليم، ب
برامج التطوير املهين السائدة  لوحظ قصور فإنههذا االهتمام؛ 

 هذه الربامج إىل كونيُعزى ذلك و  .يف إحداث التغيري املنشود
مبادرات تغيرٍي جزئية، وغري مرتابطة )دوفور -يف الغالب-

فروض من خار  (؛ وقائمة على اإلصالح امل2008وإيكر، 
(؛ ومعتمدة على نقل 2002)أوسرتمان وكوتكامب،  املدرسة

ومصممة  (؛Borg, 2015املعرفة، وعدم االرتباط باملمارسة )
مي بطريقة ال تسمح للمعلمني بالتجريب، واملناقشة، وتقو 

بدأ التوجه لذلك؛  .(Camburn, 2010) ملمارسات اجلديدةا
العاملي يف القرن احلادي والعشرين يتحول إىل النموذ  البنائي 
الذي يؤكد قيادة املعلم، واالستمرارية، والتشارك، واالرتباط 

 ,Borgبالسياق التعليمي، واالعتماد على االستقصاء )

(. وساعد يف بروز هذا التوجه تزايد املطالبات بتمكني 2015
املعلمني، وتشجيع مشاركتهم يف تطويرهم املهين لتحسني 

لمعلمني الوصول ل تتيحتعلم الطالب من خالل برامج 
 Bustamante)لتأمل، والتجريب، والدعم الألفكار اجلديدة، و 

& Moeller, 2015.) 
جمتمعات التعلم  وقد أدت هذه التوجهات إىل ظهور     

عملية املستمرة اليت يعمل إىل الصطلح هذا امليشري  إذ املهنية،
فيها املعلمون بشكل تشاركي يف دورات متكررة من التقصي 

لتحقيق أفضل النتائج للطالب، وتتسم هذه  ؛اجلماعي
وتؤكد على العملية بتأثري عميق على بنية املدرسة وثقافتها، 

كجزء أساس من ممارسات عملهم التعلم املستمر للمعلمني  
ويُتوقع أن  .(2014اليومية )دوفور ودوفور وإيكر وماين، 

املستمر إىل حتويل ممارسات التدريس إىل  تعلميؤدي هذا ال
طرق من شأهنا حتقيق مستويات أعلى من التحصيل الدراسي 

 (. Riveros, Newton & Burgess, 2012للطالب )

وتستند جمتمعات التعلم املهنية إىل نظرية تعلم الكبار     
(Blitz, 2013)  الكبار يتعلمون من خالل اليت تفرتض أن

حل  يفا عندما يكون التعلم متمركز  أفضل  وجه، وباخلربة
 قادرون على توجيه الذاتوأهنم  ،شكلة تتعلق بواقعهمم
الذاتية حمفزون للتعلم بالدوافع و  ،سؤولية تعلمهممحتمل و 

 كما تستند. (Knowles, 1980, 1990أكثر من اخلارجية )
إىل النظرية البنائية االجتماعية اليت  التعلم املهنية تمعاتجم

ترى أن التعلم بناء اجتماعي، يتأثر بتفاعل املتعلمني يف 
 .(Van lare & Brazer, 2013)وسط اجتماعي 

 املهنية التعلموقد ربطت بعض الدراسات بني جمتمعات       
 ,Owenوزيادة معرفة املعلمني املهنية، وحتسني ممارساهتم )

2014; Peppers, 2015; Pratt, 2014; Restivo, 2012)،  وتعزيز
;Peppers,  Abawi, 2014; & Lalor Fuller, 2014) تعاوهنم

Voelkel, 2011 ;2015)، وتطوير القدرات القيادية للمعلم 
(Owen, 2014 Abawi, 2014; & Lalor،)  والرتكيز على تعلم

وحتسني التحصيل  ،(Abawi, 2014 & Lalor)الطالب 
 (.  ;Fuller, 2014 Brooks, 2013الدراسي للطالب )

االستقصاء  من أهم مكونات جمتمعات التعلم املهنيةو      
ينبثق  فإنه ؛على اخلربة عتمديالذي  (Pratt, 2014) التشاركي

 ,Garrisonوينتج عنه معرفة، وحل مشكلة ) ،من املمارسة

Anderson & Archer, 2000.)  هذا االستقصاء يتضمن و
املشاركة املستمرة بأفكار جديدة، وإعادة التفكري يف 
املعتقدات واملمارسات املوجودة، وتعديلها أو التخلص منها، 

 ؛ مما يؤدي إىلوتعلم كيفية فعل األشياء بطرق جديدة
إحداث تغيري مفاهيمي عميق، وتغيريات جذرية يف املمارسة 

(Feldman & Fataar, 2014.)  وأبرزت دراسة برنتس
(Prentice, 2016 ثالثة عوامل تؤثر يف تضمني االستقصاء )

( 1التشاركي يف جمتمعات التعلم املهنية، واستدامته، وهي: 
تأخذ وقت ا االستمرارية، فالرغبة يف املشاركة والقدرة عليها قد 

طويال  لتتطور، مبا يف ذلك القدرة على استخدام البيانات 
للتأمل، وجتريب األفكار اجلديدة والتأمل يف نتائجها، 
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وفحص املمارسات، كما يزداد االلتزام باملشاركة عند رؤية 
( نطاق عمل الفريق، فتقليل أهداف 2نتائجها اإلجيابية؛ 

قصاء التشاركي، عمل الفريق، يساعد يف استمرار االست
( استقاللية املعلم، فاملعلمون 3وحتقيق هذه األهداف؛ 

حيتاجون إىل االستقاللية، وحرية االختيار، والسماح هلم 
. كما دلت  بوضع أهدافهم اخلاصة ليكون التشارك فعاال 

( على أمهية العالقات املرنة القائمة Pratt, 2014دراسة برات )
على الثقة واملصارحة يف جناح الفريق، وفهم عملية جمتمع 

 التعلم. 
واالستقصاء التشاركي أحد أساليب املمارسة التأملية اليت 

تعّد املمارسة  إذتقوم على التشارك والتواصل مع اآلخرين؛ 
وسيلة  لتطوير مستوى أعلى من الوعي بطبيعة األداء،  التأملية
وعملية تفكري نشطة، (، 2002)أوسرتمان وكوتكامب، وتأثريه 

واٍع  وجههتدف إىل تقومي املمارسة، وفهمها، وتعديلها ب
 . (York-Barr, Sommers, Ghere, & Montie, 2016ومستمر )

الرئيس للممارسة نظّر ( املJohn Deweyويعّد جون ديوي )
( اليت Donald Schonأن دراسات دونالد شون ) غريالتأملية، 

م( أثارت االهتمام باملمارسة 1987م، 1983نشرها عامي )
التأملية، وأعادت طرح التساؤالت حول تصور ديوي 
لالستقصاء التأملي، ويف حني يرى ديوي أن التأمل عملية 

املشكالت  تفكري موجهة للحصول على استنتاجات، وحل
من خالل التقصي، يرى شون املمارسة التأملية أداة  للمعرفة، 

يتعلم املعلمون من خالل تأملهم يف ممارساهتم اليومية  إذ
 (.2014)هيندريكس، 

وقد قدم ديوي مفهوم ا لالستقصاء العملي يتضمن دورة      
للنشاط التأملي، تبدأ من مرحلة ما قبل التأمل اليت تثار 

املشكلة، وتستمر من خالل التأمل، وختتتم حبل مرٍض بعرض 
 ,González Miy & Herrera Díazللمشكلة، أو بتأمل بعدي )

2015 .) 
( منطني من تأمل Schon, 1987ووصف شون )      

أثناء العمل يف املمارسني يف مواقفهم املهنية: التأمل 

(Reflection-in-action وحيدث حني يتخذ املمارسون ،)
راٍت أثناء املواقف املهنية اعتماد ا على املعلومات املستمدة قرا

؛ والتأمل يف العمل السابقةمن تأملهم يف معرفتهم 
(Reflection-on-action ويتعلق بالتأمل يف املواقف املهنية ،)

خمتلف يف  وجهيقررون ما ميكنهم فعله ب إذبعد حدوثها، 
 املمارسة املستقبلية.

يف نظريته املتعلقة ( Mezirow,1990ميزرو ) ددوحي      
وظيفة مركزية للتأمل الناقد تتمثل يف التحقق بالتعلم التحويلي 

من صحة ما يعرفه الفرد، وذلك بإعادة تقومي االفرتاضات 
، وتتكون منها أطره املرجعية اليت تقوم عليها معتقدات الفرد

 والعمل بناء  على أفكار مستمدة من املنظور الناتج من هذا
 .التقومي، والتحقق من صحة املعىن من خالل احلوار الناقد

 عملية إحداث تغيري يف األطر املرجعيةهو التعلم التحويلي ف
بنية اخلربات اليت اكتسبها الكبار خالل  من تشكلتاليت 

ه سلوكهم وفهمهم يتوجتعمل هذه األطر على  إذ، حياهتم
 هذه(. واستناد ا إىل Mezirow,1997)للخربات اجلديدة 

؛ فإن التعلم من اخلربات السابقة يرتبط بالتأمل يف النظرية
االفرتاضات اليت تتكون منها هذه األطر املرجعية؛ جلعلها 
أكثر قابلية للتغيري، وتشكيل معتقدات أكثر صحة حول 

 (.Mezirow, 2000اخلربات )
التأملية على وتعتمد جمتمعات التعلم املهنية واملمارسة       

(. وميكن Wieringa, 2011فكرة املعرفة من املمارسة )
للمعلمني القيام بدور مهم يف توليد املعرفة عندما جيعلون 

، ويتشاركون يف بناء فصوهلم مواقع للتأمل واالستقصاء
يعّد السياق التشاركي سياق ا مهم ا لتعلم املعلم  إذاملعرفة، 

(Cochran-Smith & Lytle, 1999.)  وتقدم الكيفية اليت
يتشارك هبا املعلمون يف املناقشات حول ممارساهتم دليال  على 

(، فاملعلمون الذين Van lare & Brazer, 2013تعلمهم )
يناقشون ممارساهتم، وتعلم طالهبم من خالل هنج اجتماعي، 
تأملي، حواري، منتظم يكتسبون معرفة جديدة عن أنفسهم 
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الرتبوية، وتتحسن ممارساهتم الصفية وتدريسهم، ومعتقداهتم 
(Bleach, 2014.) 

، الرتبوية ويشمل تعلم املعلم معرفته، ومعتقداته       
كأبعاد مرتابطة، بينها عالقات متبادلة. وقد   الصفية وممارساته

( أن الباحثني جيدون صعوبة يف Ertmer, 2005ذكر إرمتر )
هما، ويتفق مع حتديد معرفة املعلم ومعتقداته، والتمييز بين

عام إىل االفرتاضات،  وجهاملعتقدات تشري ب إنالقول 
تشري املعرفة إىل  يف حنيوااللتزامات، واأليديولوجيات، 

وتتضمن معتقدات املعلم  املقرتحات واملفاهيم الواقعية.
الرتبوية االجتاهات، والقيم، والنظريات حول التدريس 

ويتأثر التدريس كممارسة مبعتقدات املعلم، وكذلك  ،والتعلم
 Opferيؤدي إىل تشكيل نظام املعتقدات الرتبوية وتعديلها )

& Pedder, 2011 فمعتقدات املعلمني قد تؤثر يف تصوراهتم .)
وقراراهتم، واليت تؤثر بدورها يف ممارساهتم الصفية. فقد 

ني ( عن وجود توافق كبري ب2012أسفرت دراسة اجلار )
اتضح دور  إذت املعرفية وأدائهن التدريسي، معتقدات املعلما

هذه املعتقدات يف اختيار طرق التدريس، واسرتاتيجياته، 
ومهام التعلم، والوسائل التعليمية، والتقومي. وأظهرت دراسة 

( تأثري معتقدات املعلمني حول Beeson, 2013بيسون )
اليت اختذوها عند  التقنية، ومعرفتهم القوية هبا يف قراراهتم

التخطيط لدمج التقنية يف التدريس، ومشلت هذه القرارات ما 
يتعلق باحملتوى، ونواتج التعلم، والطالب، وأدوات التقنية. 

( Farrell & Ives, 2015وباملثل، أشارت دراسة فاريل وايفس )
إىل أن معتقدات املعلم توفر أساس ا قوي ا الختاذ إجراءاته 

( Mohammad, 2014جدت دراسة حممد )الصفية. وكذلك و 
أن معتقدات املعلمات من العوامل الرئيسة املؤثرة يف 

أهنا  غرياملمارسات الصفية، ودمج التقنية يف أنشطة التعلم، 
أظهرت أيض ا أن معتقدات املعلمات قد ترتبط بالسياق 

ال  يف حنيستخدم املعلمة التقنية يف حالة، املدرسي، فقد ت
 ,Ertmerاالت أخرى. وقد أشار إرمتر )تستخدمها يف ح

أظهرت بعض الدراسات  إذ( إىل مثل هذا التناقض، 2005

نوع ا من الصراع بني معتقدات املعلمني وقدرهتم على تطبيق 
ما يعتقدونه، والذي قد يكون مرتبط ا بعوامل سياقية. ومن 

( أن Guskey, 2002وجهة نظر أخرى، يعتقد جاسكي )
لتأثري يف ممارسات املعلمني ومعتقداهتم هو العنصر الرئيس يف ا

أدلة التحسن الواضحة يف نتائج تعلم طالهبم، شاملة 
 واجتاهاهتم. ،وسلوك الطالب ،اجلوانب املعرفية

وأظهرت دراسات أخرى أن تعلم املعلم يتأثر بعوامل عدة.  
( اليت Tonna, 2012دراسة تاونا ) هدفتفعلى سبيل املثال، 
لفحص التعلم املهين للمعلمني، وفهم أجريت يف مالطا، 

طرق تعلمهم، وتصورهم للتعلم، وسياقاته، وخرباته، 
واستخدمت منهجية النظرية املؤسسة، مبشاركة عينة قصدية 

بناء  على  اختريوا( معلم ا من ثالث مدارس، 16مكونة من )
حضورهم لربنامج يف التطوير املهين حول التعليم املتمايز ملدة 

. وبتحليل نتائج مقابلتني لكل معلم، وحتليل ثالثة أيام
مناقشات جمتمع املعلمني املشاركني على اإلنرتنت خالل سنة 
دراسية، تبني أن سياقات التعلم كاملدرسة، وجمتمع التعلم، 

كبري   وجهوالتفاعل مع األقران، واالجتماعات، واملراجع تؤثر ب
م، وميلهم يف مفاهيم املعلمني للتعلم املهين، وتشكيل هويته

للتعلم، وأن ضيق الوقت، وكثافة املنهج قد مينع املعلمني من 
كشفت دراسة و  تطبيق املمارسات اجلديدة املتوقعة منهم. 

( عن وجود عوامل خارجية تؤثر Mohammad, 2014حممد )
يف مشاركة املعلمات يف عملية التغيري أثناء برنامج التطوير 

املمارسة التأملية، كمحتوى املنهج، املهين املستمر القائم على 
وقلة الوقت، وقلة مصادر التقنية، وكفاءة الطالب يف التقنية، 

 ومواقف أولياء األمور.

ويتوقع األدب الرتبوي أن الدافع األساس لتعلم املعلم ينبثق  
من مشكالت املمارسة الصفية أكثر من متطلبات التغيري 

(، وأن توجهات املعلم Wallace & Loughran, 2003اخلارجية )
أكثر صلة باخلربات  وجهإذا كان تعلم املعلم يُقّدم ب قد تتغري

الصفية، ويوفر فرص ا للتأمل وفهم الذات يف بيئة آمنة، يف 
(، Opfer & Pedder, 2011ظل ظروف متحدية، أو جديدة )
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 يفوأن الفرص احملتملة للتعلم حتدث عندما يتفاوض املعلمون 
ويتشاركون لبناء معىن للممارسة  مشكالت املمارسة،

الصفية، ويعيدون تصوراهتم هلا، ويضعون أنفسهم يف موقع 
 ,Van lare & Brazerاملبتدئني حني يطبقون ممارسات جديدة )

وبالنظر إىل بيئة جمتمعات التعلم املهنية، فإنه من  (.2013
احملتمل أن حتقق الفرص اليت توفرها هذه اجملتمعات ما يتوقعه 

 األدب الرتبوي واملعلمون من مناذ  التطوير املهين وأنشطته.

أبرزت بعض الدراسات دور املمارسة التأملية يف قد و      
تعزيز وعي املعلمني مبمارساهتم، ومعتقداهتم، ومنوهم املهين. 

(، أظهرت النتائج األثر اإلجيايب 2013ففي دراسة اجلرب )
اليوميات، واملناقشة ألدوات التدريس التأملي املتمثلة يف 

اجلماعية، والبحث اإلجرائي يف زيادة وعي الطالب املعلمني 
مبشكالت إدارة الصف، وتنمية القدرة على حلها. وأشارت 

( إىل أن املمارسة التأملية Lakshmi, 2014دراسة الكشمي )
من خالل مالحظة األقران، واليوميات، كانت وسيلة فعالة 

ملعلم يف تطوير االهتمام بتعلم للتقومي الذايت، وساعدت ا
أعمق، وتطوير  وجهالطالب، وفهم القضايا الصفية ب

تصورات بديلة للممارسات التدريسية، وتطبيقها. ووجدت 
( أن املعلم من Farrell & Ives, 2015دراسة فاريل وايفس )

خالل التعبري عن معتقداته والتأمل فيها يصبح أكثر وعي ا 
مبعىن هذه املعتقدات، وتأثريها يف ممارساته الصفية. وأظهرت 

( أن أساليب املمارسة Dervent, 2015نتائج دراسة ديرفينت )
التأملية ساعدت الطالب املعلمني يف التعلم من خرباهتم، 

الوعي بنموهم املهين، وأن املناقشة  وتطبيق معرفتهم، وتكوين
وفرت سياق ا قوي ا لتعزيز التفكري التأملي لديهم، ليس فقط يف 
التربير والدفاع عن أفكارهم، بل كذلك يف إعادة تفسري 

 املشاكل، وتقدمي احللول البديلة.  
( اليت أجريت خالل Waronker, 2016يف دراسة ورانكر )و 

ية املؤسسة، باستخدام أدوات ثالثة أشهر وفق منهجية النظر 
نوعية متثلت يف الوثائق، ومقابالت جمموعة الرتكيز، 

( معلم ا موزعني على 22واملقابالت الفردية، مع عينة من )

ست فرق من ثالث مدارس يف مدينة نيويورك، وهدفت 
الستكشاف تصورات املعلمني املشاركني حول ما حيدث يف 

تأملية وتدريسهم، وفهم فرقهم، والعالقة بني املمارسة ال
؛  العوامل اليت قد تسهم يف جعل هذا النوع من التعلم فعاال 
أظهرت النتائج حتوال  يف القناعات، وتغيري ا عميق ا يف املمارسة 
لدى أعضاء الفرق اليت ظهر لديها تعلم مزدو  احللقة 

كان   يف حنيبالتساؤل حول األسباب الكامنة ومعاجلتها، 
تعديالت فنية مؤقتة يف املمارسة لدى أعضاء التغيري سطحي ا ب

الفرق اليت ظهر لديها تعلم مفرد احللقة بالقفز إىل 
 استنتاجات حلل املشكلة دون التأمل يف االفرتاضات. 

( فقد سعت Mohammad, 2014أما دراسة حممد )     
الستكشاف طبيعة عملية التغيري يف معتقدات املعلمني، 

تيجة لربنامج تطوير مهين مستمر قائم ومعرفتهم، وممارساهتم ن
على املمارسة التأملية يركز على دمج التقنية؛ وفهم السياق 
االجتماعي والثقايف لعملية التغيري يف مدارس املستقبل 

اسة حالة استكشافية الكويتية. واستخدمت منهجية در 
ة، وطبقت ملدة ستة أشهر باملشاركة مع تسع طبأساليب خمتل

س ابتدائية، ومشلت األدوات: ثالث مدار معلمات من 
معتقدات املعلمني، وجمموعة الرتكيز، وبطاقة مالحظة  ةاناستب

صفية منظمة، وتسجيالت الفيديو، وصحائف املعلم، 
واملالحظات امليدانية. وبينت نتائج الدراسة أن املعلمني ميكن 

ية أن يطوروا املمارسات الرتبوية البديلة الفعالة، ويدجموا التقن
ممارساهتم،  يفبنجاح عندما مُيّكنون من التأمل واالستقصاء 

والتعلم من بعضهم، ومن أفضل املمارسات عرب الثقافات، 
وأشارت النتائج إىل أن التأمل لدى املعلمات ظهر بطريقتني: 
التأمل يف ممارساهتم اخلاصة املسجلة على الفيديو، والتأمل يف 

التدخل. ويبدو من  ممارسات بعضهم كأحد أنشطة برنامج
أكرب على  وجهإجراءات الدراسة أن التأمل كان منصبًّا ب

املمارسات واإلجراءات املهنية لدمج التقنية يف املمارسات 
الصفية، وقد يكون االقتصار على التأمل يف املمارسة دون 
االفرتاضات سبب ا فيما أشارت إليه النتائج من أن معتقدات 



 (م2018سبتمرب / هـ1440 حمرمالرياض )   –62العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

60 

غري واضح كما ظهر يف تطور املعلمات مل يظهر فيها ت
معرفتهن الرتبوية املتعلقة بالتقنية، وقدرهتن على دجمها يف 

 املمارسة.
الدراسات السابقة معظم يشرتك البحث احلايل مع و        

يف اتباع واملمارسة التأملية املتعلقة مبجتمعات التعلم املهنية 
 ;Farrell & Ives, 2015; Lakshmi, 2014منهجية دراسة احلالة )

Lalor & Abawi, 2014; Mohammad, 2014; Owen, 2014; 

Pratt, 2014; Prentice, 2016; Voelkel, 2011) ويشرتك مع ،
؛ 2013بعضها يف استخدام األساليب املختلطة )اجلرب، 

Fuller, 2014; Mohammad, 2014; Prentice, 2016; Voelkel, 

يف مع هذه الدراسات  احلايل البحث كما يشرتك (.2011
مجع البيانات النوعية من مقابالت جمموعة الرتكيز 

(Mohammad, 2014; Owen, 2014; Pratt, 2014; Prentice, 

2016; Waronker, 2016( ومن املقابالت الفردية ،)Dervent, 

2015; Farrell & Ives, 2015; Fuller, 2014; Lalor & Abawi, 

2014; Owen, 2014; Peppers, 2015; Pratt, 2014; Prentice, 

2016; Voelkel, 2011; Waronker, 2016 ). ينفرد  يف حني
احملادثات اليت دارت بني  باستخدام نصوص هذا البحث

أثناء تنفيذ الربنامج املقرتح؛ لدعم تصورات يف املعلمات 
 كما أن قابالت.املعلمات اليت حتتويها البيانات الناجتة عن امل

يف  بأبعاده الثالثة، يركز على دراسة تعلم املعلم هذا البحث
املتعلقة مبجتمعات التعلم الدراسات تبني من مراجعة  حني

على خصائص جمتمعات  -يف الغالب-أهنا ركزت املهنية 
التعلم املهنية، واهلياكل املنظمة هلا بدرجة أكرب من االهتمام 

 السابقة استخدام الدراساتمّكن  ،عام وجهوب  علم املعلم.بت
للبيانات النوعية من االستفادة منها يف إجراءات مجع 

  البيانات وحتليلها، وتفسري النتائج ومناقشتها.
وبناء  على ما مت استعراضه من جوانب نظرية        

أن املمارسة التأملية ؛ ميكن أن نستخلص ودراسات سابقة
تعلم لتوفر السياق املناسب قد يف جمتمعات التعلم املهنية 

، يعتمد على ثالثة عناصر رئيسةوأن هذا السياق املعلم، 
  : اخلربة، والتأمل، واحلوار.هي

 لبحثمشكلة ا

واكب التعليم السعودي التوجهات العاملية بتبين      
جمتمعات التعلم املهنية من خالل الربنامج الوطين لتطوير 

برامج مشروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم  أحداملدارس، 
 تجربة؛ فإهنا تتطلب دعمهاهذه الالعام. ونظر ا حلداثة 

 . لضمان فعاليتها
مقابلة مع مشرفتني من  بإجراءقامت الباحثة قد و       

 ،وحدة تطوير مدارس الرياض، ومشرفة من شركة تطوير
يهن أسئلة تتعلق بالعوائق اليت قد تواجه تطبيق وطرحت عل

ذكرت املشرفات يف إجاباهتن أن و جمتمعات التعلم املهنية. 
اجتماع فرق املعلمات حيتا  إىل توفري الوقت املناسب 

. ل عمل هذه الفرقلتفعياملنتظم، ووضع خطة واضحة و 
إىل أمهية متابعة املعلمات، وتوجيه عملهن  كذلك  رنأشو 

كما حضرت الباحثة . التشاركي للرتكيز على تعلم الطالبات
إحدى الورش التعريفية مبجتمعات التعلم املهنية، والحظت 
أن هناك تركيز ا على منط معني من العمل التشاركي، يعتمد 

 على نتائج حتصيل الطالبات، والتقوميات التكوينية املشرتكة. 
( اليت هدفت إىل معرفة واقع 2015ويف دراسة آل محوض )

تطبيق جمتمعات التعلم املهنية من وجهة نظر املديرات 
واملعلمات يف املدارس املشاركة يف الربنامج الوطين لتطوير 
املدارس، جاء التعلم اجلماعي املقصود يف املرتبة الرابعة ضمن 
مخسة أبعاد. وهذه النتيجة تلفت االنتباه لالهتمام هبذا البعد 

كما أظهرت نتائج دراسة . يف جمتمعات التعلم املهنية رياحملو 
( ضعف ممارسة املعلمني لألنشطة التأملية يف 2016الزامل )

إىل إيضاح هذه األنشطة حىت  تهمجمتمع املمارسة، وحاج
يتمكنوا من ممارستها. وهذا يدل على أن املمارسة التأملية قد 

، مما يتطلب توجيه ال تنفذ تلقائي ا يف جمتمعات التعلم املهنية
مقصود. وقد تبني من دراسة الزايد وحج  وجهاملعلمني إليها ب

( أن األنشطة املقصودة القائمة على املناقشة، 2016عمر )
فاعل يف  وجهوعرض التجارب التدريسية تؤثر بوالتأمل، 

، فإن األدلة امليدانية والبحثية من مثجمتمعات التعلم املهنية. و 
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السابقة تشري إىل وجود حاجة لدعم التعلم التشاركي يف 
 جمتمعات التعلم املهنية.  

فجوة معرفية  إضافة إىل هذه الفجوة امليدانية، فإن هناك     
 ,Van Lare & Brazer) أشارت إليها دراسة فان لري وبرازر

يف جمال جمتمعات  دراساتتوصلت من مراجعة ال إذ، (2013
التعلم املهنية إىل حمدودية البحث حول أمناط احلوار اليت 
يتشاركها املعلمون، وَخُلصت إىل أن الرتكيز على تعلم املعلم 

تمعات سيجيب عن عدة أسئلة حوهلا.  هذه اجملعند دراسة 
هذا كما أن الدراسات العربية اليت أمكن احلصول عليها يف 

أداة   ةانم املنهج الوصفي، واالستبااستخداقتصرت على ال اجمل
حول دراسة الواقع ومدى  -غالب ا-متحورت جلمع البيانات، و 

وهذا يشري إىل أن جمال  .هذه اجملتمعات مالءمته لتطبيق
البحث الرتبوي العريب ال زال يف حاجة إىل دراسة جمتمعات 
التعلم املهنية بأساليب وأدوات خمتلفة، ومن جوانب أخرى 

 م يف دعمها وتطويرها.    تسه
ضمن جمال أيت ي بحثال ابناء  على ما تقّدم؛ فإن هذ     

بالرتكيز  اليت تسعى لتطوير جمتمعات التعلم املهنيةالدراسات 
تتلخص مشكلته يف تيسري املمارسة  إذعلى تعلم املعلمني، 

التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية من خالل برنامج مقرتح، 
ومن مث الكشف عن تأثريها يف تعلم املعلمات، والكيفية اليت 

 مت هبا هذا التأثري.

 بحثأسئلة ال

ما تأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف  .1
 تعلم املعلمات؟

املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف  كيف تؤثر .2
 تعلم املعلمات؟

 

 

 بحثال أهداف

هتدف الدراسة إىل الكشف عن تأثري املمارسة التأملية يف     
جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات، ومعرفة الكيفية اليت 

 يتم هبا هذا التأثري.

 البحث أهمية

األمهية النظرية: يسهم البحث يف إثراء البحث الرتبوي -أوال  
العريب مبواكبة التحوالت العاملية واحمللية يف جمال التطوير املهين 
باالعتماد على منوذ  بنائي يركز على تعلم املعلم كوسيلة 
لتغيري املمارسات، وحتسني تعلم الطالب. ويُتوقع أن تشكل 

تعلق بالكيفية اليت تتعلم هبا نتائج البحث إضافة معرفية ت
املعلمات من خالل املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم 

  املهنية. 
األمهية العملية: تساعد نتائج البحث يف فهم -اثاني  

احتياجات املعلمات، والعوامل املؤثرة يف تعلمهن؛ مما يسهم 
يف تزويد املعلمات، والقيادة املدرسية، واملعنيني مبجتمعات 
التعلم املهنية باآلليات واألنشطة الداعمة لتعلم املعلمات، 
وحتسني جودة التعلم التشاركي يف هذه اجملتمعات. كما يقدم 
البحث للمهتمني بالتطوير املهين برناجم ا لتيسري املمارسة 
التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية، يقوم على منهجية مرنة 

لبحث العلمي، وتتيح تستند إىل أطر نظرية مدعومة من ا
خيارات متعددة من األنشطة واألساليب اليت تعزز التعلم 

 التشاركي يف جمتمعات التعلم املهنية.

 حدود البحث 

للبنات، وهي  129احلد املكاين: طُبِّق البحث يف الثانوية 
إحدى املدارس املشاركة يف الربنامج الوطين لتطوير املدارس 

 مبدينة الرياض.
احلد الزماين: مت التطبيق امليداين للبحث خالل العام الدراسي 

 .ه1438 /1437
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احلد املوضوعي: اقتصر البحث على دراسة تأثري املمارسة 
التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف التعلم لدى املعلمات 
املشاركات يف الربنامج املقرتح لتيسري املمارسة التأملية يف 

 جمتمعات التعلم املهنية. 

 مصطلحات البحث

 Professional Learningمجتمعات التعلم المهنية )

Communities:) 
جمتمعات التعلم املهنية هي جمموعات من املعلمني      

يعملون يف دورات مستمرة من االستقصاء التشاركي؛ هبدف 
النمو املهين لتحقيق نتائج أفضل للطالب )دوفور وآخرون، 

(. وإجرائي ا تعين فرق املعلمات التشاركية يف املدارس 2014
 الوطين لتطوير املدارس.الثانوية املشاركة يف الربنامج 

 (:Reflective Practiceالممارسة التأملية )
املمارسة التأملية هي "عملية مستمرة من تفحص      

وحتسني املمارسات، تركز على السياقات الشخصية، 
والرتبوية، واملنهجية، والفكرية، واالجتماعية واألخالقية للعمل 

(. 39: 2014املهين..." )كول ونوليس يف هيندريكس، 
وتُعّرف إجرائي ا بأهنا دورة مستمرة من التأمل، تشارك فيها 
املعلمات من خالل أنشطة الربنامج املقرتح، وتبدأ باخلربة 
الناجتة عن تركيز املالحظة على تعلم الطالبات، والتفاعل بني 
املعلمة وطالباهتا؛ مث وصف املوقف أو املشكلة، وحتديدها 

عنها من مصادر خمتلفة؛ مث بالتأمل فيها، ومجع املعلومات 
حتليل املعلومات؛ والربط بينها الستنتا  التفسريات، وبناء 
 املعاين؛ مث جتريب األفكار اجلديدة، وتقومي نتائج التجريب.    

 (: Teacher Learningتعلم المعلم )
تعلم املعلم هو بناء تشاركي للمعرفة من خالل التأمل     

ارات التفاوضية بني واحلو  النقدي يف املمارسات الصفية،
يتم التكامل بني التصورات الرتبوية اجملردة،  إذاملعلمني، 

والتطبيق العملي يف الفصول الدراسية، وتطوير األفكار، 

 ,Feldman & Fataarوتطبيقها؛ لتغيري املمارسة أو حتسينها )

 :رئيسة، هيأبعاد  ثالثة(. ويشمل تعلم املعلم 2014
الوعي املعريف، ويُقصد به معرفة املعلمة الناجتة عن  -

االستقصاء التشاركي، واملتعلقة مبمارستها ودورها كمعلمة، 
 واحتياجات طالباهتا واستجاباهتن.  

املعتقدات الرتبوية، ويُقصد هبا اجتاهات املعلمة وتوقعاهتا  -
 ونظرياهتا حول التدريس والتعلم والطالبات.

ة، وتعين أداء املعلمة التدريسي، وعالقته املمارسات الصفي -
 بتعلم الطالبات. 

وقد متت دراسة هذه األبعاد يف البحث احلايل من      
أثناء حمادثات يف خالل التصورات اليت عرّبت عنها املعلمات 

 الربنامج املقرتح، واملقابالت اليت أجريت بعده.

 تصميم البحث

منهجية دراسة احلالة بأساليب خمتلطة؛  تمخد  استُ     
تحليل اللكوهنا تتيح فحص األحداث يف سياق الواقع، و 

تعمق من خالل مجع بيانات نوعية وكمية من مصادر امل
متعددة، ويف فرتات خمتلفة لعرض صورة متكاملة للحالة 

(Creswell, 2007; Yin, 2011.)  ولتنظيم إجراءات مجع
تصميم ا مركب ا من تصميمني  ت الباحثةالبيانات وحتليلها؛ كّون

 Convergent Parallelني: التصميم املتوازي التقاريب )أساس

Design( والتصميم التتابعي التفسريي ،)Explanatory 

Sequential Design .)يهدف التصميم املتوازي إىل مجع  إذ
ن مجع إمية والنوعية يف وقت متزامن، أي البيانات الك

من األسلوبني ال يعتمد على نتائج األسلوب  بيانات أي  
اآلخر، وإمنا يتم مجع البيانات وحتليل كل نوع على حدة، مث 
دجمها ملقارنة النتائج وتفسريها بصورة شاملة، أما يف التصميم 
، مث مجع البيانات  التتابعي فيتم مجع البيانات الكمية أوال 

فصيلها النوعية لتساعد يف تفسري النتائج الكمية أو ت
(Creswell, 2003; 2012( ويبني الشكل .)خمطط التصميم 1 )

 إلجراءات البحث. املركب املنظِّم
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  بحثفي ال كاتالمشار  
للبنات،  129( معلمة من الثانوية 16شارك يف البحث )    

إحدى مدارس الربنامج الوطين لتطوير املدارس مبدينة 
 Purposeful) املعاينة اهلادفةب هنمت اختيار . و الرياض

Sampling وهي اسرتاتيجية معاينة يتم من خالهلا االختيار ،)
املتعمد ألشخاص معينني، أو إلعدادات معينة، أو أحداث 
معينة للحصول على املعلومات املهمة اليت ميكن أن توفرها 

(Maxwell, 2009.)  رغبتهن املعلمات بناء  على  اختريتوقد
كل معلمة بنموذ  موافقة   ُزوِّدتو  يف املشاركة يف البحث،

يتضمن املعلومات األساسية املتعلقة بالبحث وإجراءاته، 
وطُلب منهن التوقيع على النموذ  يف حال املوافقة على 

من  املعلمات املشاركات ومجيع املشاركة بشكل تطوعي.
بني هتن وترتاوح خرب ، ختصصات تربوية عدا معلمة واحدة

املشاركات إىل عشر  املعلماتتنتمي و  .( عام ا24 -8)
، هي: العلوم الشرعية، اللغة العربية، ختصصات خمتلفة

 ،مهارات البحث الكيمياء، الفيزياء، األحياء، احلاسب اآليل،
، الرتبية األسرية، املهارات التطبيقية. جتماعيةاالدراسات ال

وحفاظ ا على سرية البيانات؛ مل تتم اإلشارة إىل أمساء 
ث، ويكتفى عند االقتباس برمز يتكون البحهذا املعلمات يف 

 من رقم للمعلمة )م( ورقم للفريق )ف(.

 وأدواته بحثال إجراءات

استغرق تطبيق البحث مثانية أشهر خالل العام الدراسي     
 ، ونفذ على مرحلتني:ه1437/1438

ومت فيها يف الفصل الدراسي األول،  : نُفذتالمرحلة األولى
 :أيتما ي

الربنامج املقرتح لتيسري املمارسة التأملية يف جمتمع التعلم  -1
مم وصُ  ه(.1438/ 4/ 7ه( إىل )1438/ 1/ 5بدء ا من ) املهين

القائمة على  يةالتأملاملمارسة يف ضوء دورة الربنامج املقرتح 
االستقصاء التشاركي، وتتكون من مخس مراحل: اخلربة 

 إذاحملفزة، والوصف، والتحليل، وبناء املعىن، والتجريب، 

اليت  تسعى املشاركات حلل مشكلة مشرتكة وفق هذه الدورة
 ،رونةامل الربنامج إجراءات روعي يف وقد. (2يبينها الشكل )

ميكن مالءمتها مع السياق املدرسي وظروف عمل  إذ
املعلمات من حيث املدة الزمنية، والتدر  يف التدريب، وتنويع 
شكل اللقاءات بني اجللسات املباشرة، واحملادثات عرب 

أثناء يف اإلنرتنت. وقد صممت الباحثة دليال  لالسرتشاد به 
لصلة تنفيذ الربنامج، واستعانت يف ذلك ببعض املراجع ذات ا

؛ كوستا 2002باملمارسة التأملية )أوسرتمان وكوتكامب، 
 & Hall & Simeral, 2015; Kennedy؛ 2009وجارمستون، 

Stonehouse, 2012; Rodgers, 2002; York-Barr et al., 

تصميم الدليل من نتائج دراسة ل(. كما متت االستفادة 2016
عنها باستخدام أسئلة مفتوحة أجابت أجريت  استطالعية

( مشرفة من 29( معلمة من مدارس تطوير الثانوية، و)23)
ن الربنامج بعد وتكوّ  مشرفات التدريب واملقررات الدراسية.

حتكيمه وتطويره من دليلني: دليل الربنامج ودليل امليسر. 
مت االتفاق مع إدارة املدرسة واملعلمات على ولتنفيذ الربنامج؛ 

لكامل جمموعة املعلمات د( 60عقد جلسة أسبوعية تستغرق )
لى عاملشاركات  وزيعمت ت يف حني املشاركات يف البحث،

ثالث فرق كمجموعات عرب تطبيق الواتس آب 
(WhatsApp.وفق ا للتخصص، أو الفصول الدراسية املشرتكة )  

وقد روعي عند تنفيذ الربنامج التوازن بني حرية املعلمات يف 
بأهداف الربنامج.  اختيار احملتوى واألنشطة، واالنضباط

( أسبوع ا، وكان من أهم 13واستغرق تنفيذ أنشطة الربنامج )
هذه األنشطة: اجللسات احلوارية التأملية؛ ومناقشة األمثلة 
واحلاالت االفرتاضية املكتوبة واملرئية وحتليلها؛ وحتديد مشكلة 
من واقع عمل املعلمات، وتطبيق دورة املمارسة التأملية 

اء الطالبات حول هذه املشكلة بطرق كمية عليها؛ ومجع آر 
ونوعية؛ وتنفيذ ورش عمل لتحليل البيانات املتعلقة 

أثناء يف باملشكلة، والتخطيط حللها. وقد طرحت املعلمات 
الربنامج عدد ا من املشكالت التعليمية، مث اتفقن على معاجلة 

 .مشكلة اخنفاض الدافعية للتعلم لدى الطالبات
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 ( دورة الممارسة التأملية المستخدمة في البرنامج المقترح2شكل )

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
أسبوعية ( جلسة 11أثناء )يف دثات بني املعلمات حما -2

( ساعة 12) اجمموع ساعاهتبلغ تضمنها الربنامج املقرتح، 
. وكان يعقب كل جلسة ومفرغة كتابي ا مسجلة صوتي ا

 ،حمادثات عرب تطبيق الواتس آب خالل األسبوع الدراسي
لكرتوين إىل ملفات اإل يتم نقلها أسبوعي ا عن طريق الربيد

بنوعيها )املباشرة  مت نصوص احملادثاتخد  ستُ او  خاصة هبا.
 دارت حوهلااملوضوعات اليت عن للكشف  وعرب اإلنرتنت(

هذه احملادثات، وربطها بأبعاد التعلم اليت مت تقصيها عن 
 .  املقابالتطريق 

النسخ بتاريخ  داداملمارسة التأملية، واسرت  ةانتوزيع استب -3
لقياس مدى استفادة  ةانستباال تمخد  واستُ  ه(.1438/ 4/ 17)
من أساليب املمارسة التأملية اليت تضمنها الربنامج  شاركاتامل

( 20تضمن يف صورته النهائية بعد حتكيمه )وقد املقرتح. 
أسلوب ا، تتوزع على ثالثة حماور رئيسة: التأمل يف االفرتاضات 

( أساليب، 8( أساليب، والتأمل يف املمارسة وله )5وله )
وحلساب االتساق الداخلي  ( أساليب.7واحلوار وله )

( معلمة 25على عينة مكونة من ) ةاناالستب توالثبات؛ طُبق
من املدارس الثانوية املشاركة يف الربنامج الوطين لتطوير 
املدارس من غري املدرسة اليت نـُّفذ فيها البحث. ومت حساب 
االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط سبريمان 

(Spearman لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة )
ة كل حمور ني درجالكلية للمحور الذي تنتمي إليه، والعالقة ب

ت ارتباط معامالوتراوحت . ةانوالدرجة الكلية لالستب
بني بالدرجات الكلية حملاورها  ةانسبريمان لعبارات االستب

، وهي قيم موجبة ودالة إحصائي ا عند (0.782( و)0.468)
معامالت ارتباط قيم ( فأقل. أما 0.05( أو )0.01مستوى )

على  فكانت ةانللمحاور بالدرجة الكلية لالستب نسبريما
التأمل يف  (،0.85) التأمل يف االفرتاضات: النحو اآليت

وهذه القيم موجبة ودالة  (.0.64) احلوار (،0.91) املمارسة
يدل على االتساق  فأقل، مما (0.01إحصائي ا عند مستوى )

 اسُتخد مت؛ ةان. وحلساب ثبات االستبةانالداخلي لالستب
. وبلغ معامل الثبات (Alpha Cronbachمعادلة ألفا كرونباخ )

(، 0.62)التأمل يف االفرتاضات وحملور التأمل يف املمارسة حملور 
يف  ،( على التوايل، وكل منهما معامل ثبات متوسط0.65)

(، 0.92) لي اولألداة ك واربلغ معامل الثبات حملور احل حني
عامل ثبات مرتفع )حسن، ( على التوايل، وكل منهما م0.88)

وقد مت استخدام التدر  الرباعي لتقدير درجة  (.1424
مت إعطاء  إذاستفادة املعلمات من أساليب املمارسة التأملية، 

: مل أجرب األسلوب يتللبدائل األربعة على النحو اآل وزن
 (، متوسطة2(، ضعيفة )1)
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وية (. وُصّنفت إىل أربعة مستويات متسا4(، كبرية )3) -4
 -ية: طول الفئة= )أكرب قيمة تاملدى من خالل املعادلة اآل

ويبني ، 0.75= 4÷3عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة( 
 ( مستويات هذا التصنيف.1اجلدول )

 (1جدول )
 االستبانة في المستخدم التدرج وفق المستويات توزيع

 حدثل الدراسي الثاين، و يف الفص نُفذت المرحلة الثانية:
  :أيتفيها ما ي

خالل الفرتة  مسجلة  صوتي امقابالت جمموعة تركيز أربع  -1
لتقصي تصورات ؛ ه(1438/ 6/ 17ه( إىل )1438/ 5/ 19من )

املعلمات فيما يتعلق بتأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات 
، املعريفالوعي بأبعاده الثالثة:  التعلم املهنية يف تعلمهن

. كما تضمنت واملمارسات الصفية، واملعتقدات الرتبوية
 .ةانستبلالجتاهات اليت أظهرهتا نتائج اال ااألسئلة تقصي  

، مجيع معلمات عينة البحث هذه املقابالت شاركت يفو 
ما بني ساعة ونصف إىل ساعة  كل مقابلةوتراوحت مدة  
واعتمد اختيار املشاركات يف كل جمموعة  ومخسني دقيقة.

تركيز على الفرق: فريقان لكل منهما جمموعة تركيز واحدة 
تتكون من مخس معلمات هن أعضاء الفريق. والفريق الثالث 

لى جمموعتني: جمموعة من أربع معلمات، عانقسم أعضاؤه 
وجمموعة من معلمتني تعذر حضورمها مع اجملموعة األوىل 

قد وضعت الباحثة دليال  لألسئلة يساعد و  لظروف صحية.
بطريقة أثناء املقابالت يف على توجيه عملية مجع البيانات 

حذف  أو األسئلة، تغيري ترتيب منهجية ومركزة، مع إمكان
بعضها، أو تغيري صياغتها اعتماد ا على ما حيدث يف املقابلة، 

أثناء املقابلة لبحث يف كما ميكن إضافة أسئلة أخرى 
لة املقابلة ال ، فإن احلكم على أسئمن مث. و املستجدةالقضايا 

استخالصها منطقي ا من أسئلة البحث،  يعتمد على إمكان
وإمنا على ما ميكن أن توفره من بيانات تسهم يف اإلجابة عن 

مت تفريغ كل مقابلة  قد و  (.Maxwell, 2009هذه األسئلة )
 إرسال امللف إىل مثف مستقل، يف مل وحفظهاكتابي ا 

لكرتوين ملراجعتها، وكتابة معلمات اجملموعة عرب الربيد اإل
املالحظات أو اإلضافات إن وجدت. كما مت طرح بعض 
األسئلة على كل فريق عرب تطبيق الواتس آب الستكمال 
بعض التفاصيل اليت ظهرت احلاجة إليها من املراجعة األولية 

 للبيانات.
املشاركات عرب تطبيق الواتس مجيع مقابالت فردية مع  -2

، ه(1438/ 8/ 24ه( إىل )1438/ 6/ 20آب خالل الفرتة من )
بناء  على امللحوظات الناجتة من التحليل  تهاوَّرت أسئلطُ  إذ

وقد  .املبدئي لنصوص احملادثات ومقابالت جمموعة الرتكيز
)بعد أخذ  املعلماترأت الباحثة أن جُتري املقابلة مع مجيع 

عرب التطبيق رغبة  يف تنويع وسائل احلصول على  موافقتهن(
أثناء مقابالت يف البيانات. فقد أتيح جلميع املعلمات 

مباشر، فكان من  وجهجمموعة الرتكيز احلديث شفهي ا ب
املناسب احلصول على بيانات مكتوبة يف املقابالت الفردية، 

مساحة أكرب للتفكري  من املرجح أن تتيح للمعلمات إذ
والتأمل قبل اإلجابة عن السؤال. وقد اختارت الباحثة إجراء 
املقابلة الفردية مع مجيع املشاركات حملاولة فهم عملية التعلم 

ا من خالل تنوع خربات املعلمات، بوصفها  فهم ا جيد 
مصادر خمتلفة ميكن أن تتضافر لتكوين صورة واضحة عن 

وقد مّكن استمرار املقابالت الفردية  التعلم كعملية معقدة.
إىل هناية الفصل الدراسي الثاين من تقصي تصورات 

 درجة االستفادة المتوسط المرجح
 مل أجرب األسلوب 1.75أقّل من  – 1

 ضعيفة 2.50أقّل من  – 1.75
 متوسطة 3.25أقّل من  -2.50

 كبرية 4 – 3.25
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املعلمات عن تأثري املمارسة التأملية يف معتقداهتن وممارساهتن 
املراجعة  ذلكتطلب قد الصفية على مدى العام الدراسي. و 

املعلمات ملتابعتها باألسئلة السابرة  املستمرة إلجابات
للحصول على تفاصيل أكثر، والكشف عما قد  والتوضيحية

يستجد مع مرور الوقت من أفكار أو ممارسات هلا صلة 
 بتعلم املعلمات.

( اجلدول الزمين إلجراءات مجع 2ويوضح اجلدول )      
 مية والنوعية، وحتليلها.البيانات الك

 ( 2جدول )
الجدول الزمني إلجراءات جمع البيانات وتحليلها

 شعبان رجب جمادى اآلخرة جمادى األولى ربيع الثاني ربيع األول صفر محرم المهمة
     * * * * نصوص المحادثات

     *    ةاناالستب
   * *     مجموعة التركيز

 * * *      المقابالت الفردية
 * * * * * * * * كتابة الملحوظات

 * * * * * * * * تحليل البيانات

 تحليل البيانات

يف املمارسة التأملية  أساليب ةانبيانات استبمت إدخال 
وأُجريت املعاجلات اإلحصائية باستخدام  ،(SPSSبرنامج )

أساليب اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف املتوسطات احلسابية، 
أما البيانات النوعية، فقد مت والتكرارات، واالحنراف املعياري. 

تنظيمها، وتصنيفها بواسطة برنامج أطلس يت آي 
(ATLAS.ti وأُجري حتليلها باستخدام أسلوب التحليل ،)

لذي يتجاوز البيانات الوصفية، ويعطي أمهية ملا ا التفسريي
تظهره البيانات بتكوين معىن هلا بالربط بينها، والنظر هلا من 
زوايا عدة، واكتشاف العالقات بينها، وتقدمي تفسريات 
واستدالالت تربط بني املعاين، وتؤدي إىل رؤى عميقة 

 عندومت دمج النتائج الكمية والنوعية  (.2012)العبدالكرمي، 
وباالستفادة من بعض املراجع  اإلجابة عن سؤايل البحث.

 & Creswell, 2012; Lodico, Spaulding ؛2012)العبدالكرمي، 

Voegtle, 2010ة يف حتليل تي(، اتبعت الباحثة املراحل اآل
استكشاف البيانات وكتابة إعداد البيانات،  البيانات:

امللحوظات األولية، تصنيف البيانات، كتابة املذكرات، 
اختبار التفسريات األولية، تلخيص النتائج، التحليل الشامل 

 فإنوتفسري النتائج. ومع اتباع هذه اخلطوات التنظيمية؛ 
عملية التحليل مل تتم بطريقة خطية، إذ كان هناك حاجة 

  .ستمرارباللرتدد بني املراحل 
مجع البيانات بطرق مت  ولزيادة موثوقية النتائج النوعية      

يف ونفذ البحث  ؛(Triangulatingخمتلفة ومن مصادر عدة )
املدرسة، وهي السياق الطبيعي الذي حتدث فيه احلالة 

إطالة مدة مجع البيانات، والتفاعل املستمر مع ، مع املدروسة
، أو زيارة( 20) امليدانية للمدرسةاملشاركات سواء بالزيارات 

سجيل مجيع إجراءات البحث ، وتعرب تطبيق الواتس آب
عرض النسخ املكتوبة  وكذلك مت امليدانية موثقة بتوارخيها.

طرح األسئلة و  ،للمقابالت املفرغة على املشاركات ملراجعتها
 على املشاركات، لتقليل سوء تفسري آرائهن وتصوراهتن،

تقدمي أمثلة لتصورات املعلمات املشاركات مقتبسة من و 
ألفاظهن. وقد اضطرت الباحثة إىل عدم تصحيح ما ورد يف 
بعض االقتباسات من أخطاء لغوية حتري ا لدقة االقتباس قدر 

االستعانة بباحثة زميلة يف إضافة إىل ما سبق، متت اإلمكان. 
ئج مرحلة الدكتوراه من التخصص نفسه ملراجعة النتا

 والتفسريات، وتقدمي التغذية الراجعة.
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 مناقشتهاو  نتائجالعرض 

ما تأثير الممارسة التأملية في إجابة السؤال األول: 
 مجتمعات التعلم المهنية في تعلم المعلمات؟ 

نتائج حتليل مت خد  ستُ لإلجابة عن هذا السؤال؛ ا      
، ونصوص احملادثات، املمارسة التأمليةأساليب  ةاناستب

ومقابالت جمموعة الرتكيز، واملقابالت الفردية. وأسفرت هذه 
للممارسة التأملية يف جمتمعات إجيايب النتائج عن وجود تأثري 

أبعاده الثالثة: الوعي املعريف، ب التعلم املهنية يف تعلم املعلمات
  واملعتقدات الرتبوية، واملمارسات الصفية.

 أن املمارسة التأمليةأساليب  ةاناستب وبينت نتائج       
ساليب هذه األدرجة استفادة املعلمات من  متوسطات
بدرجة كبرية مجيعها  ، وجاءت(3.87( و)3.06بني )تراوحت 

التأمل يف  ، أحدمها يف حموربدرجة متوسطة أسلوبني عدا
أن  (3دول )اجليبني و . حمور احلوارواآلخر يف  ،املمارسة

املمارسة التأملية أساليب  ةانمستوى استباملتوسطات على 
حمور احلوار  ، وأنوحماوره تندر  حتت درجة استفادة كبرية

 متقدم ا، يليه حمور التأمل يف املمارسة، مث حمور التأمل يفجاء 
 االفرتاضات.

 
 ( 3) جدول

   ومحاوره التأملية الممارسة أساليب استبانة درجات متوسطات

 أظهر التحليل النوعي لنصوص احملادثات اليت متتقد و     
 ،أثناء برنامج املمارسة التأملية جماالت تأمل املعلمات يف

 اجملاالت هلذه والفرعية الرئيسة الفئات( 3) الشكل ويبني

 
.

 المتوسط المحور
 3.47 حمور التأمل يف االفرتاضات

 3.50 حمور التأمل يف املمارسة

 3.61 حمور احلوار

 3.53  ةانالمتوسط العام لالستب

 
 
 
 

 ( مجاالت التأمل التي ظهرت في محادثات المعلمات أثناء البرنامج المقترح3)شكل 

مجاال
 ت 

 التأمل

 ممارسة سابقة/ ممارسة جديدة/ ممارسة مستقبلية التأمل يف املمارسات

 فكرة سابقة/ فكرة جديدة التأمل يف األفكار

 التأمل يف االفرتاضات
 افرتاض مبين على خربة مهنية

 افرتاض مبين على خربة شخصية
 افرتاض مبين على معرفة

 

 الفئات الفرعية الفئات الرئيسة
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للكشف عن اخلربات اليت  كما مت ترميز نصوص احملادثات 
أثناء يف كانت موضوع احلوار والتأمل يف حمادثات املعلمات 

( الفئات الرئيسة والفرعية 4الربنامج املقرتح. ويبني اجلدول )
 هلذه اخلربات، ونسب تكرارها كموضوعات للحوار والتأمل.

 
 ( 4جدول )

تكرارات الخبرات التي جرى حولها التأمل والحوار
 % المجموع التكرار الفئات الفرعية الفئات الرئيسة

 %33 241 73 مشاكل تتعلق بتعلم الطالبات الطالبات

 64 حتفيز الطالبات على التعلم

 51 تفّهم الطالبات ومراعاهتن

 28 إلقاء اللوم على الطالبات

 14 التغذية الراجعة من الطالبات

 11 الفروق الفردية بني الطالبات

 %24 179 62 منح الطالبات الفرصة للمشاركة  الممارسات الصفية

 60 تفاعل الطالبات

 32 التقنية ومصادر التعلم

 14 بالواقع الربط

 11 شرح املعلمة

 %22 160 58 اسرتاتيجيات التدريس المنهج

 37 األنشطة واملشاريع

 32 أساليب التقومي

 17 احملتوى

 16 األهداف

 91 36 املمارسة التأملية  التطوير المهني
 

12% 
 29 جمتمع التعلم املهين 

 22 الدورات التدريبية

 4 الثقافة املدرسية

 %9 71 30 نظام التعليم هموم المهنة

 23 أعباء املعلمة

 14 دور األسرة

 5 البيئة املدرسية

قامت الباحثة بتحليل بيانات مقابالت جمموعة و       
جاءت بيانات و الرتكيز، واملقابالت الفردية كل على حدة. 

الفردية مؤكدة لبعض بيانات مقابالت جمموعة  املقابالت
ونشأ عن ذلك اتفاق ، الرتكيز، وموضحة لبعضها اآلخر

( الفئات 4ويبني الشكل ) .نتائج كال النوعني من املقابالت
والرموز الناجتة عن حتليل املقابالت، واملتعلقة بتصور املعلمات 

يف تعلمهن  لتأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية
: الوعي املعريف، واملعتقدات الرتبوية، بأبعاده الثالثة

( الفئات والرموز 5كما يبني الشكل )  واملمارسات الصفية.
الناجتة عن حتليل املقابالت، واملتعلقة بالعوامل املؤثرة يف تعلم 
املعلمات من خالل املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم 

 املهنية.
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( نتائج تحليل المقابالت المتعلقة بالتغيرات في تعلم 4شكل )
 المعلمات

 ( نتائج المقابالت المتعلقة بالعوامل المؤثرة في تعلم المعلمات5شكل )
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 وتشري نتائج املقابالت إىل أن االستقصاء التشاركي
املستخلصة من آراء الطالبات واملواقف املستند إىل البيانات 

قد أدى إىل تغيري مفاهيمي عميق، وإعادة التفكري يف الصفية 
املعتقدات، واملمارسات املوجودة، وإحداث تغيريات جذرية 

املمارسة، بتعديلها، أو التخلص منها، أو تطويرها بطرق يف 
(. فقد نتج عن هذا Feldman & Fataar, 2014جديدة )

االستقصاء زيادة يف الوعي املعريف لدى املعلمة مبمارساهتا 
الصفية، ودورها كمعلمة، واحتياجات الطالبات، 
واستجاباهتن، وأدى هذا الوعي إىل تغيري بعض معتقدات 

 ، وممارساهتن الصفية.املعلمات
وميكن عزو هذه التغريات العميقة إىل أن املمارسة       

التأملية يف جمتمع التعلم املهين قد وفرت السياق املناسب 
الذي مّكن املعلمات من تقومي افرتاضاهتن، وتغيريها من 

اتضح من نتائج  إذخالل التأمل، واحلوار املستمرين. 
احملادثات واملقابالت أن مجيع املعلمات ذكرن أمثلة تدل على 
تأملهن يف افرتاضاهتن، وأن هذه االفرتاضات هلا تأثري يف 
ممارساهتن الصفية. وقد نتج عن هذا التأمل تغري يف معظمها، 
وتعزيز لبعضها اآلخر، وتبني هذا التغري، أو التعزيز من خالل 

فعلى سبيل  الصفية اليت قدمتها املعلمات.أمثلة املمارسات 
( أثناء احملادثات بأهنا تعتقد 3ف1املثال، صرحت املعلمة )م

أن فتح الكتاب يؤدي إىل تشتت الطالبة، لذلك كانت متنع 
أثناء الدرس. مث أخربت عن تغري هذا يف بشدة فتح الكتاب 

قالت يف املقابلة الفردية: "فكرة فتح الكتب  إذاالفرتاض، 
أثناء الشرح كنت أرفضها خلويف على الطالبات من التشتت 
بعد املمارسة التأملية تنازلت عن رفضي هلذه الفكرة وقبلتها". 
وذكرت يف احملادثات أهنا تقبلت الفكرة القتناعها برأي 
 إحدى زميالهتا حول اختالف الطالبات يف أمناط التعلم.

من وقوع  ةانتفّسر ما أظهرته نتائج االستبقد وهذه النتائج 
مجيع قيم أساليب حمور التأمل يف االفرتاضات حتت درجة 
استفادة كبرية، وكان أعالها أسلوب )التفكري العميق يف 
االفرتاضات الكامنة املؤثرة يف ممارسات التدريس(. كما أن 

 ,Waronkerكر )هذه النتائج تؤيد ما أشارت إليه دراسة وران

( من حدوث حتول يف القناعات، وتغري عميق يف 2016
املمارسة لدى أعضاء الفرق اليت تتساءل حول االفرتاضات 
واألسباب الكامنة، وتعاجلها. يف حني أن دراسة حممد 

(Mohammad, 2014 مل ُتظهر تغري ا واضح ا يف معتقدات )
وفق ا -ألن التأمل املعلمات رغم تطور ممارساهتن الرتبوية، رمبا 

 كان مقتصر ا على املمارسات.  -ملا بينته نتائجها
وقد كان الستمرار الربنامج املقرتح يف جلسات أسبوعية     

أثر إجيايب يف متكني املعلمات من استخدام البيانات، كآراء 
الطالبات، ونتائج املمارسات اجلديدة يف التأمل واحلوار. وقد 

زيادة وعي املعلمات باستجابات  لوحظ من نتائج املقابالت
الطالبات، وردود أفعاهلن، واالستفادة منها يف حتسني 
املمارسة. ويدل ذلك على أن املمارسة التأملية تكون أكثر 
تأثري ا عندما تعتمد على البيانات املستمدة من املمارسة 
والتجريب، حبيث يرتدد التأمل واحلوار بني النظرية والتطبيق 

(Garrison et al., 2000 وتصبح التغيريات اليت جتريها ،)
املعلمات يف ممارساهتن ناجتة عن أدلة ملموسة، وليس على 

قد  (. وهذاFarrell & Ives, 2015أساس االندفاع، أو الروتني )
من أن احلوارات اليت تتضمن  ةانيفسر ما أظهرته نتائج االستب

بات، تفسريات خمتلفة للمواقف الصفية، واستجابات الطال
وأثر التجارب اجلديدة يف تعلم الطالبات كانت أعلى 
أساليب احلوار يف درجة االستفادة. كما يتفق هذا االستنتا  

( اليت دلت على أن Prentice, 2016مع دراسة برنتس )
تضمني االستقصاء التشاركي يف جمتمعات التعلم املهنية، 

على واستدامته يتطلب االستمرارية؛ حىت تتطور القدرة 
استخدام البيانات للتأمل، وجتريب األفكار اجلديدة، والتأمل 

 يف نتائجها، وفحص املمارسات.
ومن ناحية أخرى، فقد بدا من نتائج احملادثات       

واملقابالت أن التغريات احلاصلة ترتبط باخلربات اليت جرى 
أظهرت  إذحمادثات الربنامج. أثناء يف حوهلا التأمل واحلوار 

احملادثات أن حوار املعلمات كان يدور يف معظمه نتائج 
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حول مشاكل تعلم الطالبات، ومراعاة الطالبات، وحتفيزهن 
على التعلم واملشاركة، وقد لوحظ بروز هذه اخلربات يف 
التغريات احلاصلة يف أبعاد تعلم املعلمات اليت أظهرهتا نتائج 

ون أكثر املقابالت. وقد تؤكد هذه النتائج أن تعلم املعلم يك
فاعلية حني يناقش املعلمون ممارساهتم، وتعلم طالهبم من 

 (.Bleach, 2014خالل حوار تأملي منتظم )
كما بينت النتائج أن الرغبة واحلاجة الذاتية للتعلم        

كانت من أقوى الدوافع يف انتقاء اخلربات، وإحداث التغيري. 
مات يف فقد ُوجد أن مجيع التغيريات اليت أحدثتها املعل

ممارساهتن كانت بسبب حاجتهن هلذا التغيري أو رغبتهن فيه، 
وغالب ا ما يكون التغيري حال  ملشكلة تعاين منها املعلمة. 

موجٌه  -كمتعلمني كبار-ويشري هذا إىل أن تعلم املعلمات 
بدوافع ذاتية لتحقيق تعلم ذي معىن، ينطلق من اخلربة، 

(. Knowles, 1980, 1990ويؤدي إىل حل مشكالت واقعية )
ء يف احملادثات أثنا (3ف5)مفعلى سبيل املثال، ذكرت املعلمة 

من مشكلة مماطلة الطالبات يف  استمرارالربنامج أهنا تعاين ب
تسليم املشاريع املتعلقة مبقررها، مث تبني من املقابلة الفردية يف 

متكنت من معاجلة هذه هناية الفصل الدراسي الثاين أهنا 
قالت: "بدأت أعرض مشكالتنا أنا وياهم  إذاملشكلة، 

باألترام السابقة ونتأمل مع بعض وش األفضل عشان حند 
منها، ساعدتنا املمارسة التأملية والنقاش وحل املشكلة يف 

ا، صار الوضع يقتصر على قلختفيف املماط ، وكان ةلة جد 
 .اإلنتا  هالرتم أفضل وأسرع وارحتت يف وضع الدرجات"

النتائج واالستنتاجات السابقة على أن ارتباط  وتدل       
الربنامج املقرتح باخلربة والواقع العملي، والسياق املدرسي كان 

إن تعلم املعلم يكون  إذدور إجيايب يف تعلم املعلمات. له 
أكثر تأثري ا يف توجهاته وممارساته إذا كان ذا صلة باخلربات 

 Opfer & Pedder, 2011; Vanالصفية، ومشاكل املمارسة )

lare & Brazer, 2013; Wallace & Loughran, 2003 كما أن .)
الرتكيز يف جمتمع التعلم املهين على املمارسات الصفية، 
والعالقات مع الطالبات أتاح للمعلمات املشاركات التأمل 

الناقد يف االفرتاضات واملمارسات، مما جعل التعلم أكثر تأثري ا 
 & Feldmanهات، وحتسني املمارسات )يف تغيري االجتا

Fataar, 2014( وتتفق هذه النتائج مع دراسة تاونا .)Tonna, 

( اليت دلت على أن املعلمني يفضلون خربات التطوير 2012
املهين العملية، اليت تراعي التحديات اليت تواجه عملهم، 
وتوفر أفكار ا ميكن تنفيذها يف صفوفهم. كما تتفق مع دراسة 

( اليت أشارت إىل أن املعلمني يفضلون أنشطة 2016ل )الزام
 جمتمع املمارسة؛ ألهنا تطبيقية، ومنسجمة مع احتياجاهتم.  

، فقد كانت األساليب ةانوبالنظر إىل نتائج االستب      
، سواء ةمباشر  جة االستفادة مرتبطة باخلربةاألعلى يف در 

 جديدة. وقد ظهر من نتائج مخربات سابقة، أكانت أ
املقابالت أن االستفادة من هذه اخلربات مل تكن مبجرد 
تبادهلا، وإمنا بالتأمل فيها، ومعاجلتها من خالل تقومي اخلربات 
السابقة، وتنقيحها، وتكييف اخلربات اجلديدة، ودجمها مبا 
يتناسب مع الوضع اخلاص باملعلمة، كمحتوى الدرس، 

ثة )امليّسر( والطالبات، والوقت املتاح. كما أن قيام الباح
بتوفري مصادر خارجية تتضمن أفكار ا جديدة، وإتاحة الفرصة 
للمعلمات للتحاور حوهلا، ودجمها يف خرباهتن السابقة ساعد 
يف تطوير هذه اخلربات، واالستفادة منها يف حل مشاكل 

(. وتظهر Opfer & Pedder, 2011; Tonna, 2012املمارسة )
ال اقتصار املعلمات على احلاجة للمصادر اخلارجية من احتم

تبادل ممارسات معينة رأين من جتربتها أهنا األفضل، مما 
جيعلهن يتوقفن عن جتريب ممارسات جديدة قد تكون أجدى 

أييد هذا التربير باالقتباس من ممارساهتن احلالية. وميكن ت
: "بدينا نطور اسرتاتيجياتنا، كنا حمصورين باسرتاتيجيات يتاآل

، املقابلة(. كما الحظت الباحثة سرعة انتشار 2ف2ممعينة" )
املمارسات اجلديدة بني املعلمات املشاركات، وميلهن إىل 
تطبيق ممارسات متشاهبة باالستفادة من بعضهن. وقد تتحول 
هذه املمارسات أيض ا إىل ممارسات معتادة إذا مل يتم حتفيز 
 املعلمات للحصول على أفكار جديدة من مصادر خارجية.  
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كما لوحظ من مقابالت جمموعة الرتكيز أن تنوع 
التخصصات كان مفيد ا يف تنويع اخلربات املتبادلة، ومشجع ا 
للمعلمات على جتريب أساليب جديدة رمبا كانت املعلمة 
تعتقد بعدم مناسبتها لتخصصها، أو مل تكن تعتقد بأمهيتها. 
 فعلى سبيل املثال، كان تركيز معلمات أحد الفرق منصبًّا

بشكل أكرب على اجلوانب املعرفية، ومهارات التفكري، وكيف 
كان   يف حنيالطالبات على تعلم احملتوى، ميكن مساعدة 

يغلب على الفريق إغفال اجلوانب النفسية للطالبات،  
كالتحفيز. يف حني متحور اهتمام معلمات فريق آخر بشكل 
 أكرب حول توجيه الطالبات، واجلوانب الوجدانية؛ مما جعل

الطريقة اإللقائية تغلب على مواقفهن التدريسية. وقد أدى 
أثناء الربنامج إىل يف اجتماع الفرق بتخصصاهتا املختلفة 

لفت انتباه املعلمات إىل جوانب القصور لديهن، ومعاجلتها. 
وهذا يدل على أن اقتصار التشارك على فريق التخصص قد 

وحيد من  يؤدي إىل استمرار الرتكيز على جانب دون آخر،
توسيع جمال اخلربات اليت يتم تبادهلا، وقد تنحصر حوارات 
الفريق يف مناقشة إجراءات روتينية تتعلق بكيف وماذا يُدّرس 

(Van lare & Brazer, 2013   .) 
ويتفق البحث احلايل مع الدراسات اليت دلت على أن       

؛ 2012معتقدات املعلم تؤثر يف اختاذ إجراءاته الصفية )اجلار، 
Beeson, 2013; Farrell & Ives, 2015; Mohammad, 2014 ،)

أنه يتفق أيض ا مع الدراسات اليت أشارت إىل ارتباط تأثري  غري
 ,Ertmer, 2005; Mohammadاملعتقدات بعوامل سياقية )

2014; Tonna, 2012 .)ظهرت بعض املعوقات السياقية  إذ
، كضعف هتعتقدقدرة املعلمة على تطبيق ما اليت حتد من 

اإلمكانات املتاحة، وكثافة احملتوى مقارنة بالوقت املخصص 
 له.

 ,Mohammadكذلك اتفق البحث احلايل مع دراسة حممد )  

( يف أمهية املعرفة التدريسية املرتبطة باحملتوى 2014
(pedagogical content knowledge يف إجراء التغيري يف )

نتائج املقابالت أن هذه  تبني من إذاملمارسات التدريسية. 

املعرفة قد تكون مؤثر ا مهم ا يف ممارسة املعلمة، ويف تطبيقها ملا 
تعتقده، وما تتعلمه، وما ترغب يف تعلمه. فقد ظهر أهنا 
تؤثر يف اختيار املعلمة لالسرتاتيجيات اليت تراها مناسبة 
حملتوى الدرس وفق ا لكثافته، وطبيعة املعلومات اليت يتضمنها، 

دى ارتباطها بواقع الطالبات، ومعرفتهن السابقة. وقد وم
لوحظ أن املعلمات يفضلن اختيار االسرتاتيجيات اليت متّكن 
من تغطية احملتوى يف الزمن املخصص له، مع إتاحة الفرصة 

أن هذا قد ال يكون مطّر د ا  غريملشاركة الطالبات، وتفاعلهن، 
لمات مقررات يف مجيع املقررات والدروس. فقد بدا أن مع

يسهل عليهن استخدام  -خاصة-القسم األديب 
اسرتاتيجيات التعلم النشط يف املقررات اليت يعتمد حمتواها 
يف معظمه على اآلراء، ويرتبط حبياة الطالبة. أما احملتوى 
املعتمد على احلقائق والقواعد اليت يصعب ربطها بواقع 

على الشرح، الطالبة، فغالب ا يدفع املعلمة إىل االعتماد 
والطريقة اإللقائية بشكل أكرب. وقد يدل ذلك على حاجة 

تبني من نتائج  إذتطوير هذه املعرفة التدريسية، املعلمة ل
املقابالت أن املعلمة قد تعتقد أن مقررها ال تناسبه بعض 
املمارسات التدريسية، مث تكتشف مناسبتها من خالل 

باهتن يفضلن خربات اآلخرين. كما ذكرت معلمتان أن طال
طريقة الشرح املباشر يف مقرر معني على استخدام طرق 
أخرى جربتها املعلمة معهن، مما جعل املعلمة تقتنع بأفضلية 
الشرح واإللقاء، وتتوقف عن جتريب طرق جديدة لتدريس 
هذا املقرر. وهذا قد ال يعين مناسبة الشرح املباشر هلذا 

مناسبة الطرق املقرر، وإمنا يدل بشكل أكرب على عدم 
 األخرى اليت استخدمتها املعلمة، أو عدم متكنها من أدائها. 

كيف تؤثر الممارسة التأملية في إجابة السؤال الثاني:  
 مجتمعات التعلم المهنية في تعلم المعلمات؟

لبحث وجود تأثريات ل السؤال األولاتضح من إجابة       
التعلم املهنية يف تعلم إجيابية للممارسة التأملية يف جمتمعات 

أبعاده الثالثة: الوعي املعريف، واملمارسات الصفية، ب املعلمات
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يف إجابته حتليل ثاين واملعتقدات الرتبوية. ويتناول السؤال ال
 هذا التأثري، وكيفية حدوثه يف ضوء اإلطار النظري.

تبني من خالل استقراء األمثلة اليت عرضتها فقد       
أثناء املقابالت أن تأثري املمارسة التأملية يف  يف املعلمات

جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات مت من خالل حلقة 
احللقة سيتم حتليل االقتباس من التغريات. ولتوضيح هذه 

 :  يتاآل
أتعامل  أعرفحياهتم وأتأملها و " ملا أعرف شخصياهتم 

فكرة أهنا  ةا تنكت قبل كنت آخذمعهم. زي مثال  اللي دامي  
تستخف يف احلصة وترتيق، بس عرفت من شخصيتها تيب 
تلفت االنتباه وهي طلعت ممتازة، قبل كانت حتط راسها على 
الطاولة فكنت أقول هي تيب املشاكل خليها حتط راسها، بس 
تغريت البنت ملا بدت تطلع ويا أستاذة وكذا وحوار بيين 

وبني الطالبة يكشف يل  ا فتح اجملال واحملبة بيينوبينها. فدائم  
 (.3، جمموعة الرتكيز1ف1مالطالبة وتكون قريبة مين" )

هذا املثال ميكن حتليله وتفسريه يف ضوء نظرية التعلم       
التحويلي. فاملعلمة يف هذا املثال كانت تتصرف مع الطالبة 
املزعجة وفق ا إلطار مرجعي تكّون لديها مع سنوات خربهتا 

كانت تفرتض أن مثل هذه الطالبة   إذاليت جتاوزت العشرين، 
هلها هدفها إثارة الفوضى يف الصف، فكانت تفضل جتا

 ,Mezirow, 1990, 1997بتصرف تلقائي خار  الوعي )

(. ومن خالل احلوارات اليت كانت تدور حول 2000
أثناء الربنامج املقرتح، ارتفع لدى املعلمة الوعي يف الطالبات 

باحتياجات الطالبات، مما دفعها إىل التأمل الناقد يف املوقف 
ملعىن هذه وافرتاضاهتا حوله، وبذلك أصبحت أكثر إدراك ا 

 ,Farrell & Ivesاالفرتاضات، وتأثريها يف ممارستها الصفية )

(. ومن مث حتولت إىل افرتاض جديد بأن مثل هذه 2015
تغري سلوك املعلمة حنوها  من مثالطالبة هدفها لفت االنتباه، و 

من التجاهل إىل االحتواء. وهذا يشري إىل أن احلوار التأملي 
تخدم خربات اآلخرين يف تقومي الذي ينطلق من اخلربة، ويس

ناقد لالفرتاضات، يؤدي إىل اختاذ قرار بالعمل بناء  على 

 ,Mezirow,1997األفكار الناجتة عن هذا احلوار والتأمل )

(. كما أن التأمل يعزز الوعي عن طريق التفكري النشط 2000
حول املوقف من جهة، وحماولة الربط بني العمل ونتائجه من 

جيعل التأمل عملية مستمرة من التعلم  جهة أخرى، مما
(. وقد أحدث هذا York-Barr et al., 2016وحتسني العمل )

نتائج إجيابية يف سلوك  (1ف1)مالتغري يف ممارسة املعلمة 
الطالبة، مما أدى إىل تغري يف معتقدات املعلمة الرتبوية، تبعها 
حتوالت جذرية يف اإلطار املرجعي املتعلق مبثل هذه املواقف، 

ذكرت هذه املعلمة أمثلة أخرى تدل على التغري يف  وقد
تعاملها مع الطالبات. مما يعين أن تغري معتقدات املعلمة 

ستمرارها يف املمارسة يتوقف بدرجة كبرية على الرتبوية، وا
نتائج تعلم طالباهتا، شاملة اجلوانب املعرفية، والسلوكية، 

 (. Guskey, 2002والوجدانية )
وقد نتج عن استقراء البيانات النوعية ظهور أمثلة ميكن       

( معلمة. فإضافة إىل املعلمة 11أن تؤيد هذا التفسري لدى )
ال السابق، ظهرت حلقة التغريات املوضحة يف املذكورة يف املث

يف التعامل  (2ف3)م( و3ف2هذا التفسري لدى املعلمتني )م
 (2ف1)ممع الطالبات الضعيفات دراسي ا، واملعلمتني 

 (1ف4)ميف حتفيز الطالبات، واملعلمات  (1ف2)مو
يف تغيري طريقة التدريس املعتمدة على  (3ف3)مو (1ف5)مو

يف استخدام الكتاب كمصدر  (3ف1)مالتلقني، واملعلمة 
يف التعامل مع مشاريع الطالبات،  (3ف5)مللتعلم، واملعلمة 

 يف استخدام التقنية يف تعلم الطالبات.  (2ف4)مواملعلمة 
وجود عالقات ب القولوبناء على ما سبق؛ ميكن        

تبادلية غري خطية بني الوعي املعريف، واملعتقدات الرتبوية، 
كما أن النتائج اليت مت احلصول عليها واملمارسات الصفية.  

لكيفية من بيانات هذا البحث ساعدت يف تكوين تصور ل
اليت ميكن أن حيدث هبا تأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات 

خمطط ا  (6وميثل الشكل ) ،لماتالتعلم املهنية يف تعلم املع
 هلذا التصور.
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 ( تصور كيفية تأثير الممارسة التأملية في مجتمعات التعلم المهنية في تعلم المعلمات6شكل )

( أن معتقدات املعلمة تؤثر يف ممارساهتا 6يفرتض الشكل )
وتتأثر هبا، وأن تغيري هذه املعتقدات واملمارسات الصفية 

يتطلب الرتدد بني احلوار مع الزميالت، والتأمل يف 
االفرتاضات، واملمارسات السابقة، واألفكار اجلديدة؛ مما قد 

 مزيدٍ إىل  من مثيؤدي إىل زيادة الوعي املعريف لدى املعلمة، و 
تبين عليه من التأمل واحلوار. ويتولد عن ذلك افرتاض جديد 

املعلمة ممارسة صفية جديدة. وبالتأمل واحلوار حول نتائج 
هذه املمارسة على الطالبات، تتخذ املعلمة القرار 
باستمرارها، أو استبداهلا، أو تعديلها وتطويرها. وبتكرار 
املمارسة اجلديدة، وحصول النتائج اإلجيابية حيدث التغري يف 

تسهم يف استمرار املمارسات املعتقدات الرتبوية، واليت بدورها 
الصفية اجملدية، اليت ترتبط هبذه املعتقدات، وتؤدي إىل نتائج 
إجيابية. ويؤيد هذا االستنتا  ما أشار إليه أوسرتمان 

( من أن املمارسة التأملية تعّد وسيلة 2002) وكوتكامب
 لتطوير الوعي باألداء، ونتائجه. 

املمارسة التأملية  أثريتوترى الباحثة أن تصورها لكيفية      
، والذي توصلت يف تعلم املعلمات يف جمتمعات التعلم املهنية

إليه من استقراء البيانات املتاحة، حيتا  إىل مزيد من البحث 
واالستقراء لبيانات أوسع، ومن مشاركني أكثر؛ حىت ميكن 

 تعميمه على حاالت مشاهبة.   

  البحث توصيات

 للمعلمات:توصيات  
  بالتشارك مع بشكل مستمر املمارسة التأملية تطبيق دورة

التخصصات األخرى، واالستعانة فرق فريق التخصص، و 
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باملصادر اخلارجية كالدورات، ومواقع اإلنرتنت؛ لتوسيع جمال 
 ، وعدم االقتصار على اخلربات الذاتية.اخلربات

  االعتماد يف التأمل واحلوار على البيانات اليت ميكن
ختبارات، االاحلصول عليها من مصادر عدة، كنتائج 

واملالحظات الصفية، واملقابالت مع الطالبات، أو من هلم 
كولية أمر الطالبة، أو املرشدة الطالبية، أو   عالقة باملشكلة

 . معلمة صعوبات التعلم
 جوانب الضعف يف ول احلوار الصريح مع الزميالت ح

 الكامنة. ا، والبحث عن أسباهبامشكالهتاملمارسة و 
للمعنيين بتطبيق مجتمعات التعلم المهنية توصيات 

 : وتدريب المعلمات
 املمارسة التأملية للتدر  يف بناء جمتمع  ساليباستخدام أ

ال تشكل  -غالب ا-ظهر أن هذه األنشطة  فقد ؛التعلم املهين
بعملهن  مباشرةى املعلمات؛ الرتباطها عبئ ا إضافي ا عل

جمتمع  يف توضيح مفهومهذه األنشطة تساعد كما  اليومي.
 ، وتوفر آلية مناسبة للتشارك، وتؤدي إىل نتائج ملموسةالتعلم

 . تشجع املعلمات على االستمرار فيه
  توجيه اجتماعات الفرق إىل الرتكيز على االستقصاء

وار حول وجهات نظر التشاركي القائم على التأمل واحل
خمتلفة، ومن مصادر عدة. وتوسيع جمال هذا االستقصاء 

 إذصفية، والعالقات مع الطالبات؛ ليشمل املمارسات ال
أظهرت النتائج أن استمرار احلوار حول هذه املوضوعات 

إحداث تغيريات  من مثاالفرتاضات، و  يؤدي إىل التأمل يف
 جذرية يف املمارسة.

  فرق  لتشملتنويع االجتماعات يف املدرسة الواحدة
متعددة التخصصات إضافة إىل اجتماعات الفرق 

تكوين شبكات على مستويات أوسع وكذلك . التخصصية
لتبادل اخلربات بني فرق جمتمعات التعلم  من نطاق املدرسة

 .املهنية من مدارس خمتلفة
  األفكار استخدام أنشطة التأمل واحلوار عند التدريب على

اجلديدة، وربطها خبربات املعلمات ومشكالت املمارسة. 

ولتطبيق هذه التوصية؛ تقرتح الباحثة أن يتبع جلسات 
التدريب منح املعلمات املتدربات فرصة جتريب هذه األفكار 
يف صفوفهن ملدة معينة كأسبوعني أو ثالثة، مث يعقد معهن 

قضايا الناشئة لقاء آخر لعرض التجارب ومناقشة العوائق، وال
عن دمج هذه األفكار اجلديدة يف املمارسة، وميكن تكرار 
هذه اللقاءات على فرتات زمنية متباعدة خالل العام 

 الدراسي.     

 مقترحات البحث

بناء  على ما ظهر من نتائج البحث؛ تقرتح الباحثة      
 ية:  تات اآلإجراء الدراس

املرتبطة باحملتوى لدى دراسة لتطوير املعرفة التدريسية  -
املعلمات من خالل املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم 

 املهنية.
دراسة للكشف عن أنشطة التطوير املهين اليت ميكن أن  -

تسهم يف زيادة الوعي املعريف لدى املعلمة مبمارساهتا، 
 واحتياجات طالباهتا، واستجاباهتن.

املعلمون من خالل دراسة لفهم الكيفية اليت يتعلم هبا  -
املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية باستخدام منهجية 

 النظرية املؤسسة.

 المراجع
(. واقع تطبيق جمتمعات التعلم املهنية يف مدارس 2015آل محوض، صبحاء )

مشروع تطوير باململكة العربية السعودية. رسالة املاجستري غري 
 لرياض.منشورة. كليات الشرق العريب، ا

(. 2002أوسرتمان، كارين، وكوتكامب، روبرت. ترمجة: احلوراين، منري )
 .العني: دار الكتاب اجلامعي املمارسة التأملية للرتبويني.

 حل تنمية يف التأملي التدريس أدوات استخدام فاعلية(. 2013) جرب اجلرب،
 ختصص يف املعلمني الطالب لدى الصفية اإلدارة مشكالت

 لألحباث الدولية اجمللة. سعود امللك جبامعة املعلمني بكلية العلوم
 .128- 91 ،33 ،اإلمارات الرتبوية جبامعة

الدليل اإلحصائي يف حتليل البيانات (. 1424) حسن، السيد حممد أبو هاشم
 الرياض: مكتبة الرشد.. spssباستخدام 
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ترمجة: مدارس دوفور، ريتشارد، دوفور، ربيكا، إيكر، روبرت، وماين، توماس. 
التعلم عن طريق العمل دليل (. 2014الظهران األهلية )

. الدمام: دار الكتاب للمجتمعات املهنية التعلمية أثناء العمل
 الرتبوي. 

(. 2008دوفور، ريتشارد، وإيكر، روبرت. ترمجة: مدارس الظهران األهلية )
اجملتمعات املهنية التعلمية أثناء العمل أفضل األساليب . 2ط

 . الدمام: دار الكتاب الرتبوي. لزيادة حتصيل الطالب
منوذ  مقرتح قائم على جمتمع املمارسة وأثره يف (. 2016الزامل، حممد )
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Abstract: The aim of research is to explore the impact of the reflective practice in professional learning communities on 

teachers’ learning, and how this effect occurs. So, the researcher designed a proposed program to facilitate the reflective 

practice in professional learning communities, and used a mixed-methods case study. Four tools were used: reflective 

practice questionnaire, discussion transcripts, focus group, and interviews. The sample included (16) female teachers from 

secondary school which participated in the national program of school development in Riyadh. The implementation of the 

research took eight months during the academic year (1437/1438). Quantitative data were analyzed by the SPSS, and 

qualitative data were organized by ATLAS.ti, and analyzed using interpretive analysis. 

Results have shown that there is an impact of reflective practice in professional learning communities on the three 

dimensions of teachers learning: cognitive awareness, classroom practices, and educational beliefs. The most important 

factors supporting were: the proposed program relating to experience and school context; experiment with new ideas, and 

reflection and dialogue after experimentation; and data-based collaborative inquiry. Also, there are some factors that may 

limit teacher learning such as pedagogical content knowledge. Qualitative results have shown that increasing awareness with 

practice, teacher role, and students’ needs and responses is the main input to influence teachers' learning.  

Keywords: Reflective practice, professional learning communities, teacher learning, collaborative inquiry 
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 نسانية والعلمية الكليات اإلطالبات  بينللذكاءات المتعددة  التمييزيةة و الق
 الملك سعود امعةجب

 
 جواهر بنت محمد الزيد                                     شاكر خياط بنت شذى

 جامعة امللك سعود -الرتبية كلية          جامعة جدة                    -كلية الرتبية                                 
  هـ12/9/1439 وقبل -هـ 2/7/1439 قدم للنشر

من  عددأثبتت  فقدنظرية الذكاءات املتعددة أحد أهم النظريات اليت ميكن توظيفها واالستفادة منها يف املواقف التعليمية والرتبوية  تعد   ستخلص:الم
من املتغريات كالتحصيل األكادميي وأساليب التعلم ودافعية اإلجناز ومستوى احلكمة وامليول املهنية  الدراسات وجود عالقة بني الذكاءات املتعددة والكثري

. وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن كل من القوة التمييزية للذكاءات املتعددة بني طالبات اجلامعة، والسعادة النفسية وتقدير الذات لدى الطلبة
( 306التمييزية الناجتة باستخدام نوعني خمتلفني من التحليل التمييزي. ومت تطبيق قائمة الذكاءات املتعددة على عينة )والفرق بني دقة التصنيف للدوال 

ت الكليات طالبة من الكليات اإلنسانية والعلمية جبامعة امللك سعود. وتوصلت الدراسة إىل وجود قوة متييزية منخفضة للذكاءات املتعددة بني طالبا
زية الناجتة باستخدام التحليل التدرجيي يتكونت الدالة التمي إذوالعلمية، باإلضافة إىل وجود فرق بني الدالتني التمييزيتني لنوعي التحليل التمييزي اإلنسانية 

(Stepwise )ل املباشر زية الناجتة باستخدام التحليياشتملت الدالة التمي يف حني( من ثالث ذكاءات فقط )الطبيعي، واملنطقي، واالجتماعي
(Direct كما .)( على الذكاءات املتعددة التسع )اللغوي، واملنطقي، واملكاين، واجلسمي، واإليقاعي، والشخصي، واالجتماعي، والطبيعي، والوجودي

تائج توصي الدراسة بإجراء أسفرت النتائج عن وجود فرق يف دقة التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل التمييزي. ويف ضوء هذه الن
  املزيد من الدراسات باستخدام التحليل التمييزي التدرجيي للكشف عن املتغريات ذات القدرة التنبؤية بتصنيف طلبة املرحلة اجلامعية.

 
 ة.يلتمييز ، الدالة االتمييزيةة و الق التحليل متعدد املتغريات، ،الذكاءات املتعددة، التحليل التمييزي الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب من  يعد
األمور اليت تسعى املؤسسات الرتبوية واألكادميية والصناعية 

ن قيقها. فهي حترص أن يكون املتقدمو واخلدمية إىل حت
تطلبات ؤهلني وقادرين على التعامل مع مللدراسة والعمل م

 تتضمنها االختصاصات اليت تختارواها املقررات واملهام اليت
ن اختيار التخصص اجلامعي يعد إ إذو واملهن اليت يشغلواها. 

ة اخلطوة األوىل يف مسرية الفرد املهنية، وحجر األساس نزلمب
يالؤه اهتماماً ا األكادميي والوظيفي، فإنه جيب إلتحقيق الرض

إىل  كبرياً من قبل األفراد واجلامعات وذلك من خالل السعي
املزاوجة بني ما يوجد من فروق فردية بني األفراد يف 
اخلصائص الشخصية وامليول املهنية والقدرات اجلسدية 
والذهنية والنفسية، وما يوجد من اختالفات بني التخصصات 

 الدراسية واملهن يف طبيعتها وبيئاهتا ومتطلباهتا.
من  وقد نالت الفروق بني األفراد يف الذكاء اهتمام الكثري

مفهوم الذكاء بني العامة  ومع أنالعلماء والباحثني، 
كان حمل جدل واختالف بني   فإنه، شائع واملتخصصني

أهو قدرة  ،طبيعتهاختلفوا يف حتديد  فقدعلماء النفس والرتبية 
حسني )جمموعة من القدرات املستقلة؟  عقلية واحدة؟ أم

رية نظ (1927) سيربمانقدم تشارلز  وقد .(2011ومقداد، 
والذي  العامل الواحد الذي يرتكز على مفهوم الذكاء العام

وضع جاردنر نظرية  يف حنيميكن قياسه باختبارات الذكاء، 
 أن الذكاء أكثر اتساعًا ومرونة واليت ترى الذكاءات املتعددة

وقابلية للنمو نتيجة تراكم املعرفة، وأكثر حتررًا من القيود اليت 
يرى  إذيف قياس وتقييم الذكاء. تفرضها النظرة التقليدية 

جاردنر أن كل فرد يتمتع بأنواع خمتلفة من الذكاء حيملها معه 
تعد   هذه ن نظريتهأ (. ويرى2012العال،  أبومن والدته )

( كاتيل 1938كمسامهة يف التقليد الذي دعا إليه ثورستون )
( ألن كل هذه النظريات تدافع 1967وجيلفورد ) (1963)

وترى كل  ،ن العوامل، أو مكونات الذكاءعن وجود عدد م
ا ومتعدد األبعاد ا أن الذكاء أوسع نطاقً هذه النظريات أيضً 

 ,Davis, Christodoulou, Seider من قدرة عامة واحدة )بداًل 

& Gardner,2011; Tirri, Nokelainen& Komulainen, 

 النظر وجهة( 1993، 1983) حتدى جاردنر كما  .(;2013
 الوسائل خالل من إال قياسه ميكن ال الذكاء نبأ التقليدية

 ذكاءات متنوعة الرياضية، بأن هناك املنطقية أو اللغوية
، حىت (Harding, 2006) املشكالت حلل يستخدمها األفراد

ر املعاص التعليم يف اأصبحت نظريته األكثر استخدامً 
(Kornhaber, 2004) ،متعددة دراسة النظرية من نشأت وقد 

 وتنوع التخصصات، واكتسبت البشرية القدرات من جملموعة
 أروقة أكثر منه يف التعليمية اجملاالت يف كبريًا اهتماماً 

 فإن التأكيد، هذا مع اومتشيً  .والتجريب النفسية االختبارات
 الذكاءات نظرية على تعتمد التعليمية التجارب من عدًدا

 ,.Davis et al) النجاح حقق الكثري من منها والكثري املتعددة،

أن أفضل وصف لنظرية  (2002 )جابر،، ويرى  (2011
هذا  نفلسفة الرتبية واجتاه التعلم، وأ الذكاءات املتعددة أاها

صدق وصف هلا يستفيد منه الرتبويون يف مواقف تعليمية أ
 وتربوية ال حصر هلا.

الدراسات وجود عالقة بني العديد من أثبتت  وقد
من املتغريات كالتحصيل  والكثري الذكاءات املتعددة

ودافعية اإلجناز ومستوى احلكمة وأساليب التعلم األكادميي 
 لدى الطلبة. والسعادة النفسية وتقدير الذات وامليول املهنية

إىل أن الذكاءات  (2012العال،  أبوتوصلت دراسة ) إذ
من التباين الكلي يف التحصيل % 29.6املتعددة تفسر 

معة. وأنه ميكن التنبؤ بالتحصيل األكادميي لدى طلبة اجلا
األكادميي للطالب من خالل الذكاءات )اللغوي، املنطقي 
)الرياضي(، والشخصي(. وكذلك وجود عالقة ارتباطية 

( بني أساليب التعلم 01.دالة إحصائيًا عند مستوى )موجبة 
 وكل من الذكاءات )الشخصي، اللغوي، املكاين، املنطقي(.

( وجود عالقة 2007 والفقي، كما أثبتت دراسة )خالد
( بني 01.ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى )
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الذكاءات املتعددة والدافعية لإلجناز لدى طالبات كلية 
 .االقتصاد املنزيل

إىل  (2013اجلراح وبشارة، ، وخلصت دراسة )الشريدة
فسرت  ية للذكاءات املتعددة باحلكمة إذوجود قدرة تنبؤ 

من التباين املفسر ملستوى احلكمة  %84 عددةالذكاءات املت
 الكلي لدى الطلبة اجلامعيني.

( إىل 2011توصلت دراسة )حسني ومقداد،  يف حني
وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا بني الذكاءات املتعددة 

  ثانوي. الوامليول املهنية لدى طلبة الثالث 
هو  (Discriminatory Analysisالتحليل التمييزي ) وإذ إن

 وكفاءة سرعة يوفر الذيحصائي أحد أساليب التحليل اإل
األفراد أو احلاالت إىل عدد من اجملموعات  ودقة يف تصنيف

 ,Li) باالعتماد على قياس جمموعة من املتغريات ذات العالقة

Zhu, & Ogihara, 2006 .) أثبتت دراسة كل من )أبو والذي
ابد، ؛ الع2010؛ سامل وآخرون، 2013حالوة ورزق، 

ونامق،  2014؛ علي، 2011؛ علي وإحسان، 2013
 والنفسية الرتبوية اجملاالت يفه استخدام ( فاعلية2014
 اجملموعات يف اجلديدة املشاهدات تصنيف عملية إلجراء
هذا  لالستفادة من الدراسة احلالية سعت فقد .املناسبة

القوة التمييزية للذكاءات املتعددة  لتعرف علىيف ا األسلوب
وإمكانية التنبؤ  طالبات الكليات )اإلنسانية والعلمية(ني ب

 تلك من خاللالطالبات داخل الكليات  بتصنيف
 .الذكاءات

 مشكلة الدراسة:

دوراً  تصنيف الطالب يف التخصصات اجلامعية يؤدي
تعد املرحلة  إذ يف حياة الفرد العلمية والعملية،جوهريًا 

اسب حيدد نوع التعليم اجلامعية مرحلة حامسة الختاذ قرار من
    .واملهنة اليت تتناسب مع ميول الفرد وقدراته ومساته الشخصية

تبني من اخلربة الطويلة  هلذا التصنيف، مهالدور امل إىل النظروب
حدى معديت يف جمال التعليم اجلامعي واإلرشاد األكادميي إل

اختيار التخصص اجلامعي ومنه مهنة أن  هذه الدراسة
د مشكلة تعاين منها الكثري من الطالبات، فهناك املستقبل تع

ختصصات جامعية ال  عدد ال بأس به من الطالبات يدرسن
إىل  ، فيلجأن للتحويل من ختصصئهنوذكا تتفق مع ميوهلن

احلايل ال يالئمهن وأن  ختصص بعد أن يدركن أن ختصصهن
تساعد  تمنبآالبقاء فيه مضيعة للوقت. لذا يعد وجود 

معات يف اختاذ القرار األنسب يف تصنيف الطلبة الطلبة واجلا
ضرورة للحفاظ على التخصصات اجلامعية الكليات و يف 

من الرضا األكادميي  الوقت واجلهد وحتقيق أكرب قدر ممكن
 مما يزيد من التحصيل واإلنتاج.  ،والوظيفي

من  الذكاءات املتعددة وارتباطها بعدد نظرًا ألمهيةو 
حتددت مشكلة قد ف لنفسية واألكادميية،املتغريات الرتبوية وا
القوة التمييزية للذكاءات  الكشف عن الدراسة احلالية يف

للتعرف  (نسانية والعلميةاإل) الكلياتطالبات املتعدة بني 
الكليات  مكانية التنبؤ بتصنيف طالبات اجلامعة علىإ على

الذكاءات من خالل اإلجابة عن التساؤالت  هذهيف ضوء 
 اآلتية:

يوجد للذكاءات املتعددة قوة متييزية بني طالبات  هل .1
 ؟(نسانية والعلميةاإلالكليات )

 لدالة التمييزية الناجتةلهل يوجد فرق يف دقة التصنيف  .2
( Direct) املباشر باستخدام نوعي التحليل التمييزي:

 (؟Stepwise) والتدرجيي

 أهداف الدراسة:

 الكشف عن: إىلهتدف الدراسة احلالية 
الكليات التمييزية للذكاءات املتعددة بني طالبات القوة  .1
 (.نسانية والعلميةاإل)

باستخدام  التمييزية الناجتةال و يف دقة التصنيف للدالفرق  .2
( Directاملباشر )نوعي التحليل التمييزي: 

 (.Stepwiseوالتدرجيي)

 



 (م2018سبتمرب / هـ1440 حمرمالرياض )   –62العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

84 

 أهمية الدراسة:

  حتديد الذكاءات اليت ُتسهم يف تصنيف طلبة اجلامعة يف
 .نسانية والعلميةاإل ياتالكل

 حصائية متعددة إلقاء الضوء على أحد األساليب اإل
املتغريات املهمة واليت ميكن االستفادة منها يف جماالت 
البحث املختلفة )الرتبوية، والنفسية، والصناعية، والتجارية، 

 والطبية، وغريها(.

  لدوال التمييزية ل يف دقة التصنيفالكشف عن الفرق
 من التحليل التمييزي. نيخمتلف نوعنيستخدام الناجتة با

 حدود الدراسة:

  احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على استخدام
أسلوب التحليل التمييزي للكشف عن القدرة التنبؤية لقائمة 

 الذكاءات املتعددة جلاردنر لدى طلبة املرحلة اجلامعية.

 احلدود املكانية: جامعة امللك سعود مبدينة الرياض. 

  احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي
 هـ. 1439 -1438األول من العام اجلامعي 

  احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طالبات الكليات
 اإلنسانية والعلمية باجلامعة.

 مصطلحات الدراسة:

 (:Multiple Intelligencesالذكاءات المتعددة ) -1
أنه ب الذكاء ( ,9951Gardner ,201-202) جاردنر يُعّرف

 بدرجة اإلمكانية هذه حتقيق ميكن ونفسي، بيولوجي احتمال
 اليت والتحفيزية والثقافية التجريبية للعوامل نتيجة أقل أو أكرب
 .الشخص على تؤثر

( 2007هاشم،  أبوقادر و يُعّرف جاردنر يف )عبد الو 
لفرد نساين بأنه جمموعة من املهارات اليت تساعد االذكاء اإل

يف حل مشكالت جوهرية يف احلياة، وقدرة على خلق نتاج 
 وخدمة ذات قيمة يف ثقافة ما، وقابلية على متييز أ وفعال أ

خلق املشاكل مما يستدعي معرفة جديدة. ويرى أنه بنية 
معقدة تتألف من عدد كبري من القدرات املنفصلة املستقلة 

ًا من نسبيًا عن بعضها حبيث تشكل كل قدرة منها نوع
 الذكاء ختتص به منطقة معينة من الدماغ.

ويعّرف إجرائيًا أنه الدرجة اليت حيصل عليها أفراد العينة 
ة واليت تضم كل من الذكاءات يف قائمة الذكاءات املتعدد

ية: الذكاء )اللغوي، واملنطقي، واملكاين، واجلسمي، تاآل
، والشخصي، واالجتماعي، والطبيعي، واإليقاعي

 .والوجودي(
 (:Discriminatory Analysisالتحليل التمييزي ) -2

( Brown, Wicker, 2000, 234براون وويكر ) يُعّرف
 االختالفات ووصف لتحليل قوية بأنه أداة التمييزي التحليل

 يتم جمموعات إىل احلاالت ولتصنيف اجملموعات بني
 املتغريات يف واالختالف التشابه أوجه أساس على تشكيلها
 .املتعددة

 التمييزي( التحليل 726، 2014يُعّرف الشافعي )كما 
حصائي يهدف بناء منوذج تنبؤي يساعد على إبأنه أسلوب 

تصنيف احلاالت يف جمموعتني أو أكثر بناًء على اخلصائص 
 اليت متت مالحظتها يف كل حالة.

 طار النظري والدراسات السابقة:اإل

   ة:الذكاءات المتعدد :أوًل 
ا واسعة لدعم حبوثً  م1983يف عام نشر هوارد جاردنر 

، األحادي من ادعاءه بأن الذكاء البشري متعدد األوجه بداًل 
وأن الذكاء إمكانية بيولوجية نفسية ملعاجلة املعلومات اليت 

خلق منتجات  وأميكن تفعيلها يف بيئة ثقافية حلل املشاكل 
 (.Sreenidhi & Tay, 2017) ذات قيمة يف ثقافته
للذكاء املتعددة على أن الذكاء  اردنرجوتنص نظرية 

مكانية بيولوجية تعد نتاج التفاعل بني العوامل التكوينية إ
هم ؤ اس يف الكيفية اليت ينمو هبا ذكاوالبيئية وتختلف الن

وكيفية املزج بني أنواع الذكاء حلل مشكالهتم )اخلفاف، 
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 الذكاء تقييم أن ( ,1995Gardnerجاردنر ) كما يرى  (،2011
 من وليس ةمباشر  الذكاء بتفحص يتم" عادلة-ذكية" بطرق
 تفعل كما) املنطقي أو اللغوي الذكاء مفهوم خالل

  (.العادية والقلم الورق اختبارات
ويقرتح جاردنر أنه بالنظر إىل دراسات سيكولوجية معينة 
نستطيع أن نرى ذكاءات تعمل منعزلة الواحدة منها عن 

وصون مهارات حمددة مثل  حني يتقن املفحاًل األخرى فمث
خر مثل تخفقوا يف نقل هذه القدرة جملال آكن أن القراءة، مي

ويضيف جاردنر (. 2002 )جابر، الذكاء املنطقي أو الرياضي
فة للتعلم، وأن هذه من الطرق املختل الكثريبأن البشر لديهم 

بعض مما يشكل "الذكاءات" عن بعضها  الطرق مستقلة
عامل استخبارات عام بني القدرات  من دة بداًل متعد

نظام الذاكرة اخلاصة به مع اهلياكل كل ذكاء لديه املرتابطة، و 
وتتألف جمموعة  ،الدماغية خمصصة ملعاجلة حمتويات حمددة

ملهارات احملددة اليت جتسد كل من حل املشاكل معقدة من ا
 (.et al.,  Tirri 2013) املتقاربة وكذلك قدرات التفكري املتباينة

 نوع من الذكاءات خصائص مميزه تتمثل يف اجلدول ولكل
 Sreenidhi & Tay؛Davis et al., 2011 ؛2011)اخلفاف،  (1)

,2017 .) 
 

 (1جدول )
 خصائص الذكاءات المتعددة 

 أمثله الوصف نوعال
 الذكاء اللغوي
Linguistic 

Intelligence 

املكتوبة،  اللغة الشفوية أو  على تنطوي اليت وخلق املنتجات حتليل املعلومات على القدرة
 وكذلك كتابة أم افعال، سواء شفويً  وجهبواللغة  القدرة على استخدام الكلماتو 
 البالغة.معاين اللغة، واالستخدامات العملية للغة كعلم و علم األصوات ودالالت  

، ونالسياسي، اءالشعر  ،اءاخلطب
 ونب املسرحيا، الكت  ونالصحفي

 الذكاء املنطقي )الرياضي(
Logical 

Mathematical 

Intelligence 

القدرة على استخدام األرقام بفعالية و واالستداليل والنماذج النظرية، العلمي  التفكرييرتبط ب
، كما يشمل التصنيف واالستدالل جمردة بطريقة شاكلاملتطوير املعادالت والرباهني، وحل و 

 والتعميم واحلساب واختبار الفرضيات.

 رياضيات،الاملتخصصون يف 
 ،ونحصائياإلب، ائضر ال حماسبو

 كمبيوترال ربجموم، ونامياحمل
 الذكاء الشخصي

Intrapersonal 

Intelligence 

استخدام جسده اخلاص خللق القدرة على معرفة الشخص وتأمله لذاته وحب العمل مبفرده، و 
، والرغبات والدوافعالقدرة على التعرف وفهم مزاج اآلخرين، و حل املشاكل. و منتجات أ

. وهذا النوع من الوجه، والصوت، واإلمياءات ميكن أن تشمل احلساسية لتعبرياتو ، والنوايا
 الذكاء يصعب مالحظته مباشرة.

، نو طباء النفسياأل، الفالسفة
ن بالذكاء و املهتم ن،و يالزعماء الدين

 نسايناإل

 الذكاء االجتماعي

Interpersonal 

Intelligence 

نها، ويضم هذا خرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمييز بيدراك أمزجة اآلإالقدرة على 
وينمي هذا ، خرينوالقدرة على فهم اآل مياءاتحلساسية للتعبريات واألصوات واإلاالذكاء 

 .آلخرينالذكاء الشعور بالتعاطف واالهتمام با

 ،ملستشارونا ،طباء، األاملدرسون
 زعماء الدين ،لسياسيونا

 )اإليقاعي(قي الذكاء املوسي
Musical 

Intelligence 

ساسية لإليقاع احلو . الصوت خمتلفة من أمناط وتذكر األصوات، وفهم معىن جإنتا  على القدرة
 إيقاع.و ألون النغمة لقطعة موسيقية  وأوالطبقة واللحن، 

 نو امللحن، نو الشعراء، املغن

 املكاين الذكاء
Spatial Intelligence 

واسع،  نطاق ىاملكانية عل ومعرفة الصورالقدرة على إدراك العامل البصري املكاين بدقة، 
طريقة ذهنية ملموسة لفهم املعلومات اجلديدة باستخدام حاسة وإجراء التحوالت، وتكييفه ب

 .البصر

 واواضعالكشفية، رجال ، ونصيادال
 ،ونالرسام ،وناخلطاط ،اخلرائط
 ونعماريامل ونهندسامل

 اجلسمي الذكاء
Bodily- Kinesthetic 

Intelligence 

 إلنتاجوسهولة استخدام اليد  له للتعبري عن األفكار واملشاعراخلربة يف استخدام اجلسم ك
كالتآزر والتوازن واملرونة حتويلها، ويضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية حمددة   وأشياء األ

 حساس حبركة اجلسم ووضعه.واإل

، ون، اجلراحونيكانيكيامل، ونالنحات
 وناملخرتع ،ونالرياضي ،وناملمثل

 
 الطبيعي الذكاء

Natural 

Intelligence 

قس واحليوانات، وتشكيالت الطز بني أنواع خمتلفة من النباتات، القدرة على التعرف والتميي
 .واحلساسية للظواهر الطبيعية األخرىاليت توجد يف العامل الطبيعي، 

 نو اجلغرافي ،علماء الطبيعة ون،البيئي
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 أمثله الوصف نوعال
 الوجودي الذكاء

Existential 

Intelligence 

القدرة على التأمل يف السمات الوجودية و ذكاء يتعلق "بالقضايا النهائية"، هذا النوع من ال
 البشرية.مثل أمهية احلياة، ومعىن املوت ومصري  نسانيةللحياة اإل

 

ويرى جاردنر أن كل فرد ميتلك مجيع أنواع الذكاء 
التسعة، وإن كان بدرجات خمتلفة. ولذلك، فهي ليست 

  ابعضً ضها احد، تكمل بعمتبادلة. وهي تستخدم يف وقت و 
ت كما أن الناس تطور املهارات الالزمة حلل املشكال

(Sreenidhi & Tay, 2017.) 
كما أن تلك الذكاءات تتألف من جمموعة معقدة من 

قدرات و املهارات احملددة اليت تتمثل يف حل املشاكل املتقاربة 
طة فمهارات حل املشاكل املتقاربة تكون مرتب التفكري املتباينة.

اليت تكون أكثر قيمة يف و بالذكاء اللغوي واملنطقي والرياضي 
جناز األكادميي يف حني أن واإل الفصول الدراسية النموذجية

جوانب التفكري املتباينة للذكاء "غري األكادميي" هي أقل 
)املوسيقية،  بالفصول الدراسية ةرتبط مباشر ال ت وتقدير أ

  (.Shearer, 2002)احلركية، الطبيعية، إخل( 
 ومن املمكن جتميع عدد من الذكاءات معاً            

كما   (2011)اخلفاف،  الشرتاك خصائصهم يف جمال واحد 
 :(2)اجلدول يتضح يف 

 (2)جدول 

 تصنيف الذكاءات حسب المجال 
 .الذكاء الطبيعي -الذكاء املوسيقي -الذكاء املنطقي الذكاء التحليلي
 .الذكاء اجلسدي -الذكاء االجتماعي -الذكاء اللغوي الذكاء التفاعلي
 .الذكاء املكاين -لوجوديالذكاء ا -الذكاء الشخصي الذكاء التأملي

 : التحليل التمييزي:ثانياً 
يعد اإلحصاء الوسيلة اليت تعرب هبا العلوم عن 

، فهو األداة والوسيلة يةالنفسالرتبوية و م و علالنفسها مبا فيها 
الكيفية  املعلوماتحتويل  ميكن من خالهلااملباشرة اليت 

لنفسية إىل او  الرتبوية اهرو الظواحلقائق العلمية املتعلقة ب
تص بالتصنيف والتفسري والتنبؤ واكتشاف خت تعبريات رقمية

راً شهدت العقود املاضية تطو . وقد العالقات والفروق احلقيقية
دراسة الظواهر االجتماعية والنفسية واإلنسانية مبا واسعًا يف 

دفع الباحثني ، مما حتمله من تعقيدات وتداخل بني متغرياهتا
من املتغريات ومعرفة  املتعلقة بعدد ناتمجع البيا لتوسع يفل

 إحصائية أكثرأساليب استخدام العالقات بينها وذلك ب
 اهرو ص نتائج تصف الظالستخالالبيانات  كفاية يف معاجلة

التحليل اإلحصائي ويأيت  املدروسة بدرجة كبرية من الدقة.
  ( بأساليبه املختلفةMultivariate Analysisمتعدد املتغريات )

يعتمد على ة وأسلوب لتلبية هذه االحتياجات، فهو كتقني
وصف وحتليل الظواهر ذات األبعاد واملتغريات املتعددة. فإذا  

كانت املشاهدات تشرتك فيما بينها مبجموعة من اخلصائص 
بدرجات متفاوتة، فإن التحليل اإلحصائي متعدد والصفات 

 عنها املتغريات يتناول دراسة بيانات تلك املشاهدات والتعبري
 من خالل أكثر املتغريات تأثرياً يف الظاهرة حمل الدراسة. 

تعددة املتغريات أحد األساليب امل التحليل التمييزي د  ويع
يف العشرينات من القرن املاضي على يد  تهبدأت فكر  والذي

العامل  تطويرها بواسطة ومت(، Pearsonالعامل كارل بريسون )
ل ترمجة املسافة بني من خال 1936عام ( Fisherفيشر )

اجملموعات إىل صورة خطية مركبة ميكن االستفادة منها يف 
 (.Brown, Wicker, 2000؛ 2014عملية التمييز )الشافعي، 

حصائي يهدف إىل بناء إالتحليل التمييزي هو أسلوب ف
منوذج للتنبؤ باالنتماء إىل جمموعة معينة كمتغري تابع من 

ات باملتغري أو املتغري  خالل خصائص املشاهدات اخلاصة
نه يستخدم يف احلاالت اليت تكون فيها إاملستقلة. أي 

اجملموعات حمددة مسبقًا ويكون اهلدف هو تصنيف 
 ,Härdle & Simarاملشاهدات، يف هذه اجملموعات املعروفة )



 ...القوة التمييزية للذكاءات املتعددة بني طالبات الكليات اإلنسانية والعلميةشذى بنت شاكر خياط وجواهر بنت حممد الزيد: 

 

87 

2015, 407; Johnson & Wichern, 2007, 575 ن إ(. أي
 املميزة الدالة تكوين يةلعمل الالحقة العملية هي التصنيف عملية

 اجلديدة املشاهدة لتصنيف الدالة هذه على يتم االعتماد إذ

ممكن )شاهني  تصنيف خطأ املعروفة بأقل اجملموعات إلحدى
 .(2016وجبارة، 

 أنواع التحليل التمييزي:
( التحليل التمييزي William, 2010, 33يصنف ويليام )

 إىل ثالثة أنواع هي:وفق طريقة استخدام املتغريات املستقلة 
(: ويف هذا النوع من التحليل يتم Directمباشر ) .1

استخدام املتغريات املستقلة دفعة واحدة عند إنشاء دالة أو 
 دوال التمييز.

(: ويف هذا النوع يتم استخدام Hierarchicalرتيب ) .2
أثناء إنشاء دالة أو دوال التحليل يف  –املتغريات املستقلة 

ب وليس دفعة واحدة حبيث يتم استخدام التمييزي_ بالرتتي
أحد املتغريات مث يتم االنتقال إىل املتغري الثاين وهكذا، وذلك 

 ا للرتتيب الذي اختاره الباحث أو املستخدم.وفقً 

(: هو شبيه بالنوع السابق إال أن Stepwiseتدرجيي ) .3
يتم البدء  إذا ملعايري إحصائية، ترتيب املتغريات فيه يكون وفقً 

 ا بني اجملموعات. غري األكثر متيزً باملت

( وفق عدد 727، 2014يصنفها الشافعي ) يف حني       
 الدوال اليت ينتجها إىل نوعني مها:

: (Discriminant Analysis) التحليل التمييزي األحادي -1
(، وهو التحليل الذي حيتوي على دالة DA)اَ ويسمى اختصار 

 متييزية واحدة.

 Multi Discriminant) عددالتحليل التمييزي املت -2

Analysis)( ويسمى :MDAوهو ،) لتحليل الذي يستخدم ا
ا مزيد من أكثر من دالة متييزية واحدة. وسوف يأيت الحقً 

املعايري اليت حتدد عدد الدوال يف التحليل  عناإليضاح 
 التمييزي.

 
 

 (: Discriminant Functionالدالة التمييزية )
( التمييزية )الدالة حتليل باسم التمييزي يعرف التحليل

 ,Brown, Wicker, 2000قوية ) وتصنيفية وصفية تقنية وهو

 يهدف إىل: (234
 املسماة) املتميزة باجملموعات اخلاصة اخلصائص وصف -1

 .(الوصفي التحليل

 جمموعات إىل( األفراد واملشاركني أي) احلاالت تصنيف -2
 لةاحلا تلك بني التشابه أوجه أساس على مسبًقا موجودة

 يطلق واليت) اجملموعات إىل تنتمي اليت األخرى واحلاالت
 (.التنبؤي التمييزي التحليل أحيانًا عليها
 canonicalتسمى الدالة التمييزية أيضًا باجلذر القانوين )و 

root )( وهي توليفة خطية من املتغريات التمييزية )املستقلة
التنبؤية لوظيفة والقيمة  ،ختتار لقوهتا التمييزية وتستخدم للتنبؤ

( التمييزية وهي القيمة اليت حتسب لكل Zالتمييز هي قيمة )
دالة متييزية وعادة ما يعرب عنها بقيمة معيارية، واليت تستخدم 
مع احلد الفاصل أو الدرجة القاطعة لتحديد عضوية اجملموعة 

 (.1424، أبو هاشم)
، ية )الشافعيتالدالة التمييزية باملعادلة اآلويعرّب عن 

2013:) 

 
 متثل: إذ
b معامالت التمييز، وx املتغريات التمييزية، وc قيمة ثابتة 

وعدد الدوال التمييزية اليت ميكن احلصول عليها من 
التحليل التمييزي يعادل القيمة الصغرى من إحدى القيمتني 

 (:2014)الشافعي، 
 .1 –جمموعات املتغري التابع  .1

 عدد املتغريات املستقلة. .2

 وأسس استخدام التحليل التمييزي: افتراضات
استخدام التحليل التمييزي فيما تتلخص أهم افرتاضات 

عاشور وسامل، و ؛ 2013؛ الشافعي، 2003 )أبوعالم، أيتي
2005:) 
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أن تكون املتغريات املستقلة )التنبؤية( متغريات كمية  .1
فئات املتغري التابع  مجيع تتوزع توزيعًا اعتداليًا على

 )اجملموعات(.

جود عالقة خطية بني املتغريات املستقلة، وميكن التحقق و  .2
 تغريات.من ذلك برسم االنتشار لكل زوج من هذه امل

بني املتغريات املستقلة وميكن  عدم وجود ارتباط عال   .3
 التحقق من ذلك حبساب معامالت االرتباط.

( بني Covariance( والتغاير )Varianceجتانس التباين ) .4
ع يف قيم املتغريات املستقلة، ويستخدم عادة فئات املتغري التاب

تشري عدم  إذ( للكشف عن هذا األمر، M Box'sاختبار )
 داللة قيمته إىل حتقق التجانس.

عشوائية العينة ومتثيلها للمجتمع. حبيث ال يقل عدد  .5
 املشاهدات عن عشرين ضعفاً بالنسبة للمتغريات.

ما يف  استقاللية الدرجات مبعىن أن تستقل درجات فرد .6
 متغري معني عن درجات فرد آخر يف املتغري نفسه.

 :الدراسة الحاليةالدراسات المرتبطة بموضوع 

( إمكانية التنبؤ بالتحصيل 2001)حبث الشريف 
( تالميذ الصف 106الدراسي لدى عينة مكونة من )

ملعلومات والذكاءات اخلامس يف ضوء نظرييت معاجلة ا
ارية اختبارات عمليات معاجلة طبق الباحث بط املتعددة. وقد

املعلومات واملكونة من مثان اختبارات، ومقياس الذكاءات 
املتعددة على أفراد عينة الدراسة، وبعد حتليل البيانات 
باستخدام معامالت االرتباط واالحندار املتعدد واالحندار 
املتعدد املتدرج واختبار ت، مت التوصل إىل وجود عالقة 

بني الذكاءات  (.01د مستوى داللة )عن ارتباطية دالة
حتليل االحندار  املتعددة والتحصيل الدراسي، كما اتضح من

حصائيًا لكل من الذكاء )اللغوي، املنطقي وجود تأثري دال إ
)الرياضي(، االجتماعي واملكاين والشخصي( مما يفيد 
بإمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل هذه 

 الذكاءات.

استخدام تقييم  إىل( Shearer, 2002) دراسة هدفتو 
ثالثة  ، وتناولتلتطوير أداء املعلم ةاملتعدد اتالذكاء

ميكن إنشاء تقييم صحيح  كيف ثية مرتابطة. مقرتحات حب
ميكن للمعلمني  وكيف .وموثوق للذكاءات متعددة للطالب

استخدام امللف الشخصي للذكاءات املتعددة لفهم أفضل 
كل استخدام   مكانيةإ ىلإباإلضافة لتعليم واملناهج الدراسية. ل

لتعزيز  للذكاءات املتعددةمن املعلمني والطالب ملف تعريف 
استخدام أنشطة التعلم "القائمة على القوة" لتعزيز املمارسة 

األدلة اليت مت مجعها و   عن التنمية الشخصية. التعليمية فضاًل 
على مدى فرتة سبع سنوات هي داعمة هلذه  البحثخالل 

ومشلت الدراسة سلسلة من األنشطة مبا يف  املقرتحات الثالثة.
اخلرباء،  األدوات األولية، واستعراض حمتوىذلك تطوير 

تبار امليداين، ودراسات التحقق التجريبية، وحتليل واالخ
من طالب  3000مشلت حوايل و البنود، ومراجعة األدوات، 
من طالب املدارس الثانوية،  700املدارس املتوسطة، وحوايل 

     من العاملني، 400ووجمموعات من طالب الكليات، 
أن امللف الشخصي  إىلوأشارت نتائج هذه الدراسة 

ملتعددة ميكن أن تدل املعلمني على نقاط للذكاءات ا
الضعف اخلاصة هبم ومساعدهتم على التعامل مع الطالب 
الذين جيتهدون. وكان املعلمون قادرين على فهم ملف 

للحياة الفكرية  اوصفيً  اسردً  وصفهالذكاءات املتعددة ب
 واإلبداعية. كما أبدى الطلبة تقديرهم ملعلميهم. 

واليت هدفت  (2007هاشم،  أبوو )عبد القادر  ويف دراسة
ضوء تصنيف  يفللذكاء  العامليالتعرف على طبيعة البناء  إىل

وحتديد مسار العالقة بني الذكاءات املتعددة وكل  ،جاردنر
وب حل املشكالت، والتحصيل فعالية الذات، وأسل :من

 رحلة، وكذلك دراسة تأثري كل من: النوع وامليالدراس
بينها  (يةالثنائية والثالث)اعالت الدراسية والتخصص والتف

 (475)وتكونت العينة من . على درجات الذكاءات املتعددة
وباستخدام . ازيقوطالبة بكلية الرتبية جامعة الزق طالباً 

 ،والتحليل العاملي التوكيدي ،التحليل العاملي االستكشايف
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أظهرت  ،وحتليل التغاير متعدد املتغريات التابعة ،املسار وحتليل
لنتائج أن الذكاءات املتعددة لدى طالب وطالبات اجلامعة ا

عبارة عن عامل كامن عام تنتظم حوله العوامل املشاهدة 
وجود تأثري دال إحصائيًا للذكاءات املتعددة على  . و التسعة

 .يوالتحصيل الدراس فعالية الذات وحل املشكالت :كل من
ية بني وجود فروق ذات داللة إحصائيف حني أظهرت النتائج 

 وطالب وطالبات الفرقة ،طالب وطالبات الفرقة الثانية
 ،املكاينو  ،املنطقيو  ،اللغوي)بعض الذكاءات  يفالرابعة 

فرقة الرابعة. ال وذلك لصاحل طالب وطالبات (الوجوديو 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصات وكذلك 

 ،املكاين)الذكاءات  يفالعلمية والتخصصات األدبية 
 ،الوجوديو  ،الطبيعيو  ،االجتماعيو  ،يواملوسيق ،اجلسميو 

 التخصصات العلمية. وذلك لصاحل (والدرجة الكلية
( بالتعرف على 2011هتمت دراسة )بلعاوي،او 

الذكاءات املتعددة لدى طلبة جامعة القصيم باململكة العربية 
السعودية، وعالقة هذه الذكاءات بنوع الطالب ومعدله 

وقد مت  ومستواه الدراسي ومكان إقامته. الرتاكمي وختصصه
مثلوا املستويات  طالب وطالبة( 704اختيار عينة من )

أن الذكاء  إىلوأشارت النتائج  الدراسية والكليات املختلفة.
األكثر سيادة لدى طلبة جامعة القصيم كان الذكاء 

من العينة(، تاله الذكاء  %52االجتماعي الذي متيز به )
مث الذكاء الوجودي، مث احلركي فاملكاين،  الشخصي واللغوي

 ،ييعي مث املنطقي، وأخريًا املوسيقبعد ذلك الذكاء الطب
 إىلووجدت فروق بني الطلبة يف بعض أنواع الذكاء تعزى 

تفوق طلبة ختصصات العلوم الطبيعية يف  إذنوع التخصص، 
الذكاء االجتماعي، والذكاء اللغوي، والذكاء املكاين، على 

لعلوم اإلنسانية، فيما تفوق طلبة العلوم اإلنسانية على طلبة ا
 طلبة العلوم الطبيعية يف الذكاء املنطقي.

( للتحقق من إمكانية 2012وُأجريت دراسة )أبو العال، 
ب التعلم التنبؤ بالتحصيل األكادميي من خالل أسالي

أدوات الدراسة املكونة من طبقت  والذكاءات املتعددة، وقد

يب التعلم، والذكاءات املتعددة على عينة بلغ مقياسي أسال
( طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية 242قوامها )

الرتبية جبامعة بنها. وباستخدام حتليل االحندار املتعدد 
ومعامالت االرتباط توصلت الدراسة إىل إمكانية التنبؤ 
بالتحصيل األكادميي للطالب من خالل عدد من الذكاءات 

ثلت يف الذكاءات )اللغوي، املنطقي )الرياضي(، مت
 الشخصي(. 

( Ayesha & Khurshid, 2013) دراسة كل من اهتمتو 
جلاردنر الذكاء املتعدد  أبعاديف العالقة بني بالبحث 

األكادميي عند طلبة اجلامعة باستخدام املنهج  التحصيلو 
 250عينة عشوائية طبقية من  ، وطبق علىالوصفي االرتباطي

واخلاص يف  جامعات من القطاعني العام 4ا وطالبة من البً ط
وجد أن هناك عالقة إجيابية بني  ،روالبندي وإسالم أباد

األكادميي. وحيظى طلبة اجلامعات  التحصيلالذكاء املتعدد و 
التحصيل و  يف الذكاء املتعدديف القطاع اخلاص بدرجة أعلى 

 الدراسي مقارنة بطالب جامعات القطاع العام.
( القدرة التنبؤية 2013وحبثت دراسة )الشريدة وآخرون، 

للذكاءات املتعددة مبستوى احلكمة لدى الطلبة اجلامعيني يف 
طبقت أدوات الدراسة املكونة من مقياسي  إذاألردن، 

للذكاءات املتعددة واحلكمة على عينة من طلبة اجلامعة بلغ 
حندار ( طالبًا وطالبة، وباستخدام حتليل اال964حجمها )

املتدرج مت التوصل إىل إمكانية التنبؤ مبستوى احلكمة لدى 
فسرت الذكاءات  وقدالطالب من خالل الذكاءات املتعددة 

( من التباين املفسر ملستوى احلكمة عند 84%) ما جمموعه
 الطلبة اجلامعيني.

 التعرف على إىل (2015 دفت دراسة )القرون،كما ه

 اجملتمع كليات طلبة نة منلدى عي املتعددة الذكاءات واقع

 مقياس الباحث استخدمو  ،طالبةو  اطالبً  83 من مكونة ،اليمنية

 تسعة اشتمل على الذيو  املتعددة الذكاءات ملسح ماكينز

عينة الدراسة حصلت على  أن النتائج أظهرتو  ذكاءات،
 الذكاء جاءو  االجتماعي، درجة أعلى من املتوسط يف الذكاء
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 ذات فروق توجد ال أنه النتائج بينت كما ،امنخفضً  املوسيقي

 النوع، ملتغري تعزى الذكاءات املتعددة واقع يف إحصائية داللة

 يفو  الذكور، لصاحلفروق  به وجدت ذإ املنطقي الذكاء باستثناء
 قدمت جمموعة من التوصيات الدراسة له لتتوص ما ضوء

 ةاألمهي حيث من املتعددة بالذكاءات الوعي تنمية ضرورة أمهها
 واملعلمني. بةطلال لدى تطبيقها أساليبو 

 تأثري حتديد ىلواليت هدفت إ( Bas, 2016) ويف دراسة
 للطالب الدراسي التحصيل على املتعددة اتالذكاء نظرية

ألحباث  (Meta-Analytic) باستخدام التحليل البعدي
 للتكنولوجيا ماساتشوستس من معهد املاجستري والدكتوراه

 التعليم، مستوى متغريات حيث من ( دراسة75وعددها )
 التجرييب اإلجراء ومدة ،البحث عينةحجم  اجلغرافية، املنطقة

 االعتبار يف احملددة املعايري بعض أخذت وقد. للدراسة
يتم  ملو  ،كوهني باستخدام طريقة التأثري أحجام ومقارنة

حجم التأثري ملتغري  ما عدا متغري بأي كبري فرق أي ةالحظم
 .تعليميال املستوى

 :السابقة الدراسات على عام تعقيب

 السابقة الدراسات من عدد استعراض خالل من
بلعاوي، ؛ 2012أبو العال، ) من دراسة كل من  اتضحت
عبد ؛ 2001لشريف، ا؛ 2013الشريدة وآخرون، ؛ 2011

 & Ayesha؛ 2015القرون،  ؛2007القادر وأبو هاشم، 

Khurshid, 2013; Bas, 2016; Malekian & Maleki, 2012; 

Shearer, 2002;  )عددب وارتباطها املتعددة الذكاءات أمهية 
 وأسلوب الذات وفعالية األكادميي كالتحصيل املتغريات من

، كما وغريها االبتكاري واحلس واملبادرة املشكالتحل 
؛ الشريدة 2012أبو العال، استخدمت دراسة كل من )

االحندار إلثبات ( حتليل 2001؛ الشريف، 2013وآخرون، 
متتع الذكاءات املتعددة بقدرة تنبؤية بكل من التحصيل 

 األكادميي ومستوى احلكمة لدى الطلبة.

للباحثتني  مسح لألدبيات تبني من تقدم ما ضوء ويف
 قامت -على حد علمهما – عربية دراسة وجود عدم

 القوة التمييزية للذكاءات املتعددة وقدرهتا عن بالكشف
 وجود عدم وكذلك اجلامعية، املرحلة طلبة تصنيف يف التنبؤية
( Direct) املباشر) التمييزي التحليل نوعي بني قارنت دراسة

 ودقة الناجتة التمييزية الدوال حيث من( Stepwise)والتدرجيي
 تقدمي يف احلالية الدراسة فرصة يعزز مما الدوال، تلك تصنيف
 . اجملال هذا يف اجلديد

 فروض الدراسة:

يوجد للذكاءات املتعددة قوة متييزية بني طالبات ال  .1
 الكليات )اإلنسانية والعلمية(.

 بني دقة التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة ال يوجد فرق .2
( Directاملباشر )باستخدام نوعي التحليل التمييزي: 

 (.Stepwiseوالتدرجيي)

 :وإجراءاتها الدراسة منهج

 منهج الدراسة:
نه املنهج أل ؛الوصفي السبيب املقارن مت استخدام املنهج

فهذا املنهج يهدف إىل  .الدراسةاألكثر مالءمة ألهداف 
وصف متغريات الظاهرة موضع الدراسة وحتديد أسباب احلالة 
الراهنة للظاهرة. فالبحوث السببية املقارنة هي ذلك النوع من 
البحوث الذي حياول فيه الباحث حتديد أسباب الفروق 

ول التعرف على  اجملموعات يف متغري ما وحياالقائمة بني
ة اليت أدت إىل هذا االختالف. ولذلك تكون العوامل الرئيس

هي التعرف نقطة البدء األساسية يف املنهج السبيب املقارن 
على املعلول مث السعي إىل حتديد األسباب احملتملة له )العلة( 

 (.233، 2011عالم،  أبو)
 :الدراسة مجتمع
 سعود امللك جامعة طالبات من الدراسة جمتمع نتكو  
 والرابع الثالث للمستويات والعلمية نسانيةاإل للكليات
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 جبامعة والتسجيل القبول عمادة حصائيةإ حسب واخلامس
 هـ،1439-1438 لعام األول الدراسي للفصل سعود امللك
 طالبة،( 3650) نسانيةاإل الكليات طالبات أعداد بلغت فقد

  طالبة.( 3460) العلمية والكليات
 الدراسة عينة

 جامعة طالبات من بسيطة عشوائية عينة اختيار ومت
 لعام األول الدراسي الفصلاملسجالت ب سعود امللك
 طالبات من ةطالب (306) قوامها بلغ، هـ1438-1439

 (3)لجدول ل وفقاً  والعلمية نسانيةاإل الكليات
 (3جدول )

 اتتوزيع أفراد العينة على الكلي 
 الكليات العلمية الكليات اإلنسانية

153 153 
لضبط أكثر   يف العددنيمتساويت نيومت اختيار العينت 

 متاثل حجم مع االختبار قوة لتجانس العينتني، كما تزداد
   (.2017، رمحة العينات يف البحث العلمي )خدوج؛

 :الدراسة أدوات
 وتقنني تعريب املتعددة الذكاءات قائمة استخدام مت 
 موزعة موجبة مفردة 90 من واملكونة هاشم أبو السيد

 اللغوي،) هي الذكاءات من أنواع تسعة على عشوائياً 

 والشخصي، ،واإليقاعي واجلسمي، واملكاين، قي،واملنط
 لكل مفردات 10 بواقع( والوجودي والطبيعي، واالجتماعي،

 فيها وتقدر اخلماسي، ليكرت ملقياس وفقاً  عنها جياب. نوع
ويتم التعامل مع كل ذكاء   (4)اجلدول  حسب الدرجات

 .كبعد مستقل
ى عل طُبِّقتوللتحقق من اخلصائص السيكومرتية لألداة 

اخلطوات  عتب  ( طالبة وات  43عينة استطالعية بلغ حجمها )
 :يةتاآل

 :: الثباتأوًل 
استخرجت دالالت ثبات االختبار واتساقه وفق عدد 

 من الطرق تتمثل يف:
: أسابيع "3" بفاصل زمينطريقة إعادة االختبار   -1

وتراوحت معامالت االرتباط بني التطبيق األول والثاين 
(0.458 – 0.840 .) 

 - 0.318الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: قد تراوحت بني )  -2

0.878.) 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة   -3
 (.0.858 – 0.332جتمان: تراوحت بني )

يوضح مؤشرات الثبات ألنواع الذكاءات  (5)اجلدول و    

 .املتعددة بالطرق السابقة
  5جدول 

 لمتعددةمؤشرات ثبات قائمة الذكاءات ا 

 (4جدول )

 ةتقدير درجات مقياس الذكاءات المتعدد 
 ال تنطبق علي إطالقاً  تنطبق علي قليالً  تنطبق علي أحياناً  تنطبق علي كثرياً  تنطبق علي متاماً 

5 4 3 2 1 

 
 الذكاء

 يجاد مؤشر الثباتإطريقة 
 التجزئة النصفية لفا كرونباخأمعامل  إعادة الختبار

 0.691 0.534 **0.690 اللغوي
 0.609 0.458 **0.657 المنطقي

 0.672 0.555 **0.661 المكاني

 0.605 0.585 **0.736 الجسمي
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 : الصدقثانياً 
ومت حساب الدرجة الكلية  :التمييزي للمفردات الصدق  -1

حمكًا للحكم على   املتعددةواع الذكاءات أن مننوع  لكل
على من األ %27، وللمقارنة مت أخذ صدق مفردات املقياس
  11 وعددهن لتمثل اجملموعة املرتفعة

 دىن لتمثل اجملموعة املنخفضةمن األ %27أخذ ، و طالبة -2
 كانت "U" مان وتين اختبار وباستخدامطالبة،  11 وعددهن

كل نوع من أنواع الذكاءات ل "U" املقابلة لقيم (Z) قيم نتائج
 .(6) اجلدولكما يف 

 6جدول 
 اختبار مان وتني للذكاءات المتعددةقيم 

 الطبيعي الجتماعي الشخصي ياإليقاع الجسمي المكاني المنطقي اللغوي قيمة اختبار
U .000 23.500 29.500 25.500 40.500 53.500 25.500 32.500 
Z 3.999** 2.434* 2.040* 2.305* 1.316 .461 2.315* 1.852 

 0.05 معنويه مستوى عند دال*  0.01 معنويه مستوى عند دال**   
 داللة ذات فروقوجود  يتضح السابقمن اجلدول    

 يقاعياإليف عدد من الذكاءات ما عدا الذكاء  إحصائية
بعاد أعلى صدق بعض  امما يعطي مؤشرً  والطبيعي والشخصي

 ة.مقياس الذكاءات املتعدد
 ت املتعددةالذكاءا لقائمة الداخلي االتساق -3

ومت التحقق من ذلك بإجياد مصفوفة االرتباطات     
إجياد و  البينية بني أبعاد قائمة الذكاءات املتعددة

بالدرجة الكلية   املكونات الفرعيةبني  االرتباط معامالت
)عبد القادر وأبو كمؤشر لصدق الذكاءات املتعددة 

كما   االرتباط قيم معامالت(، وكانت 2007هاشم، 
 :(7)ا اجلدول يوضحه

 (7جدول )
 ةبالدرجة الكلي الفرعيةالذكاء  لمكونات)الصدق البنائي(  الرتباط معامالت 

الدرجة  الوجودي الطبيعي الجتماعي الشخصي يقاعياإل الجسمي المكاني المنطقي اللغوي الذكاء
 الكلية

507. 1 اللغوي
**

 .340
*
 .380

*
 .367

*
 .177 .468

**
 .316

*
 .351

*
 .676

**
 

431. 271. 237. 1  المنطقي
**

 .311
*
 .364

*
 .398

**
 .393

**
 .669

**
 

598. 1   المكاني
**

 .279 .162 .119 .442
**

 .442
**

 .614
**

 

490. 123. 089. 052. 1    الجسمي
**

 .478
**

 .566
**

 

      يقاعياإل

1 

.227 .166 .363
*
 .472

**
 .673

**
 

338. 223. 275. 1      الشخصي
*
 .443

**
 

334. 1       تماعيالج
*
 .355

*
 .542

**
 

 0.858 0.878 **0.841 اإليقاعي

 0.332 0.318 **0.458 الشخصي

 0.675 0.593 **0.736 الجتماعي

 0.412 0.438 **0.768 الطبيعي

 0.518 0.638 **0.790 الوجودي
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الدرجة  الوجودي الطبيعي الجتماعي الشخصي يقاعياإل الجسمي المكاني المنطقي اللغوي الذكاء
 الكلية

715. 1        الطبيعي
**

 .731
**

 

795. 1         الوجودي
**

 

الدرجة 
 الكلية

         1 

االرتباط البينية  معامالت أن يتضح من املصفوفة السابقة     
بني املكونات الفرعية بالدرجة الكلية دالة إحصائيًا عند 

 صدق االتساق الداخلي. يدل على (، مما0.01) مستوى
نستنتج مما سبق أن قائمة الذكاءات املتعددة مناسبة    

 لالستخدام لعينة الدراسة احلالية، نظرًا لتوفر مؤشرات جيدة
 .ثبات وصدق األداةل

 

 

 نتائج الدراسة:

أوًل: النتائج الخاصة بتوافر شروط استخدام التحليل 
 :التمييزي

توزيع قيم املتغريات املستقلة مت التحقق من اعتدالية      
)الذكاءات املتعددة( قبل استخدامها يف التحليالت اخلاصة 

 -باستخدام اختبار شابريوبنموذج التحليل التمييزي اخلطي 
لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة، واملوضحة يف ويلك 
   (8) جدول

 
 (8جدول )

 لدرجات الذكاءات المتعددة ويلك -اختبار شابيرو 
  مستوى الدللة درجات الحرية ويلك -قيمة اختبار شابيرو ذكاءات المتعددةال

  995. اللغوي

 

 

 

 

 

306 

 

 
 

.424 
 210. 993. المنطقي
 052. 991. المكاني
 090. 982. الجسمي
 061. 973. اإليقاعي
 076. 974. الشخصي
 164. 993. الجتماعي
 415. 995. الطبيعي
 104. 979. الوجودي

 -أن قيم اختبار شابريو يتضح من اجلدول السابق      
قيم الداللة  إذ إنويلك للذكاءات املتعددة غري دالة إحصائياً 

 ثبت، مما ي(05.املقرتنة هبا أكرب من مستوى الداللة املقبول )
 اعتدالية توزيع الدرجات لكل ذكاء من الذكاءات املتعددة

 . (2012وحسن،  )الشورجبي

( باستخدام التحليل M Box'sكما بلغت قيمة اختبار )     
 ( وهي0.61( مبستوى داللة )4.495) (Stepwise)التدرجيي 

قيمة غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل جتانس التباين بني 
 جمموعات املتغري التابع يف قيم املتغريات املستقلة.
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 ثانياً: النتائج الخاصة بالفرض األول وتفسيرها
ينص الفرض األول على "ال يوجد للذكاءات املتعددة      

قوة متييزية بني طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية" وللتحقق 
التحليل التمييزي التدرجيي  اسُتخد ممن صحة هذا الفرض 

 للذكاءات املتعددة يف ضوء نوع الكلية.
وأظهرت نتائج التحليل أن كل من الذكاء )املنطقي،       

ي، الطبيعي( واليت بلغت قيم اختبار ولكس المدا االجتماع

( على الرتتيب هي فقط 0.965، 0.951، 0.938هلا )
اها إهلا بداللة إحصائية أي  Fالذكاءات اليت تتمتع قيم 

الذكاءات اليت هلا قدرة متييز بني جمموعيت طالبات الكليات 
 اإلنسانية والعلمية.

تني فقط فإنه ميكن للمتغري التابع جمموع ولـم ا كان     
قيم املؤشرات  (9)جدول ين دالة متييزية واحدة. ويوضح تكو 
 اخلاصة بتلك الدالة. حصائيةاإل

 9جدول
 المؤشرات اإلحصائية للدالة التمييزية 

 0.07( أن قيمة اجلذر الكامن 9ويتضح من اجلدول )     
وهي مؤشر للتباين املفسر جملموعيت املتغري التابع واليت تُعزى 
للمتغريات املستقلة )الذكاءات الثالث املنبئة(. وكما أن قيمة 

ييزية معامل االرتباط القانوين واليت تشري إىل جودة الدالة التم
( تقريباً، مما يفيد بأن 0.06( ومربع تلك القيمة )0.248)
( فقط من التباين بني جمموعيت طالبات الكليات 6%)

اإلنسانية والعلمية يُفسر بواسطة الذكاءات املنبئة. وكذلك 

تؤكد الداللة اإلحصائية لقيمة مربع كاي أن الفروق بني 
ود هلذه طالبات الكليات العلمية واإلنسانية ميكن يع

 الذكاءات.
عامالت املعيارية املكما أسفرت نتائج التحليل عن 

وغري املعيارية ومعامالت مصفوفة البنية للدالة التمييزية 
 :(10)اجلدول  يف واملوضحة

 (10جدول )
 معامالت الدالة التمييزية 

 امالت مصفوفة بنية الدالةمع اريةيمعامالت الدالة غير المع معامالت الدالة المعيارية المتغيرات المنبئة
 0.691 0.098 0.596 الذكاء المنطقي

 0.010 0.116- 0.734- الذكاء الجتماعي

 0.741 0.135 0.803 الذكاء الطبيعي

 - 4.320- - الثابت

يالحظ من فحص حجم املعامالت املعيارية للمتغريات     
تغريات املنبئة املنبئة يف الدالة املعيارية، ومعامل االرتباط بني امل

والدالة داخل اجملموعة )معامالت مصفوفة بنية الدالة(، أن 
دالة التمييز هنا هي "الذكاء الطبيعي"، وقد بلغت قيمته 

( يف الدالة املعيارية ويف مصفوفة بنية الدالة 0.803)
(، وعلى هذا األساس نطلق على دالة التمييز هنا 0.741)

دالة املعيارية أمهية حتليلية  "الذكاء الطبيعي". وملعامالت ال
القيم املعيارية األكرب تدل على نسبة اإلسهام إذ إن كبرية، 

األكرب للمتغريات يف الدالة التمييزية باملقارنة مع املتغريات 
ذات القيم األقل. ومن املتغريات املنبئة )الذكاءات الثالث( 

ؤ ميكن كتابة الدالة التمييزية اليت من خالهلا ميكن التنب

 حصائيةالدللة اإل درجات الحرية مربع كاي ولكس لمدا معامل الرتباط القانوني نسبة التباين الجذر الكامن
0.066 6% 0.248 0.938 19.268 3 0.000 
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بعضوية الطالبة إلحدى جمموعيت طالبات الكليات اإلنسانية 
 ية:تات الذكاءات الثالث بالصورة اآلوالعلمية من درج

درجة  0.098X+  0.32-العضوية للكلية = 
 0.116 -درجة الذكاء املنطقي  0.135Xالذكاء الطبيعي + 

X (.11)اجلدول  يف درجة الذكاء االجتماعي، واملوضحة 
 (11) جدول

 دوال تمركز المجموعة
0.256- الكليات اإلنسانية  
 0.256 الكليات العلمية

يتبني من دوال متركز اجملموعة أن اجملموعتني تقعان 
القيمة  ولـم ا كانت، بعضمن بعضهما موقعًا معاكسًا 

لكليات العلمية موجبة املتوسطة اليت تتمركز حوهلا جمموعة ا

ين املميزين )الطبيعي معامالت كل من الذكاء اوكذلك قيمت
فإن ارتفاع الدرجات اليت حتصل  ،يضاً واملنطقي( موجبة أ

عليها الطالبات يف الذكاءين تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل 
ن قدرة الطالبات يف إيات العلمية. وهذا أمر طبيعي إذ الكل

الكليات العلمية على فهم الطبيعة وكذلك قدراهتم الرياضية 
 البات يف الكليات اإلنسانية.أعلى منها لدى الط
( مدى دقة التصنيف التنبؤي 12)اجلدول ويوضح 

ألفراد عينة الدراسة على جمموعيت املتغري التابع )الكليات 
اإلنسانية والعلمية( وفق املتغريات املنبئة )الذكاءات يف الدالة 

 التمييزية(.

 (12جدول )
 نسب تصنيف األفراد 

 المجموع المجموعة المتنبأ بها ع الكلية(مجموعات المتغير التابع )نو 
 العلمية اإلنسانية

 153 55 98 اإلنسانية
% 64.1 35.9 100 

 153 91 62 العلمية
% 40.5 59.5 100 

 61.8 نسبة التصنيف الصحيح

( طالبة من طالبات 189( أن )12يتضح من اجلدول )
( واملمثلني 306الكليات اإلنسانية والعلمية البالغ عددهم )

بشكل صحيح وفقًا للدالة التمييزية  ُصنِّفوالعينة الدراسة 
( 91( طالبة من طالبات الكليات اإلنسانية و)98منهم )

 طالبة من طالبات الكليات العلمية.  

ن نسبة التصنيف الصحيح اليت مت التنبؤ هبا بلغت إ يأ    
سبة (. ولتصحيح عامل الصدفة اليت قد تتأثر به الن61.8%)
( ممن صنفوا تصنيفًا صحيحًا من أفراد عينة 61.8%)

( ويوضح اجلدول Kappaالدراسة، مت حساب معامل كابا )
 ( نتائج اخلاصة هبذا املؤشر.12)

 (13جدول )
 مؤشر التصحيح مع نسبة األفراد المصنفين تصنيفاً صحيحاً وفق معامل كابا 

 معامل
 كابا

 الدللة القيمة
0.235 0.000 
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( أن قيمة معامل كابا اليت 13 من اجلدول )نيبيت
( دالة إحصائياً مما تشري إىل وجود قدرة تنبؤية 0.235بلغت )

للذكاءات الثالث املنبئة لتصنيف طالبات يف الكليات 
أن صغر قيمة معامل كابا تشري إىل  غري ،اإلنسانية والعلمية

 اخنفاض دقة التنبؤ هبا.
لذكاءات املتعددة قوة متييزية ومما سبق يتضح أنه يوجد ل    

 منخفضة بني طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية.
 :ثالثاً: النتائج الخاصة بالفرض الثاني وتفسيرها

ينص الفرض الثاين على "ال يوجد فرق بني دقة 
التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل 

((" وللتحقق Stepwise)( والتدرجييDirectالتمييزي )املباشر )

من صحة هذا الفرض مت استخدام التحليل التمييزي املباشر 
 للذكاءات املتعددة يف ضوء نوع الكلية.

مت أواًل التحقق من شرط جتانس التباين بني جمموعات  إذ
 Mاملتغري التابع يف قيم املتغريات املستقلة بإجياد قيمة اختبار )

Box'sباستخدام التحليل املباش )( رDirect واليت بلغت )
( وهي قيمة دالة إحصائياً 0.001( مبستوى داللة )84.832)

جمموعيت املتغري التابع  وإذ إنمما يشري إىل عدم التجانس. 
ن فإنه ميكن التغاضي عن عدم حتقق شرط التجانس امتساويت

ن اللمتغري التابع جمموعت ولـم ا كان وإجراء التحليل التمييزي.
ن باستخدام التحليل التمييزي تكوين دالة فقط فإنه ميك

( قيم املؤشرات 14متييزية واحدة. ويوضح اجلدول )
  حصائية اخلاصة بتلك الدالة.اإل

 14) جدول
 المؤشرات اإلحصائية للدالة التمييزية 

 حصائيةالدللة اإل درجات الحرية مربع كاي ولكس لمدا معامل الرتباط القانوني نسبة التباين الجذر الكامن
0.078 7% 0.269 0.928 22.450 9 0.008 

وهي  0.08( أن قيمة اجلذر الكامن 14يتضح من اجلدول )
مؤشر للتباين املفسر جملموعيت املتغري التابع واليت تُعزى 
للمتغريات املستقلة )الذكاءات املتعددة(. وكما أن قيمة 

ودة الدالة التمييزية معامل االرتباط القانوين واليت تشري إىل ج
( تقريباً، مما يفيد بأن 0.07( ومربع تلك القيمة )0.269)
( فقط من التباين بني جمموعيت طالبات الكليات 7%)

اإلنسانية والعلمية يُفسر بواسطة الذكاءات املتعددة. وكذلك 
تؤكد الداللة اإلحصائية لقيمة مربع كاي أن الفروق بني 

إلنسانية ميكن أن يعود هلذه طالبات الكليات العلمية وا
كما أسفرت نتائج التحليل عن املعامالت  الذكاءات.

املعيارية وغري املعيارية ومعامالت مصفوفة البنية للدالة 
 .(15)اجلدول التمييزية واملوضحة يف 

 (15جدول )
 معامالت الدالة التمييزية 

 معامالت مصفوفة بنية الدالة اريةيلمعمعامالت الدالة غير ا معامالت الدالة المعيارية المتغيرات
 0.283 0.010- 0.064- الذكاء اللغوي

 0.635 0.127 0.769 الذكاء المنطقي

 0.336 0.022- 0.138- الذكاء المكاني

 0.306 0.027- 0.175- الذكاء الجسمي

 0.039- 0.012- 0.122- الذكاء اإليقاعي
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 معامالت مصفوفة بنية الدالة اريةيلمعمعامالت الدالة غير ا معامالت الدالة المعيارية المتغيرات
 0.176 0.053- 0.260- الذكاء الشخصي

 0.009 0.083- 0.522- الجتماعي الذكاء

 0.681 0.176 1.044 الذكاء الطبيعي

 0.236 0.023- 0.154- الذكاء الوجودي

 - 2.404- - الثابت

يالحظ من فحص حجم املعامالت املعيارية للمتغريات       
يف الدالة املعيارية، ومعامل االرتباط بني املتغريات والدالة 

مصفوفة بنية الدالة(، أن دالة  داخل اجملموعة )معامالت
التمييز هنا هي "الذكاء الطبيعي"، وقد بلغت قيمته 

( يف الدالة املعيارية ويف مصفوفة بنية الدالة 1.044)
(، وعلى هذا األساس نطلق على دالة التمييز هنا 0.681)

"الذكاء الطبيعي" كما يف التحليل التمييزي التدرجيي. ومن 
كن كتابة الدالة التمييزية اليت من خالهلا املتغريات املستقلة مي

ميكن التنبؤ بعضوية الطالبة إلحدى جمموعيت طالبات 
الذكاءات املتعددة  الكليات اإلنسانية والعلمية من درجات

 ية:تبالصورة اآل
 درجة 0.010X - 2.404-=  للكلية العضوية

 0.022 - املنطقي الذكاء درجة 0.127X+  اللغوي الذكاء

X 0.027 - املكاين لذكاءا درجةX اجلسمي الذكاء درجة 
- 0.012X 0.053 - اإليقاعي الذكاء درجة X درجة 

+  االجتماعي الذكاء درجة 0.083X - الشخصي الذكاء

0.176X 0.023 - الطبيعي الذكاء درجة X الذكاء درجة 
 الوجودي.

ومبقارنة الدالتني التمييزيتني الناجتتني باستخدام كل من 
ليل التمييزي املباشر والتدرجيي يتضح جليًا وجود نوعي التح

 .(16)اجلدول واملوضحة يف  فرق بني هاتني الدالتني
 (16جدول )

  ةالمجموع دوال تمركز 
0.278- الكليات اإلنسانية  
 0.278 الكليات العلمية

يتبني من دوال متركز اجملموعة أن اجملموعتني تقعان 
القيمة  لـم ا كانتو ، بعضمن بعضهما موقعًا معاكسًا 

املتوسطة اليت تتمركز حوهلا جمموعة الكليات العلمية موجبة 
)الطبيعي  معامالت كل من الذكاءين املميزين اوكذلك قيمت

فإن ارتفاع الدرجات اليت حتصل  ،واملنطقي( موجبة أيضاً 
عليها الطالبات يف الذكاءين تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل 

ا يتفق مع نتائج التحليل التمييزي الكليات العلمية. وهذ
 التدرجيي.

مدى دقة التصنيف التنبؤي ألفراد  (17)اجلدول ويوضح 
عينة الدراسة على جمموعيت املتغري التابع )الكليات اإلنسانية 

 والعلمية( وفق املتغريات املستقلة )الذكاءات املتعددة(.

 (17جدول )
 نسب تصنيف األفراد 

 المجموع المجموعة المتنبأ بها بع )نوع الكلية(مجموعات المتغير التا
 العلمية اإلنسانية

 153 56 97 اإلنسانية
% 63.4 36.6 100 

 153 88 65 العلمية
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% 42.5 57.5 100 
 60.5 نسبة التصنيف الصحيح

( طالبة من 185( أن )17)اجلدول يتضح من 
( 306طالبات الكليات اإلنسانية والعلمية البالغ عددهم )

وفقًا للدالة  ةصحيح طريقةب ُصنِّفواواملمثلني لعينة الدراسة 
( طالبة من طالبات الكليات اإلنسانية 97التمييزية منهم )

ن نسبة إمن طالبات الكليات العلمية. أي  ( طالبة88و)
 %(.60.5التصنيف الصحيح اليت مت التنبؤ هبا بلغت )

ة ولتصحيح عامل الصدفة اليت قد تتأثر به النسب
لتصنيف الصحيح املتنبأ هبا، مت حساب معامل  ل( 60.5%)

نتائج اخلاصة هبذا ال (18)اجلدول ( ويوضح Kappaكابا )
 املؤشر.
 (18جدول )

مؤشر التصحيح مع نسبة األفراد المصنفين تصنيفًا صحيحًا وفق 
 معامل كابا

 معامل
 كابا  

 الدللة القيمة
0.209 0.000 

يمة معامل كابا اليت بلغت ( أن ق18)اجلدول  من نييتب
( دالة إحصائيًا مما تشري إىل وجود قدرة تنبؤية 0.209)

للذكاءات املتعددة لتصنيف الطالبات يف الكليات اإلنسانية 
أن صغر قيمة معامل كابا تشري إىل اخنفاض  غري ،والعلمية

دقة التنبؤ هبا. وبالرغم من اتفاق هذه النتائج مع نتائج 
الفرق بني قيميت معامل كابا  فإنالتدرجيي التحليل التمييزي 

ارتفاع دقة التصنيف للدالة التمييزية الناجتة باستخدام  ريرب 
التحليل التمييزي التدرجيي. مما يؤكد وجود فرق بني دقة 
التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل 

 (.Stepwise( والتدرجيي)Directالتمييزي املباشر )

 :النتائج على عام قيبتع

 منخفضة متييزية قوة وجود احلالية الدراسة نتائج أظهرت
 والعلمية اإلنسانية الكليات طالبات بني املتعددة للذكاءات

كما أكدت نتائج معامل كابا يف   ،سعود امللك جبامعة

التنبؤ الدراسة احلالية أنه ال ميكن االعتماد على الذكاءات يف 
اختلفت وبذلك  الكليات اجلامعية.تصنيف الطالبات يف ب

؛ 2012الدراسة احلالية عن دراسة كل من )أبو العال، 
أظهرت  فقد( 2001؛ الشريف، 2013الشريدة وآخرون، 

تلك الدراسات إمكانية التنبؤ باملتغريات املدروسة من خالل 
 الدالتني بني فرق وجود إىل باإلضافة .الذكاءات املتعددة

 التميزية الدالة تكونت إذ التمييزي تحليلال لنوعي التمييزيتني
 ثالث من( Stepwise) التدرجيي التحليل باستخدام الناجتة

 يف حني( واالجتماعي واملنطقي، الطبيعي،) فقط ذكاءات
 املباشر التحليل باستخدام الناجتة التميزية الدالة اشتملت

(Direct )واملنطقي، اللغوي،) التسع املتعددة الذكاءات على 
 واالجتماعي، والشخصي، واإليقاعي، واجلسمي، املكاين،و 

هذا الفرق بني الدالتني  ومع وجود، (والوجودي والطبيعي،
ارتفاع الدرجات قًا على أن اأظهرت دوال متركز اجملموعة اتف

 اليت حتصل عليها الطالبات يف الذكاءين )الطبيعي واملنطقي(
 كما  مية.تؤدي إىل ارتفاع انضمامهم إىل الكليات العل

 بالدوال التصنيف دقة يف فرق وجود عن النتائج أسفرت
 .التمييزي التحليل نوعي باستخدام الناجتة التمييزية

عزى ضعف القوة التمييزية للذكاءات املتعددة بني وقد يُ 
وأعضاء  باء ومعلمنيلبات إىل عدم التفات املربني من آالطا

ة الكتشاف إىل منح الطالبات الفرص الكافي هيئة تدريس
ذكاءاهتن وصقلها وشحذها من خالل التشجيع والتحفيز 

. إضافة إىل عدم االكرتاث بتوظيف هذه والتعليم والتدريب
الذكاءات يف توجيه الطالبات حنو التخصصات اليت تتوافق 

إذ يتم االستناد بشكل رئيس مع قدراهتن ونقاط القوة لديهن 
ت الطالبات مهال قدراعلى درجة التحصيل األكادميي وإ

 هتن ومصادر القوة والضعف يف قدراهتن.اوميوهلن واهتمام
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 :الدراسة توصيات

 توصي نتائج، من الدراسة عنه أسفرت ما ضوء يف    
 :باآليت الدراسة

 التمييزي التحليل باستخدام الدراسات من املزيد إجراء .1
 بتصنيف التنبؤية القدرة ذات املتغريات عن للكشف التدرجيي

 . اجلامعية رحلةامل طلبة

 الرتبوية الدراسات يف التمييزي التحليل استخدام  .2
 تصنيف يف تساعد اليت التمييزية الدوال إلجياد والنفسية

 . جمموعات يف األفراد

 واالختبارات املقاييس على الدراسات من املزيد إجراء .3
 املتقدمة اإلحصائية األساليب باستخدام والرتبوية النفسية

 وحتليل التوكيدي العاملي والتحليل وديالعنق كالتحليل
 .الزمنية السالسل

 عن للكشف احلالية للدراسة مشاهبة دراسات إجراء  .4
 العام طالب التعليم لدى املتعددة للذكاءات التنبؤية القدرة

 .املختلفة مبراحلها اجلامعات وطلبة

 المراجع:

من خالل التنبؤ بالتحصيل األكادميي (. 2012العال، مسعد ربيع ) أبو
. من طالب اجلامعة أساليب التعلم والذكاءات املتعددة لدى عينة

 .497 -439، (32) رشاد النفسي،جملة اإل ،مصر
(. 2013ورزق، راشد مرزوق راشد ) ؛اجلواد حالوة، حممد السعيد عبد أبو

 بعض ضوء يف النفسية للهزمية التمييزي والتحليل العاملية البنية

دراسات . "مقرتح منوذج" اجلامعة طالب لدى املتغريات النفسية
 .171 -128(، 3) 37عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

حصائي للبيانات باستخدام التحليل اإل(. 2003عالم، رجاء حممود ) أبو
 دار النشر للجامعات. ،. القاهرةSPSSبرامج 

 .والرتبوية النفسية العلوم يف البحث مناهج(. 2011) حممود رجاء عالم، أبو
 .للجامعات النشر دار :القاهرة

حصائي يف حتليل البيانات الدليل اإل(. 1424، السيد حممد )هاشم أبو
 . الرياض، مكتبة الرشد.SPSSباستخدام 

(. الذكاءات املتعددة السائدة لدى طلبة 2011بلعاوي، منذر يوسف )
 -177(، 100) 25، الرتبوية اجمللةجامعة القصيم. الكويت، 

212. 

 تنمية – والفهم املتعددة الذكاءات .(2003جابر ) احلميد عبدجابر، 
 دار ،القاهرة ،(28) النفس وعلم الرتبية يف املراجع سلسلة ،وتعميق
 .العريب الفكر

امليول املهنية والذكاءات املتعددة (. 2011ومقداد، حممد ) ؛حسني، خدجية
 ،سيةدراسات نف. لدى طلبة الصف الثالث الثانوي مبملكة البحرين

(5،) 9-39. 
(. الذكاءات 2007والفقي، مدحت عبد احملسن ) ؛خالد، زينب عاطف

املتعددة وعالقتها بدافعية اإلجناز يف ضوء التخصص الدراسي لدى 
املؤمتر العلمي احلادي عشر  عينة من طالبات كلية االقتصاد املنزيل.

 ، مصر.نسان()الرتبية وحقوق اإل
 قوة يف العينة حجم أثر تقدير (.2017) عزيزة رمحة، مصعب؛ خدوج،

 .70 -41(، 13) 39 البعث، جامعة جملة اإلحصائي، االختبار
. عمان، دار الذكاءات املتعددة برنامج تطبيقي(. 2011ميان )إاخلفاف، 

 املناهج للنشر والتوزيع. 
(. 2010ياد علي )أوحممود،  ؛حممود، هبة عدنان ؛سامل، حممد ذاكر
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Abstract: The theory of multiple intelligences is one of the most important theories that can be employed and used in 

educational and educational situations. Several studies have proven that there is a relationship between multiple intelligences 

and many variables such as academic achievement, learning methods, achievement motivation, level of wisdom, professional 

tendencies, psychological happiness and self-esteem. This study aimed to reveal the discriminatory power of multiple 

intelligences among university students, and the difference between classification accuracy of the resulting discriminatory 

functions using two types of discriminatory analysis.Furthermore, multiple intelligences list was applied to (306) sample of 

female students from humanities and science colleges at King Saud University. The study found a low discriminatory power 

of multiple intelligences among the students; in addition to the distinguishing functions difference between the analysis types. 

In which, the resultant distinguishing function created “using stepwise analysis” was from only three types of intelligences 

(natural, logical, and social). Meanwhile, the resulting discriminant function “using direct analysis”, included all the nine 

multiple intelligences. Moreover, the results also revealed difference in the accuracy of the classification of the 

discriminatory functions. Finally, the study recommends conducting further progressive discriminatory analysis to detect the 

variables with the predictive ability to classify university students. 

 

Keyword: Multiple Intelligences, Discriminatory Analysis, Multivariate Analysis, Discriminatory Power, Discriminatory 

Function. 
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 تصور مقترح لتكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 
 سعاد بنت عبدالرحمن الفهيد

 اململكة العربية السعودية – وزارة التعليم
 

  هـ1440/ 1/2 وقبل-هـ 1/8/1439 قدم للنشر
ومـا يقابلهـا مـن إمكانـات اتتمـا املعـريف  السـتممار يف مرحلة إعداده اجلـامع؛  املعلم الباحثاقرتاح تصور لتكوين دور إىل  البحثهدف  المستخلص:

 اجلامعـات الســعودية،، قيامـا  علـك ةشــ  واقـا تكـوين املعلـم الباحـث يف يف بنـاء تتمعـا املعـريف املشـارةة العلميـة للمعلــمفرصـة لتهيئـة وظـاف  اجلامعـات  
املـنه  الوصـف؛ الوئـافق؛  اـرب الـاام  الدراسـية الـُّ تملعلـد  املعلمـ  يف  باسـتددام  ومدى أمهية املقرتحات لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعـات السـعودية،

% مــن أعءــاء هيئــة التــدري ، بــ داة 30بنســبة يــة مــن اجلامعــات الســعودية، ش عينــة عشــوافية طبقعينــة علــك  الوصــف؛ املســح؛ املــنه ةليــات الرتبيــة، و 
%، مـا ووـود 87تغلب طبيعة التدري  النظرية علك املقـررات البحميـة بنسـبة ةش  التحليل الوئافق؛ عن  :عن اآليت البحثنتاف   توأسفر ، االستبانة

اد املعلــم مــن هــدف صــريي عــن تكــوين معلــم وةشــ  عــن خلــو خاــرب بــرام  إعــد، يف بعــا ا اــرب الدراســية مبــادرات فرديــة  يــلة يف التكــوين البحمــ؛
احتـوى التصـور املقـرتح علـك: خاـوات بنافـا، و ، متحقـ  بدروـة ةبـ ةأنـا ووهـة نظـر أعءـاء هيئـة التـدري  تكـوين املعلـم الباحـث واقـا باحث، وظهر يف 

نشـر ئقافـة املعلـم الباحـث يف أوسـا  ، باملقـرتح التصـور تبـي :التوصـياتومـن أبـرز ، ومكوناتا، ومرتكلاتـا، وأهدافـا، وإوـراءات تابيقـا، والعوافـ ، وحلو ـا
الوسافل املتاحة،  ا يسهم يف صنا بيئة حافلة، تعلز دافعية التكوين البحم؛ عند  العام، ويف اتتما عامة ، بكل احلرم اجلامع؛، ويف ميدان مدارس التعليم

 فة.الاالب/املعلم، ش املعلم، وحتفل للمشارةة يف بناء تتما املعر 

 
 تصور مقرتح، تكوين املعلم، املعلم الباحث، اجلامعات السعودية، تتما املعرفة. الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:

أدواره ت ئرا   احملوري ال ينفك من جتدد موقا املعلم
علك يساعده  علم؛الباحث الدور بتاورات تتما املعرفة، و 

هذا مشكالت الفر  املعلومايت والتكنولوو؛ يف  مواوهة
فياّلا علك ما استجدَّ من معلومات ختصصية تما، ات

وتربوية، وينم؛ نفسا مهنيا ، ويشارك يف تاوير منظومة 
 خمروات العملية التعليمية.سبيل جتويد  يفالتعليم، 
اتصاف  إىلاململكة العربية السعودية تالعت  وقد

املعلم  با اة الرتبوية الُّ متكنهم من املشارةة يف التاوير 
يف زمن  الرتبوية وا اة(، 316م، ص2005)العيسك، 

بدور  القيامإىل املعلم  تؤةد حاوةاملعرفة املتالحقة واملرتاةمة 
م، 2011الدسوق؛ ) يتف الباحث، ويف سبيل ذلك 

ه، ص 1429، 1وزمالؤه )ج ابن سلمة( و 20ص
البحث  ارسة ( علك أمهية تشجيا املعلم علك 53-52ص

 .املستجدات املعرفية مواةبةستايا لي  العلم؛ الرتبوي
فقد  ا،املعلم لي  وديد   أدوار دور الباحث إىل وإضافة

 Research Teachersاملعلم الباحث  سب  النداء ب مهية دور
ما حرةة جتويد التدري  يف الواليات املتحدة األمريكية 

هو جتديد ملاالب ا ، وأيء  (317م، ص2012)ا ليل؛، 
(، منذ عام 153م، ص2002باةنغهام )يف الشدييب، 

من التدري  والبحث مهمة معلم  م ب ن يكون ةملل  1926
 التعليم العام، ولي  يف اجلامعات فقرب. 

س التعليم العام أن يقوم فهل بإمكان املعلم يف مدار 
 مبهمة الباحث؟

  :مشكلة البحث

الواقا يظهر فجوة ب  التنظ  املنادي بالدور البحم؛ 
للمعلم يف تتما املعرفة، وإمكانية تابيقا يف الواقا، فح  
تدعم نتاف  بعا الدراسات الرتبوية أمهية دور املعلم الباحث 
يف أدوار املعلم املتجددة، وةشفت عن مستوى مرتفا يف 

السكران  إدراك املعلم  ألمهية دورهم البحم؛، ممل دراسات
، .Ken Chi et alا )م( وة  تش؛ وزمالف2016)

م( والنجار 2009م( وعتوم )2010( وسبُّ )م2015
م( 2007م( وا ليفة )2008عايا وحممد )م( و 2008)

م( وسليمان 2006م( وعاية )2006والعصيم؛ )
م( Mediha Sari ،2006م( ومدحية ساري )2006)

م(، ةذلك يف املقابل ةشفت 2005وفاطمة عبدالعاط؛ 
عن صعوبات يف حتقي  دور املعلم الباحث، أبرزها: عدم 

م  بنتاف  وضوح الدور يف أذهان املعلم ، وضع  ئقة املعل
الدراسات العلمية لعدم ووود دور فعال  م فيها، وووود 

تدين  ومن شمعوقات متنعهم من تفعيل دور املعلم الباحث، 
تفعيل املعلم لنتاف  البحوث الرتبوية يف ميدان التعليم، 
وأمجعت هذه الدراسات علك أن أبرز أسباب ضع  تفعيل 

جلامعة، الُّ دور املعلم الباحث هو ضع  إعدادهم يف ا
ترتب عليها ضع  ئقافة املعلم البحمية أئناء ا دمة يف 

 امليدان الرتبوي. 
 أمهية تكوين اجلانب البحم؛ يف الاالب/املعلم تءيت إذ ا

الذي يتف  ما نتاف   ،منظور القصوريف اجلامعات من خالل 
ووود  يف يف مقدمة البحث املذةورة الدراسات السابقة

، ومن امي  حب االقصور يف برام  إعداد املعلم من ناحية تكوين
 ذاهتا منظور النمو أبدى املعلمون يف الدراسات السابقة

رغبتهم يف التاور، ةما تدعمها ماالب إصالح التعليم، 
ا مبجتما حتم   اومن منظور التغ  جند النظام التعليم؛ مت ئر  

ومايت والتقي، وعليا فإن من املعرفة املتغ  بسرعة الدف  املعل
ا الءرورة مقابلتا بإعداد مستقبل؛ للمعلم  استشراف  
للمستجدات، ةما أن املدرسة تتعرض ملشكالت التعليم  
ةمجتما طبيع؛ يف منظور حل املشكلة، واملعلمون هم َمن 
يعايش ويشدص ويارح احللول، إلحداث التغي  املالفم 

 لظروف مستدمية التغ .
ع؛ حتديد مشكلة تكوين دور الباحث من بداية  ا يستد

اإلعداد اجلامع؛ للمعلم، إذ جناح املعلم يف مهمتا البحمية  
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مرهوٌن بنوع إعداده البحم؛ الذي تلقاه يف برام  إعداد املعلم 
 يف اجلامعة.

تظهر املشكلة من بداية إعداد املعلم يف ةليات الرتبية، و 
بدور املعلم الباحث، علم يف ضع  اعرتاف برام  إعداد امل

م( 2015ال يعلن يف أهدافها، واحلل برأي املفُّ ) ومن ش
أن يتصدر هدف إةساب املعلم مهارات البحث العلم؛ 

 (.34أهداَف برام  إعداد املعلم )ص
يف ح  أن برام  إعداد املعلم يف اجلامعات العاملية 
تتساب  يف اإلعالن عن هدف تنمية املهارات البحمية عند 

االب املعلم ، ةما يف الواليات املتحدة األمريكية، ال
م، 2015م(، ويف برياانيا )الشيخ، 2006واليابان )عاية، 

(، فإن فنلندا قد سبقت مبراحل، ومتيلت بتابي  212ص
اجلانب البحم؛ يف إعداد املعلم، وتوص؛ ابتسام بن هوميل 

ات ( مبميلا يف إعداد املعلم يف اجلامع2015وعب  العنادي )
ا يف تال السعودية، ليكون الاالب املعلم قبل ختروا متمرس  

أئناء خدمتا علك إةساب هذه يف ا البحث العلم؛، قادر  
وهذه التوصية تالفم النتيجة ، (45املهارة للمتعلم  )ص

م(، فيما خيص 2009الُّ أسفرت عنها دراسة الشمري )
من ب  أقسام ةليات الرتبية ]استدلصتها الباحمة إحصافيا  

ختصصات البكالوريوس املدتلفة[، الُّ ةشفت أن اهتمامها 
مل تتعَد نسبتها  بإعداد الاالب اجلامع؛ باملهارات البحمية

 وهذا مؤشر(. 571، 515، 113% )ص ص8.59
علك ضع  مواةبة برام  إعداد املعلم يف اجلامعات 
السعودية ملتالبات تتما املعرفة، ومنها إةساب 

 املهارات البحمية.الاالب/املعلم 
دور املعلم الباحث  أمهية تكوين ومن آئار مشكلة تغييب
أئناء خدمتا لن يتمكن من يف يف تتما املعرفة، أّن املعلم 

البحمية بالقيم  امهارات ستممار دور الباحث، إن مل تَعّلزا
واملعارف البحمية، الُّ تعينا علك استيعاب املعرفة نشرا  

 وتوظيفا  وإنتاوا .

اقرتاح تصور لتكوين استهدف يف هذا البحث لذا     
 املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة.

 :البحث أهمية

البحث يف وانب   نظري وتابيق؛، علك  ترتةل أمهية هذا
 :النحو اآليت

إن ترةيل البحث احلايل علك تكوين املعلم : األمهية النظرية
علمية، تتماشك ما االجتاه العامل؛ حنو الباحث ميمل إضافة 

تكوين باحم؛ املستقبل يف الاالب، ونواة  لتكوين معلم؛ 
 نا:لباحم  يف تتما معريف، من حيث إاملستقبل ا

ا للدور البحم؛ من ب  أدوار املعلم ا علمي  قدَّم وصف   -
املتجددة يف اتتما املعريف، يقوم عليها تكوين الدور البحم؛ 

 أئناء ا دمة.يف املعلم 

وضا أس  تكوين دور املعلم الباحث يف اجلامعات  -
 السعودية يف ضوء اتتما املعريف.

األمهية التابيقية: من منال  أن الدور البحم؛ للمعلم 
ار السعودي متوفر ةكفاية بدروة متوساة  وأنا من األدو 

% )ا ليفة، 80بنسبة املستقبلية الُّ ميكن حتققها 
(، فمن املهم تكوين املهارة 192، 183م، ص ص2007

البحمية يف إعداد املعلم، لت سي  دور الباحث يف املعلم، 
 لتحقي  اآليت:

أئناء ا دمة علك مواوهة حتدي يف مساعدة املعلم  -
 التغ ات اتتمعية والرتاةمات املعرفية يف اتتما املعريف.

رفا مستوى المقافة البحمية يف اتتما، للمشارةة يف  -
العقول " ا للمشروع الوطياستكمال بناء اتتما املعريف، تعليل  
"، وما يدعم الرؤية الوطنية السعودية للقرن احلادي والعشرين

 م.2030

من املؤمل انتفاع صملنَّاع القرار من التصور املقرتح، فيكون  -
 ا يف تاوير وانب من برام  تكوين املعلم.سهم  
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 البحث: أهداف

 :اآليت هدف البحث إىل
واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات  ةش  .1

، باستكشاف وئاف  ا ارب السعودية يف ضوء تتما املعرفة
الدراسية لاام  إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية، 

 واستجواب أعءاء هيئة التدري  فيها.

أمهية مقرتحات تكوين املعلم الباحث يف  التحق  من .2
 .اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة

التصور املقرتح لتكوين املعلم الباحث يف صياغة  .3
علك  ، بناء  اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة

 ا اوت  السابقت .

 البحث: أسئلة

احث السؤال الرفي : ما التصور املقرتح لتكوين املعلم الب
يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟ يتفرع منا 

 األسئلة اآلتية:
/ ما واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية 1س

 يف ضوء تتما املعرفة؟
مقرتحات تكوين املعلم الباحث يف  أمهية دروة/ ما 2س

 اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟
التصور املقرتح لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات  / ما3س

 السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟

 حــدود البحث:

البحث علك إعداد تصور  اقتصر هذا الحد الموضوعي:
لتكوين املعلم الباحث يف برام  إعداد املعلم يف اجلامعات 

علك استكشاف الواقا  بناء  السعودية يف ضوء تتما املعرفة، 
حول تكوين اجلانب البحم؛ يف برام  إعداد املعلم  نالراه

، من خالل الوئاف  املنشورة، املعمول هبا يف ةليات الرتبية
 وباستاالع رأي أساتذة املنفذين لتلك الاام .

طب  هذا البحث يف الفصل الدراس؛ الماين  الحد الزماني:
 هـ.1438-هـ1437من العام الدراس؛ 

اقتصر علك برام  إعداد املعلم الُّ متني  الحد المكاني:
دروة البكالوريوس يف التدصصات الرتبوية يف اجلامعات 

، يف مخ  وامعات ه؛: وامعة األم ة نورة يف السعودية
الرياض، ووامعة طيبة، ووامعة تبوك، ووامعة اإلمام 

 عبدالرمحن بن فيصل، ووامعة امللك خالد.

 مصطلحات البحث:

ملعىن املعلم ( 386م، ص2006اصالي العصيم؛ )
ةفاية معرفية، تتبدى يف تقبلا لتغ  املعرفة، الباحث ب نا: "

وإملاما بارق التفك ، وقدرتا علك  ارسة املهارات البحمية، 
ب نا:  ف املعلم الباحث إورافيا  عرَّ ". ويمل وتكوينها عند تالميذه
ق التفك ، ا بار عقلي   ا لتغ  املعرفة، وملم  معلم متقبل انفعالي  

 وقادر علك  ارسة املهارات البحمية.
 ما ذةره لمعلم الباحث يف تتما املعرفةل وأقرب مصالي

دور فرضا اتتما ب نا:  (110م، ص2008الربيع؛ )
املعريف، يللم املعلم أن ميتلك مهارة البحث عن املعرفة من 
مصادرها املوئوقة، والقدرة علك التعامل العلم؛ ما تلك 
املعارف، وتوظيفها وتابيقها يف خااتا الُّ تواوها يف ميدان 

الاالب واللمالء، ونشرها يف مع عملا الرتبوي، ومشارةتها 
ا ب نا: دور يساعد املعلم كن تعريفا إورافي  ومي امليدان الرتبوي.

 عارفعلك مواةبة تتما املعرفة، يتالب امتالك املعلم مل
وةذلك اصاباغا بقيم البحث ، ومهاراتا البحث العلم؛

العلم؛ الُّ متكنا من تناول ةم املعارف، وتوظيفها ونشرها 
 يف امليدان الرتبوي.

 معات السعوديةتكوين املعلم الباحث يف اجلاف لذا عملرّ 
 :ب نا اإورافي  

إةساب الاالب اجلامع؛ قيم البحث العلم؛     
ومعارفا ومهاراتا، يف مرحلة إعداده معلما  يف اجلامعات 

 السعودية  ليشارك أئناء خدمتا يف بناء تتما املعرفة.
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 اإلطار المفهومي:

يتدرج البحث الرتبوي يف أهمية البحث التربوي للمعلم: 
تبدأ  الُّ ،Scientific Thinkingخاوات التفك  العلم؛ 

بالشعور مبشكلة أو مالحظة أئارت اهتماما، ش حتديد 
املشكلة، فتحديد أهداف البحث، وأسئلتا، وفروضا، ش مجا 
املعلومات وحتليلها، للحصول علك النتاف  وإوابات األسئلة، 
والذي يكش  مفهوم البحث الرتبوي، وهو: "خاوات 
بية فكرية علمية منظمة يستددمها الباحمون يف تال الرت 

والتعليم، بغرض تقص؛ احلقاف  والظواهر واملتغ ات واألدلة، 
بغية تاوير املعرفة الرتبوية وإئرافها، والوصول إىل حلول 
املشكالت الرتبوية، ونتاف  يعتمد عليها". )ألكسو، 

 (12م، ص2011
لذا حيتاج الرتبويون عامة، واملعلمون خاصة لفهم طبيعة 

ا نظيم الظواهر الرتبوية حبمي  البحث الرتبوي، الذي ميكنهم ت
وف  أمنا ، وتفس  األحداث املرتباة هبا، وتفحص 
مسبباهتا، وإمكانية السيارة عليها، والتنبؤ بآئارها، ةما 
حيتاوون إىل معرفة وملاولة ا اوات الرفيسة إلعداد البحث 

 الرتبوي.

ويف قءايا البحث الرتبوي املعروفة تعليل للعالقة التبادلية 
 منها اآليت: ويظهرملعلم والبحث الرتبوي، ب  ا

مقومات البحث العلم؛: باحث، وأداة البحث، والبيئة 
البحمية، واملستفيد، منالقات حتديد أولويات القءايا 

فف؛ هذه ، البحمية، تفعيل وتوظي  نتاف  البحوث الرتبوية
القءايا ت ةيد لعالقة انتفاع تبادلية ب  املعلم والبحث 

ملعلم هو املستفيد يف امليدان، وهو القارئ املوظ  الرتبوي، فا
لنتاف  األحباث يف امليدان، واملعلم ولء ال فكاك منا يف البيئة 

ا للباحث مملما يف البحوث البحمية، بل قد يكون مشارة  
النوعية، ةما أن املعلم منال  ئري لتحديد األولويات البحمية 

 حبكم املعايشة!

ات السابقة عن ووود وما ذلك تكش  الدراس    
عالقة متوترة، يشوهبا سوء الفهم املتبادل ب  الباحم  
واملمارس  امليداني ، يشكك يف صدق نتاف  البحوث 

 واهلة وإمكانية تابيقها!، فما زال املنظرون يقدمون حلوال  
م( من حدوث 2012منصور ) يدان، وقد تعجبملشاةل امل

ا لا متحولة ومتغ ة! ة تبع  ذلك يف تتما معريف مشاةلا الرتبوي
م( يف أن ت هيل املعلم 2002ما حسن ) واتف (، 60)ص

ا يسهم يف حل ا تربوي  مبهارات البحث جتعل منا باحم  
 (.10املشكالت الرتبوية من ميدانا )ص

  تكوين المعلم الباحث:
مصالي التكوين يناسب تتما املعرفة ذي التغ ات 

 العملية يف للتجديدات الفورياملتسارعة،  ا يستدع؛ التابي  

املستجدة يف ةل مراحل التكوين،  املتغ ات علك بناء التعليمية
 مؤسسات يف متكاملة، يبدأ مستمرة عملية املعلم ن إعدادإذ إ

 أئناء ا دمة، ت سيسا  علكيف ا دمة، ويستمر  قبل التكوين

احلياة املالفمة  صافص تتما املعرفة،  مدى التعلم فكرة
 اآليت:  علك النحو وتفصيلها

أوال : إعداد املعلم الباحث قبل ا دمة: وه؛ املرحلة 
السابقة اللتحاقا با دمة يف تال التعليم، وتبدأ من مرحلة 
اختيار الاالب يف مرحلة القبول يف برام  تقدم يف ةليات 
الرتبية، ويقدم اإلعداد بنظام ، مها: نظام تكامل؛ يقدم 

يوس يف ةليات الرتبية، ]وهذه املرحلة هبذا بدروة البكالور 
ألهنا يف نظام ا دمة   النظام هو ما رةل عليا البحث احلايل

املدنية يف اململكة العربية السعودية تؤهل ملهنة التعليم، يف 
مدارس التعليم العام مبراحلا المالث، ومرحلة رياض 

عد [، ونظام تتابع؛، وهو إعداد مهي منفصل يقدم باألطفال
االنتهاء من التكوين التدصص؛، ويملقدَّم بدروة الدبلوم 
الرتبوي يف عمادة خدمة اتتما والتعليم املستمر مبساندة 

 أقسام الرتبية.
واقا تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية وعن 

 إلوابة عن السؤاليف ضوء تتما املعرفة: فقد ةانت ا
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إذ قامت الباحمة ، وئافقيا  البحم؛ األول، وتشديص الواقا 
بالتحق  وئافقيا  من ووود أهداف إعداد املعلم، وتوفر 
املقررات املهتمة بالبحث العلم؛ يف ا ارب الدراسية 
للتدصصات الرتبوية الُّ ةانت ضمن عينة البحث، هبدف  
ةش  واقا تكوين املعلم الباحث وئافقيا ، والتعرف علك 

ئافقية املتوفرة يف مواقعها اإلمكانات املووودة باألدلة الو 

الشبكية، وحددت اإلمكانات الرفيسة املالوب التحق  منها 
 يف اآليت:
 ووود هدف صريي يف تكوين املعلم الباحث. -

ووود مقررات حبمية، أو مقررات تدعم اجلانب  -
 البحم؛.

 1جدول
 المعلم الباحث في الجامعات السعودية.خالصة النتائج الوثائقية لواقع تكوين  
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 طبيعة تدري  
 املقررات البحمية

 ساعات
 نظرية

 ساعات
 عملية 

 2  9 3 3 ال يوود األم ة نوره
 - 4 2 3 يوود ال طيبة
 2 12 7 3 ال يوود تبوك

 2 13 7 8 ال يوود اإلمام عبدالرمحن 
  - 9 4 3 ال يوود امللك خالد

- 20 23 87% 13% 

 وكانت نتائج التحليل الوثائقي اآلتي:   
خلت خارب برام  إعداد املعلم يف ةليات الرتبية يف  -

وامعات عينة البحث من هدف صريي عن تكوين معلم 
 باحث.

ةلية الرتبية يف وامعة تبوك ذةرت هدف تكوين اجلانب  -
 البحم؛ يف الاالب، ولكن دون ربرب باملعلم ومهنة التعليم.

تتكرر املقررات الداعمة للتكوين البحم؛ يف وامعات  -
 ا.ا وإحصافي  عينة البحث، والُّ تدعم تكوين الباحث لغوي  

تغلب طبيعة التدري  النظرية علك املقررات البحمية،  -
 %.87سبة بن

يوود اهتمام حبم؛ من خالل األنشاة واالسرتاتيجيات  -
 مءمنة يف خارب اجلامعات.

 توود مبادرات فردية  يلة يف التكوين البحم؛، منها: -

قسم احلاسب اآليل يف وامعة اإلمام عبدالرمحن، هو  •
القسم الوحيد الذي يقدم مشروع التدرج مبقررين حبمي  

 متتال .

عبدالرمحن ه؛ اجلامعة الوحيدة الُّ تقدم وامعة اإلمام  •
 مقرر البحث اإلوراف؛، ويف قسم رياض األطفال فقرب.

وامعة امللك خالد أنش ت أول مجعية سعودية للمعلم   •
)وسم(، ووعلت من أهدافها مني املعلم فرص إوراء 

 البحث ونشره.

ن بوادر تعاون حبم؛ ب  اجلامعة املبادرتان األخ تاوتعد 
واملدرسة، تفّعل دور املعلم الباحث، وتاز أمهية استمرار 

أئناء خدمتا من معقل اجلامعة، يف تكوين املعلم الباحث 
لءمان جتويد ا اة البحمية للمعلم، مبا يرقك ملستوى 

 التالعات فيا.
ويظهر أن اجلامعات اهتمت بتكوين اجلانب البحم؛ يف 

عام يف  اجلامع؛  لبناء شدصية الباحث بوواب الاال
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حياتا، ولكن إعداد املعلم يتالب حتديد هدف يتءمن 
التكوين املقصود للجوانب البحمية  لصاحل املعلم  ليتءي 
طريقا يف مستقبل مهنتا، ومشارةتا الفاعلة يف التعليم 

 واإلصالح الرتبوي.
دمة: واملقصود أئناء ا  يف ئانيا : مرحلة تاوير األداء البحم؛

االهتمام بتاوير املعلم أئناء خدمتا يف ميدان التدري  حىت 
من خالل قنات  حسب موقا التدريب   ويتحق تقاعده، 

 اآليت:ناة الوزارة، أو قناة اجلامعات، علك النحو ق
 يف وزارة التعليم:  (أ 

يف ح  أئبتت دراسات سابقة ممل دراسة فرح وسعيد 
م(، ودراسة 2013) Kyei-blanksonم(، ودراسة 2011)

 .Kin Chow; et alم(، ودراسة 2014سامية العصيم؛ )
م(، أن تاور املعلم مهنيا  يكون بالتعلم الذايت من 2015)

، ولا انعكاس يف طالهبم، ةشفت خالل سلوةا البحم؛
استكشفت وع؛ املعلم  ب مهية البحث العلم؛  دراسات

م(، ودراسة 2005ط؛ )للمعلم، ممل دراسة فاطمة عبدالعا
Mediha Sari (2006( و دراسة عتوم ،)2009م ،)م

م(، 2010م(، ودراسة سبُّ )2009ودراسة  ا والدة )
أن وةانت من نتافجهم: م(، 2017ودراسة احلارئ؛ )

 ةوأظهرت دراس، املعلم  تنقصهم املهارات البحمية
Croasdaile  (2007  ت ئ )يف وانب المقافة املدرسيةم 

وهود وزارة  ا يستدع؛ إظهار ل دور املعلم الباحث، تفعي
املكمل لتكوين  املعلم الباحث تال تفعيل دورالتعليم يف 

 اآليت: ومنها املعلم الباحث يف اجلامعات،

 هامن ضمنو وةالة الوزارة للتدايرب والتاوير الرتبوي،  (1
تاوير ن أهم ما تقدم للرتبوية، وماإلدارة العامة للبحوث ا

 حبميا  اآليت:املعلم 

حتديد أولويات البحث الرتبوي، وطرحها يف امليدان  -
الرتبوي، واملعلم من ضمن املنتفع  يف امليدان الرتبوي، ومن 

 املسامه  يف حتديد تلك األولويات.

، وتقدمي خدمات -ومنهم املعلم-تسهيل مهمة الباحم   -
مراوعة األدوات البحمية وحتكيمها، وتصدير خاابات 

 همة باحث  لتيس  تابيقها ميدانيا .تسهيل م

 إتاحة الوئاف  واملراوا الرتبوية املهمة للباحم  الرتبوي . -

وئيقة "معاي  التاوير املهي لعناصر العملية التعليمية"  -
معاي  املعلم، يف ضمنت ( 53-52م، ص ص2008)

مؤشراتا معيار "يعمل املعلم علك تاوير نفسا مهنيا "، ومن 
اإلصدارات العلمية من ةتب ومنشورات يف  االطالع علك

املشارةة ، و تال ختصصا العلم؛ ويف اتال  الرتبوي والمقايف
وترى الباحمة  يف األحباث والدراسات الرتبوية املرتباة بعملا.

أن هذه املؤشرات األدافية مبشرات حبءور دور الباحث يف 
ميكن االعتماد املعلم يف ئقافة ةبار العامل  يف وزارة التعليم، 

 عليها يف استمرارية تكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة.

اجلافلة  تاالت ومنإقرار وافلة وزارة التعليم للتميل،  -
بالنسبة للمعلم املتميل: "التمكن العلم؛ والتنمية املهنية"  

ومؤشراهتا: وفيا معيار متكن املعلم من طرق البحث العلم؛، 
 تال التدصص أو تال العمل، أن تكون لا خاة حبمية يف

ويستدل عليا يف قدرتا علك حتديد قافمة مشكالت يف تال 
ختصصا، وإعداد خاة إورافية لبحث مشكلة وف  منه  
حبث مناسب، تتءمن عناصر البحث العلم؛، وإوراء حبث 

أن تكون لا ، و علم؛ حلل مشكلة حمددة يف تال العمل
 ا.أحباث ومؤلفات منشورة يف تال ختصص

إدارات التعليم مبناط  اململكة، إدارة  يف ةل إدارة من (2
 التاوير الرتبوي وفيها قسم البحوث الرتبوية، ومن مهاما: 

من خالل تنظيم  تنمية املهارات البحمية للمعلم  -
احللقات العلمية، والندوات يف تال البحث العلم؛ حول 
مناه  البحث العلم؛، وبناء أدوات البحث، وتقدم 

 ت حتكيم صالحية األدوات البحمية.خدما

حتديد احتياواهتم التدريبية، وعقد دورات يف تال  -
رات الُّ قدمت: "مهارات البحث البحث العلم؛، ومن الدو 
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لكرتوين"، و"تدريب مدريب البحث العلم؛"، و"مهارات اإل
 البحوث".

تنظيم إيفاد وابتعاث املعلم   للحصول علك مؤهالت  -
 ة تنفيذ ذلك.علمية أعلك، ومتابع

تسهيل مهام الباحم ، مبداطبة املدارس ومكاتب التعليم  -
واألقسام وتوويهها للتعاون ما الباحث، حسب اجلهة املراد 
التابي  فيها )دليل خدمات املستفيدين يف إدارات التعليم، 

 .(70م، ص2017

خمروات هذه اجلهود املبذولة يف وزارة التعليم، مصدر  وبتتبا
 ئري باملعلومات الُّ تقّيم أئرها علك تكوين اجلانب البحم؛

يف أداء املعلم  أئناء ا دمة، وودير هبذه اجلهود أن  وتفعيلا
 تملبَحَث حبما  مستقال .

 يف اجلامعات:  (ب 

أسفرت دراسات حبمت يف املعلم الباحث أئناء خدمتا ممل 
 .Smith et alدراسة م(، و 2006راسة سليمان )د
مBlackley & Wells (2009 ،)ودراسة (، 2009)

م( ضرورة إشراك اجلامعات 2011) Demirbulakودراسة 
يف متابعة املعلم  الباحم  أئناء ا دمة، وإشراةهم بدورهم 
البحم؛ يف مشاريا حبمية تعاونية، وهذا يسند تووا البحث 

ح تصور لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات احلايل حنو اقرتا 
 السعودية، من حيث البدء  ا انتهك إليا اآلخرون.

وزارة التعليم يف متابعة تشارك اجلامعات والواقا أن       
تكوين املعلم الباحث أئناء خدمتا، وذلك يف عّدة وهات، 

 منها:

تقدم وأبرز ما األقسام الرتبوية: وه؛ أقسام مساندة،  -
للمعلم  برام  دراسات عليا للحصول علك مؤهل أعلك يف 

 .ختصصات تربوية حيتاوها امليدان التعليم؛

تشارك وزارة   عمادة خدمة اتتما والتعليم املستمر -
تنفيذ أبرزها التعليم يف االرتقاء مبستوى أداء املعلم حبميا ، ومن 

أئناء يف برام  الدبلوم الرتبوي  لت هيل املعلم  غ  الرتبوي  
 ا دمة.

مراةل البحوث: يف ةل ةلية تربية يف اجلامعات السعودية  -
يوود مرةل حبوث، يقدم خدمات حبمية مساندة، ويوفر بيئة 
مشجعة حلرةة البحث العلم؛ وتنشياها، واملعلم من ضمن 

 .املستفيدين

وية العلمية: وه؛ مجعيات علمية منبمقة اجلمعيات الرتب -
من ةليات الرتبية يف اجلامعات السعودية، تعتمد علك 
مشارةة املعلم يف تاوير العملية الرتبوية، وتوف  فرصة منو 
 املعلم املهي يف بيئة اجلمعيات العلمية، ومن تلك اجلمعيات:

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )وسنت(: يف  -
ية الرتبية يف وامعة امللك سعود بالرياض منذ عام ةل

هـ، ومن إصداراهتا: تلة رسالة الرتبية وعلم النف ، 1408
وه؛ تلة دورية حمكمة، تنشر فيها البحوث، وتنقد فيها 
مؤلفات الكتب، وةذلك تلة آفاق الرتبوية النفسية، وه؛ 

 ا وجتاربا.م نشر آرافتلة تتيي للمعل

العلمية للمعلم )وسم(: تصدر من   اجلمعية السعودية -
ةلية الرتبية يف وامعة امللك خالد ب هبا، وه؛ حديمة 
الت سي ، إذ صدرت املوافقة علك ت سيسها هذا العام 

 م.2018

تسعك تلك اجلمعيات إىل حتقي  تموعة من األهداف يف 
 سبيل تكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة، منها:

 ؛ ب  املعلم  السعودي   تعليل التواصل البحم؛ العلم
 لتبادل ا اات الرتبوية.

 ليمية  لت هيل املعلم تفعيل الشراةات ما املؤسسات التع
 ا البحم؛.وتاوير أداف

 .نشر ئقافة املعلم الباحث ب  املعلم  ويف اتتما 
  تشجيا املعلم  علك إوراء البحوث الرتبوية، وإتاحة

 فرصة نشرها.

  املشارةة بإنتاوهم الرتبوي من تشجيا املعلم  علك
 مقاالت وخاات وجتارب تربوية، وإتاحة فرصة تسويقها.

  دعم النمو املهي للمعلم بتوف  فرص احلءور واملشارةة
 يف الندوات واللقاءات واملؤمترات الرتبوية العلمية.
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ةما أن أي وهة حبمية أخرى ختدم الباحم ، فإن املعلم من 
عمادة البحث العلم؛، والكراس؛ املستفيدين منها، ممل 

 البحمية، وغ ها.
بوادر التعاون الرتبوي ب  اجلامعات ووزارة  وما ووود
وزارة التعليم ما مجعية )وسنت( لإلشراف  اتفاق التعليم، ممل

شراةة ممالية  وه؛علك وافلة التعليم للتميل وتنفيذها، 
 وحويرتفا الاملتشارةهما االختصاص والتووهات الرتبوية، 

شراةات حبمية أخرى يف سبيل متابعة تكوين  مستوى إىل
أئناء خدمتا  لتنشيرب ئقافتا البحمية يف املعلم الباحث 

وحتديمها مبا يستجد يف تال البحث الرتبوي ب سلوب 
التابي  علك مستوى إنتاج املعرفة، ومنها أسلوب البحوث 

 .التعاونية ب  معلم؛ امليدان وأةادمي؛ اجلامعات
 ت الباحمة من خالل خاهتااالحظسب ، ومن مو ا 
بعا التحديات الُّ  تز ، بر معايشة البحث احلايلو ، املهنية

 تواوا دور املعلم الباحث، ومنها:
يتعرض املعلم إىل ضبابية املعلومة، لذلك حيتاج إىل تفعيل  •

دور الباحث، ويعدد مصادر معلوماتا مبنهجية علمية  إلئراء 
 والتحق  من مصداقيتها.معلوماتا وتنويعها 

، يبعد ةالتقليدي و ارساتا االنغماس يف اجلانب التعليم؛ •
حتد  من فرصة تكوين و  ،املعلم عن  ارسة اجلانب البحم؛

 املهارة البحمية.

ال يوود اعرتاف بالدور البحم؛ للمعلم يف املدرسة، ةما  •
 لدى نظ ه يف مستوى اجلامعات.

  املؤهل  ألداء ووود االستعداد لدى بعا املعلم •
دورهم البحم؛، يعوقا ضع  ا دمات الداعمة لا ةباحث 

  يف املدارس، مقارنة بنظ ه يف اجلامعات.

نقص املهارات البحمية الُّ تءع  وودة أحبائهم، الُّ  •
تتالب من برام  إعداد املعلم  وبرام  الت هيل الرتبوي رسم 

وما يتبعا  سياسة واضحة لت سي  املهارات البحمية لديهم،
 من أخالقيات البحث.

 

 مجتمع المعرفة:
يش  مفهوم تتما املعرفة إىل اتتما الذي يليد فيا 

 االتصال االعتماد علك املعرفة، وأدوات تكنولوويا
واملعلومات، والبحث العلم؛، واستممار أولاء ضدمة من 
موارد اتتما فيها، قياما  علك نشر املعرفة وإنتاوها وتوظيفها 
يف مجيا تاالت النشا  اتتمع؛، علك أساس أن تتما 

حسب ما عرفا برنام  األمم  Knowledge Societyاملعرفة 
لذي ( هو: "اتتما ا39م، ص2003املتحدة اإلمناف؛ )

يقوم أساسا  بنشر املعرفة، وإنتاوها، وتوظيفها بكفاءة يف 
مجيا تاالت النشا  اتتمع؛، وصوال  لرتقية احلالة اإلنسانية 

وأصبي حتديث أدوار باطراد، أي حتقي  التنمية اإلنسانية". 
املعلم ضرورة، إذ هو فرد من أفراد تتما املعرفة، تنعك  

 دئ ا ، وتش  مها أبو اتعليا خصافص تتمعا ت ئرا  وت 
م( إىل بعا ا صافص املاالب هبا املعلم يف تتما 2016)

املعرفة، ومنها: أن يكون قادرا  علك البحث واستددام 
مداوما  علك اةتساب مهارات التفك  العلم؛، أن يكون 

جيابية البحث واالستكشاف، وأن يكون صامدا  املعرفة، ما إ
شوش، ممبتا  لقدرتا علك ابتكار أمام الصعب والغاما وامل

 (. 805احللول، ومستددما  للمعرفة يف مواق  التعلم )ص
وبذلك تاز مسوغات هتيئة برام  إعداد املعلم لت هيل 
طالهبا لدور املعلم الباحث، يف تتما معريف يتالب 

اتءي أن املعلم  ، إذاستيعاب املعرفة توظيفا  ونشرا  وإنتاوا  
 الباحث صار ضرورة يف اتتما املعريف.

 الدراسات السابقة:

رصدت الباحمة مثان دراسات سابقة، تناولت تكوين 
قبل  مهارات البحث العلم؛ عند طالب املرحلة اجلامعية

 :ا دمة، وه؛ علك النحو اآليت
 .Lovat; et alدراسة  قبل ا دمة ةانت أقدم الدراسات

 بتنمية املهارات البحمية يف املعلم يفاهتمت  الُّ م(1995)
علك توصيات السابق  الُّ  وامعة نيوةاسل الاياانية، بناء  
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تنادي بالتكوين البحم؛ يف املعلم، مستددم  املنه  شبا 
التجرييب، ما فوج طالب السنة األوىل، وجتريب دم  البحث 

مناق؛  يف مقررات برنام  إعداد املعلم، بتكامل وتسلسل
للمهارات البحمية، وبتابي  اختبار قبل؛ علك الفوج، 
انكش  ضع  مستوى املهارات البحمية لدى فوج الاالب 
املستجدين يف الانام ، وبعد تابي  التجربة حدث ارتفاع 
معقول ملستوى مهاراهتم البحمية،  ا يدل علك فعالية 

 الانام .
أئر م( الُّ حبمت 2003) Mcintyreوةانت دراسة 

الشراةة البحمية ما املدارس علك مستوى برام  إعداد املعلم، 
م( الــمملـقارلنة لواقا إعداد املعلم ب  2013) Vyasودراسة 

وامعت ، متشاهبت  يف منهجها النوع؛، واتفقتا علك نتيجة: 
أمهية التكوين البحم؛ للمعلم مبا يعينا علك املشارةة البحمية، 

املمارسة امليدانية  ليساهم يف تاوير وربرب النتاف  العلمية ب
 Vyasبيئة التعلم، ةما أبدت املقارنة النوعية لدراسة 

م( ضع  معرفة طالب وامعة ةولومبيا الاياانية 2013)
بالبحث، وضع  إدراةهم ألمهية املشاريا البحمية يف تعليل 

 تاورهم املهي.
ويف البالد العربية، سعت دراسة سوزان أبو رويل؛ 

م( إىل وص  واقا اإلعداد الرتبوي مبقارنة عناوين 2007)
ا املقررات يف ائنُّ عشرة وامعة لبنانية، وةشفت أّن سبع  

فقرب من تلك اجلامعات تقدم معارف البحث ومهاراتا. 
م(، الُّ 2008وةشفت دراسة مصرية لعاية وحممد )

وصفت واقا املقررات الرتبوية يف ةلية الرتبية جبامعة األزهر 
أما التصور ا يف إةساب الاالب املهارات البحمية. قصور  

م( لتنمية املهارات البحمية لدى 2009املقرتح من الشمري )
 جلميا التدصصات طالب املرحلة اجلامعية، فكان شامال  

، استدلصت الباحمة منها  يف اجلامعات السعودية اجلامعية
، وبذلك وود %8.59ةليات الرتبية الُّ مل تتجاوز نسبة 

 ا يف نتاف  الدراسات العربية.فاق  ات

م( والدوسري 2017هاشم ) واقتصرت دراستا أيب
م( علك البحث اإلوراف؛ حتديدا  من ب  أنواع 2017)

البحث العلم؛، وةال الدراست  استددمت املنه  الوصف؛ 
م( من حتليل حمتوى 2017املسح؛، وتوصل أبو هاشم )

تغاية مقررات  املقررات، ومسي آراء عينة البحث إىل أن
البحث الرتبوي ملعارف ومهارات البحث اإلوراف؛ ةان 
متوساا ، وأن إسهامها يف املعارف النظرية أةا من إسهامها 

الُّ حصلت علك نسبة متوساة، يف يف املهارات امليدانية 
ا بالبحث ا خاص  م( مقرر  2017اقرتح الدوسري ) ح 

تساند مقرر  املعلماإلوراف؛ يف ا اة الدراسية لاام  إعداد 
 % من عينة الدراسة.70علك تصويت  البحث الرتبوي، بناء  

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ةل الدراسات املذةورة ةان تا ا يف أقسام إعداد 
م( الُّ مشلت ةل أقسام 2009املعلم، عدا دراسة الشمري )

 التدصصات اجلامعية يف وانب اإلعداد البحم؛.
هتمامها إعداد اجلانب املذةورة ةان اوةل الدراسات 

م( 2017هاشم ) عام، عدا دراسُّ أيب البحم؛ بووا
 م(  لرتةيلمها علك البحث اإلوراف؛.2017والدوسري )

واتف  البحث احلايل يف استددام املنه  الوصف؛ 
املقررات  تناول ا ارب الدراسية، من أمساءالوئافق؛ ب

ا ما دراسات ي  وتوصيفها، ةجلء من وص  الواقا وئافق
م(  وسوزان 2008وعاية وحممد ) م( 2009الشمري )

ا اتف  البحث احلايل ما م(. أيء  2007رويلا ) أيب
م( يف 2017م(، والدوسري )2008دراسات الشمري )

استهداف اقرتاح تصور حمكم، واتف  يف استددام املنه  
الوصف؛ املسح؛ ومجا املعلومات ب داة االستبانة ما دراسات 

 م(.2008م(  وعاية وحممد )2009ري )الشم
اختل  البحث احلايل حدا  مكانيا  ومنهجية حبمية ما 

م( الذي أملوري 1995) Lovat; davis & lotnikoffدراسة 
يف وامعة نيوةاسل الاياانية، واستددم املنه  شبا 
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م( الُّ اقتصرت 2008التجرييب، ودراسة عاية وحممد )
مصر  والُّ اعتمدت يف علك وامعة األزهر يف مجهورية 

معلوماهتا علك حتليل حمتوى املقررات الرتبوية، أما البحث 
احلايل فمجالا املكاين اجلامعات السعودية، وبوص  وئافق؛ 
للدارب الدراسية يف برام  إعداد املعلم، ومسي آلراء أعءاء 

 هيئة التدري  يف الكليات الرتبوية.
ي ةما اختل  البحث احلايل عن دراسة الشمر 

م( الُّ تناولت مجيا ختصصات املرحلة اجلامعية يف 2009)
اجلامعات السعودية، يف موضوع إةساب الاالب املهارات 

ل علك تكوين املعلم رةَّ البحث احلايل  يف ح البحمية، 
الباحث يف برام  إعداد املعلم يف ةليات الرتبية وأقسامها 

نا مل يف أ  عنا البحث احلايل موضوعيا  حتديدا ، ةما اختل
يقتصر علك املهارة البحمية، بل اهتم بقيم ومعارف البحث 

ةما اختل  البحث  العلم؛  ألمهيتها يف تتما املعرفة.
م( والدوسري 2017هاشم ) ايل عن دراسات أيباحل
م( الُّ اقتصرت علك البحث اإلوراف؛ حتديدا  من 2017)

تم ب  أنواع البحث العلم؛، يف ح  أن البحث احلايل يه
 بتكوين المقافة البحمية العامة، ومن ضمنها البحث اإلوراف؛.

واستفادت الباحمة من نتاف  الدراسات السابقة يف        
انتفعت من االطالع علك حتديد مشكلة البحث احلايل، و 

 املباحث املفهومية والنظرية يف التدايرب لإلطار املفهوم؛
بتسلسل مناق؛، والتبصر يف األنسب من مناه  البحث 

 .واألدوات البحمية

 

 

 إجراءات البحث:

 : منهج البحث
  Documentary Descriptiveاملنه  الوصف؛ الوئافق؛ -

من السجالت الرمسية ملدخالت لوص  الواقا ب دلة وئافقية 
من خارب الاام  الدراسية  لكش  برام  إعداد املعلم  

 االهتمام بتكوين املعلم الباحث قبل ا دمة.واقا 
  Survey Descriptiveاملنه  الوصف؛ املسح؛  -

اام  إعداد املعلم  الستاالع آراء األساتذة املنفذين ل
 املعتمدة يف واقا إعداد املعلم باحما .

حتكيم ا ااء للتصور املقرتح، بعرض الصورة األولية  -
ا ااء الرتبوي  لتحكيما  للتصور املقرتح علك عينة من 

إلبداء الرأي حول أمهيتا، وقابليتا للتابي ، وتنقيي التصور 
 املقرتح بصورتا النهافية وف  خاهتم.

 مجتمع البحث: 
تشديص واقا تكوين املعلم الباحث يف  املرحلة األوىل:

 اجلامعات اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة:
، وتناول التدصصات الرتبويةالُّ تءم  السعودية احلكومية،

 ا اآليت:منها حتديد  
إعداد املعلم البكالوريوس يف ا ارب الدراسية لاام   .أ 

 التدصصات الرتبوية. 
 .من محلة دروة الدةتوراه أعءاء هيئة التدري  .ب 

 املرحلة المانية: صياغة التصور املقرتح:
، يف الدةتوراهأعءاء هيئة التدري ، علك مستوى 

صياغة التصور املقرتح لتكوين  لتحكيم ؛التدصصات الرتبوية
 املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة.

 2جدول
 البحث عمجتم 

ات الحكومية التي تضم تخصصات الجامععدد 
 تربوية

التخصصات البكالوريوس في الخطط الدراسية لبرامج عدد 
 التربوية

 التدريس عدد أعضاء هيئة

23 134 3590 
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 عينة البحث:
أوال : حبكم جتان  اتتما وةا حجما    املرحلة األوىل:

طبقية، وتعي  وامعة عينة عشوافية ةان من األنسب اختيار 
العينة لتممل مناقة من مناط  اململكة ا م ، ليص  تموع 

 مخ  وامعات.
تعي  التدصصات الرتبوية الُّ تؤهل املعلم  يف ئانيا : 

 ارب اجلامعة املعينة من املرحلة األوىل  لتحليل وئافقها من ا
 ، وما حتويا من أهداف ومقررات حبمية. الدراسية

% من 30حتديد عينة عشوافية بسياة، بنسبة ئالما : 
بية يف تلك اجلامعات  أعءاء هيئة التدري  يف ةلية الرت 

 استبانة ةش  الواقا. لإلوابة عن
الصيغة األولية للتصور املقرتح، ش يت بناملرحلة المانية: 

عرضت استمارة التصور املقرتح علك ئالئة عشر حمكما  من 
% وأعلك، وهذا 84.6وقدرت املوافقة بنسبة  أساتذة الرتبية،

 .داللة علك أمهيتا وإمكانية تابيقا

 3جدول
 عينة البحث 

المنطقة 
 جغرافيا

عضاء هيئة أل العدد الكلي الخطط الدراسية الجامعة
 التدريس

 العينة
30% 

 38 127 الرتبية ا اصة، الافولة املبكرة، املناه  وطرق التدري : 3 األم ة نوره الوسطى

 42 139 ، والرتبية ا اصةالبدنية والرتبيةالرتبية الفنية، : 3 طيبة الغربية
 29 95 : الدراسات اإلسالمية، اللغة العربية، الرتبية ا اصة3 تبوك الشمالية

: معلم الصفوف األولية، دراسات قرآنية، رياض األطفال، 8 الرمحن اإلمام عبد الشرقية
 45 151 جنليلية، ورياضيات، وفيلياءولغة إحاسب آيل، وتربية خاصة، 

 26 85 الرتبية ا اصة، رياض األطفال، املناه  وطرق التدري : 3 امللك خالد الجنوبية

 180 597 20 المجموع:

 أداة البحث:
فقرة،  75االستبانة، وقد بلغ عدد فقراهتا  استددمت

موزعة علك حموري االستبانة، الُّ مشلت واقا تكوين املعلم 
الباحث وودانيا  ومعرفيا  ومهاريا ، يف اجلامعات السعودية يف 
ضوء تتما املعرفة يف حمورها األول، واهتم احملور الماين بعرض 

يف برام  مقرتحات لتاوير مقومات تكوين املعلم الباحث 
 :علك النحو اآليت إعداد املعلم،

احملور األول: واقا تكوين املعلم الباحث يف تتما 
املعرفة، من حيث تءمن برنام  إعداد املعلم ووانب ئالئة، 

 :وه؛
نا من البحث العلم؛، مبا ميكّ م تكوين املعلم الباحث بقي .1

 عبارة. 16استيعاب ونشر املعرفة، ويتكون من 

نا ث مبعارف البحث العلم؛، مبا ميك  الباحتكوين املعلم  .2
 عبارة. 19من توظي  املعرفة، ويتكون من 

نا مبهارات البحث العلم؛، مبا ميك   تكوين املعلم الباحث .3
 عبارة. 17من إنتاج املعرفة، ويتكون من 

وصيغت العبارات بشكل مغل  يتحدد هبا اإلوابة      
؛ الدروة، سمخا Likertا ملقياس احملتملة، وذلك وفق  

وحددت ا يارات املناسبة بصيغة: )دافما ، ةم ا ، أحيانا ، 
 قليال ، أبدا (.

مقرتحات لتاوير مقومات تكوين املعلم  احملور الماين:
الباحث يف برنام  إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية يف 

، وحددت عبارة 23ضوء تتما املعرفة، ويتكون من 
ا يارات املناسبة بصيغة: )مواف  بشدة، مواف ، حمايد، غ  



 ...السعودية يف ضوءسعاد بنت عبدالرمحن الفهيد: تصور مقرتح لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات 

 

115 

-5مواف ، غ  مواف  بشدة(، وخصص  ا دروات مرتبة: )
4-3-2-1 .)  

 وحددت فئات املقياس ا ماس؛ علك النحو اآليت:
 دروة التحق  املتوسرب للعبارة أو املتوسرب الوزين للمحور

 ضعيفة ودا  أو منعدمة 1.8أقل من  - 1
 ضعيفة 2.6ألقل من  1.8من  -2
 متوساة 3.4ألقل من  2.6من  -3
 ةب ة 4.2ألقل من  3.4من  -4
 ةب ة ودا   ف ةمر 4.2من  -5

)صدق الصدق الظاهري وعوجلت األداة للتحق  من 
فعرضت يف صورهتا األولية علك حمكم   :المحكمين(

خمتص  وخااء يف الرتبية وإعداد املعلم، وهم من أعءاء هيئة 
التدري  يف اجلامعات السعودية، ووامعُّ األزهر والكويت، 

عددهم و ، الدةتوراه ومعلم  يف التعليم العام من محلة 
 ا.( حمكم  36)

خ استددمت معادلة ئبات ألفا ةرونبا  قياس الثبات:
 :وهذا موضي يف اجلدول اآليت

 4لجدو 
 ثبات ألفا كرونباخ للمحاور المختلفة لالستبانةمعامالت  

 المحور الثاني: المحور األول: الجوانب المختلفة لواقع تكوين المعلم الباحث
مقترحات  

 التطوير
تكوين المعلم الباحث على 

 قيم البحث العلمي
تكوين المعلم الباحث على 

 معارف البحث العلمي
تكوين المعلم الباحث على 

 مهارات البحث العلمي
الدرجة الكلية 

 للمحور األول
0.97 0.98 0.97 0.99 0.98 

يتءي من اجلدول الساب  أن استبانة واقا تكوين املعلم 
الباحث يف تتما املعرفة مبحاورها الفرعية ذات معامالت 

مؤشرات علك ئبات مرتفعة ومقبولة إحصافيا    ا يدل 
إحصافية ويدة )الصدق، المبات(، وهذا يش  إىل صالحية 

 استددامها.

 ةاألساليب اإلحصائي

استددم معامل ارتبا  ب سون ومعامل ئبات ألفا  
، ولإلوابة عن وئباهتا من صدق االستبانة للتحق ةرونباخ 

 أسئلة البحث استددمت التكرارات والنسب املئوية.

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:

لإلوابة لوص  املسح؛ آلراء أعءاء هيئة التدري   ا
البحم؛ األول: ما واقا تكوين املعلم الباحث يف  عن السؤال

 اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة؟

احملور األول من االستبانة: واقا تكوين املعلم الباحث يف 
تتما املعرفة، بتءمن برام  إعداد املعلم اجلوانب المالث 

 )قيم البحث العلم؛، ومعارفا، ومهاراتا(:

َبت     أفرادالتكرارات والنسب املئوية الستجابات  حملسل
يف  ةاجلوانب المالئمن عبارات  عبارةعلك ةل  البحث،عينة 

احملور األول من حماور االستبانة واملتعل  "بواقا اهتمام برنام  
ش  إعداد املعلم بتكوين املعلم الباحث يف تتما املعرفة"

َبت   ه االستجاباتواالحنرافات املعيارية  ذاملتوساات  حملسل
فكانت النتاف  واقا تكوين املعلم الباحث، للحكم علك 
 :علك النحو اآليت

تكوين المعلم الباحث على قيم واقع االهتمام ب -1
 :نه من استيعاب ونشر المعرفةبما يمك   البحث العلمي،
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 5جدول 
 بتكوين المعلم الباحث على قيم البحث العلمي استجابات عينة البحث حول واقع االهتمام 

 الترتيب درجة التحقق المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.77 ت صيل األمانة العلمية يف نقل وتوئي  املعرفة لدى الاالب/املعلم 10
 2 ةب ة 3.75 ت ةيد التلام الاالب/املعلم ب خالقيات الباحث العلم؛، ممل الصدق وحتمل املسؤولية 8
 3 ةب ة 3.65 توعية الاالب/املعلم حبقوق امللكية الفكرية 9
 4 ةب ة 3.63 إعالء قيمة نشر املعرفة لدى الاالب/املعلم 13
 5 ةب ة 3.62 إعالء قيمة التهيؤ الةتساب املعرفة لدى الاالب/املعلم 11
 6 ةب ة 3.61 ت ةيد قيم النقد البناء للقءايا الرتبوية الُّ تواوا الاالب/ املعلم 16
 7 ةب ة 3.60 تعليل قيمة توظي  املعرفة لدى الاالب/املعلم 14
 8 ةب ة 3.60 تقوية دافعية الاالب/املعلم لتاوير نفسا، بالتحصيل الذايت للمعرفة 7
 9 ةب ة 3.57 إعالء قيمة المراء املعريف لدى الاالب/املعلم 12
 10 ةب ة 3.53 الاالب/املعلمتعليل قيمة إنتاج املعرفة لدى  15
 11 ةب ة 3.52 تعليل ئقة الاالب/املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف عالج القءايا الرتبوية 6
 12 ةب ة 3.46 تعليل ئقة الاالب/املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف تاوير  ارسات املعلم الرتبوية 5
 13 ةب ة 3.46 لدور البحث العلم؛ يف بناء الكوادر البشريةتكوين اجتاه إجيايب لدى الاالب/املعلم  2
 14 ةب ة 3.43 تنمية قيمة البحث العلم؛ لدى الاالب/املعلم 1
 15 متوساة 3.35 تكوين قناعة عند الاالب/املعلم ب ن من وظاف  املعلم البحث العلم؛ 3
 16 متوساة 3.31 قدراتاتقوية تقبل الاالب/املعلم لدور الباحث، برغبة نابعة من  4

 كبيرة 3.55 املتوسرب الوزين لوقا تكوين املعلم الباحث علك قيم البحث العلم؛

االهتمام بتكوين املعلم  أن (5)من اجلدول  يتءي    
الباحث علك قيم البحث العلم؛ مبا ميّكنا من استيعاب 

الوزين بلغ املتوسرب  إذ، ونشر املعرفة متحق  بدروة ةب ة
العبارات ، أما بش ن 3.55يف هذا اجلانب للدروات الكلية 

أهنا ظهرت يف تموعت ، فيالحظ  الفرعية يف هذا اجلانب،
ة، واتموعة المانية حتققت بدروة أوالها حتققت بدروة ةب  

حتق  أغلب العبارات الدالة يف حمور واقا  وما متوساة،
تكوين وانب قيم البحث العلم؛ يف الاالب/املعلم قبل 

الالفت إىل احلاوة امللحة الستمرار  فإنا دمة بدروة ةب ة، 
باحث أئناء ا دمة الدالالت اجلامعات يف تكوين املعلم ال

 ية:اآلت
ول العبارات ا م  األوىل علك أعلك تقييم، وه؛ حص -

يف تال ت ةيد حقوق الباحث اآلخر علك الاالب/املعلم: 
ت صيل األمانة العلمية يف نقل وتوئي  املعرفة لدى "

ت ةيد التلام الاالب/املعلم ب خالقيات "و ،"الاالب/املعلم
توعية "و ،"وليةؤ حث العلم؛، ممل الصدق وحتمل املسالبا

إعالء قيمة نشر "و" الاالب/املعلم حبقوق امللكية الفكرية
إعالء قيمة التهيؤ الةتساب "و ،"املعرفة لدى الاالب/املعلم
  تمبت استمرارية تربية املعلم قبل "املعرفة لدى الاالب/املعلم
مستوى االستيعاب والنشر، ودون ا دمة علك التلق؛ يف 

 ستوى اإلنتاج العلم؛.م
ألخ ة ذات التحق  األقل يف اتموعة مخ  العبارات ا -

تعليل قيمة إنتاج املعرفة لدى " وه؛:، املتحققة بدروة ةب ة
تعليل ئقة الاالب/ املعلم بدور نتاف  "و ،"الاالب/ املعلم

تعليل ئقة "و ،"البحث العلم؛ يف عالج القءايا الرتبوية
الاالب/ املعلم بدور نتاف  البحث العلم؛ يف تاوير 

تكوين اجتاه إجيايب لدى "و ،"املعلم الرتبوية ارسات 
، "الاالب/املعلم لدور البحث العلم؛ يف بناء الكوادر البشرية



 ...السعودية يف ضوءسعاد بنت عبدالرمحن الفهيد: تصور مقرتح لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات 

 

117 

، تتدرج "تنمية قيمة البحث العلم؛ لدى الاالب/املعلم"و
ما العبارت  يف اتموعة المانية ذات التحق  املتوسرب، والُّ 

ين قناعة عند تكو "تا ا ت ةيد دور الباحث يف املعلم، مها: 
، "الاالب/ املعلم ب ن من وظاف  املعلم البحث العلم؛

تقوية تقبل الاالب/ املعلم لدور الباحث، برغبة نابعة من "و
 اآليت: تستنت  منا الباحمة ،"قدراتا

ئبات ئقافة املعلم املنفذ لنتاف  البحوث واقا تفسر أهنا  -
دون أن يكون املعلم منتجا  للبحث، أو حىت مشارةا  يف 
إعداده، وهذا يرتبرب بمقافة البيئة املدرسية حول املعلم 

  Croasdailehالباحث، والُّ تظهر اتفاقا  ما نتاف  دراسات 
 & Blackleyو Smith et al. (2009،)م(، و2007)

Wells (2009،)و م Demirbulak (2011 ومروة طا ،)م
 مKin Chow; et al. (2015.)وم(، 2014)

الربرب ب  التكوين البحم؛  أهنا مؤشرات قوية علك ضع  -
خاصة ما ووود ، أئناء ا دمةيف يف اجلامعة مبهنة املعلم 

أئناء خدمتا يف وزارة التعليم يف قنوات لتعليل املعلم الباحث 
ةما اتءي -من وافلة التميل ومعاي  التاوير املهي للمعلم

ويبىن عليا ضرورة تكامل تكوين املعلم ؛ -يف اإلطار املفهوم؛
 أئناء ا دمة.يف الباحث قبل ا دمة و 

أن العبارات ذات املتوساات األقل يف تكوين وانب  -
لتحليل الوئافق؛  ارب قيم البحث العلم؛، تتف  ما نتيجة ا

الاام  الدراسية يف البحث احلايل، الُّ أسفرت عن ضبابية 
يف أهداف وانب التكوين البحم؛ للاالب/املعلم، إذ ال 

ا ما أئناء ا دمة، ويتف  أيء  يف يوود ربرب مبهنة املعلم 
م( الُّ أسفرت عن نتيجة ضع  2013) Vyasدراسة 

يا البحمية يف تعليل تاورهم إدراك الاالب/املعلم ألمهية املشار 
م( الُّ استنتجت 2013) Kyei-blankson املهي، ودراسة

 .غموض العملية البحمية عند املعلم 

**وهذا يعلز يف نظر الباحمة أمهية اإلعالن عن هدف إعداد 
املعلم الباحث  لتكون تصرحيا  ب مهية استممار البيئة البحمية 

أئناء يف قبل ا دمة و  يف اجلامعة لتكوين املعلم الباحث
 ا دمة.

تكوين المعلم الباحث على واقع االهتمام ب -2
 :نه من توظيف المعرفةبما يمك   معارف البحث العلمي،

 6 جدول
 استجابات عينة البحث حول واقع تكوين المعلم الباحث على معارف البحث العلمي 
 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.87 تعري  الاالب/ املعلم با اوات العلمية حلل املشكالت الرتبوية 3
 2 ةب ة 3.87 تعري  الاالب/ املعلم ب هداف البحث العلم؛ 4
 3 ةب ة 3.85 تبص  الاالب/املعلم خباوات التفك  العلم؛ 5
 4 ةب ة 3.80 البحث العلم؛تلويد الاالب/ املعلم بارق توظي  التقنية  دمة  2
 5 ةب ة 3.80 تعري  الاالب/املعلم ب ساليب التعلم الذايت 6
 6 ةب ة 3.79 تعري  الاالب/ املعلم بارق التعامل ما مصادر املعرفة املوئوقة 1

 7 ةب ة 3.77 تعري  الاالب/ املعلم ب دوات البحث العلم؛ 14
 8 ةب ة 3.76 يف فري  تلويد الاالب/ املعلم مبتالبات العمل 9

 9 ةب ة 3.72 تلويد الاالب/ا ملعلم بارق حتديد املشكلة 13
 10 ةب ة 3.70 تعري  الاالب/املعلم مبهارات التفك  الناقد 7

 11 ةب ة 3.69 تعري  الاالب/ املعلم بارق حتديد عينة تتما البحث 15
 12 ةب ة 3.65 تعري  الاالب/ املعلم مبهارات التفك  اإلبداع؛ 8

 13 ةب ة 3.62 تلويد الاالب/ املعلم بءوابرب ةتابة البحث العلم؛ 17
 14 ةب ة 3.62 تعري  الاالب/ املعلم ب نواع البحوث حسب منهجها العلم؛ 11
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 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 15 ةب ة 3.58 إةساب الاالب/ املعلم القدرة علك ربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا املمارسات الرتبوية 18
 16 ةب ة 3.57 تنمية قدرة الاالب/ املعلم علك قراءة األحباث العلمية 10
 17 ةب ة 3.50 تعري  الاالب/ املعلم بكيفية توظي  نتاف  البحوث الرتبوية يف مواق  وديدة 19
 18 ةب ة 3.43 تعري  الاالب/ املعلم بتصني  البحوث حسب غرضها البحم؛ 12
 19 متوساة 3.34 ب ساليب حتليل البيانات اإلحصافيةتعري  الاالب/ املعلم  16

 ةب ة 3.68 يف تتما املعرفة تكوين املعلم الباحث علك معارف البحث العلم؛املتوسرب الوزين لوقا 
تستنت  الباحمة من ترتب االستجابات علك عبارات     

( يف 6ودول  العلم؛تكوين اجلانب األول )معارف البحث 
احملور األول )واقا تكوين املعلم الباحث( مبا يتواف  ما تدرج 
املعارف من العمومية إىل ا اص، دالالت علك ضرورة 

علك أئناء ا دمة، يف تكامل تكوين املعلم قبل ا دمة و 
 :آليتالنحو ا

األوىل املتحققة  ةاملعارف العامة األوىل احتلت املراتب المالئ-
تعري  الاالب/املعلم "ب علك املتوساات، والُّ دارت حول 

تعري  "، و"با اوات العلمية حلل املشكالت الرتبوية
تبص  "، و"الاالب/املعلم ب هداف البحث العلم؛

، والُّ ةش  "الاالب/املعلم خباوات التفك  العلم؛
الدراسية قبل التحليل الوئافق؛ أهنا متوفرة يف مقررات ا ارب 

َد أّن وزارة التعليم تقدم وهدها يف ذات  ا دمة، ةما وول
ةما ورد تفصيلا يف اإلطار -اتال البحم؛ أئناء ا دمة 

، يش  إىل إشكالية انفصال تكوين املعلم الباحث -املفهوم؛
 أئناء ا دمة.يف قبل ا دمة و 

املعارف ا اصة تتالب الابيعة التابيقية، وبسبب إمهال -
أئناء ا دمة أفقد االهتمام يف رباها بتكوين املعلم الباحث 

بتلك املعارف، وضمورها بسبب ضع  تابيقها مهارات، 
وه؛ ا م  العبارات الُّ حققت املتوسرب األقل يف وانب 

إةساب "تكوين معارف البحث العلم؛، وه؛: 
لم القدرة علك ربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا الاالب/املع

تنمية قدرة الاالب/املعلم علك قراءة "، و"املمارسات الرتبوية
تعري  الاالب/املعلم بكيفية توظي  "، و"األحباث العلمية

تعري  "، و"نتاف  البحوث الرتبوية يف مواق  وديدة
، "الاالب/املعلم بتصني  البحوث حسب غرضها البحم؛

الاالب/املعلم ب ساليب حتليل البيانات تعري  "و
، وتعلوه الباحمة إىل إغفال ربرب التكوين البحم؛ "اإلحصافية

 أئناء ا دمة.يف قبل ا دمة باملمارسة الفعلية يف ميدان املعلم 

علك أمهية استمرار اجلامعة  دليل ميكن استنبا وبذلك     
أئناء خدمتا، من خالل يف يف تكوين اجلانب البحم؛ للمعلم 

التكامل ب  قنوات وزارة التعليم وقنوات اجلامعة فيما يقدمون 
من وهود لتنشيرب معارف املعلم البحمية، ممل الدورات 
وورش العمل والبحوث التشارةية الُّ تنشرب  ارستا البحمية، 
والُّ هتيئ املعلم الباحث لتابي  البحوث اإلورافية، واإلنتاج 

ي والتشارة؛، وهذا يتف  ما نتاف  وتوصيات العلم؛ الفرد
مCroasdaileh  (2007 ،)وم(، 2006سليمان )دراسات 

م(، 2009وا والدة ) Smith et al. (2009،)و
 م(، و2009م(، وعتوم )2009) Blackley & Wellsو

Demirbulak (2011،)م(،2011)وفرح وسعيد  م 
م(، 2013م(، وهريدي )2013) Kyei-blanksonو

 Kinم(، و2014م(، ومروة طا )2014ة العصيم؛ )وسامي

Chow; et al. (2015( واحلارئ؛ ،)2017م.)م 
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 7جدول
 استجابات عينة البحث حول واقع تكوين المعلم الباحث على مهارات البحث العلمي

 الترتيب التحقق درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة 3.80 تدريب الاالب/املعلم علك مهارات الوصول إىل املعرفة من مصادرها  1
 2 ةب ة 3.76 تدريب الاالب/املعلم علك خاوات البحث العلم؛  2
 3 ةب ة 3.71 تدريب الاالب/املعلم علك التمييل ب  مشكلة البحث وأهدافا وأسئلتا 4
 4 ةب ة 3.65 البحث املستفيد من نتافجاتدريب الاالب/املعلم علك تعي  تتما  6
 5 ةب ة 3.63 تدريب الاالب/ املعلم علك بناء أدوات البحث 5
 6 ةب ة 3.62 تدريب الاالب/املعلم علك حتديد القءايا البحمية ذات األولوية 3

 7 ةب ة 3.56 بشكل مشاريا حبمية فردية ةتدريب الاالب/املعلم من خالل تكليفات تابيقي 12
 8 ةب ة 3.52 تدريب الاالب/املعلم علك العمل ما فري  يف مشاريا حبمية مجاعية 13
 9 ةب ة 3.51 تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة تقرير البحث ب سلوب علم؛ 8
 10 ةب ة 3.40 تدريب الاالب/املعلم علك البحث ب نواع البحث الكم؛ 9
 11 متوساة 3.38 اإلحصافية تدريب الاالب/املعلم علك تفس  املعلومات 7

 12 متوساة 3.32 تدريب الاالب/املعلم علك تقدمي حبوث علمية متميلة 17
 13 متوساة 3.25 تدريب الاالب/املعلم علك البحث ب نواع البحث النوع؛ 10
 14 متوساة 3.25 تدريب الاالب/املعلم علك مهارات املشارةة يف املنافسات البحمية 15
 15 متوساة Action Research 3.13تدريب الاالب/املعلم علك حبوث العمل  11
 16 متوساة 3.10 تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة التقارير عن املؤمترات العلمية 14
 17 متوساة 3.03 قنواهتاتسوي  إنتاوا البحم؛ يف  تدريب الاالب/املعلم علك مهارات 16

 ةب ة 3.45 البحث العلم؛ مهاراتتكوين املعلم الباحث علك ب املتوسرب الوزين لواقا االهتمام
تستنت  الباحمة من ترتب متوساات االستجابة علك عبارات 

(، 7تكوين مهارات البحث العلم؛ قبل ا دمة )ودول
باحث يف تكوينا يف أئناء خدمتا الت ئ ات الُّ تلح  املعلم ال

 :ما ي يت
أن حتق  املهارات هبذا الرتتيب حمبرب للاموح البحم؛ يف  -

أئناء ا دمة، إذ حققت املتوساات األعلك يف املعلم 
تدريب "العبارات الُّ تقا يف أول السلم البحم؛، وه؛: 

الاالب/املعلم علك مهارات الوصول إىل املعرفة من مصادرها 
 تدريب الاالب/املعلم علك خاوات البحث"، و"املنوعة
تدريب الاالب/املعلم علك التمييل ب  مشكلة "و ،"العلم؛

تدريب الاالب/املعلم علك "و"، البحث وأهدافا وأسئلتا
تدريب "و"، تعي  تتما البحث املستفيد من نتافجا

وهذا إن ةان "، الاالب/املعلم علك بناء أدوات البحث
نا ال يدل املعلم الباحث قبل ا دمة، فإمناقيا  يف تكوين 

أئناء ا دمة، وهذا تؤةده نتاف  يف لك بلوغ مستوى اإلنتاج ع
م(، ودراسة سامية العصيم؛ 2006دراسة سليمان )

م( حول حتسن معنويات املعلم  ما حتسن 2014)
 مهاراهتم البحمية، وتاورهم الفعل؛ بشراةتهم ما الباحث.

ةما اتءي يف اإلطار -إذ ةانت وهود وزارة التعليم  -
تقدم يف ذات املهارات الُّ حققت املتوساات  -املفهوم؛

األعلك يف تكوين املعلم الباحث قبل ا دمة يف اجلامعات، 
يف فهذا مؤشر خلل يف تكامل تكوين املعلم قبل ا دمة و 

 أئناء ا دمة.
تدريبا  قاصرا ، تعّد الباحمة التكوين يف وانب املهارات  -

حث يف تكوينا الب تدرب علك ةيفية بدءن فالاالب/املعلم إ
قبل ا دمة ةما ةش  الواقا، فإنا مل يتدرب علك ةيفية 

أئناء خدمتا، وهذا من يف إمتام البحث العلم؛ لينتفا با 
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-Kyeiالغموض البحم؛ عند املعلم  الذي ةشفتا دراسة 

blankson (2013.)م 
تدريب "حتق  هذه املهارات باملتوساات األقل، وه؛:  -

، "ث ب نواع البحث النوع؛الاالب/املعلم علك البح
تدريب الاالب/املعلم علك مهارات املشارةة يف املنافسات "و

تدريب الاالب/املعلم علك حبوث العمل "، و"البحمية
Action Research"تدريب الاالب/املعلم علك ةتابة "، و

تدريب الاالب/ املعلم "، و"التقارير عن املؤمترات العلمية
 "، البحم؛ يف القنوات املناسبةعلك مهارات تسوي  إنتاوا 

وه؛ عبارات دالة علك شروع املعلم الفعل؛ يف البحث 
أئناء يف العلم؛، يم  ضرورة استمرار التكوين البحم؛ للمعلم 

خدمتا بتكامل ب  وزارة التعليم واجلامعات، ألهنا امليدان 
الفعل؛ لتابي  دور املعلم الباحث ما توفر قنوات تتيي 

، والُّ ةشفت آئاره اإلجيابية دراسات: إنتاوا العلم؛
Croasdaileh (2007 ،)ومSmith et al. (2009،) 

 DemirbulakومBlackley & Wells (2009 ،)و

 Kyei-blanksonو م(،2011)فرح وسعيد م(، و 2011)
 .Kin Chow; et alوم(، 2014م(، ومروة طا )2013)
 م(.2017م(، واحلارئ؛ )2015)

يف اجلامعات تكوين املعلم الباحث وتمل احملور األول: واقا 
السعودية يف ضوء تتما املعرفة من ووهة نظر أعءاء هيئة 

بلغ  فقدالتدري  بكليات الرتبية متحق  بدروة ةب ة، 

املتوسرب الوزين للدروات الكلية علك احملور األول جبوانبا 
 .3.57المالئة 

الباحمة ترى خلال   نَّ إلجيابية، فإمن هذه النتيجة ا وعلك الرغم
يف تفاصيل إعداد املعلم الباحث، استنباتا من العبارات 
الفرعية، وتش  إىل أن مكمن املشكلة يف انتفاء ووود هدف 

 صريي يؤةد دور املعلم الباحث.
وتستند الباحمة علك نتيجة أن أعلك دروة حتققت ةانت يف 
تال تكوين املعلم الباحث علك معارف البحث مبتوسرب 

، وةان تال تكوين املعلم الباحث علك 3.68حسايب 
مهارات البحث العلم؛ يف الرتتيب األخ  مبتوسرب حسايب 

م( واحلارئ؛ 2017، تقارب ما توصل لا أبو هاشم )3.45
ن ضع  التابي  سبب إضايف زاد أ شارة إىلإم(، 2017)

من إغفال الربرب الفعل؛ بتكوين املعلم الباحث أئناء ا دمة 
 يف تتما املعرفة.

 من االستبانة: ثانيالمحور ال .ب 

َبت عينة  أفرادالتكرارات والنسب املئوية الستجابات  حملسل
احملور الماين لالستبانة من عبارات  عبارةعلك ةل  البحث،

واملتعلقة "مبقرتحات تاوير مقومات تكوين املعلم الباحث يف 
َبت اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة"،  وحملسل

تحديد أهم هذه املقرتحات، ل   ذه االستجاباتاملتوساات 
 :اجلدول اآليتالنتاف  يف  ورملصلدت

 8جدول 
 مقترحات تطوير مقومات تكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة استجابات عينة البحث حول

 الترتيب األهمية درجة المتوسط العبارات م
 1 ةب ة ودا   4.35 دعم اجلامعات لألحباث الُّ يقدمها املعلم ا ري  18
 2 ودا   ةب ة 4.33 إقرار حوافل مشجعة ألحباث الاالب/ املعلم املتميلة 16
 3 ةب ة ودا   4.32 إنشاء تلة تربوية هتتم ب حباث الاالب/املعلم 14
 4 ةب ة ودا   4.30 إقامة مسابقات حبمية حلفل الاالب/املعلم علك التميل البحم؛ 17
 5 ةب ة ودا   4.30 إقرار حوافل مشجعة علك حءور الاالب/املعلم املؤمترات الرتبوية 15
 6 ةب ة ودا   4.29 املادية للبحث العلم؛ للاالب/املعلمتوف  املستللمات  13
 7 ةب ة ودا   4.29 توف  قاعدة حبمية متجددة ختتص ب حباث املعلم 9
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 الترتيب األهمية درجة المتوسط العبارات م
 8 ةب ة ودا   4.24 توف  أدلة متجددة ب ولويات القءايا الرتبوية، تووا الاالب/ املعلم لبحمها 10
 9 ةب ة ودا   4.24 الرتبيةإنشاء مرةل أحباث للاالب/املعلم يف ةليات  11
 10 ةب ة ودا   4.23 ا ما الاالب/املعلمإقرار حوافل للمعلم  املتعاون  حبمي   21
 11 ةب ة ودا   4.23 إقرار الفحة تنظم تعاون الباحم  ما الاالب/ املعلم يف مشاريا حبمية 19
 12 ةب ة ودا   4.22 املمارسات الرتبويةتكلي  الاالب/املعلم ب حباث لربرب نتاف  البحث العلم؛ بواقا  8
 13 ةب ة ودا   4.22 توويا أحباث الاالب/ املعلم للددمة اتتمعية، بالتعاون ما ا يئات الرتبوية املدتلفة يف اتتما 23
 14 ةب ة ودا   4.21 تءم  الفحة ةلية الرتبية بنودا  تشجا الاالب/ املعلم علك  ارسة البحث العلم؛ 6
 15 ةب ة ودا   4.21 عقد شراةة ب  املراةل العلمية املتدصصة باألحباث وةليات الرتبية لدعم حبوث الاالب/ املعلم 12
 16 ةب ة ودا   4.21 إقرار النشا  البحم؛ للاالب/ املعلم يف متالبات مقررات ةلية الرتبية 4
 17 ةب ة ودا   4.21 ملشكالت الواقا الرتبويتءم  الفحة ةلية الرتبية هدف إعداد املعلم الباحث عن حلول  2
 18 ةب ة 4.17 ابتكار آلية لتسوي  أحباث الاالب/املعلم للمستفيدين. 22
 19 ةب ة 4.17 إقرار الفحة تنظم التعاون البحم؛ ب  الاالب/املعلم ومعلم؛ امليدان 20
 20 ةب ة 4.15 اشرتا  تقدمي حبث علم؛ لتدرج الاالب/ املعلم 5
 21 ةب ة 4.12 إقرار مقررات إضافية يف تال البحث العلم؛ 7
 22 ةب ة 4.09 تعري  الاالب/املعلم بسياسة الكلية يف البحث العلم؛ 3
 23 ةب ة 3.83 اشرتا  ووود ئقافة حبمية يف املتقدم لانام  إعداد املعلم 1

 ةب ة ودا   4.21 يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما املعرفة تكوين املعلم الباحثاملتوسرب الوزين ملقرتحات تاوير مقومات 
مقرتحات تاوير مقومات  يتءي من اجلدول الساب  أن     

تكوين املعلم الباحث يف اجلامعات السعودية يف ضوء تتما 
بلغ  فقد، املعرفة، واءت علك دروة ةب ة ودا  من املوافقة

سب دروة ، ورتبت ح4.21للدروات الكلية الوزين املتوسرب 
 :املوافقة علك النحو اآليت

ظهر يف املقرتحات ا م  األوىل أن التصويت األعلك  .1
من أعءاء هيئة التدري  ةان للتحفيل، *وتراه الباحمة دليال  
علك غلبة احلوافل ا اروية يف دعم تكوين املعلم الباحث، 

 علك ضع  دافعية الاالب. اوقد يكون مؤشر  
تالها اتموعة المانية سبا عبارات، وقد ترتبت فيها  .2

خيارات أعءاء هيئة التدري  حول توف  اإلمكانات املادية 
 للاالب/املعلم.

خرها مقرتح: "تءم  ترتبت باق؛ املقرتحات منوعة، وآ .3
هدف إعداد املعلم الباحث"، والذي تعل  عليا الباحمة أمهية  

ذا يف اتموعة المالمة الُّ حوت مثان عبارات تعلز ةاى، وه

 اجلانب التابيق؛ يف التكوين البحم؛، وتداعيات تتما املعرفة
الُّ يعيشها الاالب/املعلم، والُّ وسعت دوافر ت ئ  املعلم 
العلم؛ والرتبوي، وامللايدة علك مستوى أمهية التكوين البحم؛ 

لءمان صنا فرص بيئة وأمهيتا  علك مستوى تابي  املهارات،
إقرار النشا  البحم؛ "عبارة ، أما حبمية علمية أوسا

ف مهية هذا للاالب/املعلم يف متالبات مقررات ةلية الرتبية"، 
املقرتح أنا تال التابي  الفعل؛ لقيم ومعارف البحث 
العلم؛، وحءوره بارز يف برام  إعداد املعلم يف اجلامعات، 

"تضمين والُّ ةشفها التحليل الوئافق؛، ةما ةان مقرتح 
الئحة كلية التربية هدف إعداد المعلم الباحث القادر 

معلز  ،على إيجاد حلول لمشكالت الواقع التربوي"
األمهية من خالل ما ةشفا التحليل الوئافق؛ من خلو برام  

 إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية من هذا ا دف.

حصلت واتموعة الرابعة، فه؛ للمقرتحات األخ ة وقد  .4
خرها مقرتح "شر  المقافة علك دروة أمهية ةب ة، ةان آ
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ظل االجتاه البحمية للقبول"، *الذي ترى الباحمة إمكانيتا يف 
حنو تكوين املعلم الباحث يف وزارة التعليم، وةانت ست 

 م(، وأيب2009تاف  دراسات الشمري )عبارات، تدعمها ن
م(، ةما أن جلامعة 2017م(، والدوسري )2017هاشم )

اإلمام عبدالرمحن بن فيصل جتربة يف إضافة مقرر البحث 
 العملية.اإلوراف؛ يف قسم رياض األطفال، متلامن ما الرتبية 

، مهمة من تحليل المقترحات مؤشرات ويمكن استنباط* 
على ضرورة استمرار الجامعة في تكوين المعلم  تدل

 أثناء خدمته، وهي:في الباحث 
أول مقرتح مرتبتا يف أعلك قافمة األمهية الكب ة ودا ، نّص  -

"دعم الجامعات لألبحاث التي يقدمها المعلم علك: 
يف وهذا الدعم يعلز استمرار تكوين املعلم الباحث  ،الخريج"

أئناء خدمتا حيث يتجا ا ري ، والُّ يدعمها ما تقدما وزارة 
 أئناء ا دمة.يف التعليم من حوافل للمعلم الباحث 

 "إقرار حوافز للمعلمين المتعاونين بحثيا  ةما أن مقرتح: -
تفعيل يؤةد ضرورة استمرار اجلامعة يف  مع الطالب/المعلم"

الدور البحم؛ للمعلم من منال  وظاف  اجلامعة البحمية 
والتعليمية وا دمة اتتمعية  لءمان استمرار تكوين املعلم 

 الباحث يف اجلامعات السعودية.
"إقرار الئحة تنظم التعاون البحثي بين ويف مقرتح:  -

داللة علك استمرار  الطالب/ المعلم ومعلمي الميدان"
أئناء خدمتا من خالل تابي  يف لباحث تكوين املعلم ا

 البحوث التعاونية.
"اشتراط وجود ثقافة بحثية في المتقدم وأما مقرتح:  -

الذي ذيّل قافمة املقرتحات بعد حتليل  لبرنامج إعداد المعلم"
استجابات عينة البحث، فهو مؤشر علك ضع  المقافة 
البحمية يف البيئة املدرسية، والذي يتالب أيءا  استمرار تكوين 

أئناء ا دمة من معقل اجلامعة  لءمان يف املعلم الباحث 
حتقي  تاوير حبم؛ رص  للمعلم، يقوي وانبا يف الشراةات 

، ويعلز دوره البحم؛ يف البيئات املدرسية، مبا يعك  البحمية
أئره اإلجيايب علك طالب العلم عنده، ويسهم يف ت هيل خنبة 

من طالب التعليم العام لالنءمام لاام  ت هيل املعلم بمقافة 
 حبمية مناسبة.

 
لتكوين المعلم الباحث في الجامعات  التصور المقترح

 السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 
: المخطط العام للتصور المقترح لتكوين المعلم الباحث في 1شكل

 الجامعات السعودية في ضوء مجتمع المعرفة

 مرتكزات التصور المقترح: (1

املرتكلات  علكالتصور املقرتح  اعند طرحه ةالباحم تاعتمد
 : يةاآلت
يف الفصل الماين من  املتناولةاألدبيات العلمية خالصة .1

حول تتما املعرفة، وأمهية البحث الرتبوي البحث احلايل، 
 للمعلم، وتكوينا باحما .

يف  املعلم الباحثالدراسات السابقة والُّ تناولت نتاف  .2
 . قبل ا دمة وإعداد املعلم الباحث أئناء ا دمة،

يف ةليات الرتبية الوئافق؛ لاام  إعداد املعلم  التحليلنتاف  .3
آلراء أعءاء  املسح؛   التحليليف اجلامعات السعودية، ونتاف

 فيها.  هيئة التدري 

  المقترح: التصورخصائص  (2

 يقدم ختاياا  لتكوين املعلم الباحث يف اجلامعات/ 1
 .يف ضوء تتما املعرفة السعودية

 لتكوين المعلم الباحث في الجامعات السعودية  التصور المقترح 

 في ضوء مجتمع المعرفة

 المخطط مسلمات خصائص مرتكزات

هدافه
 
 إجراءاته عناصره ا

 عوائق
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لم يف برام  إعداد الاالب/املعالتصور املقرتح  اشمل هذي/ 2
 التدصصات الرتبوية يف اجلامعات السعودية. املعلم يف مجيا

املعلم يف تتما بءرورة تاوير  يملسل مالتصور املقرتح / 3
تكوين معلم باحث من بداية إعداده  ألن  من خالل املعرفة، 

تكوين املعلم بقيم البحث بيئة اجلامعات ه؛ ةليات الرتبية يف 
 العلم؛ ومعارفا ومهاراتا.

فرصة لتاوير برام  إعداد املعلم التصور املقرتح  اتيي هذي/ 4
 يف ةليات الرتبية، وتكوين خري  )معلم باحث(.

املتعلم يف املرحلة قدرات التصور املقرتح  اهذ يراع؛/ 5
 وإمكانات اجلامعات، ويستممرها تتما املعرفة. اجلامعية،

يرةل التصور علك وانب التكوين البحم؛ يف نس  برام  / 6
املعلم، والُّ يتالب مراوعتها باستمرار  ملواةبة إعداد 

 التاورات ومعاجلة القصور.
 مسلمات التصور المقترح: (3
تدعو إىل أولويات التعليم وأهدافا يف تتما املعرفة  نإ .1

  فالوع؛ ب منا  التفك  واالستقصاء التكوين البحم؛ يف املعلم
للمعلومات هو روح البحث، ومهارة استددام التقنية والوصول 

منال  البحث العلم؛، واملهارات احلياتية واالوتماعية بيئة 
تنمو فيها املهارة والقيم البحمية، أما مهارات التعلم الذايت فه؛ 

 .ذاتا طري  الباحث وغايتا يف الوقت
ضرورة رفا مستوى المقافة البحمية يف اتتما، للمشارةة يف  .2

العقول " للمشروع الوطي ااستكمال بناء اتتما املعريف، تعليل  
"، وما يدعم الرؤية الوطنية السعودية للقرن احلادي والعشرين

 م.2030
تكوين علما  وإمكانات ل البيئة األنسباجلامعات ه؛  .3

  املعلم بقيم البحث العلم؛ ومعارفا ومهاراتا.

م قابل لالستممار، مهأن الاالب/املعلم مورد بشري  .4
إّن اةتساب  إذ، لنوعيةيتحق  با مدخالت بشرية عالية ا

الاالب/املعلم القدرة علك البحث يف برنام  اإلعداد، 
سيتحول إىل عادة يف املعلم أئناء ا دمة،  ا جيعلا أةمر قدرة 
علك دم  النتاف  العلمية اجلديدة يف عملا، وينعك  تاوره 

املهي يف تفك  وسلوك طالبا، إضافة إىل اقتدافهم بسلوك 
 معلمهم الباحث.

أساس البناء والتاور يف اتتما،  أئناء ا دمةيف  ملعلما .5
وهو منال  حتديد أولويات القءايا البحمية، وتفعيل وتوظي  

 نتاف  البحوث الرتبوية.
متكينا من البحث أئناء ا دمة يف من حقوق املعلم  .6

وبناء    املميل البحم؛ واالستقصاء يف التعليم، وتوئي  نشاطا
 له.متيّ  آت وووافل  نظ مكافمن املادي  عليا يستح  الدعم

طبيعة عمل املعلم تفرض عالقات متعددة يف البيئة  .7
التعليمية،  ا يتالب املسايرة والنمو مبا خيدم األهداف 
الرتبوية، فتجعل املعلم يف حتفل مستمر للبحث عن دوره 

 وسلوةا األممل.

ما يعرتي اتتما من تغ ات للتحول إىل املعرفة   .8
صادها، يتالب مواةبة السابق  يف التاور احملمود، واملعلم واقت

هو قافد إحداث التغ  يف شباب املستقبل، خاصة ما 
املاالب املستقبلية لتعمي  ئقافة البحث عند طالب املدارس، 
ويتالب ذلك تكوين اجلانب البحم؛ يف املعلم  ليكون قادرا  

افسا  يف قيادة منو علك اإلبداع واإلنتاج املعريف، ومشارةا  
 التغي .

دميومة تغ  الظروف احملياة باملدرسة بوصفا تتمعا   .9
طبيعيا   من أسباب تعقد وصعوبة التعليم، وأن التغي  الفعال 
يكون عن طري  املعلم   ألهنم هم الذين يعايشون 
املشكالت، فهم أوىل بتشديصها ووضا حلو ا، لذا 

س؛  إلحداث التغي  فمشارةتهم يف صنا القرار متالب أسا
 املالفم لظروٍف مستدمية التغ .

النشا  التعليم؛ عملية معقدة، تتاور معها النظريات  .10
أئناء خدمتا للتسلي بمقافة يف واملستجدات، حيتاج املعلم 

 حبمية  تعينا علك متحيصها واستممارها يف اإلصالح والتاوير.

م   ألهنم املشارةة يف رؤية التاوير الرتبوي من مهام املعل .11
يف تتما املعرفة هم عاملون مبدعون قادرون علك معاجلة 
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املشكالت الرتبوية، وهذا يتالب القدرة علك التعامل ما 
 مناه  البحث.

 لتصور المقترح: ل التخطيط العام (4

يبدأ خمارب التصور املقرتح برسم أهدافا، ش تعي  عناصره،     
 :اآليتعلك النحو ا بتحديد إوراءاتا، وأخ   

 التصور المقترح:  أهداف (أ 
ية ولو تحديد أل مهمحتديد أهداف التصور املقرتح إن      

بدورها الُّ ، و إىل املستهدفووهة ا دمات واإلوراءات امل
ها تابيق تؤدي إىل حتديد األنشاة واملهارات ا اصة املالوب

ولذا فإن أهداف التصور املقرتح تتممل يف ، الفئة املستهدفةمن 
 وانب  مها: 

 تكوين املعلم الباحث يف اجلامعاتعام: الدف ا أوال : 
 . يف ضوء تتما املعرفة السعودية

 التصور املقرتح:  يفئانيا : األهداف ا اصة 
متك  ةليات الرتبية من تاوير واقا املعلم يف تتما  -1

 املعرفة.

مية يف الاالب/املعلم يف وانب قيم ت سي  الشدصية البح -2
 ، ومعارفا، ومهاراتا.البحث العلم؛

أئناء ا دمة مبادئ المقافة البحمية لدور يف امتالك املعلم  -3
ك نملا من نشر املعرفة ، وتوظيفها، املعلم الباحث  الُّ متمل

 .وإنتاوها

تنمية املهارات البحمية يف الاالب/املعلم  لتظهر شدصية  -4
 أئناء ا دمة.يف  املعلم البحمية

أئناء ا دمة من خالل يف تاوير املعلم  ارساتا املهنية  -5
 شدصيتا البحمية.

أئناء ا دمة يف بناء تتما يف مشارةة املعلم الباحث  -6
 املعرفة.

 عناصر التصور المقترح:  (ب 
حمتوى و يءم هذا التصور الفئت  املستفيدة واملنفذة،     

 : علك النحو اآليتالتصور، 

الاالب/املعلم يف برام   التصور املقرتح:يف الفئة املستهدفة أ.
إعداد املعلم، يف ةل ختصصات ةليات الرتبية، يف وامعات 

 اململكة العربية السعودية.
 التصور املقرتح:يف  املنفذةالفئة ب.
ولية اجلامعات عات الُّ تءم ةليات الرتبية، ومسؤ اجلام -

 تاوير برنام  إعداد املعلم.تتحدد يف متك  ةليات الرتبية من 
ةليات الرتبية، ودورها يف تنظيم برنام  إعداد املعلم    -

 وهتيئتها لتكوين معلم باحث يف تتما املعرفة.
أئناء يف لدور الباحث يف املعلم  عءو هيئة التدري  املتقبل -

ةما أّن أعءاء هيئة التدري  يف  واستعداده لتكوينا، ا دمة،
حبميا ، حبكم ت هيلهم األةادمي؛، وبيئتهم  اجلامعات متمكنون

 . الُّ تعلز  ارساهتم البحمية، فهم أْةفاٌء  ذه املهمة
ن يف وزارة التعليم، حبكم مسؤوليتهم يف املقررو ن املسؤولو  -

 أئناء ا دمة.يف توف  البيئة البحمية للمعلم الباحث 
 تطبيق التصور المقترح: إجراءات  ( ج

الت ةيد علك  التصور املقرتح اهذيف تابي  حمتوى يراعك     
هدف تكوين املعلم الباحث يف برنام  إعداد املعلم يف ئالئة 
يف أبعاد متسلسلة: )التهيئة، ش تكوينا قبل ا دمة، وتكوينا 

أئناء ا دمة(، ولتكوينا قبل ا دمة ئالئة مداخل: )مدخل 
علك يلا وتفص(، تكاملمستقل، ومدخل التشريب، ومدخل ال

 اآليت:النحو 

 الُبعد األول: التهيئة قبل التكوين البحثي في الجامعة:

متالب تاوير معاي  القبول يف ةليات الرتبية، وانتقاء أفءل أ.
 الاالب: دخالتم
 .ترشيي املتقدم  متالباتشرتا  ووود ئقافة حبمية يف ا -1
مل  إجنازات املوئقة يف  ،التجربة البحميةتفءيل ذي -2

 املتقدم.الاالب 

، التواصل ما املدارس المانوية الستكشاف املوهوب  حبميا  -3
 .ملهنة التعليم واستقااهبم
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 باملعيار البحم؛ لاللتحاقالتعليم؛ متالب توعية اتتما ب.
 :علك النحو اآليت

ه؛ مرحلة اختيار و - تكمي  التوعية يف املدارس المانوية-1
 البحمية يف املعلم.عن أمهية تكوين المقافة -التدصص

بالشر  البحم؛ للقبول يف برام  إعداد  التوعية إعالميا  -2
 .يف اجلامعات السعودية  ملواةبة تتما املعرفة املعلم

 :قبل الخدمة الُبعد الثاني: التكوين البحثي

 املتالبات التنظيمية يف سياسة الكلية: . أ
ةلية الرتبية هدف: "إعداد املعلم أهداف  تءم  الفحة  .1

علك التعامل ما مشكالت الواقا الرتبوي  ليقدر  الباحث
 مبنهجية علمية".

ةانت رسالتا -تربوي  ختصص لة  أهدافتءم   .2
 لاالب/املعلميف اتكوين الدور البحم؛  هدف:-املعلمإعداد 

 .وف  ختصصا
 تءم  املقررات البحمية املتوفرة هدف: تكوين املعلم .3

 الباحث.
 .وعة تكوين املعلم الباحثجممبتسمية املقررات البحمية  .4

تءم  املقررات الداعمة للبحث العلم؛ املتوفرة هدف:  .5
"ت سي  التكوين البحم؛ يف املعلم"، حسب نوع املقرر 
)إحصاء، ةتابة علمية، مصادر املعلومات، مهارات 

لتكامل دورها يف دعم  التفك (، وقد يكون دتها حمققا  
 .ت سي  البحث العلم؛ يف الاالب/املعلم

 يف ا ارب الدراسية: املتالبات األةادميية . ب

 قبل ا دمة تنظيم املتالبات األةادميية للتكوين البحم؛    
 من خالل ئالئة مداخل رفيسة، ه؛:يف ا ارب الدراسية 

، املدخل املستقل، ومدخل التشريب، واملدخل التكامل؛
فلتحقي  املتالبات األةادميية مبا يتناسب ما املرحلة اجلامعية، 
يتءي أن املقررات البحمية املستقلة ضرورة إلئراء التكوين 
البحم؛ يف املعلم، وميكن تسميتا باملدخل املستقل، ةما أن 
تءم  املقررات األخرى باألنشاة البحمية مدخل مكّمل 

ا تشريب برنام  إعداد املعلم هاملقررات املستقلة، ويعل ز ملدخل 
 اآليت:فاهيم تكوين املعلم الباحث  وه؛ علك النحو مب

 مدخل مستقل:أوال : 

يعتمد هذا املدخل علك تنظيم قيم البحث العلم؛     
ومفاهيما ومهاراتا يف مقرر دراس؛، بشكل مرتابرب تتءي فيا 

 العالقات ب  املفاهيم األساسية.
املستقل حتقي  متالبات التكوين ميكن من خالل املدخل 

مقررات حبمية مرتاباة ومتتابعة  لتليد  ةاألةادمي؛ بإدراج مخس
من نسبة التكوين البحم؛ يف الاالب يف خاة برنام  إعداد 
املعلم، وتنوع ئقافة املعلم البحمية، منها مقررات مووودة يف 
غالب اجلامعات السعودية، ومقررات معمول هبا يف بعا 

 ت، ومنها مقررات مستحدئة.اجلامعا
املستوى ية: الباحمة يف توصيفها النقا  اآلت واستعرضت    

، ول عن تدري  املقررؤ املس، عدد الساعات املقررة، الدراس؛
، طرق تدري  املقرر، عناصر املقررونوات  التعلم،  األهداف

 .طرق التقييم والتقومي يف املقرر، الوسافل التعليمية يف املقرر
 تشريب:لل امدخ: ثانيا  
يرةل علك املفاهيم الرتباطها حبياة املتعلم، والُّ تساعده     

علك املمارسة العملية  ا يليدها تمبيتا ، وتقلل من التكرار 
 النظري للمعرفة. 

دم  قيم املعلم الباحث ومفاهيما وحقافقا يف  ويقصد با    
فروع املعرفة، عند ختايرب وبناء املقررات، ويتميل بتوسا نااق 
دعم بناء الاالب/املعلم باحما  يف املقررات األخرى، وسهولة 
حتق  هدف التكوين البحم؛ يف مدخل التشريب  ألن البحث 

ها يف تتما العلم؛ وسيلة احلصول علك املعرفة ومعاجلتها وبناف
املعرفة المري باملعارف، ويف برنام  إعداد املعلم ينسجم 
تشريب مفهوم املعلم الباحث يف حال ووود هدف تكوين 
املعلم الباحث، وما تووا التعليم يف تتما املعرفة إىل التعلم 

 الذايت.
 ي:لمكامدخل التثالثا : ال
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حم؛ ينسجم مدخل التكامل ما التووا حنو التكوين الب     
قبل ا دمة يف الاالب اجلامع؛، والتحول إىل عملية التعلم 

ن التعليم يف تتما املعرفة، وهذا يسهل مهمة تءم  م بدال  
أنشاة التكوين البحم؛ يف الاالب/املعلم هدف تكوين املعلم 

 الباحث.
وهو مدخل لتعليل حتق  متالبات التكوين البحم؛ يف      

املعرفة النظري والعمل؛، ويظهر من املعلم بالتكامل ب  وانيب 

خالل التابي  البحم؛ يف تكليفات املقررات األخرى 
وأنشاتها يف خاة برنام  إعداد املعلم، أو األنشاة العامة يف 
اجلامعة، هبدف ترسيخ قيم املعلم الباحث، وتنشيرب املعارف 
البحمية، وتعليل مهارات البحث العلم؛ وتكوين عاداتا، 

 االت ختصص املعلم وئقافتا.بتابيقها يف ت

 
 مدخل التشريب المدخل التكاملي المدخل المستقل 

 ماذا؟
تكوين املعلم/الباحث  بقيم البحث 

مقرر  يف العلم؛ ومعارفا ومهاراتا
 .دراس؛ مستقل

تكوين املعلم/الباحث بقيم البحث تعليل 
 نشاةاألمن خالل  العلم؛ ومعارفا ومهاراتا،

 البحمية يف املقررات األخرى.

 اتمن خالل تشريب املقرر تكوين املعلم/الباحث تعليل 
هبدف تكوين املعلم الباحث بقيم البحث العلم؛  األخرى 

 .ومعارفا ومهاراتا

 كيف؟
إدراج تموعة مقررات حبمية يف سلسلة 
تتعاقب مبعلوماهتا  إلئراء التكوين 

 الاالب/املعلم.البحم؛ يف 

 ارسات حبمية ميارسها الاالب/املعلم يف 
األنشاة ا اصة باملقررات، واألنشاة العامة 

 يف البيئة اجلامعية.

ةل املقررات التحء ية والتدصصية تسمي مبدخل التشريب، 
ممل املقررات الداعمة للتكوين البحم؛: مهارات التفك ، 

ت احلاسب والتقنية، واإلحصاء، واملهارات اللغوية، ومهارا
 واملقررات التدصصية.

 متى؟
مستمر، وختم املقررات البحمية مبقرر 
مشروع حبم؛، يقي  وودة تكوين 
 الاالب/املعلم  ليكون معلما /باحما .

قيم البحث العلم؛ ومعارفا إدماج يستمر 
األنشاة البحمية للمقررات  يف ومهاراتا

يف برنام   الدراسية األخرى، يف ةل املستويات
 .إعداد املعلم

املقررات حمتوى  تكوين املعلم/الباحث يفتعليل يستمر 
 .يف برنام  إعداد املعلم الدراسية األخرى، يف ةل املستويات

 دخل التشريبمو ي التمييز بين المدخل المستقل والمدخل التكامل: 2شكل
الداعمة للتكوين البحم؛ قبل ا دمة، ج. المتطلبات المادية 

 ومنها:
، ورقمية مفتوحة يف متناو م، حبمية متجددةبيانات قاعدة  1

 ختتص ب حباث املعلم.

ّكم حبث الاالب/املعلم، وتفّعل اإلشراف  2 تلة تربوية حتمل
 البحم؛.

 املكتبية والتقنية لبحث العلم؛ املاديةامستللمات  3
 للاالب/املعلم.

 ألحباث الاالب/املعلم املتميلة.حوافل مشجعة  4

مسابقات حبمية علك مستوى وامعات اململكة  حلفل  5
الاالب/املعلم علك التميل البحم؛، وةذلك حفل 

 الكليات الرتبوية علك املنافسة مبدرواهتا من الاالب.

 أثناء الخدمة:في الُبعد الثالث: متابعة التكوين البحثي 
معات ووزارة التعليم، متالب تفعيل شراةة حبمية ب  اجلا .أ 

 ومنها:

هتيئة اتتما املدرس؛ بنشر ئقافة املعلم الباحث يف  .1
 التعليم العام.

 إقرار وزارة التعليم حوافل للمعلم  املتعاون  حبميا . .2

تشجيا املعلم  املتميلين حبميا  علك مواصلة تعليمهم يف  .3
 مستويات أعلك.

ه يف مدارس استممار املعلم  محلة املاوست  والدةتورا .4
  التعليم العام يف التمقي  البحم؛.

؛ اجلامعات شاريا التعاون البحم؛ ب  أةادميتنظيم م .5
 واملعلم . 
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تنشيرب دور املعلم الباحث  بتنظيم مشاريا التعاون  .6
 البحم؛ ب  طالب برام  إعداد املعلم واملعلم  يف امليدان.

عقد دورات تدريبية، وورش عمل تنشياية، يف  .7
مستجدات البحث العلم؛ للمعلم ، بالتعاون ما مراةل 
خدمة اتتما والتعليم املستمر، واألقسام الرتبوية، والقنوات 

 البحمية يف اجلامعات.

عقد املؤمترات وامللتقيات العلمية الُّ تءم املعلم  وقادة  .8
التعليم العام والعايل، وتشجيا املعلم  علك نشر وتسوي  

 أحبائهم فيها.

خدمتهم، أئناء يف جيا املعلم  ملمارسة حبوث األداء تش .9
 بدعم مباشر من اجلامعات.

إنشاء مجعية خمصصة للمعلم  الباحم ، مدعومة من   .10
ةليات الرتبية يف اجلامعات السعودية، ما تفعيل دور مجعية 

 وسم، ومجعية البحث النوع؛ وغ ها.

 :تفعيل الشراةة البحمية ما اتتما، ومنها متطلب .ب 

عقد شراةة ب  املراةل العلمية املتدصصة باألحباث  1
 .املعلم لدعم حبوث  وةليات الرتبية

 ما مؤسسات اتتما وةليات الرتبية  لتوويا عقد شراةة 2
  دمة اتتمعية.ايف  املعلمأحباث 

 .يف اتتما املعلملتسوي  أحباث  ات وقنواتابتكار آلي 3

لتكوين  التصور المقترحعوائق قد تواجه تطبيق  (5
المعلم الباحث في الجامعات السعودية في ضوء مجتمع 

 : المعرفة، والحلول الممكنة

 : ("ضي  الوقت لتنفيذ التصور املقرتح يف برنام  اإلعداد"1
التدفي  من التدري  النظري، واالعتماد علك التعلم -

 الذايت، والتابي  واملمارسة العملية، واستممار التقنية.

ا من ا تكاملي  الداعمة للبحث، لتصبي مقرر  دم  املقررات -
 املهارات الداعمة للبحث العلم؛.

تفعيل تابي  األنشاة البحمية يف املقررات األخرى   ا -
 يوفر وهود الاالب واألستاذ.

 :("قلة الكادر التعليم؛ وعدم استيعاهبم ألعداد الاالب"2

وين، استممار التقنية ممل: التعلم عن بعد، والتعلم اإللكرت 
واملنصات التعليمية، ووسافل التواصل االوتماع؛  لتعويا 

 .شرية، باإلضافة إىل التعلم الذايتما يقصر من إمكانات ب

طالب املرحلة مكانات التشكيك يف مناسبة التصور إل (3
 :اجلامعية

 االطالع علك النظريات العلمية املؤيدة، واالستفادة منب    
بقت يف تابي  جتارب بعا اجلامعات السعودية الُّ س نتاف 

، يفيد يف إزالة يف التصور احلايل وتقييمها حَ بعا ما اقرتملل 
 .الشك

غفلة الاالب/املعلم عن تذةر هدف التكوين البحم؛ يف  (4
 :نشاطا التعلم؛

تسمية املقررات البحمية مبجموعة املعلم الباحث،     
 هبدف تكوين  ذةيد يف التفوترقيمها وف  تسلسل مناق؛  ي

 املعلم الباحث.

ب ن  والظنالتهوين من أئر التكوين البحم؛ املستقبل؛،  (5
 :املعلم تقليدي

زمنية  مدة   تابي  هذا التصور يتءي بعدظهور نتافإن 
طويلة، ينتشر فيها خرجيون باحمون يف مدارس التعليم العام، 

 .وإنتاوها ويظهر معا ت ئ هم يف نشر املعرفة وتوظيفها

 :توف  املتالبات املادية عاف  (6
موارد متويل وديدة، ويشارك الاالب/املعلم  اإلبدال إىل     

يف ابتكار قنواهتا، ةما أن مشارةة مؤسسات اتتما توفر 
 .متجددةرد امو 

 :(مقاومة بعا املسؤول  للتغي  والتجديد7
تبي وزارة التعليم باململكة العربية املقاومة بهذه تءع  
 ، من خالل:لتصور املقرتح يف اجلامعات السعوديةاالسعودية 

 تقدمي رؤية واضحة للمداا  واملنفذين. -

خاصة محلة املاوست  -إشراك املعلم  الاموح   -
يف تابي  التصور من ميدان عملهم، -والدةتوراه من املعلم 

 الباحث.ونشر ئقافة املعلم 
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الدعم اإلعالم؛ ملفهوم املعلم الباحث يف قنوات التواصل  -
 التقليدية واحلديمة.

خاص  ووا، واتتما الرتبوي ببووا عام هتيئة اتتما -
 بءرورة هذا التغ  لتاوير التعليم.

 :البحثتوصيات 

 باآليت: يملوصكيف ضوء نتاف  البحث     
لتصور املقرتح اتبي وزارة التعليم باململكة العربية السعودية  .1

، الذي تلداد يف اجلامعات السعوديةيف برام  إعداد املعلم 
اامي إىل معلم  بت هيل التووا الوزارة اجلديد  اأمهيتا م

 .علم؛ عالٍ 

البدار إىل التنسي  ب  ةليات الرتبية والتعليم العام   .2
املقرتح لتكوين املعلم الباحث، بدعم  والتعاون لتنفيذ التصور

 وزارة التعليم.

إقرار هدف تكوين املعلم الباحث يف برنام  إعداد  .3
 املعلم، وإبراز أمهيتا يف تعليم تتما املعرفة.

تنظيم املقررات واألنشاة البحمية يف خاة برنام  إعداد  .4
 املعلم، مبا ميكن من تكوين الاالب/املعلم باحما  بسالسة.

افة املعلم الباحث يف أوسا  احلرم اجلامع؛، ويف نشر ئق .5
الوسافل  العام، ويف اتتما عامة ، بكل ميدان مدارس التعليم

املتاحة،  ا يسهم يف صنا بيئة حافلة، تعلز دافعية التكوين 
البحم؛ عند الاالب/املعلم، ش املعلم، وحتفل للمشارةة يف 

 بناء تتما املعرفة.

 ية:مقترحات لبحوث مستقبل

 ما معايشة البحث، تقرتح الباحمة بعا األحباث، ممل:
دراسة تتبعية ألفواج الاالبة/املعلمة يف قسم رياض  -

األطفال يف وامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  لدراسة أئر 
 مقرر البحث اإلوراف؛ يف املعلمة يف املدارس.

يم العام يف ووود دراسة استشرافية لواقا التعل -
بعد ت هيل أفواج من الاالب/املعلم  املعلم/الباحث، 

 باحم .

دراسة وصفية مقارنة لواقا تكوين املعلم/الباحث يف  -
 اجلامعات السعودية.

أئناء يف دراسة وصفية وئافقية لواقا نشا  املعلم البحم؛  -
 ا دمة يف التعليم العام ومعوقاتا.

 المراجع

م(. إعداد املعلم تتما املعرفة الدواع؛     30/11/2016-29أبو اتد، مها. )
. املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتواملتالبات. 

 .826-777، أهبا: وامعة امللك خالد: ةلية الرتبية، ص ص2م 
ــداد الرتبوي العـــــام يف برام  الرتبية يف 2007أبو رويل؛، سوزان. ) م(. اإلعــــ

ــــــــــان.  املؤسسات اجلامعية إلعداد املعلم  يف البلدان اجلامعات يف لبنــــ
ــــنوي الســــــــــادس،-العربية ب وت: ا يئة اللبنانية للعلوم  الكتاب الســـ

 .63-41الرتبوية، ص ص
م(. إسهام مقررات البحث 2017مايو  11-9أبو هاشم، السيد حممد. )

الرتبوي باام  إعداد املعلم  يف إةساهبم معارف ومهارات البحث 
مؤمتر التميل يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الماين "التاور اإلوراف؛. 

. الرياض: وامعة امللك سعود: مرةل التميل املهي آفاق مستقبلية"
 حم؛.الب

خاة تاوير  م(.2008ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )
. تون : التعليم يف الوطن العريب: الرتبية والتعليم العايل والبحث العلم؛

 .PDFإدارة الرتبية، 
دليل البحث م(. 2010ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )

 .PDFحمرر(، تون : إدارة الرتبية، . فواز ورادات )الرتبوي
التعليم يف الوطن م(. 2012ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. )

تون : إدارة الرتبية،  العريب. التقرير السنوي للمرصد العريب للرتبية.
PDF. 

من املؤمتر الما(. 2012مايو )ألكسو )املنظمة العربية للرتبية والمقافة والعلوم(. 
لوزراء الرتبية والتعليم العرب: املعلم العريب ب  التكوين الناوي والتمكن 

 .22-9، ص ص2ع ،32تون ، م ، اتلة العربية للرتبية .املهي
م(. نظام إعداد املعلم يف اململكة 2015بن هوميل، ابتسام  والعنادي، عب . )

لة الدولية الرتبوية . اتالعربية السعودية يف ضوء جتربُّ اليابان وفنلندا
 .50-31، ص ص2، عدد4، تلداملتدصصة
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م(. إعداد املعلم تتما املعرفة الدواع؛ 30/11/2016-29المبيُّ، خالد. )
. املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتواملتالبات. 

 .430-373، أهبا: وامعة امللك خالد: ةلية الرتبية، ص ص 1م 
يونيو  24. اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبيةوامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل. 

م، علك الرابرب: 2017
https://www.uod.edu.sa/ar/colleges/college-of-

education-dammam 
م، علك 2017مايو  12. اسرتوا يف تاريخ ، ةلية الرتبيةوامعة األم ة نورة

الرابرب: 
http://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/Education/Pages/

Default.aspx 
 29.  اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبية: األقسام األةادمييةوامعة امللك خالد. 

م، علك الرابرب: 2017أبريل 
http://education.kku.edu.sa/ar/content/180 

م، علك 2017يوليو  1واآلداب. اسرتوا يف تاريخ  ةلية الرتبيةوامعة تبوك. 
-https://www.ut.edu.sa/ar/web/college-ofالرابرب: 

education-and-arts/vision-mission 
م، 2017أبريل  9، اسرتوا يف تاريخ قسم علم النف  الرتبويوامعة حلوان، 

علك الرابرب: 
http://www.helwan.edu.eg/Edu/?page_id=730 

الرابرب: م، علك 2017مايو  15. اسرتوا يف تاريخ ةلية الرتبيةوامعة طيبة. 
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPa

ge.aspx?ID=24 
ا تصور مقرتح لتكوين املعلم السعودي وفق  هـ(. 1428. )لعبد العليا ليفة، 

غ   ه. رسالة دةتوراألدواره املستقبلية يف تتما املعرفة: دراسة مستقبلية
 منشورة، ةلية الرتبية: وامعة امللك سعود، الرياض.

م(. تصور مقرتح ملقرر البحث 2017مايو  11-9الدوسري، حممد. )
. مؤمتر اإلوراف؛ يف برام  إعداد املعلم  يف ضوء احتياواهتم املهنية

التميل يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الماين "التاور املهي آفاق 
 الرياض: وامعة امللك سعود: مرةل التميل البحم؛. مستقبلية".

بناء تتما املعرفة ةديار  (. دور اجلامعات السعودية يف2012، حممد )الذبياين
 ع، العريبتلة رسالة ا لي  للمملكة العربية السعودية.  اسرتاتيج؛

-153، ص صلدول ا لي  العريبمكتب الرتبية ، الرياض: 124
200. 

م(. برنام  تدرييب مقرتح 2014وحسن، عل؛. )ةانون الماين  الرياش؛، محلة 
نمية مهارات البحث العلم؛ لدى طالب الدراسات العليا جبامعة امللك تل

-119، ص ص 1، ع3، م اتلة الدولية الرتبوية املتدصصةخالد. 
141. 
م(. إعداد معلم التعليم األساس؛ تتما 2016نوفما 30-29ريان، حممد. )
، 2. م املؤمتر الدويل املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحدياتاملعرفة. 

 .696-675أهبا: وامعة امللك خالد: ةلية الرتبية، ص ص
(. استاالع آراء املعلم  واملعلمات بش ن املعلم م2010سبُّ، عباس. ) 

 .PDFموقا األلوةة: الكويت، . الباحث

(. عواف  تفعيل نتاف  البحوث الرتبوية يف ميدان م2012) .عبد اهللالسكران، 
الرتبية والتعليم مبدينة الرياض وسبل عالوها: دراسة ميدانية علك أعءاء 
تل  الشؤون الرتبوية باإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبناقة الرياض 

العلوم اإلنسانية -مام حممد بن سعود اإلسالميةتلة وامعة اإل .بن 
 .124-85، ص ص23السعودية، ع ،واالوتماعية
م(. اسرتاتيجية مقرتحة لتاوير برنام  الدبلوم العام 2016. )السكران، عبد اهلل

يف الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء أدوار املعلم 
املؤمتر ا ام  إلعداد املعلم: إعداد مبجتما املعرفة: دراسة مستقبلية. 

، احملور الماينوتدريب املعلم يف ضوء ماالب التنمية ومستجدات العصر، 
 .318-261اتلد الماين، مكة املكرمة: وامعة أم القرى، ص ص

تنمية املهارات البحمية لدى طالب املرحلة (. م2009الشمري، عيادة. )
اجلامعية باململكة العربية السعودية: تصور مقرتح يف ضوء جتارب بعا 

غ  منشورة، ةلية العلوم االوتماعية،  . رسالة دةتوراهاجلامعات العاملية
 وامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

املؤمتر العلم؛ الدويل المالث: ا. م(. إعداد املعلم عاملي  2015الشيخ، حممد. )
، دار الءيافة، وامعة برام  إعداد املعلم  يف اجلامعات من أول التميل

 .225-183ع  مش ، ص ص
علم  من البحوث م(. معوقات استفادة امل2014أبريل  27-26طا، مروة. )

املؤمتر العلم؛ العريب المامن )الدويل ا ام (: الرتبوية: دراسة ميدانية. 
مصر: سوهاج:  اإلنتاج العلم؛ الرتبوي يف البيئة العربية، القيمة واألئر،

 .680-653مجعية المقافة من أول التنمية، ص ص
وعيهم م(. معلمو حمافظة ورش والبحث الرتبوي: مدى 2009عتوم، ةامل. )

لدورهم ةباحم ،  ارساهتم البحمية، وانعكاسات هذا الدور عليهم وعلك 
دور املعلم العريب  :املؤمتر العلم؛ الماين طالهبم، واملعوقات الُّ تعرتضهم.

وامعة  :العلوم الرتبوية ورش، ةلية :األردن، يف عصر التدف  املعريف
 .962-952ص صورش األهلية، 
م(. املتغ ات العاملية املعاصرة وأئرها يف تكوين 2006)العصيم؛، خالد. 

للقاء السنوي المالث عشر: إعداد املعلم وتاويره يف ضوء املعلم. ا
، الرياض: اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية املتغ ات املعاصرة
 .401-363)وسنت(، ص ص

يف تنمية مهارات  . فاعلية برنام  تدرييب مقرتحم(2014العصيم؛، سامية. )
البحث العلم؛ لدى معلمات العلوم الابيعية وأئره علك التفك  العلم؛ 

 هرسالة دةتورا. لدى طالبات املرحلة المانوية مبحافظة الااف  التعليمية
 .مكة املكرمة، أم القرىغ  منشورة، ةلية الرتبية: وامعة 

لرتبوية بكلية م(. إسهامات املقررات ا2008عاية، حممد  وحممد، روب. )
 .الرتبية وامعة األزهر يف إةساب الاالب املعلم مهارات البحث العلم؛

، 1مصر، ج )التعليم اجلامع؛: احلاضر، املستقبل(، املؤمتر العلم؛ الماين
القاهرة: ةلية الرتبية: وامعة األزهر واتل  القوم؛ للرياضة، ص 

 .156-117ص
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اململكة العربية السعودية سياساتا نظما التعليم يف م(. 2005العيسك، أمحد. )
 . الرياض: دار الليتونة.استشراف مستقبلا

؟ (. بناء العقلية البحمية: ملاذا، وماذا، وةي  نبيم2009فرج، طري . )
القاهرة: وامعة القاهرة: ةلية ا ندسة: مرةل تاوير الدراسات العليا: 

 مشروع الارق املؤدية إىل التعليم العايل.
(. املعلم ةباحث يف سياق تعليم اللغة. 2011سعيد. ) ،عليلو  هد فرح، ش

Procedia Social and Behavioral Sciences ،
15 ،pp153–159. 

م(. دروة إدراك القافم  علك عمليات التعلم يف 2011)القداح، حممد. 
اتلة األردن ألدوارهم اجلديدة يف القرن احلادي والعشرين و ارستهم  ا. 

معة ال موك، ص ا، األردن: و1، ع7، م ية يف العلوم الرتبويةاألردن
 .95-77ص

م(. تصور مقرتح لتاوير إعداد املعلم بكليات الرتبية. 2015املفُّ، حممد. )
املؤمتر العلم؛ الدويل المالث: برام  إعداد املعلم  يف اجلامعات من أول 

 .42-23التميل، دار الءيافة، وامعة ع  مش ، ص ص
م(. إعداد وت هيل املعلم لالنتقال إىل تتما املعرفة. 2012، ناصر. )منصور

"، املعرض واملنتدى الدويل للتعليم "املعلم والتحول إىل تتما املعرفة
 .61-54ه، ص ص1433ربيا األول  24-21الرياض، 

م(. أس  الرتبية اإلسالمية ب  التنظ  والتابي  يف 2003، بدرية. )امليمان
لقاء السنوي احلادي السياسة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية. 

(، الرياض: عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )وسنت
 .37-1مايو، ص ص1-بريلأ 30وامعة امللك سعود، 

أدوار املعلم وأمنا  تنظيم املعرفة يف نظام التعليم م(. 2008النجار، خالد. )
رسالة  األردين يف ضوء ظاهرة العوملة واالجتاهات الرتبوية املستقبلية.

ةلية الدراسات الرتبوية العليا: وامعة َعّمان العربية   غ  منشورة، هدةتورا
 للدراسات العليا، َعّمان.

علك ضوء متالبات  يتفعيل مقومات البحث الرتبو  م(.2015نصار، عل؛. )
 امع؛:اتلة العربية لءمان وودة التعليم اجل .تتما املعرفة، رؤية مستقبلية

-91، ص ص20، ع8م حتاد اجلامعات العربية، األمانة العامة ال
126. 

قتصاد املعريف وتكوين االم(. 2009ا امش؛، عبدالرمحن  والعلاوي، فافلة. )
 الع : دار الكتاب اجلامع؛.. املعلم

برنام  ت هيل املعلم الةتساب مهارات البحث  م(.2013هريدي، مصافك. )
، 2، ع16. مصر، م تلة تربويات الرياضياتالرتبوي: تصور مقرتح. 

 .199-183ص ص
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Abstract:The present study aims enhancing the role of researcher-teacher during the stage of his/her university preparation 

by investing knowledge society potentialities and the roles of universities to participate in setting their knowledge society. 

This is done through a proposal made to prepare the researcher-teacher, based on exploring the reality of preparing the 

researcher-teacher in Saudi universities, the best theoretical frameworks, world experiences and educational experts' 

evaluation of this proposal. 

     In the pre-construction of the proposed visualization use survey descriptive approach has been applied to the study 

population, which consists of faculty members in colleges of Education, and a cluster sample of Saudi universities in KSA 

out of which a simple random sample with a percentage of 30% has been examined. The study tool is a questionnaire; 

descriptive documental approach has been used in the domains of program plans, the best theoretical frameworks and world 

experiences, And then the proposed scenario was formulated in the second stage after judging its importance and 

applicability. 

The most important findings are: According to the faculty members in colleges of Education in Saudi universities, the reality 

of preparing the researcher-teacher is considerably achieved in its three aspects: values of scientific research, its information 

and skills. Plans of teacher preparation lack an obvious objective concerned with preparing a researcher-teacher; theoretical 

teaching dominates 87% of methods of research courses and individual initiatives for writing academic research.  

     The proposal appeared made to prepare researcher-teacher in Saudi universities in the light of knowledge society includes 

its formation steps, basics and properties; its general plan consists of objectives, elements, basics, postulates, procedures of 

application, expected obstacles and possible solutions. 
Keyword: A Suggested a proposal, teacher formation, teacher researcher, Saudi universities, knowledge society. 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شزززع مزززن الزززب   افزززم ع مزززن مزززا يبمزززت فم زززا   زززا يت  الدوريزززةتلتززز    .1

الزز ي ييزز    لمززت ال لت ززن الكززع  ي  و زز ل   اإلسززيمم اليزز ي 
 .ال عتبتة  ال ما معايمت البمت العال مة واالخيقمة

هم اللغة العت مة  ويل ز أن تبمت  عض  الدوريةلغة البمت فم  .2
(  250 ززز    ي يززد يززة مززن ملخززص ال مللغززة اإللللالبحزز ب  ا

  ل ة  اللغة العت مة.
 زززززالبح ب التزززززم تعزززززال  ال مززززز ي  التت  يزززززة  الدوريزززززةت زززززت   .3

 والبفكمة.
ت ززززت   ززززالبح ب با  الجززززا ن التلديززززدي والتززززم تكزززز   فززززم  .4

 ت سمن آفاق ال عتفة فم ال لال التت  ي وال لال البفكم.
ور حززز ل ملزززاال  ال تزززل التزززم تزززد متاععزززا  الدوريزززةتبمزززت  .5

التت مزززة و لززز  الزززبفر والتزززم يزززت  أل زززا با  قم زززة  ل مزززة فزززم 
 ه ي  ال لالم .

 ول خززيلمززتا  فززم العززا   االلززدار اأ أر ززن الدوريززةتصززدر  .6
ث خزززيل والثالززز  يكززز بت  والثزززالم خزززيل شززز ت سزززبت بتشززز ت 
 .ي لمةوالتا ن خيل ش ت  مارس ش ت 

 :الدوريةثالماً: أهداف 
 م:تحيمق ما يأتإلع  الدوريةت دف 

فا زززززذ يأخززززز  فزززززم اال تبزززززار لفكزززززم تأسزززززمر ف زززززت تت ززززز ي و  .1
  ال عجما  الثيافمة.

اإلس ا  فم تج يت  تام  التت مزة والتعلزم  فزم ال  ل زة العت مزة  .2
  امة. صفة الكع  ية خالة  وفم العال  

 تعتيف ال  ت م    ذ ما يكتلد فم ال مدان التت  ي. .3
 ث والبمت.تملمن الباحثم  والدارسم   لع البح .4

 :الدوريةثالثاً: ق ا د البمت فم 
اأ حزززززززاب األزززززززملة التزززززززم تبزززززززاق  ق زززززززايا  الدوريزززززززةلمزززززززت  .1

 وم ض  ا  التت مة و ل  البفر.
مزت فزم ع زة بالبح ب التم ل  يكزبق لمزتها  ولز  ت الدوريةلمت  .2

 .او رسالة  ل مة أخت  ولمكت مكتلة م  أي  راسة أخت 
لزفحة مجب  ززة  لبحزث ثيثزز نلزفحا  ا  الحزد اأ لزع لعززد .3

وفق م الفا  ال لي  العل مة التا عزة  اآللمالحاسل  لع 
 .للامعة ال ل  سع  

 قصمت  زاللغتم م  البحث ال تا  لمته من ملخص  ةلكخ إرفاق .4
(  ل زة  ي ضزف فمزت  بز ان 250يتلزاوز   واإللللم ية. الالعت مة 
  .ال فتاحمةوال ل ا   ت ولتائلتلوأهدافت ومب البحث 

 فم ال تا ة والت ثمق.  APA بظا   اللت ا ا .5
 
 
 

 اللغة  ل لخص تا ة مت  البحث  لع ش ذ     ي   دا ا.6
 العت مة او االلللم ية.

 سبنال بم ر فمت  حثت  و  بكختم  م  العد  ي و  الباحث . 7 
 .ن    اً فم الل عمة  وخ ر فم حال  د     يتتمكتي  إبا  ا

ه متت أالتحتيت حق الفحص اأولم للبحث  وتيتيت  ل مئة.8
 للتح م   او رف ت.

إال  عد إعازتت م  قبذ اثبم   الدوريةال يت  لمت البحث فم .9
 م  ال حّ  م .

التحتيت غمت مل مة  ت  البح ب التم تصذ إلم ا س اء  . همئة10
 أعم   للبمت أ  ل  تل .

اللامعم فيط  م  يت  استيبال البح ب للبمت خيل العا  .11
 ش ت اغكجر حتع ل اية ش ت ا تيذ م   ذ  ا (.

 را عاً: التح م :
يتسذ البحث إلع اثبم  مز  ال ختصزم  فزم ملزال البحزث أو  .1

 الدراسة لتح م ت  ون ب ت اس  الباحث.
فززم حالززة وعزز   اخززتيف  ززم  لتززائ  تيتيززت ال ح  ززم  يتسززذ  .2

 البحث إلع مح   ثالث.
  ززز  مزززد  إعازتزززت للبحزززث مززز  ييزززد  ال ح ززز  تيتيزززتاً مفصزززيً  .3

  دم ا.
 .ل ذ مح  تصتف م افأة رم ية  .4

 خامكاً: همئة التحتيت:
 مة:تت لع همئة التحتيت ال   ا  اآلت

 والتأ د م  متا عة تبفم ها. لل للةرس  الكماسة العامة  .1
 واالرتياء   كت اها. الدوريةالع ذ  لع تج يت  .2
م  لل مززززار ة واسززززتيجاب البززززاحث الدوريززززةاإل زززي  والتعتيززززف   .3

  بح ث  .
اسززززتيبال البحزززز ب ومتاععت ززززا وتحديززززد مززززد  الجباق ززززا مززززن  .4

 .الدوريةشتوط البمت فم 
إ ززيأ ألززحاب البحزز ب  زز  تكززل  أ حززاث   وإم ززان لمززتها  .5

 م   دمت.
 إرسال البح ب إلع ال ح  م  واستيبال ا مب  . .6
 حاعة البحث لبعض التعديي .  بدالتبكمق من الباحث  .7
أن لمززت البحززث مزز   دمززت  عززد متاععززة آراء اتخززاب اليززتار  مزز .8

 ال ح  م  واستلا ة الباحث ل ا.
 .الدوريةاستيبال طلبا  االشتتاك فم  .9
 التبكمق من الباشت. .10
  متاععة البكخة اأولع للتأ د م  سيمت ا م  اأخجاء .11

 قواعد النشر




