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. هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاهات معلمات التعليم العام نحو تطبيق التعليم الشامل في ضوء بعض املتغيرات:املستخلص
. الدورات التدريبية على االتجاهات نحو التعليم الشامل، عدد سنوات الخبرة، املؤهل العلمي:باإلضافة إلى قياس أثر املتغيرات اآلتية
) معلمة26(  وقد تكونت عينة الدراسة من. وتصميم استبانة خاصة لجمع البيانات،ولتحقيق الهدف تم استخدام املنهج الوصفي املسحي
 وقد أشارت نتائج.من معلمات التعليم العام املطبقات للتعليم الشامل في املدارس التي يطبق فيها برنامج التعليم الشامل في مدينة الرياض
 واتجاهات،) والسلوكي،الدراسة إلى أن لدى املعلمات اتجاهات إيجابية نحو التعليم الشامل من خالل االستجابة على البعدين (املعرفي
 عدد، املؤهل العلمي: ولم تظهر النتائج وجود فروق إحصائية في كل من املتغيرات اآلتية.)محايدة من خالل االستجابة على البعد (االنفعالي
 إجراء مزيد من، توسيع نطاق املدارس التي تطبق التعليم الشامل، وكانت أهم توصيات هذه الدراسة. الدورات التدريبية،سنوات الخبرة
 وأخيرا التركيز على الدورات التدريبية قبل وأثناء الخدمة والتي تدعم االتجاهات اإليجابية نحو،األبحاث ذات العالقة بالتعليم الشامل
.التعليم الشامل
. املدرسة الشاملة، الطالب ذوو اإلعاقة:الكلمات املفتاحية
The Attitudes of General Education Teachers Towards the implementation of inclusive education in
Saudi Arabia in Light of Some Variables
Israa abdulaziz alsuhaibani(1)
(Submitted 13-12-2019 and Accepted on 19-02-2021)
Abstract: The current study aimed to identify attitudes of general education female teachers towards
implementing inclusive education in light of some variables. It also aimed to measure the effect the following
variables: qualification, years of experience, and training courses on attitudes towards inclusive education. To
achieve these goals, a descriptive analytic method was used and a questionnaire was designed to collect data.
Sample of the study consisted of (26) general education female teachers who implement inclusive education in
schools, which have an inclusive education program in Riyadh. Results of the study indicated that teachers have
positive attitudes towards inclusive education and that was obvious from their responses about the cognitive and
behavioral domains. They have neutral attitudes in their responses about the emotional domain. Results did not
show any statistically significant differences in the following variables: qualification, years of experience, and
training courses. The most important recommendations of this study were to increase comprehensive education
schools, to conduct more research related to inclusive education, and finally to focus on pre- and in-service
training courses that support positive trends towards inclusive education.
Keywords: students with disabilities, inclusive school.
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ّ
مهمة على نطاق واسع

مقدمة:
قد شهدت موضوعات التربية الخاصة في اململكة
ات كبيرة على
ات واضحة وإنجاز ٍ
العربية السعودية تطور ٍ
صعيد التعليم العام ،وقبول التالميذ ذوي اإلعاقة،
وتقديم الخدمات لهم وإدماجهم في العملية التعليمية؛
انطالقا من سعي اململكة إلى إعادة هيكلة أنظمتها
التعليمية؛ لتصبح قادرة على إخراج تالميذ مؤهلين
بالعلم واملعرفة ،وليكونوا قادرين على املنافسة واإلنتاج.
وانطالقا من مبدأ ينتهجه ّ
صناع القرار ،وظهر
من خالل السياسات التعليمية اليوم ،وهو أن التعليم
ٌّ
حق أساس ٌّي من حقوق اإلنسان بعيدا عن االستبعاد،
فالتعليم الشامل ينادي بكسر الرابط ما بين الحرمان
والفشل التربوي ،من باب أن التعليم هو ّ
حق ،وليس
امتيازا ).(Ainscow, 2016
أطلق التعليم الشامل كفكرة مدعومة
وقد ِ
بالوثائق القانونية الدولية ،وأبرزها اتفاقية األمم املتحدة
ّ
تتضمن صراحة
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،التي
الطلب من الدول ضمان التعليم الشامل على جميع
ّ
املستويات ،فأصبحت الحكومات تؤيد باطراد التعليم
الشامل بوصفه املعيار املثالي للتعليم ;(Lambe, 2007
).Sharma et al., 2008; Richler, 2012
وقد أكدت اململكة العربية السعودية ،من خالل
القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية الخاصة أن
ات التعليمية أن ّ
تتحقق من أن املدارس تتيح
على اإلدار
التعليم الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة (وزارة التربية
والتعليم1422 ،هـ) ،وبهذا اعتبرت التربية الخاصة جزءا
ًّ
أساسيا من منظومة التعليم في اململكة ،تحت مفهوم
"املدرسة الشاملة" (باعثمان ،السديري.)2018 ،
ّ
ويأتي التركيز على املعلم؛ ألنه األكثر تعامال
واحتكاكا مع التالميذ ،لكثرة الوقت الذي يقضيه معهم،
ّ
سواء داخل الصف أو خارجـه .ومن بين عوامل النجاح
في تطبيق التعليم الشامل تعد الكفاءة املهنية للمعلمين

(de Boer, Pijl, & Minnaert,

.)2011; Lian, 2004; Poor-McBrayer, 1999
وقد اعتبر فيشر وفري وثاوزاند (Fisher, Frey
) & Thousand, 2003املهارات واملعارف واالتجاهات
أمورا ضرورية لتكون الكفاءات األساسية لدى جميع
املعلمين في التعليم الشامل مرتفعة ،وهذا يعني أن هناك
حاجة أيضا إلى التركيز على القيم واملعتقدات
واالتجاهات القائمة ،من أجل ضمان املشاركة الكاملة
لجميع املعلمين في اإلعداد للمناهج والبرامج .(Mu et
)al., 2015

ولكن كثيرا من الدراسات أظهرت أن ليس كل
املعلمين على استعداد للعمل مع الطالب ذوي اإلعاقة في
الفصل الدراس ي العادي ( ;Agbenyega, 2007

;Brackenreed ,2011; Barnes ,& Gaines 2015
Fuchs 2010; Hwang ,& Evans 2011; Schwarzer
 ،),& Hallum, 2008ولذا يمكن أن يؤدي اتجاه بعض

املعلمين السلبي تجاه الطالب ذوي اإلعاقة أو غيرهم إلى
تعطيل الجهود نحو التعليم الشامل (Butakor et al.,
)2018فيذكر ديزداريفيتش وآخرون (Dizdarevic, et
) ،al., 2017بأنه ال تزال هناك صعوبات هائلة في كثير
من الدول في تقبل ّ
تحدي ّ
التنوع في الصفوف التعليمية.
ّ
ومن منطلق ما أكده أرتن ) (Erten, 2014من أن
املواقف اإليجابية للمعلمين تجاه التعليم الشامل
تساعد في تحقيق نتائج تعليمية إيجابية ،وفي ضوء ما
ّ
التعرف إلى االتجاهات
سبق ،تسعى الدراسة الحالية إلى
التي تؤثر مباشرة في سير العملية التعليمية ،والجودة في
تقديم الخدمة للتالميذ؛ بسبب الدور الكبير الذي تؤديه
اتجاهات املعلمين في إنجاح التعليم الشامل
& 2015; Forlin
).Chambers,2011

al.,

et

(Engelbrecht

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه امليدان
ّ
توسعا في تطبيق التعليم الشامل في املدارس ،فمن
ّ
سيتوصل إليها البحث
املتوقع أن تكون النتائج التي
الحالي مفيدة للمسؤولين عن تنفيذ البرنامج ،بحيث
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وقد شهدت نسبة التالميذ ذوي اإلعاقة الذين
يتلقون تعليمهم في صفوف التعليم العام في الواليات
املتحدة األمريكية ارتفاعا في العام 2017م ،حتى وصلت
إلى نسبة ( ،)%63بعد أن كانت تشكل نسبة ( )%43في
العام 2000م (املالكي2019 ،م).
وبناء على ذلك فمن املمكن أن تكون مهمة
متنوعة من التالميذ عملية ّ
ّ
معقدة
تعليم مجموعة
ّ
ّ
تتطلب من املعلمين جهدا كبيرا وتفانيا؛ مما قد يؤثر في
مواقفهم تجاه التعليم الشامل (Deppeler et al.,
).2005
وقد أجري كثير من الدراسات لتحسين مواقف
ّ
املعلمين؛ إدراكا ألهميتها ،وذلك ملا استنتجه الباحثون
َ
من أن املعلمين الذين ُيظهرون مواقف إيجابية نحو
التعليم الشامل هم أكثر عرضة لتعديل طرقهم ملساعدة
التالميذ ذوي االحتياجات املتنوعة (Good, & Brophy,

تستخدم في زيادة التطوير ،من خالل التركيز على
ّ
املجاالت التي سيلقي البحث الضوء عليها ،والتي تتطلب
ّ
تدخال ّ
محددا يسهم في تحسين كفاءة املعلمين ،بحيث
ّ
كاف لتلبية احتياجات جميع
يكونون مستعدين بشكل ٍ
بشكل عادل.
التالميذ
ٍ
مشكلة الدراسة:
ّ
ّ
التحول الوطني ،الذي يسعى إلى
نص برنامج
تحقيق أهداف رؤية اململكة  2030على وجوب ضمان
التعليم "ا ّ
لجيد املنصف والشامل للجميع" ،الذي يقوم
ّ
املتنوعة للتالميذ،
على االعتراف باالحتياجات
واالستجابة لها ،وضمان جودة التعليم للجميع ،من
خالل استعداد املعلمين واملناهج والترتيبات التنظيمية
واالستراتيجيات التعليمية املناسبة ،وهو خطوة ّ
مهمة
نحو تحقيق الديموقراطية التعليمية (وزارة التعليم،
 .)11 :2019وفي بيان ساالمانكا الذي عقد في 1994
كانت هناك دعوة لتبني مبدأ التعليم الشامل والتأكيد
على ضرورة وصول جميع التالميذ ذوي اإلعاقة للمدارس
العادية ،مع ضمان تقديم الخدمات بما يتناسب مع
االحتياجات الخاصة على اختالفها (.)UNESCO,1994

2007; Norwicki & Sandieson, 2002; Sharma et
)al.,, 2006; Subban & Sharma, 2005

وجاءت نتائج الدراسات حول مواقف املعلمين
قبل الخدمة وفي أثنائها نحو التعليم الشامل غير
ّ
متسقة .فقد ّ
جمع سكروغس وآخرون (Scruggs et al.,
ًّ
استبانيا ،من
) 2011األبحاث ،بما في ذلك أربعين تقريرا
أكثر من  1800معلم في الواليات املتحدة وكوريا
الجنوبية وإيطاليا واليونان وصربيا ،أثبتوا أن املعلمين
قبل الخدمة وفي أثنائها لم ّ
تتغير مواقفهم تجاه التعليم
الشامل ،حيث كان ملعظم املعلمين مواقف إيجابية
نحوه .وعلى النقيض من ذلك خلص بعض الباحثين إلى
أن معظم املعلمين قبل الخدمة وفي أثنائها ال يحملون
َ
مواقف إيجابية تجاه وجود ذوي اإلعاقة في صفوف
التعليم العام (Varcoe,Boyle,2014 ; Slavica,
).2010
وقد أثبتت بعض الدراسات أن مواقف املعلمين
ّ
ّ
املتغيرات الديموغرافية ،مثل:
تتأثر بعدد ال يحص ى من
العمر ،والجنس ،وخبرة العمل ،والتعليم السابق

ّ
وتعد االتجاهات اإليجابية التي يحملها املعلمون
نحو التعليم الشامل إحدى العوامل ّ
املهمة التي تسهم في
إنجاح هذا البرنامج ( ; Varcoe,Boyle,2014
 ،)Cologan,2012فهي تساعد على خلق بيئة صفية
ّ
تمكن التالميذ ّ
املتنوعين بقدراتهم من املشاركة فيها
شاملة
ّ
كما يجب ،خاصة في الوقت الذي تغيرت فيه املفاهيم
ّ
وأدوار املعلمين ،الذين أصبحوا يركزون على الفروق
الفردية في العملية التعليمية ،بدال من توحيد الفكرة
واملعرفة واملمارسة واملنهج ،من باب االعتقاد بأنه ال يوجد
ّ
ّ
التطور الفكر ّي
الخاص في مرحلة جديدة من
مكان للتعليم
ّ
ّ
بالتنوع واالختالف
واالجتماعي والسياس ّي ،املنادي
).(Oliver, 1996

;Suc et al., 2016
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;2000

(Avramidis et al.,
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 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجاتاملعلمين في االتجاهات تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجاتاملعلمين في االتجاهات تعزى ملتغير عدد سنوات
الخبرة؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجاتاملعلمين في االتجاهات تعزى ملتغير الدورات
التدريبية في التعليم الشامل؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي:
 معرفة اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليمالشامل.
 دراسة أثر كل من املتغيرات اآلتية :املؤهل العلمي،عدد سنوات الخبرة ،الدورات التدريبية في
االتجاهات نحو التعليم الشامل.
أهمية الدراسة:
 تأمل الباحثة في أن تضيف الدراسة الحاليةللمكتبة العربية معلومات ومعارف حول اتجاهات
املعلمات نحو التعليم الشامل؛ لذا من املمكن أن
تكون الدراسة الحالية إثراء في مجال التعليم
الشامل.
 من املمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة املعنيين -صناع السياسات والقرارات-عند تطوير خطط
وبرامج خاصة بالتعليم الشامل.
حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية باآلتي:
 الحدود البشرية :تكونت عينة الدراسة الحالية منمعلمات التعليم العام املطبقات للتعليم الشامل في
املدارس االبتدائية التي تطبق برنامج التعليم الشامل في
مدينة الرياض.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصلاألول (1441-1440هـ).

Chhabra et al., 2010; Forlin et al., 2009; Van
) .Reusen et al., 2001وقد أظهرت بعض الدراسات

ارتباط االتجاهات اإليجابية بالخبرة السابقة في العمل في
بيئات التعليم الشامل ،كدراسة غالوفيتس وآخرين
) ،(Galović et al.,2014وأحمد وآخرين (Ahmmed et
) al., 2012وعلى النقيض من ذلك ما أظهرته دراسة
فاركو وبويل ) ،(Varcoce, Boyle, 2014التي أظهرت أن
ّ
ّ ّ
سلبي في اتجاهات املعلمين.
تجربة التدريس كان لها تأثير
ّ
ّ
ّ
وأكدت بعض الدراسات أن االتجاهات تتأثر بعدم كفاية
تدريب املعلمين ،مثل دراسة سو وآخرين (Suc et al.,
) ،2016وسوبنبنت وآخرين (Sukbunpant et al.,
ّ
) ،2013وسونق ) ،(Song, 2016وهذا ما أكدته أيضا
دراسة فاركو وبويل ) ،(Varcoce, Boyle, 2014التي
ّبينت األثر اإليجابي الختيار وحدة تدريبية في اتجاهات
املعلمين .وعموما ،وبالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة،
ّ
وأرجع
ظهرت نتائج غير متفقة بخصوص االتجاهاتِ ،
السبب إلى تأثير ّ
املتغيرات في االتجاهات ،سواء كانت ذات
تأثير إيجابي أو سلبي.
وملا ملسته الباحثة من تذبذب في اتجاهات
املعلمات نحو التعليم الشامل من خالل الزيارات
ّ
امليدانية للمدارس ،وألن التعليم الشامل الناجح يتطلب
معلمين أكفاء بمواقف إيجابية (Hussien & al-
ّ
التعرف إلى
) qaryouti, 2014ظهرت الحاجة إلى
ّ
ّ
اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليم الشامل،
ّ
والعوامل املؤثرة في مواقفهن ،خاصة أن إنجاح البرنامج
ّ
يتحدد بشكل كبير بناء على ما تحمله املعلمات من
ّ
اتجاهات.
ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤل
ّ
اآلتي :ما اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليم
الشامل؟
أسئلة الدراسة:
 ما هي اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليمالشامل؟
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أسرار عبدالعزيز السحيباني :اتجاهات معلمات التعليم العام نحو تطبيق التعليم الشامل في ضوء بعض املتغيرات

أ .منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الوصفي املسحي لإلجابة عن
أسئلة الدراسة ،والذي يقوم على دراسة الظاهرة التربوية
ووصفها ،كما توجد في الواقع والتعبير عنها ًّ
كما وكيفا،
ويعد هذا املنهج مناسبا؛ ألنه ال يقف عند جمع املعلومات
املرتبطة بالظاهرة التربوية ،بل إنه يسعى إلى التوصل إلى
استنتاجات تساهم في فهم الواقع وتطويره ،من خالل
تحليل الظاهرة وتفسيرها وبيان الوسائل الالزمة لتطوير
الواقع وتحسينه(العساف.)2012،
وقد اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب البحث
الكمي(االستبانة) في جمع وتحليل البيانات والتي تتناسب
مع املنهج املسحي املتبع ،وتحليل البيانات التي تنتج عن
هذه األداة وتحويل األرقام إلى وصف تحليلي بهدف ربط
نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة ومحاولة
املقارنة والتفسير فاالستنتاج.
ب .مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمات التعليم العام في
ُ
املدارس االبتدائية التي طبق فيها برنامج التعليم الشامل
للعام 1441-1440هـ في مدينة الرياض ،وعددها (.)2
ت.عينة الدراسة:
تكونت العينة من املجتمع كامال أي جميع معلمات
التعليم العام املطبقات للتعليم الشامل في املدارس
االبتدائية التي تطبق برنامج التعليم الشامل في مدينة
الرياض ،وتمهيدا لتطبيق البحث على العينة تم أخذ
موافقة من لجنة أخالقيات البحث العلمي في جامعة امللك
سعود ومن ثم أخذ املوافقة من اإلدارة العامة للتعليم
بمنطقة الرياض لتوزيع االستبانة الورقية على العينة ،وقد
كانت العينة موزعة على النحو اآلتي:

 الحدود املوضوعية :معرفة اتجاهات معلمات التعليمالعام نحو التعليم الشامل.
مصطلحات الدراسة:
االتجاهات(:)Attitudes
هي "نزعة أو استعداد مكتسب نسبيا يحدد
استجابات الفرد حيال األشخاص أو األفكار أو
املوضوعات"(البدري ،)22 ،2005 ،وتتكون كما يذكر
بلقيس( )1982من ثالثة أجزاء :معرفي (ويقصد به
املعلومات حول املوضوع) ،انفعالي (تختص بمشاعر
األفراد نحو موضوع معين) ،وسلوكي (يتمثل باألفعال التي
يقوم بها األفراد تجاه املوضوع).
ًّ
ُوت ّ
عرف االتجاهات إجرائيا بأنها :الدرجات التي
سيحصل عليها معلمات التعليم العام من خالل تطبيق
مقياس االتجاهات نحو التعليم الشامل والذي أعدته
الباحثة.
التعليم الشامل (:)Inclusive education
هو وسيلة إلنشاء مدارس وصفوف دراسية فعالة
يتم فيها تلبية االحتياجات التعليمية لجميع التالميذ بمن
فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة ( &Priyadarshini,
.)Thangarajathi, 2017
ُوي ّ
عرف التعليم الشامل إجرائيا بأنه :تعليم يتضمن
التالميذ العاديين وذوي اإلعاقة من مختلف الفئات
والذين تقدم لهم الخدمات في اململكة العربية السعودية
وهم :ذوو العوق السمعي والبصري والعقلي وتعدد العوق
واضطراب التوحد واالضطرابات السلوكية واالنفعالية
والعوق الجسمي والصحي واضطرابات اللغة والكالم وفرط
الحركة وتشتت االنتباه والصم املكفوفون.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة
اسم املدرسة االبتدائية
مدرسة آمنة بنت األرقم
مدرسة 381

أعداد معلمات التعليم العام
19
17
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املجموع
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محاي ــد ،غي ــر مواف ــق ،غي ــر مواف ــق أب ــدا) ،حي ــث إن :أواف ــق
تماما= ،5غير موافق أبدا =.)1
ولتسـ ـ ــهيل تفسـ ـ ــير النت ـ ـ ــائج اسـ ـ ــتخدمت الباحث ـ ـ ــة
األس ــلوب اآلت ــي لتحدي ــد مس ــتوى اإلجاب ــة ع ــن بن ــود األداة،
حي ـ ـ ــث أعط ـ ـ ــي وزن للب ـ ـ ــدائل :ع ـ ـ ـ ٍـال ج ـ ـ ـ ًّـدا= ،5ع ـ ـ ـ ٍـال =،4
متوسط= ،3منخفض= ،2منخفض ًّ
جدا= ،1ثم ص ّـنفت
تل ــك اإلجاب ــات إل ــى خمس ــة مس ــتويات متس ــاوية امل ــدى م ــن
خالل املعادلة اآلتية:
(5أكبر قيمة للمقياس) – ( 1أصغر قيمة للمقياس) =4
ثبات أداة الدارسة:
ت ـ ــم حس ـ ــاب ثب ـ ــات األداة باس ـ ــتخدام معادل ـ ــة ألف ـ ــا
كرونب ــاو ويوض ــح الج ــدول رق ــم ( )1قيم ــة معام ــل الثب ــات
لكل جزء من أجزاء االستبانة.

اس ـ ــتعادت الباحث ـ ــة ( )26اس ـ ــتبانة أي م ـ ــا نس ـ ــبته
( )%72مـ ـ ــن مجتمـ ـ ــع الدراسـ ـ ــة ،كانـ ـ ــت جميعهـ ـ ــا صـ ـ ــالحة
للتحليــل اإلحصــا(ي )12( ،اســتبانة معلمــة تعلــيم عــام مــن
مدرس ــة آمن ــة بن ــت األرق ــم ،و( )14اس ــتبانة معلم ــة تعل ــيم
عام كانت من املدرسة (.)381
ث .أداة الدراسة :
بعد مراجعة الدراسـات السـابقة ;(Bailey,2004
Butakor et al., 2018;Forlin et al., 2011; Miesera,
& Gebhardt, 2018; Pasha,2012 ; Sokal
) ،,&Sharma, 2017بهـدف تحديـد النقـاط املهمـة التـي

تســاهم فــي قيــاس االتجاهــات لــدى املعلمــين ،باإلضــافة إلــى
تحدي ـ ــد البيان ـ ــات املطلـ ـ ــوب جمعه ـ ــا بحيـ ـ ــث تك ـ ــون وثيقـ ـ ــة
الصلة بأهداف وطبيعة الدراسة .كذلك صياغة العبـارات
ال ــواردة ف ــي االس ــتبانة بحي ــث تتناس ــب م ــع ك ــل م ــن املس ــتوى
الثقــافي والعلمــي للمبحــوثين مــع مراعــاة التسلســل املنطقــي
واالعتمــاد عل ــى العبــارات الت ــي تتص ــل بشــكل وثي ــق ومباش ــر
بموضوع الدراسة.
ُ
ص ـ ـ ـ ـممت اس ـ ـ ـ ـتبانة لقي ـ ـ ـ ــاس اتجاه ـ ـ ـ ــات معلم ـ ـ ـ ــات
التعلــيم العــام نحــو التعلــيم الشــامل علــى اعتبــار أنهــا أحــد
األدوات العلميـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــي تحقـ ـ ـ ــق األهـ ـ ـ ــداف وتجيـ ـ ـ ــب عـ ـ ـ ــن
التس ـ ــاؤالت ،تكون ـ ــت م ـ ــن ج ـ ـزأين ،الج ـ ــزء األول :يتض ـ ـ ّـمن
خمس ـ ـ ـ ــة أس ـ ـ ـ ــئلة للمتغ ّي ـ ـ ـ ـرات ذات العالق ـ ـ ـ ــة بخص ـ ـ ـ ــائص
املشـ ــاركين بعينـ ــة الدراس ـ ــة ،وهـ ــي( :املؤه ـ ــل العلمـ ــي ،ع ـ ــدد
س ــنوات الخب ــرة ،ال ــدورات التدريبي ــة ف ــي التعل ــيم الش ــامل)،
أم ــا الج ــزء الث ــاني :فيتض ـ ّـمن ( )41فق ــرة تعك ــس اتجاه ــات
معلمــات التعلــيم العــام نحــو التعلــيم الشــامل ،موزعــة علــى
األبع ــاد الرئيس ــة اآلتي ــة :البع ــد املعرف ــي ( )14فق ــرة ،البع ــد
السلوكي( )15فقرة،
والبعد االنفعالي ( )12فقرة .وقد كانـت االسـتجابة
عل ـ ــى املقي ـ ــاس عل ـ ــى النح ـ ــو اآلت ـ ــي( :أواف ـ ــق تمام ـ ـا ،أواف ـ ــق،

جدول ( :)2قيم معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة
املحور
البعد املعرفي
البعد السلوكي
البعد االنفعالي
كامل االستبانة

عدد البنود
14
15
12
41

معامل الثبات
0.864
0.944
0.94
0.948

ويتضـح مـن الجـدول رقــم ( )2أن قـيم معـامالت الثبــات
مرتفعة مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات.
صدق االتساق الداخلي:
للتأكد من تماسك العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي إليه نقوم بقياس صدق االتساق الداخلي لألداة من
خالل بيانات استجابات أفراد الدراسة بحساب معامالت
االرتباط بين كل عبارة من عبارات املحور والدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليه

6
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جدول ( :)3معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
معامل االرتباط
البعد املعرف

م

البعد االنفعايل

البعد السلوكي

1

**0.844

**0.658

**0.898

2

**0.639

**0.869

**0.923

3

**0.718

**0.878

**0.948

4

**0.656

**0.884

**0.920

5

**0.700

**0.789

**0.836

6

**0.626

*0.477

**0.881

7

**0.835

**0.650

**0.889

8

**0.671

**0.837

**0.819

9

**0.615

**0.838

**0.892

10

**0.815

**0.790

*0.494

11

**0.847

**0.844

*0.349

12

*0.459

**0.565

**0.527

13

*0.474

**0.838

14

*0.490

**0.849
**0.866

15

(**) دالة عند 0.01

(*) دالة عند 0.05

عرض النتائج وتحليلها:
وصف العينة :البيانات األولية:
املؤهل العلمي:

يتضح من الجدول رقم ( )3أن جميع معامالت
االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ( 0.01و ،)0.05
مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات املحور والدرجة
الكلية للمحور.

جدول ( :)4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي

7

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة ()%

بكالوريوس

15

57.7

دبلوم

11

42.3

املجموع

26

100

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  - 69الرايض (رجب 1442هـ  /فرباير )2021
جدول ( :)6توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحصول على دورات
تدريبية سابقة حول التعليم الشامل

يتض ـ ــح م ـ ــن الج ـ ــدول ( )4أن  %57.7م ـ ــن أف ـ ـراد العين ـ ــة
م ــؤهلهم العلمـ ــي بك ــالوريوس ،وأن  %42.3مـ ــنهم مـ ــؤهلهم
العلمي دبلوم.
عدد سنوات الخبرة:

اإلجابة
نعم
ال
املجموع

جدول ( :)5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

التكرار

أقل من  5سنوات

4

 10سنوات فأكثر

22

84.6

املجموع

26

100

57.7
42.3
100

15
11
26

يتضح من الجدول ( )6أن  %57.7من أفراد العينة
حصلوا على دورات تدريبية سابقة حول التعليم الشامل،
وأن  %42.3منهم لم يحصلوا على دورات تدريبية سابقة
حول التعليم الشامل.
إجابة تساؤالت الدراسة:
-1-4الس ـ ـ ــؤال األول :م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي اتجاه ـ ـ ــات معلم ـ ـ ــات
التعليم العام نحو التعليم الشامل؟
لإلجاب ــة ع ــن ه ــذا الس ــؤال ت ــم حس ــاب التكـ ـرارات
والنسـ ــب املئويـ ــة واملتوسـ ــطات الحسـ ــابية لكـ ــل بعـ ــد ولكـ ــل
فق ــرة م ــن فق ـرات أداة البح ــث ،والج ــدول رق ــم ( )7يوض ــح
عبــارات البعــد األول وهــو البعــد املعرفــي واملعنــي باملعلومــات
واملعتقدات والقيم واآلراء التي لدى معلمات التعليم العام
نحو التعليم الشامل.
-1-1-4البعد األول :البعد املعرفي:

النسبة ()%
15.4

التكرار

النسبة ()%

يتضح من الجدول ( )5أن  %84.6من أفـراد العينـة عـدد
سنوات خبرتهم من  10سنوات فأكثر ،وأن  %15.4مـنهم
عدد سنوات خبرتهم أقل من  5سنوات.
الحص ـ ـ ــول علـ ـ ـ ــى دورات تدريبيـ ـ ـ ــة س ـ ـ ــابقة حـ ـ ـ ــول التعلـ ـ ـ ــيم
الشامل:

جدول ( : )7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول املعلومات واملعتقدات والقيم واآلراء التي لديهم نحو
التعليم الشامل
م
1

العبارة
أرى بأن التعليم الشامل يحقق أهداف رؤيا
التعليم  2030والتي تهدف إلى إتاحة خدمات
التعليم لجميع التالميذ.

2

أرى بأن التعليم الشامل هو تعليم التالميذ ذوي
اإلعاقة مع بقية التالميذ طوال اليوم.

3

أعتقد أن املدرسة الشاملة تسمح بالتقدم
األكاديمي لجميع التالميذ بغض النظر عن
إعاقتهم.

4

ينبغي على املعلم أن يكون مستعدا للعمل في
مدارس التعليم الشامل.

5

تؤكد فلسفة املدرسة الشاملة على تعاون أولياء
األمور مع املعلمين بما يدعم البرنامج التعليمي

أو افق
تماما

أو افق

محايد

غير
مو افق

غير مو افق
اطالقا

ك

9

13

4

0

0

%

34.6

50

15.4

0

0

ك

9

16

0

1

0

%

34.6

61.5

0

3.8

0

ك

12

10

3

1

0

%

46.2

38.5

11.5

3.8

0

ك

13

10

3

0

0

%

50

38.5

11.5

0

0

ك

13

13

0

0

0

%

50

50

0

0

0

8

املتوسط

االنحراف
املعياري

4.19

0.694

4.27

0.667

4.27

0.827

4.38

0.697

4.50

0.510

الترتيب
9

6
7

4
2
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م

أو افق
تماما

العبارة

أو افق

محايد

غير
مو افق

غير مو افق
اطالقا

املتوسط

االنحراف
املعياري

الترتيب

ألبنائهم بشكل مناسب.
6

7

لكي تتحقق أهداف التعليم الشامل ينبغي تفعيل
أدوار املستشارين بما يدعم تنوع احتياجات جميع
التالميذ بدون استثناء.
أعتقد أن وجود التالميذ ذوي اإلعاقة يعزز
العالقة بين التالميذ ذوي اإلعاقة والتالميذ
اآلخرين.

8

لدي خبرة كافية تؤهلني للعمل في صفوف التعليم
الشامل.

9

لدي معرفة بالقوانين والتشريعات التي تدعم
املمارسات التعليمية الشاملة.

10

ينبغي تعميم تجربة التعليم الشامل على جميع
املدارس في اململكة العربية السعودية.

11

أعتقد أن التعليم الشامل يسهل السلوك
االجتماعي املناسب بين جميع التالميذ.

12

أعتقد أن وجود تالميذ من ذوي اإلعاقة داخل
الصف يقلل من قدرة املعلم على التدريس الجيد.

13

14

يتعلم التالميذ ذوي اإلعاقة في صفوف التعليم
الخاص بشكل أفضل وذلك لوجود معلمين
مدربين تدريبا خاصا.
أرى أن معلمي التعليم العام بحاجة لاللتحاق في
دبلومات مهنية تحسن من قدرتهم على التعامل
مع التالميذ ذوي اإلعاقة.

ك

18

8

0

0

0

%

69.2

30.8

0

0

0

ك

11

13

2

0

0

%

42.3

50

7.7

0

0

ك

5

8

9

3

1

%

19.2

30.8

34.6

11.5

3.8

ك

5

10

10

1

0

%

19.2

38.5

38.5

3.8

0

ك

8

12

3

3

0

%

30.8

46.2

11.5

11.5

0

ك

10

12

4

0

0

%

38.5

46.2

15.4

0

0

ك

6

9

4

6

1

%

23.1

34.6

15.4

23.1

3.8

ك

6

10

9

1

0

%

23.1

38.5

34.6

3.8

0

ك

15

9

2

0

0

%

57.7

34.6

7.7

0

0

4.69

0.471

4.35

0.629

3.50

1.06

3.73

0.827

3.96

0.958

4.23

0.710

2.50

1.20

2.19

0.849

4.50

0.648

1

5

12
11
10
8
13
14

3

املتوسط الحسابي العام =  ، 3.94االنحراف املعياري العام = 0.476

من خالل النتائج املوضحة في الجدول رقم ()7
يتضح لنا أن املعلومات واملعتقدات والقيم واآلراء التي
لدى العينة حول التعليم الشامل أثرت إيجابيا على
اتجاهات املعلمات نحو التعليم الشامل بمتوسط
( ،)3.94وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من مقياس
ليكرت من ( ) 4.20 – 3.41املتدرج من واحد إلى خمسة،
ويتضح من النتائج أن معلمات املرحلة االبتدائية في

مدارس التعليم الشامل بمدينة الرياض موافقات على
معظم العبارات الواردة في هذا البعد.
وفيما يتعلق بالبعد الثاني في أداة البحث وهو
البعد السلوكي والذي يعني استجابات وتصرفات عينة
الدراسة نحو التعليم الشامل ،ويظهر من خالل
الجدول رقم ( )8استجابات أفراد عينة الدراسة:
 -2-1-4البعد الثاني :البعد السلوكي:

9

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  - 69الرايض (رجب 1442هـ  /فرباير )2021
جدول ( :)8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول طريقة استجابتهم أو تصرفهم نحو
التعليم الشامل
م
1
2

نعمل بصفتنا تربويين داخل املدرسة بشكل
جماعي.

3

أتلقى الدعم املناسب من اإلداريين العاملين
داخل املدرسة عند الحاجة.

4

تتم متابعة برنامج التعليم الشامل من اإلداريين
خارج املدرسة بشكل مستمر.

5

يطور التربويون عالقات فعالة بين جميع
التالميذ خارج الصف.

6

يشارك املعلم املساعد معلم الصف في أداء
املهام املوكلة إليه.

8

9

10

يوفر أخصا(ي االضطرابات السلوكية الدعم
الالزم لي عند مواجتهي ألي مشكلة سلوكية داخل
الصف.
ّ
أكيف املنهج الدراس ي بما يتناسب مع
ِ
االحتياجات الفردية لكل طالب مهما كانت
إعاقته.
أشارك في تقييم التالميذ ذوي اإلعاقة ليحصلوا
على الخدمات املناسبة.
أدرس التالميذ ذوي اإلعاقات الشديدة مع توفر
الدعم الالزم.

11

أعدل البيئة املادية بحيث تكون مناسبة للطالب
ذوي اإلعاقة.

12

أشجع التالميذ ذوي اإلعاقة للمشاركة في جميع
األنشطة االجتماعية داخل الصف.

13

ألبي االحتياجات التعليمية للطالب ذوي
اإلعاقة.

14

15

ك

4

4

15

2

1

%

15.4

15.4

57.7

7.7

3.8

ك

9

14

3

0

0

%

34.6

53.8

11.5

0

0

ك

7

10

6

3

0

%

26.9

38.5

23.1

11.5

0

ك

5

7

8

6

0

%

19.2

26.9

30.8

23.1

0

ك

4

11

6

5

0

%

15.4

42.3

23.1

19.2

0

ك

10

10

2

4

0

%

38.5

38.5

7.7

15.4

0

ك

11

8

5

2

0

%

42.3

30.8

19.2

7.7

0

ك

8

12

6

0

0

%

30.8

46.2

23

0

0

ك

8

13

3

2

0

%

30.8

50

11.5

7.7

0

ك

7

9

8

2

0

%

26.9

34.6

30.8

7.7

0

ك

7

11

8

0

0

%

26.9

42.3

30.8

0

0

ك

13

11

2

0

0

%

50

42.3

7.7

0

0

ك

9

14

3

0

0

%

34.6

53.8

11.5

0

0

ك

9

11

3

3

0

%

34.6

42.4

11.5

11.5

0

ك

7

14

4

1

0

%

26.9

53.8

15.4

3.8

0

العبارة
لدي خبرة عملية كافية تؤهلني للعمل في صفوف
التعليم الشامل.

7

أو افق
تماما

أو افق

محايد

غير
مو افق

غير مو افق
اطالقا

لدي القدرة على ضبط سلوك التالميذ الذين
لديهم مشكالت سلوكية بما يتناسب مع
خصائصهم.
أتعرف على االحتياجات التعليمية الفردية حتى
مع وجود اختالف بين أداء التالميذ داخل
الصف.

املتوسط الحسابي العام =  ، 3.92االنحراف املعياري العام = 0.673

10

املتوسط

االنحراف
املعياري

الترتيب

3.31

0.970

15

4.12

0.909

3

3.81

0.981

12

3.42

1.06

14

3.54

0.989

13

4

1.05

9

4.08

0.977

5

4.08

0.744

4

4.04

0.871

7

3.81

0.939

11

3.96

0.774

10

4.42

0.643

1

4.23

0.852

2

4

0.980

8

4.04

0.774

6
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من خالل النتائج املوضحة في الجدول رقم ()8
يتضح لنا أن االستجابات والتصرفات التي لدى العينة
نحو التعليم الشامل كانت إيجابية بمتوسط (،)3.92
وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من مقياس ليكرت
من ( )4.20 – 3.41املتدرج من واحد إلى خمسة،

وهذا يعني أن معلمات التعليم العام موافقات على
العبارات الواردة في البعد السلوكي.
وللتعرف على استجابات عينة الدراسة في البعد
املعرفي أظهر الجدول ( )9استجابات أفراد عينة
الدراسة كما هي موضحة أدناه على النحو اآلتي:
 -3-1-4البعد الثالث :البعد االنفعالي:

جدول ( :)9التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول مشاعرهم نحو كل ما له صلة بالتعليم
الشامل
م

العبارة

1

أشعر بالقلق عند تدريس تالميذ من ذوي
اإلعاقة.

2

أشعر بعدم الراحة بسبب األعباء اإلضافية
الناتجة عن العمل في صفوف التعليم
الشامل.

3

أفكر باالنتقال إلى مدرسة ال تتضمن برنامج
تعليم شامل.

4

أشعر بالقلق ألني ال أمتلك املعارف الالزمة
لتدريس ذوي اإلعاقة.

5

أشعر بالقلق ألنه من الصعب أن أعطي
االهتمام املناسب لجميع التالميذ.

6

أشعر بأن التعليم الشامل ال يفيد إال التالميذ
ذوي اإلعاقات البسيطة.

7

أشعر باإلحباط إذا لزم األمر أن ّ
أكيف املناهج
ِ
الدراسية لتلبي االحتياجات الفردية لجميع
التالميذ.

8

أشعر بالغضب عندما ال أستطيع فهم
التالميذ ذوي اإلعاقة.

9

أشعر بالقلق لوجود التالميذ ذوي اإلعاقة
داخل الصف بغض النظر عن شدة اإلعاقة.

10

أشعر بأن التعليم الشامل يساعد في القضاء
على االتجاهات السلبية نحو اإلعاقة.

11

أشعر بأن وجود تالميذ متنوعين داخل
الصف يساهم في تقبل االختالف بين التالميذ.

12

ساهمت تجربتي السابقة في العمل مع التالميذ
ذوي اإلعاقة برغبتي في االنضمام للعمل في
املدرسة الحالية.
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املتوسط

االنحراف
املعياري

الترتيب

2.73

1.18

7

2.77

1.24

6

3.04

1.48

5

2.69

1.25

9

2.54

1.20

10

2.46

1.27

12

2.50

1.20

11

2.73

1.34

8

3.12

1.30

4

4.19

0.634

2

4.27

0.604

1

3.77

0.951
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م

العبارة

أو افق
تماما

محايد

أو افق

غير
مو افق

غير مو افق
اطالقا

املتوسط

االنحراف
املعياري

الترتيب

املتوسط الحسابي العام =  ،3.06االنحراف املعياري العام = 0.923

من خالل النتائج املوضحة في الجدول رقم ()9
يتضح أن املشاعر واالنفعاالت التي لدى العينة كانت
محايدة بمتوسط ( ،)3.06وهو متوسط يقع في الفئة
الثالثة من مقياس ليكرت من( )3.40 – 2.61املتدرج
من واحد إلى خمسة ،وهذا يعني أن معلمات التعليم
العام محايدات على العبارات الواردة في هذا البعد.
ّ
العرض السابق لنتائج األبعاد الثالثة ،املتعلقة
ّ
ّ
بالسؤال األول" :ما اتجاهات معلمات التعليم العام نحو
ُ
التعليم الشامل"؟ لإلجابة عن هذا السؤال ق ِ ّسمت
اتجاهات معلمات التعليم العام إلى ثالثة أبعاد رئيسة:
ّ
ّ
ّ
واالنفعالي .وقد أظهرت نتائج الدراسة
والسلوكي،
املعرفي،
ّ
جاهات إيجابية
الحالية أن لدى معلمات التعليم العام ات
ٍ
نحو التعليم الشامل ،من خالل االستجابة على البعدين
ّ
ّ
والسلوكي) ،ويمكن تفسير االتجاهات اإليجابية
(املعرفي،
لدى معلمات التعليم العام بازدياد الوعي املجتمعي
عموما ،في اآلونة األخيرة ،لدى معلمات التعليم العام،
وخصوصا بذوي اإلعاقة وحقوقهم ،إضافة إلى زيادة
ّ
البرامج والخدمات التي ّ
وتطبقها في
تقرها وزارة التعليم
املدارس ،والتي تدعم دمج ذوي اإلعاقة وتعليمهم في
مدارس التعليم العام.
ّ
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من باشا
) ،(Pasha, 2012وخان وآخرين )،(Khan et al., 2017
وبهاتناغار وداس ) ،(Bhatnagar, Das, 2014التي أظهر
ّ
فيها معلمو التعليم العام اتجاهات إيجابية نحو التعليم
الشامل .وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة
حسين والقريوتي )،(Hussien & Al-Qaryouti, 2014
التي أشارت إلى أن معلمي التعليم العام أظهروا من خالل
ّ
ّ
اتجاهات
واملعرفي)
(السلوكي،
االستجابة على البعدين
ٍ
محايدة تجاه التعليم

الشامل .وتختلف كذلك مع ما أظهرته دراسة سو
وآخرين ) ،(Suc et al., 2016التي انقسم فيها املعلمون
ّ
بين االتجاهات اإليجابية والسلبية.
ّ
(االنفعالي) ،الذي يعني ما تحمله
أما البعد الثالث
ّ
ّ
املعلمات من مشاعر نحو كل ما يتعلق بالتعليم الشامل،
فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية استنادا على استجابة
ّ
معلمات التعليم العام على هذا البعد أن لهن اتجاهات
محايدة نحو التعليم الشاملّ .
وتتفق هذه النتيجة مع ما
ورد في دراسة حسين والقريوتي (HUSSIEN & Al-
) ،Qaryouti, 2014التي أظهر فيها املعلمون استجابة
محايدة استنادا على ُ
ّ
االنفعالي لدى معلمي التعليم
البعد
العام .وكذلك مع دراسة كل من سريفاستافا وآخرين
) (Srivastava et al., 2017ودراسة غالوفيتس وآخرين
ّ
) ،(Galović et al., 2014اللتين أظهرتا أن اتجاهات
معلمي التعليم العام محايدة نحو التعليم الشامل.
وقد أظهرت معلمات التعليم العام موقفا محايدا
تجاه شعورهن باألعباء اإلضافية الناتجة عن التعليم
الشامل .وهذا يختلف مع ما ورد في دراسات قانوسنوثيري
ويوهانسون (Gunnþórsdóttir & Jóhannesson,
) ،2014وسالوفييتا ) ،(Saloviita, 2018وسو وآخرين
) ،(Suc et al., 2016التي أظهرت أن معلمي التعليم
العام يرون أن التعليم الشامل يزيد من العبء اإلضافي
عليهم؛ مما يسهم في عدم رضاهم عن النظام املدرس ّي.
ٌ
ٌ
محايد في مشاعرهن تجاه
اتجاه
وكان للمعلمات
ّ
وجود التلميذات ذوات اإلعاقة داخل الصف ،والقلق
عند تدريسهن .ويختلف كذلك مع ما ورد في دراسة
كويكبيكر -عيد ) ،(Kocbeker - Eid, 2016التي ذكر
فيها أن لدى معلمي التعليم العام قلقا من وجود التالميذ
ّ
ذوي اإلعاقة داخل الصف ،ولكن بدون أن يؤثر فيهم
ُ
سلبا ،وهو ما ف ِ ّسر بأنه قد يكون ناتجا عن شعور
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ّ
املعلمين بحاجة التالميذ ذوي اإلعاقة إلى احتياجات
تعليمية مختلفة؛ فقد يكون من الصعب عليهم تلبيتها
بسبب افتقارهم إلى الخبرة واملعرفة.
وبالنظر إلى استجابات معلمات التعليم العام
ّ
عامة نحو التعليم الشامل تعتقد الباحثة أن هذه
ّ
النتيجة قد ال تكون متوقعة؛ ألن من املفترض أن ينتج
ّ
عن االتجاه اإليجابي ،الذي كان لدى املعلمات في البعدين
ٌ
ّ
ُ
ّ
ومشاعر إيجابية أيضا تجاه
انفعاالت
والسلوكي،
املعرفي
وجود التلميذات ذوات اإلعاقة داخل الصف ،وليست
ّ
مرتف ٌع من املشاعر
معد ٌل
محايدة؛ إذ إن املتوقع
ِ
ُ
اإليجابية ،ومخاوف أقل بشأن التعليم الشامل .ويمكن
ّ
تفسير عدم تأكد معلمات التعليم العام من اتجاهاتهن
ّ
ّ
تحت ُ
البعد االنفعالي بأنه مؤشر يظهر حاجة معلمات
التعليم العام إلى مزيد من التأهيل والتدريب الذي يدعم
انفعاالتهن ،ويجعلها أكثر إيجابية؛ ألن االنفعاالت تعد
ّ
مهما من ّ
ّ
مكونا ًّ
مكونات االتجاهات.
ألن من املنطقي أن يكون هناك ارتباط بين
الجوانب الثالثة ّ
ّ
ّ
واملعرفي)
السلوكي
املكونة لالتجاه (أي
ّ
ّ
(االنفعالي) ،فمتى ما كانت معارف معلمات
بالجانب
التعليم العام حول التعليم الشامل عالية وإيجابية
سينعكس على استجاباتهن الفاعلة نحو التعليم الشامل
أكثر .وهذا ما ظهر من خالل الدراسة الحالية ،وتوافق
أيضا مع ما ورد في دراسة بهاتناغار وداس (Bhatnagar,
ّ
) ،Das, 2014التي أكدت أن معارف املعلمين بالتعليم
ّ
ّ
الشامل تعد مؤشرات تنبؤية لسلوك معلمي التعليم
ّ
العام داخل فصولهم ،ومن ثم كان من املتوقع أيضا أن
ّ
يكون لديهن انفعاالت تتسم باإليجابية أكثر من الحياد.
فكما أوردت دراسة أحمد وآخرين (Ahmmed et
) al., 2012ارتباط النجاح في تقديم التعليم والخدمة
ّ
للتالميذ ذوي اإلعاقة داخل الصف بالشعور باإليجابية
ّ
تجاه التعليم الشامل ،وقد تكون في استجابة معلمات
التعليم العام على االستبانة بعض املدلوالت التي تساعد
ّ
في فهم األسباب الكامنة وراء االتجاهات املحايدة في البعد

ّ
االنفعالي ،وقد يرجع التفسير املنطقي للحياد في املشاعر
ّ
املتعلقة بالخوف والقلق والغضب من وجود تالميذ من
ذوي اإلعاقة داخل الصف ،وعدم الراحة في العمل داخل
ّ
منظومة التعليم الشامل لدى معلمات التعليم العام إلى
أن تجربة التعليم الشامل ال تزال حتى وقت إجراء
الدراسة الحالية جديدة على امليدان.
ّ
وهذا ما قد يترتب عليه عدم وضوح األدوار
واملسؤولياتّ ،
خاصة أن مؤهلهن العلمي هو تعليم عام،
وهذا ما قد يجعلهن يعملن مع جميع التالميذ بالطريقة
نفسها التي كن يعملن بها في مدارس التعليم العام ،ومن
ّ
ثم قد يصبحن غير متأكدات من أن طريقة العمل
صحيحة ًّ
مهنيا أم ال .وما يدعم هذا التفسير موافقة
ّ
معلمات التعليم العام في الدراسة الحالية على وجود
حاجة إلى الدعم ،الذي يقدمه االستشاريون الخبراء في
ّ
ّ
الداخلي
املجال ،وهذا قد يكون مؤشرا على توافر الدعم
والخارجي ّ
ّ
املقدم – كما ذكرن من خالل االستجابة على
االستبانه-ملعلمات التعليم العام ،ولكنه لم يكن بالشكل
الكافي واملطلوب.
إضافة إلى موافقتهن على الحاجة إلى الدبلومات
ّ
عليهن العمل مع التالميذ ّ
املهنية التي ّ
املتنوعين في
تسهل
احتياجاتهم وخصائصهم ،خاصة ّ
أن الدورات التعليمية،
التي حصل عليها ( )%57.7من ّ
عينة الدراسة الحالية،
لم تنجح في إحداث فروق بين معلمات التعليم العام،
ّ
وهذه كلها أدلة على أنه ال يزال هناك احتياج إلى مزيد من
َ
التأهيل والتدريب الفاعل ْين بما يتناسب مع األدوار
َ
الجانب
الجديدة لهن ،ويرفع من مستوى الثقة ،ويجعل
ّ
االنفعالي لدى معلمات التعليم العام أكثر وضوحا .وهذا
ّ
ما أكدته دراسة كانزز وكانزز (CANSIZ & Cansiz,
) ،2018التي ذكر فيها أن املعلمين الذين يتلقون تدريبا
ّ
فعاال حول التعليم الشامل من خالل برامج تأهيل
ّ
ٌ
ّ
ٌ
جاهات إيجابية أكثر حول التالميذ
املعلمين يكون لديهم ات
ذوي اإلعاقة ،ومستوى أقل من القلق بشأن التعليم
الشامل.
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فكما ذكر فورالن وآخرون )(Forlin et al., 2015

-2-4الس ــؤال الث ــاني :ه ــل هن ــاك ف ــروق ذات دالل ــة
إحص ــائية ف ــي اتجاه ــات عين ــة الدراس ــة (معلم ــات التعل ــيم
العـ ــام) نحـ ــو التعلـ ــيم الشـ ــامل تعـ ــزى الخـ ــتالف مـ ــؤهالتهن
العلمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام
اختبار مان وتني ( )Mann-Whitneyملعرفة الفروق
اإلحصائية بحسب متغير املؤهل العلمي لداللة الفروق
بين املجموعات للتعرف على الفروق في استجابات أفراد
العينة حول اتجاههم نحو التعليم الشامل تبعا الختالف
متغير املؤهل العلمي( :بكالوريوس – دبلوم) .والجدول
اآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إليها:

بأن من املمكن زيادة االتجاهات اإليجابية نحو التعليم
الشامل من خالل اإلصالح التربوي ّ
بجدية من قبل
الجامعات ،عن طريق إعادة هيكلة برامجها الجامعية بما
ّ
ّ
يلبي االحتياجات التدريبية الجديدة للمعلمين ،ويرفع من
مستوى الثقة لدى املعلمين ،ليس هذا فقط بل مواصلة
الدعم من خالل تقديم الدورات التدريبية املناسبة
لالحتياجات ،أو كما يذكر دنغ وبون ماكبراير & (Deng
) Poon -Mcbrayer, 2012بأن املعلمين يأملون في توفير
مزيد من برامج التطوير ّ
املنهي لهم حول التعليم الشامل.

جدول ( :)10اختبار مان-وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاههم نحو التعليم الشامل باختالف املؤهل
العلمي
املحور

البعد املعرفي

البعد السلوكي

البعد االنفعالي

املؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

بكالوريوس

15

13.50

202.50

دبلوم

11

13.50

148.50

بكالوريوس

15

13.60

204

دبلوم

11

13.36

147

بكالوريوس

15

14.70

220.50

دبلوم

11

11.86

130.50

قيمة معامل
مان وتني

الداللة
اإلحصائية

82.50

1

81

0.938

64.50

0.349

َ
َ
الشامل في التأهيل املسبق في
تعليمهن
التعليم العام
املرحلة الجامعية يساعد على تطوير اتجاهات أكثر
إيجابية تجاه التعليم الشامل .وكذلك دراسة كيم (Kim,
) ،2011التي كشفت تأثير برامج تعليم املعلمين املختلفة،
التي تزيد من قدرة املعلمين واستعدادهم ملواجهة
تحديات التعليم الشامل بشكل كبير؛ مما يجعل
مواقفهم إيجابية تجاهه.
كما أن هناك عددا من الدراسات أظهرت تأثير
التخصص في مجال التربية الخاصة في االتجاهات
اإليجابية لدى املعلمين ،مثل دراستي سالوفييتا (Saloviita,
) ،2018وسونج ) .(Song, 2016وهذا يعني أن تأهيل املعلمين

تشير النتائج املوضحة أعاله إلى عدم وجود فروق
ّ
ّ
إحصائية في اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليم
الشاملُ ،تعزى إلى ّ
متغير املؤهل العلمي .ويمكن تفسير
ذلك بأن لدى كال املجموعتين (البكالوريوس -الدبلوم)
تأهيال مشابها للتدريس في مدارس التعليم العام ،وليس
التعليم الشامل؛ أي أن تأهيلهم زودهم بمستوى املعرفة
نفسه ،أي أن حامالت البكالوريوس لم يحصلن على مزيد
ّ
متنوعين في التعليم
من التأهيل للتعامل مع تالميذ
الشامل .إذ إن النتيجة املنطقية تفترض وجود فروق.
ّ
ومما يؤكد هذا التفسير دراسة كويكبيكر  -عيد
ّ
) ،(Kocbeker - Eid, 2016التي أكدت أن تمضية معلمات
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ّ
كبيرة في
فروق ٍ
للتعامل مع تنوع التالميذ قادر على إحداث ٍ
االتجاهات.
-3-4السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة
إحصائية في اتجاهات عينة الدراسة (معلمات التعليم
العام) نحو التعليم الشامل تعزى الختالف عدد سنوات
خبرتهن؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام
اختبار مان وتني ( )Mann-Whitneyملعرفة الفروق

اإلحصائية بحسب متغير عدد سنوات الخبرة لداللة
الفروق بين املجموعات للتعرف على الفروق في
استجابات أفراد العينة حول اتجاههم نحو التعليم
الشامل تبعا الختالف متغير سنوات الخبرة( :أقل من 5
سنوات –  10سنوات فأكثر) .والجدول اآلتي يبين النتائج
التي تم التوصل إليها:

جدول ( :)11اختبار مان-وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاههم نحو التعليم الشامل باختالف عدد سنوات
الخبرة
املحور

البعد املعرفي

البعد السلوكي

البعد االنفعالي

عدد سنوات الخبرة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

أقل من  5سنوات

4

14.75

59

 10سنوات فأكثر

22

13.27

292

أقل من  5سنوات

4

16.25

65

 10سنوات فأكثر

22

13

286

أقل من  5سنوات

4

20.25

81

 10سنوات فأكثر

22

12.27

270

تشير النتائج املوضحة أعاله إلى عدم وجود
ّ
فروق إحصائية في اتجاهات معلمات التعليم العام نحو
التعليم الشاملُ ،تعزى إلى ّ
متغير الخبرة التدريسية.
ويمكن تفسير ذلك بأن الخبرة التدريسية في مدارس
التعليم الشامل قد تكون متقاربة لكال املجموعتين،
بسبب حداثة تطبيق البرنامج .فقد ذكر بريادارشيني
(Priyadarshini & Thangarajathi,
وتانجارجاثي
) 2017أن املعلمين الذين يعملون في املدرسة نفسها
ّ
لعدة سنوات سيكون لديهم فهم أفضل للتالميذ
ّ
إيجابي تجاه
واحتياجاتهم ،ومن ثم لديهم موقف
التعليم الشامل.
ّ
وعما إذا كانت الخبرة التدريسية تؤثر في
ّ
ّ
اتجاهات املعلمات فقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية

قيمة معامل مان وتني

الداللة اإلحصائية

39

0.722

33

0.434

17

0.055

مع ما أظهرته دراستا أحمد وآخرين
) ،2012وغالوفيتش وآخرين)،(Galović et al., 2014
ّ
من أن للخبرة التدريسية السابقة تأثيرا في اتجاهات
ّ
املعلمين اإليجابية نحو التعليم الشامل.
وتختلف أيضا مع دراسة ميزكويتاهووس وآخرين
) ،(Mezquita -Hoyos et al., 2018التي ّ
توصلت إلى
ّ
أن تجربة املعلمين في العمل مع التالميذ ذوي اإلعاقة
ّ
اتجاهاتهم نحو تعليمهم في املدارس.
تعدل بشكل كثير
ِ
وكذلك دراسة فاركو وبويل (Varcoce, Boyle,
ّ
) ،2014التي أظهرت نقيض ذلك؛ فأكدت أن للخبرة
(Ahmmed et al.,

التدريسية تأثيرا ًّ
سلبيا في اتجاهات املعلمين نحو
التعليم الشامل.
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الفـ ــروق اإلحصـ ــائية بحسـ ــب متغيـ ــر الـ ــدورات التدريبيـ ــة
لداللــة الفــروق بــين املجموعــات للتعــرف علــى الفــروق فــي
اسـ ــتجابات أفـ ـراد العينـ ــة حـ ــول اتجـ ــاههم نحـ ــو التعلـ ــيم
الشـ ــامل تبعـ ــا الخـ ــتالف متغيـ ــر الحصـ ــول علـ ــى ال ـ ــدورات
التدريبية( :نعم -ال) .والجدول اآلتـي يبـين النتـائج التـي تـم
التوصل إليها:

-4-4الس ـ ـ ــؤال الراب ـ ـ ــع :ه ـ ـ ــل هن ـ ـ ــاك ف ـ ـ ــروق ذات داللـ ـ ـ ــة
إحصــائية فــي اتجاهــات عين ــة الدراســة (معلمــات التعل ــيم
العـ ـ ــام) نحـ ـ ــو التعلـ ـ ــيم الش ـ ـ ــامل تعـ ـ ــزى الخـ ـ ــتالف م ـ ـ ــدى
حصولهن على دورات تدريبية في التعليم الشامل؟
لإلجاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذا الس ـ ـ ـ ــؤال قام ـ ـ ـ ــت الباحث ـ ـ ـ ــة
باستخدام اختبار مـان وتنـي ( )Mann-Whitneyملعرفـة

جدول ( : )12اختبار مان-وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاههم نحو التعليم الشامل باختالف متغير الحصول على
دورات تدريبية سابقة في التعليم الشامل
املحور

البعد املعرفي

البعد السلوكي

البعد االنفعالي

الحصول على دورات
تدريبية

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

نعم

15

15.63

234.50

ال

11

10.59

116.50

نعم

15

15.60

234

ال

11

10.64

117

نعم

15

15.70

235.50

ال

11

10.50

115.50

ّ
املوضحة أعاله إلى عدم وجود فروق
تشير النتائج
ّ
إحصائية في اتجاهات معلمات التعليم العام نحو
التعليم الشاملُ ،تعزى إلى ّ
متغير الدورات التدريبية ،مع
أن ( )%57.7من املعلمات من حصلن على دورات
تدريبية في التعليم الشامل .ويمكن تفسير ذلك بأن
ُ
الدورات التدريبية التي ق ِّدمت لهن في مجال التعليم
الشامل لم تكن ّ
معمقة ،وال تستند إلى احتياجاتهن
ُ
الحقيقية ،أو أنها كانت تقدم ملرة واحدة .ويتوافق هذا
التفسير مع ما ذكره إنجلبرخت وآخرون (Engelbrecht
) et al., 2015من أن الدورات القصيرة حول التعليم
ّ
املرجوة .وكذلك مع
الشامل ال تكفي ،وال تعطي النتائج
دراسة سبشت وآخرين ) ،(Specht et al., 2016التي
ّأكدت وجود عالقة بين ّ
مدة برامج تدريب املعلمين
ّ
تحسن من املواقف
وتطوير الكفاءة الذاتية التي
اإليجابية.

قيمة معامل
مان وتني

الداللة
اإلحصائية

50.50

0.096

51

0.101

49.50

0.086

وهو ما ذكرته دراسة سوكبونبانت وآخرين
) (Sukbunpant et al., 2013من أن الدورات التدريبية
َ
تقتصر فقط على الجانب النظري دون تدعيمه بالجانب
ّ
ّ
العملي؛ لذلك قد ال تحقق الهدف منها؛ ومن
التطبيقي
ثم لم يظهر لها أثر واضح.
لتوصيات:
بناء على النتائج توص ي الباحثة باآلتي:
• السعي نحو زيادة عدد املدارس االبتدائية التي تطبق
التعليم الشامل في مدينة الرياض نظرا لوجود
اتجاهات إيجابية نحوه.
• إجراء مزيد من األبحاث والدراسات التي تركز على
الجانب االنفعالي لدى معلمات التعليم العام نحو
التعليم الشامل.
• أن تتبنى وزارة التعليم خططا وبرامج تأهيلية
وتدريبية قبل وأثناء الخدمة تتضمن جانبين
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أثراستراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية ( )SWHفي التحصيل الدراس ي لدى طالبات
الصف السابع األساس ي في مادة العلوم و اتجاهاتهن نحو الكتابة العلمية
)(2

أفراح بنت سالم محمد املكتومية) ،(1و عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي
وزارة التربية والتعليم –سلطنة عمان

(قدم للنشر1442 /2/5هـ  -وقبل1442/6/15هـ )
املستخلص :هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي أثر استخدام استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية ( )SWHفي التحصيل الدراس ي
لدى طالبات الصففا البففاألس ا سففاسف ي في مامة العلوم واتجاهاالن احو الكتابة العلمية ألبففلطنة عمان ،واعتمد الباحثان املنهج شففبا التجري ي،
وتكوات عينة الدراسة من ( )49طالبة ،تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الببيطة وقبمت إلى مجموعتين :املجموعة التجريبية ( 24طالبة)
تم تدريب ف ف ف ن باس ف ف ففتخدام اس ف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ف ففتكش ف ف ففافية ( ،)SWHواملجموعة الض ف ف ففابطة ( 25طالبة) تم تدريب ف ف ف ن بالطريقة
ق
البفائدة في الفصفل الثاي من العام الدراسف ي  ،2019/2018ولإلجابة عن أسفللة الدراسفة ،طبقت اسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية
( )SWHوفق مليل تم إعدامه حب ف ف االس ف ففتراتيجية ،أما أموات الدراس ف ففة فتم إعدام اختبار للتحص ف ففيل الدراس ف ف ي ،ومقيا لالتجاهات احو
الكتابة العلمية ،وتم التحقق من صفدق ما وثباالما بالطر العلمية ،وأشفارت النتائ إلى وجوم فر ما إحصفائيا عند مبفتوى ()α= 0.05
في اختبار التحصففيل الدراسف ي كليا ،وعند مبففتوى التطبيق لصففا ا املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ،أما مبففتويات املعرفة واالسففتدال
فأشف ف ف ففارت النتائ إلى عدم وجوم فر ما إحصف ف ف ففائيا عند مبف ف ف ففتوى ( ،)α= 0.05كذلك أشف ف ف ففارت النتائ إلى وجوم فر ما إحصف ف ف ففائيا عند
مب ف ف ففتوى ( )α= 0.05في مقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية لص ف ف ففا ا املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ،واتيجة لذلك خلصف ف ففت
الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنا النتائ .
الكلمات الدالة :استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية ( ،)SWHالتحصيل الدراس ي ،االتجاهات احو الكتابة العلمية.
The effect of using Science Writing Heuristic (SWH) on 7th grade students, academic
achievement and attitude towards scientific writing
)Afrah bint Salem Muhammad Al-Maktumiya (1), Abdullah bin Khamis Ambosaidi (2

)(Submitted 23 -09-2020 and Accepted on 28-01-2021
)Abstract: This study aimed at investigate the effect of using Science Writing Heuristic (SWH
strategy on development of the 7th grade female students, academic achievement in science and their
attitude towards scientific writing. The study used quasi-experimental approach. The sample of the study
consisted of (49) female students selected in simple random sample and divided into two groups:
experimental group (24 female students) taught using the Science Writing Heuristic (SWH) strategy and
a control group (25 female students) taught in the prevailing way in the second semester of the
2018/2019 academic year. In order to achieve the aims of the study, a teacher guide in using Science
Writing Heuristic (SWH), academic achievement test and attitude scale designed. The validity of the
tools checked through respective reviews in the field. The reliability of the academic achievement test
and the attitude scale obtained by Scientific methods. The finding of the study revealed that there was a
significant difference (α=0.05) in the academic achievement and the attitude towards scientific writing
in favor of the experimental group.
Keywords: Science Writing Heuristic (SWH) strategy: academic achievement: the attitude towards
scientific writing.

( )1معلمة علوم  ،وزارة التربية –سلطنة عمان
( )2وكيل وزارة التربيةو التعليم -سلطنة عمان

 (1) Science teacher, Ministry of EducationOman
(2)Undersecretary of the Ministry of
Education – Oman
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املقدمة:
لق ف ففد برز االهتم ف ففام بتحص ف ف ف في ف ففل املعرف ف ففة العلمي ف ففة
كف ف ففدي رئفيفس ففي الفع ف ففدي ف ففد مفن ال ف ففدو  ،و فعفتفبفر الفكفت ف ففاب ف ففة
والقراءة عمليتين رئيبتين في تحصيل تلك املعرفة لنلضة
ا مم وتطوره ففا ،إد ع ففدان من أهم العملي ففات الدي ت ففدعم
اإليبف ف ففان أينما كان ،و عزز موره في املجتمس ،و عمالن على
اكتب ف ف ف ف ففابففا للعلوم واملعففاري ،حي ف عمالن على إيص ف ف ف ف ففا
ا فكفار عن طريق طرح املعلومفات وا ملفة ،مفل مش ف ف ف ففكلفة
أو قضية ما.
ومففن هفن ف ففا اهفتفم ف ففت الفتفربفي ف ففة الفعفلفمفي ف ففة ا فم ف ففديفث ف ففة
بف ففاس ف ف ف ففتراتيجيف ففات الكتف ففابف ففة من أجف ففل التعلم وتطبيق ف ففا في
فصو العلوم ،فقد اامى التربويون والباحثون في تدريس
العلوم من ففذ س ف ف ف ففبعين فات القرن امل ففا ف ف ف ف ي ب ففأهمي ففة تو يا
الكتف ففابف ففة فك ففأماة معرفيف ففة بف ف ف ف ف ففاعف ففد على التعلم (Keys,
) ،Hand, Prain & Colins,1999ودل ففك من منطلق أن
الكتفابفة في حفد داالفا عمليفة علم ،حيف إن مفدخفل الكتفابة
من أجفل التعلم أحفد املفداخفل العمليفة التعليميفة املرتكزة
على النظرية البنائية القائمة على ثالثة أسس رئيبة وهي:
أن املعنى يبنى من قبل املتعلم افب ف ففا ،وال ينقلا املعلم إلى
املتعلم ،كما تتش ف ففكل عنده املعاي ألعملية يش ف ففطة تتطل
ج ففدا عقلي ففا ،ثم إن البنى املعرفي ففة املتكوا ففة ل ففدي ففا تق ففاوم
التغيير ألش ف ف ف فكففل كبير ،وهفذا يعني أن التعلم يحففدط طففاملففا
يف ففزوم املف فتف فعف فلف ففم بف فخف فبف فرات يب ف ف ف ف ف فتف فطف فيف ففس اس ف ف ف ف ف فتف فخ ف ففدامف ف ف ففا
(أمبوس ف ففعيدي .)2007،وقد وض ف ففا برايتر وس ف ففكارماماليا
) (Bereiter & Scardamalia, 1987ا س ف ف ف ففس النظري ففة
الدي تففدعم تو يا الكتففابففة من أجففل التعلم بففاملقففاراففة بين
امودج الكتففابففة كنقففل للمعرفففة ،وامودج الكتففابففة كتحو
في املعرفففة حي ف يقا النمودج ا و عن ففد مجرم ا مف
واالس ف ف ف ففترجف ففا في حين يتعف ففداه النمودج الثف ففاي ليش ف ف ف فمف ففل
التفكير في املعلومففات والتففأمففل فهلففا ،وهففذا مففا ف ف ف ففجس على
اسف ف ففتخدام اسف ف ففتراتيجيات الكتابة من أجل التعلم ضف ف ففمن
ص ف ف ف فففوي علم العلوم .ويتض ف ف ف ففمن امودج التحو املعرفي
تنش ف ف ف ففي املعرففة البف ف ف ف ففابقففة للمتعلم ،وانففاء رواب بينلمفا
واين البي ففاا ففات واملالحظ ففات ا ج ففدي ففدة الدي حص ف ف ف ف ففل علهل ففا
املتعلم من تف ففاعل ففا مس بيل ففة التعلم ،مم ففا يوفر علم ففا دا

معنى بالنب ف ف ف ففبة لا ،كما يعكد النمودج على التعلم املوجا
احو املتعلم الذي يتوافق ألش ففكل عام مس النظرية البنائية
وتطبيقاالا في عملية التعليم.
و عففد الكتففابففة في العلوم من الوسف ف ف ف ففائففل الدي تففدعم
التعلم املفاهيمي ،إضافة إلى توثيق مرجة النمو املفاهيمي
الذي حدط ألش ف ف ففكل ملمو  ،والدي بدورها توفر أس ف ف ففاس ف ف ففا
ملزيفد من التعفديالت في املفدخالت التعليميفة ،حيف الفدي
إلى مب ففاعدة املتعلم على التقص ف ي واالكتش ففاي ليب ففتطيس
بناء ف م عميق ملفاهيم املعرفة العلمية ،حي إن الكتابة
توضف ف ففا ما يفكر فيا املتعلم ،باإلضف ف ففافة إلى مبف ف ففاعدتا في
التعبير عن ف م ففا للمف ففاهيم العلمي ففة بطر متع ففدمة (
الشيخ2017 ،؛ ا جمعان ،فومة ،وعمر ،)2015 ،وهذا
النو من االس ف ف ف ففتراتيجيففات الففدي إلى ااففدمففاج املتعلمين في
عملي ف فات التقص ف ف ف ف ي واالكتش ف ف ف ف ف ففاي في أثن ف ففاء علم العلوم
الس ف ف ففتيعا املفاهيم العلمية ا س ف ف ففاس ف ف ففية واس ف ف ففتراتيجيات
التفكير والذي عد الكتابة العلمية االس ف ففتكش ف ففافية The
) Science Writing Heuristic (SWHأحد أشكال ا (
الشيخ.)2017،
و ب ف ف ف ف فت فن ف ففد اس ف ف ف ف فت فرات في فج في ف ففة ال فك فت ف ففاب ف ففة ال فع فل فم في ف ففة
االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافيفة إلى اإلطفار النظري لفدورة التعلم إد يقوم
الطلب ففة من خالل ففا ب ففاس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففاي املف ففاهيم للبح ف عن
االتجففاهففات وا امففا  ،حيف تتكون مورة التعلم من ثالثففة
مراحففل وهي :االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففاي ،ومقففدمففة املف وم ،وتطبيق
املف وم .فف مرحلة االس ف ففتكش ف ففاي يج إثارة ا س ف ففللة أو
التناقضف ففات ،وتحتوي االسف ففتراتيجية على هذه املرحلة من
خفال تفزوي ف ففد الفطفلفب ف ففة بفتفجفرا ف ففة ال تفحفتفوي عفلفى إج ف ففاب ف ففات
مباشففرة ،بل العديد من االحتماالت املبففتندة إلى املفاهيم
الب ففابقة الدي تم تدريبف ف ا ،وعند اكتما التجراة ي ففجل
الطلبففة اتففائج م إمففا على الب ف ف ف ففبورة أو في مفتر اليوميففات،
و عمل هذه النتائ بمنزلة بيااات الصا ،و بمح للطلبة
بف ففالبحف ف عن االتجف ففاهف ففات وا امف ففا  ،وهف ففذا يتيح للمعلم
إمخا مص ففط مات ومفاهيم جديدة عتمد على البيااات
الدي تم إيشاؤها ،ألعدها يبتطيس املعلم التقدم إلى مرحلة
تطبيق الفكرة من خال استخدام البيااات الدي تم
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أافب م واين الطلبة واملعلم ،سواء في مجموعات عاواية
ص ف ففغيرة أو كبيرة ،وتكمن أهمية عمليات تفاوض املعنى في
ّ
أنلا تمكن الطال من بناء املفاهيم العلمية أو تص ف ف ف ففنيف ا
أو عديل ا ،كما يركز قال املعلم على تطبيق االستقصاء
كفوسف ف ف ف فيفل ف ففة لفتفعفلفم طفر الفبفح ف ف الفعفلفمفي و جفراءات ف ففا ،وففي
املقفابفل دلفدي قفالف الطفالف إلى تمكينفا من ف م املففاهيم
العلمية من خال كتابة تقرير النش ف ففا الذي يب ف ففاعدهم
على را وتوثيق افتراضفاتا عن املعرفة بالشفواهد وا ملة
الدي جمعت خال النشا االستقصائ (عمر.)2013 ،

ا ففمصف ف ف ف ففو عفلفهفل ف ففا فففي أثفن ف ففاء الفتفجففرا ف ففة ،ويفمفكففن لفلفطفلفب ف ففة
اس ف ف ف ففتخ ففدام االتج ففاه ففات أو ا ام ففا الدي تم العثور علهل ففا
ل مص ف ف ف ففو على االس ف ف ف ففتنتاجات حو ا مثلة في س ف ف ف ففياقات
مختلفة ).)Schroeder & Greebowe, 2008
وتوفر هذه االس ففتراتيجية قالبين إرش ففاميين :ا و
خففاب بتوجيففا املعلم ،والثففاي بتوجيففا الطففالف (جففدو )1
( ،)Hand, Wallace & Yang, 2004ويش ف ف ف فم ففل ق ففال ف
املعلم مراحفل عفدة من ا يش ف ف ف فطفة املقترحفة لتعزيز التعلم
من خال اليلة ومعم فرب ملفاوض ف ففات املعنى بين الطلبة

جدو ( :)1قال الطال في مقابل مراحل قال املعلم
قالب الطالب
 .1ا سللة ا ولية
 .2التجراة جمس البيااات/املالحظات
 .3 .3املشاهدات

قالب املعلم
 .1مرحلة االستطال ا ولية فكار الطلبة
 .2مرحلة ما قبل يشا امللتبر
 .3املشاركة في يشا امللتبر

 .4الفرضيات
 .5ا ملة

 .4مرحلة املناقشة ( )1الكتابة الفرمية
 .5مرحلة املناقشة ( )2ا موار ا جماعي

 .6القراءة

 .6مرحلة املناقشة ( )3املقاراة مس املصامر

 .7التأمل

 .7مرحلة املناقشة ( )4التأمل الفرمي والكتابة
 .8مرحلة االستطال البعدية فكار الطلبة

مبف ففتوى التحصف ففيل لديا حي إن االسف ففتراتيجية الدي إلى
تمكين الطلبة من ف م محتوى الكتا املدرس ف ي ،وا س ففللة
الدي تواج م في االختبارات التحصفيلية ،فممارسفة الطلبة
للكتابة العلمية في أثناء قيام م با يش ف ففطة االس ف ففتقص ف ففائية
باس ف ففتخدام هذه االس ف ففتراتيجية ب ف ففاعدهم على اس ف ففتيعا
املففاهيم وراط فا بفالظواهر العلميفة ،فيتمكنون من إعطفاء
التفب ف ف ف ففيرات ومعم ففا بففا ج والبراهين ،فيص ف ف ف ففبح التعلم
أكثر فعف فالي ففة مم ففا يحب ف ف ف ففن مب ف ف ف ففتوى التحص ف ف ف في ففل ل ففددلم
( .)Yaman, 2018كمفا إن اس ف ف ف ففتخفدام الكتفابفة تنمي قفدرة
الطلبففة على تو يا عمليففات التفكير العقليففة امللتلفففة في
أثن ففاء عملي ففة التعلم :كففالتحلي ففل ،واالس ف ف ف فت ففدال  ،والتقويم،
ومق ففارا ففة البي ففاا ففات ،والرا  ،واالس ف ف ف ففتنت ففاج ،والدي ب ففدوره ففا
ب ف ف ف ف م في رفس مب ف ف ف ففتوى التحص ف ف ف فيف ففل الف ففدراس ف ف ف ف ي للطلبف ففة
( .)Mahammed, 2007ودكفر بفيففور فك  ،وجفريفنفبففو وه ف ففاا ف ففد
) (Burke, Greenbowe & Hand, 2006أن ال ف فط ف فل ف فب ف ففة

وحيف إن التحص ف ف ف فيفل الفدراس ف ف ف ف ي لفدى الطلبفة يعفد
ات ففاج ففا للتعلم يح ففدم م ففا يحققوا ففا من غيرات مر وا ففة في
املعاري وامل ارات ،وما يكتبف ف ف ففبواا من خبرات علمية ،وهو
أحد ا ألعام التربوية امل مة ،ومعش ف ففر رئيس لنجاح العملية
التربوي ف ففة التعليمي ف ففة فق ف ففد اهتم الب ف ففاحثون بطر تنميت ف ففا
(الصوافي ،)2017 ،حي أكدت مراسة ا جمعان و خرين
( )2015أن الطفر التفقفلفي ف ففدي ف ففة في ت ف ففدريس العفلفوم والدي
ق
تحجم مور الطال بف ف ف ففاهم في ضف ف ف ففعا التحصف ف ف ففيل لديا،
مقففاراففة بففالطر واالس ف ف ف ففتراتيجيففات املفعلففة لففدوره والقففائمففة
على تطبيق ففات النظري ففة البن ففائي ففة .وق ففد اتفق ففت مراس ف ف ف ف ففة
الشف ف ف ف فيففخ ( ،)2017وشف ف ف ف ففرومر وجففريفنفبففو & (Schroeder
) Greenbowe, 2008على أن م ففدخ ففل الكت ففاب ففة من أج ففل
التعلم يعفد من مفداخفل التعليم ا مفديثفة القفائمفة على هفذه
النظري ففة بحي ف تركز خط ففة ال ففدر على أن الط ففال ف يقوم
بم ففام كتففابي فة ب ف ف ف ف ففاعففده على الف م واالس ف ف ف ففتيعففا  ،وترفس
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التففاوض حو معنى اللغفة العلميفة حيف ال قيفدر الطلبفة
م فارات ا جفد  ،والتحليفل ،والكتفابفة ،وافدال من دلفك يميفل
املعلمون إلى القيف ففام بطر محف ففدمة وواض ف ف ف فمف ففة في بف ففدايف ففة
ا مص ف ف ف ففة وعنفد لق فا ،فمن هنفا رت ا مفاجفة إلى تطبيق
اس ف ف ف ففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافيففة ()SWH
(.)Hohanshell & Hand, 2006
وق ف ففد أجري ف ففت مراس ف ف ف ف ف ففات ع ف ففدي ف ففدة تن ف ففاول ف ففت أثر
االس ففتراتيجية على التحص ففيل الدراس ف ي ،كدراس ففة ا جمعان
و خرين ( )2015الدي هدفت إلى تقص ف ف ي أثر الكتابة كحل
مش ف ف ف ففكل ففة في عليم العلوم ( )SWHفي تحص ف ف ف في ففل ط ففالب ففات
الصففا ا و الثااوي في مقرر الكيمياء واتجاهاالن احوها
في م ففدين ففة الري ففاض ،طبق ففت ال ففدراس ف ف ف ف ففة على ( )45ط ففالب ففة،
واس ف ففتخدمت الدراس ف ففة اختبارا تحص ف ففيليا ومقياس ف ففا التجاه
الطالبات احو الكيمياء كأموات للدراسفة ،وأشفارت النتائ
تفو املجموعف ففة التجريبيف ففة على املجموعف ففة الضف ف ف ف ف ففابطف ففة،
كففذلففك د
تكون لففدى طففالبففات املجموعففة التجريبيففة اتجففاهففات
إيجابية احو مامة الكيمياء مقاراة باملجموعة الضابطة.
كما جاء في مراس ف ففة أكس وجوايل وهااد ( Akkus,
 )Gunal & Hand, 2007الدي افذت في تركيا وهدفت إلى
املقاراة بين الطريقة التقليدية في امللتبرات واسف ف ف ففتراتيجية
الكتابة العلمية االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافية ( ،(SWHواس ف ف ف ففتخدمت
الفدراسف ف ف ف ففة املنهج الكمي والنوعي ،فش ف ف ف ففملفت أمواالفا بطفاقفة
مفالحفظ ف ففة؛ ملفالحفظ ف ففة طفريفق ف ففة املفعفلفمفيفن ففي تفطفبفيفق الفطفريفق ف ففة
الفتفقفلفي ف ففدي ف ففة وتفطفبفيففق اسف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االس ف ففتكش ف ففافية ( ،)SWHواختبارا تحص ف ففيليا لدراس ف ففة أثر
االس ف ف ف ففتراتيجية على التحص ف ف ف ففيل الدراس ف ف ف ف ي في مامة العلوم،
ش ففملت عينة الدراس ففة على ( )592طالبا ،واينت أن جومة
تطبيق االس ففتراتيجية ل ا أثر كبير على أماء الطلبة ،كما أن
اسف ف ف ففتخدام اسف ف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االسف ف ف ففتكشف ف ف ففافية
( )SWHحبفنت من مبفتوى التحصفيل الدراسف ي ،وخاصة
عند الطلبة دوي املبتوى املنخفض.
وأيض ففا أجرى هااد و خرون ()Hand et al., 2004
مراس ف ففة هدفت إلى معرفة أثر اس ف ففتراتيجية الكتابة العلمية
االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافية ( )SWHعلى تحب ف ف ف ففين اتائ التعلم لدى
طلبة الص ففا الب ففاألس ا س ففاس ف ي في مامة ا حياء في الواليات

الذين مرس ففوا باس ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ففتكش ففافية
( )SWHحصف ف ففلوا على اتائ أفضف ف ففل في اختبار التحصف ف ففيل
الدراسف ف ف ي مقاراة بالطلبة الذين مرسف ف ففوا بطريقة امللتبرات
التقلي ففدي ففة ،إد يتم الت ففدريس فهل ففا إم ففا ب ففاإللق ففاء أو العرض
العملي للتجار  ،أو املناقشة من اتجاه واحد ،حي يطرح
املعلم سعاال ،ويجي عنا الطال  ،ويقيما املعلم.
ويفمفكفن اس ف ف ف فتفخ ف ففدام الفكفت ف ففاب ف ففة ففي مفج ف ففا فعفلفيفم
العلوم ،لتوض ف ف ف ففيح املف ففاهيم وف م املمتوى العلمي ألغرض
ب ف ف ف ف ي ففل بن ففاء املعرف ففة وتطويره ففا (،)Keys et al.; 1999
ق ّ
وتو ا في تنش ففي املعرفة الب ففابقة واس ففترجاع ا ،وتوليد
ا فك ف ففار و عزيز بن ف ففاء املف ف ففاهيم ا ج ف ففدي ف ففدة وفق ف ففا للمعرف ف ففة
الب ففابقة .كما ب ففتخدم الكتابة في مم املفاهيم املتباينة،
و يض ف ف ف ف ففاح العالق ففات فيم ففا بينل ففا ،إض ف ف ف ف ففاف ففة إلى تقييم ف م
الطلبفة للمففاهيم واس ف ف ف ففتيعفا لفا ،وقفدرالم على االس ف ف ف فتفدال
وا جفد من خال تض ف ف ف ففمين النه ل ج والبراهين ،كمفا
بف ف ف ف ف ففاهم الكتف ففابف ففة في عزيز م ف ففارات التفكير العليف ففا لف ففدى
الطلبة ،و ب ف ف ل عملية التعلم القائمة على االس ف ففتقص ف ففاء،
و ب ف ففاعد على تطوير م ارات االتص ف ففا (القراءة ،والكتابة،
وا جد ) لددلم ،كما أنلا توفر ل م فرص ف ففة للتفكير ألش ف ففكل
اقدي ( الشفيخ ،)2017 ،لذلك فإن تو يا الكتابة في
أيش ففطة امللتبر تولد اتجاهات إيجابية لدى الطال لكواا
يكت في موضوعات علمية (Schoeder & Greenbowe,
) 2008وأكفد مورافاتو ( )Morabito, 2017على أافا بفالر م
من أن إش ف ف ف فرال الطلبفة في الكتفابفة واملنفاقش ف ف ف ففة في ن واحد
أمر شا إال أن الكتابة باعد الطلبة على تطور معرفتلم
وف م م للعلوم ،وهذا ما يعزز اتجاهاالم احو الكتابة.
ق
وعندما تو ا اس ف ف ف ففتراتيجيات الكتابة بطريقة
اففاةمففة يتكون وعي أفضف ف ف ف ففل الس ف ف ف ففتخففدام اللغففة ،حيف إن
مم ففارس ف ف ف ف ففات الكت ففاب ففة في فص ف ف ف ففو العلوم في أ ل ف ا حي ففان
مقتص ففرة على م لص ففات لتبب ففي املعلومات ،وهذا يمكن
أن يعمي إلى تكوين ف م بديل أو محدوم عن طبيعة العلوم
ومور اللغفة في ممفارس ف ف ف فتفا ويعثر على اتجفاهفات الطلبفة احو
اللغففة والكتففابففة ،وهففذا الف م يمكن أن يعثر على العمليففات
املصف ف ففممة السف ف ففتخدام اللغة لتبف ف ف يل صف ف ففنس املعنى وتحو
امل فع ففرف ف ففة ،إد ي فف فت فق ففر فع فل ففم ال فع فل ففوم إل ففى مع ففم ال فط فل فب ف ففة ف ففي
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اس ف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ف ففتكش ف ف ففافية ( (SWHلم
قدلتم لا ألش ففكل كاي في مجا تدريس العلوم على املب ففتوى
العرب مس أن اإلط ف ففار الع ف ففام للتربي ف ففة العلمي ف ففة ب ف ففالوالي ف ففات
املف ف ف فتف ف ف فحف ف ف ففدة The Framework for K-12 Science
) Education Prepared by (NRC2013أكد على ضرورة
بنفاء الطلبفة لعمليفات التفكير العلمي مثفل التقييم النقفدي
للبيففااففات ،ومنففاقشف ف ف ف ففة ا فكففار ،ومعم املطففالبففات مس ا ملففة
و عزيز الكتابة من أجل التعلم لتوفير فرص ف ففة أكبر للطلبة
للتفكير ألشكل اقدي.
وجف ففاءت اتف ففائ اختبف ففارات االتجف ففاهف ففات الف ففدوليف ففة في
العلوم والرياض ف ففيات (تيميس) ( Trens in International
)) Mathematics and Science Study (TIMSSف في ف ففر
مرض ففيا في ل ما تبذلا الب ففلطنة من ج د للرتي بمب ففتوى
أبنفاهلفا العلمي ،فقفد ورم التقرير الوطني للفدراس ف ف ف ففة الفدولية
في الري ف ففاض ف ف ف في ف ففات والعلوم ( (TIMSS2015تحلي ف ففل ات ف ففائ
تيميس للع ففام ( )2015أن ( )%72من أماء الطلب ففة يقس
ض ف ف ف ففمن املب ف ف ف ففتوى املنخفض ،كفذلفك يب ف ف ف فبفة عفدم الطلبفة
ا مفاص ف ف ف ففلين على معفد تحص ف ف ف فيفل أكبر أو يب ف ف ف ففاوي 500
(املتوس ف ف الدولي) بلغت  %33.3وهي يب ف ففبة منخفض ف ففة،
ويش ف ف ف ف ف في ف ففر (الب ف ف ف ف ف فل ف في ف ففم2008 ،؛ وال ف فك ف في ف ففوم ف ف 2012 ،؛
وأمبوسف ففعيدي ،وا موسف ففنية )2017 ،إلى وجوم صف ففعواات
في علم العلوم وتدي مب ف ف ففتوى التحص ف ف ففيل الدراس ف ف ف ي لدى
الطلبة ،ويرجس دلك إلى عدم من ا س ف ف ففبا منلا عدم توفير
بيل ففة يش ف ف ف فط ففة للطلب ففة ،وع ففدم التنويس في طر الت ففدريس،
واعتم ففامه ففا على مور املعلم ألش ف ف ف فك ففل كبير ،مم فا ينت عن ففا
اتجاهات س ف ف ف ففلبية احو مامة العلوم بما في دلك ا يش ف ف ف ففطة
الدي يتم تنفيفذهفا في ا مص ف ف ف ففة ،لفذلفك اهتمفت ج وم تطوير
التربي ففة العملي ففة ب ففاس ف ف ف ففتراتيجي ففات الكت ففاب ففة من أج ففل التعلم
لتطبيق ا في فص ف ففو العلوم و لدي مب ف ففاعدة الطال على
التقص ف ف ف ي واالكتشف ف ففاي ليبف ف ففتطيس بناء ف م عميق ملفاهيم
املفعفرف ف ففة الفعفلفمفي ف ففة ( ،)Akkus et al., 2007كفم ف ففا أك ف ففدت
مراس ف ف ف ف ف ففة حفم ف ففد وعفمفر ( )2016عفلفى ففع ف ففالفي ف ففة اتفب ف ففا
اس ف ف ف ففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االس ف ف ف ففتكشف ف ف ف ففافيففة ))SWH
لتنمي ففة التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي وأوص ف ف ف ف ففت بتن ففاو ت ففأثيرات
االستراتيجية على متغيرات أخرى كا جد العلمي

املتحدة ،اتبعت الدراس ف ف ففة املنهج امللتل  ،فش ف ف ففملت عينة
املنهج الكمي ( )93طففالبففا من طلبففة الص ف ف ف ففا البف ف ف ف ففاألس ،تم
اختبارهم اختبارا مفاهيميا قبليا وبعديا .أما املنهج النوعي
فشففملت مقابالت ل ف ف ف ف ف ( )12طالبا من طلبة الصففا البففاألس
والذي تم تدريبف ف ف ف م باسف ف ف ففتخدام االسف ف ف ففتراتيجية ،وهدفت
املقابالت إلى معرفة وج ة اظر الطلبة حو االس ف ففتراتيجية
وكتفابفة التقرير االس ف ف ف ففتقص ف ف ف ففائ  ،وتوص ف ف ف فلفت الفدراس ف ف ف ففة إلى
ف ففاعلي ففة اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة العلمي ففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة
( )SWHفي اس ف ف ف ففتيع ففا املف ففاهيم ،كم ففا أن االس ف ف ف ففتراتيجي ففة
عززت ل ففدى الطلب ففة الش ف ف ف ففعور ب ففاملش ف ف ف ف ففارك ففة في ا يش ف ف ف فط ففة
االسف ف ففتقصف ف ففائية ،ومبف ف ففعولية القرارات في أثناء القيام لذه
ا يش ف ففطة ،كما أن اس ف ففتخدام الكتابة عزز لددلم الش ف ففعور
بأهمية اللغة ومورها في توصيل ف م م وأفكارهم.
وأوضففمت مراسففة (Akkus et al., 2007; Burke
) et al., 2006; Schoeder & Greenbowe,2008أاا
مفن ف ففذ تفطففويففر افمففودج اس ف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة ( )SWHفي اجتم ففا ا جمعي ففة الوطني ففة
للبحف بفالواليفات املتحفدة (National Association for
) Research (NSRودلك في أثناء املعتمر البنوي لتدريس
ال فع فل ففوم )(Science Teaching Annual Conference
الذي عقد في مدينة ش ف ف ففيكا و عام 1997م ،تناو ا م
التربوي ا جن ي هذه االسف ففتراتيجية في كثير من الدراسف ففات،
ولكنلا ما تزا ير كافية.
وب فع ف ففد اط ففال ال فب ف ففاح فث في ففن ع فل ففى ا مب في ف ففات ال فع فرا في ف ففة
وا جنبي ففة ،تبين ل م ففا قل ففة ال ففدراس ف ف ف ف ففات العراي ففة وا جنبي ففة
حو اسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية (،)SWH
لذا فإن القيام بمزيد من الدراس ف ف ف ففات العراية ألش ف ف ف ففكل عام
والعمااية ألشكل خاب لا ما يبرره.
مشكلة الدراسة وأسللتلا:
يص ف ف ف فع ف تففدريس العلوم مون اس ف ف ف ففتخففدام أي
ش ف ففكل من أش ف ففكا اللغة ،إد ال يمكن ي ف ففله أن يبني
املعرف ففة العلمي ففة أو يفب ف ف ف ففره ففا من مون اس ف ف ف ففتخ ففدام اللغ ففة
الرياض ففية أو اللفظية أو لغة الرموز ( الش ففيخ،)2017،
وأشارت عمر ( )2013أاا بالر م من قمض ي أكثر من عقد
من الزمف ففان على تو يا الكتف ففابف ففة من أجف ففل التعلم إال أن
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ال فت فج فري فب في ف ففة وامل فج فم ففوع ف ففة الض ف ف ف ف ف ففاب فط ف ففة ف ففي م فق في ف ففا
االتجاهات احو الكتابة العلمية البعدي.
حدود الدراسة:
تمثلت حدوم الدراسة فيما يأ :
 ا مدوم املوضوعية :تمثلت في مراسة أثر استراتيجيةالكتابة العلمية االسفتكشفافية ( )SWHفي التحصفيل
الدراس ف ف ي لدى طالبات الص ف ففا الب ف ففاألس ا س ف ففاس ف ف ي في
مففامة العلوم واتجففاهففاالن احو الكتففابففة العلميففة ،وتم
تطبيق ففا في الوح ففدة الراألع ففة لكت ففا العلوم للص ف ف ف ففا
الباألس ا ساس ي (املوام النقية واملماليل وامللالي ).
 ا مفدوم املكفاايفة والزمفاايفة :تم تطبيق هفذه الفدراس ف ف ف ففةفي مفدرس ف ف ف ففتين من مفدار محفافظفة ش ف ف ف فمفا البفاطنفة
ألبلطنة قعمان.
 ا مففدوم الزمففاايففة :تم تطبيق الففدراس ف ف ف ف ففة في الفص ف ف ف ف ففلالثاي للعام الدراس ي .2019/2018
 ا مففدوم البش ف ف ف ففريففة :اس ف ف ف ففتلففدفففت الففدراس ف ف ف ف ففة طففالبففاتالصفا البفاألس ا سفاسف ي في محافظة شفما الباطنة،
وش ف ف ففملت عينة الدراس ف ف ففة ( )49طالبة مقب ف ف ففمات إلى
مفجفمفوعفتفيفن :مفجفمفوع ف ففة تفجفريفبفي ف ففة وشف ف ف ف فمفل ف ففت ()24
ومجموعة ضابطة وشملت ( )25طالبة
أهمية الدراسة ومبرراتها:
تتمثل أهمية الدراسة ومبرراالا فيما يأ :
 )1بف ف ف ف ففاعفد على عزيز العالقفة بين اللغفة و علم العلوم
من خال تو يا اس ف ف ف ففتراتيجيات مدخل الكتابة من
أجفل التعلم أثنفاء القيفام بفا يش ف ف ف فطفة العمليفة في مفامة
العلوم.
 )2ا ف ففدرة ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففات الفعفرافي ف ففة ،وع ف ففدم وجفوم ّ
أي مفن
ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففات اململي ف ففة-في ح ف ففدوم علم الب ف ففاحثين-عن
اسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية (،)SWH
مس توص ف ف ف فيفات العفديفد من البحوط والفدراسف ف ف ف ففات (
الش ف ف ف ف ف في ف ففخ2017،؛ ا ف فج ف فم ف فع ف ففان و خ ف فري ف ففن2015،؛
 )Burke, Greenbowe & Hand, 2006الدي شجس
على تفعيل اسف ف ففتراتيجيات الكتابة من أجل التعلم في
تدريس العلوم.

والتفكير النفاقفد؛ لفذلفك رأى البفاحثفان تجريف هفذه
االستراتيجية في الدراسة ا مالية.
وفي ضف ف ف ففوء ما تقدم تتدف ف ف ففا مشف ف ف ففكلة الدراسف ف ف ففة في
ا م ففاج ففة إلى مراس ف ف ف ف ففة أثر اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة العلمي ففة
ق
االس ف ف ففتكش ف ف ففافية ( )SWHفي املدرا بحي تفعل ألش ف ف ففكل
صميح ،بما يعمي إلى تحبين مبتوى التحصيل الدراس ي
ل ففدى الط ففالب ففات ،وتكوين اتج ففاه ففات إيج ففابي ففة احو الكت ففاب فة
العلميفة ،مفا ش ف ف ف فكفل مافعفا للبفاحثين للعمفل على تحب ف ف ف ففين
واقس تدريس العلوم بتطبيق اسف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية
االستكشافية (.)SWH
أسللة الدراسة
م ف ففا أثففر اسف ف ف ف فتفخ ف ففدام اسف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االسف ف ففتكشف ف ففافية ( )SWHفي التحصف ف ففيل الدراس ف ف ف ي في مامة
العلوم لدى طالبات الصا الباألس ا ساس ي؟
 )1مف ففا أثر اس ف ف ف ففتخف ففدام اس ف ف ف ففتراتيجيف ففة الكتف ففابف ففة العلمي ففة
االس ففتكش ففافية ( )SWHفي اتجاهات طالبات الص ففا
الباألس ا ساس ي احو الكتابة العلمية؟
أهداي الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق ا هداي اآلتية:
 )2الكش ف ف ف ففا عن أثر اس ف ف ف ففتراتيجي ف ففة الكت ف ففاب ف ففة العلمي ف ففة
االس ف ف ففتكش ف ف ففافية ( )SWHفي التحص ف ف ففيل الدراس ف ف ف ي في
مامة العلوم لدى طالبات الصا الباألس ا ساس ي.
 )3الكش ف ف ف ففا عن أثر اس ف ف ف ففتراتيجي ف ففة الكت ف ففاب ف ففة العلمي ف ففة
االس ففتكش ففافية ( )SWHفي اتجاهات طالبات الص ففا
الباألس ا ساس ي احو الكتابة العلمية.
فرضيات الدراسة:
تمثلت فرضيات الدراسة في اآل :
 )1ال يوجفد فر ما إحصف ف ف ف ففائيفا عنفد مب ف ف ف ففتوى الفداللفة
( )α=0.05بين متوس ف ف ف ففط مرجفات طفالبفات املجموعة
التجريبية واملجموعة الضففابطة في اختبار التحصففيل
الدراس ي البعدي في مامة العلوم.
 )2ال يوجفد فر ما إحصف ف ف ف ففائيفا عنفد مب ف ف ف ففتوى الفداللفة
( )α=0.05بين متوس ف ف ف ففط مرجفات طفالبفات املجموعة
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أوضف ف ف ففا أو أشف ف ف ففياء معينة تعلا فيما بينلما اظاما معقدا
تفتفف ف ففاع ف ففل ففي ف ففا مفجفمفوع ف ففة كفبفيفرة مفن املفتفغفيفرات املفتفنفوع ف ففة"
ويعرف ا الباحثان إجرائيا بأنلا متوسف اسففتجابة طالبات
الصف ف ف ففا البف ف ف ففاألس ا سف ف ف ففاسف ف ف ف ي إما بالقبو أو الرفض على
العبففارات املتض ف ف ف ففمنففة في مقيففا االتجففاهففات احو الكتففابففة
العلمية.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة وتصميمها:
َ
قت الدراس ف ف ف ففة ا مالية املنهج ش ف ف ف ففبا التجري ي،
ط دب ِ
ق
حي طبق اختبار التحص ف ف ف ففيل الدراس ف ف ف ف ي في مامة العلوم،
ومقيف ففا االتجف ففاهف ففات احو الكتف ففابف ففة العلميف ففة ،ملجموعدي
الدراسف ف ففة التجريبية والضف ف ففابطة قبليا وبعديا كما يوضف ف ففا
ا جفدو ( ،)2ق
ومرسف ف ف ف ففت الوحفدة الراألعفة من منهج العلوم
للصا الباألس ا ساس ي للمجموعة التجريبية باستخدام
اس ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ففتكش ف ففافية ( ،(SWHفي
حين تم تدريس املجموعة الضابطة بالطريقة البائدة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
د
تكون مجتمس الدراسف ففة من جميس طالبات الصف ففا
الب ف ففاألس ا س ف ففاس ف ف ي في املدار ا مكومية التاألعة للمديرية
العفامفة للتربيفة والتعليم بمحفافظفة ش ف ف ف فمفا البفاطنفة خال
الفصل الدراس ي الثاي للعام الدراس ي 2019/2018م،
الب ففالد ع ففدمهن ( )4579ط ففالب ففة ،حب ف ف ف ف ف اإلحصف ف ف ف ففاءات
الص ف ف ففامرة من قب ف ف ففم اإلحص ف ف ففاء واملعشف ف ف فرات التاألس لدائرة
تخطي االحتياجات التعليمية وضف ف ففب ا جومة باملديرية
العامة للتربية والتعليم بمحافظة شما الباطنة.
أم ففا عين ففة ال ففدراسف ف ف ف ف ففة فتكوا ففت من ( )49ط ففالب ففة مقي ففدة
بالصا الباألس ا ساس ي في مدرستين من مدار التعليم
ا س ف ف ففاس ف ف ف ي في محافظة ش ف ف ففما الباطنة ألب ف ف ففلطنة عمان،
مففوزع ف ففات عفلففى مفجفمففوعفتفيففن :مفجفمففوع ف ففة تفجفريفبفي ف ففة ع ف ففدم
الطالبات فهلا ( )24طالبة مرسف ف ففن العلوم حبف ف ف الدليل
املفع ف ففد ب ف ففاسف ف ف ف فتفخ ف ففدام اسف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االسففتكشففافية ( )SWHباالسففتعااة بمعلمة تم تدري لا على
تطبيق االس ف ففتراتيجية ،ومجموعة ض ف ففابطة عدم الطالبات
فهل ففا ( )25ط ففالب ففة تم ت ففدريب ف ف ف ف ن ب ففالطريق ففة الب ف ف ف ف ففائ ففدة،
واملتض ف ف ف ففمنة على اس ف ف ف ففتقص ف ف ف ففاءات موج ة واتبا خطوات

مصطلحات الدراسة:
تضف ف ففمن هذه الدراسف ف ففة عدما من املصف ف ففط مات الدي يمكن
عريف ا إجرائيا على النحو اآل :
اس ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ففتكش ففافية The
ق
) :Science Writing Heuristic (SWHفع ف ّفرف ف ف ففا ع فم ففر
( )68 ،2013بأنلا" :اسف ف ففتراتيجية تدريس تو ا الكتابة
كحل مش ف ف ففكلة في عليم العلوم"  ،وقد اس ف ف ففتعان الباحثان
بتعريا ا جمعفان و خرين ( )41 :2015لوض ف ف ف ففس عريا
إجرائ لالس ف ف ف ففتراتيجي ففة ،وهو ب ففأنل ففا مجموع ففة امل ففام الدي
تقوم ل ف ففا معلم ف ففة العلوم لتحقيق أكبر ع ف ففدم من مراحف ففل
املناقشف ف ف ففات ومفاوضف ف ف ففات املعنى في أثناء تطبيق النشف ف ف ففا
االس ففتقص ففائ لدي عزيز تفاعل و علم الطالبة و ب ف يل
م مفة كتفابتلفا لتقرير النشف ف ف ف ففا االس ف ف ف ففتقصف ف ف ف ففائ  ،ويعكس
التقرير املعنى العف ففام (التفب ف ف ف ففير) الف ففذي كواتف ففا طف ففالبف ففات
الصففا البففاألس ا سففاسف ي ،واملعنى ا لاب الذي تكواا كل
طالبة فرميا.
التحص ففيل الدراس ف ي :Academic Achievement
عرف ف ففا الكيوم ( )7 :2012ب ف ففأا ف ففا" :م ف ففدى اس ف ف ف ففتيع ف ففا
الط ففال ف من معلوم ففات وم ففارات وكف ففاي ففات اكتب ف ف ف ف ل ففا من
خال عملية التعلم ،وما حققا من ا لبرات ضف ف ف ففمن إطار
املنهج التربوي املعمو بفا" ،ويعرففا البفاحثفان إجرائيفا على
أاا مدى تحقق ا هداي التعليميفة للوحدة (املوام النقية
واملماليل وامللالي ) من كتا العلوم للصف ف ف ففا الب ف ف ف ففاألس
ا ساس ي ،ويحدم اإلاجاز بمقدار ما تحصل عليا الطالبة
من مرج ففات في اختب ففار التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي ألش ف ف ف ففقي ففا
املوضوعي واملقالي املعد ل ذه الدراسة.
االتجاهات  :Attitudesاالتجاهات هي" :اسف ففتجابة
الفرم بالقبو أو الرفض احو موضف ففو أو موقا ،ويظ ر
دلك كحالة من االسف ففتعدام أو التأه العصف ف ي والنف ف ف ي
في املواقا امللتلففة أو من خال اس ف ف ف ففتجفابتفا اللفظيفة أو
املكتوا ففة في ض ف ف ف ففوء خبرات مكتب ف ف ف فب ففة عن طريق التعلم"
(ا جمعان
و خرون .)9 :2015 ،وعرف ف ففا ا ميل ف ففة ()376 :2001
على أنلا "عبارة عن ازعات تعهل الفرم لالستجابة بأاما
س ف ف ف ففلوكيفة محفدمة احو أ ف ف ف فلفاب أو أفكفار أو حوامط أو
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املفدرس ف ف ف ففتين من محفل إقفامفة البفاحثين ممفا يب ف ف ف ف فل متفاألعة
تطبيق إجراءات الدراسفة ،و عاون اإلمارة املدرسفية في كل
مف ففدرس ف ف ف ف ف ففة مس البف ففاحثين في ب ف ف ف ف يف ففل تطبيق ف ففا ،مس توفر
مختبرات متكاملة ب ف ف ف ففمح بتطبيق االس ف ف ف ففتراتيجية ،وتوفر
اإلمكااات والوسائل واملوام التعليمية.

االسف ف ف فتقصف ف ف ففاء املذكورة في كتا الطال  ،مس حل أسف ف ف ففللة
التحليففل والتفب ف ف ف ففير في نلففايففة االس ف ف ف ففتقصف ف ف ف ففاء ،وتم اختيفار
املجموعتين بالطريقة العشفوائية الببفيطة من بين شفع
الص ف ف ففا الب ف ف ففاألس ا س ف ف ففاس ف ف ف ي في كل مدرس ف ف ففة ،وتم اختيار
املدرسففتين قصففديا لتطبيق الدراسففة سففبا تتعلق بقر

جدو ( :)2التصميم التجري ي للدراسة
التطبيق القبلي
 اختبار التحصيل الدراس ي مقيا االتجاهات احوالكتابة العلمية

مجموعتا
الدراسة
التجريبية
الضابطة

نوع املعالجة

التطبيق البعدي

استخدام استراتيجية الكتابة العلمية
االستكشافية ()SWH
استخدام الطريقة البائدة

 اختبار التحصيل الدراس ي مقيا االتجاهات احوالكتابة العلمية

تفيفد املعلمفة املتعفاوافة من خال العومة إلهلفا ملعرففة املزيد
عن موضو التطبيق.
 .2اإلطففار اإلجرائ  :اش ف ف ف ففتمففل اإلطففار اإلجرائ على
مالحظفات عفامفة و رشف ف ف ف ففامات لتنفيفذ تفدريس وحفدة "املوام
النقي ففة واملم ففالي ففل واملل ففالي " ،وخط ففة مراس ف ف ف في ففة مقترحففة
ل فت ف ففدري ففس ال ففوح ف ففدة ،وال ففوس ف ف ف ف ف ففائ ف ففل ال فت فع فل في فم في ف ففة امل فق فت ففرح
اس ف ف ففتخدام ا ،ومخرجات علم الوحدة كما ورمت في مليل
املعلم (وزارة التربيف ففة والتعليم ،)2015 ،وا هف ففداي الدي
ت ففأم ففل تحقيق ففا من خال اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة العلمي ففة
االستكشافية (.)SWH
ً
ثانيا :أدوات الدراسة:
 اختب ــار التحص ـ ـ ـ ـي ــل ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ي :تم إعف ففدام اختب ففارالتحصففيل الدراسف ي لقيا تحصففيل طالبات الصففا
الب ف ف ف ف ف ففاألففس ا س ف ف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ففي فففي ال ف ففدرو املفمفتففوي ف ففة عفلفى
اس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففاف ففات عملي ففة من الوح ففدة امللت ففارة ،ومر
إعدامه ألعدة خطوات منلا :إعدام جدو املواصففات
اعتمففاما على املب ف ف ف ففتويففات التعليميففة الثالثففة وا وزان
املمدمة حبف ف وثيقة التقويم التربوي الصف ففامرة عن
وزارة التربيففة والتعليم ألب ف ف ف ففلطنففة عمففان وهي :املعرفففة
( ،)%30والتطبيق ( ،)% 50واالس ف ففتدال (،)% 20
وتم تص ف ف ف ففميم ج ف ففدو املواص ف ف ف فف ف ففات ب ف ففاالعتم ف ففام على
الفدرجفات من خال تقري لفا وفقفا لنب ف ف ف ف ا وزان لكل
مففوض ف ف ف ف ففو  ،ثففم إع ف ففدام م ففففرمات االخ فت فب ف ففار ،وت فكف دفو َن
االختب ففار من ثالث ففة أس ف ف ف ففلل ففة :الب ف ف ف ففعا ا و وع ففدم

مادة الدراسة وأدواتها:
اشتملت مامة الدراسة وأمواالا على اآل :
ً
أوال :مادة الدراسة:
ملي ف ففل املعلم :تمثل ف ففت م ف ففامة ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة في ملي ف ففل
للمعلمففة في وحففدة (املوام النقيففة وامللففالي واملمففاليففل) في
مامة العلوم للصف ف ففا البف ف ففاألس ا سف ف ففاس ف ف ف ي تم إعدامه وفقا
الس ف ف ف ففتراتيجيفة الكتفابفة العلميفة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافيفة ((SWH
لالسف ف ففترشف ف ففام با في عملية تطبيق الدراسف ف ففة على املجموعة
التجريبي ففة ،وق ففد تم اختي ففار ه ففذه الوح ففدة الحتواهل ففا على
مجموعة كبيرة من ا يشفطة االسفتقصفائية ،ولتزامن وقت
الفتفطفبفيفق مفس وح ف ففدات الففص ف ف ف ف ف ففل ال ف ففدراس ف ف ف ف في الفث ف ففايف  .تفم
االس ف ف ف ففتفففامة من املبففامة التوجهليففة املوض ف ف ف فمففة في مراحففل
اس ف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ف ففتكش ف ف ففافية ( )SWHفي
ا مبي ففات وال ففدراس ف ف ف ف ففات الب ف ف ف ف ففابق ففة ك ففدراس ف ف ف ف ففة (ا جمع ففان
و خرين2015 ،؛ )Akkus et al., 2007لتص ففميم مرو
وفق االستراتيجية .د
وتكون من اآل :
 .1اإلطففار النظري :د
تكون اإلطففار النظري من املففامة
العلمي ففة الدي أع ففده ففا الب ففاحث ففان لتوض ف ف ف ففيح اس ف ف ف ففتراتيجي ففة
الكتابة العلمية االس ف ففتكش ف ففافية ( ،)SWHإد يش ف ففتمل على
التعريا باس ف ف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافية
( ،)SWHوأهف ففداف ف ففا ،وخطوات تنفيف ففذهف ففا ،ومور كف ففل من
املعلم واملتعلم في تطبيق ا ،ومجموعة من املراجس العراية
الدي تم جمس املعلوم ففات الب ف ف ف ف ففابق ففة منل ففا ،والدي يمكن أن
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والكتفابفة العلميفة في أثنفاء القيفام بفا يش ف ف ف فطفة العمليفة
ويتكون من ( )5عبف ففارات ،والغف ففت الف ففدرجف ففة النلف ففائيف ففة
للمقيففا ( )36مرجففة ،ألعففدهففا تم ص ف ف ف فيففا ففة عبففارات
املقيا  ،ثم التحقق من الصد الظاهري للمقيا
ومناسفبتا لتحقيق أهداي الدراسفة ألعرضفا على ()5
من املمكمين التربويين من أسف ف ف ف ف ففات ففذة من ففا ج وطر
تدريس العلوم ،وعدم من مشرفي ومشرفات العلوم،
ومعلم ففات العلوم ،وق ففد تم إجراء التع ففديالت الالزم ففة
في ضوء مالحظاالم ومقترحاالم.
وتم قيف ففا ثبف ففات املقيف ففا من خال تطبيق ففا
على عين ففة مكوا ففة من ( )30ط ففالب ففة من ط ففالب ففات الص ف ف ف ففا
الثففامن ا س ف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي في إحففدى املففدار التففاألعففة للمففديريففة
العففامففة للتربيففة والتعليم بمحففافظففة ش ف ف ف فمففا البففاطنففة ،وتم
حبف ف ففا الثبات بين مفرمات املقيا باسف ف ففتخدام معاملة
ألفففا كروابففا ( ،)Alpha Cronbachوقففد بلد معففامففل ألففا
( ،)0.78حي عد هذه القيمة مقبولة تراويا وص ف ف ف ففا مة
راض ال ففدراس ف ف ف ف ففة ،وتم اعتم ففام فل ففة االس ف ف ف ففتج ففاب ففة وفق ففا
ملقيف ففا ليكرت الثالت ليتنف ففاسف ف ف ف ف ف مس املرحلف ففة العمري ففة
لفلفعفيفن ف ففة ،بفحفي ف ف يفكفون مفواففق ( ،)3مفح ف ففاي ف ففد ( ،)2و فيفر
موافق ( ،)1ويوضا امل مق ( )3الصورة النلائية للمقيا
التكافؤ بين مجموعتي الدراسة:
أوال :اختبار التحصيل الدراس ي:
تم اختبار التكافع ملجموعدي الدراس ففة الض ففابطة
والتجريبي ففة في اختب ففار التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي من خال
تطبيقا قبليا ملجموعدي الدراسف ف ففة ،ثم حبف ف ففا املتوسف ف ف
ا مب ف ف ف ففاب واالاحراي املعيفاري ،وملعرففة مفا إدا كفاافت مالفة
إحصففائيا ،تم اسففتخدام اختبار "ت" للعينتين املبففتقلتين
كما هو موضا في جدو ()3

مفرماتفا ثمفاايفة من او أس ف ف ف ففللفة االختيفار من متعفدم
لكل مفرمة مرجتان ،والب ففعاالن الثاي والثال عبارة
عن أس ف ففللة مقالية ،ول ما أربس وعش ف ففرون مرجة ،وقد
بلغ ف ففت ال ف ففدرج ف ففة الكلي ف ففة لالختب ف ففار ( )40مرج ف ففة ،وتم
التحقق من الص ف ففد الظاهري لالختبار ألعرض ف ففا على
( )10من املمكمين التربويين من أص ف ف ف فم ففا خبرة في
ت ففدريس العلوم ،ثم قي ففا ثب ففات ففا من خال تطبيق ففا
على عينة مكواا من ( )30طالبة من طالبات الصا
الثامن ا س ففاسف ف ي في إحدى املدار التاألعة للمديرية
العفامفة للتربيفة والتعليم بمحفافظفة ش ف ف ف فمفا البفاطنفة،
وحب ف ف ف ففا الثبفات بين مفرمات االختبفار بفاس ف ف ف ففتخفدام
معفاملفة ألففا كروابفا ( ،)Alpha Cronbachوقفد بلد
معفامفل ألففا ( ،)0.71حيف عفد هفذه القيمفة مقبولفة
تراويا وصف ف ففا مة راض الدراسف ف ففة ،ويوضف ف ففا امل مق
( )2الصورة النلائية لالختبار.
مقياس اتجاهات طالبات الصف السابع األساس ي
نحو الكتابة العلمية :وهدي هذا املقيا إلى قيا
أثر اس ف ف ف ففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االس ف ف ف ففتكشف ف ف ف ففافيففة
( )SWHفي تنمية اتجاهات طالبات الص ف ففا الب ف ففاألس
ا سف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي احو الكتففابففة العلميففة ،حيف تم تحففديففد
أألعف ففام املقيف ففا ألعف ففد االطال إلى ألعض الف ففدراسف ف ف ف ف ففات
وا مبيات الب ف ففابقة الدي تناولت اس ف ففتراتيجية الكتابة
العلميففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافيففة ( )SWHكففدراس ف ف ف ف ففة كيس
و خ ف ف ف فري ف ف ف ففن ) ،)Keys et al., 1999ومراس ف ف ف ف ف ف ف ففة
عمر( ،)2013ومراسف ف ف ففة الشف ف ف ففيخ ( ، )2017الدي
تناولت اس ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ففتكش ف ففافية
( )SWHحيف ف تم تح ففدي ففد ألع ففدين للمقي ففا وهم ففا:
أهميف ففة الكتف ففابف ففة العلميف ففة ويتكون من ( )12عبف ففارة ،

جدو ( :)3اتائ اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية ملتوس مرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في
اختبار التحصيل الدراس ي القبلي
املستويات
التعليمية

املجموعة

الدرجة

املعرفة

12

التطبيق

20

املتوسط
الحسابي

العدد

قيمة "ت" عند د.ح
()47

االنحراف
املعياري

الضابطة

25

0.32

0.73

التجريبية

24

0.06

0.38

الضابطة

25

0.30

0.18
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مستوى
الداللة

0.80

0.57

0.57

0.38

املجلة البعومية للعلوم التربوية – العدم  - 69الرياض (رج 1442هف  /فبراير2021م)

االستدال
ال ف ف ف ففدرج ف ف ف ففة
الكلية

8
40

التجريبية

24

0.72

0.40

الضابطة

25

0.40

0.29

التجريبية

24

0.12

0.82

الضابطة

24

1.84

0.08

التجريبية

25

0.95

0.58

0.87

0.54

0.61

0.42

ثاايا :مقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية:
تم اختبار تكافع مجموعدي الدراسف ففة التجريبية
والض ففابطة في مقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية من
خال تطبيق اختبار قبليا للمجموعتين مبفا املتوسف
ا مباب ماء املجموعتين في املقيا واالاحراي املعياري
ملعرففة مفا إدا كفاافت الفرو مالفة إحصف ف ف ف ففائيفا ،واس ف ف ف ففتخفدام
"ت" للعينتين املبتقلتين كما هو موضا في جدو (.)4

يتبين من جف ففدو ( )3تقف ففار قيم املتوس ف ف ف ف ا مب ف ف ف ف ف ففاب
واالافحفراي املفعفي ف ففاري ملفجفمففوعفدففي ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة الفتفجففريفبفي ف ففة
والض ف ف ففابطة في اختبار التحص ف ف ففيل الدراس ف ف ف ي ،كما أن قيمة
"ت" ير مالة إحص ففائيا في املب ففتويات :املعرفة ،والتطبيق،
واالس ف ف ف فت ف ففدال واملجمو كلي ف فا ،وال ف ففذي يعك ف ففد على تك ف ففافع
املجموعتين التجريبي ف ففة والضف ف ف ف ف ففابط ف ففة في مقي ف ففا اختب ف ففار
التحصيل الدراس ي قبل البدء بتطبيق الدراسة.

جدو ( :)4اتائ اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية ملتوس مرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في
مقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية القبل
البعد

الدرجة

أهمية الكتابة العلمية

36

الكتابة العلمية في أثناء القيام
باألنشطة العملية

15

الدرجة الكلية

51

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة "ت" عند د.ح
()47

مستوى
الداللة

الضابطة

25

2.48

0.16

0.29

0.20

التجريبية

24

3.41

0.88

الضابطة

25

0.57

0.39

التجريبية

24

3.33

2.88

الضابطة

25

0.49

0.81

املجموعة

التجريبية

24

يتبين من ج ففدو ( )4تق ففار قيم املتوس ف ف ف ف ا مب ف ف ف ف ففاب
واالافحفراي املفعفي ف ففاري لفك ف ف ّفل مففن مفجفمففوعفدففي ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة
التجريبيةوالضف ف ففابطة في مقيا االتجاهات احو الكتابة
العلمي ف ففة ،كم ف ففا أن قيم ف ففة "ت" ير مال ف ففة إحص ف ف ف ف ف ففائي ف ففا في
ال فب فع ف ففديففن وامل فج فمففو ك فل في ف فا ،وال ف ففذي يففعك ف ففد ع فلففى ت فك ف ففافففع
املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي.
خطوات الدراسة:
ق ف ففام الفب ف ففاحفث ف ففان ب ف ففاإلجفراءات اآلتفي ف ففة لفتفحفقفيففق أه ف ففداي
الدراسة:

6.75

0.06

0.45

0.29

0.15

5.36

 )1االطال على ا مبيات والبحوط البابقة الدي تناولت
اسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية ()SWH
والتحص ف ف ف ففيل الدراس ف ف ف ف ي ،وتكوين االتجاهات اختيار
وحففدة "املوام النقيففة واملمففاليففل وامللففالي " في مففامة
العلوم للص ف ف ف ففا الب ف ف ف ف ففاألس ا س ف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي لتبنى علهل ففا
الدراسة.
 )2إعدام مامة الدراسففة (مليل املعلم) لالسففتعااة با في
ت ففدريس املجموع ففة التجريبي ففة من ط ففالب ففات الص ف ف ف ففا
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)3

)4

)5

)6

)7

)8

التطبيق ،وملعرف ففة وجوم أي ع ففديالت أو مالحظ ففات
على الدليل من قبل املعلمة املطبقة.
 )9التطبيق البع ففدي الختب ففار التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي،
وم فق في ف ففا االت فج ف ففاه ف ففات ا فح ففو ال فك فت ف ففاب ف ففة ال فع فل فم في ف ففة
للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
 )10التحليل اإلحصف ف ف ففائ الختبار التحصف ف ف ففيل الدراس ف ف ف ف ي
وم فق في ف ففا االت فج ف ففاه ف ففات ا فح ففو ال فك فت ف ففاب ف ففة ال فع فل فم في ف ففة
باسف ف ففتخدام ا مزمة اإلحصف ف ففائية للعلوم االجتماعية
(.)SPSS
 )11عرض ات ففائ ال ففدراس ف ف ف ف ففة ومن ففاقش ف ف ف ففتل ففا ،والتوص ف ف ف ف ففل
ملجموعة من التوص ف ففيات واملقترحات في ض ف ففوء اتائ
الدراسة الدي توصل إلهلا الباحثان.
املعالجة اإلحصائية:
ق
ط ِّبق التحليل اإلحصف ف ف ففائ للبيااات في هذه الدراسف ف ف ففة من
خال املعففا جففة اإلحصف ف ف ف ففائيففة بففاس ف ف ف ففتخففدام براففام ا مزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSعلى النحو اآل :
 )1حب ففا ثبات اختبار التحص ففيل الدراس ف ي ،ومقيا
اتجفاهفات احو الكتفابفة العلميفة بفاس ف ف ف ففتخفدام معفاملفة
ألفا كروابا (.)Alpha Cronbach
 )2حب ف ف ف ف ففا املتوس ف ف ف فط ففات ا مب ف ف ف ف ففابي ففة ،واالاحراف ففات
املعي ففاري ففة لنت ففائ ال ففدراس ف ف ف ف ففة في اختب ففار التحص ف ف ف في ففل
الدراس ي ،ومقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية.
 )3اختبففار "ت" للمجموعففات املب ف ف ف ففتقلففة ،للتحقيق من
تكافع املجموعتين التجريبية والض ف ف ف ففابطة في اختبار
التحصيل الدراس ي.
 )4اختبففار "ت" للمجموعففات املب ف ف ف ففتقلففة ،للتحقيق من
تكافع املجموعتين التجريبية والضف ف ففابطة في مقيا
االتجاهات احو الكتابة العلمية.
 )5اختبففار "ت" للمجموعففات املب ف ف ف ففتقلففة ،للتعري على
الفرو بين املجموعتين التجريبي ففة والض ف ف ف ف ففابط ففة في
اختبار التحص ف ف ف ففيل الدراس ف ف ف ف ي ،ومقيا االتجاهات
احو الكتابة العلمية.
 )6حب ف ف ففا تجم أثر اس ف ف ففتخدام اس ف ف ففتراتيجية الكتابة
العلمي ففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة ( )SWHفي التحص ف ف ف في ففل
الفدراس ف ف ف ف ي ،واالتجفاهفات احو الكتفابفة العلميفة حيف

الب ف ففاألس ا س ف ففاس ف ف ي باس ف ففتخدام اس ف ففتراتيجية الكتابة
العلمية االستكشافية (.)SWH
إعف ففدام أموات الف ففدراسف ف ف ف ف ففة ،والدي تمثلف ففت في اختب ففار
التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي ،ومقي ففا االتج ففاه ففات احو
الكت ففاب ففة العلمي ففة ،ثم تحكيم م ففا من مجموع ففة من
امللتص ف ف ف ففين للتفأكفد من ص ف ف ف ففدق فا ومالءمتلفا لتحقيق
أ راض ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة ،وحب ف ف ف ف ف ففا ثب ف ففاالم ف ففا ب ف ففالطر
اإلحصائية املبتخدمة في البحوط التربوية.
اختي ففار مجتمس ال ففدراس ف ف ف ف ففة وال ففذي تمث ففل في ط ففالب ففات
الصفا البفاألس ا سفاسف ي في سفلطنة عمان بمحافظة
ش ف ف ف فمفا البفاطنفة ،واختيفار عينفة الفدراس ف ف ف ففة املمفدمة
قص ف ف ف ف ففدي ففا من م ففدار املم ففافظ ففة ،وا ففاالعتم ففام على
مش ففرفة مامة العلوم تم ترش ففيح معلمتين متكافلتين
من حي ا لبرة والكفاءة من كل مدرسة.
ا مص ف ففو على املوافقة الرس ف ففمية لتطبيق الدراس ف فة
خال الفص ف ف ففل الدراس ف ف ف ي الثاي من العام الدراس ف ف ف ي
2019/2018م ،من املكت ف ف الفني للف ففدراس ف ف ف ف ف ففات
والتطوير بوزارة التربيفة والتعليم ،ومائرة اإلش ف ف ف فراي
التربوي بمديرية شما الباطنة.
التأكد من تكافع املجموعتين التجريبية والض ف ففابطة
في اختبار التحص ففيل الدراس ف ي ،ومقيا االتجاهات
احو الكتفابفة العلميفة ،من خال اس ف ف ف ففتخفدام اختبفار
"ت" للمجموعففات املب ف ف ف ففتقلففة لنتففائ املجموعتين في
التطبيق القبلي.
ت ف ففدري ف ف املفعفلفم ف ففة املفتفع ف ففاوا ف ففة لفت ف ففدريفس املفجفمفوع ف ففة
التجريبية باسف ف ففتخدام اسف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية
االسف ف ف ففتكشف ف ف ففافية ( )SWHمن خال تطبيق الباح
ا و االس ف ف ف ففتراتيجي ففة على ال ففدرو الثالث ففة ا ولى في
مليل املعلم مس حضور املعلمة.
البدء بتطبيق الدراس ف ف ففة ،والذي اس ف ف ففتمرت ملدة ()5
أس ف ف ف ف ف ف ف ففاب ف ف ف فيف ف ف ففس ،ح ف ف ف في ف ف ف ف بف ف ف ففدأت 2019/3/17م
وااتل ففت2019/4/22م ،وخال فترة التطبيق ق ففام
البفاحثفان بمتفاألعفة املعلمفة من خال حض ف ف ف ففور ألعض
ا مص ف ف ف ففه ألش ف ف ف فكففل مب ف ف ف ففتمر ،للتففأكففد من ص ف ف ف فمففة

31

املجلة البعومية للعلوم التربوية – العدم  - 69الرياض (رج 1442هف  /فبراير2021م)

قحب ف ف ف عن طريق إيجام مربس إيتا ( )ƞ2باسف ف ففتخدام
املعفاملفة ( = ƞ2ت/ 2ت +2مح) ،حيف (ت) لبألعفام
أو امل فج فم ففو ال فك فل ففي ،و(مح) ه ففي مرج ف ففات ا فم ففري ف ففة،
وحبف تصفنيا (ّ (Eta squared
يعد التأثير صفغيرا
عن ففد  ،0.04ومتوس ف ف ف فط ففا عن ففد  ،0.06وكبيرا عن ففد
.0.14
نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :أثفر اس ف ف ف فتفخ ف ففدام اس ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االستكشافية ( )SWHفي التحصيل الدراس ي:
لإلجفابفة عن الب ف ف ف ففعا ا و "مفا أثر اس ف ف ف ففتراتيجيفة
الكتابة العلمية االسف ف ف ففتكشف ف ف ففافية ( )SWHفي التحص ف ف ففيل
الدراس ف ي لدى طالبات الص ففا الب ففاألس ا س ففاس ف ي في مامة
العلوم؟" ،ص ف ففيغت الفرض ف ففية ا ولى بص ف ففيغة ص ف فففرية "ال
يوجففد فر ما إحص ف ف ف ف ففائيففا عنففد مب ف ف ف ففتوى الففداللففة ( =α

 )0.05بين متوس ففط مرجات طالبات مجموعدي الدراس ففة
التجريبي ف ففة والض ف ف ف ف ف ففابط ف ففة في التطبيق البع ف ففدي الختب ف ففار
التحصيل الدراس ي في مامة العلوم".
ّق
وللتحقق من ص ف ف ف فم ففة الفرض ف ف ف في ففة ،ط ِبق اختب ففار
التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي التطبيق البع ففدي على ط ففالب ففات
املجموعتين ألعد االاتلاء من مراس ف ف ففة وحدة "املوام النقية
ق
واملماليل وامللالي " ،ثم أجريت ا مب ففابات اإلحص ففائية
إليجففام املتوس ف ف ف فطففات ا مبف ف ف ف ففابيففة واالاحرافففات املعيففاريففة
ماء مجموعدي ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة واس ف ف ف ففتخ ف ففدام اختب ف ففار "ت"
للعينتين املب ف ف ف ففتقلتين ()Independent Sample t-test
مب ف ف ف ف ففا مالل ففة الفرو بين املتوس ف ف ف فط ففات ا مب ف ف ف ف ففابي ففة
ملجموعدي الفدراسف ف ف ف ففة وتجم ا ثر في اختبفار التحص ف ف ف فيفل
الدراس ي ،كما يوضا جدو (.)5

جدو ( :)5اتائ اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية وتجم ا ثر ملتوس مرجات املجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار التحصيل الدراس ي البعدي
املس ـ ـ ـ ــتوي ــات
التعليمية

املـ ـت ــوس ـ ـ ـ ـ ــط
الحسابي

االنـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراف
املعياري

قـ ـيـ ـم ـ ــة "ت"
عـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــد د.ح
()47

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى
الداللة

قيمةƞ 2

حجم األثر

1.72

1.90

0.063

-

-

الدرجة

املجموعة

العدد

املعرفة

12

الضابطة

25

5.48

التجريبية

24

6.35

1.47

التطبيق

20

الضابطة

25

9.70

3.76

التجريبية

24

12.04

3.97

االستدالل

8

الضابطة

25

3.00

1.25

التجريبية

24

3.64

1.99

الدرجة
الكلية

40

الضابطة

24

18.18

5.89

التجريبية

25

22.02

5.51

2.11
1.36
2.43

*0.040
0.179
*0.019

0.087
0.112

متوس
متوس

*ما عند مبتوى 0.05

إحصف ف ف ف ففائيفا عنفد مب ف ف ف ففتوى ماللفة ( )0.05 =αفي مب ف ف ف ففتوي :
املعرفة واالسف ففتدال  .كما يتدف ففا من جدو ( )5أيضف ففا أن
تجم ا ثر الن ففات من اس ف ف ف ففتخ ففدام اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة
العلمية االسف ف ففتكشف ف ففافية ( )SWHفي التحصف ف ففيل الدراسف ف ف ي
جاء متوس ف ف ف ففطا ،حب ف ف ف ف قيمة مربس إيتا (،)Eta squared
ن يبففبة ما يفبففره املتغير املبففتقل (اسففتراتيجية الكتابة
العلمية االسف ففتكشف ففافية  )SWHمن التباين الكلي للمتغير
التاألس (اختبار التحصف ف ففيل الدراسف ف ف ي) بف ف ففاوي (،)0.112

تفوض ف ف ف ففا الفنفت ف ففائف ففي ج ف ففدو ( )5وجفوم ففر ما
إحص ف ف ففائيا عند مب ف ف ففتوى ماللة ( )0.05 =αبين متوس ف ف ففط
مرج ف ففات الفط ف ففالفب ف ففات مفجفمففوعفدففي ال ف ففدراس ف ف ف ف ف ففة الفتفجففريفبفي ف ففة
والضف ففابطة في الدرجة الكلية الختبار التحصف ففيل الدراسف ف ي
لصف ف ف ف ففا ا املجموع ففة التجريبي ففة في التطبيق البع ففدي ،كم ففا
يتدفا من ا جدو وجوم فر ما إحصفائيا عند مبفتوى
ماللة ( )0.05 =αفي مب ف ف ففتوى التطبيق لص ف ف ففا ا املجموعة
التجريبي ف ففة في التطبيق البع ف ففدي ،وع ف ففدم وجوم فر ما
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وهي عففد قيمففة متوس ف ف ف فطففة حبف ف ف ف ف التص ف ف ف ففنيا ،ومن د
ثم
يمكننا رفض الفرضف ف ف ففية الصف ف ف فففرية ا ولى والدي تنه على
أن "ال يوجففد فر ما إحصف ف ف ف ففائيففا عنففد مب ف ف ف ففتوى الففداللففة
( )α=0.05بيفن متفوس ف ف ف فطف مرج ف ففات ط ف ففالب ف ففات املجفمفوع ف ففة
التجريبيففة واملجموعففة الضف ف ف ف ففابطففة في اختبففار التحص ف ف ف فيففل
الدراس ي البعدي في مامة العلوم".
وفي ض ف ف ف ففوء ما س ف ف ف ففبق ،يمكن تفب ف ف ف ففير النتائ الدي
توص ف ف ف ففلت إلهلا الدراس ف ف ف ففة ا مالية في املب ف ف ف ففتويات املعرفية
للتحص ف ف ففيل الدراس ف ف ف ي (املعرفة ،والتطبيق ،واالس ف ف ففتدال ،
واختبار التحصيل الدراس ي كليا) على النحو اآل :
أوال :املعرفف ففة :أ رت النتف ففائ عف ففدم وجوم فر
ما إحصف ف ف ففائيا في مبف ف ف ففتوى املعرفة في اختبار التحصف ف ف ففيل
الدراس ف ف ي بين مجموعدي الدراس ف ففة ،ويعزى الب ف ففب في هذا
حبف ف ف ف ف مفا يراه أراولفد ( )Arnold, 2011في مراس ف ف ف فتفا أن
اتففائ تففأثير االس ف ف ف ففتراتيجيففة ال تظ ر على املففدى القص ف ف ف ففير،
حفي ف ف بفيففن أا ف ففا مففن الضف ف ف ف ففروري االس ف ف ف ف فتفمفرار فففي تفطفبفيففق
االس ف ففتراتيجية على مراحل عليمية مختلفة ومتص ف ففلة حدى
يتمكن الط ففال ف من اكتب ف ف ف ف ففا امل ففارات املطلوا ففة ،وه ففذا
يتفق كذلك مس اتائ مراس ف ف ف ففة )،(Mahammed, 2007
الدي و فففت االس ف ف ف ففتراتيجيففة وأكففدت ا مففاجففة لفترة تطبيق
تتجف ففاوز أربعف ففة أس ف ف ف ف ف ففابيس للتف ففأثير على مف وم الطلبف ففة عن
مورهم في التعلم وفق مبامة البنائية ،فإكب ف ف ف ففا الطال
م ففارات التعلم ال ففذا وان ففاء املعرف ففة بنفب ف ف ف ف ففا من خال
تطبيق االستراتيجية تحتاج إلى مدة زمنية طويلة.
كذلك قيام الطال باتبا م ارات االس ف ف ف ففتقص ف ف ف ففاء
للتوصفل إلى إجابات ا سفللة املطروحة ،ومناقشفتلا تحتاج
إلى ممارسفة مبفتمرة خال مراحل عليمية متواصفلة ،وفي
ه ففذه ال ففدراسف ف ف ف ف ففة مثال :في مر الكث ففاف ففة أعط ففت املعلم ففة
مكعبين من موام مج ولففة لففدى الطففالبففات لقيففا كتلتلمففا
وتجم م ف ففا؛ فق ف ففام ف ففت ك ف ففل ط ف ففالب ف ففة بت ف ففذكر مف وم ا جم
والكتل ففة وطريق قي ففا ك ففل منلم ففا وكت ففاب ففة اإلج ففاب ففة في مفتر
اليوميات ،ألعدها ااقشففت املعلمة إجاباالن وقامت براطا
بخاصية الكثافة ،هذا ساعد الطالبات على بناء معارف ن
بأافبف ف ف ن ،وهذا ما سف ف ففاعدهن على االحتفاظ باملعلومات
من خال اتبا خطواالا ،إد تقوم الطالبة بكتابة إجاباالا

لففبس ف ف ف ف فلفل ف ففة املفطففروح ف ففة أثفن ف ففاء ال ف ففدر فففي جفمفيففس مفراح ف ففل
االس ف ف ف ففتراتيجي ففة ،ودل ففك لك عكس ه ففذه اإلج ففاب ففات ف م ففا
واسف ف ف ففتيعا لا ملوضف ف ف ففو الدر  ،للتحقق من مقة اإلجابات
من خال املن ففاقش ف ف ف ف ففات الفرمي ففة وا جم ففاعي ففة ،ولكن م ففدة
التطبيق ال تكف إلكبا الطالبة هذه امل ارات.
ثاايا :التطبيق :أ رت اتائ الدراس ففة ا مالية
أن هنال أثرا الس ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ففتكش ففافية
( )SWHففي مبف ف ف ف فتفوى الفتفطفبفيفق ففي اخفتفب ف ففار الفتفحصف ف ف ف في ف ففل
الدراس ف ي ،حي أ رت وجوم فر ما إحص ففائيا لص ففا ا
املجوعففة التجريبيففة ،ويرى البففاحثففان أن من بين أس ف ف ف فبففا
دلففك هو أن الكتففابففة العلميففة في أثنففاء القيففام بففا يش ف ف ف فطففة
العملي ففة املب ف ف ف ففتخ ففدم ففة في تطبيق اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة
العلمية االسف ففتكشف ففافية ( ،)SWHف ففجعت الطالبات على
ش ف ف ف ففرح وتفب ف ف ف ففير ألعض املف ففاهيم العلمي ففة ،وراط ففا بم ففا تم
علما س ففابقا خال العمل في مجموعات ،حي ترى يمان
( )Yaman, 2018بفأن قيفام الطفالبفة بفا يش ف ف ف فطفة العمليفة
امللتبري ف ففة خال تطبيق اس ف ف ف ففتراتيجي ف ففة الكت ف ففاب ف ففة العلمي ف ففة
االسف ففتكشف ففافية ( )SWHبما تتضف ففمنا من تحديد ا سف ففللة
دات ال فتففوج ف ففا ال فع فل فمففي ،وفففرض ال ففففرض ف ف ف ف في ف ففات ،وك فت ف ففاب ف ففة
التنبعات ،وتصف ففميم و جراء التجار العلمية مس ف ففجيل
وتحليل النتائ وعرض ف ف ف ف ا ومناقش ف ف ف ففتلا مس املعلمة وزميلتلا
مب ف ف ف ففتن ففدة ب ففا ج والبراهين العلمي ففة يجع ففل التعلم أكثر
فع ففالي ففة ،واس ف ف ف ففتط ففاع ففت الط ففالب ففة إمرال أفك ففاره ففا الب ففديل ففة
وتصف ف ف ففوي لا مما أمى إلى تحبف ف ف ففين أماهلن في تطبيق املعرفة
الفعفلفمفي ف ففة ،ومفن أمفثفل ف ففة املفف ف ففاهفيفم الفعفلفمفي ف ففة الفدفي قمرس ف ف ف ف ف ففت
للطففالبففات من خال ممففارس ف ف ف ف ففة الكتففابففة العلميففة" :مف وم
اللزوجفة" ،و"الكثفاففة" ،و"الفذوافاايفة" وتفب ف ف ف ففيرهفا حب ف ف ف ف
"النظريففة ا جزيةيففة للمففامة" والدي بففدورهففا توجففا الطففالبففات
إلفى الفتفركفيفز عفلفى املفف ف ففاهفيفم مفن خفال الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
املرتبط ففة ب ففا يش ف ف ف فط ففة العملي ففة ،للتمكن من اس ف ف ف ففتيع ففا
املف وم وراطف ففا بف ففالظواهر العلميف ففة ( Baru & Mohan,
.)2005
ثفالثفا :مب ف ف ف ففتوى االس ف ف ف فتفدال  :يقيس مب ف ف ف ففتوى
االس ف ف ف فت ففدال ق ففدرة الط ففالب ففة على الرا وتكوين العالق ففات
بين املف ف ففاهيم والدي عكس م ف ففارات التفكير العلي ف ففا مث ف ففل
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وص ف ف ففقل أو غيير املفاهيم العلمية (،)Key et al., 1990
واينت مراس ف ففة أمبوس ف ففعيدي ( )2007أن االس ف ففتراتيجيات
الدي يش ف ف ف فك ففل املتعلم فهل ففا محور الت ففدريس كففاس ف ف ف ففتراتيجي ففة
الكت ففاب ففة العلمي ففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة ( )SWHيتحم ففل فهل ففا
املتعلم مبف ف ف ففعولية كبيرة في أثناء التعلم للوصف ف ف ففو إلى حل
املش ف ف ف فكفالت املفعفط ف ففاة ل ف ففا ،ويفم ف ففار أافواع ف فا مفخفتفلفف ف ففة من
ا يش ف ف ف فطفة التعليميفة الفذي تكب ف ف ف فبفا املعلومفات العلميفة،
والطريقففة العلميففة ،وعففدما من امل ففارات العقليففة والعلميفة
البب ف ف ف ففيط ف ففة واملعق ف ففدة ،ه ف ففذا كل ف ففا يعم ف ففل على بق ف ففاء ه ف ففذه
املعلومات وامل ارات لفترة زمنية طويلة ،وأش ف ف ففارت مراسف ف ففة
أوبب ف ففتا وماواينمير ()Opstal & Daubenmire, 2015
ومراسة هااد و خرين ( )Hand et al., 2004أن استخدام
االسفتراتيجية عزز لدى الطالبات امل ارات املعرفية العليا،
حفي ف ف وففرت لف فن فف فم ف ففا أفض ف ف ف ف ف ففل لفلفمفف ف ففاهفيفم مفن خفال
التخطي للنش ف ف ف ف ففا العملي ،والتنبع بففا حففداط ،وكيفيففة
عرض النتفائ مس تنظيم املالحظفات وراط فا بفالتفب ف ف ف ففيرات
وا ج ،والبح ف ف عن املعرف ف ففة من مص ف ف ف ف ف ففامر عليمي ف ففة
مختلفة ،ثم كتابة التقرير االس ف ف ففتقص ف ف ففائ الذي يش ف ف ففتمل
على ا س ف ف ف ففللففة املطروحففة ،ومجريففات النشف ف ف ف ففا العملي مس
املش ف ف ف ف ففاهففدات والتفب ف ف ف ففيرات ،ويرى البففاحثففان أن تواض ف ف ف ففس
النتف ففائ قف ففد يعزى إلى أن طف ففالبف ففات املجموعف ففة التجريبيف ففة
يمفارس ف ف ف ففن الكتفابفة العلميفة املنظمفة وال فامففة و مرة مما
يعني أن ات ففائ التعلم ق ففد تكون ألب ف ف ف ففيط ففة وقليل ففة ،فبع ففد
س ف ف ف ففعا املعلم ففة املتع ففاوا ففة عن امل ففام الكت ففابي ففة الدي كففاا ففت
تقوم لا الطالبات سف ف ففابقا اتدف ف ففا أنلا تقتصف ف ففر على النقل
والت ليه ولم تتطور إلى الكت ففاب ففات الت ففأملي ففة واإلب ففداعيففة
وهذا يتفق مس اتائ مراسة (عمر.)2013،
ث ف ففاا في ف فا :أث ففر اس ف ف ف ف فت فرات في فج في ف ففة ال فك فت ف ففاب ف ففة ال فع فل فم في ف ففة
االس ف ف ف ففتكشف ف ف ف ففافيفة ( )SWHفي اتجفاهفات طفالبفات الص ف ف ف ففا
الباألس ا ساس ي احو الكتابة العلمية:
لإلج ففاب ففة عن الب ف ف ف ففعا الث ففاي من ال ففدراس ف ف ف ف ففة،
وال ف ففذي ا ّ
ص ف ف ف ف ف فا "م ف ففا أثر اس ف ف ف ففتراتيجي ف ففة الكت ف ففاب ف ففة العلميف ففة
االس ف ف ف ففتكشف ف ف ف ففافيفة ( )SWHفي اتجفاهفات طفالبفات الص ف ف ف ففا
الب ف ف ف ف ففاألس ا س ف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي احو الكتففابففة العلميففة؟" ،ص ف ف ف ففيغففت
الفرض ف ف ف فيفة الثفاايفة بص ف ف ف ففيغفة ص ف ف ف فففريفة " ال يوجفد فر ما

التحليل والتركي  ،وقد أشف ف ف ففارت اتائ الدراسف ف ف ففة إلى عدم
وجوم فر ما إحص ف ف ف ف ف ففائيف ففا بين املجموعتين ،فقف ففد جف ففاء
متوس ف ف ف ف أماء املجموعتين متب ف ف ف ف ففاويففا تقريبففا ،وقففد يعزى
اتائ الدراسف ف ففة إلى أن املبف ف ففاحة الدي أعطيت للطالبات في
التحليف ففل والتخطي والتقويم لم تكن فك ففافيف ففة ،وأيض ف ف ف ف ف فا
عملي ففة را املف ففاهيم الرئيب ف ف ف ف ففة وتكوين فكرة ع ففام ففة عن
تص ف ف ف ففنيا املوام في الوح ف ففدة امللت ف ففارة يحت ف ففاج املزي ف ففد من
الوقت ،فتنفيذ ألعض املناقش ف ف ف ففات الصف ف ف فففية والدي عق
ا يش ف ف ف فط ففة العملي ففة تتطل ف وقت ففا طويال مون التركيز على
امل ففام الكتففابيففة ،كمففا إن في بففدايففة تطبيق الففدراسف ف ف ف ففة تكون
لفدى الطفالبفات ش ف ف ف ففعور بفالقلق من قيفام ن بكتفابفة النتفائ
وعرضف ا ومناقشفتلا في أثناء قيام ن با يشفطة العملية مس
ا خذ ألعين االعتبار أن الطريقة تطبق و مرة بالنبف ف ف ففبة
للط ف ففالب ف ففات وهو م ف ففا يتطل ف ف وقت ف ففا لف م االس ف ف ف ففتراتيجي ف ففة
وتطبيق ا ألشكل الصميح وهذا يتفق مس مراسة (الرجعي،
 ،)2007من ج ف ففة أخرى إن وجوم ا يش ف ف ف فطف ففة العمليف ففة
القائمة على االسف ف ف ففتقصف ف ف ففاء املوجا يدفس املعلمة إلى تنفيذ
هذه ا يش ففطة مون ال جوء إلى أس ففالي ب ففاعد الطالبات
على تنمية م ارات التفكير العليا ،واكتبففا هذه امل ارات
يحتاج إلى وقت وممارسف ففة مبف ففتمرة ،وهذا ما أشف ففارت إليا
اف فت ف ففائف ف مراس ف ف ف ف ف ففة شف ف ف ف ف ففرومر وجف ففريف فنف فبف ففو ( & Schroeder
.)Greenbowe, 2008
راألعا :اختبار التحصيل الدراس ي ككل:
أ رت اتفائ الفدراسف ف ف ف ففة ا مفاليفة أن هنفال أثرا
السف ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االسف ف ففتكشف ف ففافية ( )SWHفي
مب ف ففتوى اختبار التحص ف ففيل الدراس ف ف ي ككل ،حي أ رت
وجوم فر ما إحص ف ففائيا لص ف ففا ا املجموعة التجريبية في
التطبيق البع ففدي ،وأش ف ف ف ف ففارت ال ففدراس ف ف ف ف ففات الب ف ف ف ف ففابق ففة أن
اس ف ف ف ففتراتيجيففة الكتففابفة العلميففة االس ف ف ف ففتكشف ف ف ف ففافيففة ()SWH
تنش ف ف ف ف العمليففات العقليففة واملعرفيففة لففدى الطففالبففات من
خال املمارسات في أثناء تطبيق مراحل االستراتيجية الدي
عتمففد على را املعرفففة الب ف ف ف ف ففابقففة بففاملعرفففة ا مففاليففة ،إد
عمفل االس ف ف ف ففتراتيجيفة على ب ف ف ف ف يفل بنفاء املعرففة من خال
امل ففام الكت ففابي ففة الدي تقوم ل ففا الط ففالب ففة ككت ففاب ففة التقرير
االس ف ف ف ففتقص ف ف ف ففائ  ،والنظرة التفأمليفة الدي ب ف ف ف ففاعد على بنفاء
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إحص ف ففائيا عند مب ف ففتوى الداللة ( )α=0.05بين متوس ف ففط
مرجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة
في مقي ففا االتج ففاه ففات احو الكت ففاب ففة العلمي ففة البع ففدي".
ق
ولفإلج ف ففاب ف ففة عفن ه ف ففذا الب ف ف ف ففعا طفبفق مفقفي ف ففا اتفج ف ففاه ف ففات
الط ففالب ففات احو الكت ففاب ففة العلمي ففة ألع ففد االاتل ففاء من ت ففدريس
العينففة وحففدة "املوام النقيففة واملمففاليففل وامللففالي " ،حيف
قحب ف ف ففبت املتوس ف ف ففطات ا مب ف ف ففابية واالاحرافات املعيارية،

ماء كففل من املجموعففة الضف ف ف ف ففابطففة والتجريبيففة ،واختبففار
"ت" للعينيتين املب ف ف ف ففتقلتين (Independent Sample t-
 ،)testمبف ففا ماللة الفرو بين املتوسف ففطات ا مبف ففابية
ماء املفجفمفوعفتفيفن الض ف ف ف ف ف ففابفط ف ففة والفتفجفريفبفي ف ففة ففي مفقفي ف ففا
اتجاهات طالبات الصف ففا البف فاألس ا سف ففاسف ف ي احو الكتابة
العلمية كما هو موضا في جدو (.)6

جدو ( :)6اتائ اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية وتجم ا ثر ملتوس مرجات املجموعتين التجريبية
والضابطة في مقيا االتجاهات احو الكتابة العلمية البعدي
الدرجة

املجموعة

العدد

املتوسط

االنحراف
املعياري

قيمة "ت" عند
د.ح ()47

مستوى
الداللة

قيمة
ƞ2

أهمية الكتابة العلمية

36

الضابطة

25

31.16

3.56

2.07

*0.04

0.08

التجريبية

24

32.96

2.35

الكتابة العلمية في أثناء القيام
با يشطة العملية

15

الضابطة

25

12.48

1.78

التجريبية

24

13.71

1.55

الدرجة الكلية

51

الضابطة

25

43.64

4.49

البعد

التجريبية

24

46.67

2.57
2.76

*0.01
*0.00

0.123
0.140

حجم
األثر
متوس
متوس
كبير

2.97

على أاف ففا "ال توجف ففد فرو مالف ففة إحص ف ف ف ف ف ففائيف ففا بين مرجف ففات
طففالبففات املجموعففة التجريبيففة و املجموعففة الضف ف ف ف ففابطففة في
التطبيق البعدي ملقيا اتجاهات الطالبات احو الكتابة
العلمية".
البع ف ففد ا و  :اتج ف ففاه ف ففات الط ف ففالب ف ففات احو أهمي ف ففة
الكت ففاب ففة العلمي ففة :يرى الب ففاحث ففان أن ط ففالب ففات املجموع ففة
التجريبي ففة ّ
كوا ففت اتج ففاه ففات إيج ففابي ففة احو أهمي ففة الكت ففاب ففة
الفعفلفمفي ف ففة مففن خففال اس ف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االسف ف ف ف فتفكش ف ف ف ف ف ففاففي ف ففة ( ،)SWHحفي ف ف إن مفراح ف ففل تفطفبفيفق
االس ف ففتراتيجية في أثناء ا مص ف ففة الدراس ف ففية بما ش ف ففملا من
مناقش ف ف ففات هامفة ،وم ام كتابية عززت ش ف ف ففعور الطالبات
باملشف ففاركة في ا يشف ففطة العملية امللتبرية ،وأصف ففبحن أكثر
إمراكا وفاعلية ،وهذا يظ ر في قيمة متوس ف ف البعد ا و
حي بلغت قيمة املتوس ف ف ( )32.9وهو ما إحص ف ففائيا،
إد يوض ف ف ف ففا أن الط ففالب ففات أمركن أهمي ففة الكت ففاب ففة في بن ففاء
وتوض ف ف ف ففيح املعرفففة حي ف اتفقففت مس اتففائ مراس ف ف ف ف ففة هففااففد
و خرين ( ،)Hand et al., 2004كما أتاحت االس ففتراتيجية
للطالبات الفرصف ف ف ففة للبح واالطال على مصف ف ف ففامر التعلم
امللتلفف ففة فك ففأحف ففد مراحل ف ففا ،فمثال في مر الطفو بحثف ففت

يوض ف ف ف ففا ج ف ففدو ( )6املتوس ف ف ف فط ف ففات ا مب ف ف ف ف ف ففابي ف ففة
واالاحرافات املعيارية الس ففتجابة الطالبات في املجموعتين
الض ف ف ف ففابطفة والتجريبيفة التجفاهفاالن احو الكتفابفة العلميفة،
وكما يتد ففا من جدو ( )6وجوم فر ما إحص ففائيا عند
مبف ف ف ف فتفوى مالل ف ففة ( )α= 0.05بفيفن مفتفوسف ف ف ف فط ف ففات مرج ف ففات
املجموعتين التجريبية والض ف ف ف ففابطة في مقيا االتجاهات
احو الكتابة العلمية في كل ألعد من أألعام املقيا لص ففا ا
املجموعففة التجريبيففة في التطبيق البعففدي ،وهففذا يففد على
أثر اس ف ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ف ففتكش ف ففافية ()SWH
في اتجفاهفات الطفالبفات احو الكتفابفة العلميفة .ويتد ف ف ف ففا من
جففدو ( )6أن تجم ا ثر الس ف ف ف ففتراتيجيففة الكتففابففة العلميفة
االسففتكشففافية ( (SWHفي مجمو البعد ا و في املقيا
(أهميففة الكتففابففة العلميففة) ومجمو البعففد الثففاي (الكتففابففة
العلمية أثناء القيام با يش ف ف ففطة العملية) لعينة الدراس ف ف ففة
التجريبيففة جففاء متوس ف ف ف فطففا ،اظرا ن ()0.123( ،)0.08
ب ففالترتي ف تقس ض ف ف ف ففمن تجم الت ففأثير املتوس ف ف ف ف حبف ف ف ف ف ف
تصنيا ( ، ،)Eta squaredوجاء أثر املجمو الكلي لعينة
الدراسف ففة التجريبية كبيرا حبف ف التصف ففنيا افبف ففا ،ومن
د
ثم يمكننفا رفض الفرض ف ف ف فيفة الص ف ف ف فففريفة الثفاايفة الدي تنه
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وم ففن ث ف دفم اك ففتب ف ف ف ف ف ففا فل ففن م ف ف ففارات ال فت فع فل ففم م ف ففدى ا فم في ف ففاة
(أمبوسعيدي.)2007 ،
التوصيات واملقترحات:
خلصت الدراسة ا مالية إلى العديد من التوصيات منلا:
 )1ش ففجيس املعلمين على تفعيل مدخل الكتابة من أجل
التعلم ،لتنمي ففة التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي ل ففدى الطلب ففة
و عزيز اتجاهاالم اإليجابية احو الكتابة العلمية.
 )2عقفد ور للمعلمين واملعلمين ا وائفل ،واملش ف ف ف ففرفين؛
لت ففدري لم على طريق ففة تطبيق اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة
العلمية االستكشافية ( )SWHفي تدريس العلوم.
 )3إمراج مرو مص ف ف ف ففمم ففة وفق اس ف ف ف ففتراتيجي ففة الكت ففاب ففة
العلمي ففة االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة ( )SWHفي محتوى كت ف
العلوم؛ ليب ف ف ف ففتفيف ففد منلف ففا املعلمون في إعف ففدام مرو
مشا لة.
كما تقترح الدراسة:
 )1إجراء مراسف ف ف ف ف ففات مم ففاثل ففة لتقص ف ف ف ف ي أثر اس ف ف ف ففتخ ففدام
اس ففتراتيجية الكتابة العلمية االس ففتكش ففافية ()SWH
في تدريس مراحل تدريبفية مختلفة ،كالصفا الثامن
والتاسس ،والعاشر ا ساس ي في مامة العلوم.
 )2إجراء مراس ففة لتبيان أثر اس ففتراتيجية الكتابة العلمية
االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ف ففافي ففة ( )SWHفي تنمي ففة متغيرات ت ففاألع ففة
أخرى كالتفكير الناقد ،وم ارات ا جد العلمي.
 )3إجراء مراسففة الدي إلى تقص ف ي التحديات الدي تواجا
املعلمين في أثنف ففاء تطبيق مف ففدخف ففل الكتف ففابف ففة من أجف ففل
التعلم في تدريس مامة العلوم.

الط ف ففالب ف ففات عن التطبيق ف ففات العملي ف ففة ل ف ففذه ا ل ف ففاص ف ف ف في ف ففة
بمب ففاعدة إخص ففائية مص ففامر التعلم في املدرس ففة ،أيض فا في
مر فص ف ففل امللالي ش ف ففاهدن فيديو عليميا عن كيفية
صنس البكر ،وفيديو خر عن كيفية فصل امل ا من مياه
البحر ،وض ف ف ف ف ّفمن اس ف ف ف ففتفففامالن من املش ف ف ف ف ففاهففدة في التقرير
ّ
االس ف ف ف ففتقص ف ف ف ففائ  ،وهذا كون اتجاهات إيجابية احو أهمية
الكتابة بكتابتلن عن القض ف ف ف ففايا العلمية ،حي اتفقت مس
اتائ مراس ففة يمان ( ،)Yaman, 2018فالطالبات يتباملن
ا فكفار مس زميالالن واملعلمفة ،حيف يكتبن مفا يالحظن من
بيف ففااف ففات ويعرض ف ف ف ففنلف ففا وينف ففاقش ف ف ف ففنلف ففا مس تقف ففديم االمعف ففاءات
والبراهين ،مففا عزز ثقتلن بففأافب ف ف ف ف ن ،وجعل ن يقبلن على
الكتابة ألشف ف ففكل أفضف ف ففل ،وهذا ما أوضف ف ففمتا اتائ مراسف ف ففة
( Mahammad, 2007; Opstal & Daubenmire,
.)2015
البع ففد الث ففاي  :اتج ففاه ففات الط ففالب ففات احو الكت ففاب ففة
العلمية في أثناء القيام با يش ف ف ف ففطة العملية :أ رت اتائ
البعففد الثففاي أن الطففالبففات د
كوافت اتجففاهففات إيجففابيففة حو
الكتابة العلمية في أثناء القيام با يشف ف ففطة العملية ،حي
يظ ر دلفك من قيمفة املتوس ف ف ف ف ا مب ف ف ف ففاب ملجمو البعفد
الثفاي للمجموعفة التجريبيفة والفذي بلد ( )13.7وهو ما
إحص ف ففائيا ،ويمكن تفب ف ففير دلك في أن امل ام الكتابية أثناء
القيام با يش ف ففطة العملية س ف ففاعدت الطالبات على عرض
أففك ف ففارهفن وافت ف ففائفجف فن عفلفى زمفيفالافلفن واملفعفلفم ف ففة مفس معفمف ف ففا
بففا ج والبراهين ،وهففذا مففا توص ف ف ف فلففت لففا مراسف ف ف ف ففة أ فكفا
و خرين ( ،)Akkus et al., 2007أيض ف ف ف ففا الكتابة العلمية
مكنففت الطففالبففات من تفب ف ف ف ففير املشف ف ف ف ففاهففدات أثنففاء قيففام ن
بففا يش ف ف ف فطففة العمليففة فظ رت غيرات في موقا الطففالبففات
احو الكتففابففة العلميففة ،وزامت من ثقتلن بففأافب ف ف ف ف ن وهففذا
يتفق مس مراسف ففة محمد ( ،)Mahammad, 2007من ج ة
أخفرى كفوا ف ففت مفراح ف ففل اسف ف ف ف فتفراتفيفجفي ف ففة الفكفت ف ففاب ف ففة الفعفلفمفي ف ففة
االسف ففتكشف ففافية ( )SWHبيلة عليمية مناسف ففبة للتعلم من
خال مشف ففاركة كل فرم من أفرام الصف ففا ألشف ففكل فرمي أو
جمف ففاعي في املنف ففاقشف ف ف ف ف ففات الدي تتم للوص ف ف ف ففو إلى تفب ف ف ف ففير
البي ففاا ففات في ا يش ف ف ف فط ففة العملي ففة ف ففأص ف ف ف ففبح ففت الط ففالب ففات
إيجفابيفات في علم ن ،من خال اس ف ف ف ففتقالليتلن في التعلم،

***

املراجع
ً
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ا س ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي في الريفاض ف ف ف فيفات وتفكيرهم الريفا ف ف ف ف ي
واتجاهاالم احو الرياضيات (رسالة ماجبتير ير
منشورة) .جامعة القد  ،فلبطين.
الب ف ففليم ،مالل ( .)2008مراس ف ففة ألعض مش ف ففكالت تنفيذ
منهج الكيمياء في البف ف ففنة ا ولى في املرحلة الثااوية
بمدار البنات بمدينة الرياض (رسفالة ماجبفتير
ير منشورة) .كلية التربية للبنات :الرياض.
الصف ف ف ففوافي ،إيمان ( .)2017أثر اس ف ف ف ففتخدام اس ف ف ف ففتراتيجية
روانبون ( )SQ3Rفي تنمية م ارات الف م القرائ
العلمي والتحص ف ففيل الدراسف ف ف ي في مامة ا حياء لدى
طالبات الصف ففا ا مامي عشف ففر (رسف ففالة ماجبف ففتير
ير منش ففورة) .جامعة البف فلطان قابو  ،س ففلطنة
عمان.
عمر ،سف ف ففوزان ( .)2013صف ف ففعواات تطبيق براام تدري ي
باسف ففتخدام مدخل الكتابة كحل مشف ففكلة في عليم
العلوم (ال ف ف ف ف ف ف ف ف  )SWHفي التحو للتدريس البنائ .
مجل ففة الق ففد املفتوح ففة لببح ففاط وال ففدراس ف ف ف ف ففات
التربوية والنفبية.96-57 ،)1(1،
الكيوم  ،جوخة ( .)2012أسف ف ففالي اإلمارة املدرسف ف ففية في
مع ففا ج ففة مش ف ف ف ففكالت التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي الدي
يواج ففا تالميففذ التعليم ا سف ف ف ف ففاس ف ف ف ف ي في محففافظدي
ش ف ففما وجنو الباطنة في س ف ففلطنة عمان (رس ف ففالة
ماجبف ف ف ففتير ير منشف ف ف ففورة) .جامعة معتة ،للمملكة
ا رماية ال اشمية.
وزارة الفتفربفي ف ففة والفتفعفلفيفم ( .)2018الفتفقفريفر الفوطفنفي مل ف ففامة
العلوم للصف ف ففين الراألس والثامن للدراسف ف ففة الدولية
في الرياضيات والعلوم ( .)TIMSS2015مبق .
ً
ثانيا :ترجمة املراجع العربية

حم ف ففد ،ف ف ففاطم ف ففة وعمر ،س ف ف ف ففوزان ( .)2016ف ف ففاعلي ف ففة
ا فمفقفيفب ف ففة الفت ف ففدريفبفي ف ففة الفق ف ففائفم ف ففة عفلفى ا يشف ف ف ف فط ف ففة
االس ف ف ففتقصف ف ففائية باس ف ف ففتخدام اس ف ف ففتراتيجية الكتابة
كموج ففا م ففل املش ف ف ف ففكل ففة ) )SWHل ففدى ط ففالب ففات
املرحلة الثااوية ومورها في تحو معلمات الكيمياء
للتف ففدريس البنف ففائ  .مجلف ففة رس ف ف ف ف ف ففالف ففة التربيف ففة وعلم
النفس.395-365 ،53،
الش ف ف ف ففيخ ،خلوم ( .)2017فاعلية براام تدري ي مقترح
ل فت فن فم في ف ففة م ف ف ففارات ط ف ففال فب ف ففات ال فع فل ففوم امل فع فل فم ف ففات
امللتحق ففات ببرا ففام ال ففدبلوم التربوي إلع ففدام خط ففة
مر ت فب فع ف ففا الس ف ف ف ف فت فرات في فج في ف ففة ال فك فت ف ففاب ف ففة ال فع فل فم في ف ففة
االس ف ف ف ففتكش ف ف ف ففافية ( .)SWHاملجلة الدولية التربوية
املتخصصة.151-135،)9(6،
أمبوس ف ف ف ففعي ففدي ،عب ففدهللا ( .)2007ف ففاعلي ففة اس ف ف ف ففتراتيجيففة
التعليم املبني على املش ف ف ففكلة في تدريس ا حياء على
التحص ف ف ف في ففل ال ففدراس ف ف ف ف ي واالحتف ففاظ ب ففالتعلم ل ففدى
طفالبفات الص ف ف ف ففا العفاش ف ف ف ففر .مجلفة العلوم التربويفة
بجامعة قطر.339-317 ،12،
أمبوس ف ففعيدي ،عبد هللا وا موس ف ففنية ،هدى ( .)2017أثر
الفت ف ففدريففس مفنفحفنففى الص ف ف ف ف ففا املفقفلففو (Flipped
) Classroomفي تنمي ف ففة ال ف ففدافعي ف ففة لتعلم العلوم
والتحصففيل الدراسف ي لدى طالبات الصففا التاسففس
ا سفاسف ي .مجلة جامعة النجاح لببحاط،)8(32،
.1604-1570
ا فم في فل ف ففة ،م فح فم ف ففد م فح فم ففوم ( .)2001ط فرائ ففق ال فت ف ففدري ففس
واس ف ف ف ففتراتيجي ففات ففا .مار الكت ففا ا ج ففامعي ،عم ففان،
ا رمن.
ا جمع ففان ،أم ففل وفومة ،ألف ففت وعمر ،س ف ف ف ففوزان (.)2015
أثر اس ف ف ف ففتراتيجيفة الكتفابفة كحفل مش ف ف ف ففكلفة في عليم
العلوم ال ف ف ف ف ف ف فف( )SWHفي تحصف ف ففيل طالبات الصف ف ففا
ا و الفث ف ففااففوي فففي مفقففرر الفكفيفمفي ف ففاء واتفج ف ففاه ف ففاافلفن
ا ف ف فح ف ف ففوه ف ف ففا .امل ف ف فج ف ف فل ف ف ففة ال ف ف ففدول ف ف في ف ف ففة ال ف ف فت ف ف فرب ف ف ففوي ف ف ففة
املتخصصة.47-32 ،)1(4،
الرجعي ،يب ف ف ففرين ( .)2007أثر اس ف ف ففتراتيجية "الكتابة من
أجل التعلم" في تحصف ف ف ففيل طلبة الصف ف ف ففا البف ف ف ففاألس
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.... نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعزز: فهد بن سليمان الشايع،سعيد بن حسين آل محي

ّ نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء
املعززبالجدل العلمي
)2(فهد بن سليمان الشايع

، )1(سعيد بن حسين آل محي
جامعة امللك سعود

)هـ1442 /2/ 13 وقبل- هـ1441/9/6 (قدم للنشر

ّ  قائم على االستقصاء، هدف البحث إلى اقتراح نموذج لتدريس الكيمياء:املستخلص
 من، باالعتماد على املنهج النوعي،املعزز بالجدل العلمي
ً
) طالبا من طالب الصف الثاني الثانوي في مسار22( ) على عينة قصدية من2(  وتطبيقه في تدريس مقرر الكيمياء،خالل بناء نموذج تدريس ي
،" واستخدمت النسخة األولى من النموذج في تدريس النشاط العملي "الرابطة التساهمية في األدوية.العلوم الطبيعية – نظام املقررات
، وأجريت التعديالت الالزمة على النموذج باالعتماد على أدوات املالحظة، في خمس حصص دراسية،املضمن في دليل التجارب العملية
، وتقارير الطالب؛ إذ سعى البحث إلى تنويع مصادر جمع املعلومات؛ لتحقيق املوثوقية في نتائج البحث، وتسجيالت الفيديو،واملقابلة
ّ  و. واالعتمادية من منظور املنهج النوعي،واملصداقية
 مناسبة تطبيق النسخة:طور النموذج بمراعاة تعديل خطواته في خمسة محاور هي
 وممارسات، ومعالجة اقتصار الجدل العلمي على جلسة الجدل، ومعالجة ضعف كفاية وقت التدريس،املطورة لتدريس موضوعات املقرر
 وأعيد ترتيب خطوات النموذج املقترح بعد تطويره؛ وخلص. ومعالجة ضعف الطالب في كتابة تقارير االستقصاء،الطالب في جلسة الجدل
 وكتابة تقرير، ومناقشة االستقصاء، وجلسة الجدل، االستقصاء العلمي: ليتكون من أربع خطوات هي،البحث إلى النسخة النهائية منه
 وديناميكية عناصر الجدل، وغير الخطية، وطبيعة االستقصاء املعقدة، باعتبار عالقة التأثير والتأثر بين سمات االستقصاء،االستقصاء
 وأثناء جمع، لتحقيق اندماج الطالب داخل مجموعاتهم في ممارسة الجدل عند طرح السؤال العلمي،) التبرير، األدلة،العلمي (البيانات
 ويبررون لها؛ إذ يؤدي أي تغير في البيانات لدى املجموعة، وما يبدون من آراء متناقضة حولها، وتقديم التفسيرات العلمية،البيانات واألدلة
 ومعالجة االدعاءات املضادة التي يمكن أن تظهر في املجموعة الواحدة بالقبول أو،الواحدة إلى إعادة النظر في االدعاء واألدلة واملبررات
. وكتابة ما تتفق عليه املجموعة بشكل كلي،الدحض داخل املجموعة نفسها
ّ  االستقصاء- الجدل العلمي- االستقصاء العلمي:الكلمات املفتاحية
. تدريس الكيمياء-املعزز بالجدل العلمي
A Proposed Model for Chemistry Teaching Based on Argument-Driven Inquiry (ADI)
Saeed. H. Al Mohy, Ph.D.

Fahad. S. Alshaya, Ph.D.
King Saud University
) Submitted 29-4 -2020 and Accepted on 30-09-2020)
Abstract: The purpose of this study was to propose a model for chemistry teaching, based is on ArgumentDriven Inquiry, ADI. The study was implemented the qualitative method in the construction of the teaching
model, and then applied in teaching the course of chemistry (2), on a targeted sample consisting of (22) 11 th
grade students. The first version of the model was applied in five sessions to teaching the covalent bonds'
activity, which included in the practical experience guide. The recommended modifications were made to
develop the model based on observation, interviews tools, the video recordings and student reports. The model
was developed by taking into account the changes in the five themes: applying the developed version of the
proposed model to teach different course topics, addressing the weakness of the model in teaching the subjects of
the course, addressing the weakness of the teaching time, limiting the scientific debate to the argumentation
session, the students' practices in the session and writing the inquiry reports. The steps of the model proposed in
its revised version were rearranged after being developed in its second version to consist of four steps: the
scientific inquiry, the argumentation session, the inquiry discussion and the writing of the inquiry report,
considering the relationship of influence and vulnerability between the essential characteristics of the basic
inquiry, the complex and non-linear nature of the inquiry, and the dynamics of scientific argumentation
elements, (data, evidence, and justification), so that students engage in the practice of argumentation, during the
debate on the scientific question, data, evidence, and scientific interpretations within their groups. It seemed that
the group express contradictory views about these issues, so that any change in one group in the data leads to a
revision of the claim, evidence and justifications, and to address counter claims that can appear in one group by
acceptance or refutation within the same group, at the end of the process, they write what the group agrees on in
a holistic manner
Keywords: Scientific Inquiry – Scientific Argument - Argument-Driven Inquiry - Chemistry Teaching.
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مرشف الكيمياء بإدارة التعليم بالرياض – وزارة التعليم

)1(

 كلية الرتبية بجامعة امللك سعود- ) أستاذ املناهج وتعليم العلوم2(

سعيد بن حسين آل محي ،فهد بن سليمان الشايع :نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعزز....
وينظر ليدرمان وليدرمان (
 )Lederman, 2012لالستقصاء العلمي بوصفه
استراتيجية تدريس وتعلم تمكن الطالب من التواصل
فيما بينهم للوصول إلى املعرفة العلمية ،وتسمح لهم
ّ
ببناء معارفهم الخاصة ،وتعلم املفاهيم العلمية بشكل
أفضل من خالل املمارسة العملية .وأشار املجلس
الوطني األمريكي للبحث "National "NRC, 2000
 Research Councilإلى أن االستقصاء العلمي يحقق
الدمج بين عمليات العلم واملعرفة العلمية ،واستخدام
التفكير الناقد  ،Critical Thinkingواالستدالل العلمي
 ،Scientific Reasoningبهدف بناء الفهم العلمي؛ إذ
يمارس العلماء االستقصاء عندما يطرحون أسئلتهم
حول العالم الطبيعي ،ويصممون أنشطة عملية لجمع
ّ
البيانات ،وينظمونها ،ويحللونها ،ويفكرون بطريقة ناقدة
ومنطقية حول العالقة بين األدلة والتفسيرات،
ويتواصلون حولها مع اآلخرين .وقدم املجلس الوطني
األمريكي للبحث ( )NRC, 2000في إطار اهتمامه
باالستقصاء ،مستويات متعددة لكل جانب من جوانب
االستقصاء ،من خالل النظر في مكونات النشاط
ُ
االستقصائي املعقدة ،في خمس سمات ،أطلق عليها
السمات األساسية لالستقصاء العلمي ( Essential
 )Features of the Scientific Inquiryكما يوضحها
الجدول ()1

املقدمة:
ّ
ً
ً
ّ
ُيعد االستقصاء العلمي مدخال مهما في تعلم
ً
العلوم وتعليمه ،وشكال من أشكال التعلم الذاتي؛ بحكم
ارتباطه الوثيق بطبيعة العلم ،وعملياته ،ووصفه لعمل
العلماء وطريقة تفكيرهم .و ّ
عرفته املعايير الوطنية
National Science
األمريكية للتربية العلمية
) Education Standers "NSES", (NRC,1996بأنه
الطرق املختلفة التي يدرس بها العلماء العالم الطبيعي،
ويقترحون التفسيرات املستندة إلى األدلة ،كما يشير إلى
األنشطة التي تتطور من خاللها معرفة الطالب،
واستيعابهم للمفاهيم العلميةّ .
وقدمت تلك املعايير
()NRC, 1996؛ االستقصاء العلمي كأحد معايير
املحتوى والتدريس ،بوصفه املكون املشترك ملناهج
العلوم املختلفة ،كما ّ
عدت االستقصاء في الغرفة
الصفية وسيلة لتعزيز حب االستطالع ،وروح التساؤل
عند الطالب ،وعملت على مراعاة تنمية فهم االستقصاء
من جهة ،والقدرات الالزمة إلجرائه من جهة أخرى ،من
خالل توفير الفرص املناسبة للطالب في مجاالت العلوم
الستخدامه وتطبيقه ،وتطوير قدرتهم على التفكير،
ً
متضمنا :صياغة األسئلة ،والتخطيط ،وإجراء البحث
والتحري ،واستخدام األدوات والتقنيات لجمع البيانات،
ودراسة طبيعة العالقة بين األدلة والتفسيرات ،وتحليل
وبناء التفسيرات البديلة ،والتواصل من خالل البراهين
العلمية.

& Lederman

ً
جدول( :)1السمات األساسية لالستقصاء وفقا للمجلس الوطني للبحث ((NRC, 2000
مستوى السمة

السمة

 )1املشاركة في طرح
أسئلة علمية التوجه
 )2تحديد وجمع األدلة
للرد على األسئلة
 )3صياغة تفسيرات من
األدلة
 )4ربط التفسيرات
باملعرفة العلمية

1

2

3

4

يستخدم املتعلم السؤال
املقدم من املعلم ،أو من أي
مصادر أخرى
ُي ّ
ُ
ّ
قدم للمتعلم بيانات ،ويعرف
بكيفية تحليلها
ُي ّ
ُ
ّ
قدم الدليل للمتعلم ،ويعرف
بكيفية استخدامه في صياغة
التفسير
ُي ّ
قدم للمتعلم كل ما يرتبط
بالتفسيرات بشكل حاسم
ومباشر

يعيد املتعلم صياغة السؤال
املقدم من املعلم ،أو أي مصادر
أخرى
ُي ّ
ُ
قدم للمتعلم بيانات ،ويطلب

يختار املتعلم السؤال من بين
مجموعة األسئلة ،أو يطرح
ً
ً
سؤاال جديدا
ُي ّ
وجه املتعلم إلى جمع أدلة
وبيانات محددة
إرشاد املتعلم إلى طريقة صياغة
التفسيرات من األدلة

يطرح املتعلم السؤال

منه تحليلها
ُي ّ
قدم للمتعلم الطرق املمكنة
الستخدام الدليل في صياغة
التفسير
ُي ّ
قدم للمتعلم ما يمكن احتمال
ارتباطه بالتفسيرات
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ُي ّ
وجه املتعلم إلى مجاالت
ومصادر للمعرفة العلمية

يحدد املتعلم كل ما يمكن أن
يشكل الدليل ،وكيفية جمعه
يصوغ املتعلم التفسيرات بعد
تلخيص الدليل
يفحص املتعلم املصادر األخرى
بشكل مستقل ُويشكل الروابط
للتفسيرات

سعيد بن حسين آل محي ،فهد بن سليمان الشايع :نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعزز....
 )5التواصل وتبرير (أو
ّ
حجية) التفسيرات

ُي ّ
قدم للمتعلم خطوات،
وإجراءات تفصيلية للتواصل
مع اآلخرين
أقل
أكثر

ُي ّ
قدم للمتعلم توجيهات عامة
لتطوير التواصل لديه

تدريب املتعلم على تطوير
التواصل

مقدارمشاركة املتعلم في توجيه نفسه

أكثر

مقدارالتوجيهات املقدمة للمتعلم

أقل

وظهر االهتمام باالستقصاء العلمي ضمن مصفوفة
طبيعة العلم  NOS Matrixالتي تضمنتها وثيقة الجيل
القادم من معايير العلوم Next Generation Science
" ،Standards, "NGSSباعتبار ارتباط االستقصاء
باملمارسات العلمية والهندسية ،وتنوع الطرق
املستخدمة فيه ،وأشارت املصفوفة إلى أن ممارسة
االستقصاء في املرحلة الثانوية تتطلب استخدام
إجراءات متنوعة للحصول على البيانات ،ويتميز
بمجموعة من القيم ،تشتمل على التفكير املنطقي،
والدقة ،واملوضوعية ،والتشكيك ،وتكرار النتائج،
وإعداد تقارير تتسم باملصداقية واألخالقيات العلمية
إلنتاج املعرفة (.)Achieve, 2013
واستجابة للتوجهات العاملية الحديثة ،ونتائج
الدراسات املتخصصة في تعليم العلوم انطلق مشروع
تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في
اململكة العربية السعودية ،الذي تبنته وزارة التربية
ً
والتعليم آنذاك (وزارة التعليم حاليا) عن طريق وسيط
محلي بالشراكة مع شركة ماكجروهيل ( McGraw-
 )Hillاألمريكية ،وأجريت عديد من الدراسات ،تناولت
تدريس العلوم بشكل عام ،وتضمين االستقصاء،
وممارسته في كتب العلوم ،وفي الفصول الدراسية،
وبينت الدراسات التي تناولت تحليل منتجات املشروع
ومنها( :الشمراني2011 ،؛ حج عمر ،وبوقس ،واملفتي،
2015؛ الشمراني ،والشايع ،والعولة ،واملفتي)2016 ،
أن تضمين السمات األساسية لالستقصاء جاء بشكل
متوازن ،مع عدم تواز ٍن في تضمين املستويات العليا
حدة .كما بينت
والدنيا لكل سمة من السمات على ٍ
دراسة الحصان ،والجبر ،واملفتي ( )2015ضعف
تضمين سمتي (ربط التفسيرات باملعرفة العلمية،

ً
ً
يشكل املتعلم حوارا منطقيا
ً
ومبررا للتواصل حول
التفسيرات

والتواصل وتبرير التفسيرات) في كتب األحياء للمرحلة
الثانوية ،وأشارت إلى أن األنشطة العملية ال تدعم – في
الغالب – عمليات التواصل لدى الطالب سواء مع
زمالئهم ،أو الربط مع واقع الحياة االجتماعية ،وهو ما
يقلل فرص التوصل لنقاشات علمية تمكنهم من تقديم
مبررات حول التفسيرات العملية التي يتوصلون إليها.
ً ً
ّ
وبين آل محي ،والشمراني ( )2016ضعفا كبيرا في
ممارسة سمات االستقصاء في أثناء تنفيذ األنشطة ،وأن
ُ
 %40من املعلمين الذين لوحظ تدريسهم لألنشطة
العملية ،ينفذونها بأنفسهم ،وال يتيحون للطالب فرصة
ممارسة االستقصاء ،وأن  %56منهم يتيحون الفرصة
للطالب ملمارسة بعض سمات االستقصاء بشكل جماعي
في أقل مستويات املمارسة -وأن املعلمين لم يتيحواللطالب ممارسة االستقصاء بشكل فردي ،وأن سمة
التواصل وتبرير التفسيرات لم ُيتح للطالب ممارستها
ً
مطلقاّ .
وحدد آل محي ( )2015أبرز العوائق التي تواجه
ممارسة االستقصاء في تدريس العلوم من وجهة نظر
معلمي العلوم في املرحلة الثانوية؛ ومنها :اعتياد املعلم
على التدريس بالطرق التقليدية ،وضعف قدرة الطالب
على طرح السؤال العلمي ،وضعف خبرة الطالب في جمع
البيانات وتحليلها ،وكثافة املحتوى العلمي في الكتاب
املقرر ،وكثرة الطالب في الصف الدراس ي ،وأن الوقت
الالزم ملمارسة االستقصاء أطول من وقت الحصة.
إن ما أشارت إليه الدراسات آنفة الذكر حول
مستوى تضمين سمات االستقصاء ،وضعف ممارستها
العملية ،واتفاقها على ضعف تضمين سمة "التواصل
وتقديم الحجج لتبرير التفسيرات" ،وندرة ممارستها في
املوقف الصفي؛ يتطلب تقديم الدعم الالزم لتحقيق
تلك السمة ،واملهارات املرتبطة بها ،ولعل دعم ممارستها
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ويشير ماكنيل وبايمنتيل (
 )2010إلى أن استخدام الجدل في تدريس العلوم يزيد
من التفاعل بين املعلم والطالب ،وبين الطالب أنفسهم.
عالقة بين
وتوصل كيشوف ( )Khishfe, 2013إلى وجود
ٍ
الجدل العلمي وفهم طبيعة العلم .ويرى قولتيب ،وكليك
( )Gultepe & Kilic, 2015أن املهارات العملية للطالب
تحسنت بشكل ملحوظ ،وأن التدريس القائم على
الجدل العلمي أكثر فاعلية من الطرق التقليدية في
إكساب الطالب لعمليات العلم .كما أظهرت دراسة
عفيفي ( )2015فاعلية الجدل العلمي في تعليم العلوم
في اململكة العربية السعودية ،وتتفق مع ذلك دراسة
كيشوف ،والشايع ،وبوجودة ،ومنصور ،والرضيان
( & Khishfe, Alshaya, BouJaoude, Mansour
 )Alrudiyan, 2017التي أشارت إلى أن طالب الصف
الثاني الثانوي في عينة الدراسة الذين شاركوا في توليد
ً
الحجج أظهروا فهما أعمق لطبيعة العلم.
وبينت دراسة نياز ،وإيقيوليرا ،ومازا ،وبوالنكو
( )Niaz, Aguilera, Maza & Polanco, 2002أن
املناقشات الصفية املعتمدة على الجدل يمكن أن تقدم
ً
إيضاحا للنماذج التي قدمها طومسون ،ورذرفور ،وبور
للتركيب الذري ،وتساعد على االستيعاب املفاهيمي لدى
الطالب .وتوصلت دراسة ماكنيل ( )McNeill, 2009إلى
فاعلية الجدل العلمي في تحقيق الفهم في منهج الكيمياء،
وزيادة قدرة الطالب على تفسير الظواهر.
ونتيجة للدور املهم لالستقصاء والجدل العلمي في

يمكن أن يتحقق من خالل ممارسة مهارات الجدل
العلمي  Scientific Argumentationفي املوقف الصفي.
إذ ي ّ
عرف نوريس ،وفيليبس ،وأوسبورن ( Norris,
 )Philips & Osborne 2007الجدل العلمي بأنه
ممارسة مهمة في العلوم ،تهدف إلى محاولة التحقق من
صحة االدعاء العلمي  ،Scientific Claimأو دحضه
 ،Rebuttalsعلى أساس أسباب معينة ،وبطريقة تعكس
ً
قيم املجتمع العلمي ،وغالبا ما تستند تلك األسباب إلى
األدلة املدعومة بالبيانات التي تم جمعهاّ .
وحدد توملن
( )Toulmin, 2003العناصر األساسية للجدل ،وهي:
ّ
املسوغ
البيانات  ،Dataواالدعاء  ،Claimوالتفويض أو
 ،Warrantوالدعم  ،Backingوالتصفية ،Qualifier
والدحض أو التفنيد  ،Rebuttalواعتبر العنصرين
ً
تعقيدا في الجدلّ .
وميز
األخيرين؛ من أكثر العناصر
ليولين ،وريجيش ( )Liewellyn & Rajesh, 2011بين
البيانات واألدلة باعتبار الجوانب التي تدعم االدعاءات.
وأن البيانات تمثل جميع املعلومات والقياسات التي
ترتبط بالظاهرة املدروسة ،أما األدلة فتمثل مجموعة
ثانوية من البيانات ذات خصوصية معينة ،يستخدمها
الباحثون في دعم االدعاءات أو نفيها.
وأشارت الدراسات إلى أهمية الجدل العلمي،
وفاعليته في تعليم العلوم؛ إذ يرى فينفيل وداوسون
( )Venville & Dawson, 2010أنه ينبغي للطالب أن
يتعلموا الجدل العلمي ليتعلموا العلوم؛ إذ ّ
يقدمون
ّ
ويقدمون التفسيرات
االدعاءات ،ويدعمونها باألدلة،
العلمية ،آخذين في االعتبار التفسيرات واألفكار األخرى
التي ينبغي مناقشتها ونقدها للوصول إلى تفسيرات
صحيحة .ويشير كافينو ( )Cavagnetto, 2010إلى أن
مشاركة الطالب في الجدل العلمي ،تدعم فهمهم،
وممارساتهم ،وتنمي مهارات االتصال لديهم ،وهو ما
ً
ً
يجعل الجدل العلمي أمرا مرغوبا في فصول العلوم .كما
يرى بيرالند وماكنيل ()Berland & McNeill, 2010؛
وهارلو ،وكوتيرو ()Harlow & Kotero, 2009؛ أن
ممارسة الطالب للجدل العلمي يساعدهم على اكتساب
املعرفة العلمية ،وبنائها من خالل النقد واملناقشة.

McNeill & Pimentel,

تدريس العلوم ،اهتمت منظمات ومشروعات عاملية
ً ً
رائدة في التربية العلمية بهما اهتماما كبيرا ،ومن أبرز تلك
املنظمات :املنظمة األمريكية لتقدم العلوم

American

Association for the Advancement of Science
" "AAASضمن مؤشرات الثقافة العلمية
)for Science Literacy, 1993

واملعايير الوطنية للتربية العلمية
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،(Benchmark

National Science

"Education Standards "NSES

التي صدرت عن

املجلس الوطني األمريكي للبحث

،)NRC,

(1996

سعيد بن حسين آل محي ،فهد بن سليمان الشايع :نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعزز....
)Pollen,

ويضيف سامبسون ،وقرومز ،ووكر ( Sampson,

املدعوم من الهيئة األوربية للبحث ( )FP7بوصفه أحد

 )Grooms & Walker, 2009في وصف النموذج أنه
يمكن للطالب جمع املزيد من البيانات بعد جلسة
الجدل ،في حال اتضح من خاللها عدم كفاية اإلجراءات
ً
ً
املحددة سلفا ،أو ظهور فكرة جديدة تحتاج مزيدا من
االختبار .كما دعم سامبسون ،وقرومز ( & Sampson
 )Grooms, 2010النموذج بتقديم نموذج تعليمي
لتوليد الجدل يتيح للطالب فرصة العمل الجماعي في
مجموعات تتكون من  4 -3طالب ،ويساعدهم على
تعلم كيفية تطوير االستنتاجات ،والتفسيرات ،أو
االدعاءات ،أثناء جلستي الجدل ،واملناقشة الصريحة،
وتعينهم على التحقق من صحة حججهم املقدمة.
وحول أثر االستقصاء ّ
املعزز بالجدل ( )ADIعلى
الكتابة العلميةّ ،
طور قرومز ،وسامبسون ،وكارافانو
( )Grooms, Sampson & Carafano, 2012النموذج
لتطوير إجراءات جمع البيانات وتحليلها ،من خالل
تقديم املعلم الدعم واملشورة للطالب حول اإلجراءات،
واعتماد املقترح االستقصائي قبل جمع البيانات،
وتخصيص خطوة لتقديم الحجة األولية املؤقتة،
وإتاحة الفرصة للطالب بعد جلسة الجدل لكتابة تقرير
فردي ،وتقديمه للتقويم النهائي ،كما أضيف للنموذج
خطوة جديدة تحث املعلم على إتاحة الفرصة للطالب
للمناقشة الصريحة ّ
عما تعلموه ،وطبيعة االستقصاء،
ً
وطبيعة العلم ،وما يستطيعون فعله الحقا.
ويرى قرومز ،وسامبسون ،وكارافانو ( Grooms,
 )Sampson & Carafano, 2012أن الطالب يمكن أن
يعملوا في مجموعات تعاونية لتطوير طريقة معالجة
املشكلة العلمية وتنفيذها ،مما يزيد من فرص تفاعل
الطالب مع العالم املادي باستخدام األدوات ،والنماذج،
وأن املعلم يمكنه تقديم اإلرشادات حول املواد التي
يمكن استخدامها في أثناء ممارسة االستقصاء ،وبعض
التلميحات التي تساعد الطالب في الوصول إلى األدوات
واستخدامها في مختبر الكيمياء.
وفي دراسة هسنونيداه ،وسوسيلو ،وآيرويت،
وسوتومو ( & Hasnunidah, Susilo, Irawati

ومشروع البحث والتطوير األوربي بولن (2009

املشروعات املرجعية لتشجيع التعلم والثقافة العلمية في
أوروبا ،وإطار التربية العلمية

A Framework for K-12

Science Education

الذي قدمه املجلس الوطني

(2012

 ،)NRC,ووثيقة الجيل القادم

األمريكي للبحث

من معايير العلوم
""NGSS

Next Generation Science

 ،Standards,املستمدة من إطار التربية

العلمية .)Achieve, 2013( K-12
ً
وظهر االهتمام حديثا بالنماذج التي تهتم بإدماج
االستقصاء والجدل العلمي في تعليم العلوم ،ومنها
ّ
نموذج االستقصاء املعزز بالجدل العلمي Argument-
 Driven Inquiryوهو الفكرة التي وضع سامبسون،
وقرومز ()Sampson & Grooms, 2008؛ أولى لبناتها،
ثم صمم سامبسون ،وقرومز ،ووكر ( Sampson,
ً
 )Grooms & Walker, 2009: 44نموذجا من ثماني
خطوات ،يشير إلى دور الجدل العلمي في تعزيز
االستقصاء لدى الطالب ،والتأثير الذي سيحدثه على
مفاهيمهم ،وتتلخص فيما يأتي:
 .1تحديد املهمة وتوجيه السؤال Identification of
.the Task and the Guiding Question
 .2تصميم الطريقة وجمع البيانات Design a
.Method and Collect Data
 .3تحليل البيانات وتقديم الحجة األولية Analyze
.Data and Develop an Initial Argument
 .4جلسة الجدل .Argumentation Session
 .5املناقشة الصريحة واملتأملة Explicit and
.Reflective Discussion
Written
 .6كتابة التقرير االستقصائي
.Investigation Report
 .7املراجعة املزدوجة ملجموعة األقران Double
.Blind Group Peer Review
 .8مراجعة التقرير وإرساله Review and Submit
.the Report
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ً
 )Sutomo, 2015طورت الدراسة نموذجا لالستقصاء
ّ
املعزز بالجدل مع السقاالت ،)ADIS( Scaffolding
وأجرت مقارنة بينه وبين أثر االستقصاء ّ
املعزز بالجدل
( ،)ADIواألساليب التقليدية املتبعة في املختبر،
وأظهرت النتائج أن نموذجي االستقصاء ّ
املعزز بالجدل
ّ
املعزز بالجدل مع السقاالت
( ،)ADIواالستقصاء
( )ADISكانا متماثلين في تحقيق تطور ملموس في
مهارات الجدل والتفكير الناقد ،وأن االستقصاء ّ
املعزز
بالجدل ( )ADIمصمم لتطوير الجدل والتفكير الناقد
ً
معا.
وكشفت دراسات متعددة عن فاعلية االستقصاء
ّ
املعزز بالجدل ( )ADIفي تدريس العلوم؛ إذ يرى
سامبسون ،وقرومز ()Sampson & Grooms, 2008؛
وسامبسون ،وقرومز ،ووكر ( & Sampson, Grooms
)Walker, 2011؛ وسامبسون ،ووكر ( & Sampson
)Walker, 2012؛ أن االستقصاء ّ
املعزز بالجدل ()ADI
ً
ُي ّ
عد بديال للنمط التقليدي في املختبر ،وأنه يساعد
الطالب على تصميم االستقصاء ،وينمي مهاراتهم في
كتابة التقارير ،والقراءة العلمية ،ويحقق تعلم األقران،
ويعزز فهم الطالب للمعرفة العلمية ،وينمي مهارات
التواصل اللفظي لديهم .وأجرى ووكر ،وسامبسون،
وقرومز ،وآندرسون ،وزايمرمان ( Walker, Sampson,
 )Grooms, Anderson & Zimmerman, 2012دراسة
لتحديد مدى التعزيز الذي ّ
يقدمه االستقصاء ّ
املعزز
بالجدل ( )ADIلتحقيق استيعاب الطالب للمفاهيم
العلمية ،ومهارات الجدل ،واتجاهاتهم نحو الكيمياء،
ً
وأظهرت النتائج أن النموذج كان فعاال في تعزيز اتجاهات
الطالب نحو الكيمياء ،مقارنة بالعمل التقليدي في
املختبر ،كما ساعد على تحسين مهارات الجدل.
واستخدم كاديفيك ،وكليك ( Kadayifci & Celik,
ّ
املعزز بالجدل ( )ADIفي
 )2016نموذج االستقصاء
تدريس عشر تجارب في الكيمياء ،وأظهرت النتائج
فاعليته في تنمية التفكير التأملي.
وفي ضوء ما سبق؛ فإن نتائج الدراسات املرتبطة
ّ
املعزز بالجدل ( )ADIتظهر ديناميكية
باالستقصاء

النموذج ،وإمكانية تطويره في بيئات تعليمية مختلفة.
كما تظهر قدرته على إتاحة الفرصة للطالب للممارسة
العملية ،وإحداث الجدل بينهم ،ويسهم في تعلم
املفاهيم العلمية ( ،)Sampson et al., 2015وتنمية
مهارات التفكير العلمي.
مشكلة البحث:
رغم التأكيد على أهمية االستقصاء في تعليم
العلوم ،وفاعليته ،إال أن واقع تدريس العلوم ُيظهر
هيمنة املعلم على املوقف الصفي ،ومحدودية دور
الطالب ،وضعف الفرص التي يتيحها املعلم ملشاركة
الطالب في تقديم االدعاءات ،واألدلة ،وندرة تمكين
الطالب من تقديم التفسيرات العلمية ،وهو ما قلل
فرص الحوار الصفي ،وأضعف التواصل العلمي بين
الطالب ،كما أشارت الدراسات املتعددة التي تناولت
االستقصاء ،والجدل العلمي ،وأظهرت ضعف ممارسات
الطالب فيهما ،ومنها :أبي املنى ،وعبد الخالق (Abi-El-
)Mona & Abd-El-Khalick, 2010؛ وحسام الدين
()2011؛ والدهمش ،والشمراني ()2012؛ والخطيب،
واألشقر ()2014؛ وعفيفي ()2015؛ وآل محي،
والشمراني ()2016؛ والحربي (.)2017
وأظهر تقرير املرحلة الثالثة من الدراسة
التقويمية ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية
في اململكة العربية السعودية (مركز التميز البحثي في
تطوير تعليم العلوم والرياضيات1435 ،ه) أن خبرات
معلمي العلوم االستقصائية كانت في املستوى املتوسط،
وأن معلمي العلوم يمارسون االستقصاء بمستوى
متوسط ،بالرغم من أن الفلسفة التي بنيت في ضوئها
مقررات العلوم قائمة على االستقصاء ،وعزت الدراسة
ذلك إلى فهم املعلم لطبيعة االستقصاء ،واعتماده
التدريس التقليدي؛ لسهولة تطبيقه ،واختصاره للوقت
والجهد مع وجود األعداد الكبيرة من الطالب في الفصول
الدراسية .وأكدت دراسات أخرى ضعف مستوى فهم
معلمي العلوم لالستقصاء ،كدراسة الرويثي ،والروساء
()2013؛ وآل محي ()2015؛ وآل محي ،والشمراني
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كاف،
لالستقصاء في األنشطة العملية بشكل
ٍ
واملمارسات الصفية لالستقصاء في الفصول الدراسية
ً
واملختبرات التي ظهر واقعها بعكس ذلك؛ إذ تعاني ضعفا
ً
شديدا ،وال تتاح ممارسة االستقصاء للطالب بالشكل
املناسب ،كما يشير الدهمش ،والشمراني ()2012؛ وآل
محي ،والشمراني (.)2016
أهداف البحث:
هدف البحث إلى اقتراح نموذج لتدريس الكيمياء
قائم على االستقصاء ّ
املعزز بالجدل العلمي.
أسئلة البحث:
أجاب البحث عن السؤال اآلتي:
ّ
املعزز بالجدل العلمي املقترح
ما نموذج االستقصاء
لتدريس مقرر الكيمياء ()2؟
أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث فيما يأتي:
األهمية النظرية :من خالل االهتمام الذي أولته أهداف
تعليم العلوم ،ومعايير التربية العلمية ،وحركات إصالح
تعليم العلوم؛ لكل من االستقصاء والجدل العلمي في
العلوم ،ودورهما في إدراك الطالب لطبيعة العلم،
وممارسة عملياته.
األهمية التطبيقية :بتقديم نموذج تدريس ي لالستقصاء
ّ
املعزز بالجدل العلمي ،يساند معلمي الكيمياء في تطوير
ّ
ممارساتهم التدريسية ،ويمكن الباحثين في تعليم العلوم
من تطويره؛ ليناسب تدريس فروع العلوم (الفيزياء،
واألحياء) ،وتقديم تغذية راجعة للقائمين على تطوير
تعليم العلوم؛ لتطوير املقررات الدراسية ،وأداء
املعلمين؛ لدعم ممارسات االستقصاء ،والجدل العلمي،
في الفصول الدراسية.
حدود البحث:
اقتصر البحث على الحدود اآلتية:
 طالب املرحلة الثانوية الذين يدرسون مقررالكيمياء ( )2في ثانوية أمجاد قرطبة األهلية التابعة
ملكتب التعليم في مدينة الرياض ،في العام الدراس ي
ً
1439 – 1438ه ،وعددهم ( )98طالبا.

( ،)2016والشنابلة ( .)2017وأشارت دراسات أخرى
لوجود ضعف عام في تنمية قدرات الطالب على تقديم
التفسيرات ،وبناء الحجج العلمية ،وأن مهارات الجدل
غير مطبقة في تعليم العلوم ،وأنه بالرغم من أهمية
الجدل العلمي في تدريس العلوم فإن ممارسته غير
شائعة ،والقصور في فهم معلمي العلوم لطبيعته ،ومن
تلك الدراسات :كافينو ()Cavagnetto, 2010؛
وأوسبورن ()Osborne, 2010؛ وكاتشيفتش ،وهوفستن،
ومملوك نعمان (Katchevich, Hofstein & Mamlok-
)Naaman, 2013؛ والخطيب ،واألشقر ()2014؛
وعفيفي ()2015؛ وراغب ()2017؛ وفايز ،وحسين،
ونصير (.)Faize, Husain & Nisar, 2018
إن نتائج الدراسات تحث على ضرورة تقديم
نماذج تدريسية تتفق مع التوجهات العاملية في التربية
العلمية ،وتعتمد على نشاط الطالب وإيجابيتهم ،وتتيح
لهم فرصة املمارسة العملية في مختبرات الكيمياء،
وزيادة فرص التعاون ،والتواصل العلمي ،والحوار،
ومناقشة األفكار مع اآلخرين ،واستخدام األدلة العلمية
لتقديم تفسيرات تقود الطالب إلى طرح مزيد من األسئلة
العلمية .لذا تبرز الحاجة في هذا البحث إلى اقتراح
نموذج لتدريس الكيمياء في املرحلة الثانوية في اململكة
ٍ
ّ
العربية السعودية ،قائم على االستقصاء املعزز بالجدل
العلمي ،ينسجم مع السياق املحلي لتعليم العلوم،
ويحقق تعزيز ممارسة االستقصاء من خالل الجدل
ً
العلمي ،ويراعي تعقيدات االستقصاء ومستوياته ،وفقا
للسمات األساسية التي قدمها املجلس الوطني األمريكي
للبحث ( ،)NRC, 2000على اعتبار أن مقررات الكيمياء
الحالية ،أحد منتجات مشروع تطوير تعليم الرياضيات
والعلوم الطبيعية ،الذي اعتمد على اختيار سلسلة
ماكجروهيل ( )McGraw- Hillاألمريكية ،بعد ترجمتها
ومواءمتها للبيئة السعودية ،كما ينبغي أن يراعي النموذج
نتائج الدراسات املحلية التي تبنت تحليل محتوى
األنشطة العملية لكتب الكيمياء كدراسة حج عمر،
وبوقس ،واملفتي ()2015؛ وآل محي ،والشمراني
( ،)2016وأظهرت تضمين السمات األساسية
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إلى بنائه وتطويره؛ ليناسب مجتمع البحث،
ويتضمن الخطوات التي تتيح للطالب ممارسة
االستقصاء في الكيمياء ،وتعزيزها بمهارات الجدل
العلمي ،املرتبطة بعناصر الجدل الثالثة وهي:
البيانات ،واألدلة ،واالستدالل (التبرير) .ويقوم
املعلم بالتدريس بالنموذج باالستعانة بدليل املعلم
الذي ّ
أعد لذلك ،كما يتم تطويره باستخدام أدوات
البحث املعتمدة على املالحظة املباشرة باستخدام
أداة املالحظة ،وتسجيالت الفيديو ،والتسجيالت
الصوتية ،وتقارير االستقصاء التي يقدمها الطالب.

 مقرر الكيمياء ( )2في اململكة العربية السعودية،النسخة املقرر تدريسها في املدارس الثانوية – نظام
املقررات ،في العام الدراس ي 1439 - 1438ه.
مصطلحات البحث:
 االستقصاء العلمي ّ :Scientific Inquiryيعرف
ً
إجرائيا بأنه :السمات األساسية التي حددها املجلس
الوطني األمريكي للبحث ( ،)NRC, 2000وتضمنت:
مشاركة الطالب في طرح أسئلة علمية التوجه،
وتمكنه من إعطاء أولوية لألدلة في الرد على
األسئلة ،وصياغة تفسيرات من األدلة ،وربط
التفسيرات باملعرفة العلمية ،والتواصل وتبرير
التفسيرات ،وتعزيز ممارسة تلك السمات بالجدل
العلمي .ويتم التحقق من ممارسة الطالب لتلك
السمات بمالحظة أدائهم مباشرة باستخدام أداة
املالحظة ،وتسجيالت الفيديو ،والتسجيالت
الصوتية ،وتقارير االستقصاء التي يقدمونها.

منهج البحث:
ُ
ولإلجابة عن سؤال البحث ،استخدم املنهج
النوعي في بناء النموذج املقترح ،إذ يرى العبد الكريم
( )2012أن البحث النوعي منهجية تركز على وصف
الظواهر ،والسعي لتحقيق الفهم األعمق لها ،من خالل
ُ
االستقراء التفسيري للمعلومات التي تجمع في السياق
الطبيعي للظاهرة ،وأن استخدام األساليب النوعية في
البحوث التربوية يساعد على ّ
سد الثغرة في البنية
املعرفية عن الطالب واملدارس ،ويظهر صوت الطالب
ّ
املعزز بالجدل
واملعلمين .لذا ُبني نموذج االستقصاء
ً
ُ ّ
وحكم بعرضه على ( )11محكما
العلمي (،)ADI
جميعهم متخصصون في التربية العلمية وتعليم العلوم،
ثمانية منهم يعملون أعضاء هيئة التدريس في أقسام
املناهج وطرق التدريس في جامعات سعودية وعربية،
وثالثة مشرفون تربويون لديهم مؤهل الدكتوراه في
املناهج وطرق تدريس العلوم ،وشملت آراء املحكمين
اإلشارة إلى تسجيل املالحظات عن أداء كل مجموعة،
وتصميم تقرير الطالب بحيث يراعي التقرير إظهار
سمات االستقصاء ومهارات الجدل العلمي لدى الطالب،
وتصميم أداة لتحليل تقارير الطالب في كل مجموعة
لالستفادة منها في املقارنات ،باإلضافة إلى تعديل في
صياغة بعض اإلرشادات العامة التي تحدد دور الطالب
واملعلم ،ومراعاة ذلك في أثناء التخطيط والتنفيذ ،مثل
إحياء املعلم للنقاش في املجموعات ،ومتابعة مشاركة

 الجدل العلمي  :Scientific Argumentationعرفهكل من نوريس ،وفيليبس ،وأوسبورن ( & Norris
 )Philips & Osborne 2007بأنه ممارسة مهمة في
العلوم ،تهدف إلى محاولة التحقق من صحة االدعاء
العلمي أو دحضه ،على أساس أسباب معينة،
ً
وبطريقة تعكس قيم املجتمع العلمي ،وغالبا ما
تستند تلك األسباب إلى األدلة املدعومة بالبيانات
التي تم جمعها.
ً
ّ
يعرف إجرائيا بأنه :نشاط عقلي واجتماعي يقوم به
الطالب في أثناء ممارستهم لالستقصاء؛ ويتاح لهم تبرير
االدعاءات بالتعاون ،والتواصل العلمي ،والحوار،
واالستماع ألفكار اآلخرين ،ومناقشتها ،باستخدام األدلة،
بغرض تطوير التفسيرات العلمية .ويتم التحقق من
ممارسة الطالب للجدل بمالحظة أدائهم مباشرة
باستخدام أداة املالحظة ،وتسجيالت الفيديو،
والتسجيالت الصوتية.
َّ
 نموذج االستقصاء املعزز بالجدل العلميً
ّ :Argument-Driven Inquiry, ADI
يعرف إجرائيا
بأنه :نموذج مقترح لتدريس الكيمياء ،يسعى البحث
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ً
ولإلجابة عن سؤال البحث؛ اختيرت قصديا عينة البحث
من إحدى الشعب التي تدرس مقرر الكيمياء ( )2في
ثانوية أمجاد قرطبة األهلية ،في الفصل الدراس ي األول
من العام الدراس ي 1439 -1438هـ ،بغرض تطبيق
النموذج املقترح ،وبنائه .ويرجع السبب في اختيار العينة
ً
قصديا إلى استعداد املعلم للتدريس بالنموذج ،وتعاون
قيادة املدرسة ،وقدرة الباحث على املالحظة املباشرة
ً
ً
للتطبيق بحكم عمله مشرفا تربويا في املكتب ذاته ،وهو
ما سهل حضوره املستمر إلى املدرسة والوقوف على
التدريس بالنموذج .وقد مثلت الشعبة رقم ( )2وعدد
ً
طالبها ( )22طالبا عينة البحث في هذه املرحلة.

جميع الطالب في املمارسات العملية ،وتقديم الدعم
ُ
لتحقيق مستويات أعلى لتلك املمارسات .ثم ط ّبقت
النسخة األولى منه على عينة استطالعية تكونت من
ً
( )23طالبا خالل الفصل الدراس ي الثاني ،من العام
الدراس ي 1438 -1437هـ ،في ثانوية أمجاد قرطبة
األهلية في مدينة الرياض ،وذلك ضمن خطة التطوير
املنهي للمعلم ،بغرض التحقق من إمكانية التدريس به،
وتحقيق ألفة املعلم له ،واالنتقال من الجانب النظري إلى
املمارسة ،ورصد املشكالت التي يمكن أن تواجه
التطبيق ،والتحقق من كفاءة األدوات ،وألفة الباحث في
ُ
التعامل معها .ثم ط ّبق النموذج املقترح على عينة
ُ
البحث ،وط ّور في أثناء فترة التطبيق ،باستخدام أدوات
البحث.

أدوات البحث:
تنوعت أدوات البحث للوصول إلى درجة عالية من
موثوقية نتائجه ،واعتمد البحث على املالحظة املباشرة،
واالستماع للمعلم ،والطالب ،باستخدام األدوات اآلتية:
 .1بطاقة املالحظة :قام أحد الباحثين بدور
املالحظ املشارك- ،متخصص في الكيمياء ،وطرق تدريس
ً
ً
العلوم ،ويعمل مشرفا تربويا للكيمياء ،وله اهتمام بحثي
منشور في االستقصاء العلمي -بتسجيل مالحظاته بشكل
طبيعي ومسترسل ومفتوح ،ورصد واقع التطبيق كما
يحدث ،وفق بطاقة صممت لتسجيل املالحظات على
أداء املعلم ،وأداء مجموعات الطالب ،لالستفادة من
نتائج املالحظة في بناء النموذج.
 .2املقابلة غير املقننة :اعتمدت املقابلة على طرح
أسئلة مفتوحة نبعت من خالل املالحظة ،وأجريت
املقابلة مع املعلم ،وطالبين من عينة البحث ،اختيرا
ً
عشوائيا وفق بيان بأسماء طالب الصف .واعتمد توثيق
املقابلة على التسجيل الصوتي عبر جهاز خاص بذلك،
ً
بعد أخذ املوافقة شفهيا من املعلم والطالبين على ذلك،
وأنه مستخدم فقط لغرض تطوير النموذج التدريس ي
املقترح.
ّ
 .3التسجيالت الصوتية والتصوير بالفيديو :وثق
املوقف الصفي وممارسات املعلم والطالب من خالل
التسجيالت الصوتية لكل مجموعة والتصوير بالفيديو

مجتمع البحث:
اشتمل مجتمع البحث على:
 طالب مقرر الكيمياء ( - )2نظام املقررات  -فيثانوية أمجاد قرطبة األهلية التابعة ملكتب التعليم
بقرطبة خالل العام الدراس ي 1439 -1438ه،
ً
وعددهم ( )62طالبا في الفصل الدراس ي األول ،و()39
ً
طالبا في الفصل الدراس ي الثاني ،وهو املجتمع الذي
أخذت منه عينة البحث؛ إذ يرى أيري ،وجاكوبز،
ورازافيه ( )Ary, Jacobs & Razavieh, 2009أنه ليس
من املمكن التعامل مع كل املجتمع ،وإنما يمكن تحديد
جزء من املجتمع األصلي يستطيع الباحث الوصول إليه
الختيار العينة وهو ما يدعى باملجتمع السهل ،أو
املستهدف بالبحث.
 كتاب الكيمياء ( ،)2الطبعة املقررة للعامالدراس ي 1439-1438هـ ،ويشمل كتاب الطالب،
ودليل التجارب العمليةّ ،
ويدرس لطالب املرحلة الثانوية
نظام املقررات.عينة البحث:
بحسب طبيعة البحث النوعي املعتمدة على
الفهم العميق للظاهرة املدروسة في سياقها الطبيعي؛
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العالقة بتلك السمات ،والتي حدد ماكنيل وكراجيك
( )McNeill & Krajcik, 2012مناسبتها للتدريس وهي:
االدعاءات ،واألدلة ،واالستدالل ّ .Reasoning
ومر
النموذج املقترح في تصميمه بأربع مراحل ،للبناء
والتطوير ،وأجريت التعديالت الالزمة على خطواته ،وفق
اآلتي:
املرحلة األولى :بناء النسخة األولى للنموذج:
ُبنيت النسخة األولى من النموذج املقترح من ست
خطوات ،وروعي تقدير مشاركة الطالب في كل خطوة
بمقدار التوجيهات التي يقدمها لهم املعلم ،ومقدار
مشاركتهم في توجيه أنفسهم ،كما روعي في النموذج
تحقيق املمارسات العلمية  ،Scientific Practicesالتي
تحقق التكامل بين االستقصاء والجدل العلمي .وتضمن
دليل املعلم التعليمات واإلرشادات الالزمة ،من حيث
بناء خطة التدريس ،وتعليمات ترتيب الصف الدراس ي،
وتوزيع مجموعات الطالب ،وكيفية تنظيم طريقة
عرضهم لحججهم العلمية ،وما يرتبط بها من بيانات
وأدلة ،إضافة إلى اإلرشادات التنفيذية الداعمة لتطبيق
خطوات النموذج ،والتصرفات التي ينبغي على املعلم
تجنبها في أثناء التدريس ،وفق الجدول (.)2

للموقف الصفي لدعم نتائج املالحظة ،بالرجوع إلى
ً
التسجيالت باستمرار وتحليل البيانات أوال بأول -بعد كل
تطبيق -بغرض بناء النموذج املقترح ،وأخذت املوافقة
الخطية من كل طالب.
 .4تقارير الطالب :تتطلب ممارسات الطالب
لالستقصاء والجدل العلمي كتابة التقارير ،وهي تعكس
فهم الطالب وسالمة املمارسات ،كما تحقق هدف
الكتابة الفردية للتقرير ،دون االكتفاء بالحكم على أداء
املجموعة بشكل عام؛ لذا تضمن دليل املعلم عناصر
التقرير ،وكيفية تصميمه ،وجمعت تقارير الطالب بعد
التطبيق ،وحللت ،بغرض االستفادة منها في تطوير
النموذج املقترح.
النتائج:
لإلجابة عن سؤال البحث :ما نموذج االستقصاء
ّ
املعزز بالجدل العلمي املقترح لتدريس مقرر الكيمياء
()2؟ ُبني النموذج املقترح باالعتماد على السمات
األساسية لالستقصاء العلمي التي قدمها املجلس الوطني
األمريكي للبحث ( ،)NRC, 2000مع مراعاة مستويات
تضمينها في مقرر الكيمياء ( )2في اململكة العربية
ً
السعودية ،وفقا لجدول املواصفات - Rubric
الجدول ( ،)1والتركيز على عناصر الجدل العلمي ذات

جدول ( :)2خطوات النموذج املقترح
الخطوة
طرح السؤال
العلمي /أو
تحديد املهمة
تقديم االدعاء
وتصميم
الطريقة وجمع
البيانات

الوصف
يطرح املعلم موضوع االستقصاء ،ويحدد مستوى مشاركته في توجيه السؤال ،ومستوى مشاركة الطالب ،وفق أهداف الدرس،
ً
جهدا كبيرًا من املعلم ،إذ ّ
تعد أهم
وخبرات الطالب حوله ،ومستوى فهمهم وتفاعلهم ،وطبيعة املفهوم العلمي .وتتطلب هذه الخطوة
خطوة في توجيه االستقصاء ،ويراعى فيها مستوى تضمين سمات االستقصاء في الكتاب املقرر.
ٍ
يتيح املعلم للطالب فرصة النقاش في مجموعات تعاونية ،بإشرافه؛ ويساعدهم في تحديد نوع البيانات ،وكيفية جمعها ومعالجتها.
وتتطلب هذه الخطوة دفع املجموعات للنقاش حول كيفية تحليل البيانات ،مثل :اإلشارة إلى الكتاب ،أو مواقع إلكترونية ،أو مصادر
املعرفة ،وإعطاء مزيد من الفرص لتقديم االدعاء .كما تتيح هذه الخطوة املمارسة العلمية للطالب في التخطيط وإجراء االستقصاء،
ً
وتقديم االدعاءات ،وتتطلب استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي في البيانات التي تتطلب معالجتها حسابيا.

3

تحليل البيانات
واستخدام
األدلة في
صياغة
التفسير

4

جلسة الجدل

تحدد كل مجموعة طريقة تحليل البيانات التي جمعتها ،وتطوير األدلة التي تدعم االدعاءات ،وتتاح الفرصة للطالب للمشاركة في
املمارسات العلمية في تحليل البيانات وتفسيرها ،وتطوير النماذج واستخدامها ،وبناء التفسيرات ،وتصميم الحلول املناسبة .وينبغي
للطالب في هذه الخطوة أن يقدموا مبررات كافية تشير إلى قدرة األدلة على دعم االدعاءات التي يقدمونها ،ويتضمن ذلك ربط
التفسيرا ت باملعرفة العلمية ،وتبرير تطبيق النظريات والقوانين واملفاهيم العلمية ،التي تساعد الطالب على تطوير األدلة لدعم
التفسيرات .كما تقوم كل مجموعة ً
بناء على ما لديها من ادعاءات وبيانات وأدلة بتبرير التفسيرات بمبررات كافية لدعم نتائجها،
وتسجيلها على لوحة املجموعة ،وهي سبورة بيضاء ،تصممها كل مجموعة.
تعرض كل مجموعة لوحتها متضمنة االدعاءات ،والبيانات واألدلة ،واملبررات (الحجج) التي تدعمها ،وينبغي أن تتركز النقاشات على
كفاية الحجج  ،وخطوات الوصول إليها ،وعالقة االدعاءات والبيانات واألدلة بالتفسيرات .وينبغي في هذه الخطوة تشجيع املجموعات

1

2
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5
6

املناقشة حول
االستقصاء
كتابة تقرير
االستقصاء

على دحض اآلراء التي ال تتوافق مع ادعاءاتهم ،وتقديم حجج كافية لذلك ،أو جمع بيانات إضافية ،عندما تكون البيانات غير كافية،
ومناقشة التغييرات مباشرة مع املعلم ،كما يزود الطالب بمصادر املعرفة العلمية ،وما يرتبط بالتفسيرات ،في حال ضعف كفاية
التفسيرات التي قدمتها املجموعة ،أو األفكار التي ترشد إليها جلسة الجدل وتحتاج ملزيد من البيانات أو األدلة.
تعود املجموعات من جديد ملناقشة نتائج جلسة الجدل ،وإجراء التعديالت الالزمة التي أيدتها األدلة والحجج ،وتتيح هذه الخطوة
للطالب فرصة تحليل املعلومات املتعارضة مع ما تضمنته لوحة املجموعة ،ودراسة االختالفات ،وتعديلها أو تطويرها.
يقوم كل طالب بكتابة التقرير بشكل منفرد ،وتسليمه إلى املعلم بعد االنتهاء ،بحيث يتكون التقرير من ثالثة أقسام هي:
 -1ويشمل املقدمة ،وسؤال االستقصاء ،وأهمية السؤال.
ً
 -2ويشمل وصفا لطريقة جمع البيانات واألدلة وكيفية تحليلها ،ويمكن دعم البيانات بالرسوم البيانية.
 -3القسم الثالث :الشرح الكامل للتفسيرات واالدعاءات والتبريرات املرتبطة بها.

املرحلة الثانية :تطبيق النسخة األولى من
ُ
النموذج املقترح :طبقت النسخة األولى من النموذج
نشاط عملي من دليل التجارب العملية
املقترح باختيار
ٍ
ملقرر الكيمياء ( ،)2بعنوان :الرابطة التساهمية في
َّ
وحلل محتوى النشاط العملي املشار إليه،
األدوية.
لتحديد مستوى تضمين سمات االستقصاء ،باستخدام
أداة التحليل التي استخدمها آل محي ،والشمراني
( ،)2016لالستفادة من ذلك في ممارسة سمة
االستقصاء وفق مستوى تضمينها ،أو رفع مستوى
ممارستها عن مستوى التضمين باالعتماد على مهارات
الجدل العلمي .وأظهرت نتائج تحليل سمات االستقصاء
في النشاط العملي (الروابط التساهمية في األدوية)
تضمين جميع سمات االستقصاء في النشاط في
مستويات مختلفة ،وأن سمة "تحديد املهمة /أو طرح
أسئلة علمية التوجه" ،ضمنت في املستوى األول،
وضمنت سمة "تحديد وجمع البيانات واألدلة للرد على
األسئلة" في املستوى الثاني ،وضمنت سمة "صياغة
تفسيرات من األدلة" في املستوى الثالث ،في حين ضمنت
سمة "ربط التفسيرات باملعرفة العلمية" في املستوى
الرابع ،أما سمة "التواصل وتبرير التفسيرات" فضمنت
في املستوى األول.
ُ
ود ّرب املعلم على خطوات وإجراءات النموذج
املقترح ،وبناء خطة التدريس ،وشرح توصيف إجراءات
التدريس وفق خطوات النموذج ،وإيضاح أدوار املعلم
والطالب ،وتحديد التهيئة املناسبة للنشاط ،واألدوات
واملواد الالزمة ،كما حددت كيفية توزيع الطالب

 45د
 45د

وعددهم ( )22إلى أربع مجموعات ،وفي كل مجموعة -5
 6طالب.
وبعد االنتهاء من تطبيق النموذج املقترح في
تدريس النشاط العملي؛ حللت النتائج التي جمعت من
خالل أدوات البحث ،في كل خطوة من خطوات تطبيق
النموذج ،كما حللت ً
أيضا تقارير االستقصاء التي قدمها
الطالب بشكل فردي ،واملقابالت التي أجريت مع املعلم
ً
والطالب ،حيث فرغت جميع البيانات ورقيا ،ثم أعيدت
قراءتها وتصنيفها ،ومراجعتها مع تسجيالت الفيديو
املرئية ،والتسجيالت الصوتية لكل مجموعة ،وتحديد
املحاور  Themesالعامة التي تتطلب تطويرها ،ومن
خالل مراجعة النقاشات والحوارات وفق خطوات
تطبيق النموذج ظهرت النتائج اآلتية:
ً
أوال :اقتصار تطبيق النموذج على األنشطة العملية
فقط:
أدى تطبيق النسخة األولى من النموذج على
نشاط عملي واحد إلى التفكير في تطوير النموذج ليحقق
الكفاية في تدريس موضوعات مقرر الكيمياء ،إذ
نشاط عملي واحد فقط خمس حصص
استغرق تدريس
ٍ
ً
ً
دراسية ،توازي حسب الخطة الدراسية أسبوعا كامال.
وبالرغم من جدوى النموذج في تطوير مهارات الطالب في
االستقصاء ،من خالل الجدل العلمي ،إال أن تدريس
نشاط عملي واحد خالل خمس حصص دراسية يحتاج
ٍ
إعادة النظر في خطوات وإجراءات النموذج ،للتوسع في
تدريس موضوعات املقرر الدراس ي ،في ظل التزام املعلم
ً
بتدريس مقرر دراس ي يتضمن عددا من املفاهيم العلمية
التي ينبغي أن يتعلمها الطالب في هذه املرحلة ،في حين أن
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تدريس املوضوعات التي تظهر فيها وجهات نظر متباينة
بين الطالب أنفسهم ،أو الطالب واملعلم.
ً
ثانيا :ضعف كفاية الوقت للتدريس بالنموذج:
حدد النموذج في نسخته األولى خمس حصص
دراسية مدة كل منها ( )45دقيقة ،ووزع زمن التدريس
على خطوات النموذج الست ،وروعي عند التخطيط
للتدريس أن يتوافق الوقت املخصص لكل خطوة مع
طبيعتها ،وما تتطلبه سمات االستقصاء فيها ،وعناصر
ً
الجدل املرتبطة بها ،إال أن نتائج التطبيق أظهرت تباينا
في الوقت عما خطط له .ويبين الجدول ( )3املقارنة بين
الزمن املخطط له في النموذج املقترح ،والزمن الفعلي
للتطبيق.

املفاهيم العلمية التي حققها النموذج في النشاط العملي
املحدد للتطبيق لم تتجاوز خمسة مفاهيم علمية ،وهو
ً
عدد قليل جدا مقارنة بعدد املفاهيم العلمية املضمنة في
الكتاب املقرر ،إضافة إلى حجم املحتوى العلمي في املقرر
الدراس ي وقلة عدد الحصص املخصصة له في الخطة
ً
الدراسية ،والتي تضيف عبأ آخر على النموذج املقترح.
ويشير املعلم عند سؤاله في املقابلة عن أبرز
اإليجابيات والسلبيات في النموذج املقترح؛ إلى أن طبيعة
النشاط العملي ساعدت على نجاح التطبيق ،وأنه أتاح
فرصة الجدل بين الطالب داخل املجموعة وبين
ً
املجموعات ومع املعلم ،وأن النموذج سيكون فعاال في

جدول( :)3املقارنة بين الزمن املخطط له ،والزمن الفعلي لخطوات النموذج في التطبيق األول
1
2
3
4
5
6

خطوات النموذج
تحديد املهمة /أو توجيه السؤال العلمي
تصميم الطريقة لجمع البيانات وتقديم االدعاء
تحليل البيانات واستخدام األدلة في صياغة التفسير
جلسة الجدل
املناقشة حول االستقصاء
كتابة تقرير االستقصاء

الزمن وفق خطة التدريس (د)
 15دقيقة
 30دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة

وروعي عند حساب الزمن الفعلي للتطبيق حساب
عدد الدقائق الفعلية التي احتاجتها كل خطوة لتنفيذها،
بغض النظر عن زمن الحصة ،فيما حدد الزمن وفق
ً
خطة التدريس تبعا لزمن الحصة الدراسية الرسمي وهو
( )45دقيقة ،ويعود السبب في تحديد الزمن الفعلي
ً
للتطبيق بحساب الدقائق الفعلية إلى أن جزءا من وقت
الحصة يفقد بسبب انتقال الطالب إلى قاعة التدريس،
أو دخولهم بعد الفسحة في بعض الحصص ،أو الوقت
الذي يستغرقه تنظيم جلوسهم في الحصة ،إذ يستغرق
الوقت املفقود بسبب تلك اإلجراءات بين خمس دقائق إلى
سبع من زمن الحصة الرسمي.
ٍ
ويالحظ من خالل الجدول ( )3أن الخطوة األولى؛
ً
ً
متقاربا إلى ّ
حد مقبول مع الزمن املخطط له،
أخذت زمنا
ً
ً
فيما احتاجت الخطوة الثانية؛ زمنا كبيرا لتنفيذها بلغ
حوالي ثالثة أضعاف الزمن املخطط له .ويعود السبب في
ذلك إلى الوقت الذي استغرقه الطالب في بناء نماذج
التركيب البنائي للمركبات الثالثة التي أعطيت بغرض

الزمن الفعلي عند التطبيق (د)
 9دقائق
 83دقيقة
 34دقيقة
 38دقيقة
 26دقيقة
 15دقيقة

تنمية مهارات الطالب في التعامل مع نماذج الذرات ،وبناء
جدول املقارنات بين أنواع الروابط بين الذرات املختلفة؛
ً
تمهيدا لتقديم االدعاء ،وجمع البيانات واألدلة املرتبطة
بتركيب األدوية ،باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهت
املعلم والطالب لفهم طبيعة االدعاء ،وضعف القدرة على
صياغته ،وقد سمح بتجاوز الوقت ألهمية هذه الخطوة
في توجيه الخطوات القادمة للنموذج املقترح ،وتسجيل
املالحظات حول الزمن الذي تتطلبه هذه الخطوة عند
تطوير النموذج ،واملساعدة في تقديم الحلول املمكنة التي
تحقق الهدف من هذه الخطوة في أقل وقت ممكن.
ً
ً
وأخذت الخطوتين الثالثة ،والرابعة؛ زمنا قريبا
من الزمن املخطط لها؛ واستغرق تنفيذ كل خطوة حصة
ً
كاملة تقريبا ،مع أخذ العوامل األخرى التي تأخذ من زمن
ً
الحصة بعين االعتبار ،كما أشير لذلك سابقا .أما
ً
الخطوة الخامسة؛ فاستغرقت وقتا أقل مما خطط لها.
ويرجع السبب في ذلك إلى اتفاق أفراد املجموعة على
ً
ابتداء ،باإلضافة إلى إغفال
التركيب البنائي الذي قدموه
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كما يظهر ذلك عند تحديدهم لألدلة ،وصياغة
التفسيرات.
لذا ينبغي مراعاة الترابط بين عناصر الجدل
العلمي ،وممارسة سمات االستقصاء ،والنقاش العلمي
الذي يدور بين الطالب في أثناء عمل املجموعات ،ومع
املعلم في أثناء متابعته لنقاش املجموعات ،ومشاركته في
توجيهه .ويتطلب هذا اإلجراء بالضرورة التعديل في
إرشادات تطبيق النموذج ،وخطة التدريس؛ بحيث
توظف جلسة الجدل لعرض نتائج متفق عليها من أفراد
املجموعة ذاتها ،وتمثل نتيجة قناعتهم ،حتى تستطيع
املجموعة أو من يمثلها تقديم االدعاءات ،ودعمها
بالبيانات واألدلة ،ويكون لديهم القدرة على تبريرها عند
الجدل حولها مع املجموعات األخرى.
ً
رابعا :ضرورة إعادة النظر في املمارسات في جلسة الجدل:
تضمنت جلسة الجدل العلمي أن يقوم ممثل
للمجموعة بعرض منتج مجموعته واستقبال مناقشات
املجموعات األخرى؛ وأظهرت نتائج املالحظة ضعف
مشاركة الطالب في الجدل العلمي ،ومحاوالت املعلم في
هذا الشأن .وقد تدخل الباحث في أثناء جلسة الجدل
عند مالحظته لعجز املعلم في حث الطالب على النقاش
حول االدعاءات ،والبيانات ،واألدلة التي تعرضها كل
مجموعة ،باإلضافة إلى ما أظهره تحليل الفيديو،
وسيناريو النقاش الذي لم تظهر فيه مشاركات طالب
آخرين غير عدد قليل هم (الطالب  1من املجموعة
الرابعة ،والطالب  2من املجموعة الثالثة ،والطالب 2
من املجموعة األولى).
ً
خامسا :الضعف في كتابة تقارير االستقصاء:
أظهرت نتائج تحليل تقارير االستقصاء التي قدمها
ً
الطالب ضعفا لدى الطالب في كتابة التقارير؛ إذ يتميز
ُ
النموذج املقترح بوضع خطوة ضمن خطواته تعنى
بتطوير مهارات الطالب في كتابة التقارير بشكل فردي؛
لضمان استيعاب الطالب للمفاهيم العلمية ،وإظهار
قدراتهم في تصميم التقارير ،وتنظيم األفكار ،والتواصل
مع اآلخرين .ولعل الضعف في كتابة تقارير االستقصاء
ً
كان ناتجا عن عدة عوامل أهمها :ضيق الوقت املخصص

املعلم ألهمية توجيه الطالب في هذه الخطوة نحو طرح
أسئلة جديدة ،أو توقع التركيب البنائي ألدوية أخرى،
وتركيز دوره في متابعة استكمال الطالب لتفسيراتهم،
والتحقق من اكتمال البيانات واألدلة ،ومراعاة التعديالت
التي سجلت في أثناء جلسة الجدل.
ً
وفي الخطوة السادسة؛ أتيح للطالب زمنا أقل من
الزمن املخطط له ،بالرغم من أهمية هذه الخطوة؛ كونها
الخطوة الوحيدة التي تبرز عمل الطالب بشكل فردي
بعيد عن تأثير زمالئهم ،إال أن حرص املعلم على االنتهاء في
ً
خمس حصص كان سببا في ضعف تقارير االستقصاء
التي قدمها الطالب ،إضافة إلى بعض العوامل األخرى التي
أشير إليها في كتابة تقرير االستقصاء ،وأشار املعلم في
إجابته في أثناء املقابلة عن ذلك:
املعلم :املشكلة أننا اآلن يوم الخميس ،وأخذنا

أسبوع كامل في الدرس ،والزم أنهي الدرس حتى ال
تتأثر الدروس األخرى ،ألننا في نظام املقررات
هناك دروس كثيرة وحصص أقل من النظام
الفصلي.
الباحث :النظام الفصلي أربع حصص ،واملقررات
خمس في األسبوع.
املعلم :صحيح ،لكن كمية املوضوعات في
ً
املقررات تقريبا ضعف ،وفي فصل دراس ي واحد،
ً
والدراسة انخفضت تقريبا أسبوع عن السنوات
السابقة ،يعني ضغط على املنهج.

ً
ثالثا :اقتصار الجدل العلمي على جلسة الجدل (الخطوة
الرابعة):
لوحظ من خالل تطبيق النموذج املقترح بأن
عناصر الجدل العلمي (البيانات ،األدلة ،التبرير) يمكن
تحقيقها من خالل عمل املجموعات في كل خطوة ،وأن
سمات االستقصاء يمكن دعم ممارستها من خالل إتاحة
الفرصة للطالب ملمارسة الجدل في كل خطوة من
خطوات النموذج ،فالطالب يتناقشون حول البيانات
واألدلة واالدعاءات ،ويبدون آراء متناقضة ،ويبررون
آلرائهم ،ويحاول كل منهم إقناع اآلخرين داخل املجموعة،
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ً
وفقا لنتائج التطبيق األول أعيد تصميم النموذج املقترح
ليراعي ما تم التوصل إليه من نتائج أثناء تطبيق النسخة
األولى منه ،ويوضح الشكل رقم ( )1النسخة املطورة من
النموذج املقترح.

لذلك في تطبيق النموذج املقترح ،ووضع تصميم محدد
للطالب من قبل املعلم ،وضعف فهم الطالب للمفردات
التي تضمنها التقرير ،مثل االدعاء ،والدليل ،وسؤال
االستقصاء ،ونحو ذلك.
املرحلة الثالثة :النسخة املطورة من النموذج املقترح:

اخلطوة األوىل :االستقصاء العلمي
• تصميم الطريقة ومجع
البياانت :كل جمموعة
تصمم طريقتها يف مجع
البياانت.

• طرح السؤال /حتديد
املهمة :يطرح املعلم املهمة
ٍ
بشكل مثري للتفكري،
ومرتبط خبربات الطالب.

ادعاء

دليل

الطالب يف جمموعات  6-4طالب
ادعاء مضاد

تربير

• حتليل البياانت :حتلل
اجملموعة البياانت وتقدم
األدلة

• صياغة التفسري العلمي:
تقدم اجملموعة تربير يدعم
االدعاء وتكتب على سبورة
اجملموعة
ممثال هلا أو أكثر
كل جمموعة ترشح ً

مجع بياانت إضافية
تعود اجملموعة اليت
لديها ضعف بياانت
جلمع بياانت إضافية

ضعف كفاية
البياانت

اخلطوة الثانية :جلسة اجلدل
يعرض ممثل كل جمموعة منتجها وجييب عن األسئلة حول
االدعاء ويقدم التربيرات ويسجل املالحظات
تعود كل جمموعة إىل مكاهنا
اخلطوة الثالثة :املناقشة حول االستقصاء
تناقش اجملموعة نتائج جلسة اجلدل وما سجله
ممثلها من آراء على سبورة اجملموعة
الطالب بشكل فردي

يسلم كل طالب تقرير االستقصاء
اخلتامي

اخلطوة الرابعة :كتابة تقرير االستقصاء
يكتب كل طالب تقريره بشكل فردي

الشكل ( :)1النموذج املقترح لالستقصاء ّ
املعززبالجدل العلمي ( – )ADIالنسخة املطورة
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وفيما يأتي أبرز مالمح وأوجه تطوير النموذج املقترح:
ً
أوال :مناسبة تطبيق النسخة املطورة من النموذج
املقترح لتدريس موضوعات املقرر:
تحرر النموذج املقترح في النسخة املطورة من قيود
التعامل مع النشاط العملي من نوع "تجربة" في دليل
ً
ً
التجارب العملية؛ ليصبح نموذجا شامال ،يمكن من
خالله تدريس درس كامل يتضمن مجموعة من
املوضوعات واألنشطة العملية بمختلف أنواعها؛ ويسير
النموذج نحو دعم أكبر قدر ممكن من املفاهيم العلمية
املضمنة في الدرس ،وتوظف عناصر الجدل في زيادة قدرة
الطالب على التفكير ،واستيعاب املفاهيم العلمية .وعليه

فإن التخطيط للدرس سيتضمن بالضرورة تحديد
املفاهيم العلمية في الدرس ،وإجراء النشاط أو مجموعة
األنشطة العملية التي تدعم تلك املفاهيم سواء من كتاب
الطالب ،أم من دليل التجارب العملية ،وربط املفاهيم
باملمارسات العلمية.
ً
ثانيا :معالجة ضعف كفاية الوقت للتدريس بالنموذج:
أعيد توزيع الوقت على خطوات النموذج في
النسخة املطورة ،بما يناسب طبيعة كل خطوة ،وذلك
باالستفادة من حساب الوقت في التطبيق األول ،ويوضح
الجدول ( )4توزيع الوقت على خطوات النسخة املطورة.

جدول ( :)4توزيع الوقت على خطوات النسخة املطورة للنموذج املقترح
الزمن املحدد للتدريس

خطوات النسخة املطورة للنموذج
تحديد املهمة /أو توجيه السؤال العلمي
1

2
3
4

االستقصاء العلمي

تصميم الطريقة وجمع البيانات
تحليل البيانات وتقديم األدلة
صياغة التفسير العلمي
جلسة الجدل
املناقشة حول االستقصاء
كتابة تقرير االستقصاء

عدد الحصص

 20دقيقة
 45دقيقة
 35دقيقة
 35دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة

3

1
1
1

وروعي عند تحديد الوقت في النسخة املطورة العوامل
املؤثرة التي أظهرتها نتائج تطبيق النسخة األولى من
النموذج وهي:

الطالب في الخطوات الالحقة ،ويمكن أن تؤدي
التغييرات التي ستطرأ على تطوير النموذج املقترح
إلى معالجة ذلك.

 الظروف التي تأخذ من وقت الحصة الرسمي ،مثلانتقال الطالب إلى الفصل الدراس ي ،ونوع الحصة
الدراسية التي تسبق حصة الكيمياء ،أو وجود
الفسحة قبل أو بعد الحصة ،أو وقت الصالة ،وهي
ظروف تؤثر على انتظام الطالب في الحصة
ً
الدراسية ،وتأخذ خمس دقائق تقريبا من زمن
الحصة؛ لذا يراعى أن يكون الزمن عند التخطيط
للحصة في النموذج بعد تطويره ( )40دقيقة.

 إعطاء مزيد من الوقت للخطوة الخامسة؛ لتشملمراجعة نتائج جلسة الجدل ،أو جمع بيانات أخرى
وفق الحاجة ،والتركيز على جوانب طبيعة العلم
والتوسع في االستقصاء ،كاقتراح أسئلة جديدة ذات
عالقة بموضوع االستقصاء ،وفحص مصادر
املعرفة األخرى ،وتوضيح مفاهيم االدعاء والبيانات
واألدلة والحجج للطالب ،والفروق بينها ،وكيفية
دعم كل منها لآلخر.
 إعطاء مزيد من الوقت للطالب لكتابة تقريرً
االستقصاء؛ لكونه منتجا يقيس األداء الفردي،
ويساعد املعلم للتحقق من فهم الطالب ،وفاعليتهم
في العمل الجماعي ،وقدرتهم على التواصل،
والحاجة إلى تطوير قدراتهم في الكتابة العلمية.

 إعادة النظر في طبيعة التهيئة للدرس ،لتتضمناإلشارة إلى كيفية صياغة االدعاء ،ويوجه الطالب
نحوه بشكل يضمن توظيف زمن الحصة في جمع
البيانات واألدلة التي تدعم االدعاء ،باإلضافة إلى
زيادة زمن تنفيذ الخطوة الثانية ألهميتها في توجيه
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ً
ثالثا :معالجة اقتصار الجدل العلمي على جلسة
الجدل:
روعي في النسخة املطورة من النموذج املقترح
ديناميكية عناصر الجدل العلمي (البيانات ،األدلة،
التبرير) في أثناء التهيئة للدرس ،أو عمل املجموعات ،في
الخطوات األربع األولى من النموذج في النسخة األولى ،من
منطلق دعم ممارسة سمات االستقصاء العلمي بإتاحة
الفرصة للطالب ملمارسة الجدل ،فالطالب يتناقشون
حول السؤال العلمي ،وحول البيانات واألدلة
والتفسيرات العلمية ،داخل مجموعاتهم ،ويبدون آراء
متناقضة حولها ،ويبررون آلرائهم ،ويحاول كل منهم إقناع
اآلخرين داخل املجموعة؛ وعليه فإن الخطوات األربع
ً
األولى من النموذج في نسخته األولى ،ووفقا لنتائج
التطبيق؛ يتأثر بعضها ببعض ،وأنه ال توجد خطوات
متسلسلة يمكن أن يمر بها االستقصاء كما أشار إلى ذلك
ليدرمان ( ،)Lederman & Lederman, 2012وأن أي
تغيير لدى املجموعة الواحدة في البيانات سيتطلب
بالضرورة إعادة النظر في االدعاء واألدلة واملبررات ،كما
أن االدعاءات املضادة التي يمكن أن تظهر في املجموعة
الواحدة ينبغي معالجتها إما بالقبول أو الدحض داخل
املجموعة نفسها؛ بحيث تكتب املجموعة في سبورتها ما
ً ً
تتفق عليه اتفاقا كليا .لذا قدمت النسخة املطورة
للنموذج املقترح الخطوات األربع التي حددتها النسخة
األولى في خطوة واحدة تسمى :االستقصاء العلمي،
باعتبار اندماج الطالب في ممارسة سمات االستقصاء
وفق طبيعة املوقف ،وخبرات الطالب ،وباعتبار طبيعة
االستقصاء املعقدة وغير الخطية ،كما أشار (ورث،
ودوكو ،وسالتيل )2009 ،إلى اعتماد مشروع ( Pollen,
 )2009لتصميم وتطبيق وحدات العلوم القائمة على
االستقصاء؛ إذ يشير إلى أن استقصاء الطالب قد ال
يوافق تنبؤاتهم؛ ومن ثم يشككون في نتائجهم ،ويعودون
للعمل من جديد ،أو يقود تصميم االستقصاء إلى نتائج
تتطلب إعادة تصميم االستقصاء أو بعض أجزائه.
ً
رابعا :معالجة املمارسات في جلسة الجدل :تتبنى
النسخة املطورة من النموذج املقترح في جلسة الجدل

إعادة تنظيم الطالب؛ بحيث يعرض ممثل كل مجموعة
لوحة املجموعة في وقت محدد وثابت للجميع ،ثم يفتح
املجال للمناقشة العامة ،ويقود املعلم نقاش الطالب،
ويوجهه نحو قبول ادعاء املجموعة أو رفضه ،ويسجل
الطالب في املجموعة نفسها ما يدور من نقاش مع ممثل
املجموعة؛ بحيث يمكنهم االستفادة من ذلك في خطوة
(املناقشة حول االستقصاء) ،مع التأكيد على املعلم
بعدم االستحواذ على النقاش ،ومتابعة ضبط الوقت
املخصص لكل مجموعة؛ لتطوير مهارات التقديم
والعرض لدى الطالب.
ً
خامسا :معالجة الضعف في كتابة تقاريراالستقصاء:
تهدف كتابة تقرير االستقصاء إلى التحقق من
استيعاب الطالب للمفاهيم العلمية ،وقدرتهم على
تصميم التقارير ،والتفكير في النتائج ،والتحقق من فهم
الطالب لالستقصاء؛ لذا فإن النسخة املطورة من
النموذج خصصت حصة كاملة لكتابة تقارير
االستقصاء ،وأتاحت للطالب الفرصة لتصميم تقارير
االستقصاء بشكل فردي وفق محددات عامة يقدمها
املعلم للطالب في حصة كتابة التقارير ،ويطرحها املعلم
في جزء من الحصة ال يتجاوز ( )15دقيقة؛ وتشمل
النقاش حول مكونات التقرير ،وكيفية تصميمه ،وإعادة
توزيع الطالب بحيث يبتعد طالب املجموعة الواحدة عن
بعضهم؛ لضمان عدم تأثير بعضهم على بعض.
املرحلة الرابعة :تطبيق النسخة املطورة من النموذج
املقترح:
ُ
طبقت النسخة املطورة للنموذج املقترح باختيار
الفصل الخامس من مقرر الكيمياء (- )2نظام املقررات،
بعنوان :الحسابات الكيميائية ،ويعود السبب في ذلك إلى
استهدافها لثالثة أهداف رئيسة تتمثل في :إتقان الطالب
للتحويالت املولية ،وتحديد املادة املحددة للتفاعل،
وحساب نسبة املردود املئوية؛ إذ يمكن تدريس هذه
األهداف في دروس منفصلة تستغرق من ست إلى ثماني
ُ
حصص دراسية ،في حين خطط لها أن تدرس بالنموذج
املقترح لالستقصاء امل ّ
عزز بالجدل العلمي خالل ست
حصص دراسية ،تحقق التكامل بين الدروس؛ لدعم
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ً
التدريس بالنموذج تبعا لعدد الدروس ،واملفاهيم
العلمية املضمنة فيها ،والوقت الذي يتطلبه تطبيق
بعض التجارب ،مع مراعاة موقع حصص الكيمياء في
الجدول املدرس ي.
وأظهرت نتائج تطبيق النسخة املطورة من
النموذج املقترح نجاح جلسة الجدل العلمي؛ إذ إن
التغيير الذي طرأ على النموذج في الخطوة األولى أعطى
ً
قوة لتفسيرات الطالب ،وثقة في حججهم العلمية،
ً
وتطويرا ملمارساتهم لالستقصاء ،ويمكن أن يعزى ذلك
إلى الجدل الذي حدث داخل املجموعة الواحدة،
ً
ابتداء ،وثقتهم في
وفحص االدعاءات بين أفرادها
البيانات التي جمعت؛ ولوحظ أن النقاش في جلسة
الجدل كان بين ممثلي املجموعات؛ لتبرير ما وصلت إليه
مجموعاتهم ،وهو ما يدعم الجدل العلمي بين الطالب.
كما ظهرت أهمية النقاش في نقد األفكار
والنتائج ،وهو ما يحقق استيعاب املفاهيم العلمية،
مقارنة بتطبيق النسخة األولى من النموذج ،والتي تطلبت
في حينها تدخل املعلم ،والباحث ملحاولة إحياء الجدل
بين الطالب؛ لكن هذه الجلسة تتطلب املزيد من
التفاعل من بقية الطالب ،وهو أمر يمكن تحقيقه
بتحقيق ألفة الطالب للنموذج ،وخبرة املعلم في تطبيقه.
واتضحت من خالل نتائج تحليل تقارير الطالب،
أن مهارات الطالب في كتابة تقارير االستقصاء ال تزال
ضعيفة ،بالرغم من تطور كتابتهم بعد تطبيق النسخة
املطورة مقارنة بتطبيق النسخة األولى من النموذج ،إال
أن ذلك لم يزل دون املأمول؛ بسبب عدم تعود الطالب
على هذا النمط من قبل ،ويتوقع أن تنمو هذه املهارة
لدى الطالب مع الوقت ،لكنها بحاجة إلى دراسة لتحديد
العوامل املؤثرة في الكتابة العلمية لدى الطالب.

استيعاب املفاهيم العلمية املضمنة فيها ،باالعتماد على
تطبيق تجربة كيميائية لتفاعل نترات الفضة مع كلوريد
الصوديوم؛ بحيث تجري كل مجموعة التجربة
الكيميائية ،وتجمع البيانات من خاللها ،ثم تجري
الحسابات الكيميائية الالزمة لذلك ،وتحدد املادة
املحددة للتفاعل ،ونسبة املردود املئوية ،وتحدد األدلة،
وما يمكن أن يقدمه الطالب من مبررات في ضوء ذلك.
وعقدت جلسة مداوالت مع املعلم ،لبناء خطة التدريس
بالنسخة املطورة للنموذج املقترح ،وتوصيف إجراءات
التدريس ،وإيضاح أدوار املعلم والطالب في ذلك.
نتائج تطبيق النموذج املقترح بعد التطوير:
بعد تطبيق النسخة املطورة من النموذج املقترح
في تدريس فصل الحسابات الكيميائية ،في مقرر كيمياء
( ،)2حللت نتائج املالحظة ،وتسجيالت الفيديو،
والتسجيالت الصوتية للمجموعات ،وتقارير الطالب،
واملقابالت التي أجريت مع املعلم والطالب ،وفرغت
ً
البيانات ورقيا ،وأعيدت قراءتها وتصنيفها ،ومراجعتها مع
تسجيالت الفيديو املرئية ،والتسجيالت الصوتية
للمجموعات ،وفق خطوات النسخة املطورة من النموذج
املقترح ،وتحديد املحاور  Themesالعامة ،وأظهرت
النتائج جدوى النموذج في التوسع لتدريس فصول
تتضمن مجموعة من الدروس ذات االرتباط ،وخالل
عدد حصص متقارب مع عدد الحصص التي يحتاجها
املعلم لتدريس الدروس نفسها بالطرق االعتيادية.
واحتاج النموذج لتدريس فصل الحسابات الكيميائية
ست حصص دراسية ،غير أن خطة تدريسه تتطلب
ست إلى ثماني حصص دراسية ،وهو ما يعطي
عادة بين ٍ
ً
ً
مؤشرا إيجابيا يمكن من خالله تبديد مخاوف املعلمين
من التدريس بالنموذج.
كما بينت النتائج أن تطبيق النسخة املطورة من
النموذج املقترح تناسب الزمن الذي تضمنه الجدول رقم
( ،)4مع ضرورة أن نضع في الحسبان أن هذا الزمن هو
ّ
الحد األدنى الذي يمكن أن يطبق فيه النموذج ،حيث
ظهرت -في التطبيق األول للنموذج -عدم كفاية الزمن
(خمس حصص دراسية) ،ويمكن للمعلم أن يزيد زمن

االستنتاجات :Conclusions
يتميز نموذج االستقصاء ّ
املعزز بالجدل العلمي
عن غيره من النماذج التدريسية بالجمع بين االستقصاء،
والجدل العلمي ،في سياق املمارسات العلمية ،وهو ما
يضفي عليه أهمية في تدريس العلوم ،ولعل النتائج
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والتعديل وفق آراء املحكمين ،ثم خضع للتطبيق على
عينة استطالعية؛ للتحقق من إمكانية التدريس به،
ُ
وطبقت النسخة األولى منه ،وطورت خطواتها في نسخة
أخرى ،وأعيد تطبيقها للتحقق من جودة التطوير
ومناسبته.
وبرغم النتائج التي أظهرها البحث ،إال أن هناك
مجموعة من املحددات ،ارتبط بعضها بعدد من أوجه
القصور ،وبعضها اآلخر ارتبط بالتحديات التي واجهت
تطبيق النموذج ،وهي:
ً
ً
 يعمل أحد الباحثين مشرفا تربويا في مكتبالتعليم بقرطبة ،في مدينة الرياض؛ لذا فإن الفرصة التي
أتيحت له قد ال تتاح لغيره من الباحثين؛ في اختيار
املدرسة املناسبة ،واملعلم املناسب ،وتنسيق الزيارات
بشكل مناسب للوفاء بمتطلبات تطبيق النموذج؛ حيث
طبق النموذج في فصلين دراسيين هما :الفصل الدراس ي
الثاني 1438 -1437هـ (التطبيق االستطالعي)،
والفصل الدراس ي األول 1439 -1438هـ (تطبيق
النموذج بنسختيه) .وبرغم هذا التسهيل إال أن عوامل
أخرى أخذت في الحسبان ،منها عدم الضغط على
املدرسة لزيادة فترات التطبيق؛ في ظل الخطط،
والبرامج ،واألنشطة ،والتكليفات التي يكلف بها املعلم ،أو
تقوم بها املدرسة ،وهي عوامل مؤثرة على إمكانية زيادة
فترات التطبيق في الفصل الدراس ي الواحد.

أظهرت مناسبة النسخة النهائية من النموذج املقترح،
للسياق املحلي في تدريس الكيمياء؛ إذ تتميز ببنائها وفق
طبيعة املقررات الحالية التي ارتبطت بمناهج مبنية على
أساس معيار العلم كاستقصاء ،مع مراعاة الطبيعة
الديناميكية التي تتخذها سمات االستقصاء ،وعناصر
الجدل العلمي ،وأوجه التعقيد في العالقة بينها ،وهو ما
يعطي الثقة في إمكانية التدريس بالنموذج املقترح في
املرحلة الثانوية في اململكة العربية السعودية.
كما تميزت النسخة النهائية من النموذج بإمكانية
تطبيقها في تدريس فصل مكون من عدد من الدروس
املترابطة التي تتضمن مجموعة من املفاهيم العلمية
ذات العالقة ،من خالل توظيف األنشطة العملية
املضمنة في املقرر الدراس ي أو بعضها ضمن خطوة
االستقصاء العلمي ،في حين استهدفت الدراسات التي
اهتمت بنماذج مماثلة تدريس أنشطة عملية معملية
فقط ومنها)Sampson & Grooms, 2008( :؛
()Sampson, Grooms & Walker, 2009؛
()Sampson, Grooms & Walker, 2011؛ ( Sampson
)& Walker, 2012؛ ( Walker, Sampson, Grooms,
)Anderson & Zimmerman, 2012؛ ( Hasnunidah,
 ،)Susilo, Irawati & Sutomo, 2015وتستهدف
عينات من الطالب الجامعيين ،في حين ّ
قدم البحث
الحالي النموذج املقترح لتدريس الطالب في املرحلة
الثانوية ،ويمكن تطبيق النموذج املقترح للتحقق من
تأثيره على بعض املتغيرات في حال االستمرار في تطبيقه،
وتحقيق ألفة املعلمين والطالب معه.

 تشكل عينة البحث إحدى املحددات املهمة ،إذسعى الباحثان إلى تطبيق النموذج املقترح في مدرستين
إحداهما حكومية ،واألخرى أهلية ،بحيث يناسب نوعية
التعليم في املرحلة الثانوية ،وحاول الباحثان تطبيق
النموذج املقترح على إحدى املدارس الثانوية الحكومية
وفق خطاب تسهيل املهمة من الجهات املختصة،
باإلضافة إلى املدرسة األهلية التي طبق النموذج فيها ،إال
أن محاوالت التنسيق مع املعلمين في املدارس الحكومية
لم تنجح ،في ظل مخاوف املعلمين من االلتزام بالتدريس
بالنموذج ،أو توقع عدم استجابة الطالب.

املحددات :limitations
َّ
تكون النموذج املقترح من جانبين هما :الجانب
ً
النظري ،الذي بني وفقا لألدبيات العلمية التي اهتمت
ّ
املعزز
باالستقصاء ،والجدل العلمي ،واالستقصاء
ً
بالجدل العلمي .وظل هذا الجانب ثابتا مع التطبيق؛ إذ
ُيستأنس به في جوانب التنظير للنموذج ،وتطوير
املمارسات امليدانية .أما الجانب التطبيقي فكان الجانب
املتغير في النموذج؛ وخضع لعمليات املراجعة والتحكيم،

 واجهت النموذج عدة صعوبات ،تمثلت فيمهارات الطالب في فهم طبيعة االدعاءات العلمية،
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والتمييز بين البيانات واألدلة ،والنقاش حول النتائج،
ونقد األفكار ،والكتابة العلمية لتقارير االستقصاء،
باإلضافة إلى مهارات أخرى ذات طبيعة تراكمية تمثلت في
ضعف القدرات الرياضية والحسابية ،وسوء الخط،
وضعف القدرة على التعبير ،ولوحظ تطور بعضها مع
تطبيق النموذج بشكل متفاوت ،إال أن هذه الصعوبات
تطلبت زيادة وقت التدريس ،وزيادة مشاركة املعلم في
توجيه االستقصاء ،واالستحواذ على النقاش ،وهو ما
دفع بالباحث املالحظ في بعض األحيان إلى التدخل
لتوجيه ممارسات املعلم بالطرق املناسبة ،أو التدخل
ً
تفاصيل أكثر وضوحا لدور املعلم والطالب ،لالستفادة
منها في تطوير النموذج وإخراج النسخة النهائية منه،
بغية الوصول به إلى إمكانية التطبيق من قبل املعلم وفق
إرشادات واضحة ،وخطة تدريسية متماسكة.

لدفع الطالب نحو هدف معين ،ومن ذلك مساندة املعلم
في مراجعة بعض أعمال املجموعات ،بعد التحقق من
ضعف كفاية زمن التدريس ،وفي جلسة الجدل ملناقشة
الطالب والدفع بهم نحو النقاش ،وتبرير االدعاءات ،بعد
التحقق من ضعف املعلم في الوصول إلى نقاش قائم على
الحجة ،كل هذه التدخالت اتضحت في تطبيق النسخة
األولى من النموذج املقترح ،ويمكن اعتبارها نقطة
قصور؛ إذ األصل في البحث تحييد الباحث لذاته؛ إال أن
تلك التدخالت كان لها ما يبررها من الرغبة في الوصول
إلى
املناسب للتدريس بالنموذج؛ لذا يوص ى بتحديد
املفاهيم العلمية املستهدفة بالتدريس ،وعناصر
الجدل العلمي التي تدعم استيعابها ،ومراعاة ما
تتطلبه تلك املفاهيم من أنشطة عملية ،أو صور،
أو أشكال ،أو نماذج ،أو رسوم بيانية.
 )4يدعم نموذج االستقصاء املعزز بالجدل العلمي
قدرة الطالب على صياغة االدعاء العلمي ،وتمييز
ً
البيانات واألدلة تطلب مزيدا من الوقت لتوضيحها؛
لذا يوص ى بالتحقق من قدرة الطالب على التمييز
بين عناصر الجدل العلمي (االدعاء ،البيانات،
األدلة ،التبرير أو الحجة) وتدريبهم على صياغتها
بطريقة علمية.
 )5يمثل تحديد مهمة االستقصاء أهمية كبيرة في
توجيه االستقصاء ،وإثارة الطالب نحو التفكير
فيه ،ويوص ى باالهتمام بالتهيئة للدرس ،والتفكير في
قضية أو قضايا مثيرة الهتمام الطالب بغرض
التوطئة للدرس ،وتوجيه اهتمام الطالب نحو
االستقصاء فيه.
 )6لوحظ من النتائج أهمية الدعم الذي يقدمه املعلم
للمجموعات في توجيه االستقصاء ،أو إثراء الجدل
العلمي؛ لذا يوص ى بمتابعة أعمال الطالب في
املجموعات بشكل مستمر ،والتقليل من التوجيهات
املباشرة نحو املفاهيم العلمية املستهدفة؛ لتحقيق
فهم الطالب لها بأقل توجيه ممكن من املعلم.

التوصيات :Recommendations
خلص البحث إلى عدد من التوصيات ،وهي:
 )1أظهرت النتائج مناسبة نموذج االستقصاء املعزز
بالجدل لتدريس موضوعات املقرر الدراس ي
املترابطة التي تشترك في دعم مفاهيم علمية
محددة؛ لذا يوص ى باستفادة معلمي العلوم بشكل
عام من النموذج املقترح في تدريس مقررات العلوم
في املرحلة الثانوية.
 )2أظهرت النتائج إمكانية التدريس باالستقصاء املعززّ
بالجدل العلمي في ست حصص دراسية على األقل،
وأن ضبط الوقت املخصص للتدريس ،وتضمين
توزيع الوقت ضمن خطة التدريسّ ،
يعدان عنصرين
مهمين في نجاح التدريس بالنموذج؛ لذا يوص ى
بزيادة عدد الحصص للتطبيق وفق طبيعة
املوضوعات والدروس ،مع مراعاة التخطيط السليم
لها وفق خطوات النموذج ،ومراعاة التعليمات
واإلرشادات التي ينبغي للمعلم التقيد بها أو تجنبها
عند التخطيط والتدريس.
 )3املفاهيم العلمية املضمنة في دروس الكتاب املقرر
تمثل أهمية كبيرة في تحديد نوعية النشاط العملي
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تطوير مهارات الطالب العلمية للتعامل مع
املفاهيم ،والظواهر ،واألنشطة العملية.

 )7قدم النموذج املقترح الخطوة األولى بشكل يراعي
تعقيدات عملية االستقصاء ،وديناميكية عناصر
الجدل العلمي معها؛ لذا يوص ى بمراعاة تعقيدات
خطوة االستقصاء العلمي في أثناء املمارسات
الصفية ،وتحديد املهام التي تتطلب من الطالب
تنفيذها ،واملرتبطة بخبراتهم السابقة ،ومهاراتهم،
ً
نظرا ألهمية ذلك في توجيه ممارسات الطالب في
املجموعات.
 )8تعتمد طبيعة الجدل العلمي على وجود ادعاء،
وادعاء مضاد ،بحيث يظهر النقاش ،وتقدم الحجج
والتبريرات ،وأظهرت النتائج استمرار بعض الطالب
في الدفاع عن ادعائه ،واستسالم البعض اآلخر؛ لذا
يوص ى بحث الطالب في املجموعات على قبول الرأي
والرأي املضاد ،والنقاش حول اآلراء املختلفة ،وعدم
التنازل عن الرأي إال بوجود مبرر أو حجة مقنعة.
ّ
املعزز بالجدل العلمي
 )9يدعم نموذج االستقصاء
مهارات الطالب في كتابة تقارير االستقصاء؛ لذا
يوص ى بتكليف الطالب بإعداد تقارير علمية عن
بعض االكتشافات ،أو الظواهر ،وإبداء الرأي
حولها ،لتطوير مهارات الطالب في الكتابة العلمية.
 )10لوحظ في أثناء قيام الطالب بالحسابات الكيميائية
ضعف الطالب في املهارات الحسابية والرياضية،
وضعف قدراتهم الكتابية عند كتابة تقارير
االستقصاء؛ لذا يوص ى بالتأكد من مهارات الطالب
وقدراتهم الحسابية ،والكتابية ،ومراعاة حصرها
وتطويرها قدر اإلمكان ،أو تقديم الدعم املناسب
لها في أثناء التدريس.
 )11أظهرت النتائج وجود ضعف لدى الطالب في فهم
البيانات ،واألدلة ،واالستقصاء ،وكتابة التقارير،
ً
ً
وهذا يطلب جهدا ووقتا إضافيين لتوضيحها
للطالب في أثناء التطبيق ،لذا ينبغي حث معلمي
العلوم على زيادة االهتمام بتدريس الفصل األول
من املقرر الدراس ي املرتبط بالطريقة العلمية،
ومهارات جمع البيانات وتحليلها ،وأهمية ذلك في

املقترحات:
تشير نتائج البحث إلى إمكانية إجراء التطبيقات البحثية
وفق ما يأتي:
 )1هناك ضعف لدى الطالب في املهارات الحسابية
والرياضية ،في أثناء قيامهم بإجراء الحسابات
الكيميائية ،وكذلك قدراتهم الكتابية عند كتابة
تقارير االستقصاء ،وقدرة أغلبهم على قراءة األرقام
ً
ومدلوالتها محدودة ،ويمكن أن يكون هذا جانبا
ً
مهما إلجراء دراسات تشخيصية ألسباب هذا
الضعف.
 )2لدى الطالب ضعف في ممارسة عمليات العلم ،وقد
يكون ذلك بسبب عدم حصولهم على التدريب
الكافي؛ ويمكن إجراء دراسات لتحديد أسباب
الضعف ،أو اقتراح نماذج تدريسية تساعد على
تطوير ممارسات الطالب.
ً
 )3لم يزل الجدل العلمي غائبا في ممارسات املعلمين
والطالب ،ويمكن إجراء دراسات لتشخيص واقعه،
وتحليل محتوى الكتب الدراسية في ضوء عناصره،
واقتراح نماذج تدريسية تدعم ممارسته في تعليم
العلوم.
 )4يتميز النموذج املقترح باهتمامه باالستقصاء،
والجدل العلمي ،ويمكن إجراء دراسات لتطوير
النموذج لتدريس موضوعات األحياء ،والفيزياء في
املرحلة الثانوية.
ُ
 )5طبق النموذج املقترح على عينة من مدارس البنين؛
ويمكن إجراء دراسة لتطبيقه على عينة من مدارس
البنات ،وتطويره في ضوء ذلك؛ بحيث يصبح
ً
مناسبا للسياق التعليمي املحلي.
 )6يراعي النموذج املقترح ممارسة االستقصاء والجدل
العلمي؛ ويقترح إجراء دراسة لتحديد أثره في
متغيرات تابعة أخرى مثل :التفكير الناقد ،استيعاب
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وعالقته بأنماط استداللهم .مجلة التربية العلمية،
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و اقع استخدام معلمات املرحلة الثانوية لبوابة املستقبل في مدينة الرياض
)1(عبد للا بن محمد العقاب

جامعة اإلمام محمد بن سعود

)هـ1442 /2/10  وقبل- هـ1441 /10 /21 (قدم للنشر
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم، هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام املعلمات لبوابة املستقبل في مدينة الرياض:املستخلص
)1488( استخدم املنهج الوصفي؛ إذ طبقت االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة من املعلمات املستخدمات لبوابة املستقبل وعددهم
 وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام املعلمات لبوابة املستقبل كانت.هـ1441 معلمة أثناء الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي
ً
 كما كشفت الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة. وأن املعلمات غير متأكدات من أهمية استخدامهن لبوابة املستقبل،بدرجة متوسطة
ً
 وتعود كذلك لنوع، لصالح األكثر خبرة، وهذه الفروق تعود الختالف عدد سنوات الخبرة،إحصائية في استخدام املعلمات لبوابة املستقبل
ُ
، وأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف املؤهل العلمي. لصالح التخصصات اإلنسانية والتربوية،التخصص
ً كما تبين أن هناك
.عددا من العوامل تعوق املعلمات عن استخدام بوابة املستقبل في العملية التعليمية
. التعليم اإللكتروني، أنظمة التعلم اإللكتروني، بيئات التعليم اإللكتروني:الكلمات املفتاحية
The Extent of Teachers’ Usage of Future Gate Platform at High school in Riyadh city
Abdullah Alogab
(Submitted 13-06-2020 and Accepted on 27-09-2020)
Abstract: The purpose of this study was to investigate the degree to which female teachers ware using of future
Gate platform in Riyadh. A descriptive method was used to achieve the goals of the study, and survey was
distributed to all members of the study population, including the (1488) female teachers in high schools. Results
showed a moderate degree of utilization the future gate platform, and they were not sure of the importance of
using the future Gate platform. The findings of the study also indicated that there was significant statistical
difference in the female teacher’s usage the future gate platform attributed to the years of experience in favor of
most experience and the type of major in favor of human and educational specialties, and their absence of
statistically significant differences attributable to the difference in the academic qualification. Even though this
study found that, there were a number of obstacles, which prevent them from using the future gate platform in
education.
Key words: e-learning environments, e-learning systems, e-learning
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املاضية ،فقد ذكرت مجلة فوربس ( )Forbes, 2019أنه
في العقد املاض ي زاد معدل نمو التعلم اإللكتروني بشكل
سريع؛ إذ بلغ  107مليار دوالر في عام  ،2015وتتوقع
املجلة أن هذا الحجم سيكون ثالثة أضعاف ما تحقق إلى
اآلن ،وسيرتفع إلى  325مليار دوالر بحلول عام .2025
وأن نسبة استخدام املؤسسات التعليمية ألنظمة
التعليم اإللكترونية في الواليات املتحدة وكندا في خريف
 2017بلغت  ،٪ 87وأن نسبة تسجيل املتعلمين في هذه
األنظمة بلغت .٪ 91
وقد سارع العديد من املؤسسات التعليمية
بتوظيف التعليم اإللكتروني عبر منصات التعلم،
ً
بوصفه وسيلة وموردا مناسبين ملواجهة التحديات التي
تواجه التعليم حول العالم ،ولدوره في إكساب املتعلمين
متطلبات التعلم مدى الحياة ،وتنمية املهارات التقنية
والتطبيقية .(Sangrà, vlachopoulos, & Cabrera,
) 2012ويذكر فيلبسن ( )Philipsen, 2019أن هناك
زيادة في االعتماد على تقنية املعلومات واالتصاالت في
التعليم ،ترتب عليه تدريس عدد من املقررات في بيئة
التعليم اإللكتروني .كما تؤكد دراسة كل من هوتشيسون
وكولويل ( )Hutchison & Colwell, 2016ودراسة
تارمان ( )Tarman, 2017بأن تنوع وتعدد منصات
َّ
وفرت ً
فرصا تعليمية
التعلم والبرامج واألدوات الرقمية
جديدة للمعلمين ،وساهمت في تحسين طرق تعليمهم.
وتضيف دراسة كل من كيان وكالرك ( & (Qian
 Clark, 2016ودراسة ويليس وآخرين ( Willis et al.,

مقدمة
ً
شهد العقد املاض ي من هذا القرن تقدما في
تطبيق التعليم اإللكتروني في قطاع التعليم ،أدى إلى
تطور املنظومة التعليمية ،وساهم في تعزيز إمكانات
املؤسسات التعليمية ،وتحسين فعالية وكفاءة التعلم،
ودعم املمارسات التعليمية ،واستبدال الطرق التقليدية
ً
وتنوعا،
للتعليم بأساليب أخرى أكثر تفاعلية وأكثر ثراء
وسهل مرونة الوصول إلى املواد التعليمية .كما ساهم في
تحقق أقص ى قدر ممكن من زيادة فرص التعلم الذاتي،
وتنمية قدرة املتعلمين ،وبناء املعرفة لديهم بطرق
ُّ
مختلفة ،وتحسين نوعية نتائج التعلم؛ لتحقيق مطالب
املتعلمين في القرن الحادي والعشرين.
ّ
ويعد التعليم اإللكتروني أحدث التطبيقات
التقنية الواعدة في املؤسسات التعليمية القادرة على
تحسين األداء ،وتمكين املتعلمين ،وفهم العوامل التي
تؤثر في أدائهم وتقدمهم العلمي ،وكذلك تحقيق املرونة في
التعلم ،والتنوع في املصادر واألدوات التعليمية ذات
الوسائط املتعددة التي تزيد من التفاعل عن ُبعد بين
املعلم واملتعلمين؛ لذا تتجه مؤسسات التعليم نحو
التحول الرقمي في منظومتها وجميع أنشطتها ،وتفعيل
بيئات التعلم الذكية ومنصات إدارة التعلم؛ لتلبية
احتياجات املتعلمين ،وملواكبة متطلبات العصر الرقمي،
ومواجهة التحديات الناتجة عن التسارع التقني والثراء
املعرفي.
وقد زاد حجم االستثمار في مجال التعليم
اإللكتروني بشكل ملحوظ خالل السنوات العشر
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ً
اهتماما متز ً
ً
وتركيزا
ايدا
 )2018أن العقد املاض ي شهد
ً
ملحوظا على توظيف التعليم اإللكتروني في عملية
التعليم والتعلم لدى صناع القرار في اإلدارة العليا .كما
تشير دراسة كل من بول وسبيكتور وبيرشيت وماير
( )Bull, Spector, Persichitte & Meier, 2017إلى أن
املسؤولين على دراية تامة بالحاجة إلى استخدام
تطبيقات التقنية على مستوى مؤسساتهم التعليمية،
وتضيف الدراسة أن مديري املدارس ً
غالبا ما ينظرون إلى
التطبيقات التقنية على أنها حل متكامل يخدم الجميع،
املعلمين واملتعلمين على حد سواء.
وتعد منصات إدارة التعلم هي االتجاه السائد في
إدارة نظم التعليم اإللكتروني في قطاع التعليم ،وتم
اعتماده على نطاق واسع في التعليم على املستوى العاملي
( ،)Dahllstrom, Brooks & Bichel, 2014وأن ٪ 99
من املؤسسات التعليمية لديها أنظمة إدارة التعلم
( ،)LMSsوتم استخدام  ٪ 85منها في العملية
التعليمية ،وفي اململكة املتحدة خاصة اعتمدت ٪ 95
من مؤسسات التعليم العالي تعتمد على أنظمة إدارة
التعلم ) (LMSsلدعم خدماتها التعليمية ( & McGill
.)Klobas, 2010
وتذكر كل من القثامي وفلمبان (2019م) أن
التطور الكبير في بحوث تقنية التعليم اإللكتروني أدى إلى
االهتمام ببيئات التعلم اإللكتروني وأنماطها ومستوياتها،
َّ
فاعلية استخدام
وتؤكد دراسة تشن ()Chen, 2008
ُّ
التحصيل ّ
التعلم اإللكتروني في َّ
الدراس ي للطلبة؛
بيئات
ِّ

إذ يرى املعلمون أن استخدام التعليم الرقمي له تأثير
إيجابي على تعليم الطلبة (،)Busteed & Dugan, 2018
ويضيف بول وآخرون ( )Bull et al., 2017أنه في
العصر الحاضر أصبحت التقنية ً
جزءا ال يتجزأ من
َ
حياة الطلبة؛ ومن ث َّم أصبح لها تأثير إيجابي على تعلمهم.
ويشير هيوز ( )Hughes, 2019إلى أن نجاح بيئة
التعليم اإللكتروني يعتمد على حجم الجهد والتعاون
املتبادل بين املعنيين داخل املؤسسات التعليمية؛ من
تخطيط ،وتطوير ،واعتماد ،وتنفيذ خدمات ،وإعداد
منتجات رقمية جديدة .ويؤكد على أهمية التقويم
املستمر عند استخدام أي تطبيق ،وقياس درجة
تحقيقه لألهداف لدى املتعلمين ،والقيام بأبحاث
مختلفة ملعرفة املزيد عن هذه التطبيقات ،ومدى قابليتها
لالستخدام ،وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
كما أن دور املعلم في بيئة التعليم اإللكتروني
مختلف عنه في التعليم التقليدي ً
تماما ،وهو يتطلب من
املعلم الفعالية الذاتية ،والتمكن املعرفي واملهاري،
واإلملام التام بتصميم التعليم اإللكتروني ،وبناء
املحتوى ،وإدارة املنصات الرقمية ،وتقديم املحتوى
العلمي للطلبة عبر بيئات التعلم الرقمية بفعالية،
وقياس أثر التعلم .كما يجب أن يركز املعلم على جعل
التقنية ً
جزءا من عملية التدريس ،وأن يكون ً
قادرا على
ً
استخدام التقنية ،ليس فقط بوصفها أداة ،ولكن -
ً
ً
ًّ
تعليميا ( & Feher
أيضا  -بوصفها مصدرا
 .)Graziano,2016ويضيف البيش ي ( )2011أن انتشار

69

عبد هللا بن محمد العقاب :واقع استخدام معلمات املرحلة الثانوية لبوابة املستقبل في مدينة الرياض

ً
بيئات التعليم اإللكتروني فرض تغيرا في أدوار املعلمين،
وتطلب تطوير مهاراتهم الالزمة ملمارسة أدوار جديدة.
إن استخدام املعلمين ألنظمة التعلم اإللكتروني
يعتمد على مستواهم املعرفي واملهاري ،وأن التطوير
التقني للمعلم يمكن أن يبدأ على أربعة مستويات ،مثل:
التطوير املعرفي ،وتطوير السلوك ،وتطوير املواقف،
والتطوير االجتماعي ( .)Philipsen, 2019ويذكر سكوت
ً
( )Scott, 2016أن هناك ارتباطا بين املشاركة التقنية
للمعلمين ومستوى املعرفة واملهارات واملواقف لديهم،
وكذلك توافر البنية الرقمية املناسبة؛ إذ تؤثر هذه
العوامل في درجة ممارساتهم التقنية .ويشير كوركمازو
أفش ي ( )Korkmaz & Avci, 2016إلى أن املعلمين
واملعلمات يحتاجون إلى الدعم بشكل مكثف قبل عملية
توظيف التعليم في البيئة الرقمية وأثناءها وبعدها،
وإجراء العديد من الدراسات لقياس التكامل في
استخدام التقنية في املدارس ،وهذا يتطلب تزويد
العديد من املعلمين بالتطوير املنهي واألدوات الرقمية التي
يحتاجونها لدمج التقنيات الرقمية الجديدة بشكل فعال
في فصولهم الدراسية.
كما أن املعلمين في بيئة التعليم اإللكتروني
ًّ
يواجهون
تحديا في التعامل مع الجيل الصاعد من
الطلبة الذين يمتلكون مهارات رقمية ،ويعتمدون  -بشكل
أساس  -على التقنية في التعليم ).(Hoskins, 2010
ّ
فتدريب امل ِّعلمين على استخدام بيئات التعليم
ّ
اإللكتروني يجب أال يقتصر على مهارة امل ِّعلم في
استخدام األدوات الرقمية فقط؛ بل البد أن يشمل

َّ
املبادئ التربوية املناسبة الستخدام هذه األدوات ،ومتى
يجب استخدامها ،وكيفية توظيفها ،بما يساعد في
التعليمية ،وفق منهجية ِّع َّ
َّ
لمية
تحقيق األهداف
(السعدون.)2016 ،
إن بيئة التعليم اإللكتروني بإمكاناتها املتعددة
سهلت عمليتي التعليم والتعلم ،فقد أظهرت إحدى
الدراسات ( )Hodges & Cowan, 2012أن الطلبة
يفضلون بيئة التعليم اإللكتروني؛ كونه يمكنهم من
الحصول على التغذية الراجعة من املعلم ،ومن إجراء
النقاش والتفاعل فيما بينهم ومع املعلمين ،وخلق
االبتكار والتدريس في نماذج تعليم محددة ،وتضمين
أساليب التدريس العصرية التي تلبي احتياجات املتعلم
(.)Songkram, 2013
وتعتمد جودة بيئات التعلم اإللكترونية على
جودة التصميم التعليمي الذي يقوم على التوازن بين
بناء املحتوى وفق سياق تربوي محدد ،واستخدام أمثل
للتقنيات والتطبيقات الرقمية الحديثة ،وتحقيق
احتياج كل من املعلم واملتعلم .وقد كشفت دراسة
استقصائية ( )Common Sense Media, 2019شملت
مدرس أن حوالي ثلث املعلمين ال يستخدمون
1208
ٍ
التطبيقات التقنية التي توفرها لهم مدارسهم بشكل
منتظم ،وذلك لعدم تحقيقها احتياجات الطلبة ،وعدم
قدرتها على تلبية احتياج املعلمين لتطوير معارف الطلبة
ومهاراتهم.
ً
وتأكيدا على ّ
أهمية التقنية ودورها في النهوض
والتطوير ،ودور التقنيات التعليمية وأنظمة التعلم
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املحسنة في مشاركة املتعلمين في التعلم ،وتحسين
إنتاجية التعلم ()Chunwijitra et al., 2015؛ فقد تبنت
وزارة التعليم ً
عددا من املبادرات في سياق التحول الرقمي
واالعتماد على التقنية في التعليم ،فأنشأت وحدة
ّ
للتحول الرقمي في التعليم ،تتولى مسؤولية إعداد خطط
ّ
التحول الرقمي الخاصة بالتعليم ،وتعزيز االستفادة من
التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية (وزارة
التعليم.)2018 ،
وتعد بوابة املستقبل إحدى مبادرات التحول
الوطني  2020املعنية بالتحول نحو التعليم الرقمي،
وتهدف إلى تفعيل دور التقنية في العملية التعليمية؛ لرفع
فاعليتها وكفاءتها ،وتهيئة بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل
اإليجابي بين املعلمين واملتعلمين ،وتمكين املتعلمين من
املهارات الشخصية التي تجعلهم أكثر جاهزية
للمستقبل ،وتوظيف قدرات املتعلمين التقنية في
التعليم ،وتوجيههم لالستخدام اإليجابي للتقنية .وقد تم
تطبيق بوابة املستقبل على ثالث مراحل؛ املرحلة األولى
انطلقت في العام الدراس ي (2018-2017م) ،وشملت
 310مدرسة في  7مناطق .واملرحلة الثانية تم تطبيقها
(2019-2018م)،
الدراس ي
العام
في
وشملت1893مدرسة في  16منطقة .واملرحلة األخيرة
بدأت في العام الدراس ي ( ،)2020-2019وتستهدف
جميع املدارس في اململكة العربية السعودية (بوابة
املستقبل.)2019 ،

ويذكر خميس ( )2014أن بيئات التعليم
اإللكترونية تحتوي حزمة برمجية متكاملة ،فبوابة
املستقبل تضم مجموعة من الخدمات التعليمية إلدارة
التعلم ،يتم فيها تقديم محتوى تفاعلي للطلبة ،كما
يمكن للمعلم ْ
أن يرفع الواجبات وأوراق العمل،
واالختبارات اإللكترونية ،والخطة الفصلية .ويمكنه
كذلك بناء بنك األسئلة ،وتفعيل خدمة التواصل مع
الطالب وأولياء األمور ،وخدمة الفصول االفتراضية
والتحضير اإللكتروني .كما تتيح البوابة لكل من املعلمين
والطلبة واإلدارة املدرسية االطالع على البرنامج األسبوعي
واليومي؛ وعالوة على ذلك فإن البوابة تتيح للطلبة
النقاش والحوار اإللكتروني ،وقياس مدى تفاعل الطلبة
في بيئات التعليم اإللكتروني (بوابة املستقبل.)2019 ،
مشكلة الد َ
راسة:
ِّ
يشير عدد من الدراسات كدراسة فيلبس
( ،)Philipsen, 2019وبوستد ودقن ( & Busteed
 ،)Dugan, 2018وترمان ( )Tarman, 2017إلى سرعة
التحول التي تشهده املؤسسات التعليمة حول العالم
تجاه استخدام بيئات التعلم الرقمية ،الذي واكبه تحول
إقليمي ومحلي لالعتماد على منصات التعليم اإللكتروني،
وفي املقابل نجد أن هذه املؤسسات تواجه ًّ
تحديا ً
كبيرا في
تهيئة البيئة التعليمية للمعلم ،ومساندة املتعلم للتعلم
بالطرق الحديثة َوفق معطيات العصر الرقمية،
ويختلف هذا التحدي من بيئة إلى أخرى.
وفي الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات؛ كدراسة
كيلر وكاراو ( ،)Keller & Karau, 2013ودراسة مكولم
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أسئلة الدراسة:
 )1ما درجة استخدام املعلمات لبوابة املستقبل؟
 )2ما أهمية استخدام املعلمات لبوابة املستقبل من
وجهة نظرهن؟
 )3ما أهم املعوقات التي تحد من تفعيل املعلمات
لبوابة املستقبل من وجهة نظرهن؟
فرضية الدراسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات العينة ملقياس استخدام
ُ
بوابة املستقبل تعزى لكل من( :التخصص ،والدرجة
العلمية ،وسنوات الخبرة).
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 )1التعرف على درجة استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل.
 )2التعرف على أهمية استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل من وجهة نظرهن.
 )3التعرف على أهم املعوقات التي تحول دون
استخدام املعلمات لبوابة املستقبل من وجهة
نظرهن.
 )4التعرف على واقع استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل في ضوء متغيرات( :التخصص ،والدرجة
العلمية ،وسنوات الخبرة).
الدراسة:
حدود ِّ
 لحد املكاني :مدينة الرياض. الحد الزماني :الفصل الدراس ي األول للعامالدراس ي 1441هـ.

وشولتز وسيلك وسبارتز (
 ،)Sellke & Spartz, 2015ودراسة فولن ( Fullan,
 ،)2016ودراسة روبلير وهيوز ( Roblyer & Hughes,
)2019؛ أهمية استخدام البيئات الرقمية في تحسين
ْ
عمليتي التعلم والتعليم بشكل منهجي ومنظم ،وضرورة
توفير خيارات مالئمة للمعلمين قابلة للتطبيق في جميع
التخصصات العلمية ،فإنه ال ُيعرف الكثير عن تجارب
املعلمين واملعلمات وتصوراتهم املختلفة تجاه منصات
التعلم اإللكترونية.
وقد ذكر ٌّ
كل من تشوقتاي وزانغ وكريغ
( )Chughtai, Zhang, & Craig, 2015أن الهدف
الرئيس من استخدام أنظمة التعليم اإللكتروني هو
إيجاد بيئة تعليمية فعالة تدعم املتعلمين لتحقيق
تعلمهم بفعالية وسهولة؛ لذا فإن النمو السريع لهذه
األنظمة يزيد من أهمية قياس جميع املتغيرات املؤثرة في
هذه البيئة ،والنظر في مواقف املعلمين واملتعلمين
تجاهه ،وأن معرفة واقع استخدام املعلمين واملعلمات
ألنظمة التعليم اإللكتروني قد يكون مفتاح الحل
لالستخدام األمثل ،والحد من السلبية في عملية
التطبيق ،ودعم املعلمين وتنمية خبراتهم للمساهمة
اإليجابية في تحقيق البيئة التعليمية الفعالة.
في ضوء ما سبق فقد برزت الحاجة إلى إجراء مثل
هذه الدراسة الحالية ،التي تحاول التعرف على واقع
استخدام املعلمات لبوابة املستقبل ،وستحاول الدراسة
أن تجيب عن األسئلة اآلتية:
McCallum, Schultz,
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للعام ّ
الدراس ي 1441ه ،وبلغ عدد املعلمات ()1488
ِّ
معلمة حسب موقع نور ( .)2019وشملت عينة
الدراسة جميع مجتمع ّ
ّ
الدراسة ،وقد بلغ عدد االستجابة
ِّ
ِّ
( )317معلمة ،وقد استخدم نموذج كريجي ومورقان
) )Krejcie & Morganالعاملي للتأكد من مناسبة حجم
العينة ،إذ بلغ حجم العينة وفق هذا النموذج عند
مستوى داللة ()0.05؛ ( )306معلمة بنسبة بلغت
( .)%22والجدول ( )1يبين التكرارات والنسب املئوية
لعينة ّ
الدراسة وفق متغيرات الدراسة( :التخصص،
ِّ
والدرجة العلمية ،وسنوات الخبرة) .وقد تم توزيع
ً
االستبانة إلكترونيا على عينة الدراسة في الفصل
الدراس ي األول من العام الدراس ي 1441هـ.

 لحد البشري :معلمات املرحلة الثانوية. الحد املوضوعي :اقتصرت ّالدراسة على بوابة
ِّ
املستقبل.
ّ
الدراسة في كونها تتناول
أهمية الدراسة :تكمن أهمية ِّ
ً
ًّ
ً
معاصرا في امليدان التربوي لسبر واقع
حيويا
موضوعا
تفعيل املعلمات لبوابة املستقبل في التعليم بوصفها أحد
أهم أدوات التحول الرقمي بوزارة التعليم ،كما تكمن
أهمية الدراسة في الوقوف على نقاط القوة في استخدام
املعلمات ألدوات بوابة املستقبل وتعزيزها ،والكشف عن
الصعوبات التي تواجه املعلمات في التعامل مع بوابة
املستقبل وتطويرها ،كما تفيد نتائج هذه الدراسة
ُ
وتوصياتها في توجيه اهتمام املسؤولين نحو دعم
وتشجيع املعلمات على تفعيل استخدام بوابة املستقبل
في العملية التعليمية ،وتجاوز الصعوبات التي تواجه
املعلمات عند التعامل مع بوابة املستقبل.
منهج الدراسة :تعتمد ّ
الدراسة على املنهج الوصفي
ِّ
ِّ
ّ
الدراسة؛ وذلك ملناسبته لطبيعة
لتحقيق أهداف ِّ
ّ
الدراسة ،إذ يهتم هذا املنهج بوصف واقع ظاهرة
ِّ
ً
ً
ً
معاصرة وصفا دقيقا وشامال لإلجابة عن أسئلة
الدراسة ،والوصول إلى استنتاجات تسهم في فهم هذا
الواقع وتطويره من خالل تحليل النتائج وتفسيرها
(عبيدات وآخرون.)2016 ،
ّ
الدراسة
الدراسة :يمثل مجتمع ِّ
مجتمع وعينة ِّ
جميع معلمات املرحلة الثانوية في املدارس املفعلة لبوابة
املستقبل ،وعددها ( )42مدرسة في مدينة الرياض،

جدول ( :)1توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة
املتغيرات
الدرجة العلمية
عدد سنوات
الخبرة في التعليم

التخصص

التصنيف

العدد

النسبة %

بكالوريوس

256

80.8

ماجستير

61

19.2

أقل من عشر سنوات

46

14.5

أكثر من عشر سنوات

271

85.5

تخصصات علمية

144

45.4

تخصصات شرعية

66

20.8

تخصصات إنسانية
وتربوية

107

33.8

317

100.0

املجموع لكل متغير

الدراسة :بعد االطالع على البحوث والدراسات
أداة ِّ
املرتبطة بموضوع البحث ،وعلى دليل بوابة املستقبل،
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ّ
الدراسة ،وكذلك للتأكد من صحة الصياغة اللغوية
ِّ
ووضوحها ،وانتمائها للمحور الخاص بها ،وكان عدد

واالستفادة من آراء املختصين في تقنيات التعليم
ً
واملناهج وطرق التدريس؛ تم استخدام االستبانة أداة
لجمع البيانات من املعلمات ،وذلك ملعرفة واقع
استخدامهن بوابة املستقبل في العملية التعليمية ،وقد
اشتملت األداة بصورتها النهائية على ( )63فقرة تقيس
أربعة أجزاء رئيسة :الجزء األول يتضمن البيانات
األولية ،ويتكون من ( )4فقرات .وتضمن الجزء الثاني
من األداة درجة استخدام املعلمات ألدوات بوابة
املستقبل ،واحتوى هذا الجزء على ( )23فقرة .ويتضمن
الجزء الثالث أهمية استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل ،ويتكون من ( )16فقرة ،ويتضمن الجزء
َ
الرابع أهم املعوقات التي ت ُحول دون استخدام املعلمات
لبوابة املستقبل في التعليم ،واشتمل على ( )20فقرة.

فقرات االستبانة في صورتها األولية ( )67فقرة ،وتم
تعديل بعض فقرات األداة في ضوء املالحظات العلمية
التي أبداها املحكمون؛ لتصبح في صورتها النهائية
متضمنة ( )63فقرة.
صدق االتساق :تم التأكد من صد االتساق الداخلي
بحساب معامالت ارتباط بيرسون ( )Pearsonبين كل
عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي إليه ،وذلك من خالل تطبيق األداة على عينة
عشوائية من معلمات للمرحلة الثانوية ،بمدينة
الرياض ،وعددها ( )30معلمة ،من خارج عينة الدراسة،
ًّ
إحصائيا عند
واتضح أن أغلب معامالت االرتباط دالة

الدراسة :تم التأكد من صدق األداة عن
صدق أداة ِّ
طريق:
صدق املحتوى :تم عرض األداة على مجموعة من
املحكمين من ذوي االختصاص في مجال تقنيات التعليم
واملناهج وطرق التدريس ،وعدد من املشرفين التربويين؛

مستوى ( )0.05و ( ،)0.01وهذا يشير إلى تحقق
َ
عال لعبارات االستبانة ،ومن ث ّم يدل على أن
اتساق ٍ
األداة تتمتع بدرجة عالية من الصدق ،كما هو ّ
موضح

إلبداء آرائهم في مدى مناسبة االستبانة ألهداف

بالجدول (.)2

جدول ( :)2معامالت ارتباط بنود أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحوراملنتمية إليه (العينة االستطالعية :ن=)30
املحور

درجة استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل
درجة أهمية استخدام املعلمات

م
1
2
3
4
5
6
1

معامل االرتباط
**0.8039
**0.8158
**0.7979
**0.8004
**0.7134
**0.8521
**0.7117

م
7
8
9
10
11
12
5

معامل االرتباط
**0.5499
**0.7793
**0.8165
**0.7824
**0.7615
**0.7889
**0.8879

74

م
13
14
15
16
17
18
9

معامل االرتباط
**0.7494
**0.6890
**0.7676
**0.7656
**0.7845
**0.6872
**0.8699

م
19
20
21
22
23

معامل االرتباط
**0.7452
**0.6746
**0.6986
**0.7447
**0.5716

13

**0.8487
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لبوابة املستقبل

املعوقات التي تحد من تفعيل
املعلمات لبوابة املستقبل

10
**0.9092
6
**0.8353
11
**0.8556
7
**0.9065
12
**0.8326
8
**0.9234
11
**0.4729
6
**0.6751
12
**0.5451
7
*0.4236
13
*0.4137
8
**0.6302
14
**0.7928
9
**0.5350
15
**0.7119
10
**0.6589
* دالة عند مستوى  ** 0.05دالة عند مستوى 0.01

2
3
4
1
2
3
4
5

َ
ثبات أداة الدراسة :ت َّم التأكد مـن ثبـات أداة الدراسـة مـن
خــالل حســاب معامــل ألف ــا كرونبــا ()Cronbach Alpha
لقي ــاس معام ــل الثب ــات لك ــل مح ــور م ــن مح ــاور االس ــتبانة،
وق ـ ــد بلغ ـ ــت قيم ـ ــة معام ـ ــل الثب ـ ــات للمح ـ ــور األول (،)0.96
ُ
واملحور الثاني ( ،)0.98واملحور الثالـث ( ،)0.91وهـي درجـة
ثب ـ ــات عالي ـ ــة لتحقي ـ ــق أه ـ ــداف ّ
الدراس ـ ــة ،كم ـ ــا يوض ـ ــحها
ٍ
ِّ
الجدول رقم (.)3

أساليب تحليل البيانات :تم استخدام برنامج الحزم
اإلحصائية ( )SPSSلتحليل ومعالجة البيانات ،حيث َّ
تم
استخدام التكرارات ()Frequency؛ لوصف عينة
الدراسة وفق البيانات األولية ،واملتوسطات الحسابية،
واالنحرافات املعيارية؛ لتقدير استجابات أفراد عينة
الدراسة ،واختبار ( ،)T-Testوكذلك اختبار تحليل
التباين األحادي ( ،(ANOVAواختبار شيفيه ()Scheffe؛
ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية ،في درجة
استخدام املعلمات لبوابة املستقبل التي ُت َ
عزى ملتغيرات
الدراسة.
الدراسة :تم حصر املدارس الثانوية املفعلة
تطبيق ِّ

جدول ( :)3معامالت ثبات ألفا كرونبا ملحاور أداة الدراسة
(العينة االستطالعية :ن=)30
املحور

عدد
الفقرات

قيمة معامل
الثبات

درجة استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل

23

0.96

أهمية استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل

16

0.98

املعوقات التي تحد من تفعيل
املعلمات لبوابة املستقبل

20

0.91

**0.8331
**0.9245
**0.8662
*0.4073
**0.7351
**0.8503
**0.5293
**0.7407

14
15
16
16
17
18
19
20

**0.8827
**0.9510
**0.8151
**0.8394
**0.8227
**0.7238
**0.8270
**0.5921

لبوابة املستقبل بمدينة بالرياض ،وقد بلغت ()42
ّ
وتم توزيع االستبانات اإللكترونية
مدرسة،
) )https://tinyurl.com/y5amuplnعلى عينة الدراسة
املكونة من ( )1488معلمة ،في الفصل الدراس ي األول من
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العام الدراس ي 1441هـ ،وطلب اإلجابة من الذين يملكون
صالحية الدخول على البوابة فقط ،وقد بلغ عدد
االستبانات ال ُـم َع َادة الصالحة للتحليل ( )317استبانة.

جدول ( :)4توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم في أداة الدراسة
املحور الثاين

املحور األول

وقد تم تحديد طول الفئة في مقياس ليكرت الخماس ي من
خالل حساب املدى بين درجات األداة ( ،)4=1-5ومن ثم
تقسيمه على أكبر قيمة في األداة للحصول على طول
الفئة؛ أي ( ،)0.80 = 5 ÷ 4وبعد ذلك تم إضافة هذه
القيمة إلى أقل قيمة في األداة (بداية األداة ،وهي واحد
صحيح)؛ وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة ،وهكذا

مدى املتوسط احلساب

والثالث

من

إل

عالية جدا

موافق بشدة

4.21

5

عالية

موافق

3.41

4.20

متوسطة

حمايد

2.61

3.40

منخفضة

غري موافق

1.81

2.60

منخفضة جدا

غري موافق بشدة

1

1.80

الدراسة ومناقشتها:
نتائج ِّ
ً
أوال-نتائج السؤال األول :ما درجة استخدام املعلمات

تم تحديد املعيار التالي لتوزيع الفئات وفق التدرج
املستخدم في أداة الدراسة ،كما يوضح جدول ()4

لبوابة املستقبل؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج
املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،كما تم
تحديد الترتيب ودرجة قياس االستخدام؛ لتقدير
استجابات عينة الدراسة تجاه محور األداة املتعلقة
بقياس درجة استخدام املعلمات لبوابة املستقبل ،كما
هو موضح في الجدول رقم (.)5

جدول ( :)5املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة جتاه درجة استخدامهن لبوابة املستقبل
م
7
8
2
5
6
3

العبارة
ً
تحضر املعلمة الدروس إلكترونيا في بوابة املستقبل.
ترصد املعلمة الحضور والغياب للطالبات بشكل آلي.
ترفع املعلمة الواجبات اإللكترونية املطلوبة عبر البوابة.
تستخدم املعلمة في تقديم املحتوى الوسائط املتعددة (صورة ،صوت ،فيديو ،خرائط توضيحية،
جداول بيانات ،مستندات النصوص ،الوثائق).
تنش ئ املعلمة حلقات نقاش للمقررات الدراسية على البوابة.
تستخدم املعلمة أنشطة تعليمية (مشاريع ،أوراق عمل ،بحث) عبر البوابة.
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املتوسط
الحسابي
4.12
3.82
3.73

االنحراف
املعياري
1.37
1.45
1.36

1
2
3

3.61

1.53

4

عالية

3.40
3.34

1.55
1.52

5
6

متوسطة
متوسطة

الترتيب

درجة
االستخدام
عالية
عالية
عالية
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م

العبارة

11
10

تستخدم املعلمة بنك األسئلة اإللكترونية على البوابة في االختبارات اإللكترونية.
توظف املعلمة امللفات املساعدة في األنشطة اإللكترونية املختلفة في بوابة املستقبل.
تستخدم املعلمة التقويم الدراس ي ملتابعة الخطة الفصلية للمقرر وتسليم أعمال الطالبات في
بوابة املستقبل.
تتابع املعلمة أداء الطالبات وتحصيلهن عبر بوابة املستقبل.
تبني املعلمة امللف الشخص ي على بوابة املستقبل بشكل دقيق.
تعد املعلمة االختبارات اإللكترونية على بوابة املستقبل.
تتابع املعلمة تقدم الطالبات في املقرر عبر بوابة املستقبل.
تستخدم املعلمة هذه الخدمة لإلعالن للطالبات عن أي حدث تعليمي (محتوى ،واجب،
اختبار...إلخ).
تستخدم املعلمة وسائل التواصل املتنوعة عبر بوابة املستقبل مع كافة عناصر املنظومة
التعليمية (املشرفة التربوية ،الطالبات ،أولياء األمور).
ً
ترصد املعلمة درجات أعمال الطالبات إلكترونيا في بوابة املستقبل.
ً
تقدم املعلمة حصصا افتراضية للطالبات عبر بوابة املستقبل.
تبني املعلمة األرشيف التعليمي اإللكتروني للمقرر في بوابة املستقبل.
تقيس املعلمة آراء الطالبات وأولياء األمور تجاه أي حدث تعليمي.
تستخدم املعلمة محتويات  one noteعلى البوابة من خالل ربط حسابها مع أوفيس.
تستخدم املعلمة خدمة األوسمة لالستعالم عن مستخدم (تسجيل الطالب ،إنجاز نسبة معينة في
عمل.)..،
تستخدم املعلمة االجتماعات االفتراضية في بوابة املستقبل لالجتماع املتزامن مع كافة عناصر
املنظومة التعليمية.
تضيف املعلمة األلعاب التعليمية في البوابة ملراجعة األفكار والدروس بطريقة مشوقة.

12
13
1
4
16
21
20
14
9
19
22
15
17
23
18

املتوسط العام *

املتوسط
الحسابي
3.33
3.31

االنحراف
املعياري
1.57
1.61

7
8

3.23

1.62

9

متوسطة

3.19
3.13
3.11
2.96

1.49
1.40
1.50
1.58

10
11
12
13

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.78

1.60

14

متوسطة

2.70

1.50

15

متوسطة

2.62
2.59
2.56
2.31
2.30

1.58
1.56
1.51
1.58
1.59

16
17
18
19
20

متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

2.29

1.52

21

منخفضة

2.23

1.58

22

منخفضة

2.02

1.33

23

منخفضة

2.99

1.16

الترتيب

درجة
االستخدام
متوسطة
متوسطة

متوسطة

*املتوسط الحسابي من 5

ً
ودرجة "منخفضة" ،وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي
املعتمد عليه في هذه الدراسة .وقد جاءت الفقرة رقم ()7
ً
التي تنص على اآلتي" :تحضر املعلمة الدروس إلكترونيا في
بوابة املستقبل" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ
( ،)4.12وبانحراف معياري ( ،)1.37في حين جاءت

تشير النتائج في الجدول رقم ( )5إلى أن درجة استخدام
املعلمات لبوابة املستقبل جاءت بدرجة متوسطة،
بمتوسط حسابي كلي ( ،)2.99وانحراف معياري كلي
( ،)1.16وقد تراوحت املتوسطات الحسابية لها ما بين
( ،)2.02 – 4.12وهي درجة تتراوح ما بين درجة "عالية"
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أنشطة تعليمة (مشاريع ،أوراق عمل ،بحث) عبر
البوابة" ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.34وبانحراف
معياري ( ،)1.52أما الفقرة "تستخدم املعلمة بنك
األسئلة اإللكترونية على البوابة في االختبارات
اإللكترونية" فتأتي في املرتبة السابعة ،بمتوسط حسابي
بلغ ( ،)3.33وبانحراف معياري (.)1.57
ً
ويالحظ من الجدول أعاله  -أيضا  -أن هناك سبع

الفقرة رقم ( ،)18ونصها" ":تضيف املعلمة األلعاب
التعليمية في البوابة ملراجعة األفكار والدروس بطريقة
مشوقة" باملرتبة األخيرة ،بمتوسط حسابي بلغ (،)2.02
وبانحراف معياري (.)1.33
ويتضح من النتائج املذكورة في الجدول أعاله أن
ُ
الفقرات األربع األولى في الترتيب هي األعلى في استجابة
املعلمات ،وحصلت على تقدير (عالية) ،والفقرات على
ً
التوالي هي" :تحضر املعلمة الدروس إلكترونيا في بوابة
املستقبل" ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.12وبانحراف
معياري ( ،)1.37وتليها فقرة" :ترصد املعلمة الحضور
والغياب للطالبات بشكل آلي" ،بمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.82وبانحراف معياري ( ،)1.45وتليها فقرة" :ترفع
املعلمة الواجبات اإللكترونية املطلوبة عبر البوابة"،
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.73وبانحراف معياري
( ،)1.36وتليها فقرة "تستخدم املعلمة في تقديم املحتوى
الوسائط املتعددة (صورة ،صوت ،فيديو ،خرائط
توضيحية ،جداول بيانات ،مستندات النصوص،
الوثائق)" بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.61وبانحراف
معياري (.)1.53
ً
كما يتضح أيضا أن هناك اثنتي عشرة فقرة في
الترتيب من (  )16-5حصلت على تقدير (متوسطة) في
استجابة املعلمات؛ وأعلى هذه الفقرات على التوالي هي
فقرة" :تنش ئ املعلمة حلقات نقاش للمقررات الدراسية
على البوابة" ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.40وبانحراف
معياري ( ،)1.55ثم وليتها فقرة" :تستخدم املعلمة

فقرات في الترتيب من ( )23 -17حصلت على تقدير
(منخفضة) في استجابة املعلمات؛ وأدنى هذه الفقرات
على التوالي هي" :تستخدم املعلمة خدمة األوسمة
لالستعالم عن مستخدم (تسجيل الطالب ،إنجاز نسبة
معينة في عمل)" ،بمتوسط حسابي بلغ (،)2.29
وبانحراف معياري ( ،)1.52ثم الفقرة" :تستخدم املعلمة
االجتماعات االفتراضية في بوابة املستقبل لالجتماع
املتزامن مع كافة عناصر املنظومة التعليمية" ،بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.23وبانحراف معياري (،)1.58
والفقرة" :تضيف املعلمة األلعاب التعليمية في البوابة
ملراجعة األفكار والدروس بطريقة مشوقة" ،بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.02وبانحراف معياري (.)1.33
ويمكن تفسر هذه النتيجة بأن استخدام املعلمات لبوابة
املستقبل جاءت بدرجة متوسطة ،وذلك لحداثة إطالق
بوابة املستقبل ،وإن كانت هذه النتيجة  -من حيث املبدأ
– ّ
تعد جيدة ،بما يعني زيادة اهتمام املعلمات باالستفادة
من البوابة ،وتوظيفها بما يخدم العملية التعليمية ،إال
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َ
املمارسات التي قامت بها املعلمات هي ممارسات ذاتية،
تخضع للرغبة الذاتية للمعلمة ،وأن هناك الكثير من
التحديات التي تواجه املعلمات عند التعامل مع بوابة
املستقبل.
ً
ثانيا -نتائج السؤال الثاني :ما أهمية استخدام

أن خبرة املعلمات ال تزال غير كافية في التعامل مع
تطبيقات بوابة املستقبل .وهذه النتيجة تبين أن املعلمات
باملرحلة الثانوية تنقصهم املعارف والخبرات الكافية
للممارسة الفعالة ،وهذا يتفق مع ما ذكر كل من
تشوقتاي وزانغ وكريغ ( Chughtai, Zhang, & Craig,
 .)2015وهذا األمر يتطلب توجيه مزيد من االهتمام
بتدريب وتأهيل املعلمات ،وإكسابهن املعارف واملهارات
الالزمة للتعامل مع هذه البوابة ،كما ذكر سكوت ( Scott,
ً
 )2016أن هناك ارتباطا بين املشاركة التقنية للمعلمين
ومستواهم املعرفي واملهاري .ويعزو الباحث هذا األمر إلى
ً
أن استخدام املعلمات للتطبيقات التقنية عامة في
املرحلة الثانوية لم يصل إلى املستوى املطلوب ،وأن

املعلمات لبوابة املستقبل؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم
استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية،
كما تم تحديد الترتيب ودرجة قياس املوافقة؛ لتقدير
استجابات عينة الدراسة تجاه محور األداة املستقبل،
كما هو موضح في الجدول رقم ( )6املتعلقة بقياس أهمية
استخدام املعلمات لبوابة املستقبل

ً
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة تجاه درجة أهمية استخدام بوابة املستقبل

م
7
8
2
5
6
3
11
10
12
13
1
4
16
21
20

العبارة
إثراء املحتوى العلمي من خالل تنوع املحتوى اإللكتروني.
تطوير قدرات ومهارات املعلمين وتحسين أدائهم بما يتوافق مع املتطلبات الحديثة في التعليم.
تبادل الخبرات بين املعلمات حول طرق واستراتيجيات تدريس جديدة.
إمكانية استخدام بوابة املستقبل على تطبيقات الجوال واألجهزة اللوحية.
متابعة سير العملية التعليمية اليومية واألسبوعية والفصلية.
التواصل بين األسرة واملدرسة الذي يساهم في تكامل العملية التعليمية.
إتاحة الوصول إلى بيئة التعلم في الوقت واملكان املناسبين للطالبات.
تطوير الطرائق املؤدية إلى زيادة التحصيل العلمي للمتعلمات.
زيادة تفاعل املتعلمات باستخدام أدوات التفاعل اإللكترونية.
إشراك األسرة في متابعة سير العملية التعليمية للطالبات.
تفعيل أدوات أنظمة التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية.
سهولة متابعة أداء الطالبات ،وتذليل املعوقات التي قد تطرأ.
زيادة التنافس بين الطالبات من خالل املشاركة اإللكترونية.
خلق بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا في دعم عملية التعلم.
تنظيم العملية التعليمية من خالل نظام بوابة املستقبل.
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املتوسط
الحسابي
3.45
3.38
3.35
3.33
3.32
3.31
3.28
3.24
3.21
3.21
3.16
3.16
3.14
3.14
3.06

االنحراف
املعياري
1.52
1.45
1.47
1.61
1.50
1.51
1.56
1.56
1.52
1.55
1.47
1.50
1.52
1.57
1.52

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
11
13
13
15

درجة
االستخدام
موافق
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
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م
7

العبارة
الحصول على التقارير الالزمة لقياس األداء.
املتوسط العام *

املتوسط
الحسابي
3.02

االنحراف
املعياري
1.49

3.24

1.35

الترتيب
16

درجة
االستخدام
محايد
محايد

*املتوسط الحسابي من 5

التعليم اإللكتروني ،ودور املعلمة الفاعل في أداء املهام

يوضح الجدول السابق رقم ( )6أن متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة ملحور أهمية استخدام املعلمات

التعليمية اإللكترونية.
وهذه النتيجة تختلف عن دراسة كل من كيلر
وكاراو ( ،)Keller & Karau, 2013ودراسة مكولم

لبوابة املستقبل قد تراوحت بين ( ،)3.02 – 3.45وهي
درجة تتراوح بين التقديرين( :موافق ومحايد)؛ حيث

وشولتز وسيلك وسبارتز ( McCallum, Schultz, Sellke

جاءت الفقرة رقم ( )11التي تنص على اآلتي " :إثراء
املحتوى العلمي من خالل تنوع املحتوى اإللكتروني" في

(2016

 ،)& Spartz, 2015ودراسة فولن
ودراسة روبلير وهيوز (Hughes, 2019

املرتبة األولى ،بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.45وانحراف

&

،)Fullan,
)Roblyer؛

معياري ( ،)1.52في حين جاءت الفقرة رقم ( )7ونصها:
"الحصول على التقارير الالزمة لقياس األداء" باملرتبة

التي توصلت إلى أهمية استخدام البيئات الرقمية في
تحسين عمليتي التعلم والتعليم بشكل منهجي ومنظم،

األخيرة ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.02وانحراف

وضرورة توفير خيارات مالئمة للمعلمين قابلة للتطبيق في

معياري (.)1.49

جميع التخصصات العلمية.
ً
ثالثا -نتائج السؤال الثالث :ما أهم املعوقات التي تحد

كما بلغ املتوسط الحسابي العام الكلي (،)3.24

من تفعيل املعلمات لبوابة املستقبل؟ ولإلجابة عن هذا

واالنحراف املعياري الكلي ( ،)1.35وهي درجة تقابل
ً
التقدير( :محايد) وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي املعتمد
عليه في هذه الدراسة .ولعل ذلك ُيعزى إلى حداثة تطبيق
بوابة املستقبل ً
نسبيا في مؤسسات التعليم العام ،وعدم

السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
املعيارية ،كما تم تحديد الترتيب ،ودرجة قياس املوافقة،
لتقدير استجابات عينة الدراسة تجاه محور األداة
املتعلقة بقياس أهم املعوقات التي تحد من تفعيل
املعلمات لبوابة املستقبل ،كما هو موضح في الجدول رقم

حصول املعلمات على الدورات التثقيفية الكافية عن
أهمية استخدام املنصات التعليمية ،والتعامل مع بيئات

(.)7
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ً
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة تجاه املعوقات التي تحد من تفعيلهن لبوابة املستقبل
م

العبارة

13
19
10
7
12
15
16
9
17

عدم تفاعل أولياء األمور مع بوابة املستقبل.
عدم مقدرتي على املتابعة املستمرة ملنتديات النقاش.
عدم تدريب الطالبات على كيفية استخدام أدوات بوابة املستقبل.
ً
استخدام بوابة املستقبل في التعليم يتطلب جهدا أكبر من املعلمة.
عدم تفاعل الطالبات مع بوابة املستقبل.
عدم توافر الوقت الكافي للتعامل مع بوابة املستقبل.
عدم توافر املرونة الكافية في أدوات بوابة املستقبل.
تعدد املقررات الدراسية يحد من استخدامي لبوابة املستقبل.
عدم توافر شبكة اتصال السلكية باملدرسة لتمكين الطالبات من استخدام بوابة املستقبل.
عدم توافر اإلمكانات التقنية في املدرسة (أجهزة الحاسب ،وأجهزة العروض الذكية)
الستخدام بوابة املستقبل.
عدم توافر برامج تدريب على كيفية استخدام بوابة املستقبل.
عدم وجود محفزات ملن يستخدم بوابة املستقبل.
عدم ضمان حقوق امللكية الفكرية للمعلمة.
عدم تقويم املشرفة التربوية الستخدام املعلمة لبوابة املستقبل.
عدم اإلملام بإمكانات بوابة املستقبل املتعددة.
استخدام بوابة املستقبل ال يتالءم وطبيعة املقرر الدراس ي.
عدم وجود التشجيع الكافي من إدارة املدرسة.
عدم وجود دليل إجرائي يوضح طريقة استخدام بوابة املستقبل.
صعوبة التعامل مع واجهة املستخدم في بوابة املستقبل.
ليس لدي املهارات التقنية الكافية الستخدام بوابة املستقبل.

14
5
4
18
11
1
8
20
2
3
6

املتوسط* العام
*املتوسط الحسابي من  5درجات
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املتوسط
الحسابي
4.35
4.13
4.13
4.12
4.09
4.05
3.93
3.93
3.87

االنحراف
املعياري
1.17
1.25
1.29
1.24
1.27
1.35
1.33
1.37
1.42

1
2
2
4
5
6
7
7
9

3.76

1.58

10

موافق

3.73
3.58
3.58
3.57
3.54
3.47
3.42
3.17
3.01
2.71

1.40
1.59
1.62
1.48
1.43
1.49
1.70
1.42
1.42
1.65

11
12
12
14
15
16
17
18
19
20

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
محايد
محايد
محايد

3.71

0.97

الترتيب

درجة
املو افقة
موافق بشدة
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

مو افق
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( ،)1.29كما أن فقرة" :استخدام بوابة املستقبل في
ً
التعليم يتطلب جهدا أكبر من املعلمة" تأتي في املرتبة
الرابعة حسب رأي أغلبية مجتمع الدراسة ،بمتوسط
ً
حسابي بلغ ( ،)4.12وبانحراف معياري ( ،)1.24وأخيرا
تأتي فقرة" :عدم تفاعل الطالبات مع بوابة املستقبل"
باملرتبة الخامسة ،بمتوسط حسابي بلغ (،)4.09
وبانحراف معياري (.)1.27
في املقابـل نجـد أن غالبيـة املعلمـات الالتـي شـملتهن
الدراسة ينظرن بدرجة محايدة إلى الفقرات الثالث األخيرة
ف ــي الترتي ــب عل ــى الت ــوالي؛ فاملعلم ــات غي ــر متأك ــدات م ــن أن
"ع ــدم وج ــود دلي ــل إجرائ ــي يوض ــح طريق ــة اس ــتخدام بواب ــة
ً
املس ــتقبل" يمث ــل معوق ــا ،بمتوس ــط حس ــابي بل ــغ (،)3.17
وب ـ ـ ــانحراف معي ـ ـ ــاري ( .)1.42وال يعتق ـ ـ ــدن أن " ص ـ ـ ــعوبة
التعام ــل م ــع واجه ــة املس ــتخدم ف ــي بواب ــة املس ــتقبل" تمث ــل
عقب ــة أم ــام االس ــتخدام ،بمتوس ــط حس ــابي بل ــغ (،)3.01
وبــانحراف معيــاري ( ،)1.42وأن غالبيــة مجتمــع الدراســة
ال يـ ـ ـ ــرين أنـ ـ ـ ــه " ل ـ ـ ـ ــيس لـ ـ ـ ــدي امله ـ ـ ـ ــارات التقنيـ ـ ـ ــة الكافي ـ ـ ـ ــة
الس ـ ـ ـ ــتخدام بواب ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ــتقبل " تمث ـ ـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ــعوبة كب ـ ـ ـ ــرى،
بمتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــابي بل ـ ـ ـ ــغ ( ،)2.71وب ـ ـ ـ ــانحراف معي ـ ـ ـ ــاري
(.)1.65
ويمك ـ ــن تفس ـ ــير ه ـ ــذه النتيج ـ ــة ب ـ ــأن اتف ـ ــاق املعلم ـ ــات عل ـ ــى
وج ــود جمل ــة م ــن املعوق ــات الت ــي تح ـ ّـد م ــن تفع ــيلهن لبواب ــة
املســتقبل قــد يعــود إلــى أن البيئــة لــم تخضــع للتهيئــة التامــة
قبــل عملي ــة إط ــالق البواب ــة ،بمــا يعن ــي أن هن ــاك فج ــوة ب ــين
التخطـ ــيط وإمكانـ ــات املمارسـ ــة الفعليـ ــة التـ ــي تتفـ ــق عليهـ ــا
املعلمـ ــات ف ـ ــي هـ ــذه الدراس ـ ــة ،وه ـ ــذا األمـ ــر يتطل ـ ــب توجي ـ ــه
املعلمين لتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم .ر ً
ابعا -التحقق

يتضح من الجدول السابق رقم ( )7أن متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة ملحور :أهم املعوقات التي
تحد من تفعيل املعلمات لبوابة املستقبل؛ قد تراوحت
بين ( ،)2.71 – 4.35وهي درجة تتراوح بين التقديرين:
(موافق بشدة ،ومحايد) ،وبلغ ٌّ
كل من املتوسط الحسابي
الكلي ( ،)3.71واالنحراف املعياري الكلي ( ،)0.97وهي
ً
درجة تقابل التقدير( :موافق) وفقا ملقياس ليكرت
الخماس ي املعتمد عليه في هذه الدراسة .وقد جاءت
الفقرة رقم ( )13التي تنص على اآلتي" :عدم تفاعل أولياء
األمور مع بوابة املستقبل" في املرتبة األولى ،بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)4.35وانحراف معياري ( ،)1.17في حين
جاءت الفقرة رقم ( ،)6ونصها ":ليس لدي املهارات
التقنية الكافية الستخدام بوابة املستقبل ".باملرتبة
األخيرة ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.71وانحراف
معياري (.)1.65
وتبين النتائج املذكورة في الجدول أعاله أن غالبية
املعلمات ،الالتي شملتهن الدراسة ،قد اتفقن بشدة على
أن "عدم تفاعل أولياء األمور مع بوابة املستقبل" يشكل
أولى تلك املعوقات ،بمتوسط حسابي بلغ (،)4.35
وانحراف معياري ( .)1.17وأن أعلى خمس معوقات
ً
يتفقن عليها مرتبة على التوالي هي" :عدم مقدرتي على
املتابعة املستمرة ملنتديات النقاش" في املرتبة الثانية،
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.13وبانحراف معياري
( ،)1.25أما فقرة" :عدم تدريب الطالبات على كيفية
استخدام أدوات بوابة املستقبل" فتأتي في املرتبة الثالثة،
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.13وبانحراف معياري
مزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن االهتم ـ ـ ــام لدراس ـ ـ ــة واق ـ ـ ــع البيئ ـ ـ ــة التعليميـ ـ ــة،
وجاهزي ـ ـ ـ ـ ــة البنيـ ـ ـ ـ ـ ــة التحتيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،واحتياجـ ـ ـ ـ ـ ــات املعلمـ ـ ـ ـ ـ ــات
والطالبــات ،وتحقيــق املتطلبــات الالزمــة لــذلك .وهــذا يتفــق
مع ما أشار إليه كل من هيوز ( )Hughes, 2019وفيلبسن
( ،)Philipsen, 2019وأكـده سـكوت ( ،)Scott, 2016بـأن
ً
هن ـ ــاك ارتباط ـ ــا ب ـ ــين التطبي ـ ــق الفعل ـ ــي للتقني ـ ــة للمعلم ـ ــين
وتوافر البنية الرقمية املناسبة .وتوصل مركز (Common
 )Sense Media, 2019إل ــى أن ح ــوالي ثل ــث املعلم ــين ال
يسـ ــتخدمون التطبيقـ ــات التقنيـ ــة؛ وذلـ ــك لعـ ــدم تحقيقهـ ــا
احتياجـ ـ ــات الطلبـ ـ ــة ،وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرتها علـ ـ ــى تلبيـ ـ ــة احتيـ ـ ــاج

من فرضية الدراسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بـ ــين متوسـ ــط اسـ ــتجابات العينـ ــة علـ ــى مقيـ ــاس اسـ ــتخدام
ُ
بواب ـ ــة املس ـ ــتقبل تع ـ ــزى لك ـ ــل م ـ ــن( :التخص ـ ــص ،والدرج ـ ــة
العلمية ،وسنوات الخبرة).
 .1الفروق باختالف نوع التخصص:
للتحق ـ ــق م ـ ــن ه ـ ــذا الف ـ ــرض ملتغي ـ ــر ن ـ ــوع
التخصص قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار تحليـل
التبـ ــاين األحـ ــادي ف ( (ANOVAلداللـ ــة الفـ ــروق
بــين أكثــر مــن مجمــوعتين مســتقلتين؛ للتعــرف علــى
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متغير نوع التخصص ،كمـا هـو موضـح فـي الجـدول
رقم()8

الفــروق بــين اســتجابات أف ـراد العينــة تجــاه محــاور
ً
مقي ــاس اس ــتخدام بواب ــة املس ــتقبل تبع ــا الخ ــتالف

جدول ( :)8اختبارتحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاورمقياس استخدام بوابة
املستقبل باختالف نوع التخصص
املحور

مصدر التباين

درجة استخدام بوابة
املستقبل

بين املجموعات
داخل املجموعات

مجموع
املربعات
14.34
409.27

درجات
الحرية
2
314

متوسط
املربعات
7.17
1.30

بين املجموعات

35.14

2

17.57

داخل املجموعات

544.62

314

1.73

بين املجموعات

54.84

2

27.42

داخل املجموعات

245.14

314

0.78

درجة أهمية استخدام
بوابة املستقبل
املعوقات التي تحد من
تفعيل بوابة املستقبل

قيمة ف

مستوى
الداللة

التعليق

5.50

0.004

دالة عند مستوى
0.01

10.13

0.000

دالة عند مستوى
0.01

0.000

دالة عند مستوى
0.01

35.12

إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تجاه محاور
مقي ــاس اس ــتخدام بواب ــة املس ــتقبل؛ تع ــود الخ ــتالف
نــوع تخصــص أفـراد العينــة .وملعرفــة مصــدر الفــروق
ت ـ ــم اس ـ ــتخدام اختب ـ ــار ش ـ ــيفيه ( )Scheffeللكش ـ ــف
عن مصدر تلك الفروق ،كما في جدول رقم (:)9

يتض ــح م ــن الج ــدول رق ــم ( )8أن ق ــيم (ف) دال ــة عن ــد
مس ــتوى  0.01ف ــي جمي ــع املح ــاور( :درج ــة اس ــتخدام
بوابـ ـ ــة املس ـ ـ ــتقبل ،درج ـ ـ ــة أهمي ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتخدام بواب ـ ـ ــة
املس ـ ــتقبل ،املعوق ـ ــات الت ـ ــي تح ـ ــد م ـ ــن تفعي ـ ــل بواب ـ ــة
املستقبل) ،وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة

جدول ( :)9اختبارشيفيه لتوضيح مصدرالفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاورمقياس استخدام بوابة املستقبل
باختالف نوع التخصص
املتوسط

ختصصات

ختصصات

ختصصات

املحور

نوع التخصص

احلساب

علمية

رشعية

إنسانية وتربوية

درجة استخدام

ختصصات علمية

2.85

بوابة املستقبل

ختصصات رشعية

2.80

ختصصات إنسانية وتربوية

3.28

درجة أمهية

ختصصات علمية

3.37

استخدام بوابة

ختصصات رشعية

2.59

املستقبل

ختصصات إنسانية وتربوية

3.46

*

الفرق لصالح

*

ختصصات إنسانية وتربوية

*

ختصصات علمية

ختصصات إنسانية وتربوية

*

املعوقات التي حتد

ختصصات علمية

4.06

*

ختصصات علمية

من تفعيل بوابة

ختصصات رشعية

3.86

*

ختصصات رشعية

املستقبل

ختصصات إنسانية وتربوية

3.13
* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

يتضـ ـ ــح مـ ـ ــن الجـ ـ ــدول رقـ ـ ــم ( )9وجـ ـ ــود فـ ـ ــروق دالـ ـ ــة عنـ ـ ــد
مستوى  0.05على النحو اآلتي:

▪
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 .1توجد فروق دالة في محور درجة استخدام بوابة ▪ املعوقات التي تحد من تفعيل بوابة املستقبل:
املستقبل بين أفراد العينة في( :تخصصات علمية .1 ،توجد فروق دالة في محور املعوقات التي ّ
تحد من تفعيل
بوابة املستقبل بين أفراد العينة في( :تخصصات إنسانية
تخصصات شرعية) ،وبين أفراد العينة في( :تخصصات
وتربوية) ،وبين أفراد العينة في( :تخصصات علمية)،
إنسانية وتربوية) ،وذلك لصالح أفراد العينة في:
وذلك لصالح أفراد العينة في( :تخصصات علمية).
(تخصصات إنسانية وتربوية).
 .2توجد فروق دالة في محور املعوقات التي تحد من تفعيل
▪ أهمية استخدام بوابة املستقبل:
بوابة املستقبل بين أفراد العينة في( :تخصصات إنسانية
 .1توجد فروق دالة في محور :درجة أهمية استخدام
وتربوية) ،وبين أفراد العينة في( :تخصصات شرعية)،
بوابة املستقبل بين أفراد العينة في( :تخصصات شرعية)،
وذلك لصالح أفراد العينة في( :تخصصات شرعية).
وبين أفراد العينة في( :تخصصات علمية) ،وذلك لصالح
أفراد العينة في( :تخصصات علمية).
 .2الفروق باختالف املؤهل العلمي:
 .2توجد فروق دالة في محور :درجة أهمية استخدام بوابة
للتحقق من هذا الفرض ملتغير املؤهل العلمي قام
املستقبل بين أفراد العينة في( :تخصصات شرعية) ،وبين
الباحث باستخدام اختبار ت ( )T-Testلداللة الفروق
ً
أفراد العينة في( :تخصصات إنسانية وتربوية) ،وذلك
بين مجموعتين مستقلتين؛ للتعرف على الفروق تبعا
الختالف متغير املؤهل العلمي ،كما هو موضح في الجدول
لصالح أفراد العينة في( :تخصصات إنسانية وتربوية).
رقم (.)10
جدول ( :)10اختبار(ت) لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاورمقياس استخدام بوابة املستقبل باختالف املؤهل
العلمي
املحور
درجة استخدام بوابة املستقبل
درجة أهمية استخدام بوابة
املستقبل
املعوقات التي تحد من تفعيل
لبوابة املستقبل

املؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير
بكالوريوس
ماجستير

256
61
256
61
256
61

املتوسط
الحسابي
2.96
3.08
3.27
3.09
3.75
3.52

يتض ــح م ــن الج ــدول رق ــم ( )10أن ق ــيم (ت) غي ــر
دالــة فــي املحــاور( :درج ــة اســتخدام بوابــة املســتقبل ،درج ــة
أهميـة اســتخدام بوابــة املســتقبل ،املعوقـات التــي تحــد مــن
تفعيل بوابة املسـتقبل) ،وهـذا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق
ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين اس ــتجابات عين ــة الدراس ــة تج ــاه
محــاور مقيــاس اســتخدام بوابــة املســتقبل ،تعــود الخــتالف
املؤهـ ـ ــل العلمـ ـ ــي ألفـ ـ ـراد العينـ ـ ــة .وقـ ـ ــد ُيعـ ـ ــزى هـ ـ ــذا إلـ ـ ــى أن
املعلمات على اختالف مؤهالتهن العلمية إال أنهن يعملن

االنحراف
املعياري
1.15
1.18
1.35
1.39
0.98
0.95

قيمة ت

مستوى
الداللة

التعليق

0.73

0.466

غير دالة

0.94

0.347

غير دالة

1.65

0.101

غير دالة

ف ــي بيئ ــة واح ــدة تش ــترك فيه ــا ك ــل الظ ــروف واإلمكان ــات ،مم ــا
يجعل فرص التباين محددة.
الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة:
للتحق ــق م ــن ه ــذا الف ــرض ملتغي ــر ع ــدد س ــنوات الخب ــرة
ق ـ ـ ــام الباح ـ ـ ــث باس ـ ـ ــتخدام اختب ـ ـ ــار ت ( )T-Testلداللـ ـ ـ ــة
الفــروق بــين مجمــوعتين مســتقلتين؛ للتعــرف علــى الفــروق
ً
تبع ــا الخـ ــتالف عـ ــدد سـ ــنوات الخب ــرة ،كمـ ــا هـ ــو موضـ ــح فـ ــي
الجدول رقم (.)11
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جدول ( :)11اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاورمقياس استخدام بوابة املستقبل باختالف
عدد سنوات الخبرة
املحور

عدد سنوات الخبرة

العدد

درجة استخدام بوابة
املستقبل
درجة أهمية استخدام
بوابة املستقبل
املعوقات التي تحد من
تفعيل بوابة املستقبل

أقل من عشر سنوات
أكثر من عشر سنوات
أقل من عشر سنوات
أكثر من عشر سنوات
أقل من عشر سنوات
أكثر من عشر سنوات

46
271
46
271
46
271

املتوسط
الحسابي
2.16
3.13
2.50
3.36
3.93
3.67

يتضح من الجدول رقم ( )11أن قيم (ت) دالة عند
مستوى  0.05فأقل في املحاور( :درجة استخدام بوابة
املستقبل ،درجة أهمية استخدام بوابة املستقبل،
املعوقات التي تحد من تفعيل بوابة املستقبل) ،وهذا
يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات
عينة الدراسة تجاه محاور مقياس استخدام بوابة
املستقبل ،تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة،
وكانت تلك الفروق لصالح ذوي الخبرة (أكثر من عشر
سنوات) في املحاور( :درجة استخدام بوابة املستقبل،
درجة أهمية استخدام بوابة املستقبل) ،في حين كانت
الفروق لصالح ذوي الخبرة (أقل من عشر سنوات) في
محور( :املعوقات التي تحد من تفعيل بوابة املستقبل).
وقد ُيعزى هذا األثر إلى أن املعلمات ذات الخبرة
العالية في التعليم قد يكن أكثر دراية بأهمية االستخدام؛
وذلك ألنهن حصلن على دورات متعددة خالل مسيرتهن
املهنية ،ساهمت في تيسير عملية االستخدام ،وتجاوزن
أغلب العقبات في عملية التفعيل األمثل للتقنية .وفي
املقابل نجد أن املعلمات األقل خبرة يواجهن صعوبة أكبر
في استخدام بوابة املستقبل ،وقد يعود السبب في ذلك
إلى عدم الخضوع لدورات تدريبية كافية على أدوات
التعلم الرقمي.

وحصر االحتياجات التدريبية ،وتطوير قدرات ومهارات
املعلمات ،وتحسين أدائهن بما يتوافق مع بيئات التعلم

7.01

0.000

4.83

0.000

2.37

0.020

دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.01
دالة عند مستوى
0.05

الرقمية .باإلضافة إلى تهيئة بيئة التعلم املناسبة
الستخدام بوابة املستقبل ،والعمل على تخفيف العبء
عن املعلمات؛ ليتمكن من استخدام بوابة املستقبل،
وتدريب الطالبات على كيفية استخدام أدوات بوابة
املستقبل .مع االستمرار في إجراء املزيد من الدراسات التي
ُ
تعنى بتوظيف منصات التعلم في التعليم في املراحل
الدراسية املختلفة ،ودراسة املعوقات التي ّ
تحد من
استخدام بوابة املستقبل من وجهة نظر الطالبات،
وأولياء األمور ،وإدارة املدرسة.
***
قائمة املصادرواملراجع
ً
أوال-املراجع العربية:
البيش ي ،عامر2011( .م) .تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء
هيئة التدريس بجامعة امللك خالد على استخدام
مستلزمات بيئة التعليم اإللكتروني في ضوء احتياجاتهم
التدريبية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة.
بوابة املستقبل2019( .م) .مسترجع من.https://fg.moe.gov.sa/ :
خميس ،محمد2014( .م) .مفهوم بيئات التعلم االفتراضية.

الدراسة:
توصيات ِّ
يوص ي الباحث بضرورة التدريب املستمر
للمعلمات على استخدام بوابة املستقبل بشكل ّ
فعال،

االنحراف
املعياري
0.80
1.15
1.07
1.36
0.63
1.02

قيمة ت

مستوى
الداللة

التعليق

تكنولوجيا التعليم بمصر.4-1 ،)4(24 ،
السعدون ،حمادة2016( .م) .أثر املهارات التقنية ومدى رؤية أعضاء
هيئة التدريس لفاعلية أدوات التعلم اإللكتروني على
استخدامهم الفعلي لهذه األدوات في جامعة الباحة .املجلة
التربوية الدولية املتخصصة.544-532 ،)4( 5 ،
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. ضاعاالى قىىة الاف ىىا لىىد البىىا ال ى ا ت الرىىاي،ل تم ضىى، ال راةىىا، هدف البحث إلى إعىىدا مقى د دايىىقت مقفىىال قىىة الرقاضىى:املستخلص
،ر ىى. م ى ال ى ا ت ق ىىة إ ىىد امل ىىدادة الراي،) الب ىى30  م ى،ي ى ال اا ىى.تللحقا ىىه اه ىىداف البح ىىث اس ىىلخدم امل ىىاشب ىىب الل رث ىىتل ا ىىث م
 ال راضل ت م بااء مق ٍد،بلديا
، ضى ت الىى.) تخا ى الالىىالى إلى توىىPISA 2012 اضه مع إ اد بيى ا. مل، ال راةا،مقفالل تاخلباد قة الرقاض
ٍ
، ال راة ىىا، البحىىث ق ىىة اللجباق ىىيت القبو ىىة تالب ىىد خلب ىاد الرقاض ىى،ع ىى.س ىىجا دو ىىا الب ىىا م ل.) ب ىىيت مل0.05≤α .إ ىىالاا عا ىىد م( ىىل
رم)ل ل ىىا ا اللجباىىه الب ىىد ت ىكىات لالق ى د الددايىىقت املقفىىال ىىم ا ى كبيىىا وىىدا قىىة.فا ى ل الل (ىىيا تاللقىى.كمىىو تقىىة علااا( ىىا ال اىىواول الل
ء يلىىالى البحىىث دىدم عىىد. ا ائ ى قىىة اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد تقىىة ةىى، البحىىث عاىىد مقاديىى،عىى. لىىد البىىا م ل، ال راةىىا، الرقاضىى،الاىى
، س ى ا،  ما ىىا،ل ت ىىددري امل ال ىىا عو ى الاف ىىال ت ىىليت ا خلب ىىادا اس ى ا، ال راة ىىا،ص ىىاا اب ه ىىا با ىت ت اد الل ا ىىام مق ى دا ٍ ق ىىة الرقاض ىى.
،عا البحرا.ة.) كلا م ادفاال عد م املPISA اخلباد بي ا
،ل بي ال ا خلبادا الدتلا، ال راةا، الرقاض:الكلمات املفتاحية
The Effectiveness of a Proposed Educational Course in the Development of
Mathematical Literacy Based on PISA Framework of 10th Grade Female
Students
Dr. Munirah Abdulaziz Almoqbil(1) , Dr. Naem Mohammed Alamri(2)
(Submitted 10-04-2020 and Accepted on 30-09-2020)

Abstract: The research aimed at proposing a mathematical literacy Course, and investigating its effectiveness in
developing it among tenth grade's female students. To achieve the research’s' objectives, the research followed
the quasi-experimental method. The sample consisted of (30) tenth Grade's female students in Riyadh city. A
proposed Course has been developed, and a PISA 2012- based mathematical literacy test. The results showed
there were significant statistical differences at (α ≤0.05) among the research group’s average scores in the pretest
and the posttest in the mathematical literacy test in general and its processes (formulation, employment,
interpretation and evaluation) in favor of the posttest. And the proposed Course showed a very significant impact
in developing mathematical literacy among the research group when being compared with the control group.
And it showed a very significant impact in developing mathematical literacy among the experimental group
when being compared the pretest with the posttest. In light of the research results, a several recommendations
were provided; most importantly are developing mathematical literacy Course by the Ministry of Education,
training teachers to development mathematical literacy, and integrating mathematics tests with items similar to
PISA test. Several suggestions for further researches were also provided.
Keywords: Mathematical literacy, PISA, international tests.
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مقدمة:
ات الالالىل ت (ياها قة ساا املاما،ل ت ق.رلهىا ت حديىد
مد م ق.لاف ا تماجقاف ا )OECD, 2013
تاسى ى ى ىىل لا ت اد الل اى ى ى ىىام قى ى ى ىىة امللاوى ى ى ىى ،ال ااى ى ى ىى،
ال(ى ى ى  .ي،ل لال بيى ى ىىا ع ى ى ى الرقاضى ى ىى ،ال راةى ى ىىا ،م ى ى ىىجتا
امل ض ىى ،ال راة ىىا،ل تع ضف ىىا ب ىىا يد ىىدد ال ى عو ى حدي ىىد
تضه ىىم ال ىىدتد ال ىىل ؤ ي ى ال راة ىىاا لال.ص ىىو إل ى ا م ىىام
ق ى ىى.م عو ى ى اس ى ىىد س ى ىىاال،ل تعو ى ى اس ى ىىلخدام ال راة ى ىىاا
تالل امى ىىو م ه ى ىىا بحا ى ىىث ى ىىا با لااو ى ىىا ال ى ى ا ياا ا ى ىى،
كل ى ىى.ا ض ى ىا تم( ى ىىؤت ص ى ىىا ي وي ى ىىا س ى ىىاامي ت اد
الل اامل 2018ل )11
تاالا قة الل ر ا ال(ابق ،لارقاضى ،ال راةىا،
ي بىىيت ا ىىا لحىى.د ىى .الل.دى ع ى اعلبىىاد ال راةىىاا
مىىا داسىىا ،ىىددة اخىىو ال ىى .ضح(ىىي ت دا ا ىىا
& Vithal
اخ ى ط ق ىىة م ىىم ي ىى.ا ة ا ىىا ا ض ى ا
 )Bishop, 2006تالرقاض ىى ،ال راة ىىا ،ب ىىللك اجا ىىه م ى
م ىىاميت الا ر ىى ،الباالا ىى ،ا وللاعا ىى،ل ا ىىث إت ال ىىل ام
م ى ى ى ما ى ى ىى.د ضا .ت( ى ى ىىما  )Vygotskyي ى ى ىىلم م ى ى ى خ ى ى ى
الل اعو مع البي  ،تمع اآلخ ر ل قة سىاا اوللىا ة ت قىاقة
تادعة تراك تالاتل )2012
كل ى ى ى ىىا ت ى ى ى ىىد امل ض ى ى ى ىى ،بال لاا ى ى ى ىىا ا ساس ى ى ى ىىا ،ق ى ى ى ىىة
ال راة ى ى ىىاا ل تامله ى ى ىىاد ق ى ى ىىة اس ى ى ىىلخدامها م ى ى ى امللجاب ى ى ىىا
National Council of
ا ساسىىا ،لالىى.ا ال ىىا
 )Teachers of Mathematics- NCTM, 2000ا مى
ال ىىل يل.اض ىىه م ىىع حقا ىىه القال ىى ،الا ا ىى ،لا راة ىىاا ق ىىة
اى ى ىىا ا ض ى ى ى ا الا.ماى ى ىى،ل تق ى ى ىىة جى ى ىى.ر مه ى ى ىىن م تتف ى ى ىىال هم
تايج دى ىا مى ى اهلاى ىى ،ا ايى ىىي اللجباقى ىىا قى ىىة يى ىى.ا ى ت اى ىىام
ال راة ىىاا تت اله ىىا ضق ىىد اهلل ى ى ال ىىدت بالرقاض ىى،
ال راةا،ل ض ا وا .اض رقاا ْ
اعللد الرقاض ،ال راةا،
قى ىىة ال ى ىىام  )2006مقى ى دا مددسى ىىاا قى ىىة امل اى ىى ،الراي.رى ىى ،إلى ى
وايىي ال راةىاا )DoE, 2011ل تمرىو ذلىك ض اى كاىدا
Ontario Ministry of
مل ا ىىو داس ىىا ،اخى ى
)Education- OME, 2004

ى ى ى ب اهلاى ى ىى ،مى ى ىىا يل الى ى ى الجى ى ى قى ى ىىة املى ى ىىدادة
بلقداد ا سل ا ما خادج اس.ادهال تقة م.ادى ا ياىا
الا.ما ،املخلا ،ل تالن  ،التت حققها امل لل ا ي ا ،
لىللك تاالس(ىب ،لا راةىىاا ضى بىد مى اك (ىا الجالىىي
امله ىىادا اللجباقا ىى ،امل بج ىى ،بامل ىىا ل ت الا ىى ،ددد ى ى عوى ى
اسلخدامها
تاى ى ى ىىيا ما لى ى ى ىى ،الل ى ى ى ىىاتت ا دل ى ى ى ىىا تاللالاى ى ى ىى،
Organization for Economic Cooperation and

 )Development- OECD, 2013إلى ات ال راةىاا ت ىد
ا ا مهلىى ،لااىىبا مل.اوهىى ،مىىا يل ةىى.ت لى مى حىىديا
قىىة ال(ىىاادا ال الاىى ،تامل لل اىى ،تاملهااىى ،تال خ ىىا ،قىىة
اى ىىا( م الا.ماى ىى ،تهى ىىلة امل ى ىىا امللا.عى ىى ،سى ىىلخداما
ال راةى ى ىىاا تى ى ىىة مى ى ىىا ل(ى ى ىىف دض ال ايى ى ىىامى الى ى ىىدتلة للقاى ى ىىام
الجاب ىى(Program for International Student ،
رى ى OECDل ح ى ى
)Assessment- PISAل الى ىىل
الق(ى ى ى ى ى ىىم الى ى ى ى ى ىىل ا اقى ى ى ى ى ى عااى ى ى ى ى ى الرقاضى ى ى ى ى ىى ،ال راةى ى ى ى ى ىىا،
) (Mathematical Literacyضقىىد ع ضف ىىا املا لىى ،ب ىىا:
د ىىدد ال ى عو ى تا ىىواو ال راة ىىاا ت .فا ه ىىا ت ( ىىياها
ت ق.رله ى ىىا ق ى ىىة مخلا ى ى ال( ى ىىاادا ل ت ل ى ىىل ددد ى ى عو ى ى
ا س ى ىىلد ال راس ى ىىقتل تاس ى ىىلخدام امل ى ىىاهام تا و ى ى اءا
تا يق ى ى ى ى ىىاله تا تا ال راة ى ى ى ى ىىا ،ل.ص ى ى ى ى ى ف ى ى ى ى ىىاه ٍ م ى ى ى ى ىىال
ت (ياهال تاللسبؤ ا )OECD, 2013
تاالل م ىىو ق ىىة ه ىىلا الل ر ى ي ب ىىيت ات امل ىىجتيا
امل( ى ى ى ىىلخدم ،ضا ى ى ى ى  :يتا ى ى ى ىىواويل تي .فا ى ى ى ى يل تي ( ى ى ى ىىيا
يىو
ت ق.رميل تايا إل ث علااا ياخ ط ضي ا الج
جبا ى ى ىىه
املا ى ى ىىو ضال ا ى ى ىىواو يلجا ى ى ىىي حدي ى ى ىىد ض ى ى ى
ال راةى ىىاا ل ت حى ىى.ر امل.اد ى ى مل ا ف ى ىىا دراةى ىىاا ت ق ى ىىديم
الللر ىىا تا ضفااة ىىا ال م ىى ،ام ىىا الل.فا ى ضال ىىل
جبا ى ى ى ىىه ا سى ى ى ى ىىلد ال راس ى ى ى ىىقتل تاسى ى ى ى ىىلخدام امل ى ى ى ى ىىاهام
تا و ى ى ى ى ى ى ى ى اءا تا تا ل تا اء ا ي( ى ى ى ى ى ى ى ىىابا ل ت حاا ى ى ى ى ى ى ى ىىو
امل ا.م ىىا ترلجا ىىي الل ( ىىيا تاللق ىى.رم الل م ىىو ق ىىة ا يا ىى.
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ب يامى اللج.ر املنهت مل امت ال ا.م تال راةاا لويت) -
ال ىىل ي ل ى ت اد الل ا ىىام -ق ىىة قالب ى اللددر ا ىى ،م.ة ىى.
الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل م لل ىىدا ع ىىد ا م ى الق ىىددا ال راة ىىا،
عااصى ى ى له ى ىىال تتى ى ىىة :ص ى ىىاا  ،امل.ادى ى ى بج رق ى ىى ،دراةى ى ىىا،ل
اس ىىلخدام امل ىىاهام تا و ى اءا ال راة ىىا ،ي ىىو امل( ىىالول
( ىىيا الا ىى.ا ى ت ق.رله ىىال الل وي ىىا ال راس ىىقتل ت دا تد
ال راةىاا قىىة ال ىالم ى ك ،جى.ر لتخىىدما الل االاىى،ل
) تاىىالا قىىة اىىك املم.يىىا ات القىىددا ل ي ىظ ا ىىا
لي( ى س ىى .تس ىىالو س ىىلخدام ال راة ىىاا ت جباقه ىىا ق ىىة
م.اد ا ياا الا.ما ،ت و ماو ( ا
تي ى ا د بىىاط الرقاضىى ،ال راةىىا ،بل ىىام ا ياىىا
الا.ما ىى ،تال.فا ا ى ،م( ىىلقب ضق ىىد اس ىىف دف اخلب ىىاد بي ى ا
 )PISAدا ىىاة م( ىىل.اها ل ىىد الجاب ىى،ل ق ىىة عل ى ا خام( ىى،

ترل ى ى ىىل م هى ى ىى.م الرقاضى ى ىى ،ال راةى ى ىىا ،عى ى ىىد ا مى ى ى
املم.يا ل للرو قة دا ال راةاا بال.ادعل تاسىلخدامها
قىة مخلاى ال(ىىاادا ل تالل.اصىو باسىىلخدام لثف ىا ال ايىى،ل
ت حااى ى ى ىىو الل ويى ى ى ىىا ال راسى ى ى ىىقت ت ق.رلى ى ى ى ل ت قى ى ى ىىدي ضالى ى ى ىىد
Mathematics
ال راة ىىاا ل تضه ىىم امل ىىادف ال راة ىىا،
Council of The Alberta Teachers' Association-

 )MCATA, 2004تا اد اب .را ،تعبابا )2007 ،إل ات
سا ى  ،ا ض ى ا مل.اكب ىى ،ج ىى.دا ا يا ىىا امل اص ى لجا ىىي
ات يم.ي ىى.ا مرق ىىيت دراة ىىاال مق ىىددر اهلا ىى ،ال راةى ىىاا ل
تلى ى ىىد م ا اهى ى ىىا إي اباى ى ىى ،يح.هى ى ىىال كلى ى ىىا لجاى ى ىىي الرقى ى ىى،
بى ى ىىالا د تضهى ى ىىم امل.ادى ى ى ال لااى ى ىى ،قى ى ىىة ال راةى ى ىىاا ل مرى ى ىىو
ال (ى ى ى ىى .ت و ى ى ى ى اء القااس ى ى ى ىىا ل تالقى ى ى ىىدد عو ى ى ى ى م.اوه ى ى ى ىى،
املاو ت اهال تاسلخدام الاث ،ال راةا ،قة الل.اصول
تالل ويى ىىا دراةى ىىاا تقى ىىة امللاوى ىى ،ال ااى ىى ،ال(ى ى  .ي ،اى ىىات
عا ى ى تد ى ىىدم ا ى ىىاد ال لو ى ىىة لا راة ى ىىاا ق ى ىىة بي ى ى ا
 1)2012 )PISAت ر ى ى ى ى ىا دسى ى ى ى ىىلاا لارقاضى ى ى ى ىى ،ال راةى ى ى ى ىىا،ل
تعلااا( ىىال تالق ىىددا الت ىىت ت لل ىىد عاي ىىا كل ىىا ع ى ض امرا ىى،
سى ى اف ا تد ىىد صى ىلم اخلب ىىاد بي ى ا  )PISAبا ىىاء عوى ى ىى،
مم.يا دلي(،ل تة :)OECD, 2013
 العمليـ ــات :تتا ىىلو :تا ىىواو امل.اد ى ا ياا ا ىى،دراةاال .فا امل اهام تا يقاله تا وى اءا ال راةىا،
ق ى ىىة ى ىىو املا ى ىىو ال راة ى ىىا،ل ( ى ىىيا الال ى ىىالى ال راة ى ىىا،
ت ق.رله ىىا ق ىىة س ىىاا امل.د ى ال ىى.ادعة ات ا يا ىىاتا تت لل ىىد
هىلة ال لااىا الىر ث عوى سىبع دىددا دراةىا ،اساسىىا،ل
ت ى ى ى ى ى ى ى ىىة :الل.اص ى ى ى ى ى ى ى ىىول تالف ى ى ى ى ى ى ى ىايا )Mathematizationل
تالللرا ى ى ى ى ىىول تا س ى ى ى ى ىىلد ت ق ى ى ى ى ىىديم ا ى ى ى ى ىىبل تابلم ى ى ى ى ىىاد
ا سىفاا ا اا يىو املاىىو ل تاسىلخدام ال مى .تالاثىى،
تال لااا ال اا،ل تاسلخدام ا تا ال راةا،

 املحت ـ ــوى :تض تع ى ى  :اللثي ى ىىا تال د ى ىىا ل ال ى ى اتالامول الولا،ل الباايا تا للا
 السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا  :تاصى ى ى ى ى ىىااض  :ال خ ى ى ى ى ى ىىقتل تاملنهى ى ى ى ى ىىتلتامل للعةل تال امت
تر.ضا الامو  )1مم.يا هىلا ا ىاد OECD,
)2013

شكل( :)1نموذج عملي للثقافة الرياضية

كل ى ىىا د ى ىىدم ا ى ىىاد  .ى ىا ق ر ا ى ىا لا ى ىىددوا الت ى ىىت
يح ىىو عاي ىىا الجال ىىيل إذ ى ى .اسى ى ا ،ا خلب ىىاد ت دوا ى ى
بال (ىىات عوى ال ى ت ا دم ىى ،لالحلىى .ل تاال (ىىات اي ىا
عو ى ى ال( ى ىىاادا ا دم ى ىى،ل ق ى ىىة ى ىىيت ل ى ىى .عو ى ى ال لاا ى ىىا

 :1أييت االعتماد على دورة بيزا ( )PISAيف العام ( ،)2012ألهنا آخر دورة كان
الرتكيز فيها على الثقافة الرايضية ،إذ جُيرى اختبار بيزا ( )PISAكل ثالث سنوات،
ويركز يف كل دورة –منذ بدء تطبيقه عام ( -)2000على أحد اجملاالت :الرايضيات،
العلوم ،القراءة ،ابلتناوب ،يف حني يكون الرتكيز على اجملالني اآلخرين بشكل أقل.
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ال ى ىىر ث :ال ا ى ىىواو تالل.فا ى ى تالل ( ى ىىيا تاللق ى ىى.رمل بل ى ىىا
ن(ى ل ٪25ل ٪50ل ٪25ل عوى الفا يىىي تعوى هىىلا ا سىىاة
صىا الجى قىة الرقاضى ،ال راةىا ،إلى م(ىل.را ل ا ياهىىا
ا ت ل تاع ه ى ىىا ال( ى ىىا ة ت ى ىىد امل( ى ىىل .الرال ى ىىث ا ي ى ىىد
OECD,
ا ن ىىط املجا ىى .لاا ىىال ق ىىة ادل ىىا امل ض ىى،
)2013
تد ى ىىد تف ى ى ع ى ىىد داس ى ىىا ب ي ى ىىامى بي ى ى ا )PISA
بج ى ى ى مخلا ى ى ىى،ل ضبحر ى ى ى داس ى ى ىى ،ب.د ي ى ى ى تس ى ى ىىل.دمات
 )Burddett & Sturman, 2013ى امللثيىاا التىىت
ىىؤ ق ىة ا اء الج ى ال ايج ىىايايت ق ىىة اخلب ىىاد بي ى ا )PISAل
ت .ص ى ىىا إل ى ى ات ال ى ىى ،الج ى ى با س ى ى ا ،تا ى ى ال ام ى ىى،
ل خلب ىىادا الدتلا ىى ،ىىؤ ق ىىة ا ائ ىىم ضي ىىا ت ق ىىق خ ى
ت س.قة  )2014ا ب يامى ددرثت قة ح( م(ىل .ا اء
ى ال ى يت ا ت تالر ىىانا الر ىىاي .ق ىىة دج ى ل ق ىىة اس ى ا،
ا خلبىادا الدتلاىى ،بيى ا )PISAل ضواى يلىىالى الدداسىى،
ع ى ى ح( ى ى ق ى ىىة ا اء الج ى ى ل تاتص ى ى بل ى ىىليت املا ى ىىا ب
الدداسى ىىا ،اللى ىىددربا ا خاصى ىى ،با خلبى ىىادا الدتلاى ىى ،كلى ىىا
بح ى ىىث عبا ى ىىد  )2017ضاعاا ى ىى ،يل ى ىى.ذج ى ىىدد د د ى ىىالم عو ى ى
انا ىىج ،بي ى ا  )PISAق ىىة الا ىى ،مم.ي ىىا ال ااع ىى ،ال راة ىىا،
ا ت الراي .بل ل
ال
تالرق ،ال راةا ،لد
تا ب ى ى ى الدداسى ى ىى ،ضاعااى ى ىى ،الالى ى ىى.ذج قى ى ىىة الاى ى ىى ،امللثيى ى ىاي
اللا يت
كل ى ىىا ا ى ىىاد تر ى ىىو  )Doyle, 2007إل ى ى اهلا ى ىى،
ملادس ،امل ام لب ا تاد قة الا ،الرقاضى ،ال راةىا،ل
تمن ا ل املاىو ل تا سىللا لاقا ىا الجى ل تاكىد
عوى تد املهىىام ال راةىىا ،امل بجىى ،با ياىىا الا.ماىى ،قىىة دضىىع
م(ل .الرقاض ،ال راةا ،ترلو ات ؤ البي  ،ال ى ا،
اي ىال بل.فاى مىا ح.رى مى مم.يىا ما يى ،تم ا.رى،ل قىة
م(ل .قاض ،الج ال راةا)Korbel, 2015 ،
تعو ى ال ى م م ى دا ىى ،م ه ىى.م الرقاض ىى ،ال راة ىىا،
ن(ى اا إ ات هاىا الوريىا مى الدداسىا  -ا وا اىى -،التىىت
اس ىىف دض دااس ىىها تم ض ىى ،ضاعااف ىىا ق ىىة ح ىىاو الجى ى
تك ىىاء( م كل ىىا ق ىىة ال اب ىىيتل ت ي لا ىىدال ت يدتيي( ىىاال ت ياه ىىا

Breen, Cleary & O'Shea, 2009; Dewantara,

)Zulkardi & Darmawijoyo, 2015; Villena, 2008
تع اا ى ى ى ىا اسلق ى ى ى ى داسى ى ى ىى ،م سى ى ى ىىا  )2016م(ى ى ى ىىل.
الرقاض ،ال راةا ،لد الج تالجالبا ب ايامى الدبا.م
ال ى ىىام ق ى ىىة الفابا ى ىى ،ق ى ىىة م ى ى ل تافه ى ى الال ى ىىالى ايخ ى ىىاض
م( ىىل .ا اء ال اا ىى،ل تاتصى ى الدداس ىى ،بل ىىليت ب ي ىىامى
ال ىىدبا.م مق ى دا ق ىىة الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل تالل.عا ىى ،ب هلاف ىىا
تت ى ىىد هى ىىلة الدداسى ىى ،ال .اى ىىد ع ااى ىا التى ىىت دكى ى اى ىىمو
ص ى رع عو ى م هىى.م الرقاض ىى ،ال راةىىا ،ي ( ى امل(ىىف دف ق ىىة
البح ىىث ا ي ىىالةل ت ااتللى ى بالقا ىىاةل إ ات البح ىىث ا ي ىىالة
ليى ى بالل ا ل ى ى إلى ى ابى ىى ،الل اى ىىام ال ى ىىام ب.ص ى ى هم ال ى ىى،
امل(ف دض ،بالرقاض ،ال راةا،ل كلا اي ات م داىاة
الرقاض ،ال راةا ،إل قديم ت ري مق د مقفال للالاف ا
تعو ى ى امل( ى ىىل .امليو ى ىىة ضح ى ى ال اا ى ىىد )2008
ى ىى.اض مم.ي ى ىىا الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا ،ق ى ىىة كل ى ىىي ال راة ى ىىاا
بال ى .ف ال ااىىا مى امل اىى ،ا بلدالاىى،ل ضى فه الالىىالى
ات الول ىىي حق ىىه الوري ىىا م ى املم.ي ىىا ل ضق ىىدم البا ىىث
.دا مقفا ال تاتصىق بلىدد د مقى د لجى كااى ،الفاباى،
ا.ات ي قاض ،ال راةاا ي
تااى ىىاء عوى ى مى ىىا سى ىىبهل ضالح(ى ىىيت م(ى ىىل .الرقاضى ىى،
ال راة ىىا ،ل ىىد الج ى يسب ىىة ال ل ىىو عو ى ع ىىم املا ىىا ب
بل.اد ملا.ع ،م اىا الجالىي الا.ماى،ل تمى تفا لى
امل( ىىلقباا ،م ىىع الل كا ىىد عو ى مه ىىادا الل.اص ىىول تالل م ىىول
تالى ى ى ى ى ا بى ى ى ى ىىيت امل ى ى ى ى ىىاهام ال راة ى ى ى ىىا،ل تاسى ى ى ى ىىلخدام لثى ى ى ى ىى،
ال راةاا تا تا( ال تت اع ايخ اط الجى قىة الل امىو
م ىىع امل.اد ى تاملا ىىو امل تة ىى ،عا ىىي م ته ىىلا م ىىا اكد ى
ا باى ى ىىا التى ى ىىت ب ى ى ى ي ى ى ىىاد جباى ى ىىه الرقاضى ى ىى ،ال راة ى ى ىىا،
ب.صى مقى دا داسىاا ات ب يام ىا إ الاىا Christiansen,
)2006; Kaiser & Willander, 2005; North, 2017
تهلا يدع .عا الا قة محل .ال راةاا املددسا،ل
تمد .اضق مع اوا ا ض ا تملجابا امل للع
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ا ت تالر ىىانا ق ىىة الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل ق ىىة ىىيت قق ى بقا ىى،
الجالب ى ىىا بداي ى ىى ،امل( ى ىىل .الرال ى ىىثل ا ى ىىث كى ىىات مل.س ى ى
امل ل ى ى ى ىى .الوو ى ى ى ىىة لا ى ى ى ىىددوا  )5.83م ى ى ى ى  )16الددو ى ى ى ىى،
المااى ى ىى)،ل ا بس( ى ى ىىب )٪36.44 ،تامى ى ىىا بالس( ى ى ىىب ،ل لاا ى ى ىىا
الرقاضى ،ال راةىىا ،الىر ثل ال اىىواو تالل.فاى تالل (ىىيا
تاللق.رمل ضقد باث ن(ي مل.سجا دوا( ا إل الددو،
ال م لمىو علااى)٪33.88 :،ل ت )٪36.13ل ت )٪39.66ل
عو ى ى الفا ي ى ىىي تكاه ى ىىا ن( ى ىىي ماخ ى ىى،ل تا ى ىىيا إل ى ى ة ى ى
م( ىىل .الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،عام ىى،ل تك ىىو علاا ىى ،عو ى ىىد
ته .ما ي (ه مع ما
كاى ى عاى ى يلى ىىالى ابى ىى ،امللاوى ىى ،قى ىىة اخلبى ىىاد بيى ى ا
 )PISAقة ال ام )OECD, 2019 2018
تاالل م ىىو ق ىىة ا ىىك الال ىىالى ي ىظ ات ها ىىا او ىى،
ماس ،للالا ،الرقاض ،ال راةا ،لد اب ،امل ا ،الراي.ر،
ق ىىة امللاوى ىى،ل ك .ى ىىا امل اى ىى ،الت ىىت يلوى ى ات يسلقى ىىو الجالى ىىي
ىىدها إل ى ع ىىالم ال.فا ىى ،تال ل ىىو ترلو ى ات يم ىى.ت ذل ىىك
ع ره قديم مق د دايقتل يق.م عو م ىاميت م هى.م
الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل خاص ىى ،ق ىىة ف ىىو اعلل ىىا ا ىىاد ال ىى .ات
ملا ىىا ب الل ا ىىام ال ىىام م ى دب ىو م ا ىىد إ اد ها ىى ،ق ىى.رم
الل اام تاللىددري املل ىل ى.ضيا بى امى اخلاادرى ،م ضاى،
تمهادر ى ى ىى ،ت جباقا ى ى ىى ،ها ى ى ىى ،ق ى ى ىى.رم الل ا ى ى ىىام تالل ى ى ىىددريل
)2019
تق ى ىىة م ى ىىا ا هلل ى ىىام ب الا ى ىى ،الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا،
اتص ى داس ىى ،م س ىىا  )2016بالل.عا ىى ،ب هلا ىى ،ا د ق ىىاء
بل(ى ى ى ىىل .الرقاضى ى ى ىى ،ال راةى ى ى ىىا ،تاكى ى ى ىد داسى ى ى ىى ،ك.داى ى ى ىىو
 )Korbel, 2015عو ى ى ا ياو ى ىى ،املف اي ى ىىد إل ى ى حقا ى ىىه
م(ىل .عىىا ٍ مى الرقاضىى ،ال راةىا ،تا ىىاد هىىادا تا.ل(ىىلا
تواس(ىىيت  )Haara, Bolstad & Jenssen, 2017إلى
ا ياو ،و اء ابحاث ك عو ملادسا دد د الرقاض،
ال راةا ،تال اامى ال وا ،للج.ر ها
تااى ىىاء عوى ى كى ىىو هى ىىلة ا يا اى ىىا ل تل ى ىىدم توى ىى .ا
داس ىى ،ع اا ىى - ،عو ى ىىد عا ىىم الب ىىا ريت -ااتل ى م.ة ىى.
الرقاض ى ى ى ى ىى ،ال راة ى ى ى ى ىىا،ل كل ى ى ى ى ىىا ع ضف ى ى ى ى ىىا ما ل ى ى ى ى ىى ،الل ى ى ى ى ىىاتت

مشكلة البحث:
امىت الرقاضى ،ال راةىىا ،دىدد الجالىىي عوى ضهىىم
تد ال راةىىاا قىىة ال ىىالم امل اصى ل إذ ت(ىىللد خ ال ىىها
تم امله ى ىىا م ى ى جباق ى ىىا ال راة ى ىىاا ق ى ىىة ا يا ى ىىا ال.اد ا ى ىى،
 )DoE, 2011تت ىىد م ىىاميت الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،مم.ي ىا
مهل ى ى ى ىا ااتلل ى ى ى ى م ى ى ى ىىاييا ال .ي ى ى ى ىىا ا ساس ى ى ى ىىا ،املا ى ى ى ىىفاك،
The Common Core State Standards
لا راةىاا
)for Mathematics- CCSSMل ضقىد دكى اىك امل ىاييا
عو إك(ا الج مهادا عالا ،قة ا ي(ا ل كلا اتلى
عااي ى ى ىى ،ضالق ى ى ىى ،باملا ى ى ىىو ال راة ى ى ىىا ،تع دف ى ى ىىا ب ى ى ىىال.ادعل
National
تاهلل ى ى بللادس ى ىى ،الاللو ى ىى ،ال راة ى ىىا،
Governors Association Center for Best Practices
and Council of Chief State School Officers)NGA Center & CCSSO, 2010

للا ي ا الاا قة سىا  ،ت اىام ال راةىاا تت الهىا
ا هللى ىىام ب ضى ىىع م(ى ىىل .الرقاضى ىى ،ال راةى ىىا ،لى ىىد الجى ى
تالجالبا ل تذلك م خ عد مؤ ى ا ل اب هىا الفاكيى
عاي ىىا ق ىىة ال اي ىىامى ال ىىدتلة للقا ىىام الجاب ىى)PISA ،ل ته ىى .م ىىا
عىىا عىىد ا م ى الىىدت إل ى ا هللىىام ىىال كال .يىىا امللح ىىد
ا م رواىى ،توا ىى .اض رقا ىىا تاس ىىفاالاا ;Altieri, 2010
Australian Council for Educational Research)ACER, 2019; DoE, 2011

تاالس(ىىب ،لاللاوىى ،ال ااىى ،ال( ى  .ي ،ضقىىد تد
إ ىىادا علب ىىاد يل ىىالى الجاب ىى ،ق ىىة ا خلب ىىادا الدتلا ىى ،بي ى ا
)PISAل مؤ ى ى ى ا لقاى ى ىىاة ا اء ةى ى ىىل اهى ى ىىداف جى ى ىى.ر
املا ىىا ب تاس ىىفاا ا اا الل ا ىىام تاللق ىى.رم ت اد الل ا ىىامل
ا)ل تاال ى ىىو ضق ى ىىد ى ىىادك امللاوى ى ىى ،ق ى ىىة اخلب ى ىىاد بيى ى ى ا
 )PISAقة تد ال ام )2018
تقى ى ىىة مجاى ى ىىع ال ى ى ىىو الرى ى ىىانا مى ى ى ال ى ى ىىام الددايى ى ىىقت
1439-1438هى ى ىى) اسى ى ىىلجاع البا رى ى ىىات م(ى ى ىىل .الرقاضى ى ىى،
ال راةى ىىا ،لى ىىد البى ىىا ال ى ى ا ت الرى ىىاي .قى ىىة مدياى ىى،
ال ر ىىاضل مى ى خى ى اخلب ىىاد دام ىىا ب عى ىىدا ةل تدى ىدم ل ااى ىى،
اسى ى ىىلج عا ،د.امهى ى ىىا  )83البى ى ىى ،تاتضى ى ىىي الالى ى ىىالى ات
ىى.الة  )٪52م ى الب ىىا ال اا ىى ،ل ىىم يل ىىات ت امل( ىىل.ريت
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أهداف البحث:
باى ىىاء مقى ى د دايى ىىقت مقفى ىىال قى ىىة الرقاضى ىى ،ال راةى ىىا،
)1
ا ت الراي.
لا
الوا ى ع ى ضاعاا ىى ،املق ى د الدداي ىىقت املقف ىىال ق ىىة
)2
الا ىى ،الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،ل ىىد الب ىىا ال ى ى
ا ت الراي.
أهمية البحث:
 يلو ى ى ى لاق ى ى ىىالليت عو ى ى ى ج ى ى ىى.ر ما ى ى ىىا ب ال راة ى ى ىىااا سل ا م املق د الددايقت املقفال
 يلو ى ى مل ام ى ىىت تم ال ى ىىا ال راة ى ىىاا ا س ى ىىل ا م ى ىلا ىىو امل ال ىى ،امل ىىا ي لالق ى د الدداي ىىقت املقف ىىالل ق ىىة
الل ى ى ف عو ى ى م ه ى ىى.م الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا ،تاسى ى ىىالاي
الاف ا ت ق.رلها
 يلوى ا سىل ا مى اناىج ،املقى د الددايىقت املقفىىالقة ( ا  ،الج تالجالبا خلبادا بي ا )PISA
 يلو اسلخدام ا خلباد الل م بااؤة قة البحثل قةدا ى ى ىىاة م( ى ى ىل .الرقاض ى ى ىى ،ال راة ى ى ىىا ،ل ى ى ىىد الج ى ى ى
تالجالبا
حدود البحث:
الحــدود املوضــوعية :ادل ى املقى د الددايىىقت املقفىىال عوى
خل(ىى ،ض ىى .ت ىىدا )ل تىىة :املالاىى،ل القاىىاةل ا خى ال
تاملخجج ىىا ل البااي ىىا ل ا لل ىىا تاس ىىف دف ال لاا ىىا
الر ث :ال اواول تالل.فا ل تالل (يا تاللق.رم ت اات
ال( ىىاادا ا دم ىى :،ال خ ىىقتل املنه ىىتل امل للع ىىةل ال ام ىىت
كل ىىا با ىىت اخلب ىىاد الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،مل.اضق ىا م ىىع إ ىىاد بي ى ا
)PISA 2012ل ي ا لل.اضىه اعلىاد البىا ال ى ا ت
الر ى ىىاي .م ى ىىع ال ى ىى ،ال ل ر ى ىى ،الت ى ىىت ل( ى ىىف دضها اخلب ى ىىاد بي ى ى ا
)PISA
الح ــدود املكاني ــة :ب ىه البح ىىث ق ىىة إ ىىد م ىىدادة مديا ىى،
ال راضل تتة الراي.ر ،ا تل بحة ع د،
الحدود الزمانية :به البحىث قىة ال ىو ا ت مى ال ىام
الددايى ى ى ىىقت 1440-1439هل ب.ادى ى ى ىىع  )15اسى ى ى ىىب.عا داسى ى ى ىىاا
)
(ي اللق.رم الددايقت ت اد الل اامل

ا دل ىىا تاللالاىى )OECD ،باسىىل ااء داسىى ،م سىىا
 )2016يي ى ى ىى ،ال ى ى ىىلك ل ت ت امللاو ى ى ىى ،ال اا ى ى ىى ،ال( ى ى ى  .ي،
بى ىىدا ماى ىىادكا( ا قى ىىة ب يى ىىامى  )PISAضقى ىىد دا البا رى ىىات
ةى تد ا سىىهام قىىة سىىد هىىلة ال ىى .البحراىى ،تعوى ذلىىك
ح ىىد ما ىىما ،ه ىىلا البح ىىث ق ىىة با ىىاء مق ى د داي ىىقت مقف ىىال
للالا ىى ،الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل م.و ى لجالب ىىا ال ى ا ت
الرىىاي .ل تداىىاة ضاعاالى قىىة ا ائ ى قىىة اخلبىىاد مل.اضىىه مىىع
إ اد بي ا )PISA 2012
أسئلة البحث:
 )1مى ى ىىا بسا ى ى ىى ،املق ى ى ى د الددايى ى ىىقت املقف ى ى ىىال للالا ى ى ىى ،الرقاض ى ى ىى،
ا ت الراي .؟
ال راةا ،لد البا ال
 )2م ىىا ضاعاا ىى ،املق ى د الدداي ىىقت املقف ىىال ق ىىة الا ىى ،الرقاض ىى،
ال راة ى ىىا ،ل ى ىىد الب ى ىىا ال ى ى ا ت الر ى ىىاي .م ى ى
خ ا ائ قة اخلباد الرقاض ،ال راةا ،املل.اضه مع
إ اد بي ا )PISA 2012؟
فروض البحث:
 )1ي.و ى ى ىىد ض ى ى ى ذت ل ى ى ىى ،إ ى ى ىىالا ،عا ى ى ىىد م( ى ى ىىل.
 )0.05≤αبى ىىيت مل.س ى ىىجا دو ى ىىا الب ى ىىا م ل.ع ى ىى،
البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د خلباد الرقاض،
ال راةا ،قة علاا ،ال اواو
 )2ي.و ى ى ىىد ض ى ى ى ذت ل ى ى ىى ،إ ى ى ىىالا ،عا ى ى ىىد م( ى ى ىل.
 )0.05≤αبى ىىيت مل.س ى ىىجا دو ى ىىا الب ى ىىا م ل.ع ى ىى،
البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د خلباد الرقاض،
ال راةا ،قة علاا ،الل.فا
 )3ي.و ى ى ىىد ض ى ى ى ذت ل ى ى ىى ،إ ى ى ىىالا ،عا ى ى ىىد م( ى ى ىىل.
 )0.05≤αبى ىىيت مل.س ى ىىجا دو ى ىىا الب ى ىىا م ل.ع ى ىى،
البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د خلباد الرقاض،
ال راةا ،قة علاا ،الل (يا
 )4ي.و ى ى ىىد ض ى ى ى ذت ل ى ى ىى ،إ ى ى ىىالا ،عا ى ى ىىد م( ى ى ىىل.
 )0.05≤αبى ىىيت مل.س ى ىىجا دو ى ىىا الب ى ىىا م ل.ع ى ىى،
البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د خلباد الرقاض،
ال راةا ،قة ا خلباد كااا
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ض ى ىىو داي ى ىىقت

البح ى ىىث ق ى ىىة ال ى ى ا ت الر ى ىىاي .ل خ ى ى
كامول دف الا ،الرقاض ،ال راةا ،لد
الثقافة الرياضية :Mathematical Literacy
الرقاض ،ال راةا ،ت ات كلا ع ضف ا ما ل ،الل اتت
ا دل ىىا تاللالا ىى :)OECD ،د ىىدد ال ى عو ى تا ىىواو
ال راةى ى ىىاا ت .فا هى ى ىىا ت (ى ى ىىياها ت ق.رلهى ى ىىا قى ى ىىة مخلاى ى ى
ال( ى ىىاادا ل ت ل ى ىىل ددد ى ى عو ى ى ا س ى ىىلد ال راس ى ىىقتل
تاس ى ى ى ىىلخدام امل ى ى ى ىىاهام تا و ى ى ى ى اءا تا يق ى ى ى ىىاله تا تا
ال راةى ى ىىا ،ل.صى ى ى فى ى ىىاه مى ى ىىال ت (ى ى ىىياهال تاللسبى ى ىىؤ ى ى ىىا
)OECD, 2013
تت ى ى ف إو الا ى ىا ب ى ىىا :د ى ىىدد الب ى ىى ،ال ى ى ا ت
الرى ى ى ىىاي .عوى ى ى ى ملادسى ى ى ىى ،ال لااى ى ى ىىا ت .فاى ى ى ى القى ى ى ىىددا
ال راةا ،ال م ،عاد م.اوهف ا مل.د ات ناىاط قىة سىاا
تادعى ى ىىةل ترحى ى ىىد م(ى ى ىىل.اها لى ى ىىد الجالبى ى ىى ،بالددوى ى ىى ،التى ى ىىت
ح ى ىىو عاي ى ىىا قى ىىة اخلبى ىىاد الرقاضى ىى ،ال راةى ىىا ،املل.اضى ىىه مى ىىع
إ اد بي ا )PISA 2012ل امل د لهلا الث ض
منهج البحث:
ى ىىم اس ى ىىلخدام امل ى ىىاشب ى ىىب الل رث ى ىىتل ال ى ىىل ل ى ىىد
املدخو ا ك ا ص ا ،يو املاو الل االا،ل ت ج.ر
بساى ،الل اىىام تاي للى )Mills & Gay, 2019ل ترلليى
باد ى ى ىىا دو ى ى ىى ،الرق ى ى ىى ،بسلال ى ى ى ال ( ى ى ىىافل  )2012تق ى ى ىىة
البح ىىث ا ي ىىالة اس ىىلخدم ىىلام امل ل.ع ىى ،ال.ا ىىد ل ذت
القااسيت القبوة تالب د
مواد البحث وأدو اته:
 )1املقررالدراس ي املقترح في الثقافة الرياضية:
ىىد ا ى عو ى ت ىىاله ى ال ىىدت الت ىىت س ىىبق
إل ى ا هلل ىىام بالرقاض ىى ،ال راة ىىاMCATA, 2004; ،
)DoE, 2011; OME, 2004ل تيلىاذج مى املقى دا التىت
دىدمف ا لج ىىا ;Macmillan South Africa, 2012
)Siyavula Education, 2012ل تم ىد ا ى عوى ا ىاد
ال لوىىة اللحااوىىة خلبىىاد بي ى ا )OECD, 2013 )PISAل
تعوى ا ناىىج ،امل(ىىلخدم ،لالىىددري عااى ت اد الل اىىامل

مصطلحات البحث:
فاعلية :Effectiveness
ع ى ى ى ى ى ف سى ى ى ى ىىاد 2017ل  )153ال اعااى ى ى ى ىى ،ب ى ى ى ى ىىا
يالس( ى ىىب ،الدال ى ىى ،إ ى ىىالاا لالثي ى ىىا ال ى ىىل يحد ى ى ى امللثي ى ىىا
امل(ىىلقو قىىة م(ىىل .امللثيىىا اللىىا ع ع ىىا القااسىىا امللوى د
القباا ،تالب دي،ي
تت ى ف إو الا ىا ب ىىا :اللثي ىىا ال ىىل يحد ى ىىدد د
املقى ى د الددايى ىىقت املقفى ىىال قى ىىة الاى ىى ،الرقاضى ىى ،ال راةى ىىا ،مى ى
خى ى ى ا اء البى ى ىىا م ل.عى ى ىى ،البحى ى ىىث قى ى ىىة ال ى ى ى ا ت
الرىاي .قىة ا خلبىاد املل.اضىه مىع إ ىاد بيى ا )PISA 2012ل
ى ى ىىم ا ى ى ى
ع ى ى ىىا القااس ى ى ىىيت القبو ى ى ىىة تالب ى ى ىىد ترح ى ى ىىد
باسل لا م مع إيلا
املقررالدراس ي :Educational Subject
ع ى ى ف عو ى ىىة 2011ل  )19املق ى ى د الدداي ى ىىقت ب ي ى ى
يو ى ى ى ء م ى ى ى ال اي ى ى ىىامى الدداي ى ى ىىقت يل ى ى ىىل م ل.ع ى ى ىى ،م ى ى ى
امل.ةىى.عا الدداسىىا ،التىىت يا ى م الجى بدداسىىف ا قىىة ضفىىا
مااى ،محىىد ل دىد فىااتل بىيت ض ىىو دايىقت تا ىىدل ات عىىام
دايقت كامو تضه خج ،محد ي
ت ى ى ف إو الا ى ىا ب ي ى ى  :م ل.ع ى ىى ،م ى ى امل.ة ى ىى.عا
تا نا ى ىىج ،ال راة ى ىىا ،ذا ال( ى ىىاا ال ى ىى.ادعةل ما ل ى ىى ،ق ى ىىة
خل(ى ى ى ى ىى ،ض ى ى ى ى ىى .ل ت ى ى ى ى ىىة :املالاى ى ى ى ىى،ل القا ى ى ى ى ىىاةل ا خ ى ى ى ى ى ال
تاملخججى ىىا ل البااي ى ىىا ل ا للى ىىا ل ق ى ىىة ممى ىى.ييت كل ى ىىا
الجالب،ل ت لاو امل ال)،ل بحاث ددة لجالبىا م ل.عى،
مجتمع البحث وعينته:
ىىلو م للىىع البحىىث ولاىىع البىىا ال ى ا ت
الر ىىاي .باملددس ىى ،الراي.ر ىى ،ا تل ى د ىى،ل ق ىىة ال ىىو ا ت
م ى ال ىىام الدداي ىىقت 1440-1439هل الب ىىالد ع ىىد ه )127
البى ى ىى ،قى ى ىىة ادم ى ى ىى ،ض ى ى ىى .ل إذ اخليى ى ىىا املددسى ى ىى ،بج رقى ى ىى،
د ىىدي ،ملبىىا د دالىىد( ا قىىة قىىديم اناىىج ،لاجالبىىا خى
ى ى ى إةى ى ىىاضا،ل ا م ى ى ى الى ى ىىل يااسى ى ىىي قى ى ىىديم املق ى ى ى د
املقف ى ىىال ى ىىم اخلي ى ىىا ا ى ىىد ض ى ىى .ا ت الر ى ىىاي .ل بج رق ى ىى،
عا ىى.الا ،س ىىها،ل لالر ىو م ل.ع ى ،البح ىىثل ت ىىلا م.ي ى
عاا ،البحث م  )30الب،

2018
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Government, 2012

ذا ال د ى ىى ،عبا ى ىىد

ة ى ىى.ء م ى ىىا( م ت ى ىىلا اص ى ىىبع املق ى ى د الدداي ى ىىقت املقف ى ىىال
للالا ،الرقاض ،ال راةا ،قة ص.د الن الا،
 )2اختبـ ــارالثقافـ ــة الرياضـ ــية املتو افـ ــق مـ ــع إطـ ــاربيـ ــزا
(:)PISA
ى ى ى ىىد ا ى ى ى ى عو ى ى ى ى اس ى ى ى ى ا ،الرقاض ى ى ى ىى ،ال راة ى ى ى ىىا،
امل ( ىى ، .ق ىىة اخلب ىىاد بي ى ا  )PISAق ىىة ع ىىد ٍ م ى ال ىىدتدا ل
تعوى ى ى ى ا ى ى ى ىىاد ال لوى ى ى ىىة اللحااوى ى ى ىىة خلبى ى ى ىىاد بي ى ى ى ى ا )PISA
)OECD, 2013ل تعو ى ع ىىد ٍ م ى ا ل ىى ،الت ىىت اص ىىدد( ا
ى ى ىىا قى ى ىىة
ى ى ى الى ى ىىدت قى ى ىىة إ ى ى ىىاد ا سى ى ىىل دا ملاى ى ىىادك،
ا خلبىادا الدتلاى ،ت اد الل اىامل Thomson et 2018
)al., 2013; Welsh Government, 2012ل تعو ى
الدداس ىىا الت ىىت اهلل ى بقا ىىاة الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،خ ى
ت س.قةل  2014م سا ل Bokar, 2013; Breen 2016
 )et al., 2009; Villena, 2008ىم باىاء اخلبىاد الرقاضى،
ال راة ىىا ،تض ىىه إ ىىاد بي ى ا )PISA 2012ل تد ىىد لراى ى
محى ى ى ى ىىاتد ا خلبى ى ى ى ىىاد قى ى ى ى ىىة ال لااى ى ى ى ىىا الى ى ى ى ىىر ث :ال اى ى ى ى ىىواول
تالل.فا ى ى ل تالل ( ى ىىيا تاللق ى ىى.رم ا ى ىىث ى ىىم با ى ىىاء و ى ىىدت
م.اصى ى ا لل .ى ىىع اسى ى ا ،ا خلبى ىىاد اى ىىمو م لى ىىم لى ى ت ات
الس( ى ا ،ل ىى .املق ى د ا خل(ىى،ل تاعلل ىىا الل .ىىع امللب ىىع
قة اخلباد بيى ا  )PISAلا لااىا الىر ث ٪25ل ٪50ل ٪25
عو الفا يي)ل تلا(اادا ا دم  ،التت  .ع بال (ات قة
اسى ى ى ا ،ا خلبى ى ىىادل البى ى ىىالد عى ى ىىد ها  )24سى ى ىىؤا ى ى ىىم لى ى ى
صاا  ،ت االا ا خلبادل تعى ض ال ى.د ا تلاى ،لى عوى
 )30محول ىا م ى املخل ىىيتل تد ىىد د ىىدم.ا م ىىا دال ىى،
سىىاعد قىىة .رىىد ا خلبىىاد تاىىللك يمىى.ت اخلبىىاد الرقاضىى،
ال راةا ،دد قه صد امليلى .تال ىد ال ىاه ىم
ب ىه ا خلب ىىاد عو ى عاا ىى ،اس ىىلج عا ،م ى  )79الب ىى ،م ى
ال ى ا ت الرىىاي .ل قىىة إ ىىد املىىدادة الراي.رىى ،بلدياىى،
ال راض الراي.ر)123 ،ل دف الل كد م تة.ل ت االا
ا خلب ىىادل تاس ى ال ل ت ( ىىا ما ى ل تم ىىام ال ى .ا،
تالللاي تالربا ل ضماي الالالى عو الاح .اآلتا:

)Welshل تا ى عوى الدداسىا

ل 2017

;2011

Botha,

Christiansen, 2006; Firdaus et al., 2017; North,
 )2017ىم باىىاء مقى د دايىىقت مقفىال قىىة الرقاضى ،ال راةىىا،ل

بلم.ياى  :كلىىا الجالبىى،ل ت لاىىو امل الىى ،ت ى ل املقى د مى
خل(ى ىى ،ض ى ىى .ا مى ىىا تو .ه ى ىىا كل.ةى ىى.عا دلي( ى ىى ،ق ى ىىة
مق ى دا الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل ق ىىة ت ىىاله ال ىىدت الت ىىت س ىىبق
بل ىىدد د ه ىىلا املقى ى دل ت لراى ى ه ىىلة ال ىى .ق ىىة :املالا ىى،ل
القااةل ا خ ال تاملخججا ل الباايا ل ا للا
ىىم د( ىم ك ىىو م.ة ىى .إل ى ع ىىد م.ة ىى.عا ض عا ىى،
اىىددج حى ىىدي ل بحاىىث يقىىدم الب ىىد ا ت مل ىىلاا قىىة
الب ى ىىد الرى ىىانال مى ى خى ى ملادسى ىى ،ى ىىو املاى ىىو م اى ىى،
اساسا ،لمو امل.ة.عا تالب دات هلا:
ُ )1بعد العمليات ،تتالو :ال اواول الل.فاى ل
الل ( ىىيا تاللق ىى.رم ت ل ىىل ه ىىلة ال لاا ىىا س ىىبع د ىىددا
دراة ىىا،ل ت ىىة :الل.اص ىىول الف ىايا )Mathematizationل
الللرا ى ى ى ى ى ى ىىول ا س ى ى ى ى ى ى ىىلد ت ق ى ى ى ى ى ى ىىديم ا ى ى ى ى ى ى ىىبل ابلم ى ى ى ى ى ى ىىاد
ا س ىىفاا ا اا ي ىىو املا ىىو ل اس ىىلخدام ال م ىى .تالاث ىى،
تال لااا ال اا،ل اسلخدام ا تا ال راةا،
ُ )2بع ــد التطبيق ــات (املحت ــوى)ل تتا ىىلو :املالا ىى،ل
القاى ىىاةل ا خ ى ى ال تاملخججى ىىا ل الباايى ىىا ل ا لل ى ىىا
ت ل ى ىىل هى ىىلة اللجباقى ىىا ادم ى ىى ،سى ىىاادا تاد اى ىى،ل تى ىىة:
ال خ قتل تاملنهتل تامل للعةل تال امت
تر.ض ى ىىا الا ى ىىمو  )2يل ى ىى.ذج بسا ى ىى ،مق ى ى د الرقاض ى ىى،
ال راةا ،املقفال

شكل ( :)3نموذج بنية مقررالثقافة الرياضية

ى ى ىىم ع ة ى ى ى ال ى ى ىى.د ا تلاى ى ىى ،لالق ى ى ى د عو ى ى ى )30
محول ىا م ى املخل ىىيتل تاو ى عاي ىىا ى الل ىىدي ق ىىة
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الصــف األول الثــانوي " ىىم باىىاء املقى د املقفىىال بلم.ياى :
كلا الجالب ،ت لاو امل ال،ل كلا تد ذك ة قة إعدا م.ا
البح ىىث تا تا ى ى اى ىىث دت ىىة ق ىىة كلى ىىا الجالب ىى ،اسى ىىف ل
بلقدم ى ىى ،ت ر ا ى ىى ،ب ى ىىاملق د تاهداض ى ى ل ت خ ى ىىا ال ى ىىددة
ا ت مل او ىى ،امله ىىادا ال راة ىىا ،الت ىىت حلاوه ىىا الجالب ىىا
ا اى ى ىىاء داسى ى ىل ل ت .فاى ى ى ا ايى ى ىىي اللقاى ى ىىت قى ى ىىة ا ناى ى ىىج،
كلجباق ىىا ا وه ى اللكا ىى ،تاوه ى القا ىىاة ا لوفاتيا ىى،ل
ت ليت ص.د قاقا،ل تاعللا ل.ت مخلا لمو ض ول
ت م.ت بسا ،كو دة م :
 ضو دلي(،ل تا د ات اك ا محل .ي قت مدعم بال .د تال س.م ت ر ل تا د ات اك ا مرا محا .ل تا د ات اك ا نااطل تا د ات اك ال ي قة اللا.اوي
 نااط من لةل تا د ات اك ال مخكلى ى ىىا دت ى ى ىىة قى ى ىىة لاى ى ىىو امل الى ى ىى ،اسى ى ىىف ل بلقدمى ى ىى،
ى ىىااا. ،ضى ىا م ى ىىا د باى ىىاء املقى ى دل تمبا لى ى ل تال ى ى
بياى ى تاى ىىيت مقى ى د ال راةى ىىاا ل تال لااى ىىا تالقى ىىددا التى ىىت
يل ى ى ىىلن ال تا ت ات الس(ى ى ى ا ،ل ى ى ىى.ل ا خل(ى ى ىى،ل تم اى ى ى
الرقاضى ى ىى ،ال راةى ى ىىا ،تالثايى ى ىى ،م ى ى ى الاف ى ى ىىال ت داج دالل ى ى ىى،
ب ى ىىا تا تال.سى ى ىىالو الل االا ى ىى ،ال مى ى ىى،ل تعى ى ى ض اى ى ىى.
ا ناج،ل ت .ةاع ساا كو نااط تعلااا تدددا
تلإلوابىى ،عى ال(ىىؤا الرىىانا الىىل يىىا عوى " :مــا فاعليــة
املقــررالدراسـ ي املقتــرح فــي تنميــة الثقافــة الرياضــية لــدى
طالب ـ ــات الص ـ ــف األول الث ـ ــانوي م ـ ــن خ ـ ـ ل أدا ـ ــن ف ـ ــي
اختبار الثقافة الرياضية املتو افق مع إطار بيــزا ( PISA
 " )2012ى ى ىىم اخلب ى ى ىىاد ل ى ى ىى ،ال ى ى ى ت ب ى ى ىىيت مل.س ى ى ىىجا
دوى ىىا البى ىىا م ل.عى ىى ،البحى ىىث قى ىىة اللجباقى ىىيت القبوى ىىة
تالب ىىد خلب ىىاد الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،ق ىىة ال لاا ىىا ال ىىر ث
تق ى ى ىىة ا خلب ى ى ىىاد كاا ى ى ىا باس ى ى ىىلخدام اخلب ى ى ىىاد ) لا اسل ى ى ىىيت
امل بجليتل ضماي الالالى كلا قة ا دت )1

▪ م ى ا خلب ىىاد م ل ىى .ا ما ىى ،ولا ىىع الجالب ىىا
عىىد الجالبىىا  38.8 79 3065داقىى ،ضىىلم
حديد م ا خلباد لام.ت  40داق،
▪ و ى ى ى ىىاء م ى ى ى ىىام ال ى ى ى ى .ا ،م ى ى ى ى  )0.30إل ى ى ى ى
)0.75ل ا ا ىىا تد ى ق ىىة امل ىىد ال ىىل ي ىىلم ضا ى
ا بقىىاء عو ى ال(ىىؤا ل الىىل يللىىد م ى  )0.20إل ى
 )0.80ع .ل )2010
▪ ات ى م ىىام الللايى بىىيت  )0.20ت )0.45ل
ا ا ى ىىا تد ى ى ق ى ىىة امل ى ىىد الى ىىل ي ى ىىلم ضا ى ى دب ى ىى.
م امى ى ىىو لاي ى ى ى ال( ى ى ىىؤا ل تهى ى ىى .م ى ى ى  )0.20إل ى ى ى
)Wiersma & Jurs, 1990 )1.00
▪ ى ىىم ( ى ىىا ب ى ىىا ال لاا ى ىىا ال عا ى ىى ،تالرب ى ىىا
الوو ىىة بل ام ىىو ال ىىا ك تيب ىىا ل ضماي ى امل ىىام
بيت  0.634ت0.839
مقب.ل،ل إذ ات
ت ىىلا اصىىبع اخلبىىاد الرقاضىى ،ال راةىىا ،قىىة صىى.د الن الاىى،ل
اث م قدي دو ،تا د لمو سؤا ل تم م اصبح
الددو ،الماا ،ل خلباد )٢٤
إجراءات تطبيق البحث:
ا
أوًل :التطبي ــق القبل ــي ألداة البح ــث :ىىم اللجبا ىىه القبو ىىة
خلب ى ىىاد الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا،ل ي ى ىى.م ا ا ى ىىيت 1440/1/7ه ى ىىل
تاسلث ذلك  ،داسا ،تا د
ثان اي ـا :تطبيــق مــواد البحــث :ىىم ت رى البىىا م ل.عىى،
البح ىىث ب ه ىىداف البح ىىث تخج.ا ى ل ىىم الب ىىدء بلدد ( ىىه
مق د الرقاض ،ال راةا2،
ا
ثالثا :التطبيق البعدي ألداة البحث :م اللجباىه
الب ى ى ى ى ىىد خلبى ى ى ى ىىاد الرقاضى ى ى ى ىى ،ال راةى ى ى ى ىىا،ل يى ى ى ى ىى.م ا دم ى ى ى ى ىاء
1440/4/26ه)ل خلباد صي ،ض تض البحثل تاسلث
ذلك  ،داسا ،تا د
عرض نتائج البحث:
لإلواب ،ع ال(ؤا ا ت الل يا عو " :ما بنية املقــرر
الدراس ي املقترح لتنمية الثقافــة الرياضــية لــدى طالبــات
 : 2مت تدريس املقرر من قِبَل أحد الباحثني (منرية املقبل).
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جدول( :)1نتائج اختبار(ت) لدًللة الفرو بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي ًلختبارالثقافة الرياضية
قبلي

املتغير

بعدي

قيمة (ت)

مستوى
الدًللة
0.03
0.03
0.01
0.01

علاا ،ال اواو
علاا ،الل.فا
علاا ،الل (يا تاللق.رم

املل.س
1.23
2.85
1.77

ا يح اف امل ااد
0.91
1.38
1.08

املل.س
1.92
3.84
2.68

ا يح اف امل ااد
1.16
2.26
1.25

2.22
2.33
2.82

الددو ،الماا ،لارقاض ،ال راةا،

5.85

2.60

8.44

4.07

2.96

يلم ىىا م ى ا ىىدت  )1تو ىى .ض ى ت ال ىى ،إ ىىالاا
عاىىد م( ىىل )0.05≤α .ب ىىيت مل.س ىىجا دو ىىا الب ىىا
م ل.ع ىى ،البح ىىثل ق ىىة اللجباق ىىيت القبو ىىة تالب ىىد خلب ىىاد
الرقاضى ى ىى ،ال راةى ى ىىا ،قى ى ىىة علااى ى ىىا التش ـ ـ ـ يلل التوظي ـ ـ ــفل
التفســيروالتقــويمل تقىىة الدرجــة الكليــةل ل ىىا ا اللجباىىه
الب د
تر.ضىىا الاىىمو  )3مل.سىىجا دوىىا البىىا م ل.عىى،
البح ى ىىث ق ى ىىة اللجباق ى ىىيت القبو ى ىىة تالب ى ىىد خلب ى ىىاد الرقاض ى ىى،
ال راةا ،قة ال لااا الر ث تقة ا خلباد كااا

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

اﻟﺗﺷﻛﯾل

اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﻘوﯾم

اﻟﺗوظﯾف
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻌدي

اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ

اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺑﻠﻲ

شكل ( :)3متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي
والبعدي ًلختبارالثقافة الرياضية

ىىم ا ى ل تاللحقىىه مى ضاعااىى ،املقى د قىىة الاىى،
ت ي ىىا
الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا ،كاا ى ى ،تعلااا( ى ىىا ال ى ىىر ث ل ى ىىد الب ى ىىا
م ل.ع ى ىى ،البح ى ىىث ى ىىم ( ى ىىا م م ى ىىع إيل ى ىىا )2ل ضماي ى ى
الالالى كلا قة ا دت )2

ا
جدول( :)2مربع إيتا إليجاد حجم األثر والتحقق من فاعلية املقررفي تنمية الثقافة الرياضية كل َّية وعمليات ا الث ث لدى الطالبات
املتغير

املتوسط القبلي

املتوسط البعدي

مربع إيتا

حجم األثر

عملية التش يل
عملية التوظيف
عملية التفسير والتقويم

1.23
2.85
1.77

1.92
3.84
2.68

0.1453
0.1577
0.2152

كبير
كبير
كبير

الدرجة الكلية للثقافة الرياضية

5.85

8.44

0.2320

يلما م ا دت  )2ما ي تا:
▪ باث دام م مع إيلا 3لا لااا ال اواول الل.فا ل
الل ( ى ى ى ى ىىيا تاللق ى ى ى ى ىى.رم) تلارقاض ى ى ى ى ىى ،ال راة ى ى ى ى ىىا ،كاا ى ى ى ى ى،
0.1453ل 0.1577ل 0.2152ل  )0.2320عوى الفا يىىيل
ته ىىلا ل ا ىىت ات املقى ى د الدداي ىىقت املقف ىىال لى ى حجـ ــم أثـ ــر
كبير قة الا ،ال لااا الىر ثل تحجــم أثــر كبيــرجـ اـدا
قى ى ىىة الاى ى ىى ،الرقاضى ى ىى ،ال راةى ى ىىا ،كاا ى ى ى،ل لى ى ىىد البى ى ىىا

كبير ا
جدا

م ل.ع ىى ،البح ىىث ق ىىة اللجبا ىىه الب ىىد عا ىىد مقاديلى ى
ب ى ىىاللجباه القبو ى ىىة كل ى ىىا ى ىىد د ى ىىام م م ى ىىع إيل ى ىىا عو ى ى ات
املقى ى د الدداي ىىقت املقف ىىال ي (ى ى م ىىا ن(ى ى ل ٪14.53 4ل
٪15.77ل ٪21.52ل  )٪23.20م ى ى اللب ى ىىاي قى ىىة دو ى ىىا
ال لاا ىىا ال ىىر ث تق ىىة الددوى ىى ،الماا ىى،ل عوى ى الفا يى ىىي

املفسر < ٪5.9وهي كمية صغرية،
 : 4إذا كان مربع إيتا < 0.059فإن نسبة التباين ّ

 : 3إذا كان مربع إيتا < 0.059فإنه يقابل حجم أثر ضعيف ،وإذا كان ≤0.059
مربع إيتا < 0.138فإنه يقابل حجم أثر متوسط ،وإذا كان  ≤0.138مربع إيتا

املفسر <٪13.8
وإذا كان  ≤0.059مربع إيتا < 0.138فإن  ≤ ٪5.9نسبة التباين ّ
وهي كمية متوسطة ،وإذا كان  ≤0.138مربع إيتا < 0.232فإن  ≤ ٪13.8نسبة

< 0.232فإنه يقابل حجم أثر كبري ،وإذا كان مربع إيتا ≥ 0.232فإنه يقابل حجم
جدا (حسن.)2016 ،
أثر كبري ً

املفسر < ٪23.2وهي كمية كبرية ،وإذا كان مربع إيتا ≥ 0.232فإن نسبة
التباين ّ
جدا (حسن.)2016 ،
املفسر ≥ ٪23.2وهي كمية كبرية ً
التباين ّ
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إ اد بي ا )PISA 2012ل قة اللجباقيت القبوة تالب د
ا ي  .عو ا دت )3

تتى ىىة كلاى ىىا كبيى ىىا تكبيى ىىا وى ىىدا مى ى اللبى ىىاي امل (ى ى
ب.اسج ،املق د الددايقت املقفال
تااملقاديى ى ى ىى ،بى ى ى ىىيت م(ى ى ى ىىل .الجالبى ى ى ىىا قى ى ى ىىة الرقاضى ى ى ىى،
ال راةى ىىا،ل تضى ىىه امل(ى ىىل.را ال( ى ىىل ،امل للى ىىد لالقاى ىىام ق ى ىىة

م

جدول( :)3مستوى الثقافة الرياضية للطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي
املتغير
الثقافة الرياضية

امل(ل.
الرانا

املل.س القبوة
5.85

املل.س الب د
8.44

امل(ل.
الرالث

الج ى ى ل( ى ىىلخدم.ت اس ى ىىالاي دراة ى ىىا ،ل ه ى ىىم املا ى ىىو
ال.اد ا،ل مرو الللرا الباايا ،تا يلاط تال سم
لوى م(ىىل .علااىى ،التشـ يل لىىد الجالبىىا ل عاىىد
مقاديىى ،مل.سىىجا دوىىا( قىىة اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد ل
م ىىا ا تت امل( ىىل .امل ى م .ترلو ى ع ى ت ذل ىىك إل ى ع ىىدم
لو ى الجالب ىىا م ى مه ىىاد الللرا ىىو ال ىى.قةل )2014ل ت ل ى
تو ى ىى .ل ى ى د ل ى ىىد ق ى ىىة ى ى امل ى ىىاهام ال راة ى ىىا،ل مر ى ىىو
م ه ى ىى.م اللق ى ىىدي تاملل.س ى ى ا ي( ى ىىامال تم ه ى ىى.ما ال ى ىىدخو
تال ى ى ى اعل تك ى ى ىىللك الا ى ى ى د ق ى ى ىىة حدي ى ى ىىد ى ى ىىد امل( ى ى ىىلجاول
تة ى ى ى ال ى ى ى ا ب ى ى ىىيت امل ى ى ىىاهام ال راة ى ى ىىا،ل مر ى ى ىىو كي ى ى ى
الجالب ى ىىا عو ى ى ى ىىد تا ى ىىد ضق ى ى للق ى ىىدي م( ى ىىا  ،د ى ىىاد ل
تالفاكي عو ال( ت  .القج ضق عاد مقاديى ،ما ى،
ضجيى ى ىىا يت الى ى ى رليتل تت ى ى ى ض ال ى ى ىى.د  )1ت امى ى ىىو ى ى ى

دت  )3ما ي تا:
دوا البا م ل.ع ،البحث قة اللجباه
خلبى ىىاد الرقاضى ىى ،ال راةى ىىا ،باى ىىد )5.85ل ته ى ى.
يق ىىع ق ىىة امل( ىىل .الر ىىانال ت ا ىىيا إل ى ةى ى
امل ل.ع ى ،ق ىىة الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،ق ىىة اللجبا ىىه

يلما م ا
▪ مل.س
القبوى ىىة
مل.س ى
م( ىىل.
القبوة
▪ مل.س دوا البا م ل.ع ،البحث قة اللجباه
الب ىىد خلب ىىاد الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،با ىىد )8.44ل ته ىى.
مل.س يقع قة امل(ل .الرالثل ته .امل(ل .ا نط
املجاى ىى .لاا ى ىىال )OECD, 2013ل ا اي ى ى ى ى ا
ح( ى ق ىىة امل( ىىل .ل لواى ى م ىىا ا اد ىىو مى ى امل( ىىل.
امل م.
تفسيرالنتائج ومناقشت ا:
بالنس ــبة لعملي ــة التشـ ـ يل :افه ى الال ىىالى تو ىى.
ض ى ا إ ىىالاا ق ىىة علاا ىى ،التشـ ـ يل ل ىىا ا اللجبا ىىه
الب ىىد ل تات املقى د الددايىىقت املقفىىال لى حجــم أثــر كبيــر قىىة
الاف ىىا ل ىىد الب ىىا م ل.ع ىى ،البح ىىث ترلو ى ع ى ت ه ىىلة
الا ا ى ىى ،إل ى ى ت ى ى ض الجالبى ىىا ملق ى ى د الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا،ل
ال ىىل يق ىى.م عوى ى اللجباق ىىا ال.اد ا ىى،ل ا مى ى ال ىىل ي ىىاع
ملادس ،علاا ،ال اواول ملا ل ات ات و اد
هىلة امللادسىى ،مى دبىو الجالبىىا ملىىد ض ىو دايىىقت كامىىول
ا إلى ى الاف ىىا لى ىىد ل ته ىىلا مى ىىا اكى ىدة ابى ىى .را ىى ،تعباباى ىى،
 )2007ع يا اللو اد تامللادسى ،قىة الاى ،املهىادا كلىا
يلو ع ت هلة الا ا  ،إل كي اناج ،املق د عو الا،
مه ى ى ى ىىادتا الف ى ى ى ىايا تالللرا ى ى ى ىىول الال ى ى ى ىىيت ت اا ى ى ى ىىات بلحدي ى ى ى ىىد
امللثيىاا ت .لاىد ا ضفااةىا ت ناىاء الللرىا ل تولا هىا
مه ىىادا مهل ىى ،ل لاا ىى ،ال ا ىىواو ت ل ىىه ه ىىلة الا ا ىى ،م ىىع
ي ا ىى ،داس ىى ،ب ىى.ك  )Bokar, 2013الت ىىت اتض ىىي ات

الجالبا مع اك ا س ا.،

صورة( :)1نماذج من حلول بعض األسئلة

ل ل اييت م خا قة
كلا ات كرياا م الجالبا
كلاب ى ىى ،ا دد ى ىىام تال م ى ىى .با ي اي ي ى ى،ل إذ ل ى ىىد ال ى ىىللو م ى ى
اس ىىل لا ال م ىى .مه ىىاد مهل ىى ،لال بي ىىا ع ى ا ضم ىىاد ب ىىاد
دراة ىىا ،تدال ىىا ك ىىات ذل ىىك ياولى ىا عى ى ت ىى .ه عوى ى كلاب ىى،
ا ددىام بال ااىى ،خى ال(ىا.ا ال(ىىابق ،ترلوى م ىى،
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ىى.اهد ذل ىىك م ى خ ى
ت ض

إواب ىىا الجالب ىىا ل تال ىى.د )2

ا من ا.

صورة ( :)2نماذج من اللبس في استعمال رموزاألعداد

ترل ه ذلك مىع مىا ا ىاد إلاى بى.ك )Bokar, 2013ل
اث ح( ضهم الج لالاو ت لرااها د ى
إ ا ى ىىم م ى ىىا ال ى ىى.ا ي ى ىىا د ى ىىا در عو ى ى اس ى ىىلخدام الج رق ى ىى،
ا اي ى ىى ،تال م ى ىى .ل كل ى ىىا ا ى ىىم ل ى ىىم ل( ى ىىلخدم.ا ك ى ىىو ا تا
ال مىى ،تاملااس ىىب ،ت ل ىىه الا ا ىى ،اي ىا م ىىع ي ا ىى ،داس ىى،
يىى.ايفاا ت م لى  )Dewantara et al., 2015إذ تصى
م(ل .ا اء الج قة علاا ،ال اواو بامللدنا
بالنس ــبة لعملي ــة التوظي ــف :افه ى الال ىىالى تو ىى.
ض ى ا إ ىىالاا ق ىىة علاا ىى ،التوظي ــف ل ىىا ا اللجبا ىىه
الب ىىد ل تات املقى د الددايىىقت املقفىىال لى حجــم أثــر كبيــر قىىة
الاف ىىا ل ىىد الب ىىا م ل.ع ىى ،البح ىىث ترلو ى ع ى ت ه ىىلة
الا ا ى ،إلى إ ا ى ،مقى د الرقاضى ،ال راةىا ،ال ى الوريىىا
لاجالب ىىا مللادس ىى ،علاا ىى ،الل.فا ى ل تم ى ىىم اس ىىلخدم
ا و ى اءا ال راة ىىا ،ق ىىة ال دي ىىد م ى امل.اد ى ت ل ىه ه ىىلة
Breen et al.,
الا ا ى ،مىىع ي ا ى ،داسىى ،بى ر ت م لى
)2009ل اىث يمى اخلبىاد الرقاضى ،ال راةىا ،دىدد الجى
عوى جباىىه ا وى اءا ال راةىىا ،تمىىع ي ا ىى ،داسىى ،بىى.ك
)Bokar, 2013ل ا ى ىىث ح( ى ىىس د ى ىىدد الج ى ى عو ى ى
اسىلخدام اسىفاا ا اا ىو املاىو تمىع ي ا ى ،داسى،
عباى ىىد  )2017التى ىىت ا ب ى ى ضاعااى ىى ،الالى ىى.ذج القى ىىالم عوى ى
انا ى ىىج ،بي ى ى ا  )PISAق ى ىىة الا ى ىى ،ال ااع ى ىى ،ال راة ى ىىا،ل الت ى ىىت
ى ب بى و اءا الل.فاى كلىىا يلوى عى ت هىىلة الا ا ىى،
إلى ى ى ى ى م م(ى ى ى ى ىى ،اناى ى ى ى ىىج ،املقى ى ى ى ى د هللامى ى ى ى ىىا الجالبى ى ى ى ىىا

تا لااو ىىا( ال خ ىىا،ل مر ىىو انا ىىج ،ال ( ىى .تالج ىىب
تا خاا ىى ،تيح.ه ىىال مل ىىا ا الداض ا ىى ،تا يل ىىاة تال ب ىى،
املال  ،لد )NRC, 2001ل ضقد ذك اله.رد )2013
إفه ىىاد ضال ىىد امل.ة ىى .ة ىىل اس ىىالاي إ ىىاد ال ب ىى ،يح ىى.
ت ا ىىم ال راة ىىاا ل تاتض ىىي داس ىى ،ا خال ىىد  )2018ات
ال ب ى ىى ،املال ى ىى ،ى ى ا إذا اد بج ى ى ا نا ى ىىج ،تالل ى ىىددربا
ب.ادع الجالي تفهى ضالىد( ا لى ل ملىا يدض ى لل.فاى مىا
ت ال قة اها
لو م(ل .علااى ،التوظيــف لىد الجالبىا ل عاىد
مقاديىى ،مل.سىىجا دوىىا( قىىة اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد ل
ما ا تت امل(ل .امل م .ترلو ع ت ذلك إل ال
ال ىىام قىىة جباىىه امل ىىاهام تاملهىىادا تا وى اءا ال راةىىا،ل
ضق ىىد كا ى ع ى ذل ىىك داس ىى ،ىىالد  )TIMSSق ىىة ال ىىام
International Association for the
)2015
Evaluation of Educational Achievement- IEA,
)2016ل ت .صى ىا داس ىى ،ا ي م ىىا  )2017إلى ى ات م(ى ىىل.

الراي.ر ،ال امى ،قىة املهىادا ال راةىا ،مل.اةىع وىدال
داس ى ى ى ىى ،املا ى ى ى ىى.قة تامل ى ى ى ىىرم  )2018ع ى ى ى ى ى ى ى ىىدنا
تكا ى ى ى ى
م(ل.را الج تالجالبا قة مهادا ال ااع ،ال راةا،ل
تمن ىىا الج د ىى ،ا و الا ىى ،كل ىىا يلو ى ات ل ىى .ال( ى ي إل ى
د .د قة ا سل ا م ال راةاا قة و م(الو الرقاض،
ال راةىىا،ل ضقىىد ذهىىي مباتا ىىا  )Mbatsha, 2013إل ى ات
ل ضى.ت املق ى .بالرقاضى ،ال راةىا،ل ت
الجى
يىىددك.ت ال ى بان ىىا تاىىيت ال راةىىاا ت ل ىىه هىىلة الا ا ىى،
Dewantara et al.,
مىع ي ا ىى ،داسىى ،يى.ايفاا ت م لى
 )2015اى ىىث ىك ىىات م(ى ىىل .الجى ى قى ىىة علااى ىى ،الل.فا ى ى
ملدياا
بالنسبة لعمليــة التفســيروالتقــويم :افهى الالىالى
تو ى ىى .ض ى ى ا إ ى ىىالاا ق ى ىىة علاا ى ىى ،التفس ـ ــيروالتق ـ ــويم
ل ىىا ا اللجبا ىىه الب ىىد ل تات املق ى د الدداي ىىقت املقف ىىال ل ى
حج ــم أث ــر كبي ــر ق ىىة الاف ىىا ل ىىد الب ىىا م ل.ع ىى ،البح ىىث
ترلو ى ات ت ى ه ىىلة الا ا ىى ،إل ى ت ى ض الجالب ىىا ملق ى د
الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل ال ىىل كاي ى جباقا ى تانا ىىجل ك ى
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عوى علااىى ،الل (ىىيا تاللقىى.رمل ت جاىىي البىا الل ايى تذكى
ا س ىىبا كل ىىا يلو ى ع ى ت ه ىىلة الا ا ىى ،إل ى الا ىى ،املقى ى د
مه ىىاد الل.اص ىىو تل ىىلا ا ىىاد تر ىىو  )Doyle, 2007إلى ى
اهلا ىى ،ملادس ىى ،امل ا ىىم ى ا تاد كا س ىىللا لاقا ىىا
الج قة الا ،م(ل .الرقاض ،ال راةا ،لد م
ت ل ه هلة الا ا  ،مع ي ا  ،داس ،ب.ك Bokar,
 )2013التى ى ىىت اتض ى ى ىىي اهلاى ى ىى ،اس ى ى ىىلخدام ماى ى ىىو م ى ى ى
ا يا ىىا ال.اد ا ىى ،ق ىىة الا ىى ،ا س ىىلد ال راس ىىقت تالل وي ىىا
الااد ى ىىد تاللحاا ى ىىو تالل اي ى ى تر ى ى ب ذل ى ىىك بل ى ىىا ذه ى ىىي إلا ى ى
عباد  )2017عادما ذك ات يل.ذج اللدد د القالم عوى
اناى ىىج ،بي ى ى ا  )PISAيى ىىدعم املااداى ىى ،قى ىىة ع ى ى ض الال ى ىىالىل
تع ى ا ضاعاا ىى ،الال ىى.ذج إل ى م ىىا ىىلا م ى اس ىىلد ت اي ى
ت (يا ت مو
لو ى ى ى م( ى ى ىىل .علاا ى ى ىى ،التفس ـ ـ ـ ــير والتق ـ ـ ـ ــويم ل ى ى ىىد
الجالب ىىا ل عا ىىد مقادي ىى ،مل.س ىىجا دو ىىا( ق ىىة اللجباق ىىيت
القبوة تالب د ل ما ا تت امل(ل .امل م .ترلو عى ت
ذلك إل ا هلا ال(الد مللادس( ،يا الالالىل تم او ى،
ص ى ى ى ى ى ى ىىيف ال تماادا ى ى ى ى ى ى ىى ،م ق.لاف ى ى ى ى ى ى ىىال تادف ى ى ى ى ى ى ىاال ا ى ى ى ى ى ى ىى.
تاسفاا ا اا اخ قة ا ااء ىدد د ال راةىاا الثىايمل
 )2016ا مى الىىل ىىمو صى .ا ،قىىة ت .رىىد الجالبىىا عوى
هلة امللادسا خ تد الل اى ،ا يالاى ،كلىا دىد ل ى.
ال(ى ى ى ي إلى ى ى عى ى ىىدم لو ى ى ى الجالبى ى ىىا مى ى ى مهى ى ىىاد الولابى ى ىى،
ال راةا ،ال .قةل )2014
ت ل ى ى ىىه ه ى ى ىىلة الا ا ى ى ىى ،م ى ى ىىع م ى ى ىىا .ص ى ى ىو إلا ى ى ى ب ى ى ىى.ك
ى ىا
 )Bokar, 2013إذ لى ىىم يقى ىىدم ى ى الج ى ى
لتياى ىى .ل ت حققى ى ملادسى ىى ،الل مى ىىو لوى ى اى ىىمو (ى ىىا ل
تمى ى ى ىىم ضى ى ت هاى ىىا اوى ىى ،إلى ى تدى ى ا ى ىى .للالاى ىى ،هى ىىلة
امللادس ،قة يت خلا مع ي ا  ،داس ،ي.ايفاا ت م ل
)Dewantara et al., 2015ل اىىث ىكىات م(ىىل .ا اء
الج قة علاا ،الل (يا تاللق.رم مقب .ل تكات امل(ل.
ا عو بيت علااا الرقاض ،ال راةا ،الر ث
ا
بالنس ــبة للثقاف ــة الرياضـ ــية كل َّيـ ـة :افه ى الال ىىالى
ا
تو ى ىى .ض ى ى ا إ ى ىىالاا ق ى ىىة الثقافـ ـ ــة الرياضـ ـ ــية كل َّي ـ ـ ـة

ل ىىا ا اللجبا ىىه الب ىىد ل تات املق ى د الدداي ىىقت املقف ىىال ل ى
حج ــم أث ــر كبي ــرجـ ـ اـدا ق ىىة الاف ىىا ل ىىد ترلو ى ع ى ت ه ىىلة
الا ا ى ىى ،إل ى ى ت ى ى ض الجالبى ىىا ملق ى ى د الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا،ل
الى ى ىىل جباقا ى ى ى تاناى ى ىىجل كى ى ى عوى ى ى الاى ى ىى ،ال لااى ى ىىا
ال ى ىىر ثل تملادس ى ىى ،الق ى ىىددا ال( ى ىىبع الت ى ىىت تا ى ىىللو عاي ى ىىا
اىىو
ترلوى ات ل ىى .اللح(ى إلى مىىا للىع بى املقى د مى
لالقااىىا ا يديرىى ،ت جباقىىا ا وهى اللكاىى،ل التىىت ىىد
اي بى ىىاة الجالبى ىىا ترى ىىدعم هى ىىلا الل (ى ىىيا مى ىىا .صى ىىا إلا ى ى
يل ى ىىالى داس ى ىى ،ك.دا ى ىىو  )Korbel, 2015ى ىى .الل ى ى يا
ا ي ىىاما س ىىلخدام اللقاا ىى ،ق ىىة قاض ىى ،الج ى ال راة ىىا،
كلى ىىا يلو ى ى ع ى ى ت الا ا ى ىى ،إل ى ى اد م ى ىىا انا ى ىىج ،املق ى ى د عو ى ى
امل.اد ى ى امل بج ى ىى ،بحا ى ىىا الجالب ى ىىا الا.ما ى ىى ،تم ى ىىا يح ى ىىدث
خ له ىىا كىىالجب تال ( ىى .تيح.هل ىىال مل ىىا ك ىى.ت ل ىىد م ىىا
ل ؤرىى ،امل ا ى قىىة ال راةىىاا ل تالا ى إل ى ا ناىىج ،عو ى ا ىىا
ى عااص ى
ت( ىلحه م ىىا يب ىىل ضي ىىا م ى وه ىىد ضل ىى.ض
ال ب ،املال  ،يح .و اك ا ناج)NRC, 2001 ،
ت ل ى ى ىىه ه ى ى ىىلة الا ا ى ى ىى ،م ى ى ىىع مى ى ىىا خا ى ى ى إلا ى ى ى ي ى ى ىى.دث
 )North, 2017م ى ى إي ابا ى ىى ،إ خ ى ىىا مق ى ى د الرقاض ى ىى،
ال راة ى ىىا ،ق ى ىىة وا ى ىى .اض رقا ى ىىا تم ى ىىع ي ا ى ىى ،داس ى ىى ،خ ى ى
ت س ىى.قة  )2014ا ىىث ح(ى ى م( ىىل .ا اء الجى ى مى ى
خ ى ى ى الل ى ى ىىددري عو ى ى ى اس ى ى ى ا ،بي ى ى ى ا  )PISAتم ى ى ىىع يل ى ى ىىالى
الدداس ى ىىا الت ى ىىت اك ى ىد عو ى ى ال ى ىىدتد ا ي ى ىىاما س ى ىىلخدام
اللجباقا تاملاىو ال.اد اى ،قىة ح(ىيت قاضى ،الجى
ال راةىا،ل تايخى ا هم قىة الىل ام Bokar, 2013; Breen
;et al., 2009; Doyle, 2007, Firdaus et al., 2017
)Kaiser & Willander, 2005; Mbatsha, 2013

ا
لو م(ل .الثقافة الرياضية كل َّية لد الجالبىا
عاى ى ىىد مقاديى ى ىى ،مل.سى ى ىىجا دوى ى ىىا( قى ى ىىة اللجباقى ى ىىيت القبوى ى ىىة
تالب ىىد ل م ىىا ا تت امل( ىىل .امل ى م .ترلو ى ع ى ت ه ىىلة
الا ا ىى ،إل ى با ىى ،الرقاضىى ،ال راةىىا ،تعلااا( ىىا تدىىددا( ال
إذ حلىىاج إلى تدى .رىىو للالاف ىىال ملىىا و ىىو ى الىىدت
ت لل ىىد جى ىى.ر الرقاضى ىى ،ال راة ىىا ،ماى ىىل امل اى ىى ،ا بلدالاى ىى،
 )Altieri, 2010; ACER, 2019ترىدعم هىلا الل (ىيا
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مى ىىا اتصى ى بى ى داسى ىى ،كال(ى ى تترااى ىىدد
 )Willander, 2005ىى .ا هلل ىىام بالرقاض ىى ،ال راة ىىا،
تالاللوىى ،تاللجباقىىا ال راةىىا ،ماىىل امل اىى ،ا بلدالاىى،ل
تاي ىا مىىا ايف ى إلاى داسىى ،بىى.ك  )Bokar, 2013اىىث
ادفا ى ى و ى ى د تد ى ى ا ى ىى .للج ى ىى.ر علاا ى ىىا الرقاض ى ىى،
ال راة ى ىىا،ل ضالو ى ىىاء ضي ى ىىا يل ى ى ك
ىاج لف ى ىااكم خ ى ىاا تم ى ىىادف
دراةا،ل ل(ا.ا .راى ،مى ا يل ىام قىة الل اىام تهىلا مىا
ي (ى ى ى دااسى ى ىىهال مى ى ى خى ى ى اخلبى ى ىىاد بيى ى ى ا )PISAل لى ى ىىد
الجى ى قى ىىة ال ى ىى ،ال ل رى ىى )15 ،عامى ىال ا ى ىىد مى ىىا يقى ىىاد
 )10س ىىا.ا مى ى الب ىىدء ق ىىة ت ا ىىم ال راة ىىاا تد ىىد ت ى ى
ه ىىلة الا ا ىى ،ل ىىدم اعلا ىىا الجالب ىىا عو ى اس ى ا ،اخلب ىىاد
الرقاضىى ،ال راةىىا،ل إذ (ىىم (ىىلا مخلا ىى،ل مرىىو قىىديم
اس ى ا ،ا خلا ىىاد م ى مل ىىد بج رق ىى ،ي ىىا م ل.ض ىى،ل ت .ض ىا
ال ى ى ىى.د  )3ت امى ى ىىو ى ى ى الجالبى ى ىىا مى ى ىىع اى ى ىىك ا سى ى ى ا،
ب سا .يا ساام
&

Kaiser

صورة ( :)3نماذج من أساليب تعامل بعض الطالبات مع أسئلة
اًلختيارمن متعدد

ترى ى ى ب ذلى ى ىىك بلى ى ىىا .صى ى ىىا إلاى ى ى داسى ى ىى ،ب.د ي ى ى ى
تسىل.دمات  )Burdett & Sturman, 2013مى ات ال ىى،
الج با س ا ،تا ال ام ،ل خلبادا ؤ قة ا ائ ىم
ضي ىىا ض ىىب ا س ى ا ،ق ىىة اخلب ىىاد الرقاض ىى ،ال راة ىىا ( ،ىىم
ب.وى ىى .محلى ىى .ي ى ىىقت .رى ىىو تدالى ىىا ا مى ى صى ى .ا ،اى ىىك
ال ىام قىة مهىادا دى اء امل(ىالو الا اى،
ا س ا ،ال
تضهلهى ىىا ال ى ىى.قةل  )2014تلى ىىلا ذك ى ى تت  )2009ات ها ى ىىا
ص ىىا ،ت اق ىى ،ب ىىيت يل ىىالى ال راة ىىاا تالق ى اء ق ىىة ب ي ىىامى بي ى ا
)PISA

ت ل ى ى ىىه هى ى ىىلة الا ا ى ى ىى ،مى ى ىىع يلى ى ىىالى امللاوى ى ىى ،ال ااى ى ىى،
ال(ى ى ى  .ي ،تالى ى ىىدت ال ااى ى ىى ،ا مى ى ىىادا ل تدجى ى ى ل تا د تل
تلباى ى ى ىىاتل تاملث ى ى ى ى ) املاى ى ى ىىادك ،قى ى ى ىىة اخلبى ى ى ىىاد بي ى ى ى ى ا )(PISA
OECD,
)2018ل ضقد كاي امل د ادىو مى املل.سى
 )2019تم ىىع م ىىا .ص ىىا إلا ى داس ىى ،م س ىىا  )2016م ى
ة م(ل .الرقاض ،ال راةا ،لىد ى كااى ،الفاباى،
تمىىع ي ا ىى ،داسىى ،ضاااا ىىا  )Villena, 2008التىىت افه ى
ة ى م( ىىل .الرقاض ىى ،ال راة ىىا،ل ل ىىد خ ر ىىة امل ىىدادة
الراي.ر ،تاملهااى ،تمىع ي ا ى ،داسى ،بى ر ت م لى Breen
 )et al., 2009اث تدع ا اء الج بيت امل(ل.ريت الرانا
تالرالث
ق ى ىىة ى ىىيت خلا ى ى ه ى ىىلة الا ا ى ىى ،م ى ىىع ي ا ى ىى ،داس ى ىى،
يى.ايفاا ت م لى  )Dewantara et al., 2015التىت كاى
عى اد ىىا م(ىل .الرقاضىى ،ال راةىىا ،لىد الجى اىىمو
عامل لو ليد بال اعاا ،املجا.ا،
توصيات البحث:
قة ة.ء يلالى البحث ي.صقت البا رات بلا ي تا:
 با ى ىىت ت اد الل ا ى ىىام مقى ى ى دا ٍ ق ى ىىة الرقاض ى ىى ،ال راة ى ىىا،للال ا و املخلا ،
ىىليت مج ىى.د املا ىىا ب مق ى دا ال راة ىىاا انا ىىج،
ذا س ى ى ىىاادا تاد ا ى ى ىى،ل ت( ى ى ىىلع بللادس ى ى ىى ،علاا ى ى ىىا
الرقاض ،ال راةا ،تدددا( ا
 إدامى ى ى ىى ،م اك ى ى ى ى اللى ى ى ىىددري ب ى ى ى ى امى ددر اى ى ى ىى ،لل ر ى ى ى ىامل الا بل ه.م الرقاض ،ال راةا،ل تاسالاي الاف ىا
ت دااسها
ى ى ى ى ىىليت امل ال ى ى ى ى ىىيت تامل ال ى ى ى ى ىىا اخلب ى ى ى ى ىىادا م ى ى ى ى ىىا
ال راةى ى ى ىىاا اسى ى ى ى ا ،ماى ى ى ىىا  ،س ى ى ى ى ا ،اخلبى ى ى ىىاد بي ى ى ى ى ا
)PISA
 دااة ها  ،ق.رم الل اام تاللددري م(ىل .الرقاضى،امو تد
ال راةا ،ت ق.رلها لد الجالبا
ٍ
مقترحات البحث:
اس ى ىىلولا لابح ى ىىث ا ي ى ىىالة يقف ى ىىال البا ر ى ىىات إو ى ى اء
الدداسا اآل ا:،
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دا ىىاة م( ىىل .الرقاض ىى ،ال راة ىىا ،ل ىىد الجالب ىىا ق ىىة
امل ا و الدداسا ،املخلا ،
ضاعاا ،مق دا مقفا  ،قة الا ،الرقاض ،ال راةا ،قة
امل ا و الدداسا ،املخلا ،
حااى ى ىىو مقى ى ى دا ال راةى ى ىىاا قى ى ىىة امل ا ى ى ىىو الدداسى ى ىىا،
املخلا ى ى ى ىى ،ت ق.رلهى ى ى ىىال قى ى ى ىىة ةى ى ى ىى.ء علااى ى ى ىىا الرقاضى ى ى ىى،
ال راةا،
ضاعاا ىى ،ب ي ىىامى ىىددرثت مل ال ىىا ال راة ىىاا ق ىىة الا ىى،
الرقاض ،ال راةا ،ت ق.رلها لد البا(
***

املراجـع
ا
أوًل املراجع العربية:

اب .را،ل ض رد تعبابا،ل عبدهللا  )2007ماا ب دد د ال راةاا
لا .ف ا تل علات :اد امل(يا لاسا تالل .ع تالجباع،
ا ي مال خااو 2017ل اب رو  )27-26م(ل.را ا اء اب ،الراي.ر،
ال ام ،قة القددا تاملهادا املل اق ،بل ا ال راةاا تدد،

مقدم ،إل مؤ ل ت اام تت ام ال راةاا ا خامد تدؤر،
امللاو ،الل االا2030 ،ل ال راضل 7–6
 )2016ا اء الا سقت تالفاب : .جباقا
( ل ع
باسلخدام ب يامى  SPSS18القاه  :اد ال و ال ما
ا خالد ل مها  )2018لام ت دا ت ام ددلا ،دالل ،عو
ال راةا ،تدااة ضاعااف ا قة الا ،ال ااع،
الللرا
ال راةا ،لد البا امل ا ،الراي.ر ،بلديا ،ال راض
دسال ،كل.داة يا مسا.د )ل كاا ،ال ا.م ا وللاعا،ل
وام  ،ا مام محلد ب س  .ا س ما،ل ال راض
خ ل عا ت س.قةل ياي  )2014ا ب يامى ددرثت قة ما
ال راةاا عو ح( م(ل .ا اء الجاب ،قة ا س ا،
اللددر ا ،ل خلبادا الدتلا ،بي ا  PISAم ا ،كاا ،الفابا ،بب.د
س اد  )15يااي ل 89–62
ال ااد ل ع.ض  )2008مد .اض مم.يا الرقاض ،ال راةا ،قة

كلي ال راةاا بال

.ف ال ااا م امل ا ،ا بلدالا،

دسال ،ماو(ليا يا مسا.د )ل كاا ،الفابا،ل وام  ،املاك
خالدل ا ا
الا ،م ه.ما تدااسا :ن(بتت
سادل م ج ط  )2017ال اعاا ،ا
الو(ي ال (اج ،تامل.د ، .له رد م ا ،ا.را

ال راةاا ل ا ل ا ،امل

ر ،لفاب.را ال راةاا ل)1 20ل

164-149
ك ،ج.ر لتخدما الل االا،

) لاو املااد ل امل ا،
املل.سج ،م ب يامى اللج.ر املنهت مل امت ال راةاا
لويت) قاب ،ددر ا ،م إعدا ك ،ج.ر ل بالل اتت مع

ت اد الل اام تما ت املاك عبدهللا ب عبدال ر للج.ر
الل اام ال ام
عباد ل ياص  )2017ضاعاا ،يل.ذج دد د دالم عو اناجPISA ،
قة الا ،مم.يا ال ااع ،ال راةا ،تالرق ،ال راةا ،لد اب،
ا ت الراي . .داسا قة املاا ب ت اللدد دل
ال
ا ل ا ،امل ر ،لالاا ب ت اللدد دل )219ل 70-16
ال (افل صا ا  )2012املدخو إل البحث قة ال ا.م ال(ا.كا،
ط 2ال راض :اد ال ه اء
عوةل محلد ال(اد  )2011م.س.ع ،امل جتيا الفاب.ر ،علات:
اد امل(يا لاسا تالل .ع تالجباع،
ع .ل ا لد  )2010القااة تاللق.رم قة ال لاا ،اللدد (ا ،ط4
علات :اد ا مو
الرالث
ال
ال .قةل عبد ال ر  )2014دو ،لو
املل.س م مهادا الل.اصو ال راسقت دسال ،ماو(ليا يا
مسا.د )ل وام  ،ام الق ل مو ،املو م،
الثايمل ماه  )2016قاام اسلخدام م امت ال راةاا بامل ا،
املل.سج ،ملهادا و املاو قة دد د سا(ا ،ال راةاا
املج.د ماو ت-هو  )MeGraw-Hillم ا ،البحث ال امت قة

الفابا،ل وام  ،عيت لد -كاا ،الباا لآل ا تال ا.م
تالفابا،ل القاه ل)17 3ل 169-147
م سا ل إك اما  )2016م(ل .الرقاض ،ال راةاا ا ،لد الج
م امت ال راةاا ب ايامى الدبا.م ال ام بماا ،الفابا :،داس،
حاااا ،م ا ،ا.را ال راةاا ل ا ل ا ،امل ر،
لفاب.را ال راةاا ل)4 19ل 61-25
ال
املا.قةل س اد تامل رمل خالد  )2018مد لو
الرانا املل.س بلاجق ،الق ام م مهادا ال ااع،
ال راةا ،م ا ،ا.را ال راةاا ل ا ل ا ،امل ر،
لفاب.را ال راةاا ل )6 21ل 105–59
اله.رد ل رد  )2013اسفاا ا اا م ام ال راةاا ال ا ط2
ال يت :اد الولا ا امعة
ها  ،ق.رم الل اام تاللددري  )2019ا اد ال .ات مل اييا ماا ب
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... نموذج مقرتح لتفعيل دور اجلامعات السعودية يف تطوير برامج التطوير املهني للمعلم:ريم بنت عبد اهلادي القحطاين

نموذج مقترح لتفعيل دورالجامعات السعودية في تطويربرامج التطويراملنهي للمعلم في ضوء تجربة
جامعة هارفرد وجامعة كامبردج
)1(ريم بنت عبد الهادي القحطاني

)هـ1442 /2/ 9 وقبل- هـ1441 /8 /11 (قدم للنشر
 هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع برامج التطوير املنهي في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمين:املستخلص
 ثم تقديم نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية في تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم في ضوء تجربة جامعة هارفرد،واملعلمات
 محور: تم تصميم استبانة وفق ثالثة محاور، ولتحقيق أهداف الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي.وجامعة كامبردج
 تم تحكيم األداة والتحقق من صدقها. ومحور مخرجات برامج التطوير املنهي، ومحور تنفيذ برامج التطوير املنهي،تصميم برامج التطوير املنهي
 وأشارت نتائج الدراسة.) معلمة517() معلما و374( ) معلما ومعلمة مكونة من891(  ثم تم تطبيقها على عينة الدراسة والتي بلغت،وثباتها
 كما أشارت النتائج إلى وجود حاجة لتفعيل دور الجامعات.إلى قصور برامج التطوير املنهي في محاور االستبانة من وجهة نظر عينة البحث
، وفي ضوء تجربة جامعتي هارفرد وكامبردج في برامج التطوير املنهي للمعلم.السعودية للمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي للمعلم
 نموذج التطوير املنهي: ونماذج التصميم املعتمدة لديها وهي،تم تصميم نموذج مقترح قائم على مسارات التطوير املنهي في تلك الجامعات
 لتفعيل دور الجامعات السعودية في تطوير،)Backward Design(  ونموذج التصميم التراجعي،(TNBPD) القائم على احتياجات املعلمين
 وأوصت الدراسة بتبني النموذج املقترح لتعزيز سبل التعاون بين املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي.برامج التطوير املنهي للمعلم
.والجامعات السعودية
. التصميم التراجعي، جامعة كامبردج، جامعة هارفرد، التطوير املنهي للمعلم:الكلمات املفتاحية
A Proposed Model for Saudi Universities to Contribute in Developing
Teachers’ Professional Development Programs in The Light of Harvard
and Cambridge University’s Experience
Reem Abdulhadi Alqahtani(1)

)Submitted 05-04-2020 and Accepted on 26-09-2020)
Abstract The current study aimed at identifying the reality of professional development programs in the
Kingdom of Saudi Arabia from the Saudi teachers’ points of view, then the study proposed a model to activate
Saudi universities’ role in developing professional development programs for teachers in the light of Harvard
University and Cambridge University’s experience. The study used the descriptive methodology. Therefore, a
questionnaire was designed to collect the data, and it was divided into three sections: the design of professional
development programs, the implementation of professional development programs, and the outputs of
professional development programs. The sample included (891) Saudi teachers, (374) male and (517) female.
The results indicated a lack of the quality of the professional development programs from teachers’ points of
view. The results also indicated that there is a need for the Saudi universities’ contribution to design and
implement teacher professional development programs. Moreover, In light of Harvard and Cambridge
universities’ experience in teacher professional development programs, a proposed model has been designed
based on the approved design models in those universities: the TNBPD model and the Backward Design model
to activate the role of Saudi universities in developing teacher professional development programs. The study
recommended the adoption of the proposed model to enhance cooperation between the National Institute for
Educational Professional Development and Saudi universities.
Keywords: Teachers’ Professional development, Harvard, Cambridge, Backward Design.

.) وزارة التعليم1(

(1) Ministry of education.
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مقدمة:
ُيعد التعليم أحد أهم القطاعات التي أولتها الرؤية
السعودية  2030اهتماما كبيرا ،ألن التعليم في مجمله
يجب أن يتوافق مع التغييرات التي تطرأ في املجتمعات،
ويشمل ذلك أداء املعلمين الذي يجب أن يواكب ذلك
التغيير أيضا من خالل السعي لتعزيز دور املعلم ورفع
مستوى تأهيله بما يتناسب مع املنزلة التي يتوالها كمعلم
لألجيال التي تقود نهضة الوطن .ومما ال شك فيه أن
املعلمين في القرن الواحد والعشرين منوطون بأدوار
ومسؤوليات جديدة تتطلب أن يتم تطويرهم مهنيا من
أجل تحقيق النتائج املرجوة واملتوافقة مع حركة التغيير.
ولهذا ،يحتاج املعلمون إلى برامج تطوير منهي متطورة،
وكوادر تدريب مؤهلة وقادرة على التفاعل مع تغيرات
املجتمع ومتطلبات النظام التعليمي املتجددة .وعليه،
فإن التطوير املنهي للمعلم ُيعد أحد أهم املشاريع التي
يركز عليها املشروع الوطني لتطوير التعليم ملواجهة
التحديات املستقبلية على مستوى الفرد واملجتمع
(مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام،
 .)2014وألهمية التطوير املنهي للمعلم ،فإن املعهد
الوطني للتطوير املنهي التعليمي يقدم العديد من برامج
التطوير املنهي للمعلمين في مختلف مناطق اململكة بشكل
مستمر طوال العام الدراس ي ،كما يقدم برامج تدريب
صيفي للراغبين من شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية
ضمن الجهود املستمرة لرفع مستويات أداء املعلمين.
إن الدافع وراء هذا االهتمام الكبير بالتطوير املنهي هو
االرتباط بين زيادة معدل التحصيل األكاديمي للطالب
وتحسين وتجويد برامج التطوير املنهي (،)Lance, 2011
وعلى الرغم من أن نتائج الدراسات أشارت إلى تأثير برامج
َ
املجود
التطوير املنهي ذات التخطيط املـحكم والتنفيذ
على تحصيل الطالب أكاديميا ( Allen, Pianta,

الدراسات املحلية أشارت إلى قصور فاعلية برامج
التطوير املنهي للمعلم في رفع مستوى أداء املعلمين
(الدغيم2017 ،؛ املحيا2018 ،؛ آل عمرو و دغري،
.)2017
ونظرا للحاجة إلى توفير برامج التطوير املنهي التي تحقق
أهداف تحسين نواتج التعلم ،وألهمية مساهمة
مؤسسات املجتمع املختلفة في قطاع التعليم الرتباطه بها؛
فإن الجامعات قد تؤدي هذا الدور المتالكها مقومات
تنفيذ برامج التطوير املنهي الحتوائها على مراكز األبحاث
وانتماء املتخصصين والخبراء من أعضاء هيئة التدريس
والباحثين في املجال التربوي لهاُ ،ويعد ذلك تفعيال ملا ورد
في االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام ،حيث
أشارت إلى أن تقوية الروابط بين كليات التربية وإدارات
التعليم العام بما يساهم في رفع كفاءة املعلمين املهنية
أحد أهم سياسات تطوير مهنة التعليم (مشروع
االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.)2014 ،
حيث أثبتت عدد من التجارب العاملية نجاح الجامعات في
القيام بمهام التطوير املنهي للمعلمين إعدادا وتنفيذا
(Cambridge
كتجربة جامعتي هارفرد وكامبردج
;Assessment International Education, 2018
)،Harvard Graduate School of Education, 2018

ورغم ذلك إال أن االستفادة من إمكانات الجامعات
السعودية في مجال التطوير املنهي للمعلم ال تزال محدودة
وتقتصر – إلى وقت إعداد الدراسة الحالية -على برامج
التدريب الصيفي بدون تحديد مسبق الحتياج الفئات
املستفيدة من املعلمين واملعلمات ،ويقود ذلك إلى مشكلة
الدراسة الحالية وهي التعرف على واقع برامج التطوير
املنهي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ،وتسليط الضوء
على تجارب جامعات رائدة في برامج التطوير املنهي للمعلم
كنماذج ناجحة يمكن االستفادة منها.

Gregory, Mikami, & Lun, 2011; Allen, Hafen,

 ،)Gregory, Mikami, & Pianta, 2015ورغم الجهود
املبذولة لرفع مستويات أداء املعلمين إال أن عددا من

مشكلة الدراسة:
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يقوم املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي بأدوار بارزة
وجهود حثيثة لرفع مستوى أداء املعلمين بتقديم العديد
من برامج التطوير املنهي ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن عددا
ُ
من الدراسات تشير إلى قصور برامج التطوير املنهي في
تحقيق املخرجات التي ُوضعت مما ساهم في انخفاض
مستوى مخرجات برامج التطوير املنهي املقدمة (الدغيم،
2017؛ آل عمرو و دغري2017 ،؛ املحيا2018 ،؛
املطيري .)2017 ،كما توص ي عدد من الدراسات بأهمية
تفعيل دور الجامعات السعودية ممثلة بكليات التربية
لتجويد برامج التطوير املنهي (آل عمرو و دغري2017 ،؛
القحطاني2018 ،؛ الهويش .)2018 ،وفي ضوء ما
سبق ،يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية من خالل
التعرف على واقع برامج التطوير املنهي الحالية من وجهة
نظر املعلمين واملعلمات ،وبناء نموذج مقترح لتفعيل دور
الجامعات السعودية في تطوير برامج التطوير املنهي
للمعلم في ضوء تجارب جامعات رائدة في مجال التطوير
املنهي للمعلم كجامعة هارفرد في الواليات املتحدة
األمريكية وجامعة كامبردج في اململكة املتحدة وذلك
بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي من
خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية:
▪

▪

في تطوير برامج التطوير املنهي في ضوء تجربة جامعة
هارفرد وجامعة كامبردج.
أهمية الدراسة:
▪

سد الفجوة بين واقع برامج التطوير املنهي ومخرجاتها
لتحقيق أحد أبرز أهداف وزارة التعليم لتحقيق رؤية
 2030في التعليم وهو تحسين استقطاب املعلمين
وتأهيلهم وتطويرهم.

▪

رفع مستويات اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب
بالتحاق معلميهم ببرامج تطوير منهي يتم تصميمها
وفق احتياجات كل من الطالب واملعلم في سياق
البيئة املدرسية.

▪

تقدم الدراسة الحالية نموذجا تم إعداده في ضوء
تجارب جامعات رائدة في مجال التطوير املنهي والذي
يتوافق مع الرؤية السعودية  2030لتحقيق
التعاون بين الجامعات السعودية واملعهد الوطني
للتطوير املنهي التعليمي والذي قد يتم االستفادة منه
في تفعيل سبل التعاون وتصميم برامج التطوير املنهي
بالتعاون بين تلك الجهات.

ما و اقع برامج التطوير املنهي للمعلم في اململكة

حدود الدراسة:

العربية السعودية من وجهة نظر املعلمين

▪

واملعلمات؟
▪

بناء نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية

الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على برامج
التطوير املنهي التي تقدمها جامعة كامبردج وجامعة
هارفرد ،ونماذج تصميم برامج التطوير املنهي التي

ما النموذج املقترح لتفعيل دور الجامعات
السعودية في تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم في

تتبناها الجامعتان وهما النموذج القائم على
احتياجات املعلمين ( ،)TNBPDونموذج التصميم

ضوء تجربة جامعة هارفرد وجامعة كامبردج؟

التراجعي ()Backward Design

أهداف الدراسة

▪

هدفت الدراسة الحالية إلى:
▪ التعرف على واقع برامج التطوير املنهي من وجهة نظر

اقتصرت الدراسة على برامج التطوير املنهي التي
تقدمها مراكز التدريب التربوي بإشراف املعهد
الوطني للتطوير املنهي التعليمي والتي تتطلب حضورا
ملراكز التدريب التربوي.

املعلمين واملعلمات.
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▪

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على معلمي
ومعلمات التعليم الحكومي العام في املرحلة

(( )Peterhouseتأسست عام  .)1284وقد أصبحت
الجامعة مركزا رئيسا للبحث العلمي منذ القرن التاسع
عشر (.)Oxford Learner's Dictionaries, 2019
وتركز الدراسة الحالية على برامج التطوير املنهي
للمعلم التي تقدمها كلتا الجامعتين.

االبتدائية ،واملرحلة املتوسطة ،واملرحلة الثانوية.
▪

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل
الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  1441هـ.

اإلطارالنظري:
املحور األول :التطوير املنهي في اململكة العربية
السعودية:
ُ
تولي وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية
التطوير املنهي للمعلم اهتماما كبيرا ،حيث كان وال يزال
يخضع إلجراءات تقويم وتطوير مستمرة .وفي الوقت
الحالي ،ومع السعي الحثيث لتحقيق أهداف الرؤية
السعودية  ،2030فإن الحاجة إلى تطوير املعلم مهنيا
ٌ
أمر ال مفر منه كأحد أهم العوامل لتحقيق النجاح
املؤسس ي لوزارة التعليم لتحقيق أهداف الرؤية .وعلى
الرغم من أن وزارة التعليم تبذل جهودا حثيثة لتطوير
شاغلي الوظائف التعليمية من املعلمين واملعلمات إال أن
عددا من الدراسات التي تناولت التطوير املنهي للمعلم
أشارت إلى القصور في تحقيق تلك البرامج للمخرجات التي
وضعت من أجلها؛ ففي دراسة صباح وآخرين (Sabah,
) Fayez, Alshamrani, & Mansour, 2014والتي
هدفت إلى التعرف على طبيعة برامج التطوير املنهي
املقدمة ملعلمي العلوم والرياضيات في اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر املطورين املهنيين .استخدمت
الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات ،وشارك فيها عدد
( )20مطورا مهنيا .أشارت النتائج إلى أن الطريقة الرائجة
لتنفيذ برامج التطوير املنهي هي الدورات التدريبية
بمفهومها التقليدي ( 7-2أيام) ،أو ورش العمل قصيرة
املدى .وأوصت الدراسة بتنويع طرق تنفيذ برامج التطوير
املنهي ،وتعريض معلمي الرياضيات والعلوم لتجارب تطوير
منهي متنوعة لتحقيق هدف تطوير املعلمين بفاعلية.

مصطلحات الدراسة:
التطوير املنهي ()Professional Development
ُيعرف التطوير املنهي بمجموعة الخبرات واألنشطة التي
يلتحق بها املعلم طوال فترة عمله كمعلم والتي يتم
تصميمها لتعزيز أدائه املنهي ( Day & Sachs, 2004,
ُ .)p.3ويعرف التطوير املنهي إجرائيا في هذه الدراسة
ببرامج التدريب التي تستهدف تحسين املمارسات
التدريسية للمعلم والتي ُيعدها ُويشرف على تنفيذها
املعهد الوطني للتطوير املنهي والتعليمي في اململكة العربية
السعودية.
جامعة هارفرد (:)Harvard University
جامعة هارفارد هي أقدم وأفضل جامعة في الواليات
املتحدة األمريكية ،وهي إحدى الجامعات املرموقة ( Ivy
 )Leagueفي الواليات املتحدة األمريكية .تأسست في عام
1636م في كامبريدج ،ماساتشوستس .وتم تسميتها على
اسم جون هارفرد .وتعد مكتبتها أقدم مكتبة في الواليات
املتحدة وواحدة من أكبرها ،كما تشتهر بكليات التربية التي
جعلت من (التعلم من أجل التغيير) شعارا لها ( Oxford
.)Learner's Dictionaries, 2019
جامعة كامبردج (:)Cambridge University
جامعة كامبردج ثاني أقدم جامعة في اململكة املتحدة
بعد جامعة اوكسفورد ،وتقع في مدينة كامبريدج شرق
إنجلترا .تتمتع الجامعة بسمعة رائدة في مخرجاتها
واملستويات األكاديمية العالية لطالبها .تتكون الجامعة
من عدد من الكليات املستقلة ،أقدمها بيترهاوس
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للمعلم .حيث تم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات
من عينة البحث والتي تكونت من عدد ( )180من معلمي
املرحلة املتوسطة والثانوية .كما أشارت نتائج الدراسة إلى
أن مراكز التدريب التربوي تفتقر للمدربين املتخصصين
في تطوير قدرات املعلم املهنية .وأوصت الدراسة بأهمية
تمكين كليات التربية للقيام بمهام التطوير املنهي للمعلم،
كما أوصت بضرورة إعادة تقييم وبناء برامج التطوير
املنهي في ضوء أهداف التحول الوطني .2030
وفي دراسة الهويش ( )2018التي هدفت إلى تحديد
االحتياجات التدريبية للمعلم في ضوء مهارات القرن
الحادي والعشرين .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي لرصد
االحتياج التدريبي للمعلم في ضوء مهارات القرن الواحد
والعشرين .وأشارت النتائج إلى أن برامج التطوير املنهي
للمعلم ال ترتبط باحتياجه الواقعي في بيئة التعلم
الحقيقية ،وأوصت الدراسة بضرورة سد الفجوة بين
متطلبات التعليم وأهدافه وبين برامج التطوير املنهي ،كما
أوصت بإشراك كليات التربية في برامج التطوير املنهي
لتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى املعلمين
والقيادات التربوية.
وفي دراسة املحيا ( )2018التي هدفت إلى التعرف
على أهمية برامج التطوير املنهي في برامج إعداد املعلمين
في ضوء االتجاهات الحديثة نحو التجديد التربوي،
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي واشتملت عينة
الدراسة على عدد ( )290عضو هيئة تدريس في كليات
التربية في الجامعات السعودية .وأوصت الدراسة ببناء
شراكات بين قطاعات وزارة التعليم والجهات ذات العالقة
بتطوير املعلمين مهنيا ككليات التربية.
ُ
وفي ضوء ما سبق ،فإن الدراسات السابقة تشير إلى
أن برامج التطوير املنهي الحالية ال تدعم تطور املعلمين
بشكل فعال في عدد من الجوانب كاملحتوى التخصص ي
واملهارات التقنية ،كما أشارت إلى القصور في متابعة تأثير
تلك البرامج الحقا في البيئة الصفية ،خاصة وأن تلك
البرامج يحضرها املتدرب ملرة واحدة فقط وال تتم متابعة

وملعرفة أثر برامج التطوير املنهي التي تقدمها مراكز
التدريب التربوي على دافعية املعلمين ،استخدمت املغربي
( )2016أداة قياس الدافعية املهنية لعينتين (ضابطة
وتجريبية) من املعلمين واملعلمات .وأظهرت نتائج الدراسة
عدم وجود أي أثر ُيعزى لبرامج التدريب التي يلتحق بها
املعلمون أثناء الخدمة على تنمية الدافعية لديهم.
وأوصت الباحثة بأهمية مراجعة وتطوير برامج التطوير
املنهي للمعلمين قبل تقديمها ،نظرا للنفقات الطائلة التي
ّ
يتم إنفاقها دون أثر على مهارات املعلم وتوجهاته.
وفي دراسة املطيري ( )2017التي هدفت إلى تحديد
واقع توظيف املستحدثات التكنولوجية في برامج التطوير
املنهي ملعلمي الدراسات االجتماعية في اململكة العربية
السعودية ،اعتمد الباحث على املنهج الوصفي لتحليل
برامج التطوير املنهي املقدمة للمعلمين .وأظهرت النتائج
قصور برامج التطوير املنهي في توظيف التطبيقات
التكنولوجية ،كما أشارت النتائج إلى خلو برامج التطوير
املنهي من توظيف التعلم املدمج والفصل املقلوب ألغراض
التدريب.
وفي دراسة الدغيم ( )2017التي هدفت إلى التعرف
على مستوى املعرفة التخصصية لدى معلمي الكيمياء في
ضوء املعايير املهنية .استخدم الباحث املنهج الوصفي
املسحي وتكونت العينة من  33معلما ومعلمة .وأشارت
النتائج إلى أن معرفة معلمي الكيمياء كانت بمستوى
"مقبول" .كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف التطوير
املنهي للمعلم أثناء الخدمة هو أحد أبرز عوامل ضعفه في
املعرفة التخصصية .كما أوصت الدراسة بأن تساهم
الكليات املتخصصة في بناء برامج تدريبية تخصصية
للمعلمين.
ولتسليط الضوء على دور الجامعات في التطوير املنهي
ُ
للمعلم ،تشير دراسة آل عمرو ودغري ( )2017التي
هدفت إلى التعرف على دور كليات التربية في التطوير املنهي
للمعلم في ضوء التحول الوطني للملكة العربية السعودية
 2030إلى عدم متابعة املشرف التربوي للنمو املنهي
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تخضع برامج التطوير املنهي للمعلم في اململكة املتحدة
ملعايير حكومية صارمة ،ويتم تنفيذ تلك البرامج على
املستوى الجامعي (الدخيل .)2015 ،وفي جامعة
كامبريدج ال يوجد استثناء حيث تولي الجامعة اهتماما
بالغا بالتطوير املنهي للمعلم ،ويتم تنفيذ برامج التطوير
املنهي ملنتسبي التعليم ضمن برنامج مؤهالت التطوير املنهي
Cambridge
Professional
( Development
 )Qualificationsوالذي يهدف إلى:
▪ تلبية احتياجات التطوير املنهي للمدارس ولألفراد
العاملين في التعليم.

تأثير تلك البرامج الحقا .من جانب آخر ،أكدت الدراسات
على أهمية تفعيل دور كليات التربية للقيام بمهام
التطوير املنهي للمعلم (آل عمرو و دغري2017 ،؛
الهويش2018 ،؛ املحيا .)2018 ،وفي ضوء توصيات
الدراسات بضرورة تفعيل دور الجامعات في برامج
التطوير املنهي ،تسلط الدراسة الحالية الضوء في املحور
الثاني على دور الجامعات في التطوير املنهي للمعلم مع
استعراض لتجارب عاملية في تطوير برامج التطوير املنهي.
املحورالثاني :دورالجامعات في التطوير املنهي للمعلم:
على مدى عقود والتعليم العالي يقدم العديد من
الدالئل على دوره املحوري في إحداث التغيير اإليجابي في
منظومة التعليم .وفي سياق الدراسة الحالية ،يشير
جسكي ) (Guskey, 1991إلى أن الجامعات بالكوادر التي
تعمل فيها من أعضاء هيئة التدريس لديهم القدرة على
تعزيز جودة التعليم العام من خالل تحويل املحتوى
النظري في األدبيات إلى ممارسات مرتبطة بالواقع ،كما أن
الجامعات قادرة على دعم عمليات التعلم الذاتي ملمارس ي
التعليم .ويؤكد ذلك على أهمية دور الجامعات ومراكزها
البحثية في تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي كما تشير
القحطاني ( )2018في دراستها إلى أن الجامعات يمكنها
تولي مهام تصميم برامج التطوير املنهي نظرا لقدرة أعضاء
هيئة التدريس على تقديم املحتوى ذي الجودة وفق
خبراتهم وعمق معرفتهم ،باإلضافة إلى تواجد أعداد كبيرة
من الباحثين وطالب الدراسات العليا الذين يمكنهم
املساهمة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج.
وتستعرض الدراسة الحالية تجربة كل من جامعة
هارفرد وجامعة كامبردج كنماذج لجامعات رائدة وذات
خبرة في برامج التطوير املنهي للمعلمين ،إذ تتمتع كل من
هاتين الجامعتين باستقالل ذاتي في تصميم وتنفيذ برامج
التطوير املنهي للمعلمين:

▪

دعم عمليات التطوير املنهي القائمة على السياق
املدرس ي.

▪

تعزيز املمارسات وطرق التفكير االحترافية لدى
املعلمين لتحسين نوعية التعلم.

▪

مراعاة املعايير الدولية في برامج التطوير املنهي لرفع
مستوى التجارب في البرامج املنفذة.

▪

تنشيط مجتمعات التعلم املنهي

(Cambridge

)University, 2019

ويساعد برامج مؤهالت التطوير املنهي في كامبردج
( )Cambridge PDQsاملتدربين على تطوير طرق التفكير
واملمارسات التربوية من خالل املتابعة والتوجيه ودعم
الخبراء للمتدربين .ويشمل ذلك التدريب على التخطيط
للدروس ،وإدارة العملية التعليمية ،والتعلم املدمج،
والقياس والتقويم ،باإلضافة إلى برامج التنمية املهنية
التي تقدم عن بعد .وتتطلب تلك البرامج العديد من املهام
التي يجب أن ُينفذها املعلم للتحقق من مدى تمكنه
لتطبيق أساليب التعليم والتعليم التي تم تدريبه عليها.
باإلضافة إلى توفير العديد من املصادر الداعمة لعمليات
التدريب عبر موقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت
International
)Education, 2018

Assessment

(Cambridge

وتتبنى جامعة كامبردج عددا من الخصائص في برامج
التطوير املنهي التي تقدمها لضمان تحقيق مستوى عال

ً

أول :التطوير املنهي في جامعة كامبريدج ( Professional

)Development at Cambridge University
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من الجودة والتي تم اختصارها في الكلمة ()INSPIRE
الشكل ( (Cambridge University, 2019) )1وهي:
▪ التأثير ( :)Impactfulإن الهدف الرئيس من برامج
التطوير املنهي هو إحداث تغييرات (التأثير) في
ممارسات التدريس للمعلم مما يحسن نتائج الطالب
األكاديمية.
▪ قائم على الحتياج ( :)Need-Basedإن برامج

▪

االستقصاء أو املامرسات التأملية والتي تتيح
للمعلم تقويم الواقع واقرتاح احللول الفاعلة
خالل هذه املامرسات.
▪

التقييم

(Practices

:)Evaluative

حتتاج

املؤسسات لتقييم جودة وتأثري برامج التطوير

التطوير املنهي للمعلم البد أن تستجيب للتحديات
اليومية التي تواجه املعلمون وطالبهم.
الستدامة ( :)Sustainedيحتاج املعلمون إلى وقت

املهني لدهيا بشكل منتظم .مما يمكن املتخصصني
من حتديد الفائدة من تلك الربامج وتقديم األدلة
ملدى التقدم الفعيل الذي ححتققه.

طويل -نوعا ما -لتعلم الجديد من االستراتيجيات
بعمق كاف لتطبيقها بثقة وتضمينها كجزء من
ممارستهم التدريسية ،لذا من املهم أن يتم االهتمام

▪

بطبيعة األنشطة املقدمة وتوافر الدعم طوال مدة
برامج التطوير املنهي.
تعاون األقران ( :)Peer-collaborativeيعد تعاون

Impactf
ul
NeedBased
قائم على
االحتياج

األقران الفعال من بين أعلى املؤشرات لفعالية برامج
التطوير املنهي ،ألنه يشجع على املشاركة في بناء

ممارسات
التقييم

Reflecti
ve

INSPIR

Sustain
ed

املعرفة القائمة على السياق بين مجموعات املعلمين
املشاركين في هذه البرامج.

الممارسات
التأملية

االستدامة

قائمة عىل املامرسة ( :)In-practiceإن الرتكيز عىل
املامرسات التدريسية يف برامج التطوير املهني

Peercollaberati
ve

Inpractice

تعاون
األقران

قائم على
الممارسة

يعني أن املعلم يتعلم من خالل بيئة العمل

الشكل( :)1خصائص ()INSPIRE

ويسعى بفاعلية ملعاجلة مشاكل حقيقية وليست

)(Cambridge University, 2019

افرتاضية.
▪

التأثير

Evaluativ
e
Practices

ممارسات التأملية/االنعكاسية ( :)Reflectiveمن
أبرز اخلصائص التي تعزز فاعلية برامج التطوير
املهني ،عندما يتم تضمني ممارسات كالبحث أو
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ً
ثانيا :التطوير املنهي في جامعة هارفارد (
)Development at Harvard
تنقسم برامج التطوير املنهي للمعلم في جامعة هارفرد
إلى أربعة مسارات رئيسة تندرج تحتها عدد من املسارات
الفرعية (Harvard Graduate School of Education,
) 2018; Crawford, 2008على النحو اآلتي:

o

Professional

▪

كالتعليم والتعلم في القرن الواحد والعشرين،
واستراتيجيات التعليم الحديثة .وااللتحاق بهذه
البرامج يتطلب االنخراط في مجموعات عمل عن بعد
وتنفيذ عدد من املهام الجتياز البرنامج.

مسار برامج الطفولة املبكرة ( Early Childhood

وفي هذا السياق ،تناولت عدد من الدراسات آليات
وطرق تصميم برامج التطوير املنهي للمعلم التي تتبعها
الجامعات العاملية كهارفرد وكامبردج لتحقيق أهداف
برامج التطوير املنهي بدقة وفاعلية ;(Crawford, 2008

 :)Programsوهي برامج تطوير منهي مصممة لدعم
وتطوير املختصين في مرحلة الطفولة املبكرة.
▪

مسار برامج التعليم العام

(Programs

:)K-12

Guskey, 1991; Lee, 2005; Walter & Briggs,
) 2012وتركز الدراسة الحالية على نموذجين وردت في

وهي برامج شديدة التركيز ،مقدمة للمعلمين وقادة
املدارس ومديري التعليم في املناطق ،وغيرهم من

الدراسات السابقة:

املنتسبين للتعليم في مراحل التعليم االبتدائي
واملتوسط والثانوي.
▪

مسار برامج التعليم العالي (

▪ نموذج التطوير املنهي القائم على احتياجات املعلمين
(

Higher Education

▪

مسار البرامج املخصصة

▪ نموذج التصميم التراجعي (.)Backward Design
ً
أول :نموذج التطوير املنهي القائم على احتياجات
املعلمين ( Teacher needs-based professional
)TNBPD( )development program model
ويعتمد هذا النموذج على طريقة حل املشكالت في
البيئة التعليمية ،وتشجيع املعلم على تعميق معرفته
ببيئته واستقصاء احتياجات الطالب الذين يعمل على
تدريسهم ).(Lee, 2005
ويركز النموذج القائم على احتياجات املعلمين
( )TNBPDوفقا آلجاني ( )Ajani, 2018على عدد من
املبادئ ،وهي:
▪ الحتياجات التعليمية للمعلمين ( ’Teachers
 :)learning needsإن برامج التطوير املنهي يجب أن
تتنوع في املحتوى واملستويات وفقا الحتياجات

:)Custom

وهي برامج مخصصة يتم تصميمها لتلبية احتياجات
فئات معينة وبيئات معينة في جميع املسارات
األساسية :في مرحلة الطفولة املبكرة ،ومراحل
التعليم العام ( ،)K-12والتعليم العالي.
▪

مسار برامج التعلم عن بعد (

Online

 :)Programsوتنقسم إلى:
o

professional

needs-based

Teacher

.)TNBPD( )development program

 :)Programsوهي برامج تهدف إلى تطوير مهارات
القيادة لدى القادة وأعضاء هيئة التدريس في
الجامعات والكليات.
(Programs

برامج طويلة املدى ( 13أسبوع) :يتم فيها تقديم
محتوى تخصص ي يركز على عدد من املجاالت

برامج قصيرة املدى ( 3-2أسابيع) :توفر هذه
البرامج فرصا للتعرف على مستحدثات التعليم
والتدريب على مهارات كاتخاذ القرار واملواطنة
العاملية وغيرها.

املعلمين.
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▪

اكتساب املتدربين للخبرات واملعارف واالتجاهات املرغوبة
) .(McTighe & Wiggins, 2004ويرى ماكتاي وويقنز
) (McTighe & Wiggins, 2004في كتابهما "الفهم
بالتصميم" ( )Understanding by Designأن مصمم
البرامج البد أن يستمد املحتوى من األهداف النهائية التي
يرغب في تحقيقها .ولذا فإن عملية التصميم التراجعي
تشير إلى بناء البرامج التعليمية وفقا لثالث مراحل أشار
إليها كل من ريتشاردز ) )Richards, 2013وماكتاي وويقنز
) ،(McTighe & Wiggins, 2004وفقا ملا يأتي :الشكل
).)2

استعداد املعلمين للتعلم ( Teachers’ readiness

 :)to learnالبد أن يكون املعلم على استعداد تام
للتعلم ملواجهة التحديات في الفصول الدراسية
ومعالجة املشكالت التي تطرأ فيها.
▪

فاعلية القيادة املدرسية (

Effectiveness of

 :)school leadershipالبد أن تدعم القيادة
املدرسة أنشطة التطوير املنهي ذات الجودة ،كما
يجب أن تساهم في تحديد احتياجات املعلمين
والتوصية ببرامج التطوير املنهي املناسبة لتحسين
ممارسات املعلمين التدريسية.
▪

سياق بيئة التعلم في املدرسة (
environment context

• أفكاررئيسية
واهداف قابلة
للقياس

The school

 :)learningإن مشاركة

املعلمين في تحديد البرامج التطويرية وفق سياق بيئة
التعليم املدرسية قد تعزز أو تعرقل التطوير املنهي

• حتديد أدوات
التقييم
ومؤشرات
االجتياز

للمعلمين .ولهذا البد من مراعاة متغيرات كالخلفية
الثقافية للمنتسبين في املدرسة ،ومدى تعاون املعلم
▪

• بناء احملتوى
والبدء ابلتنفيذ
والقياس

مع زمالئه.
مالحظات التقويم (التغذية الراجعة) على نتائج
تقييم التطوير املنهي للمعلمين (
development
 :)evaluationهناك

املرغوبة

حتديد مستويات
األداء ومؤشرات
اإلستدالل

ختطيط جتربة

التعلم

الشكل ( :)2نموذج التصميم التراجعي ()Backward Design

Feedback on

professional

حتديد املخرجات

)(McTighe & Wiggins, 2004

’teachers

حاجة ماسة لتقييم برامج

املرحلة األولى :تحديد املخرجات املرغوبة :ما الذي يجب

التطوير املنهي بعد املشاركة فيها ،وتحديد ما إذا كان
املعلمون يستفيدون حقا من برامج التطوير املنهي أم

على املتدربين معرفته وفهمه ولديهم القدرة على القيام
به؟ حيث تعد هذه املرحلة مرحلة تحديد الخيارات.

ال.

املرحلة الثانية :تحديد املؤشرات (الكفايات)
لالستدلل :كيف يمكننا معرفة ما إذا كان املتدربون قد

ً
ثانيا :نموذج التصميم التراجعي/التصميم إلى الوراء
()Backward Design Model
يشجع نموذج التصميم التراجعي مصممي البرامج
ّ
كمقيمين ومختبرين للبرامج قبل تصميم
للتفكير أوال
ِّ
وحدات التدريب .وتبدأ عملية التصميم في هذا النموذج
بتقييم األهداف الكبرى واألسئلة الرئيسة التي يجيب عنها
البرنامج ،ومن ثم تحديد املؤشرات والدالئل الكافية على

حققوا النتائج املرجوة املتوافقة مع املعايير؟ وما الذي
سوف يقبله مصمم املحتوى كدليل على فهم املتلقي
وتمكنه؟ يشجع نموذج التصميم التراجعي على التفكير في
أدوات التقييم الالزمة قبل بناء املحتوى.
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مجتمع الدراسة:

املرحلة الثالثة :تخطيط تجربة التعلم :وتتضمن بناء
املحتوى والبدء بتنفيذ عملية التعليم والتعلم لتحقيق

وفقا للتقرير السنوي لوزارة التعليم ،فإن مجتمع
الدراسة مكون من معلمي ومعلمات التعليم الحكومي

األهداف التي تم تحديدها مسبقا.

العام في اململكة العربية السعودية :املرحلة االبتدائية،

وفي ضوء ما سبق ،وبعد استعراض نتائج الدراسات
السابقة التي أشارت إلى قصور في تحقيق برامج التطوير

واملرحلة املتوسطة ،واملرحلة الثانوية ،وعددهم

املنهي للنتائج املرجوة ،يتضح مدى أهمية التعرف على

( ،)398882منهم ( )182738معلما ،و()216144
معلمة (وزارة التعليم .)2020 ،يوضح الجدول ( )1توزيع

واملعلمات خاصة مع التطورات الحثيثة التي يبذلها املعهد

مجتمع الدراسة وفقا للفئات واملراحل الدراسية.

واقع برامج التطوير املنهي من وجهة نظر املعلمين

ً
جدول ( :)1توزيع مجتمع الدراسة وفقا للفئات واملراحل الدراسية.

الوطني للتطوير املنهي التعليمي ،وهو ما تسعى الدراسة
الحالية لإلجابة عنه (اإلجابة عن السؤال األول) .وبعد
استعراض تجربة جامعات رائدة في مجال التطوير املنهي
كجامعة كامبردج وجامعة هارفرد ،ونماذج تصميم برامج

املرحلة

الفئة

العدد

املرحلة
البتدائية

معلمين

90337
105138
49465
56039
42936
54967
398882

املرحلة
املتوسطة

التطوير املنهي التي تتبناها تلك الجامعات وغيرها من
الجامعات ،يتضح إمكانية تفعيل دور الجامعات

املرحلة
الثانوية

السعودية في ضوء تلك النماذج ،حيث تسعى الدراسة
الحالية لتقديم نموذج لتفعيل دور الجامعات السعودية

معلمات
معلمين
معلمات
معلمين
معلمات

املجموع

%
22.6
26.4
12.4
14.0
10.8
13.8
100%

في برامج التطوير املنهي للمعلم (اإلجابة عن السؤال

عينة الدراسة:
عينة الدراسة عينة عشوائية تكونت من ( )891معلما
ومعلمة مكونة من عدد ( )517معلمة وعدد ( )374معلما.

منهج الدراسة

ووفقا ملراحل التعليم ،تكونت العينة من ( )206معلمين

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،ويعتمد
هذا املنهج على وصف ظاهرة الدراسة من خالل
استقصاء آراء أفراد مجتمع الدراسة أو عينتها حول درجة
وجود هذه الظاهرة في الواقع (عبيدات وآخرون،
 .)2015ويتناسب هذا املنهج مع هدف الدراسة الحالية
الذي يسعى للتعرف على واقع برامج التطوير املنهي في
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمين
واملعلمات ،ليتم بعد ذلك في ضوء النتائج ،بناء نموذج
مقترح لتفعيل دور الجامعات في برامج التطوير املنهي
للمعلم وفق تجارب جامعتي هارفرد وكامبردج.

ومعلمات في املرحلة االبتدائية ،وعدد ( )454معلما

الثاني).

ومعلمة في املرحلة املتوسطة ،وعدد ( )231معلما ومعلمة
في املرحلة الثانوية.
ولتحديد الحد األدنى لعينة الدراسة اعتمدت الباحثة
على معادلة ستيفن ثامبسون ( Steven Thompson
 )Equationحيث كشفت املعادلة أن الحد األدنى من
العينة ملجتمع يبلغ ( )398882هو ( ،)383وقد
حصلت الباحثة على عدد ( )891استجابة مكتملة على
استبانة الدراسة وتم استخدامها جميعها في عملية
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التحليل ،ويتضح توزيع أفراد عينة الدراسة في الجدول رقم ( )2و(.)3
جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة ً
وفقا للمراحل الدراسية والفئة
املرحلة

التكرارات

%

الفئة

التكرارات

%

املرحلة االبتدائية

206

23.12

معلم

92

10.3

معلمة

114

12.8

املرحلة املتوسطة

454

50.95

معلم

172

19.3

معلمة

282

31.6

املرحلة الثانوية

231

25.93

معلم

110

12.3

معلمة

121

13.6

املجموع

891

%100

املجموع

891

100%

ً
جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة ولعدد برامج التطويراملنهي التي تم اللتحاق بها طوال الخدمة.
سنوات اخلربة

التكرارات

من سنة واحدة إىل  5سنوات

113

%

12.7

▪

 10 – 1برامج

104

االلتحاق هبا

11.7

من  6إىل  10سنوات

408

45.8

 20 – 11برانمج

268

30.1

من  11إىل 15

224

25.1

 30 – 21برانمج

375

42.1

 16سنة وأكثر

146

16.4

 31برانمج وأكثر

144

16.2

اجملموع

891

%100

اجملموع

891

%100

أداة الدراسة:
تعتمد الدراسة على االستبانة أداة لجمع البيانات،
وتكونت في صورتها النهائية من ( )21فقرة ،مقسمة على
ثالثة محاور وهي :محور تصميم برامج التطوير املنهي،
ومحور تنفيذ برامج التطوير املنهي ،ومحور مخرجات
برامج التطوير املنهي ،للتعرف على واقع برامج التطوير
املنهي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات على النحو اآلتي:
▪ محور تصميم برامج التطوير املنهي 9 :عبارات.
▪

عدد برامج التطوير املهين اليت مت

التكرارات

%

تم تصميم االستبانة وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي
حيث يجيب أفراد الدراسة على كل عبارة باختيار درجة
املوافقة من إحدى الخيارات اآلتية( :موافق بشدة،
موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
املدى= ( 5أكبر قيمة للمقياس) – ( 1أصغر قيمة
للمقياس) = 4
صدق أداة الدراسة:
تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد
من املتخصصين في التربية وبرامج التطوير املنهي إلبداء
رأيهم في مدى وضوح العبارات ،ومالئمتها للمحور الذي

محور تنفيذ برامج التطوير املنهي 7 :عبارات.
محور مخرجات برامج التطوير املنهي 5 :عبارات.
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األساليب اإلحصائية:

تنتمي إليه .وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم تم إعادة صياغة
بعض الفقرات واستبعاد عدد منها.
التساق الداخلي ألداة الدراسة :تم حساب معامل
ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة
وبين الدرجة الكلية لألداة .باستخدام برنامج (.)SPSS
ويوضح الجدول ( )4معامالت ارتباط بيرسون ملحاور
االستبانة بالدرجة الكلية لألداة ،والتي تدل على تحقق
االتساق الداخلي ،وأن األداة صالحة لقياس ما ُوضعت
لقياسه.

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام التكرارات
والنسب املئوية لوصف مجتمع وعينة الدراسة من
املعلمين واملعلمات ،كما تم استخدام معامل ارتباط
بيرسون ( )Pearson Correlationلحساب االتساق
الداخلي ألداة الدراسة ،ومعامل ألفاكرونباخ
( )Cronbach's Alphaلحساب معامل ثبات أداة
الدراسة ،باإلضافة الى املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري للتعرف على واقع برامج التطوير املنهي من وجهة
نظر املعلمين واملعلمات وفق محاور االستبانة.

جدول ( :)4معامالت ارتباط بيرسون ملحاور استبانة واقع برامج التنمية
املهنية بالدرجة الكلية لألداة.
م
1
2
3

محور الستبانة
محور تصميم برامج التطوير املنهي
محور تنفيذ برامج التطوير املنهي
محور مخرجات برامج التطوير املنهي

معامل الرتباط
**0.834
**0.861
**0.858

نتائج الدراسة ومناقشته
في هذا الجزء يتم عرض ومناقشة استجابة أفراد عينة
الدراسة على عبارات االستبانة لإلجابة عن سؤال
الدراسة األول وهو:
▪ ما و اقع برامج التطويراملنهي للمعلم في اململكة

** دال عند مستوى 0.01

ثبات أداة الدراسة :للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم
استخدام معامل ثبات ألفاكرونباخ ( Cronbach's

▪
▪

العربية السعودية من وجهة نظر املعلمين
واملعلمات؟
أوال :نتائج استجابة عينة الدراسة على :واقع برامج
التطوير املنهي في محور تصميم برامج التطوير املنهي،
جدول (.)5

 ،)Alphaحيث بلغ معامل الثبات ألداة الدراسة
( ،)0.880وهي درجة ثبات مقبولة يمكن الوثوق بها في
الدراسة الحالية.
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جدول ( : )5و اقع برامج التطوير املنهي في محورتصميم برامج التطوير املنهي
م

العبارة

%

1

يتم تحديد احتياج املتدرب لبرامج التطوير
املنهي قبل تصميم وتنفيذ تلك البرامج

ك

118

2

يتم جمع بيانات املتدربين وتصنيفهم
لالنضمام لبرامج التطوير املنهي وفق
احتياجاتهم التدريبية.
يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات :برامج
تدريب في املحتوى التخصص ي (في تخصص
املعلم الدقيق) وبرامج تدريب في املحتوى
التربوي (في استراتيجيات التعليم والتعلم)
يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات :تدريب
قصير املدى ( 7-2أيام) وتدريب طويل املدى
( 10أيام –  6أشهر)
يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات
التدريب وفق املرحلة الدراسية التي ينتمي لها
املعلم :املرحلة االبتدائية ،املرحلة املتوسطة،
املرحلة الثانوية.
يتم مراعاة مستويات الطالب األكاديمية في
التصميم لبرامج تطوير منهي مخصصة
(برامج مخصصة للمدارس منخفضة األداء،
وبرامج مخصصة للمدارس مرتفعة األداء)
يتضمن املحتوى التدريبي في برامج التطوير
املنهي جزءا نظريا وآخر عمليا تطبيقيا
يتضمن الجزء النظري في برامج التطوير
املنهي عرضا للدراسات واألبحاث ذات
العالقة بموضوع البرنامج التدريبي
يتضمن الجزء التطبيقي في برامج التطوير
املنهي ممارسات كالنمذجة ،والتعلم التعاوني،
وحل املشكالت ،وتقييم األقران ،واملهام
األدائية

%
ك
%

13.2
98
11.0

26.6
187
21.0

مو افق
بشدة

3

4

5

6

7
8

9

درجة املوافقة
محايد
مو افق

غير
مو افق

237

126

311

غير
مو افق
بشدة
101

14.1
181
20.3

34.9
245
27.5

املتوسط

االنحراف
املعياري

2.96

1.26

الترتيب

3

11.3
180
20.2

2.75

1.29

7

ك

124

203

231

233

100

3.02

1.22

1

%

13.9

22.8

25.9

26.2

11.2

ك
%

109
12.2

151
16.9

210
23.6

304
34.1

117
13.1

2.81

1.22

5

ك
%

72
8.1

199
22.3

184
20.7

338
37.9

98
11.0

2.79

1.15

6

ك

43

67

129

458

194

2.22

1.02

9

%

4.8

7.5

14.5

51.4

21.8

ك
%
ك
%

150
16.8
99
11.1

179
20.1
240
26.9

194
21.8
112
12.6

262
29.4
282
31.6

106
11.9
182
20.4

ك
%

54
6.1

176
19.8

202
22.7

264
29.6

195
21.9

3.01

1.28

2

2.85

1.26

4

2.58

1.20

8

املتوسط الحسابي العام ملحور تصميم برامج التطوير املنهي = 2.78

هذا املحور بدرجة استجابة (غير موافق) ،وهي العبارات
رقم ( ،)6 ،9إذ تراوحت املتوسطات الحسابية لهذه
العبارات بين (.)2.22 ،2.58
بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات محور تصميم
برامج التطوير املنهي ( )2.78ويشير ذلك إلى أن عينة

يشير الجدول ( )5إلى أن محور تصميم برامج التطوير
املنهي يشتمل على ( )9عبارات ،جاءت ( )7عبارات
بدرجة استجابة (محايد) ،وهي العبارات رقم (،1 ،7 ،3
 )2 ،5 ،4 ،8إذ تتراوح املتوسطات الحسابية لهذه
العبارات بين ( ،)2.75 ،3.02وجاءت بقية العبارات في
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الدراسة لديها انطباع محايد فيما يتعلق بتصميم برامج  -جاءت العبارة رقم ( )1وهي (يتم تحديد احتياج املتدرب
التطوير املنهي في مراكز التدريب كما تشير غالبية
لبرامج التطوير املنهي قبل تصميم وتنفيذ تلك البرامج)
متوسطات عبارات هذا املحور.
باملرتبة الثالثة بين عبارات محور تصميم برامج التطوير
وللنظر للنتائج بتفصيل أكثر ،يمكن استعراض
املنهي ،بمتوسط حسابي ( )2.96وانحراف معياري (،)1.26
العبارات التي نالت أعلى درجات استجابة (محايد)
ويشير ذلك إلى أن عينة الدراسة اختارت املحايدة فيما
والعبارات التي نالت أقل درجات استجابة (غير موافق)،
يشير إلى وجود إجراء التحديد املسبق الحتياجات
املتدربين التطويرية قبل تصميم وتنفيذ برامج التطوير
فقد جاءت العبارات ( )1 ،7 ،3بالترتيب من األول إلى
املنهي في مراكز التدريب .وعلى الرغم من أن النسب املئوية
الثالث ،والعبارات ( )6 ،9 ،2بالترتيب من الثامن إلى
الستجابات عينة الدراسة أشارت إلى أن غالبية العينة
التاسع ،على النحو اآلتي:
ُ
ّ
( )%34.9ال توافق على هذه العبارة؛ قد يفسر ذلك بأن
جاءت العبارة رقم ( )3وهي (يتوفر في برامج التطوير املنهي
العديد من برامج التطوير املنهي يتم إعدادها وإقرار
خيارات :برامج تدريب في املحتوى التخصص ي (في
تخصص املعلم الدقيق) وبرامج تدريب في املحتوى
تنفيذها من املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي والذي
ُيشير إلى مركزية إعداد تلك البرامج التطويرية ،والتي قد
التربوي (في استراتيجيات التعليم والتعلم) باملرتبة األولى
تعمل على إجراء تحديد مسبق الحتياج املتدربين على
في محور تصميم برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي
نطاق واسع ،والذي قد تكون غالبية عينة الدراسة
( )3.02وانحراف معياري ( ،)1.22ويدل ذلك على حياد
الحالية لم تشارك في هذا اإلجراء.
عينة الدراسة بشأن وجود برامج تدريبية ذات محتوى
جاءت العبارة رقم ( )9وهي (يتضمن الجزء التطبيقي في
تخصص ي وأخرى ذات محتوى تربوي .ويشير ذلك إلى
إمكانية وجود برامج في كال املسارين (برامج ذات محتوى
برامج التطوير املنهي ممارسات كالنمذجة ،والتعلم
التعاوني ،والتفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي) باملرتبة
تخصص ي ،وبرامج ذات محتوى تربوي) ولكن بنسب
الثامنة في عبارات محور تصميم برامج التطوير املنهي،
محدودة.
بمتوسط حسابي ( )2.58وانحراف معياري (،)1.20
جاءت العبارة رقم ( )7وهي (يتضمن املحتوى التدريبي في
ويشير ذلك إلى أن عينة الدراسة ال توافق على أن الجزء
برامج التطوير املنهي جزءا نظريا وآخر عمليا تطبيقيا)
التطبيقي من برامج التنمية املهنية يتضمن عددا من
باملرتبة الثانية بين العبارات الخاصة بمحور تصميم
ممارسات "التعلم النشط" املذكورة كالنمذجة ،والتعلم
برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي ( )3.01وانحراف
التعاوني ،وحل املشكالت ،وتقييم األقران ،واملهام
معياري ( ،)1.28ويشير ذلك إلى حياد عينة الدراسة فيما
األدائية .والذي يمكن تفسيره بالقصور في تضمين تلك
يتعلق بمحتوى برامج التطوير املنهي من حيث احتواؤه
املمارسات في عملية التصميم ،أو في عملية التنفيذ لتلك
على جزء نظري وآخر تطبيقي .وقد يشير ذلك إلى وجود
البرامج والتي يكون للمطور املنهي املتمكن (املدرب) دور
بعض البرامج التي تتضمن محتوى تطبيقيا ونظريا معا،
كبير في تضمين تلك املمارسات بحسب الحاجة لها.
أو وجود برامج تركز فقط على املحتوى النظري والتي قد
تكون أكثر توافرا وتكرارا في مراكز التدريب ،وأخرى تركز  -جاءت العبارة رقم ( )6وهي (يتم مراعاة مستويات الطالب
األكاديمية في التصميم لبرامج تطوير منهي مخصصة
على التطبيق العملي ملحتوى البرنامج وقد تكون أقل
(برامج مخصصة للمدارس منخفضة األداء ،وبرامج
توافرا في مراكز التدريب.
مخصصة للمدارس مرتفعة األداء) باملرتبة التاسعة
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واألخيرة في عبارات محور تصميم برامج التطوير املنهي - ،هناك بيئات تعليمية ذات احتياج خاص لبرامج تطوير
منهي قد ال تندرج ضمن الفئات السابقة .وقد يكون
بمتوسط حسابي ( )2.22وانحراف معياري (،)1.02
ويشير إلى ضعف درجة موافقة عينة الدراسة على وجود
للجامعات دور أكبر في دراسة احتياج تلك البيئات
برامج تطوير منهي يتم تصميمها لبيئات مخصصة وفق
الخاصة وتصميم برامج تطوير منهي مخصصة للعاملين
حاالت خاصة كاملدارس منخفضة األداء والتي يحتاج
فيها.
ً
املعلمون واملعلمات فيها غالبا إلى تطوير منهي مخصص،
ثانيا :نتائج استجابة عينة الدراسة على :و اقع برامج
أو املدارس مرتفعة األداء والتي يحتاج املعلمون واملعلمات
التطوير املنهي في محور تنفيذ برامج التطوير املنهي،
فيها أيضا إلى تطوير منهي مخصص .وعلى الرغم من وجود
الجدول
()6
 برامج مخصصة ملعلمي ومعلمات املوهوبين ،ومعلميومعلمات التربية الخاصة وذوي صعوبات التعلم؛ إال أن
جدول (: )6واقع برامج التطوير املهني يف حمور تنفيذ برامج التطوير املهني
م

العبارة

%

1

يتم إيضاح أهداف برنامج التطوير املنهي في
بداية تنفيذ البرنامج كما يتم التأكد من
تحقيق تلك األهداف بعد انتهاء برنامج
التطوير املنهي
يقدم املطور املنهي مالحظات تقويمية (تغذية
راجعة) للمتدربين ذات عالقة بأدائهم أثناء
وبعد انتهاء برنامج التطوير املنهي لدعم نقل
األثر للبيئة الصفية
عادة يتم تطبيق العديد من األنشطة
التدريبية أثناء برامج التطوير املنهي بشكل
منتظم.
يشارك املتدرب عادة في أنشطة تأملية
تستهدف توظيف خبراته السابقة في عمليات
التدريب الجديدة
يتم إجراء اختبارات التقييم للتحقق من مدى
تقدم املتدربين (اختبار قبلي ،اختبارات
تكوينية أثناء التدريب ،اختبار بعدي)
يتم االهتمام بتضمين التقنية وتفعيلها في
برامج التطوير املنهي

7

يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات مرنة في
توقيت إقامة البرامج (الفترة الصباحية –
فترة ما بعد الظهر – الفترة املسائية)

2

3

4

5

6

درجة املو افقة
محايد

غير
مو افق

غير
مو افق
بشدة

مو افق
بشدة

مو افق

183

84

ك

188

243

193

9.4

%

21.1

27.3

21.7

20.5

املتوسط

النحراف
املعياري

3.30

1.27

الترتيب

1

ك
%

38
4.3

103
11.6

117
13.1

363
40.7

270
30.3

2.19

1.12

6

ك

156

196

200

244

95

3.08

1.27

2

%

17.5

22.0

22.4

27.4

10.7

ك
%

62
7.0

111
12.5

121
13.6

310
34.8

287
32.2

2.27

1.23

5

ك
%

104
11.7

122
13.7

140
15.7

392
44.0

133
14.9

2.63

1.23

4

ك

185

223

101

202

180

3.03

1.45

3

%
ك
%

20.8
39
4.4

25.0
57
6.4

11.3
130
14.6

22.7
459
51.5

20.2
206
23.1

2.17

املتوسط الحسابي العام ملحور تنفيذ برامج التطوير املنهي = 2.67
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1.00
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يشير الجدول ( )6إلى أن محور تنفيذ برامج التطوير

 -جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عادة يتم تطبيق العديد

املنهي يشتمل على ( )7عبارات ،جاءت ( )4عبارات بدرجة

من األنشطة التدريبية أثناء برامج التطوير املنهي

استجابة (محايد) ،وهي العبارات رقم ( )5 ،6 ،3 ،1إذ
تتراوح املتوسطات الحسابية لهذه العبارات بين (،3.30

بشكل منتظم) باملرتبة الثانية بين العبارات الخاصة
بمحور تنفيذ برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي
( )3.08وانحراف معياري ( ،)1.27ويشير ذلك إلى

استجابة (غير موافق) ،وهي العبارات رقم ( ،)7 ،2 ،4إذ
تراوحت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات بين

حياد عينة الدراسة فيما يتعلق بالتطبيق املنتظم
لألنشطة التدريبية أثناء تنفيذ برامج التطوير املنهي،
وقد ُيعزى ذلك إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة بشكل غير

بلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات محور تنفيذ

منتظم أثناء التدريب ،أو لوجود برامج بأنشطة
مكثفة ومنتظمة وأخرى خالية من األنشطة.

 ،)2.63وجاءت بقية العبارات في هذا املحور بدرجة

(.)2.17 ،2.63
برامج التطوير املنهي ( )2.67ويشير ذلك إلى أن عينة
الدراسة محايدة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ برامج

 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (يتم االهتمام بتضمينالتقنية وتفعيلها في برامج التطوير املنهي) باملرتبة
الثالثة بين عبارات محور تنفيذ برامج التطوير
املنهي ،بمتوسط حسابي ( )3.03وانحراف معياري

التطوير املنهي في مراكز التدريب كما تشير غالبية
متوسطات عبارات هذا املحور.
وبتفصيل أكثر ،فيما يأتي استعراض للعبارات التي نالت
أعلى درجات استجابة (محايد) والعبارات التي نالت أقل

( ،)1.45ويشير ذلك إلى أن عينة الدراسة محايدة
بشأن تفعيل استخدام التقنية وفقا ملتطلبات

درجات استجابة (غير موافق) ،فقد جاءت العبارات (،1

البرنامج التدريبي .ورغم أن غالبية عينة الدراسة

 )5 ،6 ،3بالترتيب من األول إلى الرابع ،والعبارات (،2 ،4

( )%25توافق على أن التقنية يتم تفعيلها في برامج
التطوير؛ فقد ُيعزى الحياد في استجابة العينة إلى

 )7بالترتيب من الخامس إلى السابع ،على النحو اآلتي:
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (يتم إيضاح أهدافبرنامج التطوير املنهي في بداية تنفيذ البرنامج كما يتم

اقتصار تفعيل التقنية بوجود شاشات العرض.
 -جاءت العبارة رقم ( )4وهي (يشارك املتدرب عادة في

التأكد من تحقيق تلك األهداف بعد انتهاء برنامج
التطوير املنهي) باملرتبة األولى في محور تنفيذ برامج

أنشطة تأملية تستهدف توظيف خبراته السابقة في
عمليات التدريب الجديدة) باملرتبة الخامسة في
عبارات محور تنفيذ برامج التطوير املنهي ،بمتوسط
حسابي ( )2.27وانحراف معياري ( ،)1.23ويشير

التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي ( )3.30وانحراف
معياري ( ،)1.27ويدل ذلك على أن عينة الدراسة
محايدة بشأن قيام املطور املنهي بإيضاح أهداف

ذلك إلى أن عينة الدراسة ال توافق على وجود تطبيق

البرنامج التدريبي والتأكد من تحقيق تلك األهداف
بعد انتهاء البرنامج .وقد ُيعزى ذلك إلى أنه يتم إيضاح

ألنشطة تأملية في برامج التطوير املنهي ،والتي تساهم
في تنمية قدرات املتدرب من خالل ربط خبراته
السابقة باملعرفة الجديدة وتمكنه من معرفة جوانب

أهداف البرنامج التدريبي لكن قد ال يتم التحقق من
تحقيق تلك األهداف بانتهاء البرنامج.

الضعف في ممارساته التدريسية من خالل تحليلها
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وتقييمها باستخدام نماذج وأساليب التفكير التأملي

معياري ( ،)1.12ويشير ذلك إلى عدم موافقة عينة

أو ممارسة الكتابة التأملية.

الدراسة على وجود مالحظات تقويمية (تغذية راجعة) في

جاءت العبارة رقم ( )2وهي (يقدم املطور املنهي مالحظات

برامج التطوير املنهي ،لتسليط الضوء على مستويات أداء

تقويمية (تغذية راجعة) للمتدربين ذات عالقة بأدائهم
أثناء وبعد انتهاء برنامج التطوير املنهي لدعم نقل األثر
للبيئة الصفية) باملرتبة السادسة في عبارات محور تنفيذ

املتدربين أثناء تنفيذ برامج التطوير املنهي وبعد االنتهاء
منه .ويساعد تقديم املالحظات التقويمية املعلمين على
تصحيح املمارسات الخاطئة واالستمرار في/أو تحسين
املمارسات الفاعلة.

برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي ( )2.19وانحراف
 -جاءت العبارة رقم ( )7وهي (يتوفر في برامج التطوير

الدراسة على تنوع أوقات االلتحاق ببرامج التطوير

املنهي خيارات مرنة في توقيت إقامة البرامج (الفترة
الصباحية – فترة ما بعد الظهر – الفترة املسائية)
باملرتبة السابعة في عبارات محور تنفيذ برامج

املنهي ،والتي تتاح غالبا في الفترة الصباحية في مراكز
التدريب التربوي.
ً
ثالثا :نتائج استجابة عينة الدراسة على :و اقع
برامج التطوير املنهي في محورمخرجات برامج
التطوير املنهي ،جدول (.)7

التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي ( )2.17وانحراف
معياري ( ،)1.00ويشير ذلك إلى عدم موافقة عينة

جدول ( :)7واقع برامج التطوير املهني يف حمور خمرجات برامج التطوير املهني.
م

العبارة

%

1

يتم االستفادة من تقييم املتدربين
ومالحظاتهم في نهاية برنامج التطوير
املنهي في تحسين برامج التطوير املنهي
مستقبال.
يتم التحقق من نقل أثر برامج
التطوير املنهي إلى البيئة الصفية من
خالل متابعة املتدرب بعد التدريب.
تساهم البرامج التدريبية في تحسين
املمارسات التدريسية كالتخطيط
للتدريس وتطبيق استراتيجيات
التعليم والتعلم
تساهم برامج التطوير املنهي في تحسين
نواتج التعلم لدى املتعلمين.

5

تتنوع أساليب تقييم املتدرب عند نقل
األثر التدريبي في البيئة الصفية
لتشمل املالحظة ،واملناقشة ،وسلم
التقدير ،واملمارسات التأملية ،واملهام
األدائية.

2

3

4

درجة املو افقة
مو افق
بشدة

مو افق

محايد

غير
مو افق

غير
مو افق
بشدة

ك

78

100

133

461

119

%

8.8

11.2

14.9

51.7

13.4

ك

53
5.9

139
15.6

110
12.3

302
33.9

287
32.2

ك

170

184

123

251

163

%

19.1

20.7

13.8

28.2

18.3

ك

98
11.0
44
4.9

131
14.7
69
7.7

138
15.5
142
15.9

417
46.8
335
37.6

107
12.0
301
33.8

%

%
ك
%
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املتوسط

النحراف
املعياري

2.50

1.13

2.29

2.94

2.66
2.12

1.23

1.41

1.19
1.11

الترتيب

3

4

1

2
5

ريم بنت عبد اهلادي القحطاين :نموذج مقرتح لتفعيل دور اجلامعات السعودية يف تطوير برامج التطوير املهني للمعلم...

إلى أن عينة الدراسة محايدة في مدى مساهمة برامج
يشير الجدول ( )7إلى أن محور مخرجات برامج
التطوير املنهي في تحسين نواتج التعلم لدى املتعلمين.
التطوير املنهي يشتمل على ( )5عبارات ،جاء عدد ()2
وقد ُيعزى ذلك لضعف تحديد احتياج املعلمين
عبارة بدرجة استجابة (محايد) ،وهي العبارات رقم (،3
واملعلمات لبرامج التطوير املنهي مسبقا وفق سياق البيئة
 )4حيث كانت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات
التدريسية (املحور األول).
( ،)2.66 ،2.94وجاءت بقية العبارات في هذا املحور
بدرجة استجابة (غير موافق) ،وهي العبارات رقم ( - ،2 ،1جاءت العبارة رقم ( )1وهي (يتم االستفادة من تقييم
املتدربين ومالحظاتهم في نهاية برنامج التطوير املنهي في
 ،)5إذ تراوحت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات بين
تحسين برامج التطوير املنهي مستقبال) باملرتبة الثالثة في
( .)2.12 ،2.50وبلغ املتوسط الحسابي العام لعبارات
محور
مخرجات برامج التطوير املنهي ،بمتوسط
عبارات
محور مخرجات برامج التطوير املنهي ( )2.50ويشير ذلك
حسابي ( )2.50وانحراف معياري ( ،)1.13ويشير ذلك إلى
إلى أن عينة الدراسة محايدة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ
أن عينة الدراسة غير موافقة على أنه يتم االستفادة من
برامج التطوير املنهي في مراكز التدريب كما تشير غالبية
التقييم واملالحظات التي يقدمها املتدرب في نهاية برنامج
متوسطات عبارات هذا املحور.
التطوير املنهي في تحسين وتطوير البرامج املستقبلية .وقد
وبتفصيل أكثر ،فيما يأتي استعراض للعبارات التي
ُ
يعزى ذلك إلى تكرار بعض برامج التطوير املنهي لعدد من
نالت أعلى درجات استجابة (محايد) والعبارات التي نالت
السنوات والتي ينفذها ذات املطورين املهنيين (املدربين)
أقل درجات استجابة (غير موافق) ،فقد جاءت العبارات
بدون إجراء تحسينات تذكر للبرنامج.
( )4 ،3في الترتيب األول والثاني ،والعبارات ()5 ،2 ،1
جاءت العبارة رقم ( )2وهي (يتم التحقق من نقل أثر
بالترتيب من الثالث إلى الخامس ،على النحو اآلتي:
برامج التطوير املنهي إلى البيئة الصفية من خالل متابعة
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (تساهم البرامج التدريبية فياملتدرب بعد التدريب) باملرتبة الرابعة في عبارات محور
تحسين املمارسات التدريسية كالتخطيط للتدريس
مخرجات برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي ()2.29
وتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم) باملرتبة األولى في
وانحراف معياري ( ،)1.23ويشير ذلك إلى أن عينة
محور مخرجات برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي
الدراسة غير موافقة على متابعة املتدرب بعد البرنامج
( )2.94وانحراف معياري ( ،)1.41ويشير ذلك إلى أن
التدريبي للتحقق من نقل أثر برامج التطوير املنهي إلى
عينة الدراسة محايدة في مدى مساهمة برامج التطوير
البيئة الصفيةُ .ويشير ذلك إلى القصور في التحقق من
املنهي في تحسين املمارسات التدريسية كالتخطيط
نقل أثر البرنامج التدريبي في الصف الدراس ي.
للتدريس وتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم .وقد
يشير ذلك إلى التفاوت في تأثير برامج التطوير املنهي في  -جاءت العبارة رقم ( )5وهي (تتنوع أساليب تقييم
املتدرب عند نقل األثر التدريبي في البيئة الصفية لتشمل
ممارسات املعلمين واملعلمات التدريسية بحسب أهداف
املالحظة ،واملناقشة ،وسلم التقدير ،واملمارسات
برامج التطوير ومدى متابعة املتدرب في البيئة الصفية.
التأملية ،واملهام األدائية) باملرتبة الخامسة في عبارات
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (تساهم برامج التطوير املنهيمحور
مخرجات برامج التطوير املنهي ،بمتوسط حسابي
في تحسين نواتج التعلم لدى املتعلمين) باملرتبة الثانية
( )2.12وانحراف معياري ( ،)1.11ويشير ذلك إلى أن
في محور مخرجات برامج التطوير املنهي ،بمتوسط
عينة الدراسة غير موافقة على وجود تنوع في أساليب
حسابي ( )2.66وانحراف معياري ( ،)1.19ويشير ذلك
تقييم املتدربين أثناء نقل أثر برامج التطوير املنهي في
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أن غالبية برامج التطوير املنهي تعاني من القصور في
البيئة الصفية .وترتبط هذه العبارة بالعبارة السابقة ،إذ
توظيف التطبيقات التكنولوجية بفاعلية ،وأن تلك
إن القصور في متابعة املتدرب قد يدل على عدم وجود
البرامج تعتمد غالبا على العروض التقديمية ،مع سيطرة
تقييم لنقل األثر التدريبي.
مناقشة نتائج السؤال األول
أسلوب املحاضرة في تنفيذ تلك البرامج وغياب توظيف
التعلم املقلوب أو املدمج.
 تشير النتائج في محور التصميم إلى القصور في تحديدوفي محور مخرجات برامج التطوير املنهي ،أشارت
احتياجات املعلمين لبرامج التطوير املنهي ،وتتفق نتائج -
النتائج إلى قصور في متابعة نقل أثر برامج التطوير املنهي،
هذه الدراسة نتائج دراسة الهويش ( )2018التي أوصت
والتحقق من تأثير تلك البرامج في نواتج التعلم األكاديمية
بضرورة تحديد االحتياجات التطويرية للمعلم في ضوء
للطالب .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة آل
مهارات القرن الحادي والعشرين ،ودعم املعلمين ليتسنى
عمرو ودغري ( )2017التي أشارت إلى أهمية تجويد
لهم إعداد الطالب ملواجهة املستقبل .حيث يؤكد أجاني
) (Ajani, 2018أن تحديد االحتياجات ينبغي أن يكون
عمليات تقويم برامج التطوير املنهي والتحقق من انتقال
أثر التدريب إلى البيئة الصفية .كما أشارت النتائج إلى
املنطلق الذي ُيبدأ به تصميم برامج التطوير املنهي
أنه ال يتم االستفادة من املالحظات التي يقدمها املتدربون
للمعلم لتحقيق أهدافها.
لتطوير تلك البرامج مستقبال .وفي ضوء هذه النتائج،
كما أشارت النتائج في الدراسة الحالية إلى القصور في
توص ي دراسة كوردنقلي وآخرين (Cordingley, Bell,
توفير برامج التطوير املنهي وفقا ملحتواها (التربوي أو
) Thomason, & Firth, 2005بأهمية تفعيل ممارسات
التخصص ي) ،وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة
كالتدريب التوجيهي/الشخص ي ( )coachingوالتي أثبتت
(الدغيم )2017 ،الذي أشار إلى ضعف برامج التطوير
فاعليتها في تحسين ممارسات املعلمين واتجاهاتهم ،والتي
املنهي في تطوير املعرفة التخصصية للمعلمين .إذ يجب
تساهم في تحسين نواتج التعلم لدى املتعلمين
أن تشتمل على برامج في املعرفة التخصصية ( Content
وسلوكياتهم.
 )Knowledgeلتنمية معرفة املعلم بمستحدثات
ُ
وفي ضوء ما سبق ،فإن النتائج في مجملها تشير إلى
تخصصه الدقيق ،وبرامج في املحتوى التربوي-
القصور في تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي والتحقق
( )Pedagogical Content Knowledgeلتنمية معرفة
من مخرجاتها ،وفي ضوء تجربة جامعتي كامبردج وهارفرد
املعلم باملداخل التربوية ،واالستراتيجيات التعليمية،
والتي تم استعراضها مسبقا ،فإن الدراسة الحالية تقترح
واملمارسات الصفية التي تهدف إلى تحسين مستويات
تفعيل دور الجامعات في تصميم وتنفيذ برامج التطوير
أداء املعلمين في البيئة الصفية (Wei, Darling-
Hammond, Andree, Richardson, & Orphanos,
املنهي بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير املنهي والتعليمي.
تلعب
) .)2009وفي هذا السياق ،تستطيع الجامعات أن
وتتفق الدراسة في هذا املقترح مع دراسة كل من آل عمرو
دورا مهما في إعداد املحتوى التخصص ي ،حيث تركز كل
ودغري ( )2017ودراسة القحطاني ( )2018التي
من جامعتي كامبردج وهارفرد على وجود مسارات تطوير
أوصت بإنشاء مراكز تدريب مخصصة لتدريب املعلمين
منهي تخصصية وأخرى تربوية في برامج التطوير التي
في كليات التربية ،واالستفادة من األبحاث والدراسات
تقدمها.
التي تعدها كليات التربية في مجال التطوير املنهي .إال أن
وفي محور تنفيذ برامج التطوير املنهي تتفق الدراسة
الدراسة الحالية تختلف عن هذه الدراسات بتقديم
الحالية مع دراسة املطيري ( )2016والتي أشار فيها إلى
نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات في تطوير برامج
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التطوير املنهي بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير املنهي
التعليمي في ضوء تجربة جامعتي هارفارد وكامبردج وذلك
من خالل اإلجابة عن سؤال البحث الثاني.
اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما النموذج املقترح لتفعيل دور الجامعات
▪
السعودية في برامج التطوير املنهي للمعلم في ضوء
تجربة جامعة هارفرد وجامعة كامبردج؟
لإلجابة عن هذا السؤال:
تم الرجوع إلى أدبيات ّ
كل من جامعة كامبردج
▪
وهارفرد ومسارات التطوير املنهي املعتمدة لدى هاتين
الجامعتين.
تم الرجوع إلى توصيات عدد من الدراسات التي
▪
تناولت التطوير املنهي للمعلم في اململكة العربية
السعودية.
تم صياغة املنطلقات ،واألهداف ،وأدوار
▪
الجامعة (محورين) ،وتصميم نموذج التعاون املقترح (7
مراحل).
تم عرض النموذج على مجموعة من املحكمين
▪
وتم إجراء بعض التعديالت للنموذج وفق مالحظاتهم.
منطلقات النموذج املقترح:
▪
▪
االهتمام بتطوير برامج التطوير املنهي بوصفهo
أحد أهم املشاريع التي يركز على تطويرها املشروع الوطني
لتطوير التعليم للتعامل مع املتغيرات املستقبلية
والتحديات على مستوى الفرد واملجتمع (مشروعo
االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.)2014 ،
▪
تحسين تأهيل املعلمين وتطويرهم كأحدo
األهداف العامة للتعليم في ( 2020وزارة التعليم،
.)2019
تطوير مسارات التطوير املنهي للمعلمينo
▪
والقيادات التعليمية كأحد األهداف الرئيسة ملبادرة
التطوير املنهي للمعلمين في التقرير السنوي لوزارة▪
التعليم (.)2020

توصية عدد من الدراسات بتفعيل دور
▪
الجامعات السعودية في برامج التطوير املنهي للمعلم
(الدغيم2017 ،؛ آل عمرو و دغري2017 ،؛
القحطاني2018 ،؛ الهويش)2018 ،
أهداف النموذج املقترح:
تطوير مسارات تخصصية وتربوية لدعم
▪
املعلمين في تحسين ممارساتهم التدريسية.
االستفادة من تجارب جامعات رائدة في برامج
▪
التطوير املنهي.
تجويد عمليات تصميم وتنفيذ وتقييم برامج
▪
التطوير املنهي.
االستفادة من إمكانات الجامعات السعودية في
▪
تطوير برامج التطوير املنهي.
تحقيق أهداف رؤية  2030لوزارة التعليم في
▪
برامج التطوير املنهي.
أدوارالجامعات املقترحة في النموذج املقترح:
في ضوء تجربة جامعة هارفرد وجامعة كامبردج فإن
الجامعات السعودية يمكن أن تساهم في تطوير برامج
التطوير املنهي في محورين رئيسين ،هما:
ً
أول :محورتطوير برامج التطويراملنهي للمعلم ،ويشمل:
تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم وفق مراحل النموذج
املقترح (الشكل  )3بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير
املنهي والتعليمي.
يتم تنفيذ برامج التطوير املنهي طويلة املدى في الجامعات
ُوينفذها املتخصصون وذوو الخبرة في هذه الجامعات.
تحديد املعايير واملؤشرات املخصصة لتحكيم برامج
التطوير املنهي التي يصممها املطور املنهي في إدارات
التدريب.
التحديث املستمر لبرامج التطوير املنهي للمعلم وفق
مستجدات املجال التربوي.
ً
ثانيا :محور تطوير املطور املنهي (مشرف
التدريب/املدرب) ،ويشمل:
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▪
o

o

o

o

ً
ثالثا :تحديد أنواع التقييم وأدوات القياس :ويتضمن
هذه املرحلة تحديد مستويات االجتياز (بتحديد الحد
األدنى والحد األعلى من التمكن للبرامج التطويرية) ،كما
يتم تحديد أنواع ووسائل التقييم ،وتحديد أدوات
القياس لبرامج التطوير املنهي.
ر ً
ابعا :تحديد نوع وآلية تنفيذ تلك البرامج:
أوال :تحديد مستوى التدريب كتدريب تمهيدي
) (Introductory Trainingللمستجدين ،وتدريب قصير
املدى وطويل املدى (إلزامي وغير إلزامي وفق ما يتم
تحديده في مرحلة تحديد االحتياجات) ،وبرامج إثرائية
(.)Enrichment Programs
ثانيا :تحديد آليات تنفيذ تلك البرامج التطويرية لتشتمل
على التدريب الشخص ي ( ،(Coachingالتدريب عن بعد
) ،(Online/distance trainingالتدريب القائم على
التعلم املدمج ) ،(Blended learningالتدريب املباشر
) ،(Face-to-face trainingوالتدريب التزامني
(.)Synchronous training
ً
خامسا :بناء محتوى برنامج التطوير املنهي :وينقسم
بشكل عام إلى مسارين رئيسين وهما :املعرفة
التخصصية ) (Content Knowledgeوتتضمن مسارات
فرعية تشتمل على برامج في املحتوى التخصص ي للفئة
املستهدفة ،واملعرفة التربوية ( Pedagogical
 )Knowledgeوتتضمن مسارات فرعية تشتمل على
برامج في املعرفة التربوية واملهارات واملمارسات واألساليب
وطرائق التدريس للفئة املستهدفة.
ً
سادسا :البدء بالتنفيذ وجمع بيانات عمليات التقييم.
ً
سابعا :تحليل بيانات التقييم وتقديم مالحظات
تقويمية لتطوير برامج التطوير املنهي .يتضح النموذج
املقترح في الشكل ()3
-

ّ
باملطور
تطوير برامج التطوير املنهي الخاصة
o
املنهي وفق مراحل النموذج املقترح (الشكل  )3ويتم
تعديل النموذج وفق خصائص الفئة املستهدفة (مشرف
التدريب/املدرب).
اعتماد برامج دبلوم/ماجستير منهي في التطوير
o
املنهي والذي يهدف إلى تأهيل املطور املنهي املتخصص في
تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي.
تصميم النموذج املقترح:
تم تصميم النموذج بالرجوع إلى ما يأتي:
مسارات التطوير املنهي في جامعة هارفرد (Harvard
).Graduate School of Education, 2018
أهداف ومسارات التطوير املنهي للمعلم في جامعة
كامبردج ).(Cambridge University, 2019
النموذج القائم على احتياجات املعلمين ()TNBPD
).(Ajani, 2018
نموذج التصميم التراجعي ()Backward Design
).(McTighe & Wiggins, 2004
مراحل النموذج املقترح (الشكل:)3 ،
ً
أول :جمع البيانات وتحديد الحتياج :وتتضمن هذه
املرحلة البدء بجمع وتحليل وتصنيف املتدربين وفق
املحتوى التدريبي ،وتحديد املرحلة التدريسية ،واملدة
الزمنية ،والبيئة املكانية للفئة املستهدفة ،كما يتم
تحديد االحتياج الخاص إذا ُوجد .يتم في هذه املرحلة
مراعاة املالحظات التقويمية "التغذية الراجعة" لعمليات
التطوير املنهي السابقة ،ويعتمد بناء املراحل التالية على
ما يتم تحديده في هذه املرحلة.
ً
ثانيا :تحديد املخرجات املستهدفة واألهداف القابلة
للقياس :تتضمن هذه املرحلة تحديد أهداف برامج
التطوير املنهي القابلة للقياس (األهداف العامة
والتفصيلية) ،ويشمل ذلك وصف للمعارف ،واملهارات
والكفايات ،واالتجاهات التي يستهدف البرنامج تنميتها
وتطويرها.
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قواعد النشر
ً
أوال :الخصائص العامة للمجلة:
 .1تلتز ز املجلز ز فز ززع ما ز ززف هز ز تم ز ز ز ز از ز ت ا شز ز ا هز ززف ا ز ز
اإلس ز ز ه ا ز ز ززعل ت ز ز ززل ول ز ز ز املج از ز ززف ا ز ز ز ل ل ز ز ززع
ه تير ا م ا مل االخ ق امل برة و مل .
 .2غز ا م ز فززع املجلز هززع ا لغز ا ز ن ززلر تم ز
ب ززا ا وثززلل لغز اإل لي تز هززف هال ز ال تزنز وز
.
( )200كلا لغ ا
ا تر لن ز ز
 .3ت ز ز املجل ز ز ز ز وثلل ا ل ز ززال ز ز امل ز ز
ا ف .
 .4ت ز ز وثلل با ا ج ز بف ا ت ز ل ا ل ززال ز ف ززع
فع املج ل ا تر لل املج ل ا فس ال.
تلس ف آ ق امل
 .5تم ز املجل ز ه ام ز ا ززل ا ل ززال ت ز ل ززلل ه ز ال
ا تر ا لال ت ى ن با ق ا ولا فع هعا املج ل.
 .6تص ل املجلز ثز ل هز ا فزع ا ز االرز ال ا ل خز ل
ش ز برات ز ا ث ز ال خ ز ل ش ز تل ززل ا ث زث خ ز ل
ل .
ش
ً
ثانيا :أهداف املجلة:
ت ف املجل إلى تث ق ه تأ :
 .1امل ز ز ها ف ز ززع تج ز ززلن ا ل ز ززل ا تر لن ز ز تجو ت ز ز ه ز ز
خ ل ال ا وثلل ا ظ ن ا جو .
 .2ال ز ز ز ا وثز ز ززلل امل ايز ز ز ة ا لز ز ززال تل ز ز ز ز ز ز جل ة ا ز ز ز
ا ر اال ك ل ت توط لاقف املحلع ا مل .
 .3ال ز ا وث ززلل ا ل ززال ز ف ززع ا ج ززلن ف ززع ه ز لع ا تر ز
ا ل .
 .4تل ير و ء ال لوز ثي امل ايز ت ا ل زلنق ثز
هثل و مل .
 .5وز ز ز ت ز ز ز ل و مل ز ز ز ه اثلز ز ز از ز ز تصز ز ز ل هز ز ز ز ز ززل
ث ل ت لق تر ول ا فس.
ً
ثالثا :قواعد النشر في املجلة:
 .1تم ز ز املجل ز ز ا وث ز ززلل ا رز ز ز ل ا ل ز ززال ت ز ز ز ق ق ز ز ز ت
هلضلو ا تر .
تم فع
 .2تم املجل ا وثلل ا لال ي وق ال ه
م خ ى.
 .3ا ح ز ا ول ززى ز كلا ز ا وث ززث  8000كلا ز هجولو ز
ولى ا ح سل اآللع ق هلارف املج ا لا ا ب
ج ه املل س ل .
 .4إلسز ل السز إ تر ز هز ا وثززث املز ا ال ز إلززى ا برتز
 Jes.gesten@KSU.EDU.SA :هززف هال ص زي ز ها لغ ز
ا ز ز اآلخز ز لغز ز اإل لي تز ز  .ال تزنز ز وز ز ا كلاز ز وز ز
( )200كلاز ز تل ز ززا ز ز و ز ززلا ا وثز ززث ه ا ز ز ه جز ز
.
ئ ا كلا املف

ا لث ق.
 .5اال ت ا ظ  APAاالر ال ا بف فع ا
هت ا وثث ولى شكل وال ت و ا املال صي
.6
اال لي ت .
لغ ا
 .7تز ا و ث مس ه ا املم لل ثث هف ه ل
ه ثث ا تر .
 .8ئ ا ث ن ق ا فث ا لع لوثث ت ن ها
ل .
لث
.9ال ت ال ا وثث فع املجل إال ب إم رت ه قول اث ي
ّ
ه املح اي .
.10ت اس و ل ا وثلل لم خ ل ا ا ج هعع ط
(ه ش اغ جس لا ن ت ش ا نل ه كل و ).
ً
رابعا :التحكيم:
 .1ت سل ا وثث إلى اث ي ه امل خصصي فع ه ل ا وثث
ب اس ا و ث.
ا لاس ث ا
 .2فزع ز مززل اخز ف زي ز ئا ت نز املح ازي ت سززل
ا وثث إلى هث ث ث.
 .3ت املح ت ن ا هفص و ه ى إم رت لوثزث هز
و ه .
ً
خامسا :هيئة التحرير:
ت للى ه ئ ا ث ن امل ا اآلت :
 .1لسز ز ز ا سز ز ز ا هز ز ز لا لز ز ز ا أ ز ز ز هز ز ز ه ب ز ز ز
ت ف عه .
 .2ا ال ولى تجلن املجل االلت ء ا لاه .
 .3اإلوز ز ز ز ز ا نز ز ز ز ز ملجلز ز ز ز ز اسز ز ز ز ز ج ا وز ز ز ز ز ثي
لا ل وثل .
 .4اسز و ل ا وثززلل ه ام و ز تث تز هز ى ا جو ق ز هززف
ش ط ا م فع املجل .
إهك ال ه
 .5إ غ صح ا وثلل و ل ث
ه و ه.
 .6إلس ل ا وثلل إلى املح اي اس و هن .
 .7ا م ق هف ا و ث و م ا وثث و ا ا ت .
 .8اتخز ب ا ز ال ب ززأ ال ز ا وثزث هز و هز ب ز ه ام ز
او ث .
آلاء املح اي اس
 .9ه ام ا مس ا لى ل أ ه س هو ه ا خج ء.

