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 أكتوبر(   -يونيو  –تصدر ثالث مرات في العام الجامعي )فبراير 

األصالة واالبتكار، كما  تنشر املجلة البحوث واملراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها، باللغة العربية أو اإلنجليزية التي تتميز ب

 تستعرض مع النقد بعض الكتب املنتقاة. 

 
 األهداف   –الرسالة    –الرؤية  

 الرؤية: 

 .  واملبتكرةالتمّيز والريادة محلًيا وعربًيا ودولًيا في نشر البحوث التربوية األصيلة 

 الرسالة: 

واالسهام في تطوير املمارسات التربوية على أسس البحث العلمي ونقل  نشر البحوث العلمية الرصينة في مجال التربية والتعليم 

 التجارب في البيئة السعودية والعربية للعالم الخارجي. 

 األهداف: 

 املساهمة في تطوير العلوم التربوية وتطبيقاتها.  نشر البحوث النظرية والتطبيقية    (1

اقع املحلي والعاملي.    (2  نشر البحوث املتميزة التي تتسم بالجودة العالية واألصالة واالبتكار وترتبط بالو

 نشر البحوث التي تسهم في التطوير في مجالي التربية والتعليم.   (3

4)  .
ً
 وعامليا

ً
 توفير وعاء نشر للباحثين املتميزين والتسويق ألبحاثهم محليا

أبحاث تتعلق بالتربية. عرض تجارب عاملية متمثلة بما  (5  يصدر من كتب و

 جماالت النشر: 

تتعلق   التي  واملشكالت  التربوية  بالقضايا  تهتم  التي  والتعليمية  التربوية  التخصصات  املجلة جميع  التعليمية، تنشر  باألنظمة 

 واملنهج.   ، والطالب  ، واملعلم  ، املدرسةو 

 
 حقائق وتواريخ 

 م 1990هـ/ مارس 1410شعبان  التربية وعلم النفس" صدر أول عدد بعنوان "رسالة 

 م 2018  -مارس -12هـ/  1439 -جمادى األولى  -27 تغير اسم املجلة إلى "املجلة السعودية للعلوم التربوية"

  418 م 2021فبرايرهـ/ 1442 رجب( 69عدد البحوث املنشورة حتى آخر عدد )العدد 
ً
 بحثا

 5~  عدد البحوث قيد النشر 



 


 
 



 

 
حممد وآله وصحبه الطيبني، ومن تبعهم  نبينااحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على     

 بإحسان إىل يوم الّدين. أّما بعد:

اجمللة السعودية للعلوم ) من والستني التاسعالكرام العدد  والباحثني لقراءنسعد أن نقدم ل

فهمنا للواقع  من الرفع يف تسهم اليت البحوث من عددًا العلمي البحث مليدان لنضيف ،(الرتبوية

 .وتساعد يف حل مشكالته الرتبوي

 موضوع ضّمن هذا العدد جمموعة من الدراسات الرتبوية اليت تناولت موضوعات عّدة؛ أّوهلا:يتو      

موضوع وثانيها:  املتغريات بعض ضوء يف الشامل التعليم تطبيق حنو العام التعليم معلمات اجتاهات

لدى طالبات الصف  الدراسي التحصيل يف( SWH) االستكشافية العلمية الكتابة اسرتاتيجية أثر

منوذج مقرتح موضوع  ، وثالثها:السابع األساسي يف مادة العلوم واجتاهاتهن حنو الكتابة العلمية

موضوع  :الرابعالبحث  بينما تناول، العلميلتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعّزز باجلدل 

: امساخلوتناول البحث ، واقع استخدام معلمات املرحلة الثانوية لبوابة املستقبل يف مدينة الرياض

لدى طالبات الصف  (PISAفاعلية مقرر دراسي مقرتح يف تنمية الثقافة الرياضية وفق إطار بيزا )

منوذج مقرتح لتفعيل دور اجلامعات السعودية يف تطوير وأخريًا، تناول العدد موضوع  ،األول الثانوي

 .برامج التطوير املهين للمعلم يف ضوء جتربة جامعة هارفرد وجامعة كامربدج

هيئة حترير اجمللة تأمل يف أن جيد القراء والباحثون واملهتمون من هذا العدد ما ينال رضاهم و

ة لتحسني ، آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفواستحسانهم ويضيف إىل معارفهم

 يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية. ًاومعرفي ًاوعاء علميمستوى اجمللة وتطويرها بوصفها 

 السبيل،،، سواء إىل هلاديا واهلل
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 عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي  و   ، أفراح بنت سالم محمد املكتومية

 

 

21 

 . نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعّزز بالجدل العلمي

 فهد بن سليمان الشايع   ،سعيد بن حسين آل محي

 

41 

ا  املرحلة الثانوية لبوابة املستقبل في مدينة الرياض قع استخدام معلمات  و

 عبد هللا بن محمد العقاب 

 

67 

الصف األول    لدى طالبات ( PISAفاعلية مقرر دراس ي مقترح في تنمية الثقافة الرياضية وفق إطار بيزا ) 

 الثانوي 

 ناعم بن محمد العمري   ، منيرة بنت عبدالعزيز املقبل

 
 
89 

تجربة نموذج مقترح   في ضوء  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  تطوير  في  السعودية  الجامعات  دور  لتفعيل 

 جامعة هارفرد وجامعة كامبردج

 ريم بنت عبد الهادي القحطاني 

 

 

107 



 



 السحيباني: اتجاهات معلمات التعليم العام نحو تطبيق التعليم الشامل في ضوء بعض املتغيرات أسرار عبدالعزيز

 

1 

 اتجاهات معلمات التعليم العام نحو تطبيق التعليم الشامل في ضوء بعض املتغيرات 

 ( 1) السحيباني عبد العزيز إسراء 

 جامعة امللك سعود 

   ( هـ1442 /7/7وقبل  -  هـ4/1441/ 15قدم للنشر) 

التعليم    املستخلص: معلمات  اتجاهات  معرفة  إلى  الحالية  الدراسة  املتغيرات.  هدفت  بعض  ضوء  في  الشامل  التعليم  تطبيق  نحو  العام 

اآلتباإلض املتغيرات  أثر  قياس  إلى  الشامل.  افة  التعليم  نحو  االتجاهات  على  التدريبية  الدورات  الخبرة،  سنوات  عدد  العلمي،  املؤهل  ية: 

( معلمة  26ات. وقد تكونت عينة الدراسة من )ولتحقيق الهدف تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتصميم استبانة خاصة لجمع البيان

ائج  من معلمات التعليم العام املطبقات للتعليم الشامل في املدارس التي يطبق فيها برنامج التعليم الشامل في مدينة الرياض. وقد أشارت نت

ا على  االستجابة  خالل  من  الشامل  التعليم  نحو  إيجابية  اتجاهات  املعلمات  لدى  أن  إلى  واتجاهات  الدراسة  والسلوكي(،  )املعرفي،  لبعدين 

ية: املؤهل العلمي، عدد  ة في كل من املتغيرات اآلتمحايدة من خالل االستجابة على البعد )االنفعالي(. ولم تظهر النتائج وجود فروق إحصائي

التدريبية. الدورات  الخبرة،  تطب  سنوات  التي  املدارس  نطاق  توسيع  الدراسة،  هذه  توصيات  أهم  من  وكانت  مزيد  إجراء  الشامل،  التعليم  ق 

وأخير   الشامل،  بالتعليم  العالقة  ذات  نحو  األبحاث  اإليجابية  االتجاهات  تدعم  والتي  الخدمة  وأثناء  قبل  التدريبية  الدورات  على  التركيز  ا 

 التعليم الشامل. 

 اإلعاقة، املدرسة الشاملة.   ذوو  الطالب املفتاحية:الكلمات 

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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 : مقدمة

موضوعات التربية الخاصة في اململكة  قد شهدت  

 على  
 
كبيرة وإنجازاٍت   

 
تطوراٍت واضحة السعودية  العربية 

اإلعاقة،   ذوي  التالميذ  وقبول  العام،  التعليم  صعيد 

التعليمية؛   العملية  في  وإدماجهم  لهم  الخدمات  وتقديم 

أنظمتها   هيكلة  إعادة  إلى  اململكة  سعي  من  ا 
 
انطالق

قادرة   لتصبح  مؤهلين  التعليمية؛  تالميذ  إخراج  على 

 بالعلم واملعرفة، وليكونوا قادرين على املنافسة واإلنتاج. 

وظهر   القرار،  صّناع  ينتهجه  مبدأ  من  ا 
 
وانطالق

التعليم   أن  وهو  اليوم،  التعليمية  السياسات  من خالل 

االستبعاد،   عن  ا  بعيد  اإلنسان  حقوق  من  أساس يٌّ  حقٌّ 

الرابط بكسر  ينادي  الشامل  الحرمان    فالتعليم  بين  ما 

وليس   حّق،  هو  التعليم  أن  باب  من  التربوي،  والفشل 

 . (Ainscow, 2016)ا امتياز  

مدعومة   كفكرة  الشامل  التعليم  أطِلق  وقد 

بالوثائق القانونية الدولية، وأبرزها اتفاقية األمم املتحدة  

صراحة   تتضّمن  التي  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق 

التعلي ضمان  الدول  من  جميع  الطلب  على  الشامل  م 

التعليم   راد 
ّ
باط تؤيد  الحكومات  فأصبحت  املستويات، 

ب للتعليم  وصفهالشامل  املثالي   ;Lambe, 2007)املعيار 

Sharma et al., 2008; Richler, 2012) . 

وقد أكدت اململكة العربية السعودية، من خالل  

الخاصة التربية  وبرامج  ملعاهد  التنظيمية  أن    القواعد 

اإلدار  تتيح  على  املدارس  أن  من  تتحّقق  أن  التعليمية  ات 

التربية   )وزارة  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  الشامل  التعليم 

ا  1422والتعليم،   هـ(، وبهذا اعتبرت التربية الخاصة جزء 

مفهوم   تحت  اململكة،  في  التعليم  منظومة  من  ا  أساسيًّ

 (. 2018"املدرسة الشاملة" )باعثمان، السديري، 

على   التركيز    ويأتي 
 

تعامال األكثر  ألنه  م؛ 
ّ
املعل

ا مع التالميذ، لكثرة الوقت الذي يقضيه معهم،  
 
واحتكاك

النج بين عوامل  أو خارجـه. ومن   
ّ
الصف اح  سواء داخل 

التعليم الشامل تعد     الكفاءة املهنية للمعلمين  في تطبيق 

 على نطاق واسع  
 
 ,de Boer, Pijl, & Minnaert) مهّمة

2011; Lian, 2004; Poor-McBrayer, 1999 .) 

اعتبر فيشر وفري وثاوزاند    Fisher, Frey)وقد 

& Thousand, 2003)    واالتجاهات واملعارف  املهارات 

   اأمور  
 
جميع    ضرورية لدى  األساسية  الكفاءات  لتكون 

، وهذا يعني أن هناك  
 
املعلمين في التعليم الشامل مرتفعة

واملعتقدات   القيم  على  التركيز  إلى  ا  أيض   
 
حاجة

الكاملة  و  املشاركة  ضمان  أجل  من  القائمة،  االتجاهات 

والبرامج   للمناهج  اإلعداد  في  املعلمين   Mu et).لجميع 

al., 2015) 
كل   ليس  أن  أظهرت  الدراسات  من  ا  كثير  ولكن 

املعلمين على استعداد للعمل مع الطالب ذوي اإلعاقة في 

( العادي  الدراس ي    ;Agbenyega, 2007الفصل 

Brackenreed ,2011; Barnes ,& Gaines 2015; 

Fuchs 2010; Hwang ,& Evans 2011; Schwarzer 

,& Hallum, 2008  أن اتجاه بعض  (، ولذا يمكن  يؤدي 

السلبي إلى    املعلمين  أو غيرهم  تجاه الطالب ذوي اإلعاقة 

 ,.Butakor et al)   تعطيل الجهود نحو التعليم الشامل  

ديزداريفيت(2018  Dizdarevic, et)  وآخرون  شفيذكر 

al., 2017)  في كثير تزال هناك صعوبات هائلة  بأنه ال    ،

ل تحّدي التنّوع في الصفوف التعليمية.   من الدول في تقب 

ده أرتن  
ّ
من أن    (Erten, 2014)ومن منطلق ما أك

الشامل   التعليم  تجاه  للمعلمين  اإليجابية  املواقف 

ما   ضوء  وفي  إيجابية،  تعليمية  نتائج  تحقيق  في  تساعد 

سبق، تسعى الدراسة الحالية إلى التعّرف إلى االتجاهات  

 في سير العملية التعليمية، والجودة في  
 
التي تؤثر مباشرة

تؤديه  تقديم الخدمة للتالميذ؛ بسبب الدور الكبير الذي  

املعلمين   إنجاحاتجاهات  الشامل    في  التعليم 
(Engelbrecht et al., 2015; Forlin & 

Chambers,2011) . 

امليدان   فيه  يشهد  الذي  الوقت  في  هذا  ويأتي 

فمن   املدارس،  في  الشامل  التعليم  تطبيق  في  ا  توّسع 

البحث   إليها  سيتوّصل  التي  النتائج  تكون  أن  املتوقع 

بحيث   البرنامج،  تنفيذ  عن  للمسؤولين   
 
مفيدة الحالي 
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على   التركيز  خالل  من  التطوير،  زيادة  في  تستخدم 

البحث  التي سيلقي  ب    املجاالت 
ّ
تتطل الضوء عليها، والتي 

بحيث   املعلمين،  كفاءة  تحسين  في  يسهم  ا  محّدد   
 

ال
ّ
تدخ

جميع   احتياجات  لتلبية  كاٍف  بشكل  مستعّدين  يكونون 

 التالميذ بشكٍل عادل. 

 : مشكلة الدراسة

إلى   يسعى  الذي  الوطني،  التحّول  برنامج  نّص 

اململكة   رؤية  أهداف  على وجوب ضمان    2030تحقيق 

للجميع"،  "ا  التعليم والشامل  املنصف  يقوم  لجّيد  الذي 

للتالميذ،   املتنّوعة  باالحتياجات  االعتراف  على 

من   للجميع،  التعليم  جودة  وضمان  لها،  واالستجابة 

التنظيمية   والترتيبات  واملناهج  املعلمين  استعداد  خالل 

مهّمة   خطوة  وهو  املناسبة،  التعليمية  واالستراتيجيات 

الديموقراطية   تحقيق  التعليم،    التعليميةنحو  )وزارة 

في  11  :2019 الذي عقد  بيان ساالمانكا    1994(. وفي 

والتأكيد   الشامل  التعليم  مبدأ  لتبني  دعوة  هناك  كانت 

على ضرورة وصول جميع التالميذ ذوي اإلعاقة للمدارس  

مع   يتناسب  بما  الخدمات  تقديم  ضمان  مع  العادية، 

 (.  UNESCO,1994) االحتياجات الخاصة على اختالفها

املعلمون   يحملها  التي  اإليجابية  االتجاهات  وتعّد 

الشامل   التعليم  في   إحدىنحو  تسهم  التي  املهّمة  العوامل 

( البرنامج  هذا   ; Varcoe,Boyle,2014إنجاح 

Cologan,2012   صفية بيئة  خلق  على  تساعد  فهي   ،)

ن التالميذ املتنّوعين بقدراتهم من املشاركة فيها  
ّ
شاملة تمك

املفاهيم   فيه  تغّيرت  الذي  الوقت  في   
 
خاصة يجب،  كما 

الفروق   على  زون 
ّ
يرك أصبحوا  الذين  املعلمين،  وأدوار 

الفكرة   توحيد  من   
 

بدال التعليمية،  العملية  في  الفردية 

ة واملنهج، من باب االعتقاد بأنه ال يوجد  واملعرفة واملمارس

مكان للتعليم الخاّص في مرحلة جديدة من التطّور الفكرّي  

واالختالف   بالتنّوع  املنادي  والسياس ّي،  واالجتماعّي 

(Oliver, 1996). 

الذين   اإلعاقة  ذوي  التالميذ  نسبة  شهدت  وقد 

الواليات   في  العام  التعليم  صفوف  في  تعليمهم  يتلقون 

ا في العام  املتحد م، حتى وصلت  2017ة األمريكية ارتفاع 

%( في 43%(، بعد أن كانت تشكل نسبة ) 63إلى نسبة )

 م(.2019م )املالكي،  2000العام 

مهمة         تكون  أن  املمكن  فمن  ذلك  على  وبناء 

معّقدة   عملية  التالميذ  من  متنّوعة  مجموعة  تعليم 

م ا؛  ا وتفاني  ا كبير  املعلمين جهد  ب من 
ّ
في  تتطل ر 

ّ
يؤث ما قد 

الشامل   التعليم  تجاه   ,.Deppeler et al)مواقفهم 

2005)  . 

مواقف   لتحسين  الدراسات  من  كثير  أجري  وقد 

الباحثون   استنتجه  ملا  وذلك  ألهميتها،  ا 
 
إدراك مين؛ 

ّ
املعل

نحو    
 
إيجابية  

َ
مواقف ُيظهرون  الذين  املعلمين  أن  من 

 لتعديل طرقهم مل
 
ساعدة  التعليم الشامل هم أكثر عرضة

 ,Good, & Brophy)التالميذ ذوي االحتياجات املتنوعة  

2007; Norwicki & Sandieson, 2002; Sharma et 

al.,, 2006; Subban & Sharma, 2005) 
املعلمين   مواقف  حول  الدراسات  نتائج  وجاءت 

غير   الشامل  التعليم  نحو  أثنائها  وفي  الخدمة  قبل 

سقة. فقد جّمع سكروغس
ّ
 ,.Scruggs et al) وآخرون مت

ا، من    (2011 ا استبانيًّ أربعين تقرير  األبحاث، بما في ذلك 

من   وكوريا    1800أكثر  املتحدة  الواليات  في  معلم 

املعلمين   أن  أثبتوا  وصربيا،  واليونان  وإيطاليا  الجنوبية 

التعليم   تجاه  تتغّير مواقفهم  لم  أثنائها  وفي  الخدمة  قبل 

ملعظم   كان  حيث  إيجابية  الشامل،  مواقف  املعلمين 

نحوه. وعلى النقيض من ذلك خلص بعض الباحثين إلى  

يحملون   ال  أثنائها  وفي  الخدمة  قبل  املعلمين  معظم  أن 

صفوف   في  اإلعاقة  ذوي  وجود  تجاه   
 
إيجابية  

َ
مواقف

العام  ,Varcoe,Boyle,2014 ; Slavica)  التعليم 

2010) . 

املعلمين  أن مواقف  الدراسات  أثبتت بعض    وقد 

الديموغرافية، مثل:   املتغّيرات  ر بعدد ال يحص ى من 
ّ
تتأث

السابق   والتعليم  العمل،  وخبرة  والجنس،  العمر، 
(Avramidis et al.,  2000;  Suc et al., 2016; 
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Chhabra et al., 2010; Forlin et al., 2009; Van 

Reusen et al., 2001)  .  الدراسات بعض  أظهرت  وقد 

جابية بالخبرة السابقة في العمل في  ارتباط االتجاهات اإلي

غالوفيتس  كدراسة  الشامل،  التعليم  ن  وآخري  بيئات 

(Galović et al.,2014) وأحمد وآخرين ،(Ahmmed et 

al., 2012)    دراسة أظهرته  ما  ذلك  من  النقيض  وعلى 

، التي أظهرت أن  (Varcoce, Boyle, 2014)فاركو وبويل  

مين.  
ّ
جاهات املعل

ّ
تجربة التدريس كان لها تأثير سلبّي في ات

ر بعدم كفاية  
ّ
جاهات تتأث

ّ
دت بعض الدراسات أن االت

ّ
وأك

وآخرين   مثل دراسة سو  املعلمين،   ,.Suc et al)تدريب 

وسوبنبنت  (2016  ,.Sukbunpant et al)ن  وآخري، 

وسونق  (2013  ،(Song, 2016)د
ّ
أك ما  وهذا  ا ،  أيض  ته 

وبويل   فاركو  التي  (Varcoce, Boyle, 2014)دراسة   ،

اتجاهات   في  تدريبية  وحدة  الختيار  اإليجابي  األثر  ّبينت 

ا، وبالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة،   املعلمين. وعموم 

وأرِجع   االتجاهات،  بخصوص  مّتفقة  غير  نتائج  ظهرت 

كانت ذات  السبب إلى تأثير املتغّيرات في االتجاهات، سواء 

 تأثير إيجابي أو سلبي. 

اتجاهات   في  تذبذب  من  الباحثة  ملسته    وملا 

من الشامل  التعليم  نحو  الزيارات    املعلمات  خالل 

ب  
ّ
امليدانية للمدارس، وألن التعليم الشامل الناجح يتطل

إيجابية   بمواقف  أكفاء  -Hussien & al)معلمين 

qaryouti, 2014)    إلى التعّرف  إلى  الحاجة  ظهرت 

الشامل،   التعليم  نحو  العام  التعليم  مات 
ّ
معل جاهات 

ّ
ات

إنجاح البرنامج   رة في مواقفهن، خاصة أن 
ّ
املؤث والعوامل 

من   املعلمات  تحمله  ما  على  بناء  كبير  بشكل  يتحّدد 

جاهات. 
ّ
 ات

تلخي التساؤل  ويمكن  في  الدراسة  مشكلة  ص 

التعليم  اآلت نحو  العام  التعليم  معلمات  جاهات 
ّ
ات ما  ي: 

 ؟  الشامل

 أسئلة الدراسة: 

ما هي اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليم   -

 الشامل؟ 

 بين متوسط   -
 
درجات  هل توجد فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املؤهل العلمي؟  املعلمين في االتجاهات تعزى 

 بين متوسط   -
 
درجات  هل توجد فروق دالة إحصائيا

تعزى  االتجاهات  في  سنوات    املعلمين  عدد  ملتغير 

 الخبرة؟ 

 بين متوسط   -
 
درجات  هل توجد فروق دالة إحصائيا

تعزى  االتجاهات  في  الدورات    املعلمين  ملتغير 

 التدريبية في التعليم الشامل؟ 

 أهداف الدراسة:  

 ي: تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأت

معرفة اتجاهات معلمات التعليم العام نحو التعليم   -

 الشامل. 

أثر   - اآلتية:دراسة  املتغيرات  من  ا  كل  لعلمي،  املؤهل 

الخبرة سنوات  في  عدد  التدريبية  الدورات   ،

 االتجاهات نحو التعليم الشامل. 

 أهمية الدراسة: 

الحالية   - الدراسة  تضيف  أن  في  الباحثة  تأمل 

اتجاهات   حول  ومعارف  معلومات  العربية  للمكتبة 

أن   املمكن  من  لذا  الشامل؛  التعليم  نحو  املعلمات 

التعليم    تكون  مجال  في  إثراء  الحالية  الدراسة 

 الشامل.  

املعنيين   - الدراسة  هذه  نتائج  تفيد  أن  املمكن  -من 

والقرارات السياسات  خطط  -صناع  تطوير  عند 

 وبرامج خاصة بالتعليم الشامل. 

 حدود الدراسة:  

 تتحدد الدراسة الحالية باآلتي: 

البشرية:    - من    تكونتالحدود  الحالية  الدراسة  عينة 

في   الشامل  للتعليم  املطبقات  العام  التعليم  معلمات 

التعليم الشامل في   املدارس االبتدائية التي تطبق برنامج 

 مدينة الرياض. 

الزمانية:    - الدراسة الحدود  تطبيق  الفصل    تم  خالل 

 . (هـ1441-1440)  األول 
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معلمات    - اتجاهات  معرفة  املوضوعية:  التعليم  الحدود 

 العام نحو التعليم الشامل. 

 مصطلحات الدراسة:  

 (: Attitudesاالتجاهات) 

يحدد    ا  نسبي  مكتسب  استعداد  أو  "نزعة  هي 

أو   األفكار  أو  األشخاص  حيال  الفرد  استجابات 

يذكر  22 ، 2005 املوضوعات")البدري، كما  وتتكون   ،)

به  1982بلقيس) )ويقصد  معرفي  أجزاء:  ثالثة  من   )

بمشاعر   )تختص  انفعالي  املوضوع(،  حول  املعلومات 

التي  األفراد نحو موضوع معين(، وسلوكي )يتمثل ب األفعال 

 يقوم بها األفراد تجاه املوضوع(. 

التي   الدرجات  بأنها:  ا  إجرائيًّ االتجاهات  عّرف 
ُ
وت

عليها   العامسيحصل  التعليم  تطبيق    معلمات  خالل  من 

أعدته   والذي  الشامل  التعليم  نحو  االتجاهات  مقياس 

 الباحثة. 

 (: Inclusive education)  التعليم الشامل

فعالة  هو وسيلة إلنشاء مدارس   وصفوف دراسية 

بمن   التالميذ  لجميع  التعليمية  االحتياجات  تلبية  فيها  يتم 

األ ذوو فيهم  )  شخاص   &,Priyadarshiniاإلعاقة 

Thangarajathi, 2017 .) 

ا بأنه: تعليم يتضمن   وُيعّرف التعليم الشامل إجرائي 

من  اإلعاقة  وذوي  العاديين    الفئاتمختلف    التالميذ 

لهم   تقدم  السعودية والذين  العربية  اململكة  في  الخدمات 

العوق    السمعي والبصري العوق  ذوو  :  وهم والعقلي وتعدد 

واالنفعالية   السلوكية  واالضطرابات  التوحد  واضطراب 

والعوق الجسمي والصحي واضطرابات اللغة والكالم وفرط 

 ن.كة وتشتت االنتباه والصم املكفوفو الحر 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 الدراسة: منهج  أ.

استخدام عن  تم  لإلجابة  املسحي  الوصفي    املنهج 

التربوية  الظاهرة  الدراسة، والذي يقوم على دراسة  أسئلة 

وا الواقع  في  توجد  كما  ا،  ووصفها،  وكيف  ا  كمًّ عنها  لتعبير 

ا؛  ويعد   ألنه ال يقف عند جمع املعلومات    هذا املنهج مناسب 

إلى   التوصل  إلى  يسعى  إنه  بل  التربوية،  بالظاهرة  املرتبطة 

خالل   من  وتطويره،  الواقع  فهم  في  تساهم  استنتاجات 

لتطوير   الالزمة  الوسائل  وبيان  وتفسيرها  الظاهرة  تحليل 

 (.2012الواقع وتحسينه)العساف، 

ث  وقد اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب البح 

تتناسب   والتي  البيانات  وتحليل  جمع  في  الكمي)االستبانة( 

املتبع،   املسحي  املنهج  عن  و مع  تنتج  التي  البيانات  تحليل 

ربط   بهدف  تحليلي  وصف  إلى  األرقام  وتحويل  األداة  هذه 

ومحاولة   السابقة  بالدراسات  الحالية  الدراسة  نتائج 

 املقارنة والتفسير فاالستنتاج. 

 مجتمع الدراسة:  ب.

مجتمع الدراسة من معلمات التعليم العام في   ن كو  ت

الشامل   التعليم  برنامج  فيها  بق 
ُ
ط التي  االبتدائية  املدارس 

 .   (2)  هـ في مدينة الرياض، وعددها1441-1440للعام 

 : ت.عينة الدراسة

 أي   العينة من   تكونت
 

جميع معلمات    املجتمع كامال

املدار  في  الشامل  للتعليم  املطبقات  العام  س  التعليم 

مدينة   في  الشامل  التعليم  برنامج  تطبق  التي  االبتدائية 

أخذ  الرياض تم  العينة  على  البحث  لتطبيق  ا  وتمهيد   ،

موافقة من لجنة أخالقيات البحث العلمي في جامعة امللك  

من   املوافقة  أخذ  ثم  ومن  للتعليم  سعود  العامة  اإلدارة 

وقد  ،  على العينة  الورقية  لتوزيع االستبانة  بمنطقة الرياض

 ي: على النحو اآلتكانت العينة موزعة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة (: 1جدول )

 املجموع  أعداد معلمات التعليم العام اسم املدرسة االبتدائية 

  19 مدرسة آمنة بنت األرقم

 17 381مدرسة  36
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ــة ) ـــ ـــــتعادت الباحثـ ــبته 26اسـ ـــ ــا نسـ ـــ ــتبانة أي مـ ـــ ( اسـ

%( مــــــــن مجتمــــــــع الدراســــــــة، كانــــــــت جميعهــــــــا صــــــــالحة 72)

( اســتبانة معلمــة تعلــيم عــام مــن 12للتحليــل اإلحصــا)ي، )

( اســــتبانة معلمــــة تعلــــيم 14مدرســــة آمنــــة بنــــت األرقــــم، و)

 (.381عام كانت من املدرسة )

  :الدراسةث. أداة 

 ;Bailey,2004) بعد مراجعة الدراسـات السـابقة

Butakor et al., 2018;Forlin et al., 2011;  Miesera, 

& Gebhardt, 2018; Pasha,2012 ; Sokal 

,&Sharma, 2017)    بهـدف تحديـد النقـاط املهمـة التـي ،

تســاهم فــي قيــاس االتجاهــات لــدى املعلمــين، باإلضــافة إلــى 

املطلــــــــوب جمعهـــــــا بحيــــــــث تكـــــــون وثيقــــــــة  تحديـــــــد البيانـــــــات

الصلة بأهداف وطبيعة الدراسة. كذلك صياغة العبـارات 

الـــواردة فـــي االســـتبانة بحيـــث تتناســـب مـــع كـــل مـــن املســـتوى 

الثقــافي والعلمــي للمبحــوثين مــع مراعــاة التسلســل املنطقــي 

واالعتمــاد علـــى العبــارات التـــي تتصـــل بشــكل وثيـــق ومباشـــر 

 .بموضوع الدراسة

ممت اســــــــــــ ــــات صــــــــــــُ ـــ ــــات معلمـــــ ـــ ــــاس اتجاهـــــ ـــ تبانة لقيـــــ

التعلــيم العــام نحــو التعلــيم الشــامل علــى اعتبــار أنهــا أحــد 

ـــــــن  ـــ ـــــــب عـ ـــ ـــــــداف وتجيـ ـــ ـــــــق األهـ ـــ ــي تحقـ ـــــ ـــ ـــــــة التـ ـــ األدوات العلميـ

التســـــــاؤالت، تكونـــــــت مـــــــن جـــــــزأين، الجـــــــزء األول: يتضـــــــّمن 

رات ذات العالقـــــــــــــة بخصـــــــــــــائص  خمســـــــــــــة أســـــــــــــئلة للمتغيـــــــــــــّ

ـــــدد  املشـــــاركين بعينـــــة الدراســــــة، وهـــــي: )املؤهــــــل العلمـــــي، عـ

ســـنوات الخبـــرة، الـــدورات التدريبيـــة فـــي التعلـــيم الشـــامل(، 

( فقـــرة تعكـــس اتجاهـــات 41أمـــا الجـــزء الثـــاني: فيتضـــّمن )

معلمــات التعلــيم العــام نحــو التعلــيم الشــامل، موزعــة علــى 

( فقـــرة، البعـــد 14األبعـــاد الرئيســـة اآلتيـــة: البعـــد املعرفـــي )

 ( فقرة، 15السلوكي)

ة. وقد كانـت االسـتجابة ( فقر 12والبعد االنفعالي )

ا، أوافــــــق،  علــــــى املقيــــــاس علــــــى النحــــــو اآلتــــــي: )أوافــــــق تمامــــــ 

ا(، حيـــث إن: أوافــــق  ــد  ــر موافـــق، غيــــر موافـــق أبـ محايـــد، غيـ

ا= ا =5تمام   (. 1، غير موافق أبد 

ـــــة  ـــــتخدمت الباحثـــــ ـــ ـــــائج اسـ ـــير النتـــــ ــ ـــ ـــهيل تفسـ ــ ـــ ولتسـ

ــة عـــن بنـــود األداة،  ــي لتحديـــد مســـتوى اإلجابـ األســـلوب اآلتـ

ا= حيــــــــــث أعطــــــــــي وزن ــدًّ ــاٍل =5للبــــــــــدائل: عــــــــــاٍل جــــــــ ، 4، عــــــــ

ا=2، منخفض=3متوسط= ، ثم صـّنفت 1، منخفض جدًّ

تلــــك اإلجابــــات إلــــى خمســــة مســــتويات متســــاوية املــــدى مــــن 

 :خالل املعادلة اآلتية

 4)أصغر قيمة للمقياس( = 1 –)أكبر قيمة للمقياس(   5

 :ثبات أداة الدارسة

ــا  ـــ ـــــة ألفـ ـــــتخدام معادلـ ـــــات األداة باسـ ـــــاب ثبـ ـــــم حسـ تـ

( قيمــــة معامــــل الثبــــات 1كرونبــــاو ويوضــــح الجــــدول رقــــم )

 .لكل جزء من أجزاء االستبانة

 (: قيم معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة 2جدول )

 معامل الثبات            عدد البنود                       املحور 

 0.864                              14      البعد املعرفي  

 0.944                              15      البعد السلوكي 

           0.94                  12                                     البعد االنفعالي

 0.948                               41      كامل االستبانة          

( أن قـيم معـامالت الثبــات 2الجـدول رقــم )ويتضـح مـن       

مرتفعة مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 

 الثبات.

 صدق االتساق الداخلي:

الذي   للمحور  الكلية  بالدرجة  العبارات  تماسك  من  للتأكد 

تنتمي إليه نقوم بقياس صدق االتساق الداخلي لألداة من  

أفراد   استجابات  بيانات  معامالت  خالل  بحساب  الدراسة 

الكلية   والدرجة  املحور  عبارات  من  عبارة  كل  بين  االرتباط 

 للمحور الذي تنتمي إليه 
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 ة الكلية للمحور الذي تنتمي إليهاالرتباط لكل عبارة من عبارات املحور بالدرج  معامالت (: 3)جدول 

 معامل االرتباط 

 البعد االنفعايل البعد السلوكي  البعد املعرف  م

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 **  

15  0.866 **  

 0.05)*( دالة عند                    0.01)**( دالة عند 

 

 ( رقم  الجدول  من  معامالت  3يتضح  جميع  أن   )

( مستوى  عند   
 
إحصائيا دالة  (،  0.05و    0.01االرتباط 

مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات املحور والدرجة  

 الكلية للمحور. 

 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج وتحليلها: 

 وصف العينة: البيانات األولية: 

 املؤهل العلمي:

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

 النسبة )%( التكرار املؤهل العلمي 

 57.7 15 بكالوريوس 

 42.3 11 دبلوم 

 100 26 املجموع
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% مـــــــن أفـــــــراد العينـــــــة 57.7( أن 4يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول )

ــــي بكــــالوريوس، وأن  ــــؤهلهم 42.3مــــؤهلهم العلمـ ــــنهم مـ % مـ

 العلمي دبلوم.

 عدد سنوات الخبرة:

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

 النسبة )%( التكرار عدد سنوات الخبرة 

 15.4 4 سنوات  5أقل من 

 84.6 22 سنوات فأكثر  10

 100 26 املجموع

 

% من أفـراد العينـة عـدد 84.6( أن 5يتضح من الجدول )

% مـنهم 15.4سنوات فأكثر، وأن  10سنوات خبرتهم من 

 سنوات. 5عدد سنوات خبرتهم أقل من 

ــابقة حـــــــــــول التعلـــــــــــيم  الحصــــــــــول علـــــــــــى دورات تدريبيـــــــــــة ســــــــ

 الشامل:

 

 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحصول على دورات (: 6)جدول 

 دريبية سابقة حول التعليم الشامل ت
 النسبة )%( التكرار اإلجابة 

 57.7 15 نعم

 42.3 11 ال

 100 26 املجموع

 

% من أفراد العينة  57.7( أن  6يتضح من الجدول ) 

حصلوا على دورات تدريبية سابقة حول التعليم الشامل،  

% منهم لم يحصلوا على دورات تدريبية سابقة  42.3وأن  

 حول التعليم الشامل. 

 إجابة تساؤالت الدراسة:

ــــؤال-4-1 األول: مـــــــــا هـــــــــي اتجاهـــــــــات معلمـــــــــات  الســـــ

 التعليم العام نحو التعليم الشامل؟

هــــذا الســــؤال تــــم حســــاب التكــــرارات  لإلجابــــة عــــن  

ــــل  ــــد ولكـ ــــل بعـ ــــابية لكـ ــــطات الحسـ ــــة واملتوسـ ــــب املئويـ والنسـ

( يوضــــح 7فقــــرة مــــن فقــــرات أداة البحــــث، والجــــدول رقــــم )

عبــارات البعــد األول وهــو البعــد املعرفــي واملعنــي باملعلومــات 

واملعتقدات والقيم واآلراء التي لدى معلمات التعليم العام 

 نحو التعليم الشامل.

 البعد األول: البعد املعرفي:-4-1-1

 

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

 التعليم الشامل 

 م
 

 العبارة 

افق  أو

 
 
 تماما

افق   محايد أو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 اطالقا

 املتوسط 
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

1 

بأن   رؤيا  أرى  أهداف  يحقق  الشامل  التعليم 

خدمات    2030التعليم   إتاحة  إلى  تهدف  والتي 

 التعليم لجميع التالميذ. 

 0 0 4 13 9 ك
4.19 0.694 

9 

% 34.6 50 15.4 0 0  

2 
ذوي   التالميذ  تعليم  هو  الشامل  التعليم  بأن  أرى 

 اإلعاقة مع بقية التالميذ طوال اليوم. 

 0 1 0 16 9 ك
4.27 0.667 

6 

% 34.6 61.5 0 3.8 0  

3 

بالتقدم  تسمح  الشاملة  املدرسة  أن  أعتقد 

عن  النظر  بغض  التالميذ  لجميع  األكاديمي 

 إعاقتهم.

 0 1 3 10 12 ك
4.27 0.827 

7 

% 46.2 38.5 11.5 3.8 0  

4 
في  للعمل  ا  مستعد  يكون  أن  املعلم  على  ينبغي 

 مدارس التعليم الشامل. 

 0 0 3 10 13 ك
4.38 0.697 

4 

% 50 38.5 11.5 0 0  

5 
أولياء  تعاون  على  الشاملة  املدرسة  فلسفة  تؤكد 

التعليمي  البرنامج  يدعم  بما  املعلمين  مع  األمور 

 0 0 0 13 13 ك
4.50 0.510 

2 

% 50 50 0 0 0  
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 م
 

 العبارة 

افق  أو

 
 
 تماما

افق   محايد أو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 اطالقا

 املتوسط 
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

 ألبنائهم بشكل مناسب. 

6 

لكي تتحقق أهداف التعليم الشامل ينبغي تفعيل 

أدوار املستشارين بما يدعم تنوع احتياجات جميع 

 التالميذ بدون استثناء.

 0 0 0 8 18 ك
4.69 0.471 

1 

% 69.2 30.8 0 0 0  

7 

يعزز  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  وجود  أن  أعتقد 

والتالميذ   اإلعاقة  ذوي  التالميذ  بين  العالقة 

 اآلخرين. 

 0 0 2 13 11 ك
4.35 0.629 

5 

% 42.3 50 7.7 0 0  

8 
صفوف التعليم لدي خبرة كافية تؤهلني للعمل في  

 الشامل. 

 1 3 9 8 5 ك
3.50 1.06 

12 

% 19.2 30.8 34.6 11.5 3.8  

9 
تدعم  التي  والتشريعات  بالقوانين  معرفة  لدي 

 املمارسات التعليمية الشاملة. 

 0 1 10 10 5 ك
3.73 0.827 

11 

% 19.2 38.5 38.5 3.8 0  

10 
على   الشامل  التعليم  تجربة  تعميم  جميع ينبغي 

 املدارس في اململكة العربية السعودية. 

 0 3 3 12 8 ك
3.96 0.958 

10 

% 30.8 46.2 11.5 11.5 0  

11 
السلوك  يسهل  الشامل  التعليم  أن  أعتقد 

 االجتماعي املناسب بين جميع التالميذ. 

 0 0 4 12 10 ك
4.23 0.710 

8 

% 38.5 46.2 15.4 0 0  

12 
وجود   أن  داخل  أعتقد  اإلعاقة  ذوي  من  تالميذ 

 الصف يقلل من قدرة املعلم على التدريس الجيد.

 1 6 4 9 6 ك
2.50 1.20 

13 

% 23.1 34.6 15.4 23.1 3.8  

13 

التعليم  صفوف  في  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  يتعلم 

معلمين  لوجود  وذلك  أفضل  بشكل  الخاص 

ا. ا خاص   مدربين تدريب 

 0 1 9 10 6 ك
2.19 0.849 

14 

% 23.1 38.5 34.6 3.8 0  

14 

في  لاللتحاق  بحاجة  العام  التعليم  معلمي  أن  أرى 

التعامل   على  قدرتهم  من  تحسن  مهنية  دبلومات 

 مع التالميذ ذوي اإلعاقة.

 0 0 2 9 15 ك
4.50 0.648 

3 

% 57.7 34.6 7.7 0 0  

 0.476االنحراف املعياري العام =   ، 3.94املتوسط الحسابي العام = 

 

( رقم  الجدول  في  املوضحة  النتائج  (  7من خالل 

التي   واآلراء  والقيم  واملعتقدات  املعلومات  أن  لنا  يتضح 

على   ا  إيجابي  أثرت  الشامل  التعليم  حول  العينة  لدى 

الشامل   التعليم  نحو  املعلمات  بمتوسط  اتجاهات 

الثانية من مقياس  3.94) الفئة  في  يقع  متوسط  (، وهو 

( املتدرج من واحد إلى خمسة،   4.20 – 3.41ليكرت من ) 

في   االبتدائية  املرحلة  معلمات  أن  النتائج  من  ويتضح 

على   موافقات  الرياض  بمدينة  الشامل  التعليم  مدارس 

 معظم العبارات الواردة في هذا البعد.

بالبعد   يتعلق  وهو  وفيما  البحث  أداة  في  الثاني 

عينة   وتصرفات  استجابات  يعني  والذي  السلوكي  البعد 

خالل   من  ويظهر  الشامل،  التعليم  نحو  الدراسة 

 ( استجابات أفراد عينة الدراسة: 8الجدول رقم )

 البعد الثاني: البعد السلوكي:  -4-1-2
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول طريقة استجابتهم أو تصرفهم نحو : (8جدول )

 التعليم الشامل 

 م
 

 العبارة 

افق  أو

 
 
 تماما

افق   محايد أو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 اطالقا

 املتوسط 
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

1 
صفوف لدي خبرة عملية كافية تؤهلني للعمل في 

 التعليم الشامل. 

 1 2 15 4 4 ك
3.31 0.970 15 

% 15.4 15.4 57.7 7.7 3.8 

2 
نعمل بصفتنا تربويين داخل املدرسة بشكل 

 جماعي.

 0 0 3 14 9 ك
4.12 0.909 3 

% 34.6 53.8 11.5 0 0 

3 
أتلقى الدعم املناسب من اإلداريين العاملين  

 داخل املدرسة عند الحاجة.

 0 3 6 10 7 ك
3.81 0.981 12 

% 26.9 38.5 23.1 11.5 0 

4 
تتم متابعة برنامج التعليم الشامل من اإلداريين 

 خارج املدرسة بشكل مستمر.

 0 6 8 7 5 ك
3.42 1.06 14 

% 19.2 26.9 30.8 23.1 0 

5 
يطور التربويون عالقات فعالة بين جميع 

 التالميذ خارج الصف.

 0 5 6 11 4 ك
3.54 0.989 13 

% 15.4 42.3 23.1 19.2 0 

6 
يشارك املعلم املساعد معلم الصف في أداء 

 املهام املوكلة إليه. 

 0 4 2 10 10 ك
4 1.05 9 

% 38.5 38.5 7.7 15.4 0 

7 

يوفر أخصا)ي االضطرابات السلوكية الدعم 

الالزم لي عند مواجتهي ألي مشكلة سلوكية داخل 

 الصف. 

 0 2 5 8 11 ك
4.08 0.977 5 

% 42.3 30.8 19.2 7.7 0 

8 

ف املنهج الدراس ي بما يتناسب مع   أكّيِ

االحتياجات الفردية لكل طالب مهما كانت 

 إعاقته.

 0 0 6 12 8 ك
4.08 0.744 4 

% 30.8 46.2 23 0 0 

9 
أشارك في تقييم التالميذ ذوي اإلعاقة ليحصلوا  

 املناسبة.على الخدمات 

 0 2 3 13 8 ك
4.04 0.871 7 

% 30.8 50 11.5 7.7 0 

10 

أدرس التالميذ ذوي اإلعاقات الشديدة مع توفر 

 الدعم الالزم.

 

 0 2 8 9 7 ك
3.81 0.939 11 

% 26.9 34.6 30.8 7.7 0 

11 
أعدل البيئة املادية بحيث تكون مناسبة للطالب 

 ذوي اإلعاقة.

 0 0 8 11 7 ك
3.96 0.774 10 

% 26.9 42.3 30.8 0 0 

12 
أشجع التالميذ ذوي اإلعاقة للمشاركة في جميع 

 األنشطة االجتماعية داخل الصف.

 0 0 2 11 13 ك
4.42 0.643 1 

% 50 42.3 7.7 0 0 

13 
ألبي االحتياجات التعليمية للطالب ذوي  

 اإلعاقة.

 0 0 3 14 9 ك
4.23 0.852 2 

% 34.6 53.8 11.5 0 0 

14 

لدي القدرة على ضبط سلوك التالميذ الذين 

لديهم مشكالت سلوكية بما يتناسب مع 

 خصائصهم. 

 0 3 3 11 9 ك
4 0.980 8 

% 34.6 42.4 11.5 11.5 0 

15 

أتعرف على االحتياجات التعليمية الفردية حتى 

مع وجود اختالف بين أداء التالميذ داخل 

 الصف. 

 0 1 4 14 7 ك
4.04 0.774 6 

% 26.9 53.8 15.4 3.8 0 

 0.673، االنحراف املعياري العام =  3.92املتوسط الحسابي العام = 
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( الجدول رقم  في  املوضحة  النتائج  (  8من خالل 

العينة   التي لدى  أن االستجابات والتصرفات  لنا  يتضح 

إيجابية بمتوسط ) التعليم الشامل كانت  (،  3.92نحو 

ليكرت   مقياس  من  الثانية  الفئة  في  يقع  متوسط  وهو 

( خمسة،  4.20  –  3.41من  إلى  واحد  من  املتدرج   )

ا التعليم  معلمات  أن  يعني  على  وهذا  موافقات  لعام 

 العبارات الواردة في البعد السلوكي.

وللتعرف على استجابات عينة الدراسة في البعد  

 ( الجدول  أظهر  عينة  9املعرفي  أفراد  استجابات   )

 الدراسة كما هي موضحة أدناه على النحو اآلتي:

 البعد الثالث: البعد االنفعالي: -4-1-3

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

 الشامل 

 م
 

 العبارة 

افق  أو

 
 
 تماما

افق   محايد أو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 اطالقا

 املتوسط 
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

1 
ذوي أشعر بالقلق عند تدريس تالميذ من 

 اإلعاقة.

 0 10 4 7 5 ك
2.73 1.18 7 

% 19.2 26.9 15.4 38.5 0 

2 

أشعر بعدم الراحة بسبب األعباء اإلضافية  

الناتجة عن العمل في صفوف التعليم 

 الشامل. 

 2 7 4 9 4 ك
2.77 1.24 6 

% 15.4 34.6 15.4 26.9 7.7 

3 
أفكر باالنتقال إلى مدرسة ال تتضمن برنامج 

 تعليم شامل. 

 5 8 1 7 5 ك
3.04 1.48 5 

% 19.2 26.9 3.8 30.8 19.2 

4 
أشعر بالقلق ألني ال أمتلك املعارف الالزمة  

 لتدريس ذوي اإلعاقة. 

 2 6 5 8 5 ك
2.69 1.25 9 

% 19.2 30.8 19.2 23.1 7.7 

5 
أشعر بالقلق ألنه من الصعب أن أعطي  

 التالميذ.االهتمام املناسب لجميع 

 0 9 2 9 6 ك
2.54 1.20 10 

% 23.1 34.6 7.7 34.6 0 

6 
أشعر بأن التعليم الشامل ال يفيد إال التالميذ 

 ذوي اإلعاقات البسيطة. 

 0 9 2 7 8 ك
2.46 1.27 12 

% 30.8 26.9 7.7 34.6 0 

7 

ف املناهج  أشعر باإلحباط إذا لزم األمر أن أكّيِ

االحتياجات الفردية لجميع الدراسية لتلبي 

 التالميذ.

 0 8 4 7 7 ك
2.50 1.20 11 

% 26.9 26.9 15.4 30.8 0 

8 
أشعر بالغضب عندما ال أستطيع فهم  

 التالميذ ذوي اإلعاقة.

 2 7 6 4 7 ك
2.73 1.34 8 

% 26.9 15.4 23.1 26.9 7.7 

9 
أشعر بالقلق لوجود التالميذ ذوي اإلعاقة 

 الصف بغض النظر عن شدة اإلعاقة. داخل  

 3 11 1 8 3 ك
3.12 1.30 4 

% 11.5 30.8 3.8 42.3 11.5 

10 
أشعر بأن التعليم الشامل يساعد في القضاء  

 على االتجاهات السلبية نحو اإلعاقة.

 0 0 3 15 8 ك
4.19 0.634 2 

% 30.8 57.7 11.5 0 0 

11 
متنوعين داخل  أشعر بأن وجود تالميذ 

 الصف يساهم في تقبل االختالف بين التالميذ.

 0 0 2 15 9 ك
4.27 0.604 1 

% 34.6 57.7 7.7 0 0 

12 

ساهمت تجربتي السابقة في العمل مع التالميذ 

ذوي اإلعاقة برغبتي في االنضمام للعمل في 

 املدرسة الحالية. 

 0 2 9 8 7 ك
3.77 0.951 3 

% 26.9 30.8 34.6 7.7 0 
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 م
 

 العبارة 

افق  أو

 
 
 تماما

افق   محايد أو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 اطالقا

 املتوسط 
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

 0.923، االنحراف املعياري العام = 3.06املتوسط الحسابي العام = 

 

( رقم  الجدول  في  املوضحة  النتائج  خالل  (  9من 

كانت   العينة  لدى  التي  واالنفعاالت  املشاعر  أن  يتضح 

 ( بمتوسط  الفئة  3.06محايدة  في  يقع  متوسط  وهو   ،)

من)  ليكرت  مقياس  من  املتدرج  3.40  –  2.61الثالثة   )

التعليم   معلمات  أن  يعني  وهذا  خمسة،  إلى  واحد  من 

 الواردة في هذا البعد. العام محايدات على العبارات 

قة  
ّ
املتعل الثالثة،  األبعاد  لنتائج  السابق  العرض 

العام نحو   التعليم  مات 
ّ
جاهات معل

ّ
ات "ما  بالسؤال األول: 

مت   ّسِ
ُ
ق السؤال  هذا  عن  لإلجابة  الشامل"؟  التعليم 

رئيسة:   أبعاد  ثالثة  إلى  العام  التعليم  معلمات  اتجاهات 

وقد أظهرت نتائج الدراسة  املعرفّي، والسلوكّي، واالنفعالّي.  

  
 
جاهاٍت إيجابية

ّ
الحالية أن لدى معلمات التعليم العام ات

البعدين   التعليم الشامل، من خالل االستجابة على  نحو 

)املعرفّي، والسلوكّي(، ويمكن تفسير االتجاهات اإليجابية  

املجتمعي   الوعي  بازدياد  العام  التعليم  معلمات  لدى 

األخير  اآلونة  في  ا،  العام،  عموم  التعليم  معلمات  لدى  ة، 

زيادة   إلى  إضافة  وحقوقهم،  اإلعاقة  بذوي  ا  وخصوص 

في   البرامج وتطّبقها  التعليم  وزارة  تقّرها  التي  والخدمات 

في   وتعليمهم  اإلعاقة  ذوي  دمج  تدعم  والتي  املدارس، 

 مدارس التعليم العام.  

وتّتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من باشا  

(Pasha, 2012)  وخان وآخرين ،(Khan et al., 2017)  ، 

أظهر  (Bhatnagar, Das, 2014)وبهاتناغار وداس   التي   ،

التعليم   نحو  إيجابية  جاهات 
ّ
ات العام  التعليم  معلمو  فيها 

الشامل. وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  

والقريوتي   ،  (Hussien & Al-Qaryouti, 2014)حسين 

ن معلمي التعليم العام أظهروا من خالل  التي أشارت إلى أ 

اتجاهاٍت   واملعرفّي(  )السلوكّي،  البعدين  على  االستجابة 

 تجاه التعليم  
 
 محايدة

 

 

سو   دراسة  أظهرته  ما  مع  كذلك  وتختلف  الشامل.  

املعلمون  (Suc et al., 2016)وآخرين   فيها  انقسم  التي   ،

جاهات اإليجابية والسلبية.
ّ
 بين االت

أما البعد الثالث )االنفعالّي(، الذي يعني ما تحمله  

ق بالتعليم الشامل،  
ّ
مات من مشاعر نحو كل ما يتعل

ّ
املعل

ا على استجابة   فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية استناد 

جاهات  
ّ
ات لهن   أن  البعد  هذا  على  العام  التعليم  معلمات 

النتيجة م الشامل. وتّتفق هذه  التعليم  ع ما  محايدة نحو 

والقريوتي   حسين  دراسة  في  -HUSSIEN & Al)ورد 

Qaryouti, 2014)  
 
استجابة املعلمون  فيها  أظهر  التي   ،

التعليم   ا على الُبعد االنفعالّي لدى معلمي   استناد 
 
محايدة

وآخرين   سريفاستافا  من  كل  دراسة  مع  وكذلك  العام. 

(Srivastava et al., 2017)    وآخرين غالوفيتس  ودراسة 

(Galović et al., 2014)  جاهات
ّ
ات أن  أظهرتا  اللتين   ،

 معلمي التعليم العام محايدة نحو التعليم الشامل.  

ا   ا محايد  وقد أظهرت معلمات التعليم العام موقف 

التعليم   عن  الناتجة  اإلضافية  باألعباء  شعورهن   تجاه 

الشامل. وهذا يختلف مع ما ورد في دراسات قانوسنوثيري 

 ,Gunnþórsdóttir & Jóhannesson)ويوهانسون  

وسالوفييتا  (2014  ،(Saloviita, 2018)  وآخرين وسو   ،

(Suc et al., 2016)  التعليم معلمي  أن  أظهرت  التي   ،

اإلضافي  العبء  من  يزيد  الشامل  التعليم  أن  يرون  العام 

 عليهم؛ مما يسهم في عدم رضاهم عن النظام املدرس ّي.  

تجاه   مشاعرهن   في  محايٌد  اتجاٌه  للمعلمات  وكان 

والقلق    ،
ّ
الصف داخل  اإلعاقة  ذوات  التلميذات  وجود 

دراسة   في  ورد  ما  مع  كذلك  ويختلف   . تدريسهن  عند 

ذكر  (Kocbeker - Eid, 2016)عيد    -كويكبيكر التي   ،

ا من وجود التالميذ   فيها أن لدى معلمي التعليم العام قلق 

داخ  اإلعاقة  فيهم  ذوي  يؤثر  أن  بدون  ولكن   ،
ّ
الصف ل 

شعور   عن  ا  ناتج  يكون  قد  بأنه  ر  ّسِ
ُ
ف ما  وهو  ا،  سلب 
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احتياجات   إلى  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  بحاجة  مين 
ّ
املعل

تلبيتها   عليهم  الصعب  من  يكون  فقد  مختلفة؛  تعليمية 

 بسبب افتقارهم إلى الخبرة واملعرفة.

العام  التعليم  معلمات  استجابات  إلى  وبالنظر 

هذه   أن  الباحثة  تعتقد  الشامل  التعليم  نحو  عاّمة 

ينتج   أن  املفترض  من  ألن  عة؛ 
ّ
متوق تكون  ال  قد  النتيجة 

مات في البعدين  
ّ
عن االتجاه اإليجابي، الذي كان لدى املعل

تجاه   ا  أيض  إيجابية  انفعاالٌت ومشاعُر  والسلوكّي،  املعرفّي 

وليست   الصف،  داخل  اإلعاقة  ذوات  التلميذات  وجود 

املشاعر  مح من  مرتِفٌع  معّدٌل  ع 
 
املتوق إن  إذ  ايدة؛ 

ويمكن   الشامل.  التعليم  بشأن  أقل    
ُ
ومخاوف اإليجابية، 

اتجاهاتهن   من  العام  التعليم  معلمات  د 
ّ
تأك عدم  تفسير 

مات  
ّ
معل حاجة  يظهر  ر 

ّ
مؤش بأنه  االنفعالي  الُبعد  تحت 

التعليم العام إلى مزيد من التأهيل والتدريب الذي يدعم  

تعد  انف االنفعاالت  ألن  إيجابية؛  أكثر  ويجعلها   ، عاالتهن 

جاهات. 
ّ
ا من مكّونات االت ا مهمًّ  مكّون 

بين   ارتباط  هناك  يكون  أن  املنطقي  من  ألن 

واملعرفّي(   السلوكّي  )أي  لالتجاه  املكّونة  الثالثة  الجوانب 

مات  
ّ
معل معارف  كانت  ما  فمتى  )االنفعالّي(،  بالجانب 

حول   العام    التعليم 
 
وإيجابية  

 
عالية الشامل  التعليم 

سينعكس على استجاباتهن الفاعلة نحو التعليم الشامل  

وتوافق   الحالية،  الدراسة  خالل  من  ظهر  ما  وهذا  أكثر. 

ا مع ما ورد في دراسة بهاتناغار وداس    ,Bhatnagar)أيض 

Das, 2014)  بالتعليم املعلمين  معارف  أن  دت 
ّ
أك التي   ،

تن رات 
ّ
مؤش تعد   التعليم  الشامل  مي 

ّ
معل لسلوك  بؤية 

أن   ا  أيض  ع 
ّ
املتوق من  كان  ثم  ومن  داخل فصولهم،  العام 

سم باإليجابية أكثر من الحياد. 
ّ
 يكون لديهن  انفعاالت تت

 Ahmmed et)فكما أوردت دراسة أحمد وآخرين  

al., 2012)    والخدمة التعليم  تقديم  في  النجاح  ارتباط 

با  
ّ
الصف داخل  اإلعاقة  ذوي  باإليجابية للتالميذ  لشعور 

مات  
ّ
معل استجابة  في  تكون  وقد  الشامل،  التعليم  تجاه 

التعليم العام على االستبانة بعض املدلوالت التي تساعد  

جاهات املحايدة في البعد  
ّ
في فهم األسباب الكامنة وراء االت

املنطقي للحياد في املشاعر   التفسير  االنفعالّي، وقد يرجع 

و  والقلق  بالخوف  قة 
ّ
من  املتعل تالميذ  وجود  من  الغضب 

ذوي اإلعاقة داخل الصف، وعدم الراحة في العمل داخل  

مات التعليم العام  إلى 
ّ
منظومة التعليم الشامل لدى معل

إجراء   وقت  حتى  تزال  ال  الشامل  التعليم  تجربة  أن 

 على امليدان.  
 
 الدراسة الحالية جديدة

األدوار   وضوح  عدم  عليه  ب 
ّ
يترت قد  ما  وهذا 

عام،  واملسؤو  تعليم  هو  العلمي   مؤهلهن   أن   
 
ليات، خاّصة

بالطريقة   التالميذ  مع جميع  يعملن  يجعلهن  قد  ما  وهذا 

العام، ومن   التعليم  في مدارس  بها  التي كن يعملن  نفسها 

العمل   طريقة  أن  من  دات 
ّ
متأك غير  يصبحن  قد  ثم 

موافقة   التفسير  هذا  يدعم  وما  ال.  أم  ا  مهنيًّ صحيحة 

التعلي مات 
ّ
وجود  معل على  الحالية  الدراسة  في  العام  م 

في   الخبراء  االستشاريون  يقدمه  الذي  الدعم،  إلى  حاجة 

ا على توافر الدعم الداخلّي   ر 
ّ
املجال، وهذا قد يكون مؤش

املقّدم   على    –والخارجّي  االستجابة  خالل  من  ذكرن  كما 

بالشكل  -االستبانه  العام، ولكنه لم يكن  التعليم  ملعلمات 

 لوب.  الكافي واملط

الدبلومات   إلى  الحاجة  على  موافقتهن   إلى  إضافة 

في   املتنّوعين  التالميذ  العمل مع  عليهّن  تسّهل  التي  املهنية 

 أّن الدورات التعليمية،  
 
احتياجاتهم وخصائصهم، خاصة

 ( عليها  الحالية،  57.7التي حصل  الدراسة  عّينة  من   )%

العام،  التعليم  معلمات  بين  فروق  إحداث  في  تنجح    لم 

ة على أنه ال يزال هناك احتياج إلى مزيد من  
ّ
وهذه كلها أدل

األدوار   مع  يتناسب  بما  ْين 
َ
الفاعل والتدريب  التأهيل 

الجانَب   ويجعل  الثقة،  مستوى  من  ويرفع   ، لهن  الجديدة 

ا. وهذا   أكثر وضوح  العام  التعليم  مات 
ّ
االنفعالي  لدى معل

وكانزز   كانزز  دراسة  دته 
ّ
أك  ,CANSIZ & Cansiz)ما 

ا  (2018 تدريب  يتلقون  الذين  املعلمين  أن  فيها  ذكر  التي   ،

تأهيل   برامج  خالل  من  الشامل  التعليم  حول   
 

فّعاال

 أكثر حول التالميذ  
ٌ
جاهاٌت إيجابية

ّ
مين يكون لديهم ات

ّ
املعل

التعليم   بشأن  القلق  من  أقل   ومستوى  اإلعاقة،  ذوي 

 الشامل.  
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  (Forlin et al., 2015)فكما ذكر فورالن وآخرون  

التعليم   نحو  اإليجابية  االتجاهات  زيادة  املمكن  من  بأن 

قبل   من  بجّدية  التربوي  اإلصالح  خالل  من  الشامل 

الجامعات، عن طريق إعادة هيكلة برامجها الجامعية بما  

مين، ويرفع من  
ّ
يلّبي االحتياجات التدريبية الجديدة للمعل

اصلة  مستوى الثقة لدى املعلمين، ليس هذا فقط بل مو 

املناسبة   التدريبية  الدورات  تقديم  خالل  من  الدعم 

 & Deng)لالحتياجات، أو كما يذكر دنغ وبون ماكبراير   

Poon -Mcbrayer, 2012)    بأن املعلمين يأملون في توفير

 مزيد من برامج التطوير املنهّي لهم حول التعليم الشامل. 

الســـؤال الثـــاني: هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة -4-2

ة فــــي اتجاهــــات عينــــة الدراســــة )معلمــــات التعلــــيم إحصــــائي

العـــــام( نحـــــو التعلـــــيم الشـــــامل تعـــــزى الخـــــتالف مـــــؤهالتهن 

 العلمية؟

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام   

( وتني  مان  الفروق  Mann-Whitneyاختبار  ملعرفة   )

الفروق   لداللة  العلمي  املؤهل  متغير  بحسب  اإلحصائية 

بين املجموعات  للتعرف على الفروق في استجابات أفراد  

 الختالف  
 
العينة حول اتجاههم نحو التعليم الشامل تبعا

)بكالوريوس   العلمي:  املؤهل    والجدول (.  دبلوم  –متغير 

 : ااآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إليه

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

 العلمي 

 مجموع الرتب متوسط الرتب  العدد املؤهل العلمي  املحور 
قيمة معامل 

 مان وتني

الداللة 

 اإلحصائية 

 البعد املعرفي 
 202.50 13.50 15 بكالوريوس 

82.50 1 
 148.50 13.50 11 دبلوم 

 البعد السلوكي 
 204 13.60 15 بكالوريوس 

81 0.938 
 147 13.36 11 دبلوم 

 البعد االنفعالي 
 220.50 14.70 15 بكالوريوس 

64.50 0.349 
 130.50 11.86 11 دبلوم 

 

تشير النتائج املوضحة أعاله إلى عدم وجود فروق  

مات التعليم العام نحو التعليم  
ّ
جاهات معل

ّ
إحصائية في ات

تفسير   ويمكن  العلمي.  املؤهل  متغّير  إلى  عزى 
ُ
ت الشامل، 

)البكالوريوس املجموعتين  كال  لدى  بأن  الدبلوم(   -ذلك 

للتدريس ا  مشابه   
 

وليس    تأهيال العام،  التعليم  مدارس  في 

دهم بمستوى املعرفة   التعليم الشامل؛ أي أن تأهيلهم زو 

نفسه، أي أن حامالت البكالوريوس لم يحصلن على مزيد  

التعليم   في  متنّوعين  تالميذ  مع  للتعامل  التأهيل  من 

 الشامل. إذ إن النتيجة املنطقية تفترض وجود فروق.  

درا التفسير  هذا  د 
ّ
يؤك كويكبيكر  ومما  عيد    -سة 

(Kocbeker - Eid, 2016)  معلمات تمضية  أن  دت 
ّ
أك التي   ،

في   املسبق  التأهيل  في  الشامَل  تعليَمهن   العام  التعليم 

أكثر   اتجاهات  تطوير  على  يساعد  الجامعية  املرحلة 

الشامل. وكذلك دراسة كيم   التعليم  تجاه   ,Kim)إيجابية 

ا(2011 تعليم  برامج  تأثير  التي كشفت  املختلفة،  ،  ملعلمين 

ملواجهة   واستعدادهم  املعلمين  قدرة  من  تزيد  التي 

يجعل   مما  كبير؛  بشكل  الشامل  التعليم  تحديات 

 مواقفهم إيجابية تجاهه.  

تأثير   أظهرت  الدراسات  من  ا  عدد  هناك  أن  كما 

االتجاهات   في  الخاصة  التربية  مجال  في  التخصص 

 ,Saloviita)يتا  اإليجابية لدى املعلمين، مثل دراستي سالوفي

. وهذا يعني أن تأهيل املعلمين  (Song, 2016)، وسونج  (2018
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للتعامل مع تنّوع التالميذ قادر على إحداث فروٍق كبيرٍة في  

 االتجاهات. 

داللة  -4-3 ذات  فروق  هناك  هل  الثالث:  السؤال 

التعليم   )معلمات  الدراسة  عينة  اتجاهات  في  إحصائية 

الشامل ت التعليم  عزى الختالف عدد سنوات  العام( نحو 

 خبرتهن؟ 

باستخدام    الباحثة  قامت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

وتني   مان  الفروق    (Mann-Whitney)اختبار  ملعرفة 

لداللة   الخبرة  سنوات  عدد  متغير  بحسب  اإلحصائية 

في   الفروق  على  للتعرف  املجموعات   بين  الفروق 

التعليم   نحو  اتجاههم  حول  العينة  أفراد  استجابات 

من  ال )أقل  الخبرة:  سنوات  متغير  الختالف   
 
تبعا   5شامل 

سنوات فأكثر(. والجدول اآلتي يبين النتائج    10  –سنوات  

 التي تم التوصل إليها:  

 

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

 الخبرة

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل مان وتني مجموع الرتب متوسط الرتب  العدد عدد سنوات الخبرة  املحور 

 البعد املعرفي
 59 14.75 4 سنوات 5أقل من 

39 0.722 
 292 13.27 22 سنوات فأكثر 10

 البعد السلوكي 
 65 16.25 4 سنوات 5أقل من 

33 0.434 
 286 13 22 سنوات فأكثر 10

 البعد االنفعالي 
 81 20.25 4 سنوات 5أقل من 

17 0.055 
 270 12.27 22 سنوات فأكثر 10

وجود  عدم  إلى  أعاله  املوضحة  النتائج  تشير 

جاهات معلمات التعليم العام نحو  
ّ
فروق إحصائية في ات

التدريسية.   الخبرة  متغّير  إلى  عزى 
ُ
ت الشامل،  التعليم 

مدارس   في  التدريسية  الخبرة  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن 

املجموعتين،   لكال  متقاربة  تكون  قد  الشامل  التعليم 

البر  تطبيق  حداثة  بريادارشيني  بسبب  ذكر  فقد  نامج. 

 ,Priyadarshini & Thangarajathi)وتانجارجاثي   

نفسها    (2017 املدرسة  في  يعملون  الذين  املعلمين  أن 

للتالميذ   أفضل  فهم  لديهم  سيكون  سنوات  لعّدة 

تجاه   إيجابّي  موقف  لديهم  ثم  ومن  واحتياجاتهم، 

 التعليم الشامل.  

تؤ  التدريسية  الخبرة  كانت  إذا  في وعّما  ثر 

مات فقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية  
ّ
جاهات املعل

ّ
ات

 ,.Ahmmed et al)مع ما أظهرته دراستا أحمد وآخرين  

،  (Galović et al., 2014)، وغالوفيتش وآخرين(2012

أن جاهات   من 
ّ
ات في  ا  تأثير  السابقة  التدريسية  للخبرة 

مين اإليجابية نحو التعليم الشامل.  
ّ
 املعل

ا مع دراسة ميزكويتاهووس وآخرين   وتختلف أيض 

(Mezquita -Hoyos et al.,  2018)  إلى التي توّصلت   ،

اإلعاقة   ذوي  التالميذ  مع  العمل  في  مين 
ّ
املعل تجربة  أن 

املدارس.   في  تعليمهم  نحو  اتجاهاِتهم  كثير  بشكل  تعّدل 

وبويل   فاركو  دراسة   ,Varcoce, Boyle)وكذلك 

دت أن للخبرة  ، التي أظهرت نقي(2014
ّ
 ض ذلك؛ فأك

 

ا في اتجاهات املعلمين نحو   ا سلبيًّ التدريسية تأثير 

 التعليم الشامل.  
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ــاك فــــــــــروق ذات داللـــــــــــة -4-4 ــع: هــــــــــل هنــــــــ الســــــــــؤال الرابــــــــ

إحصــائية فــي اتجاهــات عينـــة الدراســة )معلمــات التعلـــيم 

العــــــــام( نحــــــــو التعلــــــــيم الشـــــــــامل تعــــــــزى الخــــــــتالف مـــــــــدى 

 تعليم الشامل؟حصولهن على دورات تدريبية في ال

ــــة  ـــ ــــت الباحثـــــ ـــ ــــؤال قامـــــ ـــ ــــذا الســـــ ـــ ــــن هـــــ ـــ ــــة عـــــ ـــ لإلجابـــــ

ملعرفـة  (Mann-Whitney)باستخدام  اختبار مـان وتنـي 

الفـــــروق اإلحصـــــائية بحســـــب متغيـــــر الـــــدورات التدريبيـــــة 

لداللــة الفــروق بــين املجموعــات  للتعــرف علــى الفــروق فــي 

اســـــتجابات أفـــــراد العينـــــة حـــــول اتجـــــاههم نحـــــو التعلـــــيم 

 الخـــــت
 
الف متغيـــــر الحصـــــول علـــــى الــــــدورات الشـــــامل تبعـــــا

ال(. والجدول اآلتـي يبـين النتـائج التـي تـم -التدريبية: )نعم  

 التوصل إليها:

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

 دورات تدريبية سابقة في التعليم الشامل 

 املحور 
الحصول على دورات  

 تدريبية 
 مجموع الرتب متوسط الرتب  العدد

قيمة معامل 

 مان وتني

الداللة 

 اإلحصائية 

 البعد املعرفي 
 234.50 15.63 15 نعم 

50.50 0.096 
 116.50 10.59 11 ال

 البعد السلوكي 
 234 15.60 15 نعم 

51 0.101 
 117 10.64 11 ال

 البعد االنفعالي 
 235.50 15.70 15 نعم 

49.50 0.086 
 115.50 10.50 11 ال

فروق   وجود  عدم  إلى  أعاله  املوّضحة  النتائج  تشير 

نحو   العام  التعليم  معلمات  جاهات 
ّ
ات في  إحصائية 

التدريبية، مع   الدورات  إلى متغّير  عزى 
ُ
ت الشامل،  التعليم 

 ( دورات  57.7أن  على  حصلن  من  املعلمات  من   )%

بأن   ذلك  تفسير  ويمكن  الشامل.  التعليم  في  تدريبية 

التي التدريبية  التعليم    الدورات  مجال  في  لهن   مت  ّدِ
ُ
ق

احتياجاتهن    إلى  تستند  وال   ،
 
معّمقة تكن  لم  الشامل 

هذا   ويتوافق  واحدة.  ملرة  م  قد 
ُ
ت كانت  أنها  أو  الحقيقية، 

 Engelbrecht)التفسير مع ما ذكره إنجلبرخت وآخرون  

et al., 2015)    التعليم حول  القصيرة  الدورات  أن  من 

تعطي وال  تكفي،  ال  مع    الشامل  وكذلك  املرجّوة.  النتائج 

وآخرين   سبشت  التي  (Specht et al., 2016)دراسة   ،

املعلمين   تدريب  برامج  مّدة  بين  عالقة  وجود  دت 
ّ
أك

املواقف   من  تحّسن  التي  الذاتية  الكفاءة  وتطوير 

 اإليجابية.  

وهو ما ذكرته دراسة سوكبونبانت وآخرين  

(Sukbunpant et al., 2013) لتدريبية  من أن الدورات ا

تقتَصر فقط على الجانب النظري دون تدعيمه بالجانب  

التطبيقّي العملّي؛ لذلك قد ال تحقق الهدف منها؛ ومن  

 . ثم لم يظهر لها أثر واضح

 لتوصيات:

 بناء على النتائج توص ي الباحثة باآلتي: 

السعي نحو زيادة عدد املدارس االبتدائية التي تطبق   •

الر  مدينة  في  الشامل  لوجود التعليم  ا  نظر  ياض 

 اتجاهات إيجابية نحوه. 

على   • تركز  التي  والدراسات  األبحاث  من  مزيد  إجراء 

نحو   العام  التعليم  معلمات  لدى  االنفعالي  الجانب 

 التعليم الشامل.  

تأهيلية   • وبرامج  ا 
 
خطط التعليم  وزارة  تتبنى  أن 

جانبين   تتضمن  الخدمة  وأثناء  قبل  وتدريبية 
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ي  أن  تضمن  وتطبيقي(  معلمات  )نظري،  لدى  كون 

الثالث   الجوانب  في  إيجابية  اتجاهات  العام  التعليم 

 )املعرفي، السلوكي، االنفعالي(. 
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( في التحصيل الدراس ي لدى طالبات  SWHالكتابة العلمية االستكشافية )  ستراتيجيةاأثر 

 الصف السابع األساس ي في مادة العلوم واتجاهاتهن نحو الكتابة العلمية

 (2)عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي و   ،(1)أفراح بنت سالم محمد املكتومية

 سلطنة عمان–والتعليم وزارة التربية 

 ( هـ15/6/1442وقبل -     هـ1442/ 5/2)قدم للنشر

في التحصيل الدراس ي  (SWH)الكتابة العلمية االستكشافية  ستراتيجيةاهدفت هذه الدراسة إلى تقص ي أثر استخدام  املستخلص: 

 ،نهج شففبا التجري ي امل  ن واعتمد الباحثالدى طالبات الصففا البففاألس ا سففاسفف ي في مامة العلوم واتجاهاالن احو الكتابة العلمية ألبففلطنة عمان،  

  ( طالبة 24) التجريبيةجموعة املمجموعتين:   قبمت إلىببيطة و العشوائية  الطريقة  الب تم اختيارهن  ،( طالبة49وتكوات عينة الدراسة من )

بالطريقة   ن( تم تدريبففففففففف  طالبة 25جموعة الضفففففففففابطة )املو   (،SWH)الكتابة العلمية االسفففففففففتكشفففففففففافية    سفففففففففتراتيجيةاباسفففففففففتخدام   نتم تدريبففففففففف  

بقت ، 2018/2019في الفصفل الثاي  من العام الدراسف ي    البفائدة
ق
الكتابة العلمية االسفتكشفافية    سفتراتيجيةاولإلجابة عن أسفللة الدراسفة، ط

(SWH)  تجاهات احو  التحصفففففففيل الدراسففففففف ي، ومقيا  للاختبار ل م إعدام فتأما أموات الدراسفففففففة ،  سفففففففتراتيجيةاال حبففففففف   عدامه وفق مليل تم إ

 عند مبفتوى )أشفارت النتائ  إلى وجوم فر  ما  و   وتم التحقق من صفدق ما وثباالما بالطر  العلمية، الكتابة العلمية،
 
(  α= 0.05إحصفائيا

ا،ك في اختبار التحصففيل الدراسفف ي  أما مبففتويات املعرفة واالسففتدال  ، في التطبيق البعدي لصففا ا املجموعة التجريبية  وعند مبففتوى التطبيق لي 

 عند مبفففففففففففتوى )فأشفففففففففففارت النتائ  إلى عدم 
 
 عند وجوم فر   ، كذلك أشفففففففففففارت النتائ  إلى(α= 0.05وجوم فر  ما  إحصفففففففففففائيا

 
ما  إحصفففففففففففائيا

، واتيجة لذلك خلصففففففففت  في التطبيق البعدي لصفففففففففا ا املجموعة التجريبية مقيا  االتجاهات احو الكتابة العلمية( في α= 0.05مبفففففففففتوى )

 الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنا النتائ .

 .التحصيل الدراس ي، االتجاهات احو الكتابة العلمية(،  SWHالكتابة العلمية االستكشافية )  ستراتيجيةا :الكلمات الدالة

 

academic  ,grade students thThe effect of using Science Writing Heuristic (SWH) on 7

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. 
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املقدمة:

العلميففففففة  املعرفففففففة  برز االهتمففففففام بتحصفففففففففففففيففففففل  لقففففففد 

الفكفتفففففففابفففففففة  و فعفتفبفر  الفففففففدو ،  مفن  الفعفففففففديفففففففد  ففي  رئفيفس  كف فففففففدي 

والقراءة عمليتين رئيبتين في تحصيل تلك املعرفة لنلضة 

ان من أهم العمليففففات الدي تففففدعم  ا مم وتطورهففففا، إد  عففففد

و عزز موره في املجتمس، و عمالن على يبففففففففان أينما كان،  اإل

اكتبفففففففففففففففابففا للعلوم واملعففاري، حيفف   عمالن على إيصفففففففففففففففا   

ا فكفار عن طريق طرح املعلومفات وا ملفة،  مفل مشفففففففففففففكلفة  

 أو قضية ما.

هففنفففففففا   ا ففمفففففففديففثفففففففة ومففن  الففعففلففمففيفففففففة  الففتففربففيفففففففة  اهففتففمفففففففت 

الكتفففففابفففففة من أجفففففل التعلم وتطبيق فففففا في   بفففففاسفففففففففففففتراتيجيفففففات

احثون في تدريس ون والبفصو  العلوم، فقد اامى التربوي

ات القرن املفففا ففففففففففففف ي بفففأهميفففة تو يا  العلوم منفففذ سفففففففففففففبعينففف

 ,Keys)   الكتفففففابفففففة كفففففأماة معرفيفففففة  بفففففففففففففففففاعفففففد على التعلم

Hand, Prain & Colins,1999)  ودلفففك من منطلق أن ،

مفدخفل الكتفابة  حيف  إن  الكتفابفة في حفد داالفا عمليفة  علم،

التعليميفة املرتكزة  من أجفل التعلم أحفد املفداخفل العمليفة  

ة وهي: ائية القائمة على ثالثة أسس رئيبعلى النظرية البن

أن املعنى يبنى من قبل املتعلم افبفففففففا، وال ينقلا املعلم إلى 

ية يشفففففففطة تتطل  املتعلم، كما تتشفففففففكل عنده املعاي  ألعمل

، ثم إ
 
 عقليففففا

 
ن البنى املعرفيففففة املتكوافففة لفففديفففا تقففففاوم ج ففففدا

ذا يعني أن التعلم يحففدط طففاملففا  التغيير ألشفففففففففففففكففل كبير، وهفف

يبفففففففففففففففففف بفففففخفففففبفففففرات  املفففففتفففففعفففففلفففففم  اسففففففففففففففففففتفففففخفففففففدامففففف ففففففا  يفففففزوم  تفففففطفففففيفففففس 

وقد وضفففففففا برايتر وسفففففففكارماماليا     (.2007)أمبوسفففففففعيدي،

(Bereiter & Scardamalia, 1987)    ا سفففففففففففففس النظريفففة

الدي تففدعم تو يا الكتففابففة من أجففل التعلم بففاملقففاراففة بين  

و   امودج الكتففابففة كنقففل للمعرفففة، وامودج الكتففابففة كتح 

في املعرفففة حيففف  يقا النمودج ا و  عنفففد مجرم ا مف   

يتعفففففداه النمودج الثفففففاي  ليشفففففففففففففمفففففل    في حينواالسفففففففففففففترجفففففا   

التفكير في املعلومففات والتففأمففل فهلففا، وهففذا مففا  فففففففففففففجس على 

أجل التعلم ضففففففففمن  اسففففففففتخدام اسففففففففتراتيجيات الكتابة من  

ويتضفففففففففففففمن امودج التحو  املعرفي  صففففففففففففففوي  علم العلوم.

بففففففففففففففابقففة للمتعلم، وانففاء رواب  بينلمفا  تنشفففففففففففففي  املعرففة ال

واين البيففففااففففات واملالحظففففات ا جففففديففففدة الدي حصففففففففففففففففل علهلففففا 

 دا 
 
املتعلم من تفففففاعلففففا مس بيلففففة التعلم، ممففففا يوفر  علمففففا

معنى بالنبففففففففففففبة لا، كما يعكد النمودج على التعلم املوجا  

احو املتعلم الذي يتوافق ألشفففكل عام مس النظرية البنائية  

 لية التعليم.وتطبيقاالا في عم

و عففد الكتففابففة في العلوم من الوسففففففففففففففائففل الدي تففدعم 

التعلم املفاهيمي، إضافة إلى توثيق مرجة النمو املفاهيمي  

  
 
الذي حدط ألشفففففففففكل ملمو ، والدي بدورها توفر أسفففففففففاسفففففففففا

ملزيفد من التعفديالت في املفدخالت التعليميفة، حيف  الفدي  

 إلى مبففففاعدة املتعلم على التقصفففف ي واالكتشففففاي ليبففففتطيس

ن الكتابة  ق ملفاهيم املعرفة العلمية، حي  إبناء ف م عمي

توضففففففففا ما يفكر فيا املتعلم، باإلضففففففففافة إلى مبففففففففاعدتا في 

التعبير عن ف مففففا للمفففففاهيم العلميففففة بطر  متعففففدمة )    

وهذا    (،2015؛ ا جمعان، فومة، وعمر،  2017الشيخ،  

الففدي إلى ااففدمففاج املتعلمين في النو  من االسفففففففففففففتراتيجيففات  

العلوم عمليفففففف أثنففففففاء  علم  التقصففففففففففففف ي واالكتشفففففففففففففففففففاي في  ات 

واسفففففففففتراتيجيات  السفففففففففتيعا  املفاهيم العلمية ا سفففففففففاسفففففففففية  

 The  الكتابة العلمية االسفففففففتكشفففففففافية التفكير والذي  عد  

Science Writing Heuristic (SWH)  أحد أشكال ا      (

 (.2017الشيخ،

الفففعفففلفففمفففيفففففففة او بففففففففففففففففتفففنفففففففد   الفففكفففتفففففففابفففففففة  سففففففففففففففففتفففراتفففيفففجفففيفففففففة 

يقوم  إدإلى اإلطفار النظري لفدورة التعلم    االسفففففففففففففتكشفففففففففففففافيفة

للبحففف  عن    الطلبفففة من خالل فففا بفففاسفففففففففففففتكشفففففففففففففففاي املففففاهيم

كون مورة التعلم من ثالثففة تتاالتجففاهففات وا امففا ، حيفف  

ومقففدمففة املف وم، وتطبيق  وهي: االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففاي،مراحففل  

فف  مرحلة االسففففففتكشففففففاي يج  إثارة ا سففففففللة أو   .ملف وما

على هذه املرحلة من    سفففففتراتيجيةاال التناقضفففففات، وتحتوي  

إجفففففففابفففففففات  عفلفى  تفحفتفوي  ال  بفتفجفرافففففففة  الفطفلفبفففففففة  تفزويفففففففد  خفال  

مباشففرة، بل العديد من االحتماالت املبففتندة إلى املفاهيم  

البففففابقة الدي تم تدريبفففف ا، وعند اكتما  التجراة ي ففففجل 

ة أو في مفتر اليوميففات،  مففا على البفففففففففففففبور الطلبففة اتففائج م إ

ة بيااات الصا، و بمح للطلبة النتائ  بمنزل  و عمل هذه

بفففففالبحففففف  عن االتجفففففاهفففففات وا امفففففا ، وهفففففذا يتيح للمعلم 

إمخا  مصففففط مات ومفاهيم جديدة  عتمد على البيااات  

الدي تم إيشاؤها، ألعدها يبتطيس املعلم التقدم إلى مرحلة 

  استخدام البيااات الدي تمتطبيق الفكرة من خال  
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لففلففطففلففبفففففففة    ويففمففكففن  الففتففجففرافففففففة،  أثففنفففففففاء  فففي  ا ففمصففففففففففففففو  عففلففهففلفففففففا 

لعثور علهلفففا اسفففففففففففففتخفففدام االتجفففاهفففات أو ا امفففا  الدي تم ا

ل مصفففففففففففففو  على االسفففففففففففففتنتاجات حو  ا مثلة في سفففففففففففففياقات  

 (. (Schroeder & Greebowe, 2008مختلفة

قالبين إرشففففاميين: ا و     سففففتراتيجيةاال وتوفر هذه   

(  1خففاب بتوجيففا املعلم، والثففاي  بتوجيففا الطففالفف )جففدو  

(Hand, Wallace & Yang, 2004   ويشفففففففففففففمففففل قففففالفففف ،)

املعلم مراحفل عفدة من ا يشفففففففففففففطفة املقترحفة لتعزيز التعلم  

من خال  اليلة ومعم فرب ملفاوضفففففففات املعنى بين الطلبة 

مجموعات  عاواية أافب م واين الطلبة واملعلم، سواء في 

صفففففففغيرة أو كبيرة، وتكمن أهمية عمليات تفاوض املعنى في 

ن الطال  من بناء املفاهيم العلمية أو تصففففففففففففنيف ا  
ّ
أنلا تمك

أو  عديل ا، كما يركز قال  املعلم على تطبيق االستقصاء  

و جفراءاتفففففففا، وففي   الفعفلفمفي  الفبفحففففففف   طفر   لفتفعفلفم  كفوسفففففففففففففيفلفففففففة 

ن ف م املففاهيم  املقفابفل دلفدي قفالف  الطفالف  إلى تمكينفا م

العلمية من خال  كتابة تقرير النشفففففففا  الذي يبفففففففاعدهم  

على را  وتوثيق افتراضفاتا عن املعرفة بالشفواهد وا ملة  

 (.2013الدي جمعت خال  النشا  االستقصائ  )عمر، 

 

 قال  الطال  في مقابل مراحل قال  املعلم  (:1جدو  )

       

د  وحيف  إن التحصفففففففففففففيفل الفدراسففففففففففففف ي لفدى الطلبفة يعف

 للتعلم يحففففدم مففففا يحققواففففا من  غيرات مر واففففة في 
 
اتففففاجففففا

املعاري وامل ارات، وما يكتبفففففففففففبواا من خبرات علمية، وهو 

ومعشففففففر رئيس لنجاح العملية   ،أحد ا ألعام التربوية امل مة

تنميتففففففا   البففففففاحثون بطر   اهتم  التعليميففففففة فقففففففد  التربويففففففة 

ن  ، حي  أكدت مراسة ا جمعان و خري (2017)الصوافي،  

العفلفوم والدي  2015) تفففففففدريس  في  التفقفلفيفففففففديفففففففة  الطفر   ( أن 

حجم مور الطال   بفففففففففففاهم في ضفففففففففففعا التحصفففففففففففيل لديا، 
ق
ت

مففة  والقففائ  مقففاراففة بففالطر  واالسفففففففففففففتراتيجيففات املفعلففة لففدوره

وقفففد اتفقفففت مراسفففففففففففففففة       على تطبيقفففات النظريفففة البنفففائيفففة.

 & Schroeder)(، وشففففففففففففففرومر وجففريففنففبففو2017الشففففففففففففففيففخ )

Greenbowe, 2008)    على أن مففففدخففففل الكتففففابففففة من أجففففل

مفداخفل التعليم ا مفديثفة القفائمفة على هفذه يعفد  من  التعلم 

النظريفففة بحيففف  تركز خطفففة الفففدر  على أن الطفففالففف  يقوم 

ة  بفففففففففففففففاعففده على الف م واالسفففففففففففففتيعففا ، وترفس  بم ففام كتففابيفف

الدي إلى   سفففففتراتيجيةاال حي  إن   مبفففففتوى التحصفففففيل لديا

تمكين الطلبة من ف م محتوى الكتا  املدرسفففف ي، وا سففففللة  

الدي تواج  م في االختبارات التحصفيلية، فممارسفة الطلبة 

للكتابة العلمية في أثناء قيام م با يشففففففطة االسففففففتقصففففففائية 

 بفففففففاعدهم على اسفففففففتيعا     سفففففففتراتيجيةال اباسفففففففتخدام هذه  

املففاهيم وراط فا بفالظواهر العلميفة، فيتمكنون من إعطفاء  

والبراهين، فيصفففففففففففففبح التعلم التفبفففففففففففففيرات ومعم ففا بففا   ج 

اليففففة ممففففا يحبفففففففففففففن مبفففففففففففففتوى التحصفففففففففففففيففففل لففففددلم  أكثر فعفففف

(Yaman, 2018 .)   كمفا إن اسفففففففففففففتخفدام الكتفابفة تنمي قفدرة

التفكير العقليففة امللتلفففة في  الطلبففة على تو يا عمليففات  

أثنفففاء عمليفففة التعلم: كفففالتحليفففل، واالسفففففففففففففتفففدال ، والتقويم،  

ومقففففاراففففة البيففففااففففات، والرا ، واالسفففففففففففففتنتففففاج، والدي بففففدورهففففا  

 بففففففففففففف م في رفس مبفففففففففففففتوى التحصفففففففففففففيفففففل الفففففدراسففففففففففففف ي للطلبفففففة  

(Mahammed, 2007.)    ، بفيففوركف وهفففففففاافففففففد جفريفنففبففو  و ودكفر 

(Burke, Greenbowe & Hand, 2006)  الففففففطففففففلفففففف بفففففففة أن 
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الكتابة العلمية االسفففتكشفففافية    سفففتراتيجيةاالذين مرسفففوا ب

(SWH  حصفففففففففلوا على اتائ  أفضفففففففففل في اختبار التحصفففففففففيل )

الدراسفففففففف ي مقاراة بالطلبة الذين مرسففففففففوا بطريقة امللتبرات  

يتم التففففدريس فهلففففا إمففففا بففففاإللقففففاء أو العرض   إدالتقليففففديففففة،  

   يطرحالعملي للتجار ، أو املناقشة من اتجاه واحد، حي

، ويجي  عنا
 
 الطال ، ويقيما املعلم. املعلم سعاال

مفجفففففففا   فعفلفيفم        ففي  الفكفتفففففففابفففففففة  اسفففففففففففففتفخفففففففدام  ويفمفكفن 

العلوم، لتوضفففففففففففففيح املفففففاهيم وف م املمتوى العلمي ألغرض 

(،  Keys et al.; 1999 بففففففففففففف يففففل بنففففاء املعرفففففة وتطويرهففففا )

ا في تنشففففي  املعرفة البففففابقة واسففففترجاع ا، وتوليد 
ّ
و 

ق
وت

للمعرفففففففة ا فكففففففار    
 
املفففففففاهيم ا جففففففديففففففدة وفقففففففا بنففففففاء  و عزيز 

البففففابقة. كما  بففففتخدم الكتابة في مم  املفاهيم املتباينة،  

يمففففا بينلففففا، إضففففففففففففففففافففففة إلى تقييم ف م  و يضففففففففففففففففاح العالقففففات ف

الطلبفة للمففاهيم واسفففففففففففففتيعفا لفا، وقفدرالم على االسفففففففففففففتفدال   

وا جفد  من خال  تضفففففففففففففمين النه ل   ج والبراهين، كمفا  

لفففففدى    بفففففففففففففففففاهم الكتفففففابفففففة في  عزيز م فففففارات التفكير العليفففففا 

الطلبة، و بففففففف ل عملية التعلم القائمة على االسفففففففتقصفففففففاء، 

و بففففففاعد على تطوير م ارات االتصففففففا  )القراءة، والكتابة،  

وا جد ( لددلم، كما أنلا توفر ل م فرصفففففففة للتفكير ألشفففففففكل  

تو يا الكتابة في لذلك فإن (،  2017اقدي )   الشفيخ،  

ل  لكواا اتجاهات إيجابية لدى الطا أيشففففطة امللتبر تولد

 ,Schoeder & Greenbowe)يكت  في موضوعات علمية  

بفالر م  افا  ( على أMorabito, 2017وأكفد مورافاتو ) (2008

شفففففففففففففرال الطلبفة في الكتفابفة واملنفاقشفففففففففففففة في  ن واحد  من أن إ

أمر شا  إال أن الكتابة  باعد الطلبة على تطور معرفتلم  

 يعزز اتجاهاالم احو الكتابة. وهذا ما ،وف م م للعلوم

        
ق
الكتابة بطريقة   ا اسففففففففففففتراتيجياتو وعندما ت

أفضفففففففففففففففل السفففففففففففففتخففدام اللغففة، حيفف  إن    اففاةمففة يتكون وعي  

ممفففارسفففففففففففففففات الكتفففابفففة في فصفففففففففففففو  العلوم في أ لففف  ا حيفففان  

 مقتصففففرة على م لصففففات لتببففففي  املعلومات، وهذا يمكن 

أن يعمي إلى تكوين ف م بديل أو محدوم عن طبيعة العلوم  

ومور اللغفة في ممفارسفففففففففففففتفا ويعثر على اتجفاهفات الطلبفة احو 

ن أن يعثر على العمليففات اللغففة والكتففابففة، وهففذا الف م يمك

املصففففففففممة السففففففففتخدام اللغة لتبفففففففف يل صففففففففنس املعنى وتحو   

ففففي  الفففطفففلفففبفففففففة  معفففم  إلفففى  الفففعفففلفففوم  يفففففففتفففقفففر  فففعفففلفففم  إد  املفففعفففرففففففففة، 

در  الطلبفة  التففاوض حو  معنى اللغفة العلميفة حيف  ال يفق

 من دلفك يميفل  
 
م فارات ا جفد ، والتحليفل، والكتفابفة، وافدال

القيفففففام بطر  محفففففدمة ووا بفففففدايفففففة املعلمون إلى  ضفففففففففففففمفففففة في 

 ا مصفففففففففففففة وعنفد  لق فا، فمن هنفا   رت ا مفاجفة إلى تطبيق

( SWHاسفففففففففففففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيففة )

(Hohanshell & Hand, 2006.) 

أثر        تنففففففاولففففففت  أجريففففففت مراسففففففففففففففففففات عففففففديففففففدة  وقففففففد 

االسفففتراتيجية على التحصفففيل الدراسففف ي، كدراسفففة ا جمعان  

ر الكتابة كحل  ( الدي هدفت إلى تقصففففف ي أث2015و خرين )

( في تحصفففففففففففففيفففل طفففالبفففات SWHمشفففففففففففففكلفففة في  عليم العلوم )

الصففا ا و  الثااوي في مقرر الكيمياء واتجاهاالن احوها  

( طفففالبفففة،  45في مفففدينفففة الريفففاض، طبقفففت الفففدراسفففففففففففففففة على )

 التجاه  
 
 ومقياسففففففا

 
 تحصففففففيليا

 
واسففففففتخدمت الدراسففففففة اختبارا

تائ   الطالبات احو الكيمياء كأموات للدراسفة، وأشفارت الن

تفو  املجموعفففففة التجريبيفففففة على املجموعفففففة الضفففففففففففففففففابطفففففة،  

ن لففدى طففالبففات املجموعففة التجريبيففة اتجففاهففات   كففذلففك تكود

 إيجابية احو مامة الكيمياء مقاراة باملجموعة الضابطة.

 ,Akkusكما جاء في مراسفففففففة أكس وجوايل وهااد )

Gunal & Hand, 2007 الدي افذت في تركيا وهدفت إلى )

الطريقة التقليدية في امللتبرات واسفففففففففففتراتيجية    املقاراة بين

، واسفففففففففففففتخدمت  SWH)الكتابة العلمية االسفففففففففففففتكشفففففففففففففافية )

الفدراسففففففففففففففة املنهج الكمي والنوعي، فشفففففففففففففملفت أمواالفا بطفاقفة 

الفطفريفقففففففة   تفطفبفيفق  املفعفلفمفيفن ففي  طفريفقفففففففة  ملفالحفظفففففففة  مفالحفظفففففففة؛ 

الففعففلففمففيففففففة   الففكففتفففففففابفففففففة  اسففففففففففففففتففراتففيففجففيفففففففة  وتففطففبففيففق  الففتففقففلففيفففففففديفففففففة 

 لدراسفففففففة أثر (، واختبار SWHاالسفففففففتكشفففففففافية )
 
 تحصفففففففيليا

 
ا

االسففففففففففففتراتيجية على التحصففففففففففففيل الدراسفففففففففففف ي في مامة العلوم، 

، واينت أن جومة  592شفففملت عينة الدراسفففة على )
 
( طالبا

تطبيق االسفففتراتيجية ل ا أثر كبير على أماء الطلبة، كما أن  

اسفففففففففففتخدام اسفففففففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسفففففففففففتكشفففففففففففافية  

(SWHحبفنت من مبفتوى التحصفيل الد )  راسف ي، وخاصة

 عند الطلبة دوي املبتوى املنخفض. 

 أجرى هااد و خرون )
 
( Hand et al., 2004وأيضففففا

مراسففففففة هدفت إلى معرفة أثر اسففففففتراتيجية الكتابة العلمية 

( على تحبففففففففففففين اتائ  التعلم لدى SWHاالسففففففففففففتكشففففففففففففافية )

طلبة الصفففا البفففاألس ا سفففاسففف ي في مامة ا حياء في الواليات  



 التحصيل... ( في SWHأثر استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية )أفراح بنت سالم املكتومية، عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي: 
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دراسفففففففففة املنهج امللتل ، فشفففففففففملت عينة  املتحدة، اتبعت ال

 من طلبففة الصفففففففففففففا البففففففففففففففاألس، تم 93املنهج الكمي )
 
( طففالبففا

. أما املنهج النوعي 
 
 وبعديا

 
 قبليا

 
 مفاهيميا

 
اختبارهم اختبارا

 من طلبة الصففا البففاألس 12فشففملت مقابالت لففففففففففففففف )
 
( طالبا

والذي تم تدريبففففففففففف م باسفففففففففففتخدام االسفففففففففففتراتيجية، وهدفت 

فة وج ة اظر الطلبة حو  االسفففففففتراتيجية  املقابالت إلى معر 

وكتفابفة التقرير االسفففففففففففففتقصفففففففففففففائ ، وتوصفففففففففففففلفت الفدراسفففففففففففففة إلى 

ففففاعليفففة اسفففففففففففففتراتيجيفففة الكتفففابفففة العلميفففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيفففة  

(SWH  في اسفففففففففففففتيعفففا  املففففاهيم، كمفففا أن االسفففففففففففففتراتيجيفففة )

عززت لففففدى الطلبففففة الشفففففففففففففعور بففففاملشففففففففففففففففاركففففة في ا يشفففففففففففففطففففة 

اء القيام  لذه  االسففففففففتقصففففففففائية، ومبففففففففعولية القرارات في أثن

ا يشفففففففطة، كما أن اسفففففففتخدام الكتابة عزز لددلم الشفففففففعور 

 بأهمية اللغة ومورها في توصيل ف م م وأفكارهم.  

 Akkus et al., 2007; Burke)وأوضففمت مراسففة 

et al., 2006; Schoeder & Greenbowe,2008)     أاا

الففعففلففمففيفففففففة  الففكففتفففففففابفففففففة  اسفففففففففففففففتففراتففيففجففيفففففففة  اففمففودج  تففطففويففر  مففنفففففففذ 

( في اجتمففففا  ا جمعيففففة الوطنيفففة  SWHاالسفففففففففففففتكشففففففففففففففففافيففففة )

 National Association for)للبحف  بفالواليفات املتحفدة  

Research (NSR)   ودلك في أثناء املعتمر البنوي لتدريس

  (Science Teaching Annual Conference) الففففعففففلففففوم

م، تناو  ا م   1997الذي عقد في مدينة شففففففففففيكا و عام  

ة في كثير من الدراسفففففات،  التربوي ا جن ي هذه االسفففففتراتيجي

 .ولكنلا ما تزا   ير كافية

الفففعفففرافففيفففففففة              ا مبفففيفففففففات  عفففلفففى  الفففبفففففففاحفففثفففيفففن  اطفففال   وبفففعفففففففد 

وا جنبيفففة، تبين ل مفففا قلفففة الفففدراسففففففففففففففففات العرايفففة وا جنبيفففة  

(، SWH)  حو  اسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية

لذا فإن القيام بمزيد من الدراسففففففففففففات العراية ألشففففففففففففكل عام 

 لعمااية ألشكل خاب لا ما يبرره.وا

 مشكلة الدراسة وأسللتلا:

يصفففففففففففففعفف  تففدريس العلوم  مون اسفففففففففففففتخففدام أي        

شفففففففكل من أشفففففففكا  اللغة، إد ال يمكن  ي  فففففففله أن يبني  

املعرففففة العلميفففة أو يفبفففففففففففففرهفففا من مون اسفففففففففففففتخفففدام اللغفففة 

(،  2017الرياضففففية أو اللفظية أو لغة الرموز )   الشففففيخ،

ض ي أكثر من عقد 2013وأشارت عمر ) ( أاا بالر م من مق

من الزمفففففان على تو يا الكتفففففابفففففة من أجفففففل التعلم إال أن  

لم   SWH)اسففففففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسففففففففففتكشففففففففففافية )

لتم  لا ألشففففكل كاي  في مجا  تدريس العلوم على املبففففتوى   دق

بففففففالواليففففففات  العلميففففففة  للتربيففففففة  العففففففام  أن اإلطففففففار  العرب  مس 

 The Framework for K-12 Scienceاملفففففففففففتفففففففففففحفففففففففففدة  

Education Prepared by (NRC2013)    أكد على ضرورة

بنفاء الطلبفة لعمليفات التفكير العلمي مثفل التقييم النقفدي  

للبيففااففات، ومنففاقشففففففففففففففة ا فكففار، ومعم املطففالبففات مس ا ملففة  

و عزيز الكتابة من أجل التعلم لتوفير فرصفففففففة أكبر للطلبة  

 للتفكير ألشكل اقدي.

وجفففففاءت اتفففففائ  اختبفففففارات االتجفففففاهفففففات الفففففدوليفففففة في 

 Trens in Internationalالعلوم والرياضففففففيات )تيميس( )

Mathematics and Science Study (TIMSS))   ففففففيففففففر 

مرضفففيا في  ل ما تبذلا البفففلطنة من ج د للرتي بمبفففتوى  

لوطني للفدراسفففففففففففففة الفدولية  أبنفاهلفا العلمي، فقفد ورم التقرير ا

( الريففففففاضفففففففففففففيففففففات والعلوم  اتففففففائ    TIMSS2015)في  تحليففففففل 

%( من أماء الطلبففففة يقس 72(  أن )2015تيميس للعففففام )

ضفففففففففففففمن املبفففففففففففففتوى املنخفض، كفذلفك  يبفففففففففففففبفة عفدم الطلبفة 

  500ا مفاصفففففففففففففلين على معفد  تحصفففففففففففففيفل أكبر أو يبفففففففففففففاوي  

% وهي يبفففففففبة منخفضفففففففة،  33.3)املتوسففففففف  الدولي( بلغت  

)البففففففففففففففففففف ؛  2012؛ والفففففففكفففففففيفففففففومففففففف ،  2008لفففففففيفففففففم،  ويشفففففففففففففففففففيفففففففر 

( إلى وجوم صفففففعواات 2017وأمبوسفففففعيدي، وا موسفففففنية،  

في  علم العلوم وتدي  مبففففففففففتوى التحصففففففففففيل الدراسفففففففففف ي لدى 

الطلبة، ويرجس دلك إلى عدم من ا سفففففففففبا  منلا عدم توفير 

بيلففففة يشفففففففففففففطففففة للطلبففففة، وعففففدم التنويس في طر  التففففدريس،  

ا ينت  عنففففا واعتمففففامهففففا على مور املعلم ألشفففففففففففففكففففل كبير، ممفففف

اتجاهات سفففففففففففففلبية احو مامة العلوم بما في دلك ا يشفففففففففففففطة 

الدي يتم تنفيفذهفا في ا مصفففففففففففففة، لفذلفك اهتمفت ج وم تطوير 

التربيفففة العمليفففة بفففاسفففففففففففففتراتيجيفففات الكتفففابفففة من أجفففل التعلم 

لتطبيق ا في فصففففففو  العلوم و لدي مبففففففاعدة الطال  على 

التقصفففففففف ي واالكتشففففففففاي ليبففففففففتطيس بناء ف م عميق ملفاهيم  

الفعفلفمفيفففففففة )ا أكفففففففدت Akkus et al., 2007ملفعفرففففففففة  كفمفففففففا   ،)

( اتفبفففففففا   2016مراسفففففففففففففففففففة    حفمفففففففد وعفمفر  ففعفففففففالفيفففففففة  ( عفلفى 

(  (SWHاسفففففففففففففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االسفففففففففففففتكشففففففففففففففافيففة

لتنميفففة التحصفففففففففففففيفففل الفففدراسففففففففففففف ي وأوصفففففففففففففففت بتنفففاو   تفففأثيرات  

االستراتيجية على متغيرات أخرى كا جد  العلمي
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جريف  هفذه ت  رأى البفاحثفان لفذلفك ؛والتفكير النفاقفد

 .ا مالية في الدراسة ستراتيجيةاال 

وفي ضفففففففففففوء ما تقدم تتدفففففففففففا مشفففففففففففكلة الدراسفففففففففففة في  

الكتففففابففففة العلميفففة    سفففففففففففففتراتيجيففففةاا مففففاجففففة إلى مراسففففففففففففففففة أثر  

فعل ألشفففففففففكل    ( في املدرا SWHاالسفففففففففتكشفففففففففافية )
ق
بحي  ت

صميح، بما يعمي إلى تحبين مبتوى التحصيل الدراس ي  

ة  لفففدى الطفففالبفففات، وتكوين اتجفففاهفففات إيجفففابيفففة احو الكتفففابفف

  
 
على تحبفففففففففففففين    للبفاحثين للعمفلالعلميفة، مفا شفففففففففففففكفل مافعفا

الكتابة العلمية    سففففففففتراتيجيةاواقس تدريس العلوم بتطبيق 

 .(SWHاالستكشافية )

 أسللة الدراسة

أثففر   الففعففلففمففيفففففففة مفففففففا  الففكففتفففففففابفففففففة  اسففففففففففففففتففراتففيففجففيفففففففة  اسففففففففففففففتففخفففففففدام 

( في التحصففففففففيل الدراسفففففففف ي في مامة SWHاالسففففففففتكشففففففففافية )

 العلوم لدى طالبات الصا الباألس ا ساس ي؟

مفففففا أثر اسفففففففففففففتخفففففدام اسفففففففففففففتراتيجيفففففة الكتفففففابفففففة العلميففففة   (1

( في اتجاهات طالبات الصففففا  SWHاالسففففتكشففففافية )

 الباألس ا ساس ي احو الكتابة العلمية؟

 أهداي الدراسة

 الدراسة إلى تحقيق ا هداي اآلتية:سعت 

العلميففففففة   (2 اسفففففففففففففتراتيجيففففففة الكتففففففابففففففة  أثر  الكشفففففففففففففا عن 

( في التحصفففففففففيل الدراسففففففففف ي في SWHاالسفففففففففتكشفففففففففافية )

 مامة العلوم لدى طالبات الصا الباألس ا ساس ي.

العلميففففففة   (3 اسفففففففففففففتراتيجيففففففة الكتففففففابففففففة  أثر  الكشفففففففففففففا عن 

( في اتجاهات طالبات الصففففا  SWHاالسففففتكشففففافية )

 ا ساس ي احو الكتابة العلمية.الباألس 

 :فرضيات الدراسة

 تمثلت فرضيات الدراسة في اآل  :

 عنفد مبفففففففففففففتوى الفداللفة  (1
 
ال يوجفد فر  ما  إحصففففففففففففففائيفا

(α=0.05  بين متوسفففففففففففففط  مرجفات طفالبفات املجموعة )

التجريبية واملجموعة الضففابطة في اختبار التحصففيل  

 الدراس ي البعدي في مامة العلوم.

 عنفد مبفففففففففففففتوى الفداللفة ال يوجفد فر  ما  إح (2
 
صففففففففففففففائيفا

(α=0.05  بين متوسفففففففففففففط  مرجفات طفالبفات املجموعة )

مفففقفففيفففففففا    ففففي  الفففتفففجفففريفففبفففيفففففففة واملفففجفففمفففوعفففففففة الضفففففففففففففففففففابفففطفففففففة 

 االتجاهات احو الكتابة العلمية البعدي.

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدوم الدراسة فيما يأ  :

ا مدوم املوضوعية: تمثلت في مراسة أثر استراتيجية   -

( في التحصفيل  SWHاالسفتكشفافية )الكتابة العلمية 

الدراسفففففف ي لدى طالبات الصففففففا البففففففاألس ا سففففففاسفففففف ي في 

مففامة العلوم واتجففاهففاالن احو الكتففابففة العلميففة، وتم 

تطبيق فففا في الوحفففدة الراألعفففة لكتفففا  العلوم للصفففففففففففففا 

 الباألس ا ساس ي )املوام النقية واملماليل وامللالي (. 

لفدراسفففففففففففففة  ا مفدوم املكفاايفة والزمفاايفة: تم تطبيق هفذه ا -

في مفدرسفففففففففففففتين من مفدار  محفافظفة شفففففففففففففمفا  البفاطنفة  

مان.  ألبلطنة عق

ا مففدوم الزمففاايففة: تم تطبيق الففدراسفففففففففففففففة في الفصفففففففففففففففل   -

 .2018/2019الثاي  للعام الدراس ي 

ا مففدوم البشفففففففففففففريففة: اسفففففففففففففتلففدفففت الففدراسفففففففففففففففة طففالبففات    -

الصفا البفاألس ا سفاسف ي في محافظة شفما  الباطنة،  

( طالبة مقبففففففففففمات إلى 49وشففففففففففملت عينة الدراسففففففففففة )

( وشففففففففففففففمفلفففففففت  تفجفريفبفيفففففففة  مفجفمفوعفففففففة  (  24مفجفمفوعفتفيفن: 

 ( طالبة25ومجموعة ضابطة وشملت )

 أهمية الدراسة ومبرراتها:

  :تتمثل أهمية الدراسة ومبرراالا فيما يأ  

 بففففففففففففففاعفد على  عزيز العالقفة بين اللغفة و علم العلوم  (1

من خال  تو يا اسفففففففففففففتراتيجيات مدخل الكتابة من  

أجفل التعلم أثنفاء القيفام بفا يشفففففففففففففطفة العمليفة في مفامة  

 العلوم.

مفن   (2 أّي  الفعفرافيفففففففة، وعفففففففدم وجفوم  الفففففففدراسفففففففففففففففففففات  افففففففدرة 

البففففففاحثين -الففففففدراسففففففففففففففففففات اململيففففففة عن  - في حففففففدوم علم 

(، SWHاالسفتكشفافية )  اسفتراتيجية الكتابة العلمية

مس توصفففففففففففففيفات العفديفد من البحوط والفدراسففففففففففففففات )    

؛  2015؛ ا ففففففجففففففمففففففعفففففففان و خففففففريففففففن،2017الشففففففففففففففففففيففففففخ،

Burke, Greenbowe & Hand, 2006 الدي  شجس )

على تفعيل اسففففففففتراتيجيات الكتابة من أجل التعلم في 

 تدريس العلوم.
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 :مصطلحات الدراسة

 من املصففففففففط مات الدي يمكن  
 
تضففففففففمن هذه الدراسففففففففة عدما

 
 
 :على النحو اآل   عريف ا إجرائيا

 Theالكتابة العلمية االسففففتكشففففافية    سففففتراتيجيةا

Science Writing Heuristic (SWH)  :  عفففمفففر عفففّرفففف فففففففا 
ق
 ففف

تدريس تو ا الكتابة    سففففففففتراتيجيةا":  ( بأنلا68،  2013)

  ناسففففففففففتعان الباحثا د وق  كحل مشففففففففففكلة في  عليم العلوم" ،

( لوضفففففففففففففس  عريا 41:  2015ن )عفان و خريبتعريا ا جم

بففففأنلففففا مجموعففففة امل ففففام الدي    وهو  ،سفففففففففففففتراتيجيففففةإجرائ   لال 

تقوم  لففففففا معلمففففففة العلوم لتحقيق أكبر عففففففدم من مراحفففففل  

املناقشفففففففففففات ومفاوضفففففففففففات املعنى في أثناء تطبيق النشفففففففففففا   

االسفففتقصفففائ   لدي  عزيز تفاعل و علم الطالبة و بففف يل  

 مفة كتفابتلفا لتقرير النشففففففففففففففا  االسفففففففففففففتقصففففففففففففففائ ، ويعكس م

تفففففا طفففففالبفففففات  التقرير املعنى العفففففام )التفبفففففففففففففير( الفففففذي كوا

، واملعنى ا لاب الذي تكواا كل  الصففا البففاألس ا سففاسفف ي

.
 
 طالبة فرميا

:  Academic Achievementالتحصفففيل الدراسففف ي  

( الكيوم   اسفففففففففففففتيعففففففا   7:  2012 عرففففففففا  "مفففففففدى  بفففففففأافففففففا:   )

م ففففارات وكفففففايففففات اكتبففففففففففففف لففففا من  الطففففالفففف  من معلومففففات و 

ر  خال  عملية التعلم، وما حققا من ا لبرات ضفففففففففففمن إطا 

 على  نربوي املعمو  بفا"، ويعرففا البفاحثفااملنهج الت
 
إجرائيفا

أاا مدى تحقق ا هداي التعليميفة للوحدة )املوام النقية  

واملماليل وامللالي ( من كتا  العلوم للصففففففففففففا البففففففففففففاألس 

ا ساس ي، ويحدم اإلاجاز بمقدار ما تحصل عليا الطالبة  

من مرجففففات في اختبففففار التحصفففففففففففففيففففل الففففدراسففففففففففففف ي ألشفففففففففففففقيففففا 

 املوضوعي واملقالي املعد ل ذه الدراسة.

التجاهات هي: "اسفففففتجابة  : اAttitudesاالتجاهات  

الفرم بالقبو  أو الرفض احو موضفففففو  أو موقا، ويظ ر 

دلك كحالة من االسفففففتعدام أو التأه  العصففففف ي والنف ففففف ي  

في املواقا امللتلففة أو من خال  اسفففففففففففففتجفابتفا اللفظيفة أو 

املكتواففففة في ضفففففففففففففوء خبرات مكتبفففففففففففففبففففة عن طريق التعلم" 

 )ا جمعان

)(. وعرف9:  2015و خرون،   ا ميلفففففففة  (  376:  2001 فففففففا 

على أنلا "عبارة عن ازعات تعهل الفرم لالستجابة بأاما   

سفففففففففففففلوكيفة محفدمة احو أ فففففففففففففلفاب أو أفكفار أو حوامط أو 

  
 
 معقدا

 
أوضفففففففففففا  أو أشفففففففففففياء معينة تعلا فيما بينلما اظاما

املفتفنفوعفففففففة"   املفتفغفيفرات  مفن  مفجفمفوعفففففففة كفبفيفرة  ففيفففففففا  تفتفففففففففاعفففففففل 

 بأنلا متوسفف   
 
اسففتجابة طالبات  ويعرف ا الباحثان إجرائيا

الصفففففففففففا البفففففففففففاألس ا سفففففففففففاسففففففففففف ي إما بالقبو  أو الرفض على 

العبففارات املتضفففففففففففففمنففة في مقيففا  االتجففاهففات احو الكتففابففة  

 العلمية.

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة وتصميمها:

قِت الدراسففففففففففففة ا مالية املنهج شففففففففففففبا التجري ي،    بد
َ
ط

بق اختبار التحصففففففففففففيل الدراسفففففففففففف ي في مامة العلوم، 
ق
حي  ط

ومقيفففففا  االتجفففففاهفففففات احو الكتفففففابفففففة العلميفففففة، ملجموعدي  

 كما يوضففففففففا  
 
 وبعديا

 
الدراسففففففففة التجريبية والضففففففففابطة قبليا

رسففففففففففففففت الوحفدة الراألعفة من منهج العلوم 2ا جفدو  ) (، ومق

ساس ي للمجموعة التجريبية باستخدام  للصا الباألس ا  

، في SWH)اسففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسففففففتكشففففففافية )

 حين تم تدريس املجموعة الضابطة بالطريقة البائدة. 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

ن مجتمس الدراسفففففة من جميس طالبات الصفففففا  تكود

البففففففاألس ا سففففففاسفففففف ي في املدار  ا مكومية التاألعة للمديرية 

لتربيفة والتعليم بمحفافظفة شفففففففففففففمفا  البفاطنفة خال  العفامفة ل

م،  2019/ 2018الفصل الدراس ي الثاي  للعام الدراس ي  

( طفففالبفففة، حبففففففففففففففف  اإلحصفففففففففففففففاءات  4579البفففالد عفففدمهن )

قبففففففففففم اإلحصففففففففففاء واملعشففففففففففرات التاألس لدائرة   الصففففففففففامرة من

تخطي  االحتياجات التعليمية وضففففففففب  ا جومة باملديرية 

 ة شما  الباطنة.العامة للتربية والتعليم بمحافظ

( طففففالبففففة مقيففففدة  49أمففففا عينففففة الففففدراسفففففففففففففففففة فتكواففففت من )

بالصا الباألس ا ساس ي في مدرستين من مدار  التعليم  

ا سففففففففففاسفففففففففف ي في محافظة شففففففففففما  الباطنة ألبففففففففففلطنة عمان،  

عفففففففدم  تففجففريففبففيفففففففة  مففجففمففوعفففففففة  مففجففمففوعففتففيففن:  عففلففى  مففوزعفففففففات 

مرسففففففففن العلوم حبفففففففف  الدليل    ( طالبة24الطالبات فهلا )

الففعففلففمفيففففففة   اسففففففففففففففتففراتففيفجففيفففففففة الففكففتفففففففابفففففففة  بفففففففاسففففففففففففففتففخفففففففدام  املففعفففففففد 

( باالسففتعااة بمعلمة تم تدري لا على SWHاالسففتكشففافية )

تطبيق االسفففففففتراتيجية، ومجموعة ضفففففففابطة عدم الطالبات  

( طففففالبففففة تم تففففدريبففففففففففففف ن بففففالطريقففففة البففففففففففففففففائففففدة، 25فهلففففا )

واملتضفففففففففففففمنة على اسفففففففففففففتقصفففففففففففففاءات موج ة واتبا  خطوات  
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تقصفففففففففففاء املذكورة في كتا  الطال ، مس حل أسفففففففففففللة  االسففففففففففف

التحليففل والتفبفففففففففففففير في نلففايففة االسفففففففففففففتقصففففففففففففففاء، وتم اختيفار  

العشفوائية الببفيطة من بين شفع   ةاملجموعتين بالطريق

الصففففففففففا البففففففففففاألس ا سففففففففففاسفففففففففف ي في كل مدرسففففففففففة، وتم اختيار  

 لتطبيق الدراسففة  سففبا  تتعلق بقر  
 
املدرسففتين قصففديا

البفاحثين ممفا يبففففففففففففف فل متفاألعة    املفدرسفففففففففففففتين من محفل إقفامفة

تطبيق إجراءات الدراسفة، و عاون اإلمارة املدرسفية في كل  

البفففففاحثين في  بففففففففففففف يفففففل تطبيق فففففا، مس توفر  مفففففدرسففففففففففففففففففة مس 

مختبرات متكاملة  بففففففففففففمح بتطبيق االسففففففففففففتراتيجية، وتوفر  

ة.اإلمكااات والوسائل واملوام التعليمي

 (: التصميم التجري ي للدراسة2دو  )ج

 مادة الدراسة وأدواتها:

 اآل  :اشتملت مامة الدراسة وأمواالا على 

: مادة الدراسة: 
ً
 أوال

مليففففففل  الففففففدراسفففففففففففففففففففة في  مففففففامة  تمثلففففففت  املعلم:  مليففففففل 

للمعلمففة في وحففدة )املوام النقيففة وامللففالي  واملمففاليففل( في 

 
 
مامة العلوم للصففففففففا البففففففففاألس ا سففففففففاسفففففففف ي تم إعدامه وفقا

  SWH)السفففففففففففففتراتيجيفة الكتفابفة العلميفة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففافيفة )

ى املجموعة  لالسففففففففترشففففففففام با في عملية تطبيق الدراسففففففففة عل

التجريبيففففة، وقففففد تم اختيففففار هففففذه الوحففففدة الحتواهلففففا على 

مجموعة كبيرة من ا يشفطة االسفتقصفائية، ولتزامن وقت 

الفثفففففففايف . الفففففففدراسففففففففففففف في  الففصفففففففففففففففففففل  وحفففففففدات  تفم   الفتفطفبفيفق مفس 

االسفففففففففففففتفففامة من املبففامة التوجهليففة املوضفففففففففففففمففة في مراحففل  

( في SWHاسفففففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسفففففففففتكشفففففففففافية )

والفففدراسفففففففففففففففات البفففففففففففففففابقفففة كفففدراسفففففففففففففففة )ا جمعفففان    ا مبيفففات

( لتصففففميم مرو  Akkus et al., 2007؛2015و خرين،  

ن من اآل  : وفق االستراتيجية.  وتكود

ن اإلطففار النظري من املففامة  1 . اإلطففار النظري: تكود

العلميففففة الدي أعففففدهففففا البففففاحثففففان لتوضفففففففففففففيح اسفففففففففففففتراتيجيففففة  

لى (، إد يشففففففتمل عSWHالكتابة العلمية االسففففففتكشففففففافية )

التعريا باسففففففففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسففففففففففففتكشففففففففففففافية  

(SWH  كفففففل من (، وأهفففففداف فففففا، وخطوات تنفيفففففذهفففففا، ومور 

املعلم واملتعلم في تطبيق ا، ومجموعة من املراجس العراية  

الدي تم جمس املعلومففففات البففففففففففففففففابقففففة منلففففا، والدي يمكن أن  

د  تفيفد املعلمفة املتعفاوافة من خال  العومة إلهلفا ملعرففة املزي

 عن موضو  التطبيق.

. اإلطففار اإلجرائ : اشفففففففففففففتمففل اإلطففار اإلجرائ  على 2

مالحظفات عفامفة و رشففففففففففففففامات لتنفيفذ تفدريس وحفدة "املوام  

النقيفففة واملمفففاليفففل وامللفففالي "، وخطفففة مراسفففففففففففففيفففة مقترحففة  

املفففقفففتفففرح   الفففتفففعفففلفففيفففمفففيفففففففة  والفففوسفففففففففففففففففففائفففففففل  الفففوحفففففففدة،  لفففتفففففففدريفففس 

اسففففففففففتخدام ا، ومخرجات  علم الوحدة كما ورمت في مليل 

(، وا هفففففداي الدي  2015لم )وزارة التربيفففففة والتعليم،  املع

تفففأمفففل تحقيق فففا من خال  اسفففففففففففففتراتيجيفففة الكتفففابفففة العلميفففة 

 (.SWHاالستكشافية )

: أدوات الدراسة:
ً
 ثانيا

: تم إعفففففدام اختبففففار  اختبــــار التحصــــــــــــيــــل الــــدراســــــــــــ ي -

التحصففيل الدراسفف ي لقيا  تحصففيل طالبات الصففا 

املففمففتففويفففففففة عففلفى الفففففففدرو   فففي  ا سفففففففففففففففففففاسففففففففففففف ففي    البفففففففففففففففففففاألففس 

اسفففففففففففففتكشففففففففففففففففافففففات عمليففففة من الوحففففدة امللتففففارة، ومر  

إعدامه ألعدة خطوات منلا: إعدام جدو  املواصففات  

 على املبفففففففففففففتويففات التعليميففة الثالثففة وا وزان  
 
اعتمففاما

املمدمة حبففففف  وثيقة التقويم التربوي الصفففففامرة عن  

وهي: املعرفففة  وزارة التربيففة والتعليم ألبفففففففففففففلطنففة عمففان

%(،   20سفففففففتدال  )%(، واال   50%(، والتطبيق )30)

املواصففففففففففففففففففففات بففففففاالعتمففففففام على  وتم تصفففففففففففففميم جففففففدو  

 لنبففففففففففففف  ا وزان لكل  
 
الفدرجفات من خال  تقري لفا وفقفا

َن   االخففتففبفففففففار، وتففكففود مفففففرمات  إعفففففففدام  ثففم   ، مففوضفففففففففففففففو  

االختبففففار من ثالثففففة أسفففففففففففففللففففة: البفففففففففففففعا  ا و   وعففففدم 

 مجموعتا  التطبيق القبلي

 الدراسة

 التطبيق البعدي  نوع املعالجة

 اختبار التحصيل الدراس ي  -

مقيا  االتجاهات احو  -

 الكتابة العلمية 

استخدام استراتيجية الكتابة العلمية  التجريبية 

 ( SWHاالستكشافية )

 اختبار التحصيل الدراس ي  -

مقيا  االتجاهات احو  -

 استخدام الطريقة البائدة  الضابطة  الكتابة العلمية 
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مفرماتفا ثمفاايفة من او  أسفففففففففففففللفة االختيفار من متعفدم  

بفففعاالن الثاي  والثال  عبارة  لكل مفرمة مرجتان، وال

عن أسففففففللة مقالية، ول ما أربس وعشففففففرون مرجة، وقد 

الففففففدرجففففففة الكليففففففة لالختبففففففار ) ( مرجففففففة، وتم 40بلغففففففت 

التحقق من الصففففففد  الظاهري لالختبار ألعرضففففففا على 

( من املمكمين التربويين من أصفففففففففففففمفففا  خبرة في 10)

تففففدريس العلوم، ثم قيففففا  ثبففففاتففففا من خال  تطبيقففففا  

( طالبة من طالبات الصا 30كواا من )على عينة م

الثامن ا سففففاسفففف ي في إحدى املدار  التاألعة للمديرية 

العفامفة للتربيفة والتعليم بمحفافظفة شفففففففففففففمفا  البفاطنفة،  

وحبفففففففففففففا  الثبفات بين مفرمات االختبفار بفاسفففففففففففففتخفدام  

(، وقفد بلد Alpha Cronbachمعفاملفة ألففا كروابفا  )

مقبولفة (، حيف   عفد  هفذه القيمفة  0.71معفامفل ألففا )

 وصففففففففا مة   راض الدراسففففففففة، ويوضففففففففا امل مق  
 
تراويا

 ( الصورة النلائية لالختبار.2)

مقياس اتجاهات طالبات الصف السابع األساس ي   -

وهدي هذا املقيا  إلى قيا    نحو الكتابة العلمية:

أثر اسفففففففففففففتراتيجيففة الكتففابففة العلميففة االسفففففففففففففتكشففففففففففففففافيففة  

(SWH في تنمية اتجاهات طالبات الصفففففففا )  البفففففففاألس

ا سففففففففففففففاسففففففففففففف ي احو الكتففابففة العلميففة، حيفف  تم تحففديففد  

الفففففدراسفففففففففففففففففات   أألعفففففام املقيفففففا  ألعفففففد االطال  إلى ألعض 

وا مبيات البفففففففابقة الدي تناولت اسفففففففتراتيجية الكتابة  

( كففدراسفففففففففففففففة كيس  SWHالعلميففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيففة )

ومراسفففففففففففففففففففففففففة   (Keys et al., 1999و خفففففففففففففريفففففففففففففن  ،)

( ، الدي  2017(، ومراسفففففففففففة    الشفففففففففففيخ )2013عمر)

اولت اسفففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسفففففففتكشفففففففافية  تن

(SWH  :حيفففف  تم تحففففديففففد ألعففففدين للمقيففففا  وهمففففا )

( عبفففففارة ، 12أهميفففففة الكتفففففابفففففة العلميفففففة ويتكون من )

والكتفابفة العلميفة في أثنفاء القيفام بفا يشفففففففففففففطفة العمليفة  

الفففففدرجفففففة النلفففففائيفففففة  5ويتكون من ) ( عبفففففارات، والغفففففت 

عبففارات  ( مرجففة، ألعففدهففا تم صفففففففففففففيففا ففة 36للمقيففا  )

املقيا ، ثم التحقق من الصد  الظاهري للمقيا   

(  5ومناسفبتا لتحقيق أهداي الدراسفة ألعرضفا على )

من املمكمين التربويين من أسفففففففففففففففففاتففففذة منففففا ج وطر   

تدريس العلوم، وعدم من مشرفي ومشرفات العلوم، 

ومعلمفففات العلوم، وقفففد تم إجراء التعفففديالت الالزمفففة  

 .في ضوء مالحظاالم ومقترحاالم

وتم قيفففففا  ثبفففففات املقيفففففا  من خال  تطبيقففففا        

( طفففالبفففة من طفففالبفففات الصفففففففففففففا 30على عينفففة مكوافففة من )

الثففامن ا سفففففففففففففففاسففففففففففففف ي في إحففدى املففدار  التففاألعففة للمففديريففة  

العففامففة للتربيففة والتعليم بمحففافظففة شفففففففففففففمففا  البففاطنففة، وتم 

حبففففففففا  الثبات بين مفرمات املقيا  باسففففففففتخدام معاملة 

(، وقففد بلد معففامففل ألففا  Alpha Cronbachألفففا كروابففا  )

 وصففففففففففففا مة  0.78)
 
(، حي   عد  هذه القيمة مقبولة تراويا

 
 
  راض الفففدراسفففففففففففففففة،  وتم اعتمفففام فلفففة االسفففففففففففففتجفففابفففة وفقفففا

ملقيفففففا  ليكرت الثالت  ليتنفففففاسففففففففففففففففف  مس املرحلفففففة العمريففففة  

يفكفون مفواففق ) بفحفيففففففف   )3لفلفعفيفنفففففففة،  مفحفففففففايفففففففد  (، و فيفر  2(، 

 لنلائية للمقيا  ( الصورة ا3(، ويوضا امل مق )1موافق )

 التكافؤ بين مجموعتي الدراسة:

: اختبار التحصيل الدراس ي:
 
 أوال

تم اختبار التكافع ملجموعدي الدراسففففة الضففففابطة    

والتجريبيففففة في اختبففففار التحصفففففففففففففيففففل الففففدراسففففففففففففف ي من خال  

 ملجموعدي الدراسففففففففة، ثم حبففففففففا  املتوسففففففف   
 
تطبيقا قبليا

ا مبفففففففففففففاب  واالاحراي املعيفاري، وملعرففة مفا إدا كفاافت مالفة 

، تم اسففتخدام اختبار "ت" للعينتين املبففتقلتين  
 
إحصففائيا

 (3ي جدو  )كما هو موضا ف

 

اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية ملتوس  مرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في   اتائ (:  3جدو  )

 ياختبار التحصيل الدراس ي القبل

املستويات  

 التعليمية
 العدد املجموعة  الدرجة 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة "ت" عند د.ح  

(47 ) 

مستوى 

 الداللة

 12 املعرفة
 0.73 0.32 25 الضابطة

0.80 0.57 
 0.38 0.06 24 التجريبية

 0.38 0.57 0.18 0.30 25 الضابطة 20 التطبيق
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تقفففففار  قيم املتوسففففففففففففف  ا مبففففففففففففففففففاب   3يتبين من جفففففدو  )  )

الففتففجففريففبففيففففففة   الفففففففدراسفففففففففففففففففففة  ملففجففمففوعففدففي  املففعففيفففففففاري  واالاففحففراي 

والضفففففففففابطة في اختبار التحصفففففففففيل الدراسففففففففف ي، كما أن قيمة  

 في 
 
املبفففتويات: املعرفة، والتطبيق،  "ت"  ير مالة إحصفففائيا

تكفففففففافع  يعكفففففففد على  والفففففففذي  ا،  واالسفففففففففففففتفففففففدال  واملجمو  كليففففففف 

املجموعتين التجريبيففففففة والضففففففففففففففففففابطففففففة في مقيففففففا  اختبففففففار  

 التحصيل الدراس ي قبل البدء بتطبيق الدراسة.

 

: مقيا  االتجاهات احو الكتابة العلمية:
 
 ثاايا

بية  تم اختبار تكافع مجموعدي الدراسفففففة التجري      

والضففففابطة في مقيا  االتجاهات احو الكتابة العلمية من  

 للمجموعتين  مبفا  املتوسف   
 
خال  تطبيق اختبار قبليا

ا مباب   ماء املجموعتين في املقيا  واالاحراي املعياري 

، واسفففففففففففففتخفدام  
 
ملعرففة مفا إدا كفاافت الفرو  مالفة إحصففففففففففففففائيفا

  (.4"ت" للعينتين املبتقلتين كما هو موضا في جدو  )

اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية ملتوس  مرجات املجموعتين التجريبية والضابطة في   اتائ (:  4جدو  )

مقيا  االتجاهات احو الكتابة العلمية القبل

( تقفففار  قيم املتوسففففففففففففف  ا مبفففففففففففففففاب   4يتبين من جفففدو  )

الفففففففدراسفففففففففففففففففففة   مففجففمففوعففدففي  مففن  لففكفففففففّل   املففعففيفففففففاري  واالاففحففراي 

التجريبيةوالضففففففففابطة في مقيا  االتجاهات احو الكتابة 

 في  
 
العلميففففففة، كمففففففا أن قيمففففففة "ت"  ير مالففففففة إحصففففففففففففففففففائيففففففا

تففكفففففففافففع   عففلففى  يففعكفففففففد  والفففففففذي  ا،  الففبففعفففففففديففن واملففجففمففو  كففلففيففففففف 

 ة في التطبيق القبلي.املجموعتين التجريبية والضابط

 خطوات الدراسة:

لففتففحففقففيففق أهفففففففداي    اآلتففيفففففففة  بفففففففاإلجففراءات  الففبفففففففاحففثفففففففان  قفففففففام 

 الدراسة:

االطال  على ا مبيات والبحوط البابقة الدي تناولت  (1

( SWHاسفتراتيجية الكتابة العلمية االسفتكشفافية )

والتحصفففففففففففففيل الدراسففففففففففففف ي، وتكوين االتجاهات اختيار  

واملمففاليففل وامللففالي " في مففامة وحففدة "املوام النقيففة  

العلوم للصفففففففففففففا البففففففففففففففففاألس ا سففففففففففففففففاسففففففففففففف ي لتبنى علهلففففا 

 الدراسة.

إعدام مامة الدراسففة )مليل املعلم( لالسففتعااة با في   (2

تفففدريس املجموعفففة التجريبيفففة من طفففالبفففات الصفففففففففففففا 

 0.40 0.72 24 التجريبية

 8 االستدال 
 0.29 0.40 25 الضابطة

0.87 0.54 
 0.82 0.12 24 التجريبية

فففففففففففة  فففففففففففدرجف الف

 الكلية
40 

 0.08 1.84 24 الضابطة
0.61 0.42 

 0.58 0.95 25 التجريبية

 

 البعد

       

 الدرجة 

             

 املجموعة

 

 العدد

 

 املتوسط 

االنحراف 

 املعياري 

قيمة "ت" عند د.ح  

(47 ) 

مستوى 

 الداللة

 0.20 0.29 0.16 2.48 25 الضابطة  36 أهمية الكتابة العلمية

 0.88 3.41 24 التجريبية 

الكتابة العلمية في أثناء القيام  

 باألنشطة العملية

 0.29 0.06 0.39 0.57 25 الضابطة  15

 2.88 3.33 24 التجريبية 

 0.15 0.45 0.81 0.49 25 الضابطة  51 الدرجة الكلية 

 5.36 6.75 24 التجريبية 
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البففففففاألس ا سففففففاسفففففف ي باسففففففتخدام اسففففففتراتيجية الكتابة 

 (.SWHالعلمية االستكشافية )

، والدي تمثلفففففت في اختبففففار  إعفففففدام أموات الفففففدراسفففففففففففففففففة (3

التحصفففففففففففففيفففل الفففدراسففففففففففففف ي، ومقيفففا  االتجفففاهفففات احو 

الكتففففابففففة العلميففففة، ثم تحكيم مففففا من مجموعففففة من  

امللتصفففففففففففففين للتفأكفد من صفففففففففففففدق فا ومالءمتلفا لتحقيق  

بففففففالطر   ثبففففففاالمففففففا  الففففففدراسفففففففففففففففففففة، وحبفففففففففففففففففففا   أ راض 

 اإلحصائية املبتخدمة في البحوط التربوية.

طفففالبفففات    اختيفففار مجتمس الفففدراسفففففففففففففففة والفففذي تمثفففل في (4

الصفا البفاألس ا سفاسف ي في سفلطنة عمان بمحافظة  

شفففففففففففففمفا  البفاطنفة، واختيفار عينفة الفدراسفففففففففففففة املمفدمة  

 من مففففدار  املمففففافظففففة، واففففاالعتمففففام على 
 
قصففففففففففففففففديففففا

مشففففرفة مامة العلوم تم ترشففففيح معلمتين متكافلتين  

 من حي  ا لبرة والكفاءة من كل مدرسة.

ة  ا مصففففففو  على املوافقة الرسففففففمية لتطبيق الدراسفففففف (5

خال  الفصفففففففففل الدراسففففففففف ي الثاي  من العام الدراسففففففففف ي  

م، من املكتففففف  الفني للفففففدراسففففففففففففففففففات 2018/2019

والتطوير بوزارة التربيفة والتعليم، ومائرة اإلشفففففففففففففراي  

 التربوي بمديرية شما  الباطنة.

التأكد من تكافع املجموعتين التجريبية والضففففففابطة  (6

في اختبار التحصفففيل الدراسففف ي، ومقيا  االتجاهات  

لكتفابفة العلميفة، من خال  اسفففففففففففففتخفدام اختبفار  احو ا

"ت" للمجموعففات املبفففففففففففففتقلففة لنتففائ  املجموعتين في  

 التطبيق القبلي. 

املفجفمفوعففففففة    (7 لفتفففففففدريفس  املفتفعفففففففاوافففففففة  املفعفلفمفففففففة  تفففففففدريففففففف  

التجريبية باسففففففففتخدام اسففففففففتراتيجية الكتابة العلمية 

( من خال  تطبيق الباح   SWHاالسفففففففففففتكشفففففففففففافية )

الثالثفففة ا ولى في  ا و  االسفففففففففففففتراتيجيفففة على الفففدرو   

 مليل املعلم مس حضور املعلمة.

( 5البدء بتطبيق الدراسففففففففففة، والذي اسففففففففففتمرت ملدة ) (8

بفففففففففففدأت   حفففففففففففيففففففففففف   م  2019/ 17/3أسففففففففففففففففففففففففابفففففففففففيفففففففففففس، 

م، وخال  فترة التطبيق قفففام  22/4/2019وااتلففففت

البفاحثفان بمتفاألعفة املعلمفة من خال  حضفففففففففففففور ألعض 

ا مصفففففففففففففه ألشفففففففففففففكففل مبفففففففففففففتمر، للتففأكففد من صفففففففففففففمففة  

أي  عفففديالت أو مالحظفففات التطبيق، وملعرففففة وجوم  

 على الدليل من قبل املعلمة املطبقة.

التطبيق البعفففدي الختبفففار التحصفففففففففففففيفففل الفففدراسففففففففففففف ي،    (9

الفففعفففلفففمفففيفففففففة   الفففكفففتفففففففابفففففففة  افففحفففو  االتفففجفففففففاهفففففففات  ومفففقفففيفففففففا  

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية.

التحليل اإلحصفففففففففففائ  الختبار التحصفففففففففففيل الدراسففففففففففف ي    (10

الفففعفففلفففمفففيفففففففة   الفففكفففتفففففففابفففففففة  افففحفففو  االتفففجفففففففاهفففففففات  ومفففقفففيفففففففا  

باسففففففففتخدام ا مزمة اإلحصففففففففائية للعلوم االجتماعية  

(SPSS.) 

عرض اتففففائ  الففففدراسففففففففففففففففة ومنففففاقشفففففففففففففتلففففا، والتوصففففففففففففففففل   (11

ملجموعة من التوصففففففيات واملقترحات في ضففففففوء اتائ  

 الدراسة الدي توصل إلهلا الباحثان.

 إلحصائية:املعالجة ا

ق التحليل اإلحصفففففففففففائ  للبيااات في هذه الدراسفففففففففففة من   ّبِ
ق
ط

خال  املعففا جففة اإلحصففففففففففففففائيففة بففاسفففففففففففففتخففدام براففام  ا مزم  

 ( على النحو اآل  :SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

حبففففا  ثبات اختبار التحصففففيل الدراسفففف ي، ومقيا    (1

اتجفاهفات احو الكتفابفة العلميفة بفاسفففففففففففففتخفدام معفاملفة  

 (.Alpha Cronbach) ألفا كروابا 

حبفففففففففففففففا  املتوسفففففففففففففطفففات ا مبفففففففففففففففابيفففة، واالاحراففففات   (2

املعيفففاريفففة لنتفففائ  الفففدراسففففففففففففففففة في اختبفففار التحصفففففففففففففيفففل  

 الدراس ي، ومقيا  االتجاهات احو الكتابة العلمية.

اختبففار "ت" للمجموعففات املبفففففففففففففتقلففة، للتحقيق من   (3

تكافع املجموعتين التجريبية والضفففففففففففففابطة في اختبار  

 التحصيل الدراس ي.

اختبففار "ت" للمجموعففات املبفففففففففففففتقلففة، للتحقيق من   (4

تكافع املجموعتين التجريبية والضففففففففابطة في مقيا   

 االتجاهات احو الكتابة العلمية.

اختبففار "ت" للمجموعففات املبفففففففففففففتقلففة، للتعري على   (5

الفرو  بين املجموعتين التجريبيفففة والضفففففففففففففففابطفففة في  

اختبار التحصففففففففففففيل الدراسفففففففففففف ي، ومقيا  االتجاهات  

 ة العلمية.احو الكتاب

حبففففففففففا  تجم أثر اسففففففففففتخدام اسففففففففففتراتيجية الكتابة  (6

( في التحصفففففففففففففيفففل  SWHالعلميفففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيفففة )

الفدراسففففففففففففف ي، واالتجفاهفات احو الكتفابفة العلميفة حيف  
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بفففففففف  عن طريق إيجام مربس إيتا ) ( باسففففففففتخدام  ƞ2حق

+ مح(، حيف  )ت( لبألعفام 2/ت 2= ت  ƞ2املعفاملفة )

ا فففمفففر  مرجفففففففات  هفففي  الفففكفففلفففي، و)مح(  املفففجفففمفففو   يفففففففة،  أو 

    Eta squared)وحبف  تصفنيا )
 
يعّد التأثير صفغيرا

 عنففففد  0.04عنففففد  
 
 عنففففد 0.06، ومتوسفففففففففففففطففففا

 
، وكبيرا

0.14 . 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

الفعفلفمفيفففففففة  الفكفتفففففففابفففففففة  اسفففففففففففففتفراتفيفجفيفففففففة  اسفففففففففففففتفخفففففففدام  أثفر   :
 
أوال

 ( في التحصيل الدراس ي:SWHاالستكشافية )

لإلجفابفة عن البفففففففففففففعا  ا و  "مفا أثر اسفففففففففففففتراتيجيفة  

( في التحصففففففففففيل  SWHالعلمية االسفففففففففففتكشفففففففففففافية )  الكتابة

الدراسفففف ي لدى طالبات الصففففا البففففاألس ا سففففاسفففف ي في مامة 

العلوم؟"، صففففففيغت الفرضففففففية ا ولى بصففففففيغة صفففففففرية "ال  

 عنففد مبفففففففففففففتوى الففداللففة )
 
 =αيوجففد فر  ما  إحصفففففففففففففففائيففا

( بين متوسفففط  مرجات طالبات مجموعدي الدراسفففة  0.05

البعفففففففد التطبيق  في  ي الختبفففففففار  التجريبيفففففففة والضفففففففففففففففففففابطفففففففة 

 التحصيل الدراس ي في مامة العلوم".

ق اختبففففار   ّبِ
ق
وللتحقق من صفففففففففففففمففففة الفرضفففففففففففففيففففة، ط

التحصفففففففففففففيففففل الففففدراسففففففففففففف ي التطبيق البعففففدي على طففففالبففففات 

املجموعتين ألعد االاتلاء من مراسففففففففففة وحدة "املوام النقية  

جريت ا مبفففابات اإلحصفففائية  
ق
واملماليل وامللالي "، ثم أ

احرافففات املعيففاريففة  إليجففام املتوسفففففففففففففطففات ا مبففففففففففففففابيففة واال 

الفففففففدراسفففففففففففففففففففة واسفففففففففففففتخفففففففدام اختبفففففففار "ت"   ماء مجموعدي 

(  Independent Sample t-testللعينتين املبفففففففففففففتقلتين )

 مبفففففففففففففففا  ماللفففة الفرو  بين املتوسفففففففففففففطفففات ا مبفففففففففففففففابيفففة  

ا ثر في اختبفار التحصفففففففففففففيفل    ملجموعدي الفدراسففففففففففففففة وتجم

 (.5الدراس ي، كما يوضا جدو  )

اتائ  اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية وتجم ا ثر ملتوس  مرجات املجموعتين التجريبية (:  5جدو  )

 والضابطة في اختبار   التحصيل الدراس ي البعدي

 

ففي   الفنفتفففففففائف   )تفوضفففففففففففففا  ما   5جفففففففدو   ففر   ( وجفوم 

ا عند مبففففففففففتوى ماللة ) ( بين متوسففففففففففط   α  =0.05إحصففففففففففائي 

الففتففجففريففبففيفففففففة   الفففففففدراسفففففففففففففففففففة  مففجففمففوعففدففي  الففطفففففففالففبفففففففات  مرجفففففففات 

والضفففففابطة في الدرجة الكلية الختبار التحصفففففيل الدراسففففف ي  

لصفففففففففففففففا ا املجموعفففة التجريبيفففة في التطبيق البعفففدي، كمفففا  

 عند مبفتوى  
 
يتدفا من ا جدو  وجوم فر  ما  إحصفائيا

( في مبففففففففففتوى التطبيق لصففففففففففا ا املجموعة  α =0.05لة )مال

البعففففففدي، وعففففففدم وجوم فر  ما    التطبيق  التجريبيففففففة في 

 عنفد مبفففففففففففففتوى ماللفة )
 
( في مبفففففففففففففتوي :  α  =0.05إحصففففففففففففففائيفا

 أن  5املعرفة واالسفففففتدال . كما يتدفففففا من جدو  )
 
( أيضفففففا

تجم ا ثر النفففات  من اسفففففففففففففتخفففدام اسفففففففففففففتراتيجيفففة الكتفففابفففة  

( في التحصففففففففيل الدراسففففففف ي  SWH)العلمية االسففففففففتكشففففففففافية  

، حبفففففففففففف  قيمة مربس إيتا )
 
(،  Eta squaredجاء متوسففففففففففففطا

 ن يبففبة ما يفبففره املتغير املبففتقل )اسففتراتيجية الكتابة  

( من التباين الكلي للمتغير  SWHالعلمية االسفففففتكشفففففافية  

(،  0.112التاألس )اختبار التحصففففففففيل الدراسفففففففف ي(  بففففففففاوي )

املســــــــــــتويــــات  

 التعليمية

املــــتــــوســــــــــــــــط   العدد املجموعة   الدرجة

 الحسابي

االنـــــــــــحـــــــــــراف  

 املعياري 

"ت"   ــة  قــــيــــمــــ

د.ح  عـــــــــــنـــــــــــد 

(47) 

مســــــــــــــــــــــتـــــــــــوى 

 الداللة

  ƞ 2قيمة

 

 

 حجم األثر

 - - 0.063 1.90 1.72 5.48 25 الضابطة 12 املعرفة

 1.47 6.35 24 التجريبية

 متوس  0.087 *0.040 2.11 3.76 9.70 25 الضابطة 20 التطبيق 

 3.97 12.04 24 التجريبية

 - - 0.179 1.36 1.25 3.00 25 الضابطة 8 االستدالل 

 1.99 3.64 24 التجريبية

الدرجة  

 الكلية

 متوس  0.112 *0.019 2.43 5.89 18.18 24 الضابطة 40

 5.51 22.02 25 التجريبية

 0.05ما  عند مبتوى  * 



 التحصيل... ( في SWHأثر استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية )أفراح بنت سالم املكتومية، عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي: 
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، ومن ثمد وهي  عففد  قيمففة متوسفففففففففففففطففة حبفففففففففففففف  التصفففففففففففففنيا

يمكننا رفض الفرضفففففففففففية الصففففففففففففرية ا ولى والدي تنه على 

 عنففد مبفففففففففففففتوى الففداللففة  
 
أن "ال يوجففد فر  ما  إحصففففففففففففففائيففا

(α=0.05  املجفمفوعففففففة طفففففففالبفففففففات  متفوسفففففففففففففطف  مرجفففففففات  بيفن   )

التجريبيففة واملجموعففة الضفففففففففففففففابطففة في اختبففار التحصفففففففففففففيففل  

 الدراس ي البعدي في مامة العلوم".

نتائ  الدي  وفي ضففففففففففففوء ما سففففففففففففبق، يمكن تفبففففففففففففير ال 

توصفففففففففففففلت إلهلا الدراسفففففففففففففة ا مالية في املبفففففففففففففتويات املعرفية  

للتحصفففففففففيل الدراسففففففففف ي )املعرفة، والتطبيق، واالسفففففففففتدال ،  

ا( على النحو اآل  :  واختبار التحصيل الدراس ي كلي 

: املعرففففففة: أ  رت النتفففففائ  عفففففدم وجوم فر     
 
أوال

 في مبفففففففففففتوى املعرفة في اختبار التحصفففففففففففيل  
 
ما  إحصفففففففففففائيا

سفففففف ي بين مجموعدي الدراسففففففة، ويعزى البففففففب  في هذا  الدرا

( في مراسفففففففففففففتفا أن  Arnold, 2011حبفففففففففففففف  مفا يراه أراولفد )

اتففائ  تففأثير االسفففففففففففففتراتيجيففة ال تظ ر على املففدى القصفففففففففففففير،  

تففطففبففيففق  فففي  االسففففففففففففففتففمففرار  الضففففففففففففففروري  مففن  أافففففففا  بففيففن  حففيففففففف  

االسففففففتراتيجية على مراحل  عليمية مختلفة ومتصففففففلة حدى  

مل ففففارات املطلواففففة، وهففففذا  يتمكن الطففففالفففف  من اكتبففففففففففففففففا  ا

،  (Mahammed, 2007)يتفق كذلك مس اتائ  مراسفففففففففففففة    

الدي و فففت االسفففففففففففففتراتيجيففة وأكففدت ا مففاجففة لفترة تطبيق  

تتجفففففاوز أربعفففففة أسففففففففففففففففففابيس للتفففففأثير على مف وم الطلبفففففة عن  

مورهم في التعلم وفق مبامة البنائية، فإكبفففففففففففففا  الطال  

من خال  م ففففارات التعلم الففففذا   وانففففاء املعرفففففة بنفبففففففففففففففففا  

 تطبيق االستراتيجية تحتاج إلى مدة زمنية طويلة.

كذلك قيام الطال  باتبا  م ارات االسفففففففففففففتقصفففففففففففففاء  

للتوصفل إلى إجابات ا سفللة املطروحة، ومناقشفتلا تحتاج  

إلى ممارسفة مبفتمرة خال  مراحل  عليمية متواصفلة، وفي  

: في مر  الكثففففافففففة أعطففففت املعلمففففة  
 
هففففذه الففففدراسفففففففففففففففففة مثال

ام مج ولففة لففدى الطففالبففات لقيففا  كتلتلمففا  مكعبين من مو 

كففففففل طففففففالبففففففة بتففففففذكر مف وم ا  جم   وتجم مففففففا؛ فقففففففامففففففت 

والكتلفففة وطريق قيفففا  كفففل منلمفففا وكتفففابفففة اإلجفففابفففة في مفتر  

اليوميات، ألعدها ااقشففت املعلمة إجاباالن وقامت براطا 

بخاصية الكثافة، هذا ساعد الطالبات على بناء معارف ن  

على االحتفاظ باملعلومات بأافبفففففففف ن، وهذا ما سففففففففاعدهن  

من خال  اتبا  خطواالا، إد تقوم الطالبة بكتابة إجاباالا  

مففراحففففففل   جففمففيففس  فففي  الفففففففدر   أثففنفففففففاء  املففطففروحفففففففة  لففبسففففففففففففففلففلفففففففة 

االسفففففففففففففتراتيجيفففة، ودلفففك لك   عكس هفففذه اإلجفففابفففات ف م فففا  

واسفففففففففففتيعا لا ملوضفففففففففففو  الدر ، للتحقق من مقة اإلجابات  

كن مففففدة  من خال  املنففففاقشففففففففففففففففات الفرميففففة وا جمففففاعيففففة، ول

 التطبيق ال تكف  إلكبا  الطالبة هذه امل ارات.

: التطبيق: أ  رت اتائ  الدراسفففة ا مالية         
 
ثاايا

 السفففتراتيجية الكتابة العلمية االسفففتكشفففافية  
 
أن هنال أثرا

(SWH  الفتفحصفففففففففففففيففففففل اخفتفبفففففففار  الفتفطفبفيفق ففي  مبففففففففففففففتفوى  ففي   )

 لصففففا ا 
 
الدراسفففف ي، حي  أ  رت وجوم فر  ما  إحصففففائيا

تجريبيففة، ويرى البففاحثففان أن من بين أسفففففففففففففبففا   املجوعففة ال

دلففك هو أن الكتففابففة العلميففة في أثنففاء القيففام بففا يشفففففففففففففطففة 

العمليففففة املبفففففففففففففتخففففدمففففة في تطبيق اسفففففففففففففتراتيجيففففة الكتففففابففففة 

(،  فففففجعت الطالبات على SWHالعلمية االسفففففتكشفففففافية )

شفففففففففففففرح وتفبفففففففففففففير ألعض املففففاهيم العلميفففة، وراط فففا بمفففا تم 

 خال  العمل في م
 
جموعات، حي  ترى يمان   علما سففففابقا

(Yaman, 2018  بفأن قيفام الطفالبفة بفا يشفففففففففففففطفة العمليفة )

العلميففففففة  اسفففففففففففففتراتيجيففففففة الكتففففففابففففففة  امللتبريففففففة خال  تطبيق 

( بما تتضفففففمنا من تحديد ا سفففففللة  SWHاالسفففففتكشفففففافية )

الفففففرضفففففففففففففففيفففففففات، وكففتفففففففابفففففففة  وفففرض  الففعففلففمففي،  الففتففوجفففففففا  دات 

التنبعات، وتصفففففميم و جراء التجار  العلمية مس   فففففجيل  

ليل النتائ  وعرضففففففففففففف ا ومناقشفففففففففففففتلا مس املعلمة وزميلتلا  وتح

مبفففففففففففففتنفففدة بفففا   ج والبراهين العلميفففة يجعفففل التعلم أكثر  

فعفففاليفففة، واسفففففففففففففتطفففاعفففت الطفففالبفففة إمرال أفكفففارهفففا البفففديلفففة 

وتصفففففففففففوي لا مما أمى إلى تحبفففففففففففين أماهلن في تطبيق املعرفة 

رسفففففففففففففففففففت  مق الفدفي  الفعفلفمفيفففففففة  املفففففففففاهفيفم  أمفثفلفففففففة  ومفن  الفعفلفمفيفففففففة، 

ال  ممففارسفففففففففففففففة الكتففابففة العلميففة: "مف وم  للطففالبففات من خ

اللزوجفة"، و"الكثفاففة"، و"الفذوافاايفة" وتفبفففففففففففففيرهفا حبففففففففففففف  

"النظريففة ا جزيةيففة للمففامة" والدي بففدورهففا توجففا الطففالبففات 

الفعفلفمفيففففففة   الفكفتفففففففابفففففففة  املفففففففففاهفيفم مفن خفال   الفتفركفيفز عفلفى  إلفى 

املرتبطففففة بففففا يشفففففففففففففطففففة العمليففففة، للتمكن من اسفففففففففففففتيعففففا   

بفففففالظواهر الع  ,Baru & Mohanلميفففففة )املف وم وراطفففففا 

2005.) 

: مبفففففففففففففتوى االسفففففففففففففتفدال : يقيس مبفففففففففففففتوى         
 
ثفالثفا

االسفففففففففففففتفففدال  قفففدرة الطفففالبفففة على الرا  وتكوين العالقفففات 

مثففففففل   م ففففففارات التفكير العليففففففا  املفففففففاهيم والدي  عكس  بين 
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التحليل والتركي ، وقد أشفففففففففففارت اتائ  الدراسفففففففففففة إلى عدم 

 بين املجموعتين،
 
فقفففففد جفففففاء   وجوم فر  ما  إحصففففففففففففففففففائيفففففا

، وقففد يعزى 
 
 تقريبففا

 
متوسففففففففففففف  أماء املجموعتين متبفففففففففففففففاويففا

اتائ  الدراسففففففففة إلى أن املبففففففففاحة الدي أعطيت للطالبات في 

ا   التحليفففففل والتخطي  والتقويم لم تكن كفففففافيفففففة، وأيضففففففففففففففففف 

عمليففففة را  املفففففاهيم الرئيبففففففففففففففففة وتكوين فكرة عففففامففففة عن  

املزيففففففد من   امللتففففففارة يحتففففففاج  الوحففففففدة  املوام في  تصفففففففففففففنيا 

ت، فتنفيذ ألعض املناقشففففففففففففات الصفففففففففففففية والدي  عق  الوق

 مون التركيز على 
 
 طويال

 
ا يشفففففففففففففطففففة العمليففففة تتطلفففف  وقتففففا

امل ففام الكتففابيففة، كمففا إن في بففدايففة تطبيق الففدراسففففففففففففففة تكون  

لفدى الطفالبفات شفففففففففففففعور بفالقلق من قيفام ن بكتفابفة النتفائ   

وعرضف ا ومناقشفتلا في أثناء قيام ن با يشفطة العملية مس 

ين االعتبار أن الطريقة تطبق  و  مرة بالنبفففففففففففبة  ا خذ ألع

االسفففففففففففففتراتيجيففففففة   لف م   
 
وقتفففففففا يتطلففففففف   مفففففففا  وهو  للطفففففففالبفففففففات 

وتطبيق ا ألشكل الصميح وهذا يتفق مس مراسة )الرجعي، 

(، من ج فففففة أخرى إن وجوم ا يشفففففففففففففطفففففة العمليفففففة  2007

القائمة على االسفففففففففففتقصفففففففففففاء املوجا يدفس املعلمة إلى تنفيذ  

ء إلى أسففففالي   بففففاعد الطالبات  هذه ا يشففففطة مون ال جو

على تنمية م ارات التفكير العليا، واكتبففا  هذه امل ارات  

يحتاج إلى وقت وممارسفففففة مبفففففتمرة، وهذا ما أشفففففارت إليا  

( وجفففففريفففففنفففففبفففففو  مراسفففففففففففففففففففة شفففففففففففففففففرومر   & Schroederافففففتفففففففائففففف  

Greenbowe, 2008 .) 

ا: اختبار التحصيل الدراس ي ككل:         راألع 

        
 
أ  رت اتفائ  الفدراسففففففففففففففة ا مفاليفة أن هنفال أثرا

( في SWHالسففففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسففففففففتكشففففففففافية )

مبففففففتوى اختبار التحصففففففيل الدراسفففففف ي ككل، حي  أ  رت  

 لصفففففففا ا املجموعة التجريبية في 
 
وجوم فر  ما  إحصفففففففائيا

الفففدراسفففففففففففففففات البفففففففففففففففابقفففة أن    التطبيق البعفففدي، وأشفففففففففففففففارت

( SWHاسفففففففففففففتراتيجيففة الكتففابفة العلميففة االسفففففففففففففتكشففففففففففففففافيففة )

تنشففففففففففففف  العمليففات العقليففة واملعرفيففة لففدى الطففالبففات من  

خال  املمارسات في أثناء تطبيق مراحل االستراتيجية الدي  

 عتمففد على را  املعرفففة البفففففففففففففففابقففة بففاملعرفففة ا مففاليففة، إد 

رففة من خال   عمفل االسفففففففففففففتراتيجيفة على  بففففففففففففف يفل بنفاء املع

امل ففففام الكتففففابيففففة الدي تقوم  لففففا الطففففالبففففة ككتففففابففففة التقرير  

االسفففففففففففففتقصفففففففففففففائ ، والنظرة التفأمليفة الدي  بفففففففففففففاعد على بنفاء 

(،  Key et al., 1990وصففففففففففقل أو  غيير املفاهيم العلمية )

( أن االسففففففتراتيجيات  2007واينت مراسففففففة أمبوسففففففعيدي )

يفففة  الدي يشفففففففففففففكفففل املتعلم فهلفففا محور التفففدريس كفففاسفففففففففففففتراتيج 

( يتحمفففل فهلفففا  SWHالكتفففابفففة العلميفففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيفففة )

املتعلم مبفففففففففففعولية كبيرة في أثناء التعلم للوصفففففففففففو  إلى حل 

مفخفتفلفففففففففة من   ا  أافواعففففففف  ويفمفففففففار   لفففففففا،  املفعفطفففففففاة  املشفففففففففففففكفالت 

ا يشفففففففففففففطفة التعليميفة الفذي تكبفففففففففففففبفا املعلومفات العلميفة،  

 من امل ففارات العقليففة والعلميفة  
 
والطريقففة العلميففة، وعففدما

هففففففذه الببفففففففففففففيطففففففة   يعمففففففل على بقففففففاء  كلففففففا  هففففففذا  واملعقففففففدة، 

املعلومات وامل ارات لفترة زمنية طويلة، وأشفففففففففارت مراسففففففففة  

(  Opstal & Daubenmire, 2015أوببفففففففتا  وماواينمير )

( أن استخدام  Hand et al., 2004ومراسة هااد و خرين )

االسفتراتيجية عزز لدى الطالبات امل ارات املعرفية العليا، 

فف ف لف فن  وففرت  مفن خفال  حفيففففففف   لفلفمفففففففففاهفيفم  أفضفففففففففففففففففففل   
 
مفففففففا

التخطي  للنشفففففففففففففففا  العملي، والتنبع بففا حففداط، وكيفيففة  

عرض النتفائ  مس تنظيم املالحظفات وراط فا بفالتفبفففففففففففففيرات  

املعرففففففففة من مصفففففففففففففففففففامر  عليميفففففففة  وا   ج، والبحففففففف  عن 

مختلفة، ثم كتابة التقرير االسففففففففففتقصففففففففففائ  الذي يشففففففففففتمل  

مس   على ا سفففففففففففففللففة املطروحففة، ومجريففات النشففففففففففففففا  العملي

املشفففففففففففففففاهففدات والتفبفففففففففففففيرات، ويرى البففاحثففان أن تواضفففففففففففففس  

إلى أن طفففففالبفففففات املجموعفففففة التجريبيفففففة   النتفففففائ  قفففففد يعزى 

يمفارسفففففففففففففن الكتفابفة العلميفة املنظمفة وال فامففة  و  مرة مما  

يعني أن اتففففائ  التعلم قففففد تكون ألبفففففففففففففيطففففة وقليلففففة، فبعففففد 

سفففففففففففففعا  املعلمفففة املتعفففاوافففة عن امل فففام الكتفففابيفففة الدي كفففاافففت 

 اتدففففففففا أنلا تقتصففففففففر على النقل  تقوم 
 
 لا الطالبات سففففففففابقا

والت ليه ولم تتطور إلى الكتفففابفففات التفففأمليفففة واإلبفففداعيففة  

 (. 2013وهذا يتفق مس اتائ  مراسة )عمر،

الفففعفففلفففمفففيفففففففة   الفففكفففتفففففففابفففففففة  اسفففففففففففففففتفففراتفففيفففجفففيفففففففة  أثفففر  ا:  ثفففففففاافففيففففففف 

( في اتجفاهفات طفالبفات الصفففففففففففففا SWHاالسفففففففففففففتكشففففففففففففففافيفة )

 الباألس ا ساس ي احو الكتابة العلمية:

لإلجفففابفففة عن البفففففففففففففعا  الثفففاي  من الفففدراسفففففففففففففففة،         

"مففففففا أثر اسفففففففففففففتراتيجيففففففة الكتففففففابففففففة العلميفففففة   ا  والففففففذي اصففففففففففففففففففّ

( في اتجفاهفات طفالبفات الصفففففففففففففا SWHاالسفففففففففففففتكشففففففففففففففافيفة )

البفففففففففففففففاألس ا سفففففففففففففففاسففففففففففففف ي احو الكتففابففة العلميففة؟"، صفففففففففففففيغففت  

ال يوجفد فر  ما    الفرضفففففففففففففيفة الثفاايفة بصفففففففففففففيغفة صففففففففففففففريفة "



 التحصيل... ( في SWHأثر استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية )أفراح بنت سالم املكتومية، عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي: 
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 عند مبفففففففتوى الداللة )
 
متوسفففففففط   ( بين  α=0.05إحصفففففففائيا

مرجات طالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة 

في مقيففففا  االتجففففاهففففات احو الكتففففابففففة العلميففففة البعففففدي". 

اتفجفففففففاهفففففففات  مفقفيفففففففا   بفق 
ق
البفففففففففففففعا  طف هفففففففذا  عفن  ولفإلجفففففففابفففففففة 

الطفففالبفففات احو الكتفففابفففة العلميفففة ألعفففد االاتلفففاء من تفففدريس 

العينففة وحففدة "املوام النقيففة واملمففاليففل وامللففالي "، حيف   

بففففففففففبت املتوسففففففففففطات ا مبففففففففففابية واالاحرافات املعيارية،    حق

 ماء كففل من املجموعففة الضفففففففففففففففابطففة والتجريبيففة، واختبففار  

-Independent Sample t"ت" للعينيتين املبفففففففففففففتقلتين )

test  مبفففففا  ماللة الفرو  بين املتوسفففففطات ا مبفففففابية  ،)

مفقفيفففففففا    والفتفجفريفبفيفففففففة ففي  املفجفمفوعفتفيفن الضفففففففففففففففففففابفطفففففففة   ماء 

األس ا سفففففاسففففف ي احو الكتابة  اتجاهات طالبات الصفففففا البففففف

 (.6العلمية كما هو موضا في جدو  )

 

اتائ  اختبار "ت" واملتوسطات ا مبابية واالاحرافات املعيارية وتجم ا ثر ملتوس  مرجات املجموعتين التجريبية (: 6جدو  )

 الكتابة العلمية البعدي والضابطة في مقيا  االتجاهات احو 

( املتوسفففففففففففففطففففففات ا مبففففففففففففففففففابيففففففة  6)يوضفففففففففففففا جففففففدو   

واالاحرافات املعيارية السففففتجابة الطالبات في املجموعتين  

الضفففففففففففففابطفة والتجريبيفة التجفاهفاالن احو الكتفابفة العلميفة، 

 عند  6وكما يتدفففا من جدو  )
 
( وجوم فر  ما  إحصفففائيا

( مرجفففففففات α= 0.05مبففففففففففففففتفوى ماللفففففففة  مفتفوسففففففففففففففطفففففففات  بفيفن   )

مقيا  االتجاهات  املجموعتين التجريبية والضفففففففففففففابطة في  

احو الكتابة العلمية في كل ألعد من أألعام املقيا  لصفففا ا 

املجموعففة التجريبيففة في التطبيق البعففدي، وهففذا يففد  على 

( SWHأثر اسفففففففتراتيجية الكتابة العلمية االسفففففففتكشفففففففافية )

في اتجفاهفات الطفالبفات احو الكتفابفة العلميفة. ويتدفففففففففففففا من  

تففابففة العلميفة  ( أن تجم ا ثر السفففففففففففففتراتيجيففة الك6جففدو  )

في مجمو  البعد ا و  في املقيا     SWH)االسففتكشففافية )

)أهميففة الكتففابففة العلميففة(  ومجمو  البعففد الثففاي  )الكتففابففة  

العلمية أثناء القيام با يشفففففففففطة العملية( لعينة الدراسفففففففففة  

  ن )
 
، اظرا

 
(  0.123(، )0.08التجريبيففة جففاء متوسفففففففففففففطففا

حبفففففففففففففففف   بففففالترتيفففف  تقس ضفففففففففففففمن تجم التففففأثير املتوسففففففففففففف   

(، ، وجاء أثر املجمو  الكلي لعينة Eta squaredتصنيا )

 حبففففف  التصفففففنيا افبفففففا، ومن  
 
الدراسفففففة التجريبية كبيرا

ثمد يمكننفا رفض الفرضفففففففففففففيفة الصففففففففففففففريفة الثفاايفة الدي تنه 

 بين مرجفففففات  
 
أافففففا "ال توجفففففد فرو  مالفففففة إحصففففففففففففففففففائيفففففا على 

طففالبففات املجموعففة التجريبيففة و املجموعففة الضفففففففففففففففابطففة في 

بعدي ملقيا  اتجاهات الطالبات احو الكتابة التطبيق ال

 العلمية".

أهميففففففة   الطففففففالبففففففات احو  اتجففففففاهففففففات  البعففففففد ا و : 

الكتففففابففففة العلميففففة: يرى البففففاحثففففان أن طففففالبففففات املجموعففففة  

التجريبيفففة كّوافففت اتجفففاهفففات إيجفففابيفففة احو أهميفففة الكتفففابفففة  

الففعففلففمففيففففففة   اسفففففففففففففففتففراتففيففجففيفففففففة الففكففتفففففففابفففففففة  مففن خففال   الففعففلففمففيفففففففة 

( تفطفبفيفق  (، حفيففففففف   SWHاالسففففففففففففففتفكشفففففففففففففففففففاففيفففففففة  مفراحفففففففل  إن 

االسفففففففتراتيجية في أثناء ا مصفففففففة الدراسفففففففية بما  شفففففففملا من  

مناقشفففففففففات هامفة، وم ام كتابية عززت شفففففففففعور الطالبات  

باملشفففففاركة في ا يشفففففطة العملية امللتبرية، وأصفففففبحن أكثر  

 وفاعلية، وهذا يظ ر في قيمة متوسففففففف  البعد ا و   
 
إمراكا

،  ( وهو ما  إح32.9حي  بلغت قيمة املتوسفففففف  )
 
صففففففائيا

إد يوضفففففففففففففا أن الطففففالبففففات أمركن أهميففففة الكتففففابففففة في بنففففاء 

وتوضفففففففففففففيح املعرفففة حيفف  اتفقففت مس اتففائ  مراسفففففففففففففففة هففااففد 

(، كما أتاحت االسفففتراتيجية  Hand et al., 2004و خرين )

للطالبات الفرصفففففففففففة للبح  واالطال  على مصفففففففففففامر التعلم  

 في مر  الطفو بحثفففففت  
 

امللتلففففففة كفففففأحفففففد مراحل فففففا، فمثال

االنحراف  املتوسط  العدد املجموعة  الدرجة البعد

 املعياري 

قيمة "ت" عند  

 ( 47د.ح )

مستوى 

 الداللة

 قيمة
2ƞ 

حجم 

 األثر 

 متوس   0.08 * 0.04 2.07 3.56 31.16 25 الضابطة 36 أهمية الكتابة العلمية 

 2.35 32.96 24 التجريبية

أثناء القيام الكتابة العلمية في 

 با يشطة العملية 

 متوس   0.123 * 0.01 2.57 1.78 12.48 25 الضابطة 15

 1.55 13.71 24 التجريبية

 كبير  0.140 * 0.00 2.76 4.49 43.64 25 الضابطة 51 الدرجة الكلية 

 2.97 46.67 24 التجريبية
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ا لففففففاصفففففففففففففيففففففة    الطففففففالبففففففات ل ففففففذه  التطبيقففففففات العمليففففففة  عن 

ا في  بمبفففاعدة إخصفففائية مصفففامر التعلم في املدرسفففة، أيضففف 

ا عن كيفية   مر  فصففففففل امللالي  شففففففاهدن فيديو  عليمي 

صنس البكر، وفيديو  خر عن كيفية فصل امل ا من مياه  

البحر، وضفففففففففففففّمن اسفففففففففففففتفففامالن من املشفففففففففففففففاهففدة في التقرير  

ون اتجاهات
ّ
إيجابية احو أهمية    االسففففففففففففتقصففففففففففففائ ، وهذا ك

الكتابة بكتابتلن عن القضفففففففففففففايا العلمية، حي  اتفقت مس 

(، فالطالبات يتباملن Yaman, 2018اتائ  مراسفففة يمان )

ا فكفار مس زميالالن واملعلمفة، حيف  يكتبن مفا يالحظن من  

بيفففففاافففففات ويعرضفففففففففففففنلفففففا وينفففففاقشفففففففففففففنلفففففا مس تقفففففديم االمعفففففاءات  

يقبلن على   والبراهين، مففا عزز ثقتلن بففأافبففففففففففففف ن، وجعل ن

الكتابة ألشففففففففكل أفضففففففففل، وهذا ما أوضففففففففمتا اتائ  مراسففففففففة  

(Mahammad, 2007; Opstal & Daubenmire, 

2015 .) 

البعففففد الثففففاي : اتجففففاهففففات الطففففالبففففات احو الكتففففابففففة 

العلمية في أثناء القيام با يشفففففففففففففطة العملية: أ  رت اتائ  

افف اتجففاهففات إيجففابيففة حو     تالبعففد الثففاي  أن الطففالبففات كود

ابة العلمية في أثناء القيام با يشففففففففطة العملية، حي   الكت

يظ ر دلفك من قيمفة املتوسففففففففففففف  ا مبفففففففففففففاب  ملجمو  البعفد  

( وهو ما   13.7الثفاي  للمجموعفة التجريبيفة والفذي بلد )

، ويمكن تفبفففففففير دلك في أن امل ام الكتابية أثناء 
 
إحصفففففففائيا

القيام با يشفففففففطة العملية سفففففففاعدت الطالبات على عرض 

معفمف ففففففا  أففكفففففففارهفن   مفس  زمفيفالافلفن واملفعفلفمفففففففة  عفلفى  وافتفففففففائفجف فن 

بففا   ج والبراهين، وهففذا مففا توصفففففففففففففلففت لففا مراسففففففففففففففة أكففا   

 الكتابة العلمية  Akkus et al., 2007و خرين )
 
(، أيضففففففففففففا

مكنففت الطففالبففات من تفبفففففففففففففير املشففففففففففففففاهففدات أثنففاء قيففام ن  

بففا يشفففففففففففففطففة العمليففة فظ رت  غيرات في موقا الطففالبففات  

من ثقتلن بففأافبففففففففففففف ن وهففذا    احو الكتففابففة العلميففة، وزامت

(، من ج ة  Mahammad, 2007يتفق مس مراسفففففة محمد )

الفعفلفمفيفففففففة  الفكفتفففففففابفففففففة  اسفففففففففففففتفراتفيفجفيفففففففة  مفراحفففففففل  كفوافففففففت  أخفرى 

( بيلة  عليمية مناسفففففبة للتعلم من  SWHاالسفففففتكشفففففافية )

خال  مشفففففاركة كل فرم من أفرام الصفففففا ألشفففففكل فرمي أو 

املنفففففاقشفففففففففففففففففات الدي تتم للوصفففففففففففففو  إلى تفبفففففففففففففير   جمفففففاعي في 

ت في ا يشفففففففففففففطففففة العمليففففة فففففأصفففففففففففففبحففففت الطففففالبففففات  البيففففااففففا

إيجفابيفات في  علم ن، من خال  اسفففففففففففففتقالليتلن في التعلم،  

ا ففففمففففيفففففففاة   مفففففففدى  الففففتففففعففففلففففم  مفففف فففففففارات  اكففففتبفففففففففففففففففففا ففففلففففن  ثففففمد  ومففففن 

 (.2007)أمبوسعيدي، 

 التوصيات واملقترحات:

 خلصت الدراسة ا مالية إلى العديد من التوصيات منلا: 

ابة من أجل   شففففجيس املعلمين على تفعيل مدخل الكت (1

التعلم، لتنميفففة التحصفففففففففففففيفففل الفففدراسففففففففففففف ي لفففدى الطلبفففة 

 و عزيز اتجاهاالم اإليجابية احو الكتابة العلمية.

عقفد ور  للمعلمين واملعلمين ا وائفل، واملشفففففففففففففرفين؛   (2

لتففففدري لم على طريقففففة تطبيق اسفففففففففففففتراتيجيففففة الكتففففابففففة  

 ( في تدريس العلوم.SWHالعلمية االستكشافية )

وفق اسفففففففففففففتراتيجيففففة الكتففففابففففة إمراج مرو  مصفففففففففففففممففففة   (3

( في محتوى كتفف   SWHالعلميفففة االسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيفففة )

إعفففففدام مرو   ليبفففففففففففففتفيفففففد منلفففففا املعلمون في  العلوم؛ 

 مشا لة.

 كما تقترح الدراسة:

إجراء مراسفففففففففففففففففات ممففففاثلففففة لتقصففففففففففففف ي أثر اسفففففففففففففتخففففدام   (1

( SWHاسففففتراتيجية الكتابة العلمية االسففففتكشففففافية )

كالصفا الثامن  في تدريس مراحل تدريبفية مختلفة،  

 والتاسس، والعاشر ا ساس ي في مامة العلوم.

إجراء مراسفففة لتبيان أثر اسفففتراتيجية الكتابة العلمية   (2

( في تنميفففة متغيرات تفففاألعفففة SWHاالسفففففففففففففتكشفففففففففففففففافيفففة )

 أخرى كالتفكير الناقد، وم ارات ا جد  العلمي.

إجراء مراسففة الدي إلى تقصفف ي التحديات الدي تواجا   (3

أثنفففففاء تطب يق مفففففدخفففففل الكتفففففابفففففة من أجفففففل املعلمين في 

 التعلم في تدريس مامة العلوم.

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 املراجع 

: املراجع العربية:
ً
 أوال



 التحصيل... ( في SWHأثر استراتيجية الكتابة العلمية االستكشافية )أفراح بنت سالم املكتومية، عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي: 
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ففففففففاطمفففففففة وعمر، سفففففففففففففوزان ) (. ففففففففاعليفففففففة 2016   حمفففففففد، 

ا يشففففففففففففففطفففففففة  عفلفى  الفقفففففففائفمفففففففة  الفتفففففففدريفبفيفففففففة  ا فمفقفيفبفففففففة 

االسفففففففففتقصفففففففففائية باسفففففففففتخدام اسفففففففففتراتيجية الكتابة 

( لففففدى طففففالبففففات   (SWHكموجففففا  مففففل املشفففففففففففففكلففففة

الثااوية ومورها في تحو  معلمات الكيمياء    املرحلة

البنفففففائ . مجلفففففة رسففففففففففففففففففالفففففة التربيفففففة وعلم  للتفففففدريس 

 .395-365، 53النفس،

(. فاعلية براام  تدري ي مقترح  2017   الشففففففففففففيخ، خلوم )

املفففعفففلفففمفففففففات                                                                      الفففعفففلفففوم  طفففففففالفففبفففففففات  مففف فففففففارات                                          لفففتفففنفففمفففيفففففففة 

امللتحقفففات ببرافففام  الفففدبلوم التربوي إلعفففدام خطفففة 

الفففعفففلفففمفففيفففففففة  الفففكفففتفففففففابفففففففة   السفففففففففففففففتفففراتفففيفففجفففيفففففففة 
 
تفففبفففعفففففففا مر  

(. املجلة الدولية التربوية SWHاالسففففففففففففتكشففففففففففففافية )

 .151-135(،9)6املتخصصة،

(. ففففاعليفففة اسفففففففففففففتراتيجيففة  2007)  أمبوسفففففففففففففعيفففدي، عبفففدهللا

التعليم املبني على املشفففففففففكلة في تدريس ا حياء على 

التحصفففففففففففففيففففل الففففدراسففففففففففففف ي واالحتفففففاظ بففففالتعلم لففففدى 

طفالبفات الصفففففففففففففا العفاشفففففففففففففر. مجلفة العلوم التربويفة 

 .339-317، 12بجامعة قطر،

(. أثر  2017أمبوسفففففففعيدي، عبد هللا وا موسفففففففنية، هدى )

املففقففلففو    الصفففففففففففففففا  مففنففحففنففى   Flipped)الففتفففففففدريففس 

Classroom)   العلوم الففففففدافعيففففففة لتعلم  تنميففففففة  في 

والتحصففيل الدراسفف ي لدى طالبات الصففا التاسففس 

(،  8)32ا سفاسف ي. مجلة جامعة النجاح لببحاط،

1570-1604. 

( مفففحفففمفففوم  مفففحفففمفففففففد  الفففتفففففففدريفففس 2001ا فففمفففيفففلفففففففة،  (. طفففرائفففق 

واسفففففففففففففتراتيجيففففاتففففا. مار الكتففففا  ا جففففامعي، عمففففان،  

 ا رمن. 

(.  2015وعمر، سفففففففففففففوزان )ا جمعفففان، أمفففل وفومة، ألففففت  

أثر اسفففففففففففففتراتيجيفة الكتفابفة كحفل مشفففففففففففففكلفة في  عليم 

( في تحصففففففففيل طالبات الصففففففففا SWHالعلوم الففففففففففففففففففففف)

الففكففيففمففيفففففففاء واتففجفففففففاهفففففففاافلفن   مففقففرر  فففي  الففثفففففففااففوي  ا و  

الففففففففففتففففففففففربففففففففففويففففففففففة   الففففففففففدولففففففففففيففففففففففة  املففففففففففجففففففففففلففففففففففة  اففففففففففحففففففففففوهففففففففففا. 

 . 47-32(، 1)4املتخصصة،

(. أثر اسفففففففففتراتيجية "الكتابة من  2007الرجعي، يبفففففففففرين )

في تحصفففففففففففيل طلبة الصفففففففففففا البفففففففففففاألس أجل التعلم"  

ا سفففففففففففففاسففففففففففففف ي في الريفاضفففففففففففففيفات وتفكيرهم الريفا ففففففففففففف ي  

واتجاهاالم احو الرياضيات )رسالة ماجبتير  ير  

 منشورة(. جامعة القد ، فلبطين.

(. مراسفففففففة ألعض مشفففففففكالت تنفيذ  2008البفففففففليم، مالل )

منهج الكيمياء في البففففففففنة ا ولى في املرحلة الثااوية 

ياض )رسفالة ماجبفتير  بمدار  البنات بمدينة الر 

  ير منشورة(. كلية التربية للبنات: الرياض.

(. أثر اسففففففففففففتخدام اسففففففففففففتراتيجية  2017الصففففففففففففوافي، إيمان )

( في تنمية م ارات الف م القرائ  SQ3Rروانبون )
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 نموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على االستقصاء املعّزز بالجدل العلمي
 ( 2)فهد بن سليمان الشايع ،   (1)آل محي سعيد بن حسين

 جامعة امللك سعود 

هـ( 1442 /2/  13وقبل - هـ1441/ 6/9قدم للنشر )

من    ،على املنهج النوعيباالعتماد  ،  االستقصاء املّعزز بالجدل العلمي ، قائم على  ى اقتراح نموذج لتدريس الكيمياءهدف البحث إل  املستخلص: 

  22من )  قصدية  على عينة (  2في تدريس مقرر الكيمياء )  تطبيقهو تدريس ي،    نموذج بناء  خالل  
ً
مسار    فيثانوي  ال من طالب الصف الثاني  ( طالبا

الطبيعية   املقررات  –العلوم  من  و   .نظام  األولى  النسخة  العملي    النموذجاستخدمت  النشاط  تدريس  األدوية"،    التساهمية"الرابطة  في  في 

العملية،   التجارب  دليل  في  الالزمة    فياملضمن  التعديالت  وأجريت  دراسية،  حصص  املالحظة،    النموذج  علىخمس  أدوات  على  باالعتماد 

الطالب وتقارير  الفيديو،  وتسجيالت  املعلومات  سعى  إذ  ؛واملقابلة،  جمع  مصادر  تنويع  إلى  البحث،    ؛البحث  نتائج  في  املوثوقية  لتحقيق 

واالعتماديةو  النوعي  املصداقية،  املنهج  منظور  في    النموذجطّور  و .  من  خطواته  تعديل  هي:  بمراعاة  محاور  النسخة  خمسة  تطبيق  مناسبة 

التدريس، و معالجة  ، و املطورة لتدريس موضوعات املقرر  العلمي على جلسة المعالجة  ضعف كفاية وقت  جدل، وممارسات اقتصار الجدل 

وخلص    ؛بعد تطويرهاملقترح    النموذجوأعيد ترتيب خطوات  كتابة تقارير االستقصاء.  معالجة ضعف الطالب في  و ،  جلسة الجدلالطالب في  

إلى   تقرير منه  النهائية  ةنسخالالبحث  وكتابة  االستقصاء،  ومناقشة  الجدل،  وجلسة  العلمي،  االستقصاء  هي:  خطوات  أربع  من  ليتكون   ،

بين سمات االستقصاء،   والتأثر  التأثير  باعتبار عالقة  الخطية،  االستقصاء،  املعقدة، وغير  الجدل وطبيعة االستقصاء  وديناميكية عناصر 

التبرير( األدلة،  )البيانات،  مجموعاتهم  الطالب  اندماجلتحقيق  ،  العلمي  م  داخل  الجدل في  طرح  مارسة  و   عند  العلمي،  جمع السؤال  أثناء 

لدى املجموعة   تغير في البياناتيؤدي أي    إذ   ؛آراء متناقضة حولها، ويبررون لها  من  يبدون ما  التفسيرات العلمية، و تقديم  و   ،البيانات واألدلة

وامل واألدلة  االدعاء  في  النظر  إعادة  إلى  أو الواحدة  بالقبول  الواحدة  املجموعة  في  تظهر  أن  يمكن  التي  املضادة  االدعاءات  ومعالجة  بررات، 

 .املجموعة بشكل كليتتفق عليه وكتابة ما ، نفسها الدحض داخل املجموعة

 تدريس الكيمياء.  -االستقصاء املعّزز بالجدل العلمي  -الجدل العلمي  -االستقصاء العلمي  الكلمات املفتاحية: 

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 Argument-

Driven 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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 قدمة: امل

م 
ّ
تعل في   

ً
مهما  

ً
مدخال العلمي  االستقصاء  ُيعّد 

 من أشكال التعلم الذاتيو ،  العلوم وتعليمه
ً

؛ بحكم  شكال

العلم، وعملياته،   بطبيعة  الوثيق  لعمل    ووصفهارتباطه 

تفكيرهم.   وطريقة  الوطنية    هعّرفتو العلماء  املعايير 

العلمية   للتربية   National Scienceاألمريكية 

Education Standers "NSES", (NRC,1996)    بأنه

الطبيعي،   العالم  العلماء  بها  يدرس  التي  املختلفة  الطرق 

ال إلى ويقترحون  يشير  كما  األدلة،  إلى  املستندة  تفسيرات 

الطالب،   معرفة  خاللها  من  تتطور  التي  األنشطة 

وقّدمت   العلمية.  للمفاهيم  املعايير  تلك  واستيعابهم 

(NRC, 1996  معايير كأحد  العلمي  االستقصاء  (؛ 

ب والتدريس،  ملناهج    وصفهاملحتوى  املشترك  املكون 

املختلفة،   االستقصاكما  العلوم  الغرفة  عّدت  في  ء 

التساؤل   وروح  االستطالع،  حب  لتعزيز  وسيلة  الصفية 

عند الطالب، وعملت على مراعاة تنمية فهم االستقصاء  

الالزمة إلجراو من جهة،   من    ،من جهة أخرى ئه  القدرات 

العلوم  في مجاالت  املناسبة للطالب  الفرص  خالل توفير 

التفكير،  هوتطبيق  ه الستخدام على  قدرتهم  وتطوير   ،

البحث  متض  وإجراء  والتخطيط،  األسئلة،  صياغة   :
ً
منا

والتحري، واستخدام األدوات والتقنيات لجمع البيانات،  

وتحليل   والتفسيرات،  األدلة  بين  العالقة  ودراسة طبيعة 

البراهين   خالل  من  والتواصل  البديلة،  التفسيرات  وبناء 

 العلمية.  

( وليدرمان  ليدرمان   & Ledermanوينظر 

Lederman, 2012بوصف العلمي  لالستقصاء  ه  ( 

التواصل   من  الطالب  تمكن  وتعلم  تدريس  استراتيجية 

لهم   وتسمح  العلمية،  املعرفة  إلى  للوصول  بينهم  فيما 

بشكل   العلمية  املفاهيم  م 
ّ
وتعل الخاصة،  معارفهم  ببناء 

و  العملية.  املمارسة  خالل  من  املجلس  أفضل  أشار 

للبحث   األمريكي   NRC, 2000"  National"الوطني 

Research Council    يحقق العلمي  االستقصاء  أن  إلى 

واستخدام   العلمية،  واملعرفة  العلم  عمليات  بين  الدمج 

، واالستدالل العلمي  Critical Thinkingالتفكير الناقد  

Scientific Reasoning  إذ العلمي؛  الفهم  بناء  بهدف   ،

أسئلته  يطرحون  عندما  االستقصاء  العلماء  م  يمارس 

لجمع   عملية  أنشطة  ويصممون  الطبيعي،  العالم  حول 

لونها، ويفكرون بطريقة ناقدة  
ّ
البيانات، وينظمونها، ويحل

والتفسيرات،   األدلة  بين  العالقة  حول  ومنطقية 

حولها  اآلخرين.    ويتواصلون  الوطني    وقدممع  املجلس 

( للبحث  اهتمامه  NRC, 2000األمريكي  إطار  في   )

م متباالستقصاء،  جوانب  ستويات  من  جانب  لكل  عددة 

النشاط  االستقصاء مكونات  في  النظر  خالل  من   ،

عليها   طلق 
ُ
أ سمات،  خمس  في  املعقدة،  االستقصائي 

( العلمي  لالستقصاء  األساسية   Essentialالسمات 

Features of the Scientific Inquiry  يوضحها كما   )

 ( 1الجدول )

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

 مستوى السمة السمة

1 2 3 4 

( املشاركة في طرح  1

 أسئلة علمية التوجه

يستخدم املتعلم السؤال  

املقدم من املعلم، أو من أي  

 مصادر أخرى 

يعيد املتعلم صياغة السؤال 

مصادر  املقدم من املعلم، أو أي 

 أخرى 

يختار املتعلم السؤال من بين  

مجموعة األسئلة، أو يطرح 

 
ً
 جديدا

ً
 سؤاال

 يطرح املتعلم السؤال

( تحديد وجمع األدلة  2

 للرد على األسئلة 

ُيقّدم للمتعلم بيانات، وُيعّرف  

 بكيفية تحليلها 

ُيقّدم للمتعلم بيانات، وُيطلب 

 منه تحليلها 

ُيوّجه املتعلم إلى جمع أدلة  

 وبيانات محددة 

يحدد املتعلم كل ما يمكن أن 

 يشكل الدليل، وكيفية جمعه 

( صياغة تفسيرات من  3

 األدلة

ُيقّدم الدليل للمتعلم، وُيعّرف  

بكيفية استخدامه في صياغة  

 التفسير 

ُيقّدم للمتعلم الطرق املمكنة 

الستخدام الدليل في صياغة 

 التفسير 

إرشاد املتعلم إلى طريقة صياغة  

 رات من األدلة التفسي

يصوغ املتعلم التفسيرات بعد  

 تلخيص الدليل 

( ربط التفسيرات 4

 باملعرفة العلمية

ُيقّدم للمتعلم كل ما يرتبط  

بالتفسيرات بشكل حاسم  

 ومباشر 

ُيقّدم للمتعلم ما يمكن احتمال 

 ارتباطه بالتفسيرات  

ُيوّجه املتعلم إلى مجاالت  

 ومصادر للمعرفة العلمية 

املتعلم املصادر األخرى  يفحص 

بشكل مستقل وُيشكل الروابط 

 للتفسيرات 
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( التواصل وتبرير )أو 5

 حّجية( التفسيرات 

ُيقّدم للمتعلم خطوات،  

وإجراءات تفصيلية للتواصل 

 مع اآلخرين 

ُيقّدم للمتعلم توجيهات عامة  

 لتطوير التواصل لديه 

تدريب املتعلم على تطوير  

 التواصل  

 
ً
  يشكل املتعلم حوارا

ً
 منطقيا

 للتواصل حول 
ً
ومبررا

 التفسيرات 

 أقل                    مقدار مشاركة املتعلم في توجيه نفسه                     أكثر 

 أكثر                       مقدار التوجيهات املقدمة للمتعلم                      أقل

مصفوفة    ضمن  العلمي  باالستقصاء  االهتمام  وظهر 

العلم   الجيل    NOS Matrixطبيعة  وثيقة  تضمنتها  التي 

 Next Generation Scienceالقادم من معايير العلوم  

Standards, "NGSS"  االستقصاء ارتباط  باعتبار   ،

الط وتنوع  والهندسية،  العلمية  رق  باملمارسات 

ممارسة   أن  إلى  املصفوفة  وأشارت  فيه،  املستخدمة 

استخدام   تتطلب  الثانوية  املرحلة  في  االستقصاء 

البيانات،   على  للحصول  متنوعة  يتميز  و إجراءات 

املنطقي،   التفكير  على  تشتمل  القيم،  من  بمجموعة 

النتائج،   وتكرار  والتشكيك،  واملوضوعية،  والدقة، 

باملصداقية   تتسم  تقارير  العلمية  وإعداد  واألخالقيات 

 (.Achieve, 2013إلنتاج املعرفة )

ونتائج  الحديثة،  العاملية  للتوجهات  واستجابة 

مشروع   انطلق  العلوم  تعليم  في  املتخصصة  الدراسات 

تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في  

التربية   وزارة  تبنته  الذي  السعودية،  العربية  اململكة 

آن وسيط  والتعليم  طريق  عن   )
ً
حاليا التعليم  )وزارة  ذاك 

 ( ماكجروهيل  شركة  مع  بالشراكة   -McGrawمحلي 

Hill  تناولت الدراسات،  من  عديد  وأجريت  األمريكية،   )

االستقصاء،   وتضمين  عام،  بشكل  العلوم  تدريس 

الدراسية،   الفصول  وفي  العلوم،  كتب  في  وممارسته 

منتجات   تحليل  تناولت  التي  الدراسات  املشروع  وبينت 

)الشمراني،   واملفتي،  2011ومنها:  وبوقس،  عمر،  حج  ؛ 

(   2016الشمراني، والشايع، والعولة، واملفتي،  ؛  2015

بشكل  جاء  لالستقصاء  األساسية  السمات  تضمين  أن 

العليا   املستويات  تضمين  في  توازٍن  عدم  مع  متوازن، 

بينت   كما  حدٍة.  على  السمات  من  سمة  لكل  والدنيا 

الحصان، )   دراسة  واملفتي  ضعف  2015والجبر،   )

العلمية،   باملعرفة  التفسيرات  )ربط  سمتي  تضمين 

التفسيرات( وتبرير  للمرحلة    والتواصل  األحياء  كتب  في 

في   –، وأشارت إلى أن األنشطة العملية ال تدعم  الثانوية

مع    لدى  التواصل  عمليات  –الغالب   سواء  الطالب 

االجت الحياة  واقع  مع  الربط  أو  ما  زمالئهم،  وهو  ماعية، 

تمكنهم من تقديم   لنقاشات علمية  التوصل  يقلل فرص 

 مبررات حول التفسيرات العملية التي يتوصلون إليها. 

 في  ( 2016ن آل محي، والشمراني )وبيّ 
ً
 كبيرا

ً
ضعفا

أن  و ممارسة سمات االستقصاء في أثناء تنفيذ األنشطة،  

وحظ  40
ُ
ل الذين  املعلمين  من  ألنشطة  ل  همتدريس% 

ينفذونالعملية للطالب فرصة    ها،  يتيحون  بأنفسهم، وال 

وأن   االستقصاء،  الفرصة  56ممارسة  يتيحون  منهم   %

للطالب ملمارسة بعض سمات االستقصاء بشكل جماعي  

أق- مستويات  في  يتيحوا    -مارسة املل  لم  املعلمين  وأن 

سمة   وأن  فردي،  بشكل  االستقصاء  ممارسة  للطالب 

لم   التفسيرات  وتبرير  ممارستها  ُيتالتواصل  للطالب  ح 

.
ً
العوائق التي تواجه  أبرز  (  2015وحّدد آل محي )  مطلقا

نظر   وجهة  من  العلوم  تدريس  في  االستقصاء  ممارسة 

املرحلة   في  العلوم  املعلم    ومنها:  الثانوية؛معلمي  اعتياد 

الطالب  قدرة  التقليدية، وضعف  بالطرق  التدريس  على 

على طرح السؤال العلمي، وضعف خبرة الطالب في جمع  

الكتاب  في  العلمي  املحتوى  وكثافة  وتحليلها،  البيانات 

الوقت   وأن  الدراس ي،  الصف  في  الطالب  وكثرة  املقرر، 

 وقت الحصة.   الالزم ملمارسة االستقصاء أطول من

الذكر   آنفة  الدراسات  إليه  أشارت  ما    حول إن 

ممارستها   وضعف  االستقصاء،  سمات  تضمين  مستوى 

واتفاق  "التواصل    هاالعملية،  سمة  تضمين  ضعف  على 

في   ممارستها  وندرة  التفسيرات"،  لتبرير  الحجج  وتقديم 

لتحقيق   الالزم  الدعم  تقديم  يتطلب  الصفي؛  املوقف 

ت املرتبطة بها، ولعل دعم ممارستها  تلك السمة، واملهارا
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الجدل   مهارات  ممارسة  خالل  من  يتحقق  أن  يمكن 

  في املوقف الصفي.   Scientific Argumentationالعلمي  

)ي  إذ وأوسبورن  وفيليبس،  نوريس،   ,Norrisعّرف 

Philips & Osborne 2007  بأنه العلمي  الجدل   )

التحقق   إلى محاولة  تهدف  العلوم،  في  من  ممارسة مهمة 

العلمي   االدعاء  دحضه Scientific Claimصحة  أو   ،

Rebuttals على أساس أسباب معينة، وبطريقة تعكس ،

إلى   األسباب  تلك  تستند  ما   
ً
وغالبا العلمي،  املجتمع  قيم 

توملن   وحّدد  جمعها.  تم  التي  بالبيانات  املدعومة  األدلة 

(Toulmin, 2003)    ،للجدل األساسية  وهي:  العناصر 

و Claimاالدعاء  و ،  Dataالبيانات   املسّوغ  ،  أو  التفويض 

Warrant و و Backingالدعم  ،  ،  Qualifierالتصفية  ، 

التفنيد  و  أو  العنصرين  ،  Rebuttalالدحض  واعتبر 

الجدل.   في   
ً
تعقيدا العناصر  أكثر  من    ومّيز األخيرين؛ 

( وريجيش  بين   ( Liewellyn & Rajesh, 2011ليولين، 

التي تدعم االدعاءات.   البيانات واألدلة باعتبار الجوانب 

التي  وأ والقياسات  املعلومات  جميع  تمثل  البيانات  ن 

األدلة   أما  املدروسة،  بالظاهرة  مجموعة  فترتبط  تمثل 

يستخدمها   معينة،  خصوصية  ذات  البيانات  من  ثانوية 

 الباحثون في دعم االدعاءات أو نفيها.

العلمي،   الجدل  أهمية  إلى  الدراسات  وأشارت 

إذ   العلوم؛  تعليم  في  وداوسون  وفاعليته  فينفيل  يرى 

(Venville & Dawson, 2010  للطالب ينبغي  أنه  أن  ( 

ليتعلموا العلمي  الجدل  يقّدمون    يتعلموا  إذ  العلوم؛ 

التفسيرات   ويقّدمون  باألدلة،  ويدعمونها  االدعاءات، 

االعتب  في  آخذين  خرى  األ   واألفكارتفسيرات  الار  العلمية، 

تفسيرات  التي   إلى  للوصول  ونقدها  مناقشتها  ينبغي 

( كافينو  ويشير  أن  Cavagnetto, 2010صحيحة.  إلى   )

فهمهم،   تدعم  العلمي،  الجدل  في  الطالب  مشاركة 

ما   وهو  لديهم،  االتصال  مهارات  وتنمي  وممارساتهم، 

العلو   في فصول 
ً
 مرغوبا

ً
أمرا م. كما  يجعل الجدل العلمي 

( وماكنيل  بيرالند  ؛  (Berland & McNeill, 2010يرى 

( وكوتيرو  أن    (؛Harlow & Kotero, 2009وهارلو، 

العلمي يساعدهم على اكتساب   للجدل  الطالب  ممارسة 

واملناقشة.  النقد  خالل  من  وبنائها  العلمية،    املعرفة 

)و  وبايمنتيل  ماكنيل   ,McNeill & Pimentelيشير 

يزيد   (2010 العلوم  تدريس  في  الجدل  استخدام  أن  إلى 

أنفسهم.   الطالب  املعلم والطالب، وبين  بين  التفاعل  من 

( إلى وجود عالقٍة بين  Khishfe, 2013وتوصل كيشوف )

قولتيب، وكليك  الجدل العلمي وفهم طبيعة العلم. ويرى  

(Gultepe & Kilic, 2015 أن املهارات العملية للطالب )

مل بشكل  على  تحسنت  القائم  التدريس  وأن  حوظ، 

في   التقليدية  الطرق  من  فاعلية  أكثر  العلمي  الجدل 

دراسة   أظهرت  كما  العلم.  لعمليات  الطالب  إكساب 

العلوم 2015عفيفي ) العلمي في تعليم    ( فاعلية الجدل 

السعودية،   العربية  اململكة  دراسة  في  ذلك  مع  وتتفق 

وبوجود والشايع،  والرضيا ةكيشوف،  ومنصور،  ن  ، 

(Khishfe, Alshaya, BouJaoude, Mansour & 

Alrudiyan, 2017  الصف طالب  أن  إلى  أشارت  التي   )

توليد   في  شاركوا  الذين  الدراسة  عينة  في  الثانوي  الثاني 

 أعمق لطبيعة العلم.
ً
 الحجج أظهروا فهما

دراسة  و  وبوالنكو  بينت  ومازا،  وإيقيوليرا،  نياز، 

(2002 Niaz, Aguilera, Maza & Polanco,)    أن

املناقشات الصفية املعتمدة على الجدل يمكن أن تقدم  

قدمها   التي  للنماذج   
ً
وبور  إيضاحا ورذرفور،  طومسون، 

، وتساعد على االستيعاب املفاهيمي لدى  للتركيب الذري 

إلى  (  McNeill, 2009دراسة ماكنيل )وتوصلت  الطالب.  

فاعلية الجدل العلمي في تحقيق الفهم في منهج الكيمياء،  

 وزيادة قدرة الطالب على تفسير الظواهر.  

في  العلمي  والجدل  لالستقصاء  املهم  للدور  ونتيجة 

العلوم،   عاملية  تدريس  ومشروعات  منظمات  اهتمت 

، ومن أبرز تلك   بهما رائدة في التربية العلمية  
ً
 كبيرا

ً
اهتماما

العلوم  املنظ   : املنظمات لتقدم   Americanمة األمريكية 

Association for the Advancement of Science 

"AAAS"    العلمية الثقافة  مؤشرات  ضمن 

(Benchmark for Science Literacy, 1993)  ،

العلمية  و  للتربية  الوطنية   National Scienceاملعايير 

Education Standards "NSES"    عن صدرت  التي 

الوطني )  املجلس  للبحث  ،  (NRC, 1996األمريكي 
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(  Pollen,  2009مشروع البحث والتطوير األوربي بولن )و 

( للبحث  األوربية  الهيئة  من  أحد  FP7املدعوم  بوصفه   )

املشروعات املرجعية لتشجيع التعلم والثقافة العلمية في 

 A Framework for K-12إطار التربية العلمية  ، و أوروبا

Science Education    الوطني  الذي املجلس  قدمه 

( للبحث  و (NRC, 2012األمريكي  القادم  ،  الجيل  وثيقة 

العلوم   معايير   Next Generation Scienceمن 

Standards, "NGSS"  التربية إطار  من  املستمدة   ،

 K-12 (Achieve, 2013.)العلمية 

 بالنماذج التي تهتم بإدماج و 
ً
  ظهر االهتمام حديثا

العلمي  والجدل  ومنها    االستقصاء  العلوم،  تعليم  في 

العلمي   بالجدل  املعّزز  االستقصاء  -Argumentنموذج 

Driven Inquiry    ،سامبسون وضع  التي  الفكرة  وهو 

( لبناتها،  Sampson & Grooms, 2008وقرومز  أولى  (؛ 

( ووكر  وقرومز،  سامبسون،  صمم   ,Sampsonثم 

Grooms & Walker, 2009: 44نموذ ثماني  (  من   
ً
جا

تعزيز  في  العلمي  الجدل  دور  إلى  يشير  خطوات، 

على   سيحدثه  الذي  والتأثير  الطالب،  لدى  االستقصاء 

 مفاهيمهم، وتتلخص فيما يأتي:

 Identification ofتحديد املهمة وتوجيه السؤال   .1

the Task and the Guiding Question . 

البيانات   .2 وجمع  الطريقة   Design aتصميم 

Method and Collect Data . 

األولية   .3 الحجة  وتقديم  البيانات   Analyzeتحليل 

Data and Develop an Initial Argument . 

 . Argumentation Sessionجلسة الجدل  .4

واملتأملة   .5 الصريحة   Explicit andاملناقشة 

Reflective Discussion . 

االستقصائي   .6 التقرير   Writtenكتابة 

Investigation Report . 

األقران  املراج .7 ملجموعة  املزدوجة   Doubleعة 

Blind Group Peer Review. 

وإرساله   .8 التقرير   Review and Submitمراجعة 

the Report  . 

 ,Sampsonويضيف سامبسون، وقرومز، ووكر )

Grooms & Walker, 2009  وصف في  أنه  ال(  نموذج 

جلسة   بعد  البيانات  من  املزيد  جمع  للطالب  يمكن 

من خاللها عدم كفاية اإلجراءات    الجدل، في حال اتضح 

أو ظهور فكرة جديدة تحتاج مزيد  ،
ً
 املحددة سلفا

ً
من    ا

 & Sampsonاالختبار. كما دعم سامبسون، وقرومز )

Grooms, 2010)  تعليمي  بنموذج  ال نموذج  تقديم 

في   الجماعي  العمل  فرصة  للطالب  يتيح  الجدل  لتوليد 

من   تتكون  على    4  -3مجموعات  ويساعدهم  طالب، 

أو   والتفسيرات،  االستنتاجات،  تطوير  كيفية  تعلم 

الصريحة،  االدعاءات،   واملناقشة  الجدل،  أثناء جلستي 

 وتعينهم على التحقق من صحة حججهم املقدمة.  

( على  ADIتقصاء املعّزز بالجدل )وحول أثر االس

العلمية، وكارافانو   الكتابة  وسامبسون،  قرومز،  طّور 

(Grooms, Sampson & Carafano, 2012  )نموذج  ال

خالل  ل من  وتحليلها،  البيانات  جمع  إجراءات  تطوير 

الدعم واملشورة للطالب حول اإلجراءات،   املعلم  تقديم 

ال جمع  قبل  االستقصائي  املقترح  بيانات،  واعتماد 

خطوة   املؤقتة،  لوتخصيص  األولية  الحجة  تقديم 

كتابة تقرير  لوإتاحة الفرصة للطالب بعد جلسة الجدل  

وتقديم أضيف    هفردي،  كما  النهائي،  نموذج  للللتقويم 

للطالب  الفرصة  إتاحة  على  املعلم  تحث  خطوة جديدة 

عّم المناقشة  لل االستقصاء،  صريحة  وطبيعة  تعلموه،  ا 

 ما يستطيعون فعله الحقوطبيعة العلم، و 
ً
 .  ا

 ,Groomsيرى قرومز، وسامبسون، وكارافانو )و 

Sampson & Carafano, 2012  أن ( أن الطالب يمكن 

معالجة   طريقة  لتطوير  تعاونية  مجموعات  في  يعملوا 

وتنفيذها،  الشكلة  امل تفاعل    مما علمية  فرص  من  يزيد 

الطالب مع العالم املادي باستخدام األدوات، والنماذج،  

تقديم  وأن   يمكنه  التي    حول رشادات  اإل املعلم  املواد 

أثناء ممارسة االستقصاء، وبعض   يمكن استخدامها في 

إلى األدوات   التلميحات التي تساعد الطالب في الوصول 

   واستخدامها في مختبر الكيمياء.

دراس وآيرويت،  وفي  وسوسيلو،  هسنونيداه،  ة 

(  & Hasnunidah, Susilo, Irawatiوسوتومو 
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Sutomo, 2015  لالستقصاء  
ً
نموذجا الدراسة  طورت   )

السقاالت   مع  بالجدل  Scaffolding  (ADIS ،)املعّزز 

املعّزز بالجدل  وبين    هوأجرت مقارنة بين أثر االستقصاء 

(ADIاملخ في  املتبعة  التقليدية  واألساليب  تبر،  (، 

أن   النتائج  بالجدل  نموذجي  وأظهرت  املعّزز  االستقصاء 

(ADI  السقاالت مع  بالجدل  املعّزز  واالستقصاء   ،)

(ADISكان في   ين متماثل  ا(  ملموس  تطور  تحقيق  في 

املعّزز   الناقد، وأن االستقصاء  الجدل والتفكير  مهارات 

( الناقد  ADIبالجدل  الجدل والتفكير  ( مصمم لتطوير 

.
ً
 معا

راسات متعددة عن فاعلية االستقصاء  وكشفت د

( بالجدل  يرى  ADIاملعّزز  إذ  العلوم؛  تدريس  في   )

( وقرومز  ؛  (Sampson & Grooms, 2008سامبسون، 

( ووكر  وقرومز،   & Sampson, Groomsوسامبسون، 

Walker, 2011( ووكر  وسامبسون،   & Sampson(؛ 

Walker, 2012( املعّزز بالجدل ( ADI(؛ أن االستقصاء 

يساعد   وأنه  املختبر،  في  التقليدي  للنمط   
ً
بديال ُيعّد 

على   في   تصميمالطالب  مهاراتهم  وينمي  االستقصاء، 

التقارير العلميةكتابة  تعلم األقران،    ويحقق،  ، والقراءة 

الطالب    ويعزز  مهارات  لفهم  وينمي  العلمية،  لمعرفة 

لديهم.   اللفظي  وسامبسون،  و التواصل  ووكر،  أجرى 

وآندرس  )وقرومز،  وزايمرمان   ,Walker, Sampsonون، 

Grooms, Anderson & Zimmerman,  2012  دراسة )

املعّزز   االستقصاء  يقّدمه  الذي  التعزيز  مدى  لتحديد 

( للمفاهيم  ADIبالجدل  الطالب  استيعاب  لتحقيق   )

الكيمياء،   نحو  واتجاهاتهم  الجدل،  ومهارات  العلمية، 

 فيالنتائج أن  وأظهرت ال
ً
تعزيز اتجاهات    نموذج كان فعاال

في   التقليدي  بالعمل  مقارنة  الكيمياء،  نحو  الطالب 

الجدل.  مهارات  تحسين  على  ساعد  كما    املختبر، 

 ( وكليك  كاديفيك،   ,Kadayifci & Celikواستخدم 

2016( بالجدل  املعّزز  االستقصاء  نموذج   )ADI في  )

وأظهرت   الكيمياء،  في  تجارب  عشر  نتائج  التدريس 

 تفكير التأملي.في تنمية ال تهفاعلي

نتائج الدراسات املرتبطة  وفي ضوء ما سبق؛ فإن  

)ب بالجدل  املعّزز  ديناميكية    (ADIاالستقصاء  تظهر 

مختلفة.   تعليمية  بيئات  في  تطويره  وإمكانية  النموذج، 

ت للممارسة  ته  ظهر قدر كما  الفرصة للطالب  إتاحة  على 

بينهم،   الجدل  وإحداث  تعلم   ويسهم العملية،  في 

( العلمية  وتنمية  Sampson et al., 2015املفاهيم   ،)

 مهارات التفكير العلمي. 

 : بحث مشكلة ال

على    رغم االستقصاءالتأكيد  تعليم   أهمية  في 

يُ   أن   إال،  وفاعليته  ،العلوم العلوم  تدريس  ظهر  واقع 

الصفي،    هيمنة املوقف  على  دور   ومحدوديةاملعلم 

ملشاركة  وضعف    ،الطالب املعلم  يتيحها  التي  الفرص 

واألدلة،   االدعاءات،  تقديم  في  تمكين  و الطالب  ندرة 

تقديم الطالب   العلمية  من  ما  ،التفسيرات  قلل    وهو 

بين   العلمي  التواصل  وأضعف  الصفي،  الحوار  فرص 

الدراسات  كماالطالب،   تناولت    املتعددة  أشارت  التي 

مارسات  االستقصاء، والجدل العلمي، وأظهرت ضعف م

ومنها:   فيهما،  املنىالطالب  )و ،  أبي  الخالق  -Abi-Elعبد 

Mona & Abd-El-Khalick, 2010)الدين    ؛ وحسام 

)  ،والدهمش  ؛(2011) ،  والخطيب  ؛(2012والشمراني 

)  ؛(2014)  واألشقر  محي  ؛(2015وعفيفي    ، وآل 

   .(2017)  ؛ والحربي(2016والشمراني )

من    ظهر وأ الثالثة  املرحلة  الدراسة  تقرير 

الطبيعية  التقويمية   والعلوم  الرياضيات  تطوير  ملشروع 

السعودية   العربية  اململكة  في ) في  البحثي  التميز  مركز 

والرياضيات،   العلوم  تعليم  خبرات    ه( 1435تطوير  أن 

معلمي العلوم االستقصائية كانت في املستوى املتوسط،  

يمارسون  العلوم  معلمي  بمستوى    وأن  االستقصاء 

ضوئها   في  بنيت  التي  الفلسفة  أن  من  بالرغم  متوسط، 

العلوم   الدراسة  مقررات  وعزت  االستقصاء،  على  قائمة 

إلى   واعتماده  ذلك  االستقصاء،  لطبيعة  املعلم  فهم 

التقليدي للوقت    ؛التدريس  تطبيقه، واختصاره  لسهولة 

ل  والجهد مع وجود األعداد الكبيرة من الطالب في الفصو 

أخرى  وأكدت    .الدراسية فهم  دراسات  مستوى  ضعف 

العلوم الرويثيلالستقصاء،    معلمي  والروساء    ، كدراسة 

(2013)( محي  وآل  محي  (؛2015؛  والشمراني   ،وآل 
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(2016) ( والشنابلة  أخرى    أشارت و   . (2017،  دراسات 

تقديم  ل على  الطالب  قدرات  تنمية  في  عام  وجود ضعف 

الحجج   وبناء  الجدل  التفسيرات،  مهارات  وأن  العلمية، 

أهمية    غير من  بالرغم  وأنه  العلوم،  تعليم  في  مطبقة 

العلوم   تدريس  في  العلمي  ممارسفإالجدل  غير    تهن 

لطبيعته،  والقصور    ،ةشائع العلوم  معلمي  فهم  ومن  في 

الدراسات   ؛ (Cavagnetto, 2010) ينو  كاف  :تلك 

  ، وهوفستن  ، وكاتشيفتش ؛(Osborne, 2010وأوسبورن )

-Katchevich, Hofstein & Mamlokومملوك نعمان )

Naaman, 2013)واألشقروالخطيب  ؛   ؛ (2014)  ، 

( وحسين،    (؛2017)  وراغب  ؛(2015وعفيفي  وفايز، 

 .(Faize, Husain & Nisar, 2018) ونصير

الدراسات   نتائج  علىإن  تقديم    تحث  ضرورة 

العاملية  تدريسية  نماذج   التوجهات  مع  اتتفق  لتربية  في 

وإيجابيتهم،  العلمية الطالب  نشاط  على  وتعتمد  وتتيح  ، 

ا فرصة  الكيميامللهم  مختبرات  في  العملية  ء،  مارسة 

التعاون  فرص  العلمي  ،وزيادة  والحوار،    ،والتواصل 

العلمية  مع  فكار  ومناقشة األ  اآلخرين، واستخدام األدلة 

ب إلى طرح مزيد من األسئلة  لتقديم تفسيرات تقود الطال 

الحاجة    .العلمية تبرز  البحث  لذا  هذا  اقتراح  في  إلى 

اململكة    نموذٍج  في  الثانوية  املرحلة  في  الكيمياء  لتدريس 

املعّزز بالجدل   العربية السعودية، قائم على االستقصاء 

العلوم، العلمي،   لتعليم  املحلي  السياق  مع  ينسجم 

االستقصاء  يحققو  ممارسة  الجدل    تعزيز  خالل  من 

ويراعي   ومستوياتهالعلمي،  االستقصاء   ،  تعقيدات 
ً
وفقا

األمريكي   الوطني  املجلس  قدمها  التي  األساسية  للسمات 

أن مقررات الكيمياء    على اعتبار(،  NRC, 2000للبحث )

الرياضيات    أحدالحالية،   تعليم  تطوير  مشروع  منتجات 

سلسلة   اختيار  على  اعتمد  الذي  الطبيعية،  والعلوم 

 ( ترجمتها  McGraw- Hillماكجروهيل  بعد  األمريكية،   )

  النموذج كما ينبغي أن يراعي  ،  لبيئة السعوديةلومواءمتها  

محتوى   تحليل  تبنت  التي  املحلية  الدراسات  نتائج 

الكيمي لكتب  العملية  عمر،  األنشطة  حج  كدراسة  اء 

 ( واملفتي  والشمراني  2015وبوقس،  محي،  وآل  (؛ 

األساسية  و (،  2016) السمات  تضمين  أظهرت 

كاٍف،   بشكل  العملية  األنشطة  في  لالستقصاء 

الدراسية  و  الفصول  في  لالستقصاء  الصفية  املمارسات 

 التي ظهر واقعها بعكس ذلك؛ إذ    واملختبرات
ً
تعاني ضعفا

مما  تتاح  وال   ،
ً
االستقصاء  شديدا بالشكل   للطالبرسة 

(؛ وآل  2012الدهمش، والشمراني )  كما يشير ،  املناسب

   (. 2016محي، والشمراني )

 : بحثأهداف ال 

لتدريس الكيمياء    نموذج   اقتراح إلى    بحثال  هدف 

 الجدل العلمي.املعّزز بستقصاء اال قائم على 

 : أسئلة البحث 

 : اآلتي السؤال  عن بحثال أجاب

العلمي    نموذجما   بالجدل  املعّزز  املقترح  االستقصاء 

 ؟ (2) الكيمياء مقرر  لتدريس 

 : بحث أهمية ال

 :يأتي فيما بحث ال  تبرز أهمية

االهتمام الذي أولته أهداف    من خالل  األهمية النظرية:

إصالح   وحركات  العلمية،  التربية  ومعايير  العلوم،  تعليم 

العلوم االستقص   ؛تعليم  من  والجدل  لكل  في  اء  العلمي 

ودورهما العلم،    العلوم،  لطبيعة  الطالب  إدراك  في 

 وممارسة عملياته. 

الستقصاء  ل  تدريس ي  نموذجتقديم  ب  ألهمية التطبيقية:ا

العلمي بالجدل  في تطوير املعّزز  الكيمياء  ، يساند معلمي 

ن الباحثين  ، و ممارساتهم التدريسية
ّ
في تعليم العلوم يمك

تطويره تدريس    ؛من  )الفيزياء، العلوم    فروعليناسب 

و واألحياء( راجعة  ،  تغذية  تطوير  لقائملتقديم  على  ين 

العلوم الدراسية،    ؛تعليم  املقررات  أداء  و لتطوير 

العلمي،  ل  ؛املعلمين دعم ممارسات االستقصاء، والجدل 

 . في الفصول الدراسية

 : البحثحدود 

 :اآلتيةالحدود على  البحث اقتصر

مقرر  طالب   - يدرسون  الذين  الثانوية  املرحلة 

التابعة  ثانوية أمجاد قرطبة األهلية  في    ( 2الكيمياء )

التعليم   الرياضفي  ملكتب  الدراس ي    في  ،مدينة  العام 

. 98، وعددهم ) ه1439  – 1438
ً
 ( طالبا
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الكيمياءمق - السعودية  (2)   رر  العربية  اململكة  ،  في 

نظام   –في املدارس الثانوية  النسخة املقرر تدريسها  

 . ه1439  - 1438في العام الدراس ي  املقررات، 

 مصطلحات البحث: 

العلمي   - يعرّ Scientific Inquiryاالستقصاء    ف : 

 بأنه
ً
سمات األساسية التي حددها املجلس ال :إجرائيا

)األمريكي  الوطني   وتضمنت:    ،(NRC, 2000للبحث 

التوجه  الطالبمشاركة   علمية  أسئلة  طرح    ، في 

على    هتمكنو  الرد  في  لألدلة  أولوية  إعطاء  من 

األدلةو   ،األسئلة من  تفسيرات  ربط و   ،صياغة 

العلمية باملعرفة  وتبرير  و   ، التفسيرات  التواصل 

ممارسو التفسيرات،   السماتتعزيز  تلك  بالجدل    ة 

ل  العلمي. الطالب  ممارسة  من  التحقق  تلك ويتم 

أداة   باستخدام  مباشرة  أدائهم  بمالحظة  السمات 

والتسجيالت  الفيديو،  وتسجيالت  املالحظة، 

 الصوتية، وتقارير االستقصاء التي يقدمونها.  

العلمي   - عرفه    :Scientific Argumentationالجدل 

( وأوسبورن  وفيليبس،  نوريس،  من   & Norrisكل 

Philips & Osborne 2007)   بأنه ممارسة مهمة في

العلوم، تهدف إلى محاولة التحقق من صحة االدعاء 

معينة،   أسباب  أساس  على  دحضه،  أو  العلمي 

ما    
ً
وغالبا العلمي،  املجتمع  قيم  تعكس  وبطريقة 

بالبيانات   املدعومة  األدلة  إلى  األسباب  تلك  تستند 

 التي تم جمعها. 

بأنه  
ً
إجرائيا يقوم  :يعّرف  واجتماعي  عقلي    به   نشاط 

لالستقصاء  في  الطالب ممارستهم  تبرير  لهم  تاح  يو   ؛أثناء 

باال  والحوار،  التعاون دعاءات  العلمي،  والتواصل   ،

  ، لةداستخدام األ بفكار اآلخرين، ومناقشتها، أل االستماع  و 

من    العلمية.التفسيرات  تطوير    بغرض التحقق  ويتم 

مباشرة   أدائهم  بمالحظة  للجدل  الطالب  ممارسة 

الفيديو،  وتسجيالت  املالحظة،  أداة  باستخدام 

   والتسجيالت الصوتية.

ز االستقصاء  نموذج   - العلمي  ب  املعزَّ الجدل 

Argument-Driven Inquiry, ADI  
ً
: يعّرف إجرائيا

نموذج مقترح لتدريس الكيمياء، يسعى البحث    :بأنه

وتطويره بنائه  البحث،    ؛إلى  مجتمع  ليناسب 

تتيح  التي  الخطوات  ممارسة    ويتضمن  للطالب 

الكيمياء،   في  الجدل  مهارات  بها  وتعزيز االستقصاء 

وهي:  العلمي،   الثالثة  الجدل  بعناصر  املرتبطة 

و  واألدلة،  ويقوم   )التبرير(.  االستداللالبيانات، 

با بالتدريس  املعلم  لاملعلم  بدليل  باالستعانة  نموذج 

كما يتم تطويره باستخدام أدوات  الذي أعّد لذلك،  

باستخدام   املباشرة  املالحظة  على  املعتمدة  البحث 

والتسجيالت   الفيديو،  وتسجيالت  املالحظة،  أداة 

 الصوتية، وتقارير االستقصاء التي يقدمها الطالب.

 منهج البحث: 

عن  لو  اإلجابة  املنهج  لبحث،  سؤال  اسُتخدم 

املقترح ال  بناءفي    النوعي الكريم  ،  نموذج  العبد  يرى  إذ 

وصف  2012) على  تركز  منهجية  النوعي  البحث  أن   )

لها، من خالل    ، الظواهر الفهم األعمق  والسعي لتحقيق 

السياق   في  جمع 
ُ
ت التي  للمعلومات  التفسيري  االستقراء 

ف النوعية  األساليب  استخدام  وأن  للظاهرة،  ي  الطبيعي 

البنية   في  الثغرة  سّد  على  يساعد  التربوية  البحوث 

الطالب   صوت  ويظهر  واملدارس،  الطالب  عن  املعرفية 

لذا   بالجدل  انموذج    ُبنيواملعلمين.  املعّزز  الستقصاء 

( م  (،  ADIالعلمي 
ّ
على وُحك     (11)  بعرضه 

ً
محكما

العلومجميعهم متخصصو  العلمية وتعليم  ،  ن في التربية 

يعملون  منهم  أقسام    ثمانية  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

وعربية،   سعودية  جامعات  في  التدريس  وطرق  املناهج 

م تربويو وثالثة  في شرفون  الدكتوراه  مؤهل  لديهم  ن 

العلوم،   تدريس  وطرق  املحكمين  املناهج  آراء  وشملت 

مجموعة،   كل  أداء  عن  املالحظات  تسجيل  إلى  اإلشارة 

إظهار   التقرير  يراعي  بحيث  الطالب  تقرير  وتصميم 

سمات االستقصاء ومهارات الجدل العلمي لدى الطالب،  

مجموعة   كل  في  الطالب  تقارير  لتحليل  أداة  وتصميم 

في تعديل  إلى  باإلضافة  املقارنات،  في  منها   لالستفادة 

الطالب   التي تحدد دور  صياغة بعض اإلرشادات العامة 

والتنفيذ، مثل   التخطيط  أثناء  في  واملعلم، ومراعاة ذلك 

مشاركة   ومتابعة  املجموعات،  في  للنقاش  املعلم  إحياء 
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الدعم   وتقديم  العملية،  املمارسات  في  الطالب  جميع 

املمارسات.   لتلك  أعلى  مستويات  ّبقت  لتحقيق 
ُ
ط ثم 

األولى  استطالعية    ه من  النسخة  عينة  من  على  تكونت 

(23  
ً
طالبا العام (  من  الثاني،  الدراس ي  الفصل  خالل 

قرطبة  ،  ـه1438  -1437الدراس ي   أمجاد  ثانوية  في 

الرياض،   مدينة  في  التطوير  األهلية  خطة  ضمن  وذلك 

للمعلم،   التدريس    بغرضاملنهي  إمكانية  من  ،  بهالتحقق 

الجانب النظري إلى   وتحقيق ألفة املعلم له، واالنتقال من

التي    صد ور املمارسة،   أن  املشكالت    تواجه يمكن 

ألفة الباحث في  التطبيق، والتحقق من كفاءة األدوات، و 

معها ّبق  ثم    . التعامل 
ُ
عينة  املقترح    النموذجط على 

ّور  و ،  البحث
ُ
التطبيق،  في  ط فترة  أدوات    باستخدامأثناء 

 . البحث

 مجتمع البحث: 

 : علىمل مجتمع البحث تشا

- ( الكيمياء  املقررات    -  (2طالب مقرر  في   -نظام 

التعليم   ملكتب  التابعة  األهلية  قرطبة  أمجاد  ثانوية 

الدراس ي    بقرطبة  العام    ، ه1439  -1438خالل 

( و) 62وعددهم  األول،  الدراس ي  الفصل  في   
ً
طالبا  )39  )

الثاني الدراس ي  الفصل  في   
ً
الذي  طالبا املجتمع  وهو   ،

البحث عينة  منه  يرى    ؛أخذت  وجاكوبز،  إذ  أيري، 

أنه ليس    (Ary, Jacobs & Razavieh, 2009ورازافيه )

تحديد   يمكن  وإنما  املجتمع،  كل  مع  التعامل  املمكن  من 

الباحثجزء من املجتمع األصلي   الوصول إليه    يستطيع 

أو   السهل،  باملجتمع  يدعى  ما  وهو  العينة  الختيار 

 املستهدف بالبحث.  

الكيمياء  كتا - املقرر (،  2)ب  للعام   ةالطبعة 

كتاـه1439-1438الدراس ي   ويشمل  الطالب،  ،  ب 

طالب املرحلة الثانوية  س لودليل التجارب العملية، ويدرّ 

 . نظام املقررات-

 عينة البحث: 

على   املعتمدة  النوعي  البحث  طبيعة  بحسب 

الطبيعي؛  سياقها  في  املدروسة  للظاهرة  العميق  الفهم 

    اختيرتسؤال البحث؛    عن ولإلجابة  
ً
البحث  عينة  قصديا

)  الشعب  إحدىمن   الكيمياء  مقرر  تدرس  في    (2التي 

األهلية قرطبة  أمجاد  األول    ،ثانوية  الدراس ي  الفصل  في 

الدراس ي   العام  تطبيق  ـه1439  -1438من  بغرض   ،

في اختيار العينة  ويرجع السبب  .  وبنائهاملقترح،    النموذج 

  
ً
للتدريسقصديا املعلم  استعداد  وتعاون بالنموذج  إلى   ،

املدرسة،   املباشرة  و قيادة  املالحظة  على  الباحث  قدرة 

 في املكتبلل
ً
 تربويا

ً
، وهو  ذاته  تطبيق بحكم عمله مشرفا

إلى   املستمر  حضوره  سهل  على  ما  والوقوف  املدرسة 

با )   موذج.لنالتدريس  رقم  الشعبة  مثلت  وعدد (  2وقد 

 عينة البحث في هذه املرحلة (22) ا طالبه
ً
 . طالبا

 : أدوات البحث

للوصول إلى درجة عالية من    أدوات البحث  تتنوع 

املالحظة املباشرة،    اعتمد البحث علىه، و موثوقية نتائج

 األدوات اآلتية:  اماستخد ب، للمعلم، والطالباالستماع و 

الباحثين   قام  :املالحظةبطاقة   .1 بدور    أحد 

متخصص في الكيمياء، وطرق تدريس -املالحظ املشارك،  

 للكيمياء، وله اهتمام بحثي  
ً
 تربويا

ً
العلوم، ويعمل مشرفا

تسجيل مالحظاته بشكل  ب  -منشور في االستقصاء العلمي

ومفتوح،   ومسترسل  كما  تطبيق  الواقع  رصد  و طبيعي 

املالحظاتصممت  بطاقة    وفق،  يحدث على    لتسجيل 

الطالبأد مجموعات  وأداء  املعلم،  لاء  من  ،  الستفادة 

 . النموذج بناءفي نتائج املالحظة 

طرح  على  اعتمدت املقابلة    :قننةاملاملقابلة غير   .2

مفتوحة خالل    أسئلة  من  وأجريت  ،  املالحظةنبعت 

البحثو ،  املعلممع    املقابلة عينة  من  اختيرا  طالبين   ،

  
ً
واعتمد توثيق  .  أسماء طالب الصفببيان  وفق  عشوائيا

بذلك،   خاص  جهاز  عبر  الصوتي  التسجيل  على  املقابلة 

 من املعلم والطالبين على ذلك،  
ً
بعد أخذ املوافقة شفهيا

تطوير   لغرض  فقط  مستخدم  التدريس ي    النموذجوأنه 

 املقترح. 

بتسجيال ال .3 والتصوير  الصوتية     :الفيديوت 
ّ
  ق وث

وممارسات   الصفي  خالل    املعلماملوقف  من  والطالب 

بالت والتصوير  مجموعة  لكل  الصوتية    الفيديوسجيالت 
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الصفي املالحظةل  للموقف  نتائج  إلى  ،  دعم  بالرجوع 

 بأول  
ً
بعد كل  -التسجيالت باستمرار وتحليل البيانات أوال

و   -تطبيق املقترح،  النموذج  بناء  املوافقة    تأخذبغرض 

 الخطية من كل طالب. 

الطالب .4 الطالب    :تقارير  ممارسات  تتطلب 

العلمي والجدل  التقارير،    لالستقصاء  تعكس   وهيكتابة 

و  الطالب  املمارسات،  فهم  هدف  سالمة  تحقق  كما 

الكتابة الفردية للتقرير، دون االكتفاء بالحكم على أداء  

عام بشكل  عناصر    تضمنلذا    ؛املجموعة  املعلم  دليل 

تصميمه،   وكيفية  الطالب  جمعتو التقرير،  بعد   تقارير 

في    وحللت،،  التطبيق منها  االستفادة  تطوير بغرض 

 املقترح.   النموذج

 : النتائج

سؤال البحث: ما نموذج االستقصاء  لإلجابة عن  

الكيمياء   مقرر  لتدريس  املقترح  العلمي  بالجدل  املعّزز 

السمات  ال  ُبني(؟  2) على  باالعتماد  املقترح  نموذج 

األساسية لالستقصاء العلمي التي قدمها املجلس الوطني  

( للبحث  مراعاة  (،  NRC, 2000األمريكي  مستويات  مع 

( الكيمياء  مقرر  في  العربية  ف(  2تضمينها  اململكة  ي 

املواصفات  السعودية لجدول   
ً
وفقا  ،Rubric  -         

( ذات  (،  1الجدول  العلمي  الجدل  عناصر  على  والتركيز 

وكراجيك   ماكنيل  حدد  والتي  السمات،  بتلك  العالقة 

(McNeill & Krajcik, 2012  مناسبتها )لتدريس وهي: ل

واألدلة،   ومّر    .Reasoning  واالستدالل االدعاءات، 

تصميمه    املقترح  نموذج ال   للبناء مراحل،    بأربعفي 

وفق    ،وأجريت التعديالت الالزمة على خطواته،  تطويرالو 

 اآلتي: 

 موذج:نلالنسخة األولى ل بناءاملرحلة األولى: 

املقترح من ست    النموذج  ت النسخة األولى من نيبُ 

تقديرو خطوات،   خطوة    روعي  كل  في  الطالب  مشاركة 

ومقدار  ب املعلم،  لهم  يقدمها  التي  التوجيهات  مقدار 

كما   أنفسهم،  توجيه  في  فيمشاركتهم    النموذج   روعي 

العلمية املمارسات    التي ،  Scientific Practices  تحقيق 

العلمي بين االستقصاء والجدل  التكامل  وتضمن  .  تحقق 

واإل املعلم  دليل   حيث  الالزمةرشادات  التعليمات  من   ،

الدراس ي،   الصف  ترتيب  وتعليمات  التدريس،  بناء خطة 

طريقة   تنظيم  وكيفية  الطالب،  مجموعات  وتوزيع 

بيانات  عرضهم   من  بها  يرتبط  وما  العلمية،  لحججهم 

، إضافة إلى اإلرشادات التنفيذية الداعمة لتطبيق  وأدلة

املعلم    ،النموذجخطوات   على  ينبغي  التي  والتصرفات 

 (.2وفق الجدول ) أثناء التدريس، في تجنبها 

 املقترح  النموذجخطوات (: 2)جدول 

 الزمن الوصف  الخطوة 

طرح السؤال   1

العلمي/ أو 

 تحديد املهمة 

الدرس،   أهداف  وفق  الطالب،  مشاركة  ومستوى  السؤال،  توجيه  في  مشاركته  مستوى  ويحدد  االستقصاء،  موضوع  املعلم  يطرح 

 من املعلم، إذ تعّد أهم  
ً
 كبيرا

ً
وخبرات الطالب حوله، ومستوى فهمهم وتفاعلهم، وطبيعة املفهوم العلمي. وتتطلب هذه الخطوة جهدا

 ى فيها مستوى تضمين سمات االستقصاء في الكتاب املقرر. خطوٍة في توجيه االستقصاء، ويراع

 د 15

تقديم االدعاء   2

وتصميم  

الطريقة وجمع  

 البيانات

في مجموعات تعاونية، بإشرافه؛ ويساعدهم في تحديد نوع البيانات، وكيفية جمعها ومعالجتها.   يتيح املعلم للطالب فرصة النقاش 

اش حول كيفية تحليل البيانات، مثل: اإلشارة إلى الكتاب، أو مواقع إلكترونية، أو مصادر وتتطلب هذه الخطوة دفع املجموعات للنق

املعرفة، وإعطاء مزيد من الفرص لتقديم االدعاء. كما تتيح هذه الخطوة املمارسة العلمية للطالب في التخطيط وإجراء االستقصاء،  

.وتقديم االدعاءات، وتتطلب استخدام الرياضيات والتفكير ال
ً
 حسابي في البيانات التي تتطلب معالجتها حسابيا

 د 30

تحليل البيانات  3

واستخدام 

األدلة في  

صياغة 

 التفسير 

تد التي  التي جمعتها، وتطوير األدلة  البيانات  تحليل  للطال تحدد كل مجموعة طريقة  الفرصة  وتتاح  في عم االدعاءات،  للمشاركة  ب 

املمارسات العلمية في تحليل البيانات وتفسيرها، وتطوير النماذج واستخدامها، وبناء التفسيرات، وتصميم الحلول املناسبة. وينبغي 

ربط  ذلك  ويتضمن  يقدمونها،  التي  االدعاءات  دعم  على  األدلة  قدرة  إلى  تشير  كافية  مبررات  يقدموا  أن  الخطوة  هذه  في  للطالب 

لدعم  التفسيرا  األدلة  تطوير  على  الطالب  تساعد  التي  العلمية،  واملفاهيم  والقوانين  النظريات  تطبيق  وتبرير  العلمية،  باملعرفة  ت 

نتائجها،   لدعم  كافية  بمبررات  التفسيرات  بتبرير  وأدلة  وبيانات  ادعاءات  من  لديها  ما  على  بناًء  مجموعة  كل  تقوم  كما  التفسيرات. 

 ، وهي سبورة بيضاء، تصممها كل مجموعة. وتسجيلها على لوحة املجموعة

 د 45

تعرض كل مجموعة لوحتها متضمنة االدعاءات، والبيانات واألدلة، واملبررات )الحجج( التي تدعمها، وينبغي أن تتركز النقاشات على  جلسة الجدل 4

كفاية الحجج ، وخطوات الوصول إليها، وعالقة االدعاءات والبيانات واألدلة بالتفسيرات. وينبغي في هذه الخطوة تشجيع املجموعات 

 د 45
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ي ال تتوافق مع ادعاءاتهم، وتقديم حجج كافية لذلك، أو جمع بيانات إضافية، عندما تكون البيانات غير كافية، على دحض اآلراء الت

كفاية  حال ضعف  في  بالتفسيرات،  يرتبط  وما  العلمية،  املعرفة  بمصادر  الطالب  يزود  كما  املعلم،  مع  مباشرة  التغييرات  ومناقشة 

 كار التي ترشد إليها جلسة الجدل وتحتاج ملزيد من البيانات أو األدلة. التفسيرات التي قدمتها املجموعة، أو األف

 املناقشة حول  5

 االستقصاء 

نتائج جلسة الجدل، وإجراء التعديالت الالزمة التي أيدتها األدلة والحجج، وتتيح هذه الخطوة  تعود املجموعات من جديد ملناقشة 

 املتعارضة مع ما تضمنته لوحة املجموعة، ودراسة االختالفات، وتعديلها أو تطويرها. للطالب فرصة تحليل املعلومات 

 د 45

6 

 

 كتابة تقرير 

 االستقصاء 

 يقوم كل طالب بكتابة التقرير بشكل منفرد، وتسليمه إلى املعلم بعد االنتهاء، بحيث يتكون التقرير من ثالثة أقسام هي:

 االستقصاء، وأهمية السؤال. ويشمل املقدمة، وسؤال  -1

 لطريقة جمع البيانات واألدلة وكيفية تحليلها، ويمكن دعم البيانات بالرسوم البيانية.  -2
ً
 ويشمل وصفا

 القسم الثالث: الشرح الكامل للتفسيرات واالدعاءات والتبريرات املرتبطة بها. -3

 د 45

من   األولى  النسخة  تطبيق  الثانية:  املرحلة 

املقترح:  النموذج    النموذج  من  األولى  النسخة  بقت 
ُ
ط

العملية   التجارب  دليل  من  عملي  نشاٍط  باختيار  املقترح 

 ( الكيمياء  في  2ملقرر  التساهمية  الرابطة  بعنوان:   ،)

إليه،   املشار  العملي  النشاط  محتوى  ل 
ّ
وَحل األدوية. 

لتحديد مستوى تضمين سمات االستقصاء، باستخدام  

مح آل  استخدمها  التي  التحليل  والشمراني  أداة  ي، 

سمة  2016) ممارسة  في  ذلك  من  لالستفادة   ،)

مستوى   رفع  أو  تضمينها،  مستوى  وفق  االستقصاء 

مهارات   على  باالعتماد  التضمين  مستوى  عن  ممارستها 

العلمي. وأظهرت نتائج تحليل سمات االستقصاء   الجدل 

األدوية(  في  التساهمية  )الروابط  العملي  النشاط  في 

اال  سمات  جميع  في تضمين  النشاط  في  ستقصاء 

طرح   أو  املهمة/  "تحديد  سمة  وأن  مختلفة،  مستويات 

األول،   املستوى  في  ضمنت  التوجه"،  علمية  أسئلة 

على  للرد  واألدلة  البيانات  وجمع  "تحديد  سمة  وضمنت 

"صياغة   سمة  وضمنت  الثاني،  املستوى  في  األسئلة" 

تفسيرات من األدلة" في املستوى الثالث، في حين ضمنت  

املستوى    سمة في  العلمية"  باملعرفة  التفسيرات  "ربط 

فضمنت   التفسيرات"  وتبرير  "التواصل  سمة  أما  الرابع، 

 في املستوى األول.  

النموذج   وإجراءات  خطوات  على  املعلم  وُدّرب 

إجراءات   توصيف  وشرح  التدريس،  خطة  وبناء  املقترح، 

املعلم   أدوار  وإيضاح  النموذج،  خطوات  وفق  التدريس 

واألدوات    والطالب، للنشاط،  املناسبة  التهيئة  وتحديد 

الطالب   توزيع  كيفية  حددت  كما  الالزمة،  واملواد 

-5( إلى أربع مجموعات، وفي كل مجموعة  22وعددهم ) 

 طالب.  6

في   املقترح  النموذج  تطبيق  من  االنتهاء  وبعد 

من   جمعت  التي  النتائج  حللت  العملي؛  النشاط  تدريس 

كل خط في  البحث،  أدوات  تطبيق  خالل  من خطوات  وة 

ا تقارير االستقصاء التي قدمها  النموذج، كما حللت أيضً 

املعلم   مع  أجريت  التي  واملقابالت  فردي،  بشكل  الطالب 

، ثم أعيدت  
ً
والطالب، حيث فرغت جميع البيانات ورقيا

الفيديو   تسجيالت  مع  ومراجعتها  وتصنيفها،  قراءتها 

مجموعة،   لكل  الصوتية  والتسجيالت  وتحديد  املرئية، 

ومن    Themesاملحاور   تطويرها،  تتطلب  التي  العامة 

خطوات   وفق  والحوارات  النقاشات  مراجعة  خالل 

 تطبيق النموذج ظهرت النتائج اآلتية:

  :
ً
العملية  على    النموذج تطبيق  اقتصار  أوال األنشطة 

 :فقط

تطبيق   من  أدى  األولى  على    النموذج النسخة 

ليحقق  النموذج    التفكير في تطويرنشاط عملي واحد إلى  

تدريس  ال في  الكيمياء،  كفاية  مقرر    إذ موضوعات 

استغرق تدريس نشاٍط عملي واحد فقط خمس حصص 

.    ،دراسية
ً
كامال  

ً
أسبوعا الدراسية  الخطة  حسب  توازي 

في تطوير مهارات الطالب في   النموذجوبالرغم من جدوى  

خالل  االستقصاء،   تدريس  من  أن  إال  العلمي،  الجدل 

يحتاج  نشاٍط عملي واحد خالل خمس حصص دراسية  

في خطوات وإجراءات   النظر  في  النموذجإعادة  للتوسع   ،

الدراس  املقرر  موضوعات  املعلم  يتدريس  التزام  ظل  في   ،

 عدد  يتضمنبتدريس مقرر دراس ي  
ً
من املفاهيم العلمية    ا

التي ينبغي أن يتعلمها الطالب في هذه املرحلة، في حين أن  
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في النشاط العملي    النموذجاملفاهيم العلمية التي حققها  

للتطبيق لم   تجاوز خمسة مفاهيم علمية، وهو  تاملحدد 

 مقارنة بعدد ا
ً
ملفاهيم العلمية املضمنة في  عدد قليل جدا

، إضافة إلى حجم املحتوى العلمي في املقرر  الكتاب املقرر 

الخطة   في  له  املخصصة  الحصص  عدد  وقلة  الدراس ي 

 آخر على 
ً
 . النموذج املقترحالدراسية، والتي تضيف عبأ

أبرز   عن  املقابلة  في  سؤاله  عند  املعلم  ويشير 

؛ إلى أن طبيعة  حالنموذج املقتر اإليجابيات والسلبيات في  

أتاح   وأنه  التطبيق،  نجاح  على  العملي ساعدت  النشاط 

وبين   املجموعة  داخل  الطالب  بين  الجدل  فرصة 

وأن   املعلم،  ومع  في س  النموذجاملجموعات   
ً
فعاال يكون 

متباينة   نظر  تظهر فيها وجهات  التي  املوضوعات  تدريس 

 .أنفسهم، أو الطالب واملعلمبين الطالب 

: ضعف كفاية الوقت للتدريس 
ً
 :بالنموذجثانيا

حصص   النموذجحدد   خمس  األولى  نسخته  في 

 ( منها  كل  مدة  التدريس  45دراسية  زمن  ووزع  دقيقة،   )

خطوات   التخطيط    النموذجعلى  عند  وروعي  الست، 

مع  ل خطوة  لكل  املخصص  الوقت  يتوافق  أن  لتدريس 

فيها،  طبيعتها االستقصاء  سمات  تتطلبه  وما  عناصر  و ، 

أظهر  التطبيق  نتائج  أن  إال  بها،  املرتبطة      تالجدل 
ً
تباينا

الوقت عما خطط له. )   في  املقارنة بين  3ويبين الجدول   )

في   له  املخطط  الفعلي    النموذج الزمن  والزمن  املقترح، 

 للتطبيق.

في التطبيق األول  النموذجاملقارنة بين الزمن املخطط له، والزمن الفعلي لخطوات  : (3جدول)

 )د(  الزمن الفعلي عند التطبيق  )د(  الزمن وفق خطة التدريس النموذج خطوات 

 دقائق  9 دقيقة 15 العلمي تحديد املهمة/ أو توجيه السؤال  1

 دقيقة 83 دقيقة 30 تصميم الطريقة لجمع البيانات وتقديم االدعاء 2

 دقيقة 34 دقيقة 45 تحليل البيانات واستخدام األدلة في صياغة التفسير 3

 دقيقة 38 دقيقة 45 جلسة الجدل   4

 دقيقة 26 دقيقة 45 املناقشة حول االستقصاء  5

 دقيقة 15 دقيقة 45 االستقصاء كتابة تقرير  6

وروعي عند حساب الزمن الفعلي للتطبيق حساب  

عدد الدقائق الفعلية التي احتاجتها كل خطوة لتنفيذها،  

وفق   الزمن  حدد  فيما  الحصة،  زمن  عن  النظر  بغض 

 لزمن الحصة الدراسية الرسمي وهو  
ً
خطة التدريس تبعا

الفعلي  (  45) الزمن  تحديد  في  السبب  ويعود  دقيقة، 

إلى أن جزء الفعلية  الدقائق   للتطبيق بحساب 
ً
من وقت    ا

التدريس،    يفقد الحصة   قاعة  إلى  الطالب  انتقال  بسبب 

أو   الحصص،  بعض  في  الفسحة  بعد  دخولهم  الوقت  أو 

الحصة،   في  جلوسهم  تنظيم  يستغرقه  يستغرق    إذالذي 

إلى   دقائق بسبب تلك اإلجراءات بين خمس  املفقودالوقت 

 . من زمن الحصة الرسمي سبٍع 

 ؛( أن الخطوة األولى3ويالحظ من خالل الجدول )

 إلى حّد مقبول مع الزمن املخطط له،  أخذت  
ً
 متقاربا

ً
زمنا

ز   احتاجتفيما   الثانية؛  بلغ  الخطوة  لتنفيذها   
ً
كبيرا  

ً
منا

ويعود السبب في   .حوالي ثالثة أضعاف الزمن املخطط له

نماذج   بناء  في  الطالب  استغرقه  الذي  الوقت  إلى  ذلك 

بغرض   أعطيت  التي  الثالثة  للمركبات  البنائي  التركيب 

تنمية مهارات الطالب في التعامل مع نماذج الذرات، وبناء  

الروا أنواع  الذرات املختلفةجدول املقارنات بين    ؛ بط بين 

املرتبطة   واألدلة  البيانات  وجمع  االدعاء،  لتقديم   
ً
تمهيدا

واجهت   التي  الصعوبات  إلى  باإلضافة  األدوية،  بتركيب 

املعلم والطالب لفهم طبيعة االدعاء، وضعف القدرة على  

الخطوة   هذه  الوقت ألهمية  بتجاوز  وقد سمح  صياغته، 

القادمة   الخطوات  توجيه  وتسجيل  املقترح،    ذجللنمو في 

الخطوة    املالحظات هذه  تتطلبه  الذي  الزمن  عند  حول 

، واملساعدة في تقديم الحلول املمكنة التي  النموذج  تطوير

 تحقق الهدف من هذه الخطوة في أقل وقت ممكن. 

والرابعة  تين الخطو   وأخذت      ؛الثالثة، 
ً
قريبا  

ً
زمنا

استغرق تنفيذ كل خطوة حصة  و   ؛ من الزمن املخطط لها

، مع أخذ 
ً
العوامل األخرى التي تأخذ من زمن    كاملة تقريبا

االعتبار  الحصة  أما  ،  بعين   .
ً
سابقا لذلك  أشير  كما 

الخامسة لها  ؛الخطوة  مما خطط  أقل   
ً
وقتا   . فاستغرقت 

عل املجموعة  أفراد  اتفاق  إلى  ذلك  في  السبب  ى  ويرجع 

الذي قدموه ابتداًء،   باإلضافة إلى إغفال  التركيب البنائي 
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طرح   نحو  الخطوة  هذه  في  الطالب  توجيه  ألهمية  املعلم 

أخرى،   ألدوية  البنائي  التركيب  توقع  أو  جديدة،  أسئلة 

لتفسيراتهم،   الطالب  استكمال  متابعة  في  دوره  وتركيز 

ت والتحقق من اكتمال البيانات واألدلة، ومراعاة التعديال 

 أثناء جلسة الجدل.في التي سجلت 

 أتيح للطالب زمن  ؛الخطوة السادسة  يوف
ً
أقل من    ا

كونها    ؛الزمن املخطط له، بالرغم من أهمية هذه الخطوة

فردي   بشكل  الطالب  عمل  تبرز  التي  الوحيدة  الخطوة 

بعيد عن تأثير زمالئهم، إال أن حرص املعلم على االنتهاء في  

ضع في   
ً
سببا كان  حصص  االستقصاء  خمس  تقارير  ف 

التي قدمها الطالب، إضافة إلى بعض العوامل األخرى التي  

االستقصاء، تقرير  كتابة  في  إليها  في    أشير  املعلم  وأشار 

 أثناء املقابلة عن ذلك: في إجابته 

الخميس،    املعلم: يوم  اآلن  أننا  أخذنا  و املشكلة 

الدرس أنهي  الدرس، والزم  ال  حتى    أسبوع كامل في 

املقررات    تتأثر نظام  في  ألننا  األخرى،  الدروس 

النظام    هناك  من  أقل  وحصص  كثيرة  دروس 

 الفصلي.

النظام الفصلي أربع حصص، واملقررات    الباحث:

 خمس في األسبوع. 

في    املعلم:  املوضوعات  كمية  لكن  صحيح، 

واحد،   دراس ي  فصل  وفي   ضعف، 
ً
تقريبا املقررات 

  
ً
تقريبا انخفضت  عنوالدراسة  السنوات    أسبوع 

 السابقة، يعني ضغط على املنهج. 

: اقتصار الجدل العلمي  
ً
جلسة الجدل )الخطوة    علىثالثا

 الرابعة(:

خالل    من  املقترحلوحظ  النموذج  بأن    تطبيق 

يمكن   التبرير(  األدلة،  )البيانات،  العلمي  الجدل  عناصر 

وأن   خطوة،  كل  في  املجموعات  عمل  خالل  من  تحقيقها 

سمات االستقصاء يمكن دعم ممارستها من خالل إتاحة  

من   خطوة  كل  في  الجدل  ملمارسة  للطالب  الفرصة 

فالطالب  النموذجخطوات   حول ،  البيانات    يتناقشون 

واالدعاءات ويبررون    ،واألدلة  متناقضة،  آراء  ويبدون 

آلرائهم، ويحاول كل منهم إقناع اآلخرين داخل املجموعة،  

وصياغة   لألدلة،  تحديدهم  عند  ذلك  يظهر  كما 

 . التفسيرات

ينبغي  الجدل  مراعاة    لذا  عناصر  بين  الترابط 

العلمي   والنقاش  االستقصاء،  سمات  وممارسة  العلمي، 

الطالب بين  يدور  عمل  في    الذي  ومع    املجموعات،أثناء 

لفي    املعلم متابعته  في  ومشاركته  نقاش املجموعات،  أثناء 

في   .توجيهه التعديل  بالضرورة  اإلجراء  هذا  ويتطلب 

تطبيق   التدريسالنموذجإرشادات  وخطة  بحيث    ؛، 

الجدل   أفراد  لتوظف جلسة  نتائج متفق عليها من  عرض 

قناع نتيجة  وتمثل  ذاتها،  تستطيع  تهماملجموعة  حتى   ،

يمثلها  املج  من  أو  ودعمها    تقديمموعة  االدعاءات، 

عند   تبريرها  على  القدرة  لديهم  ويكون  واألدلة،  بالبيانات 

 جدل حولها مع املجموعات األخرى.ال

 :
ً
 جلسة الجدل:  في املمارسات  إعادة النظر فيضرورة رابعا

العلمي الجدل  جلسة  ممثل    تضمنت  يقوم  أن 

مناقشات   واستقبال  مجموعته  منتج  بعرض  للمجموعة 

األخرى  ضعف  و   ؛املجموعات  املالحظة  نتائج  أظهرت 

العلمي،   الجدل  في  الطالب  في  مشاركة  املعلم  ومحاوالت 

الشأن الباحث  قد  و   .هذا  الجدل  في  تدخل  جلسة  أثناء 

الطالب   في حث  املعلم  لعجز  مالحظته  النقاش عند    على 

االدع كل  حول  تعرضها  التي  واألدلة  والبيانات،  اءات، 

الفيديو،   تحليل  أظهره  ما  إلى  باإلضافة  مجموعة، 

النقاش طالب    وسيناريو  مشاركات  فيه  تظهر  لم  الذي 

)الطالب   هم  قليل  عدد  غير  املجموعة    1آخرين  من 

والطالب   والطالب    2الرابعة،  الثالثة،  املجموعة    2من 

 .(من املجموعة األولى

  :
ً
 كتابة تقارير االستقصاء: الضعف في خامسا

قدمها   التي  االستقصاء  تقارير  تحليل  نتائج  أظهرت 

التق كتابة  في  الطالب  لدى   
ً
ضعفا يتميز    ؛اريرالطالب  إذ 

   النموذج 
ُ
ت خطواته  ضمن  خطوة  بوضع  عنى  املقترح 

التقارير كتابة  في  الطالب  مهارات  فردي  بتطوير    ؛ بشكل 

للم الطالب  استيعاب  وإظهار  لضمان  العلمية،  فاهيم 

والتواصل   األفكار،  وتنظيم  التقارير،  تصميم  في  قدراتهم 

االستقصاء   تقارير  كتابة  في  الضعف  ولعل  اآلخرين.  مع 

 عن عدة عوامل أهمها: ضيق الوقت املخصص  
ً
كان ناتجا
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محدد   تصميم  ووضع  املقترح،  النموذج  تطبيق  في  لذلك 

الطالب   فهم  املعلم، وضعف  قبل  من  للمفردات  للطالب 

وسؤال   والدليل،  االدعاء،  مثل  التقرير،  تضمنها  التي 

 االستقصاء، ونحو ذلك. 

 املرحلة الثالثة: النسخة املطورة من النموذج املقترح: 

التطبيق األول أعيد تصميم النموذج املقترح   وفًقا لنتائج 

أثناء تطبيق النسخة   إليه من نتائج  ليراعي ما تم التوصل 

منه، ويوضح   )األولى  رقم  من  1الشكل  املطورة  النسخة   )

 . املقترح  النموذج

 النسخة املطورة  –( ADIاملقترح لالستقصاء املعّزز بالجدل العلمي ) النموذج(: 1الشكل )

 الطالب بشكل فردي

 تعود كل جمموعة إىل مكاهنا

ضعف كفاية 
 البياانت

 هلا أو أكثر ممثالً كل جمموعة ترشح 

 مجع بياانت إضافية

تعود اجملموعة اليت 
لديها ضعف بياانت 
جلمع بياانت إضافية 

 االستقصاء العلمياخلطوة األوىل: 

 : جلسة اجلدلالثانيةاخلطوة 

يعرض ممثل كل جمموعة منتجها وجييب عن األسئلة حول 
 االدعاء ويقدم التربيرات ويسجل املالحظات

 : املناقشة حول االستقصاءالثالثةاخلطوة 

تناقش اجملموعة نتائج جلسة اجلدل وما سجله 
 ممثلها من آراء على سبورة اجملموعة

 : كتابة تقرير االستقصاءالرابعةاخلطوة 

 يكتب كل طالب تقريره بشكل فردي  

يسلم كل طالب تقرير االستقصاء 
 اخلتامي

 طالب 6-4الطالب يف جمموعات 

لل حت:حتليل البياانت•
قدم اجملموعة البياانت وت

األدلة

:لميصياغة التفسري الع•
دعم تقدم اجملموعة تربير ي

ورة االدعاء وتكتب على سب
اجملموعة

حتديد / طرح السؤال•
همة يطرح املعلم امل:املهمة

ري، بشكٍل مثري للتفك
.البومرتبط خبربات الط

تصميم الطريقة ومجع•
كل جمموعة :البياانت

ع تصمم طريقتها يف مج
. البياانت

دليل ادعاء

تربيرادعاء مضاد
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 املقترح:   النموذجتطوير وأوجه وفيما يأتي أبرز مالمح 

  :
ً
من  أوال املطورة  النسخة  تطبيق    النموذج مناسبة 

 املقرر:تدريس موضوعات  لاملقترح 

من قيود  املقترح في النسخة املطورة   النموذجتحرر  

نوع   من  العملي  النشاط  مع  دليل    "تجربة"التعامل  في 

العملية  ليصبح    ؛التجارب 
ً
   نموذجا

ً
من    ،شامال يمكن 

من   مجموعة  يتضمن  كامل  درس  تدريس  خالله 

أنواعها بمختلف  العملية  واألنشطة  يسير  و   ؛املوضوعات 

قدر ممكن من املفاهيم العلمية    نحو دعم أكبر  النموذج

املضمنة في الدرس، وتوظف عناصر الجدل في زيادة قدرة  

وعليه    .ملفاهيم العلميةا  واستيعاب الطالب على التفكير،  

تحديد   بالضرورة  سيتضمن  للدرس  التخطيط  فإن 

أو مجموعة   النشاط  املفاهيم العلمية في الدرس، وإجراء 

من كتاب    فاهيم سواءلية التي تدعم تلك املاألنشطة العم

املفاهيم   وربط  العملية،  التجارب  دليل  من  أم  الطالب، 

 باملمارسات العلمية. 

: معالجة 
ً
   :بالنموذجضعف كفاية الوقت للتدريس ثانيا

خطوات   على  الوقت  توزيع  في   النموذج أعيد 

طبيعة   يناسب  بما  املطورة،  خطوةالنسخة  وذلك  كل   ،

التطبيق األول، ويوضح  باالستفادة من حساب الوقت في  

 ( توزيع الوقت على خطوات النسخة املطورة. 4الجدول )

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

 االستقصاء العلمي  1

 دقيقة 20 تحديد املهمة/ أو توجيه السؤال العلمي 

3 
 دقيقة 45 تصميم الطريقة وجمع البيانات 

 دقيقة 35 تحليل البيانات وتقديم األدلة

 دقيقة 35 صياغة التفسير العلمي 

 1 دقيقة 45 جلسة الجدل 2

 1 دقيقة 45 املناقشة حول االستقصاء  3

 1 دقيقة 45 كتابة تقرير االستقصاء  4

 

العوامل   املطورة  النسخة  في  الوقت  تحديد  عند  وروعي 

من   األولى  النسخة  تطبيق  نتائج  أظهرتها  التي  املؤثرة 

 النموذج وهي: 

الرسمي، مثل   - الحصة  تأخذ من وقت  التي  الظروف 

الفصل   إلى  الطالب  الحصة  انتقال  ونوع  الدراس ي، 

وجود  أو  الكيمياء،  حصة  تسبق  التي  الدراسية 

الفسحة قبل أو بعد الحصة، أو وقت الصالة، وهي 

الحصة   في  الطالب  انتظام  على  تؤثر  ظروف 

زمن   من   
ً
تقريبا دقائق  خمس  وتأخذ  الدراسية، 

التخطيط   عند  الزمن  يكون  أن  يراعى  لذا  الحصة؛ 

 ( دقيقة. 40للحصة في النموذج بعد تطويره )

لتتضمن   - للدرس،  التهيئة  طبيعة  في  النظر  إعادة 

الطالب   ويوجه  االدعاء،  صياغة  كيفية  إلى  اإلشارة 

جمع   في  الحصة  زمن  توظيف  يضمن  بشكل  نحوه 

إلى  باإلضافة  االدعاء،  تدعم  التي  واألدلة  البيانات 

 زيادة زمن تنفيذ الخطوة الثانية ألهميتها في توجيه  

 

ا الخطوات  في  تؤدي  الطالب  أن  ويمكن  لالحقة، 

املقترح   النموذج  تطوير  على  ستطرأ  التي  التغييرات 

 إلى معالجة ذلك.

لتشمل   - الخامسة؛  للخطوة  الوقت  من  مزيد  إعطاء 

مراجعة نتائج جلسة الجدل، أو جمع بيانات أخرى  

العلم  طبيعة  جوانب  على  والتركيز  الحاجة،  وفق 

ذات  والتوسع في االستقصاء، كاقتراح أسئلة جديدة  

مصادر   وفحص  االستقصاء،  بموضوع  عالقة 

املعرفة األخرى، وتوضيح مفاهيم االدعاء والبيانات  

وكيفية   بينها،  والفروق  للطالب،  والحجج  واألدلة 

 دعم كل منها لآلخر. 

تقرير  - لكتابة  للطالب  الوقت  من  مزيد  إعطاء 

الفردي،   األداء  يقيس   
ً
منتجا لكونه  االستقصاء؛ 

من فهم الطالب، وفاعليتهم ويساعد املعلم للتحقق  

التواصل،   على  وقدرتهم  الجماعي،  العمل  في 

 والحاجة إلى تطوير قدراتهم في الكتابة العلمية. 
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جلسة   على  العلمي  الجدل  اقتصار  معالجة   :
ً
ثالثا

 الجدل: 

املقترح   النموذج  من  املطورة  النسخة  في  روعي 

األدلة،   )البيانات،  العلمي  الجدل  عناصر  ديناميكية 

في   املجموعات،  أو عمل  للدرس،  التهيئة  أثناء  في  التبرير( 

الخطوات األربع األولى من النموذج في النسخة األولى، من  

بإتاحة   العلمي  االستقصاء  سمات  ممارسة  دعم  منطلق 

للطال  يتناقشون  الفرصة  فالطالب  الجدل،  ملمارسة  ب 

واألدلة  البيانات  وحول  العلمي،  السؤال  حول 

آراء   ويبدون  مجموعاتهم،  داخل  العلمية،  والتفسيرات 

متناقضة حولها، ويبررون آلرائهم، ويحاول كل منهم إقناع  

األربع  الخطوات  فإن  وعليه  املجموعة؛  داخل  اآلخرين 

األول نسخته  في  النموذج  من  لنتائج  األولى   
ً
ووفقا ى، 

خطوات   توجد  ال  وأنه  ببعض،  بعضها  يتأثر  التطبيق؛ 

متسلسلة يمكن أن يمر بها االستقصاء كما أشار إلى ذلك  

( أي  Lederman & Lederman, 2012ليدرمان  وأن   ،)

سيتطلب   البيانات  في  الواحدة  املجموعة  لدى  تغيير 

ما  بالضرورة إعادة النظر في االدعاء واألدلة واملبررات، ك

في املجموعة   أن تظهر  التي يمكن  املضادة  أن االدعاءات 

داخل   الدحض  أو  بالقبول  إما  معالجتها  ينبغي  الواحدة 

ما   في سبورتها  املجموعة  تكتب  بحيث  نفسها؛  املجموعة 

املطورة   النسخة  قدمت  لذا   .
ً
كليا  

ً
اتفاقا عليه  تتفق 

النسخة   حددتها  التي  األربع  الخطوات  املقترح  للنموذج 

العلمي،  األول االستقصاء  تسمى:  واحدة  خطوة  في  ى 

االستقصاء   سمات  ممارسة  في  الطالب  اندماج  باعتبار 

طبيعة   وباعتبار  الطالب،  وخبرات  املوقف،  طبيعة  وفق 

)ورث،   أشار  كما  الخطية،  وغير  املعقدة  االستقصاء 

إلى اعتماد مشروع )2009ودوكو، وسالتيل،    )Pollen, 

ا2009 وحدات  وتطبيق  لتصميم  على  (  القائمة  لعلوم 

ال   قد  الطالب  استقصاء  أن  إلى  يشير  إذ  االستقصاء؛ 

يوافق تنبؤاتهم؛ ومن ثم يشككون في نتائجهم، ويعودون 

نتائج   إلى  أو يقود تصميم االستقصاء  للعمل من جديد، 

 تتطلب إعادة تصميم االستقصاء أو بعض أجزائه.  

الجدل: جلسة  في  املمارسات  معالجة   :
ً
تتبنى    رابعا

الجدل  ال جلسة  في  املقترح  النموذج  من  املطورة  نسخة 

إعادة تنظيم الطالب؛ بحيث يعرض ممثل كل مجموعة  

يفتح   ثم  للجميع،  في وقت محدد وثابت  املجموعة  لوحة 

الطالب،  نقاش  املعلم  ويقود  العامة،  للمناقشة  املجال 

ويسجل   رفضه،  أو  املجموعة  ادعاء  قبول  نحو  ويوجهه 

سها ما يدور من نقاش مع ممثل  الطالب في املجموعة نف

خطوة  في  ذلك  من  االستفادة  يمكنهم  بحيث  املجموعة؛ 

املعلم   على  التأكيد  مع  االستقصاء(،  حول  )املناقشة 

الوقت   ضبط  ومتابعة  النقاش،  على  االستحواذ  بعدم 

التقديم   مهارات  لتطوير  مجموعة؛  لكل  املخصص 

 والعرض لدى الطالب.

: معالجة الضعف في كتاب
ً
 ة تقارير االستقصاء:خامسا

من   التحقق  إلى  االستقصاء  تقرير  كتابة  تهدف 

على   وقدرتهم  العلمية،  للمفاهيم  الطالب  استيعاب 

تصميم التقارير، والتفكير في النتائج، والتحقق من فهم  

من   املطورة  النسخة  فإن  لذا  لالستقصاء؛  الطالب 

تقارير   لكتابة  كاملة  حصة  خصصت  النموذج 

وأتاحت تقارير    االستقصاء،  لتصميم  الفرصة  للطالب 

يقدمها   عامة  محددات  وفق  فردي  بشكل  االستقصاء 

املعلم   ويطرحها  التقارير،  كتابة  في حصة  للطالب  املعلم 

( يتجاوز  ال  الحصة  من  جزء  وتشمل  15في  دقيقة؛   )

النقاش حول مكونات التقرير، وكيفية تصميمه، وإعادة  

لواحدة عن  توزيع الطالب بحيث يبتعد طالب املجموعة ا

 بعضهم؛ لضمان عدم تأثير بعضهم على بعض. 

ابعة: تطبيق النسخة املطورة من النموذج   الر املرحلة 

 املقترح: 

باختيار   املقترح  للنموذج  املطورة  النسخة  بقت 
ُ
ط

نظام املقررات،  -(  2الفصل الخامس من مقرر الكيمياء )

بعنوان: الحسابات الكيميائية، ويعود السبب في ذلك إلى  

هدافها لثالثة أهداف رئيسة تتمثل في: إتقان الطالب  است

للتفاعل،   املحددة  املادة  وتحديد  املولية،  للتحويالت 

هذه   تدريس  يمكن  إذ  املئوية؛  املردود  نسبة  وحساب 

ثماني   إلى  في دروس منفصلة تستغرق من ست  األهداف 

طط لها أن تدرس بالنموذج  
ُ
حصص دراسية، في حين خ

امل لالستقصاء  ست  املقترح  خالل  العلمي  بالجدل  عّزز 

لدعم   الدروس؛  بين  التكامل  تحقق  دراسية،  حصص 



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

     

 
57 

باالعتماد على   العلمية املضمنة فيها،  استيعاب املفاهيم 

الفضة مع كلوريد   لتفاعل نترات  تطبيق تجربة كيميائية 

التجربة   مجموعة  كل  تجري  بحيث  الصوديوم؛ 

تجري  ثم  خاللها،  من  البيانات  وتجمع    الكيميائية، 

املادة   وتحدد  لذلك،  الالزمة  الكيميائية  الحسابات 

املئوية، وتحدد األدلة،   املردود  للتفاعل، ونسبة  املحددة 

ذلك.   في ضوء  مبررات  من  الطالب  يقدمه  أن  يمكن  وما 

وعقدت جلسة مداوالت مع املعلم، لبناء خطة التدريس  

إجراءات   وتوصيف  املقترح،  للنموذج  املطورة  بالنسخة 

 يضاح أدوار املعلم والطالب في ذلك. التدريس، وإ

 نتائج تطبيق النموذج املقترح بعد التطوير: 

النموذج املقترح   املطورة من  النسخة  بعد تطبيق 

في مقرر كيمياء   الكيميائية،  الحسابات  في تدريس فصل 

الفيديو،  2) وتسجيالت  املالحظة،  نتائج  حللت   ،)

الطالب وتقارير  للمجموعات،  الصوتية  ،  والتسجيالت 

وفرغت   والطالب،  املعلم  مع  أجريت  التي  واملقابالت 

، وأعيدت قراءتها وتصنيفها، ومراجعتها مع  
ً
البيانات ورقيا

الصوتية   والتسجيالت  املرئية،  الفيديو  تسجيالت 

للمجموعات، وفق خطوات النسخة املطورة من النموذج  

املحاور   وتحديد  وأظهرت    Themesاملقترح،  العامة، 

ال جدوى  فصول  النتائج  لتدريس  التوسع  في  نموذج 

وخالل   االرتباط،  ذات  الدروس  من  مجموعة  تتضمن 

يحتاجها   التي  الحصص  عدد  مع  متقارب  حصص  عدد 

االعتيادية.   بالطرق  نفسها  الدروس  لتدريس  املعلم 

الكيميائية   الحسابات  فصل  لتدريس  النموذج  واحتاج 

تتطلب   تدريسه  خطة  أن  غير  دراسية،  حصص  ست 

إلى ثماني حصص دراسية، وهو ما يعطي عادة بين سٍت  

املعلمين   مخاوف  تبديد  خالله  من  يمكن   
ً
إيجابيا  

ً
مؤشرا

 من التدريس بالنموذج. 

النتائج أن تطبيق النسخة املطورة من   كما بينت 

النموذج املقترح تناسب الزمن الذي تضمنه الجدول رقم  

الزمن هو  4) (، مع ضرورة أن نضع في الحسبان أن هذا 

حيث   النموذج،  فيه  يطبق  أن  يمكن  الذي  األدنى  الحّد 

للنموذج-ظهرت   األول  التطبيق  الزمن    -في  كفاية  عدم 

دراسية(،   حصص  زمن  )خمس  يزيد  أن  للمعلم  ويمكن 

واملفاهيم   الدروس،  لعدد   
ً
تبعا بالنموذج  التدريس 

تطبيق   يتطلبه  الذي  والوقت  فيها،  املضمنة  العلمية 

في   الكيمياء  حصص  موقع  مراعاة  مع  التجارب،  بعض 

 الجدول املدرس ي. 

من   املطورة  النسخة  تطبيق  نتائج  وأظهرت 

إ العلمي؛  الجدل  جلسة  نجاح  املقترح  إن  النموذج  ذ 

أعطى   األولى  الخطوة  في  النموذج  على  طرأ  الذي  التغيير 

العلمية،   حججهم  في   
ً
وثقة الطالب،  لتفسيرات  قوة 

ذلك   يعزى  أن  ويمكن  لالستقصاء،  ملمارساتهم   
ً
وتطويرا

الواحدة،   املجموعة  داخل  حدث  الذي  الجدل  إلى 

في   وثقتهم  ابتداًء،  أفرادها  بين  االدعاءات  وفحص 

جمعت التي  جلسة  البيانات  في  النقاش  أن  ولوحظ  ؛ 

الجدل كان بين ممثلي املجموعات؛ لتبرير ما وصلت إليه  

 مجموعاتهم، وهو ما يدعم الجدل العلمي بين الطالب.

األفكار   نقد  في  النقاش  أهمية  ظهرت  كما 

العلمية،   املفاهيم  استيعاب  يحقق  ما  وهو  والنتائج، 

تطلبت  مقارنة بتطبيق النسخة األولى من النموذج، والتي  

الجدل   إحياء  ملحاولة  والباحث  املعلم،  تدخل  حينها  في 

من   املزيد  تتطلب  الجلسة  هذه  لكن  الطالب؛  بين 

تحقيقه   يمكن  أمر  وهو  الطالب،  بقية  من  التفاعل 

 بتحقيق ألفة الطالب للنموذج، وخبرة املعلم في تطبيقه. 

واتضحت من خالل نتائج تحليل تقارير الطالب، 

في الطالب  مهارات  تزال    أن  ال  االستقصاء  تقارير  كتابة 

النسخة   تطبيق  بعد  كتابتهم  تطور  من  بالرغم  ضعيفة، 

إال   النموذج،  من  األولى  النسخة  بتطبيق  مقارنة  املطورة 

الطالب   تعود  املأمول؛ بسبب عدم  يزل دون  لم  ذلك  أن 

املهارة   هذه  تنمو  أن  ويتوقع  قبل،  من  النمط  هذا  على 

حاجة إلى دراسة لتحديد  لدى الطالب مع الوقت، لكنها ب

 العوامل املؤثرة في الكتابة العلمية لدى الطالب. 

 : Conclusionsاالستنتاجات 

العلمي   بالجدل  املعّزز  االستقصاء  نموذج  يتميز 

عن غيره من النماذج التدريسية بالجمع بين االستقصاء،  

ما   وهو  العلمية،  املمارسات  سياق  في  العلمي،  والجدل 

في أهمية  عليه  النتائج    يضفي  ولعل  العلوم،  تدريس 
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املقترح،   النموذج  من  النهائية  النسخة  مناسبة  أظهرت 

ببنائها وفق   تتميز  إذ  الكيمياء؛  في تدريس  املحلي  للسياق 

الحالية التي ارتبطت بمناهج مبنية على   طبيعة املقررات 

الطبيعة   مراعاة  مع  كاستقصاء،  العلم  معيار  أساس 

سمات تتخذها  التي  وعناصر    الديناميكية  االستقصاء، 

ما   بينها، وهو  العالقة  التعقيد في  العلمي، وأوجه  الجدل 

في   املقترح  بالنموذج  التدريس  إمكانية  في  الثقة  يعطي 

 املرحلة الثانوية في اململكة العربية السعودية. 

كما تميزت النسخة النهائية من النموذج بإمكانية  

الدرو  من  عدد  من  مكون  فصل  تدريس  في  س  تطبيقها 

العلمية   املفاهيم  من  مجموعة  تتضمن  التي  املترابطة 

العملية   األنشطة  توظيف  خالل  من  العالقة،  ذات 

خطوة   ضمن  بعضها  أو  الدراس ي  املقرر  في  املضمنة 

التي   الدراسات  استهدفت  حين  في  العلمي،  االستقصاء 

معملية   عملية  أنشطة  تدريس  مماثلة  بنماذج  اهتمت 

( ومنها:  (؛  Sampson & Grooms, 2008فقط 

(Sampson, Grooms & Walker, 2009  ؛)

(Sampson, Grooms & Walker, 2011( ؛)Sampson 

& Walker, 2012( ؛)Walker, Sampson, Grooms, 

Anderson & Zimmerman,  2012( ؛)Hasnunidah, 

Susilo, Irawati & Sutomo, 2015  وتستهدف  ،)

ال قّدم   حين  في  الجامعيين،  الطالب  من  بحث  عينات 

املرحلة  في  الطالب  لتدريس  املقترح  النموذج  الحالي 

من   للتحقق  املقترح  النموذج  تطبيق  ويمكن  الثانوية، 

تأثيره على بعض املتغيرات في حال االستمرار في تطبيقه،  

 وتحقيق ألفة املعلمين والطالب معه.

 : limitationsملحددات ا

الجانب   هما:  جانبين  من  املقترح  النموذج  ن  تكوَّ

اهتمت   التي  العلمية  لألدبيات   
ً
وفقا بني  الذي  النظري، 

املعّزز   واالستقصاء  العلمي،  والجدل  باالستقصاء، 

إذ   التطبيق؛  مع   
ً
ثابتا الجانب  هذا  العلمي. وظل  بالجدل 

وتطوير   للنموذج،  التنظير  جوانب  في  به  ُيستأنس 

ة. أما الجانب التطبيقي فكان الجانب  املمارسات امليداني

املتغير في النموذج؛ وخضع لعمليات املراجعة والتحكيم،  

على   للتطبيق  خضع  ثم  املحكمين،  آراء  وفق  والتعديل 

به،  التدريس  إمكانية  من  للتحقق  استطالعية؛  عينة 

نسخة   في  وطورت خطواتها  منه،  األولى  النسخة  بقت 
ُ
وط

م  للتحقق  تطبيقها  وأعيد  التطوير  أخرى،  جودة  ن 

 ومناسبته. 

هناك   أن  إال  البحث،  أظهرها  التي  النتائج  وبرغم 

أوجه   من  بعدد  بعضها  ارتبط  املحددات،  من  مجموعة 

واجهت   التي  بالتحديات  ارتبط  اآلخر  وبعضها  القصور، 

 تطبيق النموذج، وهي: 

مكتب   - في   
ً
تربويا  

ً
مشرفا الباحثين  أحد  يعمل 

لذا فإن الفرصة التي    التعليم بقرطبة، في مدينة الرياض؛

اختيار   في  الباحثين؛  من  لغيره  تتاح  ال  قد  له  أتيحت 

الزيارات   وتنسيق  املناسب،  واملعلم  املناسبة،  املدرسة 

النموذج؛ حيث   بمتطلبات تطبيق  للوفاء  بشكل مناسب 

طبق النموذج في فصلين دراسيين هما: الفصل الدراس ي  

االستطالعي(،   ـه1438  -1437الثاني     )التطبيق 

األول   الدراس ي  )تطبيق    ـه1439  -1438والفصل 

عوامل   أن  إال  التسهيل  هذا  وبرغم  بنسختيه(.  النموذج 

على   الضغط  عدم  منها  الحسبان،  في  أخذت  أخرى 

الخطط،   ظل  في  التطبيق؛  فترات  لزيادة  املدرسة 

والبرامج، واألنشطة، والتكليفات التي يكلف بها املعلم، أو  

عوا وهي  املدرسة،  بها  زيادة  تقوم  إمكانية  على  مؤثرة  مل 

 فترات التطبيق في الفصل الدراس ي الواحد. 

تشكل عينة البحث إحدى املحددات املهمة، إذ   -

مدرستين   في  املقترح  النموذج  تطبيق  إلى  الباحثان  سعى 

إحداهما حكومية، واألخرى أهلية، بحيث يناسب نوعية  

تطبيق   الباحثان  وحاول  الثانوية،  املرحلة  في  التعليم 

الحكومية  ا الثانوية  املدارس  إحدى  على  املقترح  لنموذج 

املختصة،   الجهات  من  املهمة  تسهيل  خطاب  وفق 

باإلضافة إلى املدرسة األهلية التي طبق النموذج فيها، إال  

الحكومية   املدارس  في  املعلمين  مع  التنسيق  أن محاوالت 

لم تنجح، في ظل مخاوف املعلمين من االلتزام بالتدريس 

 ج، أو توقع عدم استجابة الطالب.  بالنموذ

في  - تمثلت  صعوبات،  عدة  النموذج  واجهت 

العلمية،   االدعاءات  طبيعة  فهم  في  الطالب  مهارات 
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النتائج،   حول  والنقاش  واألدلة،  البيانات  بين  والتمييز 

والك األفكار،  االستقصاء،  ونقد  لتقارير  العلمية  تابة 

إلى مهارات أخرى ذات طبيعة تراكمية تمثلت في باإلضافة 

الخط،   وسوء  والحسابية،  الرياضية  القدرات  ضعف 

مع   بعضها  تطور  ولوحظ  التعبير،  على  القدرة  وضعف 

الصعوبات   أن هذه  إال  متفاوت،  النموذج بشكل  تطبيق 

في  املعلم  مشاركة  وزيادة  التدريس،  وقت  زيادة  تطلبت 

ع واالستحواذ  االستقصاء،  ما  توجيه  وهو  النقاش،  لى 

التدخل   إلى  األحيان  بعض  في  املالحظ  بالباحث  دفع 

التدخل  أو  املناسبة،  بالطرق  املعلم  ممارسات    لتوجيه 

لدفع الطالب نحو هدف معين، ومن ذلك مساندة املعلم  

من   التحقق  بعد  املجموعات،  أعمال  بعض  مراجعة  في 

ضعف كفاية زمن التدريس، وفي جلسة الجدل ملناقشة  

ب والدفع بهم نحو النقاش، وتبرير االدعاءات، بعد  الطال 

التحقق من ضعف املعلم في الوصول إلى نقاش قائم على  

النسخة   تطبيق  في  اتضحت  التدخالت  هذه  كل  الحجة، 

نقطة   اعتبارها  ويمكن  املقترح،  النموذج  من  األولى 

قصور؛ إذ األصل في البحث تحييد الباحث لذاته؛ إال أن  

كان  التدخالت  الوصول    تلك  في  الرغبة  من  يبررها  ما  لها 

إلى

لالستفادة   والطالب،  املعلم  لدور   
ً
وضوحا أكثر  تفاصيل 

منه،   النهائية  النسخة  وإخراج  النموذج  تطوير  في  منها 

بغية الوصول به إلى إمكانية التطبيق من قبل املعلم وفق 

 إرشادات واضحة، وخطة تدريسية متماسكة.   

   :Recommendationsالتوصيات 

 خلص البحث إلى عدد من التوصيات، وهي: 

املعزز   (1 االستقصاء  نموذج  مناسبة  النتائج  أظهرت 

الدراس ي   املقرر  موضوعات  لتدريس  بالجدل 

علمية   مفاهيم  دعم  في  تشترك  التي  املترابطة 

بشكل   العلوم  معلمي  باستفادة  يوص ى  لذا  محددة؛ 

العلوم  مقررات  تدريس  في  املقترح  النموذج  من  عام 

 حلة الثانوية.في املر 

أظهرت النتائج إمكانية التدريس باالستقصاء املعّزز   (2

بالجدل العلمي في ست حصص دراسية على األقل،  

وتضمين  للتدريس،  املخصص  الوقت  ضبط  وأن 

توزيع الوقت ضمن خطة التدريس، يعّدان عنصرين  

يوص ى   لذا  بالنموذج؛  التدريس  نجاح  في  مهمين 

الحصص   عدد  طبيعة  بزيادة  وفق  للتطبيق 

املوضوعات والدروس، مع مراعاة التخطيط السليم  

التعليمات   ومراعاة  النموذج،  خطوات  وفق  لها 

تجنبها   أو  بها  التقيد  للمعلم  ينبغي  التي  واإلرشادات 

 عند التخطيط والتدريس. 

املقرر   (3 الكتاب  دروس  في  املضمنة  العلمية  املفاهيم 

ال في تحديد نوعية  أهمية كبيرة  العملي  تمثل  نشاط 

بتحديد   يوص ى  لذا  بالنموذج؛  للتدريس  املناسب 

وعناصر   بالتدريس،  املستهدفة  العلمية  املفاهيم 

ما   ومراعاة  استيعابها،  تدعم  التي  العلمي  الجدل 

أو صور،   عملية،  أنشطة  من  املفاهيم  تلك  تتطلبه 

 أو أشكال، أو نماذج، أو رسوم بيانية.

املعزز   (4 االستقصاء  نموذج  العلمي  يدعم  بالجدل 

وتمييز   العلمي،  االدعاء  صياغة  على  الطالب  قدرة 

 من الوقت لتوضيحها؛  
ً
البيانات واألدلة تطلب مزيدا

التمييز   على  الطالب  قدرة  من  بالتحقق  يوص ى  لذا 

البيانات،   )االدعاء،  العلمي  الجدل  عناصر  بين 

صياغتها   على  وتدريبهم  الحجة(  أو  التبرير  األدلة، 

 بطريقة علمية. 

في  ي (5 كبيرة  أهمية  االستقصاء  مهمة  تحديد  مثل 

التفكير   نحو  الطالب  وإثارة  االستقصاء،  توجيه 

فيه، ويوص ى باالهتمام بالتهيئة للدرس، والتفكير في  

بغرض  الطالب  الهتمام  مثيرة  قضايا  أو  قضية 

نحو   الطالب  اهتمام  وتوجيه  للدرس،  التوطئة 

 االستقصاء فيه. 

لذي يقدمه املعلم  لوحظ من النتائج أهمية الدعم ا (6

الجدل   إثراء  أو  في توجيه االستقصاء،  للمجموعات 

في  الطالب  أعمال  بمتابعة  يوص ى  لذا  العلمي؛ 

املجموعات بشكل مستمر، والتقليل من التوجيهات  

لتحقيق   املستهدفة؛  العلمية  املفاهيم  نحو  املباشرة 

 فهم الطالب لها بأقل توجيه ممكن من املعلم. 



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

     

 
60 

املقترح (7 النموذج  يراعي    قدم  بشكل  األولى  الخطوة 

عناصر   وديناميكية  االستقصاء،  عملية  تعقيدات 

تعقيدات   بمراعاة  يوص ى  لذا  معها؛  العلمي  الجدل 

املمارسات   أثناء  في  العلمي  االستقصاء  خطوة 

الطالب   من  تتطلب  التي  املهام  وتحديد  الصفية، 

ومهاراتهم،   السابقة،  بخبراتهم  واملرتبطة  تنفيذها، 

ألهمية  
ً
في   نظرا الطالب  ممارسات  توجيه  في  ذلك 

 املجموعات. 

ادعاء،   (8 وجود  على  العلمي  الجدل  طبيعة  تعتمد 

وادعاء مضاد، بحيث يظهر النقاش، وتقدم الحجج  

والتبريرات، وأظهرت النتائج استمرار بعض الطالب  

في الدفاع عن ادعائه، واستسالم البعض اآلخر؛ لذا  

ل الرأي  يوص ى بحث الطالب في املجموعات على قبو 

والرأي املضاد، والنقاش حول اآلراء املختلفة، وعدم  

 التنازل عن الرأي إال بوجود مبرر أو حجة مقنعة. 

العلمي   (9 بالجدل  املعّزز  االستقصاء  نموذج  يدعم 

لذا   االستقصاء؛  تقارير  كتابة  في  الطالب  مهارات 

عن   علمية  تقارير  بإعداد  الطالب  بتكليف  يوص ى 

الظو  أو  االكتشافات،  الرأي  بعض  وإبداء  اهر، 

 حولها، لتطوير مهارات الطالب في الكتابة العلمية. 

أثناء قيام الطالب بالحسابات الكيميائية   (10 لوحظ في 

والرياضية،   الحسابية  املهارات  في  الطالب  ضعف 

تقارير   كتابة  عند  الكتابية  قدراتهم  وضعف 

بالتأكد من مهارات الطالب   االستقصاء؛ لذا يوص ى 

الحسابي حصرها  وقدراتهم  ومراعاة  والكتابية،  ة، 

املناسب   الدعم  تقديم  أو  اإلمكان،  قدر  وتطويرها 

 لها في أثناء التدريس. 

فهم   (11 في  الطالب  لدى  ضعف  وجود  النتائج  أظهرت 

التقارير،   وكتابة  واالستقصاء،  واألدلة،  البيانات، 

لتوضيحها   إضافيين   
ً
ووقتا  

ً
جهدا يطلب  وهذا 

ينب لذا  التطبيق،  أثناء  في  معلمي  للطالب  حث  غي 

األول   الفصل  بتدريس  االهتمام  زيادة  على  العلوم 

العلمية،   بالطريقة  املرتبط  الدراس ي  املقرر  من 

في   ذلك  وأهمية  وتحليلها،  البيانات  جمع  ومهارات 

مع   للتعامل  العلمية  الطالب  مهارات  تطوير 

 املفاهيم، والظواهر، واألنشطة العملية.

 املقترحات: 

مكانية إجراء التطبيقات البحثية  تشير نتائج البحث إلى إ

 وفق ما يأتي:

الحسابية   (1 املهارات  في  الطالب  لدى  ضعف  هناك 

الحسابات   بإجراء  قيامهم  أثناء  في  والرياضية، 

كتابة   عند  الكتابية  قدراتهم  وكذلك  الكيميائية، 

األرقام   أغلبهم على قراءة  تقارير االستقصاء، وقدرة 

ه يكون  أن  ويمكن  محدودة،    ومدلوالتها 
ً
جانبا ذا 

هذا   ألسباب  تشخيصية  دراسات  إلجراء   
ً
مهما

 الضعف.

لدى الطالب ضعف في ممارسة عمليات العلم، وقد  (2

التدريب   على  حصولهم  عدم  بسبب  ذلك  يكون 

أسباب   لتحديد  دراسات  إجراء  ويمكن  الكافي؛ 

على   تساعد  تدريسية  نماذج  اقتراح  أو  الضعف، 

 تطوير ممارسات الطالب. 

العل (3 الجدل  يزل  املعلمين  لم  ممارسات  في   
ً
غائبا مي 

إجراء دراسات لتشخيص واقعه،   والطالب، ويمكن 

وتحليل محتوى الكتب الدراسية في ضوء عناصره،  

تعليم   في  ممارسته  تدعم  تدريسية  نماذج  واقتراح 

 العلوم. 

باالستقصاء،   (4 باهتمامه  املقترح  النموذج  يتميز 

لتطوير   دراسات  إجراء  ويمكن  العلمي،  والجدل 

في النمو  والفيزياء  األحياء،  موضوعات  لتدريس  ذج 

 املرحلة الثانوية.

بق النموذج املقترح على عينة من مدارس البنين؛   (5
ُ
ط

ويمكن إجراء دراسة لتطبيقه على عينة من مدارس  

يصبح   بحيث  ذلك؛  ضوء  في  وتطويره  البنات، 

 للسياق التعليمي املحلي.
ً
 مناسبا

املقترح ممارسة االستقصا (6 النموذج  ء والجدل  يراعي 

في   أثره  لتحديد  دراسة  إجراء  ويقترح  العلمي؛ 

متغيرات تابعة أخرى مثل: التفكير الناقد، استيعاب  
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املجتمعية،   العلمية  القضايا  العلمية،  املفاهيم 

 التفكير التأملي، وغيرهما في فروع العلوم.

 املراجع 

: املراجع العربية 
ً
 أوال

مقدمة (.  2009وجاكوبس، لوس ي. )أري، دونالد؛ ورازافيه، أسكار؛  

التربية. في  عادل 2)ط  للبحث  الحسيني،  سعد  )ترجمة   .)

 ياسين(. اإلمارات العربية املتحدة، دار الكتاب الجامعي.

( عبده.  املفتي،  نجاة؛  بوقس،  (. مستوى  2015حج عمر، سوزان؛ 

العملية  األنشطة  في  األساسية  االستقصاء  سمات  تضمين 

الثانوية.   للمرحلة  الكيمياء  كتب  التربوية في  العلوم  مجلة 

 . 516 -478(، 3)16والنفسية، 

( الواحد.  عبد  في (.  2017الحربي،  املتضمنة  االستقصاء  مهارات 

الفيزياء   لها. كتب  الثانوية ودرجة اكتساب الطالب    باملرحلة 

جامعة   التربية،  كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 

 القصيم.

( ليلى.  الدين،  البيئية 2011حسام  القضايا  بعض  تدريس   .)

العلمي  التفسير  على  القدرة  لتنمية  العلمي  بالجدل 

الثانوي.   األول  الصف  لطالب  التحليلي  مجلة  والتفكير 

 . 181 -141(، 4)14لمية، التربية الع

( عبده.  املفتي،  جبر؛  الجبر،  أماني؛  مستوى 2015الحصان،   .)

في كتب  العملية  األنشطة  في  االستقصاء  مهارات  تضمين 

السعودية.   العربية  اململكة  في  الثانوية  للمرحلة  األحياء 

 . 155 -131(، 51) مجلة رسالة التربية وعلم النفس،

( سماح.  األشقر،  منى؛  نموذج  2014الخطيب،  استخدام  أثر   .)

التفكير   مهارات  تنمية  في  الجدل  على  القائم  االستقصاء 

الثالث  الصف  تلميذات  لدى  الطموح  ومستوى  العليا 

العلوم.   مادة  في  العلمية،  اإلعدادي  التربية  (، 4)17مجلة 

73- 120 . 

( الولي؛ الشمراني، سعيد.  (. طبيعة ممارسة  2012الدهمش، عبد 

لال  العلوم  املشرفين  معلمي  نظر  وجهة  من  ستقصاء 

التربوية والنفسية،  التربويين.     -439(،  4)13مجلة العلوم 

462 . 

( رانيا.  في (.  2017راغب،  العلمي  الجدل  لتقص ي  تحليلية  دراسة 

البيولوجي  معلمي  لدى  املجتمعية  العلمية  القضايا 

استداللهم بأنماط  العلمية،  .  وعالقته  التربية  مجلة 

20(11 ،)143- 209 . 

( تهاني.  الروساء،  إيمان؛  معلمات 2013الرويثي،  أداء  تقويم   .)

املتوسط   األول  للصف  العلوم  منهج  تدريس  في  العلوم 

للتدريس.   مقترحة  معايير  وعلم  وفق  التربية  رسالة  مجلة 

 . 116 -93(، 43) النفس،

( سعيد.  األساسية  2012الشمراني،  السمات  تضمين  مستوى   .)

العم في األنشطة  الفيزياء للصف  لالستقصاء  في كتب  لية 

السعودية.   العربية  اململكة  في  الثانوي  املجلة الثاني 

 . 151 -122(، 31، )الدولية لألبحاث التربوية

املفتي،  العزيز؛  عبد  العولة،  فهد؛  الشايع،  سعيد؛  الشمراني، 

( االستقصاء  2016عبده.  سمات  تضمين  مستوى   .)

ياء في املرحلة األساسية في األنشطة العملية في كتب الفيز 

السعودية.   العربية  باململكة  العلوم  الثانوية  مجلة 

 .  66 -15(، 5) التربوية،

( دالل.  األردن  (.  2017الشنابلة،  في  العلوم  معلمي  فهم  مستوى 

ملعلمي  الوطنية  الجمعية  معايير  العلمي وفق  لالستقصاء 

املتغيرات.  NSTAالعلوم   بعض  ماجستير    في ضوء  رسالة 

ك منشورة،  البيت،  غير  آل  جامعة  التربوية،  العلوم  لية 

 األردن. 

( راشد.  الكريم،  التربية. (.  2012العبد  في  النوعي  الرياض،   البحث 

 دار جامعة امللك سعود للنشر. 

( محرم.  مهارات  2015عفيفي،  تنمية  في  العلوم  مناهج  فاعلية   .)

لدى   لها  اإلبستمولوجية  املحكات  وفهم  العلمي  الجدل 

السعودية.   العربية  اململكة  في  املتوسطة  املرحلة  تالميذ 

شمس،   عين  بجامعة  التربية  كلية    -183(،  39)2مجلة 

230 . 

( سعيد.  الشمراني،  سعيد؛  محي،  تضم2016آل  مستوى  ين  (. 

الكيمياء   مقرر  في  العملية  األنشطة  في  االستقصاء  مهارات 

ممارستها.   وواقع  الثانوي  األول  التربية  للصف  رسالة  مجلة 

 . 170 -141(، 53)وعلم النفس، 

( في  (.  2015آل محي، سعيد.  العلمي  معوقات ممارسة االستقصاء 

  التدريس من وجهة نظر معلمي العلوم في املرحلة الثانوية. 

مقدم والرياضيات   بحث  العلوم  تعليم  في  التميز  ملؤتمر 
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والهندسة   والتقنية  والرياضيات  العلوم  توجه  األول: 

STEM ،337- 359 . 

والرياضيات،  العلوم  تعليم  تطوير  في  البحثي  التميز  مركز 

الرياضيات ه(.  1435) تطوير  ملشروع  التقويمية  الدراسة 

العر  باململكة  العام  التعليم  في  الطبيعية  بية  والعلوم 

جامعة امللك سعود، اململكة    السعودية )التقرير الثالث(.

 العربية السعودية.

 ( إيديث.  سالتيل،  موريشيو؛  دوكو،  كارين؛  تصميم (.  2009ورث، 

في   االستقصاء  على  القائمة  العلوم  وحدات  وتطبيق 

)ترجمة: عبد هللا أمبوسعيدي، محمد    املرحلة االبتدائية.

 ت التعليمية. الزغيبي(. شركة تطوير للخدما
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اقع استخدام   في مدينة الرياض  لبوابة املستقبلمعلمات املرحلة الثانوية و

 ( 1)بن محمد العقاب عبد للا 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود  

 ( هـ1442  /10/2وقبل  -  هـ1441  /10 /21للنشر قدم )

املعلمات    املستخلص:  استخدام  واقع  عن  الكشف  إلى  الدراسة  أهدهدفت  ولتحقيق  الرياض،  مدينة  في  املستقبل  تم  البوابة  الدراسة  ف 

(  1488)  بوابة املستقبل وعددهمل  املستخدماتمن املعلمات    على جميع أفراد مجتمع الدراسة  االستبانةاستخدم املنهج الوصفي؛ إذ طبقت  

راسة أن درجة استخدام املعلمات لبوابة املستقبل كانت  هـ. وقد أظهرت نتائج الد1441معلمة أثناء الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  

داللة   ذات   
ً
فروقا هناك  أن  الدراسة  كشفت  كما  املستقبل.  لبوابة  استخدامهن  أهمية  من  متأكدات  غير  املعلمات  وأن  متوسطة،  بدرجة 

لبوابة املستقبل، وهذه الفروق تعود الختالف عدد سنوات الخبرة،   في استخدام املعلمات  لنوع  إحصائية  ، وتعود كذلك 
ً
لصالح األكثر خبرة

عزى الختالف املؤهل العلمي،  
ُ
التخصص، لصالح التخصصات اإلنسانية والتربوية. وأثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

   .التعليميةالعملية  استخدام بوابة املستقبل في تعوق املعلمات عن العوامل من  عدًدا هناك أن تبين  كما

 بيئات التعليم اإللكتروني، أنظمة التعلم اإللكتروني، 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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 مقدمة 

في               
ً
تقدما القرن  هذا  من  املاض ي  العقد  شهد 

إلى   أدى  التعليم،  قطاع  في  اإللكتروني  التعليم  تطبيق 

إمكانات   تعزيز  في  وساهم  التعليمية،  املنظومة  تطور 

التعلم،   وكفاءة  فعالية  وتحسين  التعليمية،  املؤسسات 

ودعم املمارسات التعليمية، واستبدال الطرق التقليدية  

بأساليب أخ ثراء وتنوًعا،  للتعليم  تفاعلية وأكثر  أكثر  رى 

إلى املواد التعليمية. كما ساهم في  وسهل مرونة الوصول 

تحقق أقص ى قدر ممكن من زيادة فرص التعلم الذاتي،  

بطرق   لديهم  املعرفة  وبناء  املتعلمين،  قدرة  وتنمية 

م؛ لتحقيق مطالب  
ُّ
التعل نتائج  مختلفة، وتحسين نوعية 

 دي والعشرين.  املتعلمين في القرن الحا

التطبيقات        أحدث  اإللكتروني  التعليم  ويعّد 

على   القادرة  التعليمية  املؤسسات  في  الواعدة  التقنية 

التي   العوامل  وفهم  املتعلمين،  وتمكين  األداء،  تحسين 

تؤثر في أدائهم وتقدمهم العلمي، وكذلك تحقيق املرونة في 

التعليم واألدوات  املصادر  في  والتنوع  ذات  التعلم،  ية 

بين   ُبعد  عن  التفاعل  من  تزيد  التي  املتعددة  الوسائط 

نحو   التعليم  مؤسسات  تتجه  لذا  واملتعلمين؛  املعلم 

وتفعيل   أنشطتها،  وجميع  منظومتها  في  الرقمي  التحول 

لتلبية   التعلم؛  إدارة  ومنصات  الذكية  التعلم  بيئات 

احتياجات املتعلمين، وملواكبة متطلبات العصر الرقمي،  

والثراء  ومواج التقني  التسارع  عن  الناتجة  التحديات  هة 

 املعرفي. 

التعليم           مجال  في  االستثمار  حجم  زاد  وقد 

العشر   السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل  اإللكتروني 

( أنه  Forbes, 2019املاضية، فقد ذكرت مجلة فوربس )

في العقد املاض ي زاد معدل نمو التعلم اإللكتروني بشكل  

عام    107بلغ    إذسريع؛   في  وتتوقع  2015مليار دوالر   ،

املجلة أن هذا الحجم سيكون ثالثة أضعاف ما تحقق إلى  

.  2025مليار دوالر بحلول عام    325اآلن، وسيرتفع إلى  

ألنظمة   التعليمية  املؤسسات  استخدام  نسبة  وأن 

م اإللكترونية في الواليات املتحدة وكندا في خريف  التعلي

٪، وأن نسبة تسجيل املتعلمين في هذه   87بلغت  2017

 ٪.  91األنظمة بلغت 

التعليمية   املؤسسات  من  العديد  سارع  وقد 

التعلم،   منصات  عبر  اإللكتروني  التعليم  بتوظيف 

التي    بوصفه التحديات  ملواجهة  مناسبين   
ً
وموردا وسيلة 

عليم حول العالم، ولدوره في إكساب املتعلمين  تواجه الت

التقنية   املهارات  وتنمية  الحياة،  مدى  التعلم  متطلبات 

 ,Sangrà, vlachopoulos, & Cabrera).والتطبيقية

2012)   ( فيلبسن  هناك  Philipsen, 2019ويذكر  أن   )

في  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  على  االعتماد  في  زيادة 

عليه   ترتب  بيئة  التعليم،  في  املقررات  من  عدد  تدريس 

التعليم اإللكتروني. كما تؤكد دراسة كل من هوتشيسون  

( ودراسة  Hutchison & Colwell, 2016وكولويل   )

( منصات  ب(  Tarman, 2017تارمان  وتعدد  تنوع  أن 

تعليمية   فرًصا  رت 
َّ
وف الرقمية  واألدوات  والبرامج  التعلم 

 تعليمهم. جديدة للمعلمين، وساهمت في تحسين طرق 

 & Qian)وتضيف دراسة كل من كيان وكالرك )

Clark, 2016  وآخري ويليس  )ودراسة   ,.Willis et alن 
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وتركيًزا  2018 متزايًدا  اهتماًما  شهد  املاض ي  العقد  أن   )

عملية   في  اإللكتروني  التعليم  توظيف  على  ا 
ً
ملحوظ

كما   العليا.  اإلدارة  في  القرار  لدى صناع  التعليم والتعلم 

د وماير  تشير  وبيرشيت  وسبيكتور  بول  من  كل  راسة 

(Bull, Spector, Persichitte & Meier, 2017  إلى أن )

استخدام   إلى  بالحاجة  تامة  دراية  على  املسؤولين 

التعليمية،   مؤسساتهم  مستوى  على  التقنية  تطبيقات 

وتضيف الدراسة أن مديري املدارس غالًبا ما ينظرون إلى  

أنه ا حل متكامل يخدم الجميع،  التطبيقات التقنية على 

 املعلمين واملتعلمين على حد سواء. 

التعلم هي االتجاه السائد في   إدارة  وتعد منصات 

وتم   التعليم،  قطاع  في  اإللكتروني  التعليم  نظم  إدارة 

اعتماده على نطاق واسع في التعليم على املستوى العاملي 

(Dahllstrom, Brooks & Bichel, 2014  وأن ،)99    ٪

التعلم  من   إدارة  أنظمة  لديها  التعليمية  املؤسسات 

(LMSs  استخدام وتم  العملية    85(،  في  منها   ٪

اعتمدت   خاصة  املتحدة  اململكة  وفي  ٪    95التعليمية، 

إدارة   أنظمة  على  تعتمد  العالي  التعليم  مؤسسات  من 

)  (LMSs)التعلم    & McGillلدعم خدماتها التعليمية 

Klobas, 2010 .) 

ال من  كل  )و قثامي  وتذكر  أن  2019فلمبان  م( 

التطور الكبير في بحوث تقنية التعليم اإللكتروني أدى إلى  

،  االهتمام ببيئات التعلم اإللكتروني وأنماطها ومستوياتها

دراسة   استخدام  Chen, 2008)تشن  وتؤكد  ة  فاعليَّ  )

للطلبة راس ي  الّدِّ حصيل  التَّ في  اإللكتروني  م 
ُّ
التعل ؛  بيئات 

تأثير    إذ له  الرقمي  التعليم  استخدام  أن  املعلمون  يرى 

(،  Busteed & Dugan, 2018إيجابي على تعليم الطلبة )

( وآخرون  بول  في  Bull et al., 2017ويضيف  أنه    )

من   يتجزأ  ال  جزًءا  التقنية  أصبحت  الحاضر  العصر 

مَّ أصبح لها تأثير إيجابي على تعلمهم. 
َ
 حياة الطلبة؛ ومن ث

إلى أن نجاح بيئة  Hughes, 2019)ويشير هيوز    )

والتعاون   الجهد  حجم  على  يعتمد  اإللكتروني  التعليم 

من   التعليمية؛  املؤسسات  داخل  املعنيين  بين  املتبادل 

وإعداد   خدمات،  وتنفيذ  واعتماد،  وتطوير،  تخطيط، 

التقويم   أهمية  على  ويؤكد  جديدة.  رقمية  منتجات 

د وقياس  تطبيق،  أي  استخدام  عند  رجة  املستمر 

بأبحاث   والقيام  املتعلمين،  لدى  لألهداف  تحقيقه 

مختلفة ملعرفة املزيد عن هذه التطبيقات، ومدى قابليتها  

 لالستخدام، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. 

اإللكتروني   التعليم  بيئة  في  املعلم  دور  أن  كما 

مختلف عنه في التعليم التقليدي تماًما، وهو يتطلب من  

الفعالية   واملهاري،  املعلم  املعرفي  والتمكن  الذاتية، 

وبناء  اإللكتروني،  التعليم  بتصميم  التام  واإلملام 

املحتوى   وتقديم  الرقمية،  املنصات  وإدارة  املحتوى، 

بفعالية،   الرقمية  التعلم  بيئات  عبر  للطلبة  العلمي 

جعل   على  املعلم  يركز  أن  يجب  كما  التعلم.  أثر  وقياس 

التدر  من عملية  على  التقنية جزًءا  قادًرا  يكون  وأن  يس، 

ولكن    ،
ً
أداة بوصفها  فقط  ليس  التقنية،    -استخدام 

)  -أيًضا   ا  تعليميًّ  
ً
مصدرا  & Feherبوصفها 

Graziano,2016.)  ( أن انتشار  2011ويضيف البيش ي )
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املعلمين،   أدوار  في   
ً
تغيرا اإللكتروني فرض  التعليم  بيئات 

 ديدة.وتطلب تطوير مهاراتهم الالزمة ملمارسة أدوار ج 

اإللكتروني  التعلم  املعلمين ألنظمة  استخدام  إن 

التطوير   وأن  واملهاري،  املعرفي  مستواهم  على  يعتمد 

أربعة مستويات، مثل:   التقني للمعلم يمكن أن يبدأ على 

املواقف،   وتطوير  السلوك،  وتطوير  املعرفي،  التطوير 

(. ويذكر سكوت  Philipsen, 2019والتطوير االجتماعي )

(Scott, 2016  التقنية املشاركة  بين  ا 
ً
ارتباط هناك  أن   )

لديهم،   واملواقف  واملهارات  املعرفة  ومستوى  للمعلمين 

املناسبة؛   الرقمية  البنية  توافر  هذه    إذوكذلك  تؤثر 

كوركمازو   ويشير  التقنية.  ممارساتهم  درجة  في  العوامل 

( املعلمين  Korkmaz & Avci, 2016أفش ي  أن  إلى   )

ى الدعم بشكل مكثف قبل عملية  واملعلمات يحتاجون إل

وبعدها،   وأثناءها  الرقمية  البيئة  في  التعليم  توظيف 

في   التكامل  لقياس  الدراسات  من  العديد  وإجراء 

تزويد   يتطلب  وهذا  املدارس،  في  التقنية  استخدام 

العديد من املعلمين بالتطوير املنهي واألدوات الرقمية التي  

جديدة بشكل فعال  يحتاجونها لدمج التقنيات الرقمية ال 

 في فصولهم الدراسية. 

اإللكتروني    التعليم  بيئة  في  املعلمين  أن  كما 

من   الصاعد  الجيل  مع  التعامل  في  ا  تحديًّ يواجهون 

بشكل   -الطلبة الذين يمتلكون مهارات رقمية، ويعتمدون 

التعليم    -أساس   في  التقنية  .  (Hoskins, 2010)على 

املف على  تدريب  مين  ِّ
ّ
التعليم  عل بيئات  استخدام 

ع يقتصر  أال  يجب  املاإللكتروني  مهارة  في لى  م  ِّ
ّ
عل

يشمل   أن  البد  بل  فقط؛  الرقمية  األدوات  استخدام 

ومتى   األدوات،  هذه  الستخدام  املناسبة  ربوية 
َّ
الت املبادئ 

في   يساعد  بما  توظيفها،  وكيفية  استخدامها،  يجب 

لميَّ  عِّ منهجية  وفق  ة،  التعليميَّ األهداف  ة  تحقيق 

 (.  2016)السعدون، 

اإللكترون التعليم  بيئة  بإمكانإن  املتعددة  ي  اتها 

والتعلم،   التعليم  عمليتي  إحدى  سهلت  أظهرت  فقد 

( الطلبة  Hodges & Cowan, 2012الدراسات  أن   )

من   يمكنهم  كونه  اإللكتروني؛  التعليم  بيئة  يفضلون 

إجراء   ومن  املعلم،  من  الراجعة  التغذية  على  الحصول 

املعلمين،    النقاش ومع  بينهم  فيما  وخلق  والتفاعل 

وتضمين   محددة،  تعليم  نماذج  في  والتدريس  االبتكار 

املتعلم   احتياجات  تلبي  التي  العصرية  التدريس  أساليب 

(Songkram, 2013 .) 

على   اإللكترونية  التعلم  بيئات  جودة  وتعتمد 

بين   التوازن  على  يقوم  الذي  التعليمي  التصميم  جودة 

أمثل    بناء املحتوى  وفق سياق تربوي محدد، واستخدام 

وتحقيق   الحديثة،  الرقمية  والتطبيقات  للتقنيات 

دراسة   كشفت  وقد  واملتعلم.  املعلم  من  كل  احتياج 

( شملت  Common Sense Media, 2019استقصائية )

يستخدمون    1208 ال  املعلمين  ثلث  حوالي  أن  مدرٍس 

بش مدارسهم  لهم  توفرها  التي  التقنية  كل  التطبيقات 

الطلبة، وعدم   احتياجات  تحقيقها  لعدم  منتظم، وذلك 

قدرتها على تلبية احتياج املعلمين لتطوير معارف الطلبة  

   ومهاراتهم. 

النهوض       وتأكيًدا على أهمّية التقنية ودورها في 

التعلم   وأنظمة  التعليمية  التقنيات  ودور  والتطوير، 



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

 
71 

وتح التعلم،  في  املتعلمين  مشاركة  في  سين  املحسنة 

(؛ فقد تبنت  Chunwijitra et al., 2015إنتاجية التعلم )

وزارة التعليم عدًدا من املبادرات في سياق التحول الرقمي  

وحدة   فأنشأت  التعليم،  في  التقنية  على  واالعتماد 

للتحّول الرقمي في التعليم، تتولى مسؤولية إعداد خطط  

الرقمي الخاصة بالتعليم، وتعزيز االستفادة من    التحّول 

)وزارة   التعليمية  للعملية  الداعمة  الحديثة  التقنيات 

 (.  2018التعليم،  

التحول   مبادرات  إحدى  املستقبل  بوابة  وتعد 

الرقمي،    2020الوطني   التعليم  نحو  بالتحول  املعنية 

وتهدف إلى تفعيل دور التقنية في العملية التعليمية؛ لرفع 

بيئة   وتهيئة  وكفاءتها،  بالتفاعل  فاعليتها  ممتعة  تعليمية 

من   املتعلمين  وتمكين  واملتعلمين،  املعلمين  بين  اإليجابي 

جاهزية   أكثر  تجعلهم  التي  الشخصية  املهارات 

في  التقنية  املتعلمين  قدرات  وتوظيف  للمستقبل، 

التعليم، وتوجيههم لالستخدام اإليجابي للتقنية. وقد تم 

املر  مراحل؛  ثالث  على  املستقبل  بوابة  األولى  تطبيق  حلة 

 ( الدراس ي  العام  في  وشملت  2018-2017انطلقت  م(، 

في    310 تطبيقها    7مدرسة  تم  الثانية  واملرحلة  مناطق. 

( الدراس ي  العام  م(،  2019-2018في 

في  1893وشملت األخيرة   16مدرسة  واملرحلة  منطقة. 

 ( الدراس ي  العام  في  وتستهدف  2020-2019بدأت   ،)

العربية   اململكة  في  املدارس  )بوابة جميع  السعودية 

 (.2019املستقبل،  

( خميس  التعليم  2014ويذكر  بيئات  أن   )

متكاملة،  برمجية  حزمة  تحتوي  فبوابة    اإللكترونية 

التعليمية إلدارة   الخدمات  من  املستقبل تضم مجموعة 

كما   للطلبة،  تفاعلي  محتوى  تقديم  فيها  يتم  التعلم، 

العمل،   وأوراق  الواجبات  يرفع  أْن  للمعلم  يمكن 

ويمكنه وا الفصلية.  والخطة  اإللكترونية،  الختبارات 

مع   التواصل  خدمة  وتفعيل  األسئلة،  بنك  بناء  كذلك 

االفتراضية   الفصول  وخدمة  األمور،  وأولياء  الطالب 

والتحضير اإللكتروني. كما تتيح البوابة لكل من املعلمين  

والطلبة واإلدارة املدرسية االطالع على البرنامج األسبوعي  

للطلبة  واليومي تتيح  البوابة  فإن  ذلك  على  وعالوة  ؛ 

النقاش والحوار اإللكتروني، وقياس مدى تفاعل الطلبة  

 (. 2019في بيئات التعليم اإللكتروني )بوابة املستقبل،  

راَسة:  ِّ
 مشكلة الد 

فيلبس   كدراسة  الدراسات  من  عدد  يشير 

(Philipsen, 2019( ودقن  وبوستد   ،)Busteed & 

Dugan, 2018وترما  ،)( سرعة  Tarman, 2017ن  إلى   )

العالم   حول  التعليمة  املؤسسات  تشهده  التي  التحول 

تجاه استخدام بيئات التعلم الرقمية، الذي واكبه تحول  

إقليمي ومحلي لالعتماد على منصات التعليم اإللكتروني، 

ا كبيًرا في   وفي املقابل نجد أن هذه املؤسسات تواجه تحديًّ

ل التعليمية  البيئة  للتعلم  تهيئة  املتعلم  ومساندة  لمعلم، 

الرقمية،   العصر  معطيات  َوفق  الحديثة  بالطرق 

 ويختلف هذا التحدي من بيئة إلى أخرى. 

الدراسات؛ كدراسة   فيه  أثبتت  الذي  الوقت  وفي 

(، ودراسة مكولم  Keller & Karau, 2013كيلر وكاراو )
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( وسبارتز  وسيلك   ,McCallum, Schultzوشولتز 

Sellke & Spartz, 2015( فولن  ودراسة   ،)Fullan, 

2016 ( وهيوز  روبلير  ودراسة   ،)Roblyer & Hughes, 

تحسين  2019 في  الرقمية  البيئات  استخدام  أهمية  (؛ 

وضرورة   ومنظم،  منهجي  بشكل  والتعليم  التعلم  عمليتْي 

في جميع   للتطبيق  قابلة  للمعلمين  مالئمة  خيارات  توفير 

الك ُيعرف  ال  فإنه  العلمية،  تجارب  التخصصات  عن  ثير 

منصات   تجاه  املختلفة  وتصوراتهم  واملعلمات  املعلمين 

 التعلم اإللكترونية. 

وكريغ   وزانغ  تشوقتاي  من  كلٌّ  ذكر  وقد 

(Chughtai, Zhang, & Craig, 2015  الهدف أن   )

هو   اإللكتروني  التعليم  أنظمة  استخدام  من  الرئيس 

لتحقيق   املتعلمين  تدعم  فعالة  تعليمية  بيئة  إيجاد 

لهذه  تعل السريع  النمو  فإن  لذا  وسهولة؛   بفعالية  مهم 

األنظمة يزيد من أهمية قياس جميع املتغيرات املؤثرة في 

واملتعلمين   املعلمين  مواقف  في  والنظر  البيئة،  هذه 

واملعلمات   املعلمين  استخدام  واقع  معرفة  وأن  تجاهه، 

الحل   مفتاح  يكون  قد  اإللكتروني  التعليم  ألنظمة 

األم عملية  لالستخدام  في  السلبية  من  والحد  ثل، 

للمساهمة   خبراتهم  وتنمية  املعلمين  ودعم  التطبيق، 

 اإليجابية في تحقيق البيئة التعليمية الفعالة.   

في ضوء ما سبق فقد برزت الحاجة إلى إجراء مثل  

واقع   على  التعرف  تحاول  التي  الحالية،  الدراسة  هذه 

ل الدراسة  استخدام املعلمات لبوابة املستقبل، وستحاو 

 ية: اآلتأن تجيب عن األسئلة 

 

 أسئلة الدراسة: 

 ما درجة استخدام املعلمات لبوابة املستقبل؟   (1

من   ما أهمية استخدام املعلمات لبوابة املستقبل  (2

 ؟ وجهة نظرهن

ما أهم املعوقات التي تحد من تفعيل املعلمات   (3

 نظرهن؟من وجهة  لبوابة املستقبل 

الدراسة: إحصائية    فرضية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

استخدام   ملقياس  العينة  استجابات  متوسطات  بين 

املستقبل  والدرجة    بوابة  )التخصص،  من:  لكل  عزى 
ُ
ت

 العلمية، وسنوات الخبرة(.

   أهداف الدراسة:

 :يةالدراسة إلى تحقيق األهداف اآلت سعت

لبوابة   (1 املعلمات  استخدام  درجة  على  التعرف 

 املستقبل.

لبوابة    التعرف (2 املعلمات  استخدام  أهمية  على 

 . من وجهة نظرهن املستقبل

دون   (3 تحول  التي  املعوقات  أهم  على  التعرف 

وجهة   من  املستقبل  لبوابة  املعلمات  استخدام 

   .نظرهن

لبوابة   (4 املعلمات  استخدام  واقع  على  التعرف 

والدرجة   )التخصص،  متغيرات:  ضوء  في  املستقبل 

 الخبرة(.العلمية، وسنوات 

راسة:  ِّ
 حدود الد 

 لحد املكاني: مدينة الرياض.  -

الدراس ي   - الفصل  الزماني:  للعام   األول الحد 

 هـ. 1441الدراس ي  
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 .معلمات املرحلة الثانويةلحد البشري:   -

بوابة   - على  راسة  الّدِّ اقتصرت  املوضوعي:  الحد 

 املستقبل.

الدراسة:   تتناول  أهمية  كونها  في  راسة  الّدِّ أهمية  تكمن 

واقع   لسبر  التربوي  امليدان  في  معاصًرا  ا  حيويًّ موضوًعا 

تفعيل املعلمات لبوابة املستقبل في التعليم بوصفها أحد  

تكمن   كما  التعليم،  بوزارة  الرقمي  التحول  أدوات  أهم 

استخدام  في الوقوف على نقاط القوة في  أهمية الدراسة  

وتعزيزها، والكشف عن  ت بوابة املستقبل  املعلمات ألدوا

بوابة   مع  التعامل  في  املعلمات  تواجه  التي  الصعوبات 

ك  املستقبل الدراسة  وتطويرها،  هذه  نتائج  تفيد  ما 

دعم   نحو  املسؤولين  اهتمام  توجيه  في  وتوصياُتها 

تفعيل استخدام بوابة املستقبل   على املعلمات وتشجيع

ا وتجاوز  التعليمية،  العملية  تواجه  في  التي  لصعوبات 

 املعلمات عند التعامل مع بوابة املستقبل.   

راسة:   ِّ
الد  الوصفي  منهج  املنهج  على  راسة  الّدِّ تعتمد 

لطبيعة   ملناسبته  وذلك  راسة؛  الّدِّ أهداف  لتحقيق 

ظاهرة   واقع  بوصف  املنهج  هذا  يهتم  إذ  راسة،  الّدِّ

أسئلة   عن  لإلجابة   
ً
وشامال دقيًقا  وصًفا  معاصرة 

هذا  الدراسة،   فهم  في  تسهم  استنتاجات  إلى  والوصول 

من وتطويره   وتفسيرها النتائج تحليل خالل الواقع 

 (.2016)عبيدات وآخرون،  

راسة:  ِّ
الد  وعينة  راسة    مجتمع  الّدِّ مجتمع  يمثل 

جميع معلمات املرحلة الثانوية في املدارس املفعلة لبوابة  

 ( وعددها  الرياض،  42املستقبل،  مدينة  في  مدرسة   )

راس ي   الّدِّ ) 1441للعام  املعلمات  عدد  وبلغ  (  1488ه، 

( نور  موقع  حسب  عينة  2019معلمة  وشملت   .)

راسة،   راسة جميع مجتمع الّدِّ تجابة  بلغ عدد االس  وقدالّدِّ

نموذج  اوقد    ،معلمة  (317)   ومورقانكريجي  ستخدم 

Krejcie & Morgan))    حجم  مناسبة    للتأكد منالعاملي

العين  إذالعينة،   حجم  النموذج بلغ  هذا  وفق  عند    ة 

( داللة  معلمة306)   ؛(0.05مستوى  بلغت   (  بنسبة 

(22)%  . ( املئوية  1والجدول  والنسب  التكرارات  يبين   )

)التخصص،  لعينة   الدراسة:  متغيرات  وفق  راسة  الّدِّ

الخبرة( وسنوات  العلمية،  توزيع  والدرجة  تم  وقد   .

الفصل  اال  في  الدراسة  عينة  على   
ً
إلكترونيا ستبانة 

   هـ. 1441الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 (: توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة1جدول )

 % النسبة العدد التصنيف املتغيرات

 الدرجة العلمية
 80.8 256 بكالوريوس 

 19.2 61 ماجستير 

 عدد سنوات

 الخبرة في التعليم

 14.5 46 أقل من عشر سنوات 

 85.5 271 أكثر من عشر سنوات 

 التخصص

 45.4 144 تخصصات علمية

 20.8 66 تخصصات شرعية

تخصصات إنسانية 

 وتربوية 
107 33.8 

 100.0 317 املجموع لكل متغير 

 

راسة  أداة    ِّ
  والدراسات   البحوث  على  االطالع  بعد  : الد 

  املستقبل،   بوابة  دليل  وعلى  ،البحث  عو بموض  املرتبطة
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  التعليم   تقنيات   في  املختصين  آراء   من   واالستفادة

   ستبانةاال   استخدام  تم   التدريس؛  وطرق   واملناهج
ً
  أداة

 واقع  ملعرفة  وذلك  املعلمات،  من  البيانات  لجمع
  وقد  ة،يالتعليم  العملية  في  املستقبل  بوابة  استخدامهن 

  تقيس  فقرة(  63)  على  النهائية   بصورتها  األداة  اشتملت 

  البيانات   يتضمن  األول   الجزء:  رئيسة  أجزاء  أربعة

  الثاني  الجزء  وتضمن.  فقرات(  4)  من   ويتكون   األولية، 

  بوابة  ألدوات  املعلمات  استخدام  درجة  األداة  من

  ويتضمن . فقرة( 23) على الجزء  هذا واحتوى  املستقبل،

  لبوابة   املعلمات  استخدام  أهمية   الثالث   الجزء 

  الجزء  ويتضمن   فقرة،(  16)   من   ويتكون  املستقبل،

ُحول   التي  املعوقات  أهم  الرابع
َ
  املعلمات   استخدام  دون   ت

 .  فقرة( 20) على واشتمل التعليم، في املستقبل  لبوابة

راسة  أداة  صدق ِّ
  عن   األداة  صدق  من  التأكد  تم:  الد 

 :طريق

  من   مجموعة  على  األداة  عرض  تم:  املحتوى   صدق

  التعليم   تقنيات  مجال  في  االختصاص  ذوي   من  املحكمين

  التربويين؛  املشرفين   من  وعدد   التدريس،  وطرق   واملناهج

  ألهداف  ستبانةاال   مناسبة  مدى   في  آرائهم  إلبداء

راسة،   اللغوية  الصياغة  صحة  من  للتأكد  وكذلك  الّدِّ

  عدد  وكان   ، بها  الخاص  للمحور   وانتمائها   ووضوحها،

  وتم  فقرة،(  67)  األولية  صورتها  في  ستبانةاال   فقرات

  العلمية   املالحظات  ضوء  في  األداة   فقرات  بعض  تعديل

  النهائية   صورتها  في  لتصبح  املحكمون؛  أبداها  التي

 .   فقرة( 63) متضمنة 

  الداخلي   االتساق  صد  من   التأكد  تم  :االتساق  صدق

  كل   بين(  Pearson)  بيرسون   ارتباط  معامالت  بحساب

  الذي   للمحور   الكلية   والدرجة ستبانةاال   عبارات   من  عبارة

  عينة  على  األداة  تطبيق  خالل   من   وذلك  إليه،   تنتمي

  بمدينة   الثانوية،  للمرحلة  معلمات   من  عشوائية

  الدراسة،   عينة   خارج   من معلمة، (  30)  وعددها   الرياض،

   االرتباط  معامالت  أغلب  أن  واتضح
 
ا  دالة   عند  إحصائيًّ

  تحقق   إلى   يشير   وهذا   ، (0.01)   و(  0.05)   مستوى 

مّ   ومن   ستبانة،اال   لعبارات  عاٍل   اتساق 
َ
  أن  على   يدل   ث

  موّضح   هو   كما   الصدق،  من  عالية  بدرجة  تتمتع   األداة 

 (. 2) بالجدول 

 ( 30(: معامالت ارتباط بنود أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه )العينة االستطالعية: ن= 2جدول )
 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م املحور 

 

 

درجة استخدام املعلمات لبوابة 

 املستقبل

1 0.8039 ** 7 0.5499 ** 13 0.7494 ** 19 0.7452 ** 

2 0.8158 ** 8 0.7793 ** 14 0.6890 ** 20 0.6746 ** 

3 0.7979 ** 9 0.8165 ** 15 0.7676 ** 21 0.6986 ** 

4 0.8004 ** 10 0.7824 ** 16 0.7656 ** 22 0.7447 ** 

5 0.7134 ** 11 0.7615 ** 17 0.7845 ** 23 0.5716 ** 

6 0.8521 ** 12 0.7889 ** 18 0.6872 **   

 ** 0.8487 13 ** 0.8699 9 ** 0.8879 5 ** 0.7117 1درجة أهمية استخدام املعلمات 
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 ** 0.8827 14 ** 0.8331 10 ** 0.9092 6 ** 0.8353 2 لبوابة املستقبل

3 0.9065 ** 7 0.8556 ** 11 0.9245 ** 15 0.9510 ** 

4 0.9234 ** 8 0.8326 ** 12 0.8662 ** 16 0.8151 ** 

املعوقات التي تحد من تفعيل 

 املعلمات لبوابة املستقبل 

1 0.6751 ** 6 0.4729 ** 11 0.4073 * 16 0.8394 ** 

2 0.4236 * 7 0.5451 ** 12 0.7351 ** 17 0.8227 ** 

3 0.6302 ** 8 0.4137 * 13 0.8503 ** 18 0.7238 ** 

4 0.5350 ** 9 0.7928 ** 14 0.5293 ** 19 0.8270 ** 

5 0.6589 ** 10 0.7119 ** 15 0.7407 ** 20 0.5921 ** 

 0.01** دالة عند مستوى       0.05* دالة عند مستوى 

مَّ التأكد مـن ثبـات أداة الدراسـة مـن  ثبات أداة الدراسة:
َ
ت

( Cronbach Alphaخــالل حســاب معامــل ألفـــا كرونبــا  )

ــاور االســــتبانة،  ــات لكــــل محـــور مـــن محـ لقيـــاس معامـــل الثبـ
(، 0.96وقــــــد بلغــــــت قيمــــــة معامــــــل الثبــــــات للمحــــــور األول )

 0.91(، واملحور الثالـث )0.98واملحور الثاني )
ُ
(، وهـي درجـة

راســـــــة، كمـــــــا يوضـــــــحها ثبـــــــاٍت عاليـــــــة لتحقيـــــــق أ هـــــــداف الّدِّ

 (.3الجدول رقم )

(: معامالت ثبات ألفا كرونبا  ملحاور أداة الدراسة  3جدول )

 (30)العينة االستطالعية: ن=

 املحور 
عدد 

 الفقرات

قيمة معامل 

 الثبات

درجة استخدام املعلمات لبوابة 

 0.96 23 املستقبل

أهمية استخدام املعلمات لبوابة  

 0.98 16 املستقبل

املعوقات التي تحد من تفعيل 

 0.91 20 املعلمات لبوابة املستقبل 

 

 

البيانات:   تحليل  الحزم  أساليب  برنامج  استخدام  تم 

( تمَّ  SPSSاإلحصائية  حيث  البيانات،  ومعالجة  لتحليل   )

 ( التكرارات  عينة  Frequencyاستخدام  لوصف  (؛ 

الحسابية،   واملتوسطات  األولية،  البيانات  وفق  الدراسة 

عينة   أفراد  استجابات  لتقدير  املعيارية؛  واالنحرافات 

واختبار   تحليل  (T-Test)الدراسة،  اختبار  وكذلك   ،

( األحادي  )ANOVA)التباين  واختبار شيفيه   ،Scheffe  ؛)

درجة   في  اإلحصائية،  الداللة  ذات  الفروق  ملعرفة 

ملتغيرات  ا عَزى 
ُ
ت التي  املستقبل  لبوابة  املعلمات  ستخدام 

 الدراسة. 

راسة: ِّ
الد  املفعلة    تطبيق  الثانوية  املدارس  حصر  تم 

( بلغت  وقد  بالرياض،  بمدينة  املستقبل  (  42لبوابة 

اإللكترونية   االستبانات  توزيع  وتّم  مدرسة، 

https://tinyurl.com/y5amupln)  الدراسة عينة  على   )

( معلمة، في الفصل الدراس ي األول من  1488املكونة من )

https://tinyurl.com/y5amupln)
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هـ، وطلب اإلجابة من الذين يملكون  1441العام الدراس ي  

عدد   بلغ  وقد  فقط،  البوابة  على  الدخول  صالحية 

( للتحليل  الصالحة  الـُمَعاَدة  استبانة.  (  317االستبانات 

وقد تم تحديد طول الفئة في مقياس ليكرت الخماس ي من  

(، ومن ثم  4=1-5خالل حساب املدى بين درجات األداة )

طول   على  للحصول  األداة  في  قيمة  أكبر  على  تقسيمه 

( أي  هذه  0.80=    5÷    4الفئة؛  إضافة  تم  ذلك  وبعد   ،)

واحد   وهي  األداة،  )بداية  األداة  في  قيمة  أقل  إلى  القيمة 

وهكذا  ص الفئة،  لهذه  األعلى  الحد  لتحديد  وذلك  حيح(؛ 

التدرج   وفق  الفئات  لتوزيع  التالي  املعيار  تحديد  تم 

 (4) املستخدم في أداة الدراسة، كما يوضح جدول 

 

 

 

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

 املحور األول 
املحور الثاين  

 والثالث 

 احلساب مدى املتوسط  

 إل  من 

 5 4.21 موافق بشدة عالية جدا  

 4.20 3.41 موافق  عالية 

 3.40 2.61 حمايد  متوسطة 

 2.60 1.81 غري موافق  منخفضة

 1.80 1 غري موافق بشدة منخفضة جدا  

راسة ومناقشتها:  ِّ
 نتائج الد 

 
ً
املعلمات  -أوال استخدام  درجة  ما  األول:  السؤال  نتائج 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج    املستقبل؟لبوابة 

تم   كما  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات 

لتقدير   االستخدام؛  قياس  ودرجة  الترتيب  تحديد 

املتعلقة   األداة  محور  تجاه  الدراسة  عينة  استجابات 

كما   املستقبل،  لبوابة  املعلمات  استخدام  درجة  بقياس 

 (.5)هو موضح في الجدول رقم 

 املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا  إلجابات عينة الدراسة جتاه درجة استخدامهن لبوابة املستقبل  :(5جدول )

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

 االستخدام

 في بوابة  7
ً
 عالية 1 1.37 4.12 املستقبل.تحضر املعلمة الدروس إلكترونيا

 عالية 2 1.45 3.82 ترصد املعلمة الحضور والغياب للطالبات بشكل آلي. 8

 عالية 3 1.36 3.73 ترفع املعلمة الواجبات اإللكترونية املطلوبة عبر البوابة.  2

5 
توضيحية، تستخدم املعلمة في تقديم املحتوى الوسائط املتعددة )صورة، صوت، فيديو، خرائط  

 جداول بيانات، مستندات النصوص، الوثائق(.
 عالية 4 1.53 3.61

 متوسطة 5 1.55 3.40 تنش ئ املعلمة حلقات نقاش للمقررات الدراسية على البوابة.  6

 متوسطة 6 1.52 3.34 تستخدم املعلمة أنشطة تعليمية )مشاريع، أوراق عمل، بحث( عبر البوابة.  3
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 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

 االستخدام

 متوسطة 7 1.57 3.33 املعلمة بنك األسئلة اإللكترونية على البوابة في االختبارات اإللكترونية.تستخدم  11

 متوسطة 8 1.61 3.31 توظف املعلمة امللفات املساعدة في األنشطة اإللكترونية املختلفة في بوابة املستقبل. 10

12 
الخطة   ملتابعة  الدراس ي  التقويم  املعلمة  في  تستخدم  الطالبات  أعمال  وتسليم  للمقرر  الفصلية 

 بوابة املستقبل.
 متوسطة 9 1.62 3.23

 متوسطة 10 1.49 3.19 تتابع املعلمة أداء الطالبات وتحصيلهن عبر بوابة املستقبل.  13

 متوسطة 11 1.40 3.13 تبني املعلمة امللف الشخص ي على بوابة املستقبل بشكل دقيق.  1

 متوسطة 12 1.50 3.11 االختبارات اإللكترونية على بوابة املستقبل. تعد املعلمة  4

 متوسطة 13 1.58 2.96 تتابع املعلمة تقدم الطالبات في املقرر عبر بوابة املستقبل. 16

21 
واجب،   )محتوى،  تعليمي  حدث  أي  عن  للطالبات  لإلعالن  الخدمة  هذه  املعلمة  تستخدم 

 اختبار...إلخ(.
 متوسطة 14 1.60 2.78

20 
املنظومة  عناصر  كافة  مع  املستقبل  بوابة  عبر  املتنوعة  التواصل  وسائل  املعلمة  تستخدم 

 التعليمية )املشرفة التربوية، الطالبات، أولياء األمور(. 
 متوسطة 15 1.50 2.70

 في بوابة املستقبل.  14
ً
 متوسطة 16 1.58 2.62 ترصد املعلمة درجات أعمال الطالبات إلكترونيا

 افتراضية للطالبات عبر بوابة املستقبل.  9
ً
 منخفضة  17 1.56 2.59 تقدم املعلمة حصصا

 منخفضة  18 1.51 2.56 تبني املعلمة األرشيف التعليمي اإللكتروني للمقرر في بوابة املستقبل.  19

 منخفضة  19 1.58 2.31 تقيس املعلمة آراء الطالبات وأولياء األمور تجاه أي حدث تعليمي.  22

 منخفضة  20 1.59 2.30 على البوابة من خالل ربط حسابها مع أوفيس. one noteتستخدم املعلمة محتويات  15

17 
تستخدم املعلمة خدمة األوسمة لالستعالم عن مستخدم )تسجيل الطالب، إنجاز نسبة معينة في  

 عمل،..(.
 منخفضة  21 1.52 2.29

23 
عناصر  كافة  مع  املتزامن  لالجتماع  املستقبل  بوابة  في  االفتراضية  االجتماعات  املعلمة  تستخدم 

 املنظومة التعليمية.
 منخفضة  22 1.58 2.23

 منخفضة  23 1.33 2.02 املعلمة األلعاب التعليمية في البوابة ملراجعة األفكار والدروس بطريقة مشوقة.تضيف  18

 متوسطة   1.16 2.99 *  املتوسط العام

 5*املتوسط الحسابي من 

 

 ( رقم  الجدول  في  النتائج  أن درجة استخدام  5تشير  إلى   )

لبوابة   متوسطة،  املعلمات  بدرجة  جاءت  املستقبل 

( كلي  حسابي  كلي  2.99بمتوسط  معياري  وانحراف   ،)

و 1.16) ما  (،  لها  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  بين  قد 

 درجة "عالية"  تتراوح ما بين (، وهي درجة 2.02  – 4.12)

 

"منخفضة"،   ليكرت ودرجة  ملقياس   
ً
الخماس ي    وفقا

(  7رقم )   ةالفقر وقد جاءت    املعتمد عليه في هذه الدراسة. 

 في  : "التي تنص على اآلتي
ً
تحضر املعلمة الدروس إلكترونيا

املستقبل"   األولى  بوابة  املرتبة  بلغ في  حسابي  بمتوسط 

(4.12 ( معياري  وبانحراف  جاءت   (،1.37(،  حين  في 
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األلع  "ونصها:(،  18)رقم    ةالفقر  املعلمة  اب "تضيف 

بطريقة   والدروس  األفكار  ملراجعة  البوابة  في  التعليمية 

األخيرة،  مشوقة"   )باملرتبة  بلغ  (،  2.02بمتوسط حسابي 

 (. 1.33وبانحراف معياري )

أن   أعاله  الجدول  في  املذكورة  النتائج  من  ويتضح 

استجابة   في  األعلى  هي  الترتيب  في  ولى 
ُ
األ األربع  الفقرات 

( تقدير  على  وحصلت  على    ،عالية(املعلمات،  والفقرات 

بوابة  "  هي:التوالي   في   
ً
إلكترونيا الدروس  املعلمة  تحضر 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  وبانحراف  4.12املستقبل"،   ،)

( فقرة: (،1.37معياري  الحضور   "وتليها  املعلمة  ترصد 

آلي"، بشكل  للطالبات  بلغ   والغياب  حسابي  بمتوسط 

(3.82( معياري  وبانحراف  وتليها فقرة1.45(،  "ترفع (،   :

البوابة"،   عبر  املطلوبة  اإللكترونية  الواجبات  املعلمة 

( بلغ  حسابي  معياري  3.73بمتوسط  وبانحراف   ،)

(، وتليها فقرة "تستخدم املعلمة في تقديم املحتوى  1.36)

خرائط  فيديو،  صوت،  )صورة،  املتعددة  الوسائط 

النصوص،   مستندات  بيانات،  جداول  توضيحية، 

حساب بمتوسط  )الوثائق("  بلغ  وبانحراف  3.61ي   ،)

 (. 1.53معياري )

   
ً
أيضا يتضح  في  كما  فقرة  عشرة  اثنتي  هناك  أن 

  ( من  )16-5الترتيب  تقدير  على  في   متوسطة((  حصلت 

املعلمات؛   التوالي  استجابة  على  الفقرات  هذه  هي  وأعلى 

الدراسية  : "فقرة للمقررات  نقاش  حلقات  املعلمة  تنش ئ 

البوابة"، ب على  )بمتوسط حسابي  وبانحراف  3.40لغ   ،)

 ( املعلمة  1.55معياري  "تستخدم  فقرة:  وليتها  ثم   ،)

عبر   بحث(  عمل،  أوراق  )مشاريع،  تعليمة  أنشطة 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  وبانحراف  3.34البوابة"،   ،)

( بنك  1.52معياري  املعلمة  "تستخدم  الفقرة  أما   ،)

االختبارات   في  البوابة  على  اإللكترونية  األسئلة 

بمتوسط حسابي  اإللكترونية السابعة،  املرتبة  في  فتأتي   "

   (.1.57(، وبانحراف معياري )3.33بلغ )

أعاله الجدول      -  ويالحظ من 
ً
أن هناك سبع    -أيضا

 ( من  الترتيب  في  تقدير  (  23  -17فقرات  على  حصلت 

و   منخفضة() املعلمات؛  استجابة  الفقرات  في  هذه  أدنى 

" هي:  التوالي  خدمة  على  املعلمة  األوسمة  تستخدم 

نسبة   إنجاز  الطالب،  )تسجيل  مستخدم  عن  لالستعالم 

عمل("، في  )  معينة  بلغ  حسابي  (،  2.29بمتوسط 

تستخدم املعلمة  ثم الفقرة: "(،  1.52وبانحراف معياري ) 

لالجتماع   املستقبل  بوابة  في  االفتراضية  االجتماعات 

التعليمية"، املنظومة  كافة عناصر  بمتوسط    املتزامن مع 

بلغ   )2.23)حسابي  معياري  وبانحراف   ،)1.58  ،)

البوابة   في  التعليمية  األلعاب  املعلمة  "تضيف  والفقرة: 

بمتوسط   مشوقة"،  بطريقة  والدروس  األفكار  ملراجعة 

 (. 1.33(، وبانحراف معياري )2.02حسابي بلغ )

ويمكن تفسر هذه النتيجة بأن استخدام املعلمات لبوابة  

وذلك   متوسطة،  بدرجة  جاءت  إطالق  املستقبل  لحداثة 

من حيث املبدأ    -بوابة املستقبل، وإن كانت هذه النتيجة  

تعّد جيدة، بما يعني زيادة اهتمام املعلمات باالستفادة    –

إال   التعليمية،  العملية  يخدم  بما  وتوظيفها  البوابة،  من 
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مع   التعامل  في  كافية  غير  تزال  ال  املعلمات  خبرة  أن 

يجة تبين أن املعلمات  تطبيقات بوابة املستقبل. وهذه النت

الكافية   والخبرات  املعارف  تنقصهم  الثانوية  باملرحلة 

من   كل  ذكر  ما  مع  يتفق  وهذا  الفعالة،  للممارسة 

( وكريغ  وزانغ   ,Chughtai, Zhang, & Craigتشوقتاي 

االهتمام  2015 من  مزيد  توجيه  يتطلب  األمر  وهذا   .)

واملها املعارف  وإكسابهن  املعلمات،  وتأهيل  رات  بتدريب 

 ,Scottالالزمة للتعامل مع هذه البوابة، كما ذكر سكوت )

للمعلمين  2016 التقنية  املشاركة  بين  ا 
ً
ارتباط هناك  أن   )

إلى   األمر  هذا  الباحث  ويعزو  واملهاري.  املعرفي  ومستواهم 

في   
ً
عامة التقنية  للتطبيقات  املعلمات  استخدام  أن 

   وأن املرحلة الثانوية لم يصل إلى املستوى املطلوب، 

 املماَرسات التي قامت بها املعلمات هي ممارسات ذاتية،  

 تخضع للرغبة الذاتية للمعلمة، وأن هناك الكثير من  

بوابة   مع  التعامل  عند  املعلمات  تواجه  التي  التحديات 

 املستقبل.

 ما أهمية استخدام  : نتائج السؤال الثاني -ثانًيا

؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم  املعلمات لبوابة املستقبل

املعيارية،   واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  استخراج 

لتقدير   املوافقة؛  قياس  ودرجة  الترتيب  تحديد  تم  كما 

األداة   محور  تجاه  الدراسة  عينة  املستقبل،  استجابات 

املتعلقة بقياس أهمية   (6كما هو موضح في الجدول رقم ) 

 تقبل املساستخدام املعلمات لبوابة  

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

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

 االستخدام

 موافق  1 1.52 3.45 املحتوى اإللكتروني. إثراء املحتوى العلمي من خالل تنوع  7

 محايد  2 1.45 3.38 تطوير قدرات ومهارات املعلمين وتحسين أدائهم بما يتوافق مع املتطلبات الحديثة في التعليم. 8

 محايد  3 1.47 3.35 تبادل الخبرات بين املعلمات حول طرق واستراتيجيات تدريس جديدة. 2

 محايد  4 1.61 3.33 بوابة املستقبل على تطبيقات الجوال واألجهزة اللوحية. إمكانية استخدام  5

 محايد  5 1.50 3.32 متابعة سير العملية التعليمية اليومية واألسبوعية والفصلية.  6

 محايد  6 1.51 3.31 التواصل بين األسرة واملدرسة الذي يساهم في تكامل العملية التعليمية. 3

 محايد  7 1.56 3.28 الوصول إلى بيئة التعلم في الوقت واملكان املناسبين للطالبات.إتاحة  11

 محايد  8 1.56 3.24 تطوير الطرائق املؤدية إلى زيادة التحصيل العلمي للمتعلمات.  10

 محايد  9 1.52 3.21 زيادة تفاعل املتعلمات باستخدام أدوات التفاعل اإللكترونية.  12

 محايد  9 1.55 3.21 األسرة في متابعة سير العملية التعليمية للطالبات.إشراك  13

 محايد  11 1.47 3.16 تفعيل أدوات أنظمة التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية. 1

 محايد  11 1.50 3.16 سهولة متابعة أداء الطالبات، وتذليل املعوقات التي قد تطرأ.  4

 محايد  13 1.52 3.14 الطالبات من خالل املشاركة اإللكترونية. زيادة التنافس بين  16

 محايد  13 1.57 3.14 خلق بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا في دعم عملية التعلم.  21

 محايد  15 1.52 3.06 تنظيم العملية التعليمية من خالل نظام بوابة املستقبل. 20
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 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

 االستخدام

 محايد  16 1.49 3.02 لقياس األداء. الحصول على التقارير الالزمة  7

 محايد  1.35 3.24 *  املتوسط العام

 5*املتوسط الحسابي من 

 

( أن متوسطات استجابات  6يوضح الجدول السابق رقم )

املعلمات   استخدام  أهمية  ملحور  الدراسة  عينة  أفراد 

(، وهي  3.02  –  3.45لبوابة املستقبل قد تراوحت بين )

)درجة   التقديرين:  بين  حيث  (محايدو   موافقتتراوح  ؛ 

)  ةالفقر جاءت   اآلتي(  11رقم  على  تنص  إثراء    ":  التي 

اإللكتروني املحتوى  تنوع  خالل  من  العلمي  في "  املحتوى 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  األولى،  وانحراف    (،3.45املرتبة 

 ( الفقر ،  (1.52معياري    ونصها: (  7)رقم    ةفي حين جاءت 

األداء" لقياس  الالزمة  التقارير  على  باملرتبة  الحصول   "

( بلغ  حسابي  وبمتوسط  وانحراف  (3.02األخيرة،   ،

 . (1.49ي )معيار 

( الكلي  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ  (،  3.24كما 

 ( الكلي  املعياري  درجة  1.35واالنحراف  وهي  تقابل  (، 

( املعتمد  محايدالتقدير:  الخماس ي  ليكرت  ملقياس   
ً
وفقا  )

ولعل ذلك ُيعزى إلى حداثة تطبيق    عليه في هذه الدراسة.

م  بوابة املستقبل نسبًيا في مؤسسات التعليم العام، وعد

عن   الكافية  التثقيفية  الدورات  على  املعلمات  حصول 

أهمية استخدام املنصات التعليمية، والتعامل مع بيئات  

املهام   أداء  في  الفاعل  املعلمة  ودور  اإللكتروني،  التعليم 

 التعليمية اإللكترونية.  

كيلر   من  كل  دراسة  عن  تختلف  النتيجة  وهذه 

( ودراسة  Keller & Karau, 2013وكاراو  مكولم  (، 

 McCallum, Schultz, Sellkeوشولتز وسيلك وسبارتز )

& Spartz, 2015( فولن  ودراسة   ،)Fullan, 2016  ،)

( وهيوز  روبلير  (؛  Roblyer & Hughes, 2019ودراسة 

في   الرقمية  البيئات  استخدام  أهمية  إلى  توصلت  التي 

ومنظم،   منهجي  بشكل  والتعليم  التعلم  عمليتي  تحسين 

رات مالئمة للمعلمين قابلة للتطبيق في  وضرورة توفير خيا 

 جميع التخصصات العلمية.  

ا
ً
الثالث  -ثالث التي تحد  :  نتائج السؤال  ما أهم املعوقات 

؟ ولإلجابة عن هذا  من تفعيل املعلمات لبوابة املستقبل

السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات  

ياس املوافقة،  املعيارية، كما تم تحديد الترتيب، ودرجة ق

األداة   محور  تجاه  الدراسة  عينة  استجابات  لتقدير 

تفعيل   من  تحد  التي  املعوقات  أهم  بقياس  املتعلقة 

املعلمات لبوابة املستقبل، كما هو موضح في الجدول رقم  

(7.)   
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 إلجابات عينة ا7جدول )
ً
 لدراسة تجاه املعوقات التي تحد من تفعيلهن لبوابة املستقبل(:  املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

افقة   املو

 موافق بشدة  1 1.17 4.35 عدم تفاعل أولياء األمور مع بوابة املستقبل. 13

 موافق  2 1.25 4.13 عدم مقدرتي على املتابعة املستمرة ملنتديات النقاش.  19

 موافق  2 1.29 4.13 عدم تدريب الطالبات على كيفية استخدام أدوات بوابة املستقبل.  10

 أكبر من املعلمة.  7
ً
 موافق  4 1.24 4.12 استخدام بوابة املستقبل في التعليم يتطلب جهدا

 موافق  5 1.27 4.09 عدم تفاعل الطالبات مع بوابة املستقبل. 12

 موافق  6 1.35 4.05 الوقت الكافي للتعامل مع بوابة املستقبل.عدم توافر  15

 موافق  7 1.33 3.93 عدم توافر املرونة الكافية في أدوات بوابة املستقبل. 16

 موافق  7 1.37 3.93 تعدد املقررات الدراسية يحد من استخدامي لبوابة املستقبل. 9

 موافق  9 1.42 3.87 باملدرسة لتمكين الطالبات من استخدام بوابة املستقبل. عدم توافر شبكة اتصال السلكية  17

14 
الذكية(  العروض  وأجهزة  الحاسب،  )أجهزة  املدرسة  في  التقنية  اإلمكانات  توافر  عدم 

 الستخدام بوابة املستقبل. 
 موافق  10 1.58 3.76

 موافق  11 1.40 3.73 املستقبل. عدم توافر برامج تدريب على كيفية استخدام بوابة  5

 موافق  12 1.59 3.58 عدم وجود محفزات ملن يستخدم بوابة املستقبل. 4

 موافق  12 1.62 3.58 عدم ضمان حقوق امللكية الفكرية للمعلمة. 18

 موافق  14 1.48 3.57 عدم تقويم املشرفة التربوية الستخدام املعلمة لبوابة املستقبل.  11

 موافق  15 1.43 3.54 اإلملام بإمكانات بوابة املستقبل املتعددة.عدم  1

 موافق  16 1.49 3.47 استخدام بوابة املستقبل ال يتالءم وطبيعة املقرر الدراس ي.  8

 موافق  17 1.70 3.42 عدم وجود التشجيع الكافي من إدارة املدرسة. 20

 محايد  18 1.42 3.17 بوابة املستقبل. عدم وجود دليل إجرائي يوضح طريقة استخدام  2

 محايد  19 1.42 3.01 صعوبة التعامل مع واجهة املستخدم في بوابة املستقبل.  3

 محايد  20 1.65 2.71 ليس لدي املهارات التقنية الكافية الستخدام بوابة املستقبل. 6

افق  0.97 3.71 املتوسط* العام   مو

 درجات  5*املتوسط الحسابي من 



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

 
82 

) يتضح   رقم  السابق  الجدول  متوسطات  7من  أن   )

استجابات أفراد عينة الدراسة ملحور: أهم املعوقات التي  

تراوحت   قد  املستقبل؛  لبوابة  املعلمات  تفعيل  من  تحد 

( التقديرين:  (، وهي درجة  2.71  –  4.35بين  بين  تتراوح 

وبلغ كلٌّ من املتوسط الحسابي    (،محايدة، و موافق بشد)

( واال 3.71الكلي   ،) ( الكلي  املعياري  وهي  0.97نحراف   ،)

التقدير:درجة   ليكرت  موافق )  تقابل  ملقياس   
ً
وفقا  )

الدراسة. هذه  في  عليه  املعتمد  جاءت    الخماس ي  وقد 

عدم تفاعل أولياء  ": التي تنص على اآلتي( 13رقم ) ةالفقر 

املستقبل بوابة  مع  بمتوسط  "  األمور  األولى،  املرتبة  في 

في حين  ،  (1.17اف معياري )وانحر   (،4.35حسابي بلغ )

الفقر  املهارات    "ونصها:(،  6) رقم    ةجاءت  لدي  ليس 

املستقبل. بوابة  الستخدام  الكافية  باملرتبة  التقنية   "

( بلغ  حسابي  وبمتوسط  وانحراف  (2.71األخيرة،   ،

   . (1.65معياري )

 غالبية أنوتبين النتائج املذكورة في الجدول أعاله  

  بشدة على اتفقن قد الدراسة، شملتهن املعلمات، الالتي

 يشكل"  عدم تفاعل أولياء األمور مع بوابة املستقبل"أن  

) املعوقات، تلك أولى بلغ  حسابي  ،  (4.35بمتوسط 

( معياري  معوقات  (1.17وانحراف  خمس  أعلى  وأن   .

 
ً
مرتبة عليها  التوالي  يتفقن  على  على    مقدرتي  "عدم  هي: 

في النقاش"  ملنتديات  املستمرة   الثانية، املرتبة املتابعة 

( بلغ  حسابي  معياري  4.13بمتوسط  وبانحراف   ،)

كيفية  1.25) على  الطالبات  تدريب  "عدم  فقرة:  أما   ،)

استخدام أدوات بوابة املستقبل" فتأتي في املرتبة الثالثة،  

( بلغ  حسابي  معياري  4.13بمتوسط  وبانحراف   ،)

في 1.29) املستقبل  بوابة  "استخدام  فقرة:  أن  كما   ،)

املرتبة  في  تأتي  املعلمة"  من  أكبر   
ً
جهدا يتطلب  التعليم 

بمتوسط   الدراسة،  مجتمع  أغلبية  رأي  حسب  الرابعة 

  1.24(، وبانحراف معياري )4.12حسابي بلغ )
ً
(، وأخيرا

ا بوابة  مع  الطالبات  تفاعل  "عدم  فقرة:  ملستقبل"  تأتي 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  الخامسة،  (،  4.09باملرتبة 

 (. 1.27وبانحراف معياري )

 شـملتهن غالبيـة املعلمـات الالتـي أن نجـد املقابـل في

الدراسة ينظرن بدرجة محايدة إلى الفقرات الثالث األخيرة 

ــر متأكـــدات مــــن أن  ــات غيـ ــى التــــوالي؛ فاملعلمـ ــي الترتيـــب علـ فـ

إجرائـــي يوضـــح طريقـــة اســـتخدام بوابـــة "عـــدم وجـــود دليـــل 

ــغ ) ، بمتوســـط حســـابي بلـ
ً
ــا (، 3.17املســـتقبل" يمثـــل معوقـ

ـــــعوبة 1.42وبــــــــــانحراف معيــــــــــاري ) ـــــدن أن " صـــــ (. وال يعتقـــــ

التعامــــل مــــع واجهــــة املســــتخدم فــــي بوابــــة املســــتقبل" تمثــــل 

(، 3.01عقبــــة أمــــام االســــتخدام، بمتوســــط حســــابي بلــــغ )

مجتمــع الدراســة  (، وأن غالبيــة1.42وبــانحراف معيــاري )

ال يـــــــــــرين أنـــــــــــه " لــــــــــــيس لـــــــــــدي املهــــــــــــارات التقنيـــــــــــة الكافيــــــــــــة 

الســــــــــــتخدام بوابــــــــــــة املســــــــــــتقبل " تمثــــــــــــل صــــــــــــعوبة كبــــــــــــرى، 

ــــغ ) ـــ ــابي بلـــــ ــ ـــ ــــط حســـــ ـــ (، وبــــــــــــانحراف معيــــــــــــاري 2.71بمتوســـــ

(1.65.) 

ـــــى  ـــــات علـ ـــــاق املعلمـ ـــــأن اتفـ ـــــة بـ ـــــذه النتيجـ ـــــير هـ ـــــن تفسـ ويمكـ

ــّد مـــن تفعـــيلهن لبوابـــة وجـــود جملـــة مـــن املعوقـــات التـــي ت حـ

املســتقبل قــد يعــود إلــى أن البيئــة لــم تخضــع للتهيئــة التامــة 

قبــل عمليـــة إطـــالق البوابـــة، بمــا يعنـــي أن هنـــاك فجـــوة بـــين 

التخطـــــيط وإمكانـــــات املمارســـــة الفعليـــــة التـــــي تتفـــــق عليهـــــا 

املعلمـــــات فــــــي هـــــذه الدراســــــة، وهــــــذا األمـــــر يتطلــــــب توجيــــــه 

ـــة، مزيـــــــــد مـــــــــن االهتمـــــــــام لدراســـــــــة واقـــــــــع ا ــ ـــ ــة التعليميـ ــ لبيئـــــ

ـــــات  ـــــــ ـــــات املعلمـــــ ـــــــ ـــــة، واحتياجـــــ ـــــــ ـــــة التحتيـــــ ـــــــ ـــــة البنيـــــ ـــ ـــ وجاهزيـــــ

والطالبــات، وتحقيــق املتطلبــات الالزمــة لــذلك. وهــذا يتفــق 

( وفيلبسن Hughes, 2019مع ما أشار إليه كل من هيوز )

(Philipsen, 2019( وأكـده سـكوت ،)Scott, 2016 بـأن ،)

 بـــــــين التطبيـــــــق الفعلـــــــي للتقنيـــــــة للمع
ً
لمـــــــين هنـــــــاك ارتباطـــــــا

 Commonوتوافر البنية الرقمية املناسبة. وتوصل مركز )

Sense Media, 2019 إلـــى أن حـــوالي ثلـــث املعلمـــين ال )

يســـــتخدمون التطبيقـــــات التقنيـــــة؛ وذلـــــك لعـــــدم تحقيقهـــــا 

احتياجــــــــات الطلبــــــــة، وعــــــــدم قــــــــدرتها علــــــــى تلبيــــــــة احتيــــــــاج 

التحقق  -رابًعا  املعلمين لتطوير معارف الطلبة ومهاراتهم.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   ضية الدراسة:من فر 

ــــتخدام  ــــاس اسـ ــــى مقيـ ــــة علـ ــــتجابات العينـ ــــط اسـ ــــين متوسـ بـ

عــــــزى لكــــــل مــــــن: )التخصــــــص، والدرجــــــة 
ُ
بوابــــــة املســــــتقبل ت

 العلمية، وسنوات الخبرة(.

 الفروق باختالف نوع التخصص: .1

للتحقـــــــق مـــــــن هـــــــذا الفـــــــرض ملتغيـــــــر نـــــــوع 

 التخصص قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار تحليـل

ــــادي ف  ــــاين األحـ لداللـــــة الفـــــروق  ANOVA)) التبـ

بــين أكثــر مــن مجمــوعتين مســتقلتين؛ للتعــرف علــى 
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الفــروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة تجــاه محــاور 

 الخــــتالف 
ً
ــا ــتقبل تبعـ ــة املسـ مقيـــاس اســـتخدام بوابـ

متغير نوع التخصص، كمـا هـو موضـح فـي الجـدول 

 (8)رقم

(: اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاور مقياس استخدام بوابة 8)جدول 

 املستقبل باختالف نوع التخصص 

 مصدر التباين املحور 
مجموع  

 املربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

درجة استخدام بوابة 

 املستقبل

 7.17 2 14.34 بين املجموعات 
5.50 0.004 

دالة عند مستوى 

 1.30 314 409.27 داخل املجموعات  0.01

درجة أهمية استخدام  

 بوابة املستقبل 

 17.57 2 35.14 بين املجموعات 

10.13 0.000 
دالة عند مستوى 

0.01 
 1.73 314 544.62 داخل املجموعات 

تحد  من املعوقات التي 

 تفعيل بوابة املستقبل 

 27.42 2 54.84 بين املجموعات 

35.12 0.000 
دالة عند مستوى 

0.01 
 0.78 314 245.14 داخل املجموعات 

 

( أن قـــيم )ف( دالـــة عنـــد 8يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )

ــع املحـــاور: )درجـــة اســـتخدام  0.01مســـتوى  فـــي جميـ

بوابــــــــة املســـــــــتقبل، درجـــــــــة أهميـــــــــة اســـــــــتخدام بوابـــــــــة 

ـــــل بوابـــــــة  ـــــن تفعيـ ــد مـ ـــ ــي تحـ ـــ ــات التـ ـــ ــتقبل، املعوقـ ـــ املسـ

 املستقبل(، وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة 

 

 

 محاور إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تجاه 

مقيــــاس اســــتخدام بوابــــة املســــتقبل؛ تعــــود الخــــتالف 

نــوع تخصــص أفــراد العينــة. وملعرفــة مصــدر الفــروق 

ـــــيفيه ) ـــــار شـ ـــــتخدام اختبـ ـــــم اسـ ـــــف Scheffeتـ ( للكشـ

 (:9عن مصدر تلك الفروق، كما في جدول رقم )

استجابات عينة الدراسة تجاه محاور مقياس استخدام بوابة املستقبل (: اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في 9) جدول 

 باختالف نوع التخصص 

املتوسط   نوع التخصص  املحور 

 احلساب 

ختصصات  

 علمية 

ختصصات  

 رشعية 

ختصصات  

 إنسانية وتربوية 

 الفرق لصالح 

درجة استخدام  

 بوابة املستقبل 

     2.85 ختصصات علمية

     2.80 ختصصات رشعية 

 ختصصات إنسانية وتربوية   * * 3.28 ختصصات إنسانية وتربوية

درجة أمهية  

استخدام بوابة  

 املستقبل 

 ختصصات علمية   *  3.37 ختصصات علمية

     2.59 ختصصات رشعية 

 ختصصات إنسانية وتربوية   *  3.46 ختصصات إنسانية وتربوية

املعوقات التي حتد  

من تفعيل بوابة  

 املستقبل 

 ختصصات علمية  *   4.06 ختصصات علمية

 ختصصات رشعية  *   3.86 ختصصات رشعية 

     3.13 ختصصات إنسانية وتربوية

 0.05* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 

( وجــــــــود فــــــــروق دالــــــــة عنــــــــد 9يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول رقــــــــم )

 على النحو اآلتي: 0.05مستوى 

 درجة استخدام بوابة املستقبل:  ▪
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بوابة   .1 استخدام  درجة  محور  في  دالة  فروق  توجد 

علمية،   )تخصصات  في:  العينة  أفراد  بين  املستقبل 

)تخصصات   في:  العينة  أفراد  وبين  شرعية(،  تخصصات 

في:   العينة  أفراد  لصالح  وذلك  وتربوية(،  إنسانية 

 )تخصصات إنسانية وتربوية(.

 ستقبل:  أهمية استخدام بوابة امل  ▪

استخدام        .1 أهمية  درجة  محور:  في  دالة  فروق  توجد 

بوابة املستقبل بين أفراد العينة في: )تخصصات شرعية(، 

)تخصصات علمية(، وذلك لصالح   في:  العينة  أفراد  وبين 

 أفراد العينة في: )تخصصات علمية(.

بوابة   .2 استخدام  أهمية  في محور: درجة  دالة  توجد فروق 

د العينة في: )تخصصات شرعية(، وبين  املستقبل بين أفرا

وذلك  وتربوية(،  إنسانية  )تخصصات  في:  العينة  أفراد 

 لصالح أفراد العينة في: )تخصصات إنسانية وتربوية(.

 

 

 املعوقات التي تحد  من تفعيل بوابة املستقبل:  ▪

توجد فروق دالة في محور املعوقات التي تحّد من تفعيل   .1

ينة في: )تخصصات إنسانية بوابة املستقبل بين أفراد الع

علمية(،   )تخصصات  في:  العينة  أفراد  وبين  وتربوية(، 

 وذلك لصالح أفراد العينة في: )تخصصات علمية(. 

توجد فروق دالة في محور املعوقات التي تحد من تفعيل   .2

بوابة املستقبل بين أفراد العينة في: )تخصصات إنسانية 

)تخصصا في:  العينة  أفراد  وبين  شرعية(،  وتربوية(،  ت 

 وذلك لصالح أفراد العينة في: )تخصصات شرعية(. 

 الفروق باختالف املؤهل العلمي:  .2

قام         العلمي  املؤهل  ملتغير  الفرض  هذا  من  للتحقق 

ت   اختبار  باستخدام  الفروق    (T-Test) الباحث  لداللة 

  
ً
تبعا الفروق  على  للتعرف  مستقلتين؛  مجموعتين  بين 

الختالف متغير املؤهل العلمي، كما هو موضح في الجدول  

 (. 10رقم ) 

الف املؤهل (: اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاور مقياس استخدام بوابة املستقبل باخت 10جدول )

 العلمي

 العدد املؤهل العلمي  املحور 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 درجة استخدام بوابة املستقبل
 1.15 2.96 256 بكالوريوس 

 غير دالة  0.466 0.73
 1.18 3.08 61 ماجستير 

درجة أهمية استخدام بوابة 

 املستقبل

 1.35 3.27 256 بكالوريوس 
 غير دالة  0.347 0.94

 1.39 3.09 61 ماجستير 

املعوقات التي تحد  من تفعيل 

 لبوابة املستقبل

 0.98 3.75 256 بكالوريوس 
 غير دالة  0.101 1.65

 0.95 3.52 61 ماجستير 

 

( أن قـــيم )ت( غيـــر 10يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )

دالــة فــي املحــاور: )درجـــة اســتخدام بوابــة املســتقبل، درجـــة 

أهميـة اســتخدام بوابــة املســتقبل، املعوقـات التــي تحــد مــن 

تفعيل بوابة املسـتقبل(، وهـذا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق 

ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اســـتجابات عينـــة الدراســـة تجـــاه 

محــاور مقيــاس اســتخدام بوابــة املســتقبل، تعــود الخــتالف 

ــــة.املؤ  ـــ ــــراد العينـ ـــ ــــي ألفـ ـــ ــــل العلمـ ـــ وقــــــــد ُيعــــــــزى هــــــــذا إلــــــــى أن  هـ

 على اختالف مؤهالتهن العلمية إال أنهن يعملن  املعلمات

 

 

 

فـــي بيئـــة واحـــدة تشـــترك فيهـــا كـــل الظـــروف واإلمكانـــات، ممـــا 

 يجعل فرص التباين محددة.  

 الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة: 

ــرة         للتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض ملتغيـــر عـــدد ســـنوات الخبـ

ــار ت  ـــ ـــــتخدام اختبـــــ ـــــث باســـــ ــام الباحـــــ ـــ ـــــــة  (T-Test)قـــــ ـــ لداللـ

الفــروق بــين مجمــوعتين مســتقلتين؛ للتعــرف علــى الفــروق 

 الخـــــتالف عـــــدد ســـــنوات الخبــــرة، كمـــــا هـــــو موضـــــح فـــــي 
ً
تبعــــا

 (.11الجدول رقم )
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)ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة تجاه محاور مقياس استخدام بوابة املستقبل باختالف (: اختبار 11جدول )

 عدد سنوات الخبرة

 العدد عدد سنوات الخبرة  املحور 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

درجة استخدام بوابة 

 املستقبل

 0.80 2.16 46 أقل من عشر سنوات  
7.01 0.000 

دالة عند مستوى 

 1.15 3.13 271 أكثر من عشر سنوات  0.01

درجة أهمية استخدام  

 بوابة املستقبل 

 1.07 2.50 46 أقل من عشر سنوات  
4.83 0.000 

دالة عند مستوى 

 1.36 3.36 271 أكثر من عشر سنوات  0.01

املعوقات التي تحد من 

 تفعيل بوابة املستقبل 

 0.63 3.93 46 أقل من عشر سنوات  
2.37 0.020 

دالة عند مستوى 

 1.02 3.67 271 أكثر من عشر سنوات  0.05

 ( رقم  الجدول  من  عند  11يتضح  دالة  )ت(  قيم  أن   )

بوابة    0.05مستوى   استخدام  )درجة  املحاور:  في  فأقل 

املستقبل،   بوابة  استخدام  أهمية  درجة  املستقبل، 

وهذا   املستقبل(،  بوابة  تفعيل  من  تحد  التي  املعوقات 

يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  

بوابة   استخدام  مقياس  محاور  تجاه  الدراسة  عينة 

املستقبل، تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة،  

الفروق تلك  عشر    وكانت  من  )أكثر  الخبرة  ذوي  لصالح 

املستقبل،   بوابة  استخدام  )درجة  املحاور:  في  سنوات( 

كانت   حين  في  املستقبل(،  بوابة  استخدام  أهمية  درجة 

في   سنوات(  عشر  من  )أقل  الخبرة  ذوي  لصالح  الفروق 

 محور: )املعوقات التي تحد من تفعيل بوابة املستقبل(. 

لمات ذات الخبرة وقد ُيعزى هذا األثر إلى أن املع

العالية في التعليم قد يكن أكثر دراية بأهمية االستخدام؛ 

مسيرتهن   خالل  متعددة  دورات  على  حصلن  ألنهن  وذلك 

وتجاوزن   االستخدام،  عملية  تيسير  في  ساهمت  املهنية، 

وفي  للتقنية.  األمثل  التفعيل  عملية  في  العقبات  أغلب 

ن صعوبة أكبر  املقابل نجد أن املعلمات األقل خبرة يواجه

ذلك  في  السبب  يعود  وقد  املستقبل،  بوابة  استخدام  في 

أدوات   على  كافية  تدريبية  لدورات  الخضوع  عدم  إلى 

 التعلم الرقمي.  

راسةتوصيات  ِّ
 : الد 

املستمر   التدريب  بضرورة  الباحث  يوص ي 

فّعال،   بشكل  املستقبل  بوابة  استخدام  على  للمعلمات 

ومهارات   قدرات  وتطوير  التدريبية،  االحتياجات  وحصر 

التعلم   بيئات  مع  يتوافق  بما  أدائهن  وتحسين  املعلمات، 

املناسبة   التعلم  بيئة  تهيئة  إلى  باإلضافة  الرقمية. 

املستقبل،   بوابة  العبء الستخدام  تخفيف  على  والعمل 

املستقبل،   بوابة  استخدام  من  ليتمكن  املعلمات؛  عن 

بوابة   أدوات  استخدام  كيفية  على  الطالبات  وتدريب 

املستقبل. مع االستمرار في إجراء املزيد من الدراسات التي  

التعليم في  التعلم  منصات  بتوظيف  عنى 
ُ
املراحل   ت في 

ا املعوقات  ودراسة  املختلفة،  من  الدراسية  تحّد  لتي 

الطالبات،   نظر  وجهة  من  املستقبل  بوابة  استخدام 

 وأولياء األمور، وإدارة املدرسة. 
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 (PISAوفق إطار بيزا )فاعلية مقرر دراس ي مقترح في تنمية الثقافة الرياضية 

 لدى طالبات الصف األول الثانوي 
 (2)ناعم بن محمد العمري د.     ، ( 1)املقبل منيرة بنت عبدالعزيز د. 

 ( هـ1442 /2/ 13وقبل - هـ16/8/1441للنشر قدم )

الرىىاي.    مقىى د  دايىىقت مقفىىال قىىة الرقاضىى، ال راةىىا،ل تم  ضىى، ضاعاالىى  قىىة  الاف ىىا لىىد   البىىا  ال ىى  ا ت  عىىدا  إهدف البحث إلىى  املستخلص:  

قىىىة إ ىىىد  املىىىدادة الراي.رىىى، (  البىىى، مىىى  ال ىىى  ا ت  30م املىىىاشب  ىىىب  الل  رثىىىتل  اىىىث  م.يىىى  ال ااىىى، مىىى   خد  سىىىل  تللحقاىىىه اهىىىداف البحىىىث ا

(  تخا ىى  الالىىالى إلىى  توىى.  ضىى ت   الىى، PISA 2012بلديا، ال راضل ت م بااء مق ٍد مقفاٍلل تاخلباد قة الرقاض، ال راةا، مل.اضه مع إ اد بيىى ا  

ا عاىىىد م)ىىىل.    اد الرقاضىىى، ال راةىىىا، خلبىىى اللجباقىىىيت القبوىىىة تالب ىىىد    قىىىة  م ل.عىىى، البحىىث( بىىىيت مل.سىىىجا   دوىىىا   البىىىا  α≤0.05إ  ىىالا 

ا كبيىىا كىىات لالقىى د الددايىىقت املقفىىال   ىىم ا ىى ت (ل ل ىىا ا اللجباىىه الب ىىد   تاللقىى.رم كمىىو تقىىة علااا) ىىا  ال اىىواول الل.فاىى ل الل )ىىيا قىىة  وىىد 

م  عىىد  اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد   ا ائ ىى  قىىة عاىىد مقاديىى،  م ل.عىى، البحىىثلىىد   البىىا   الاىى، الرقاضىى، ال راةىىا،  د 
 
تقىىة ةىى.ء يلىىالى البحىىث دىى

ت ت اد  الل اىىىام مقىىى داٍ  قىىىة الرقاضىىى، ال راةىىىا،ل ت ىىىددري امل الىىىا  عوىىى   الاف ىىىال ت  ىىىليت ا خلبىىىادا  اسىىى ا، ماىىىا  ،    سىىى ا،  .صىىىاا  اب  هىىىا  باىىى 

 (  كلا  م ادفاال عد  م  امل.ة.عا  البحرا، PISAاخلباد بي ا  

  الرقاض، ال راةا،ل بي ال ا خلبادا  الدتلا،: ملفتاحيةالكلمات ا
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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. 
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: مقدمة

 مىىىىىىىىا ي ىىىىىىىى  ب  اهلاىىىىىىىى، 
 
قىىىىىىىىة املىىىىىىىىدادة الجىىىىىىىى   لىىىىىىىى  ل ا

ل تقة م.ادى  ا ياىا  هابلقداد ا سل ا   ما  خادج اس.اد 

 
 
الا.ما، املخلا ،ل تالن  ، التت  حققها امل لل ا  ي ا ،

لىللك  تاالس)ىب، لا راةىىاا   ضى  بىد مىى  اك )ىا  الجالىىي 

ددد ىىىى  عوىىىى  ت الاىىىى، املهىىىىادا  اللجباقاىىىى، امل  بجىىىى، باملىىىىا  ل 

 اسلخدامها 

تاىىىىىىىىىىىيا ما لىىىىىىىىىىى، الل ىىىىىىىىىىىاتت ا دل ىىىىىىىىىىىا   تاللالاىىىىىىىىىىى، 

 Organization for Economic Cooperation and 

Development- OECD, 2013  ت ىد  ( إلى  ات ال راةىاا

ا ا  مهلىى، لااىىبا  مل.اوهىى، مىىا يل  ةىى.ت لىى  مىى   حىىديا  

قىىة ال)ىىاادا  ال الاىى، تامل لل اىى، تاملهااىى، تال خ ىىا، قىىة 

 اىىىىىا) م الا.ماىىىىى،  تهىىىىىلة امل ىىىىىا   امللا.عىىىىى،  سىىىىىلخداما  

ال راةىىىىىىىىاا   تىىىىىىىىة مىىىىىىىىا ل)ىىىىىىىىف دض  ال ايىىىىىىىىامى الىىىىىىىىدتلة للقاىىىىىىىىام 

 Program for International Student)الجابىىى، 

Assessment- PISA)  ل الىىىىىل     رىىىىىOECD  ل  حىىىىى

الق)ىىىىىىىىىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىىىىىىىىىل  ا اقىىىىىىىىىىىىىىىىى  عااىىىىىىىىىىىىىىىىى  الرقاضىىىىىىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىىىىىىا، 

(Mathematical Literacy) :ضف ىىا املا لىى، ب   ىىا   ضقىىد ع  

 دىىىدد  ال ىىى   عوىىى  تاىىىواو ال راةىىىاا  ت .فا هىىىا ت  )ىىىياها

قىىىىىىة مخلاىىىىىى  ال)ىىىىىىاادا ل ت ل ىىىىىىل  ددد ىىىىىى  عوىىىىىى   ت ق.رلهىىىىىىا

ا  ا سىىىىىىىلد   ال راسىىىىىىىقتل تاسىىىىىىىلخدام امل ىىىىىىىاهام تا وىىىىىىى اء

تا يقىىىىىىىىىىىىىىىاله تا  تا  ال راةىىىىىىىىىىىىىىىا، ل.صىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىىاه ٍ  مىىىىىىىىىىىىىىىال 

  (OECD, 2013  ت  )ياهال تاللسبؤ   ا

امل ىىىجتيا  ت ات ي بىىىي   تاالل مىىىو قىىىة هىىىلا الل  رىىى  

 امل)ىىىىىىىىىىىىلخدم، ضاىىىىىىىىىىىى : يتاىىىىىىىىىىىىواويل تي .فاىىىىىىىىىىىى يل تي  )ىىىىىىىىىىىىيا

يل تايا إل    ث علااا  ياخ ط ضي ا الج    يىو ت ق.رم

 جباىىىىىىىىىىه  ضال اىىىىىىىىىىواو يلجاىىىىىىىىىىي  حديىىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىى    املاىىىىىىىىىىو  

ا ت قىىىىىىديم  ت حىىىىى.ر  امل.ادىىىىىى ال راةىىىىىاا ل  مل ا  ف ىىىىىا دراةىىىىىا 

الللرىىىا   تا ضفااةىىىا  ال  مىىى،  امىىىا الل.فاىىى  ضال ىىىىل  

 جباىىىىىىىىىىىىىه ا سىىىىىىىىىىىىىىلد   ال راسىىىىىىىىىىىىىقتل تاسىىىىىىىىىىىىىىلخدام امل ىىىىىىىىىىىىىىاهام 

تا وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اءا  تا  تا ل تا اء ا ي)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابا ل ت حااىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو 

ا ياىىى.   الل مىىىو قىىىة تاللقىىى.رم امل ا.مىىىا   ترلجاىىىي الل )ىىىيا

ساا  املاما،ل ت ق.رلهىا ت حديىد لىل ت  )ياها قة  ات الالا

 ( OECD, 2013مد  م ق.لاف ا تماجقاف ا  

تاسىىىىىىىىىىىل لا  ت اد  الل اىىىىىىىىىىىام قىىىىىىىىىىىة امللاوىىىىىىىىىىى، ال  ااىىىىىىىىىىى، 

ال)ىىىىىىىى . ي،ل لال بيىىىىىىىىا عىىىىىىىى  الرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىا،  م ىىىىىىىىجتا 

ضف ىىىا ب   ىىىا يدىىىدد  ال ىىى   عوىىى   حديىىىد  امل  ضىىى، ال راةىىىا،ل تع  

  لال.صىىىىو إلىىىى  ا مىىىىام تضهىىىىم الىىىىدتد الىىىىل   ؤ يىىىى  ال راةىىىىاا

 قىىىىىى.م عوىىىىىى  اسىىىىىىد سىىىىىىاال،ل تعوىىىىىى  اسىىىىىىلخدام ال راةىىىىىىاا  

تالل امىىىىىو م هىىىىىىا بحاىىىىىىث   ىىىىىا با لااوىىىىىىا  ال ىىىىىى   ا ياا اىىىىىى، 

ا  تم)ىىىىىىىؤت  صىىىىىىىا ي   ويىىىىىىىا سىىىىىىىاامي  ت اد   كلىىىىىىى.ا   ض ىىىىىىى 

 ( 11ل  2018الل اامل 

تاالا   قة الل  ر ا  ال)ابق، لارقاضى، ال راةىا،  

ت  ا  ىىا  لحىى.د   ىى.  الل.دىى  عىى  اعلبىىاد ال راةىىاا  ي بىىي 

مىىا    داسىىا،  ىىددة  اخىىو ال  ىى.  ضح)ىىي  ت  دا  ا  ىىا 

 & Vithal اخىىىى ط قىىىىة م  ىىىىم يىىىى.ا ة  اىىىىا  ا ضىىىى ا   

Bishop, 2006  تالرقاضىىى، ال راةىىىا، بىىىللك   اجاىىىه مىىى  )

م م ىىىىاميت الا  رىىىى، الباا
 
لاىىىى، ا وللاعاىىىى،ل  اىىىىث إت الىىىىل ا

( يىىىىىىىىىلم مىىىىىىىىى  خىىىىىىىىى   Vygotskyمىىىىىىىىى  ما ىىىىىىىىى.د ضا .ت)ىىىىىىىىىما  

الل اعو مع البي ، تمع اآلخ ر ل قة سىاا  اوللىا ة ت قىاقة 

 ( 2012تادعة  تراك تالاتل 

كلىىىىىىىىىىىىىا ت ىىىىىىىىىىىىىد  امل  ضىىىىىىىىىىىىى، بال لااىىىىىىىىىىىىىا  ا ساسىىىىىىىىىىىىىا، قىىىىىىىىىىىىىة 

ال راةىىىىىىىىىىاا ل تاملهىىىىىىىىىىاد  قىىىىىىىىىىة اسىىىىىىىىىىلخدامها  مىىىىىىىىىى  امللجابىىىىىىىىىىا  

 National Council ofال ىىا     ا ساسىىا، لالىى.ا  

Teachers of Mathematics- NCTM, 2000  ا مى  )

الىىىىل  يل.اضىىىىه مىىىىع  حقاىىىىه القالىىىى، الا  اىىىى، لا راةىىىىاا  قىىىىة 

تقىىىىىىىىىة  جىىىىىىىى.ر  مهىىىىىىىىىن م تتفىىىىىىىىىال هم   ل اىىىىىىىىا  ا ضىىىىىىىىى ا  الا.ماىىىىىىىى،

ا مىىىىى  اهلاىىىىى، ا  ايىىىىىي اللجباقىىىىىا قىىىىىة يىىىىى.ا ى ت اىىىىىام 
 

تايج دىىىىى

لهىىىا  ضقىىىد اهللىىى    ىىى  ا
 
لىىىدت  بالرقاضىىىى، ال راةىىىاا  تت ا

د  الرقاض، ال راةا،  ل 
ال راةا،ل ض ا وا.  اض رقاا اْعل 

ا 2006قىىىىىة ال ىىىىىام   ا مددسىىىىىا  مل  اىىىىى، الراي.رىىىىى، إلىىىىى  قىىىىىة ا( مقىىىىى د 

(ل تمرىو ذلىك ض اى  كاىدا DoE, 2011وايىي ال راةىاا   

 Ontario Ministry ofاخىىىى     داسىىىىا، مل ا ىىىىو 

Education- OME, 2004 ) 
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ا مىىىىىىىى   ترل ىىىىىىىىل  م هىىىىىىىى.م الرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىا، عىىىىىىىىد  

قة دا  ال راةاا  بال.ادعل تاسىلخدامها  للرو  املم.يا ل  

قىة مخلاى  ال)ىىاادا ل تالل.اصىو باسىىلخدام لثف ىا ال ايىى،ل 

ت حااىىىىىىىىىىىو الل ويىىىىىىىىىىىا ال راسىىىىىىىىىىىقت ت ق.رلىىىىىىىىىىى ل ت قىىىىىىىىىىىدي  ضالىىىىىىىىىىىد  

 Mathematics  ال راةىىىاا ل تضهىىىىم امل ىىىىادف ال راةىىىىا،

Council of The Alberta Teachers' Association- 

MCATA, 2004  ،إل  ات 2007(  تا اد اب.  را، تعبابا )

 ساىىى ، ا ضىىى ا  مل.اكبىىى،  جىىى.دا  ا ياىىىا  امل اصىىى     لجاىىىي 

اهلاىىىى، ال راةىىىىىاا ل مقىىىىددر  ل اات يم.يىىىى.ا مرق ىىىىيت دراةىىىىا  

الرقىىىىىىىى، كلىىىىىىىىا  لجاىىىىىىىىي إي اباىىىىىىىى، يح.هىىىىىىىىال  ا  اهىىىىىىىىا لىىىىىىىىد  م ت 

بىىىىىىىىالا د تضهىىىىىىىىم امل.ادىىىىىىىى  ال لااىىىىىىىى، قىىىىىىىىة ال راةىىىىىىىىاا ل مرىىىىىىىىو 

ال )ىىىىىىىىىىى.  ت وىىىىىىىىىىى اء القااسىىىىىىىىىىىىا ل تالقىىىىىىىىىىىدد  عوىىىىىىىىىىى  م.اوهىىىىىىىىىىىى، 

املاو   ت اهال تاسلخدام الاث، ال راةا، قة الل.اصول 

ا  تقىىىىىة امللاوىىىىى، ال  ااىىىىى، ال)ىىىىى . ي،  اىىىىىات    تالل ويىىىىىا دراةىىىىىا 

 -ب يامى اللج.ر  املنهت مل امت ال ا.م تال راةاا    لويت( 

ل ىىى  ت اد  الل اىىىام  قالبىىى  اللددر اىىى، م.ةىىى.  قىىىة  -الىىىل  ي  

ا مىىى  القىىىددا  ال راةىىىا،  ا عىىىد   الرقاضىىى، ال راةىىىا،ل م للىىىد 

عااصىىىىىىى  لهىىىىىىىال تتىىىىىىىىة: صىىىىىىىاا ، امل.ادىىىىىىىى  بج رقىىىىىىى، دراةىىىىىىىىا،ل 

اسىىىىلخدام امل ىىىىاهام تا وىىىى اءا  ال راةىىىىا،  يىىىىو امل)ىىىىالول 

  )ىىىىيا الاىىىى.ا ى ت ق.رلهىىىىال الل ويىىىىا ال راسىىىىقتل ت  دا   تد 

  ىى ك،  جى.ر  لتخىىدما  الل االاىى،ل   راةىاا  قىىة ال ىالمال

ا  ىىا ظ  ىى  ي   تاىىالا   قىىة  اىىك املم.يىىا  ات القىىددا ل      (

تسىىىىالو  سىىىلخدام ال راةىىىىاا  ت جباقهىىىىا قىىىىة  سىىىى.   لي)ىىى 

 م.اد  ا ياا  الا.ما، ت و ماو ) ا 

ا  د بىىاط الرقاضىى، ال راةىىا، بل ىىام     ا ياىىا  تي ىى  

  ضقىىىد اسىىىىف دف اخلبىىىاد بيىىىى ا اىىىالا.ماىىى، تال.فا 
 

، م)ىىىىلقب 

 PISA  قىىىة علىىى  ا خام)ىىى، ل الجابىىى،( داىىىاة م)ىىىل.اها لىىىد

عاىىىىىى    تدىىىىىىدم ا  ىىىىىىاد ال لوىىىىىىة لا راةىىىىىىاا  قىىىىىىة بيىىىىىى ا 

 PISA  )2012)1  ا لارقاضىىىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىىىا،ل ا دسىىىىىىىىىىىىىىلا  ت  ر ىىىىىىىىىىىىىى 

تعلااا) ىىىال تالقىىىددا  التىىىت ت للىىىد عاي ىىىا  كلىىىا عىىى ض امراىىى، 

لم  سىىىى اف ا  تدىىىىد  ( باىىىىاء  عوىىىى     ىىىى، PISAاخلبىىىىاد بيىىىى ا  صىىىى 

 (:OECD, 2013  تةل مم.يا  دلي)،

 ا ياا اىىىى، : تاىىىىواو امل.ادىىىى تاىىىىلوت  العمليـــــات: -

ال  .فا  امل اهام تا يقاله تا وى اءا   ال راةىا، دراةا 

ال راةىىىىىىا،  الىىىىىىالى  )ىىىىىىيا ال لقىىىىىىة  ىىىىىىو املاىىىىىىو   ال راةىىىىىىا،

  تت للىىىىد قىىىىة سىىىىاا  امل.دىىىى  الىىىى.ادعة ات ا ياىىىىاتا ت ق.رلهىىىىا

ل الىر ث عوىى  سىبع دىددا  دراةىا، اساسىىا، ال لااىا هىلة 

(ل Mathematization: الل.اصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول تالفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايا   تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

سىىىىىىىىىىىىىىىىلد   ت قىىىىىىىىىىىىىىىىديم ا   ىىىىىىىىىىىىىىىىبل تابلمىىىىىىىىىىىىىىىىاد تالللراىىىىىىىىىىىىىىىىول تا  

سىفاا ا اا   يىو املاىىو  ل تاسىلخدام ال مى.  تالاثىى، ا  

 تال لااا  ال اا،ل تاسلخدام ا  تا  ال راةا، 

 
1 : ( بيزا  دورة  على  االعتماد  )PISAأييت  العام  يف  دورة كان  2012(  آخر  (، ألهنا 

الرايضية،   الثقافة  على  فيها  )  إذالرتكيز  بيزا  اختبار  رى  ثالث سنوات،  PISAُيج ( كل 
على أحد اجملاالت: الرايضيات،    -(2000منذ بدء تطبيقه عام )–ويركز يف كل دورة  

 ابلتناوب، يف حني يكون الرتكيز على اجملالني اآلخرين بشكل أقل. العلوم، القراءة،  

تض تعىىىىىى : اللثيىىىىىىا تال  دىىىىىىا ل ال ىىىىىى ا   املحتـــــــوى: -

    للا  تالامول الولا،ل الباايا  تا  

ـــــــيا : - ـــ ـــــ ـــ تاصىىىىىىىىىىىىىىىىىااض : ال خ ىىىىىىىىىىىىىىىىىقتل تاملنهىىىىىىىىىىىىىىىىىتل  الســ

 تامل للعةل تال امت 

 ,OECDا  ىاد  ( مم.يا  هىلا 1تر.ضا الامو  

2013 ) 

 
 : نموذج عملي للثقافة الرياضية(1)شكل

 

ا لاىىىىىىىددوا  التىىىىىىىت  ا  ق ر اىىىىىىى  م ا  ىىىىىىىاد  .   ىىىىىىى  كلىىىىىىىا دىىىىىىىد 

  إذيح ىىىىو عاي ىىىىا الجالىىىىيل 
 

اسىىىى ا، ا خلبىىىىاد ت دوا ىىىى  .     ىىىى

ا  بال )ىىات  عوىى  ال ىى ت  ا دم ىى، لالحلىى. ل تاال )ىىات  اي ىى 

عوىىىىىى  ال)ىىىىىىىاادا  ا دم ىىىىىىى،ل قىىىىىىىة  ىىىىىىيت  لىىىىىىى.   عوىىىىىىى  ال لااىىىىىىىا  
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ل بلىىىىىىىا تاللقىىىىىىى.رم الىىىىىىىر ث: ال اىىىىىىىواو تالل.فاىىىىىىى  تالل )ىىىىىىىيا

٪ل عوىى  الفا يىىي  تعوىى  هىىلا ا سىىاة 25٪ل 50٪ل 25ن)ىى ل  

  م)ىل.را ل ا ياهىىا الجى   قىة الرقاضى، ال راةىا، إلى  اصى  

امل)ىىىىىىىل.  الرالىىىىىىىث ا يىىىىىىىد ت  ىىىىىىىد  ا ت ل تاع هىىىىىىىا ال)ىىىىىىىا ة  

 ,OECDا  نىىىىط املجاىىىى.  لاا ىىىىال قىىىىة ادل ىىىىا  امل  ضىىىى،  

2013 ) 

 ىىىىىىى  عىىىىىىىد   داسىىىىىىىا  ب يىىىىىىىامى بيىىىىىىى ا  
 
( PISAتدىىىىىىىد تف

ب.د يىىىىىىىىىى  تسىىىىىىىىىىل.دمات  داسىىىىىىىىىى، ضبحرىىىىىىىىىى  بجىىىىىىىىىى   مخلا ىىىىىىىىىى،ل 

 Burddett & Sturman, 2013 ىى  امللثيىىاا  التىىت   )

(ل PISAة ا اء الجىىى   ال ايجىىىايايت قىىىة اخلبىىىاد بيىىى ا   ىىىؤ   قىىى

ل ىىىىىىى، الجىىىىىى   با سىىىىىىى ا، تا  ىىىىىى  ال امىىىىىىى، ت .صىىىىىىا  
 
إلىىىىىى  ات ا

ل خلبىىىادا  الدتلاىىىى،   ىىىىؤ   قىىىىة ا ائ ىىىىم ضي ىىىىا  ت ق ىىىىق   خ ىىىى  

( ا   ب يامى  ددرثت قة  ح)  م)ىل.  ا اء 2014ت س.قة  

 ىىى   ال ىىىى يت ا ت  تالرىىىىانا الرىىىىاي.  قىىىة دجىىىى ل قىىىىة اسىىىى ا، 

الدداسىى، يلىىالى (ل ضواىى   PISAخلبىادا  الدتلاىى، بيىى ا  ا  

عىىىىى   ح)ىىىىىى   قىىىىىىة ا اء الجىىىىى  ل تاتصىىىىىى  بل ىىىىىىليت املاىىىىىىا ب 

الدداسىىىىىا، اللىىىىىددربا  ا خاصىىىىى، با خلبىىىىىادا  الدتلاىىىىى،  كلىىىىىا 

( ضاعااىىىىىى، يلىىىىىى.ذج  ىىىىىىدد د دىىىىىىالم عوىىىىىى  2017بحىىىىىىث عباىىىىىىد   

( قىىىىة  الاىىىى، مم.يىىىىا  ال ااعىىىى، ال راةىىىىا، PISAاناىىىىج، بيىىىى ا  

ةا، لد      ال   ا ت  الراي.  بل  ل تالرق، ال را

تا ب ىىىىىىى  الدداسىىىىىىىى، ضاعااىىىىىىىى، الالىىىىىىىى.ذج قىىىىىىىىة  الاىىىىىىىى، امللثيىىىىىىىىاي  

 اللا  يت 

( إلىىىىىى  اهلاىىىىىى، Doyle, 2007كلىىىىىىا ا ىىىىىىاد  ترىىىىىىو  

ملادس، امل ام لب   ا  تاد قة  الا، الرقاضى، ال راةىا،ل 

د 
 
تمن ا   ل املاىو  ل تا سىللا  لاقا ىا  الجى  ل تاكى

املهىىام ال راةىىا، امل  بجىى، با ياىىا  الا.ماىى، قىىة دضىىع عوىى   تد 

 ؤ   البي ، ال ى ا، رلو  ات م)ل.  الرقاض، ال راةا،  ت 

ال ب  ح.رى  مى  مم.يىا  ما يى، تم ا.رى،ل قىة  ل.فاى  مىااي ى 

 ( Korbel, 2015م)ل.   قاض، الج   ال راةا،  

 دا ىىى، م هىىى.م الرقاضىىى، ال راةىىىا، تعوىىى  الىىى  م مىىى  

ا  إ  ات هاىى التىىت  -ا وا اىى، -ا  الوريىا مىى  الدداسىا  ن)ى ا 

اسىىىىف دض  دااسىىىىها تم  ضىىىى، ضاعااف ىىىىا قىىىىة  ح ىىىىاو الجىىىى   

تك ىىىاء) م  كلىىىا قىىىة ال ابىىىيتل ت ي لاىىىدال ت يدتيي)ىىىاال ت ياهىىىا 

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

Zulkardi & Darmawijoyo, 2015; Villena, 2008  )

ا   ( م)ىىىىىىىىىىىل.  2016  م سىىىىىىىىىىىا اسلق ىىىىىىىىىىى   داسىىىىىىىىىىى، تع ااىىىىىىىىىىى 

الرقاض، ال راةا، لد  الج   تالجالبا  ب ايامى الدبا.م 

ال ىىىىىىىام قىىىىىىىة الفاباىىىىىىى، قىىىىىىىة م ىىىىىىى ل تافهىىىىىىى   الالىىىىىىىالى ايخ ىىىىىىىاض 

م)ىىىىل.  ا اء ال ااىىىى،ل تاتصىىىى  الدداسىىىى، بل ىىىىليت ب يىىىىامى 

ا قىىىىة الرقاضىىىى، ال راةىىىىا،ل تالل.عاىىىى، ب هلاف ىىىىا   الىىىىدبا.م مقىىىى د 

 
 
 ال. اىىىىىد 

 
    اىىىىىمو تت ىىىىىد  هىىىىىلة الدداسىىىىى،

 
ا  التىىىىىت دكىىىىى ع ااىىىىى 

صىى رع عوىى  م هىى.م الرقاضىىى، ال راةىىا، ي )ىى  امل)ىىف دف قىىىة 

البحىىىىث ا يىىىىالةل ت ااتللىىىى  بالقاىىىىاةل إ  ات البحىىىىث ا يىىىىالة 

ال  ىىىىى،  .صىىىىى همب  ليىىىىى   بالل ا لىىىىى  إلىىىىى   ابىىىىى، الل اىىىىىام ال ىىىىىام

داىاة م     ات  امل)ف دض، بالرقاض، ال راةا،ل كلا اي   

 يم ت   ري مق د مقفال للالاف ا الرقاض، ال راةا، إل   قد

( 2008امليوىىىىىىة  ضحىىىىىى  ال ااىىىىىىد    تعوىىىىىى  امل)ىىىىىىل.  

 ىىىىىى.اض  مم.يىىىىىىىا  الرقاضىىىىىىى، ال راةىىىىىىىا، قىىىىىىىة كلىىىىىىىي ال راةىىىىىىىاا  

بال ىى .ف ال ااىىا مىى  امل  اىى، ا بلدالاىى،ل ضىى فه   الالىىالى 

ات الولىىىىي    حقىىىىه الوريىىىىا مىىىى  املم.يىىىىا ل ضقىىىىدم البا ىىىىث 

ال تاتصىق  بلىدد د مقى د لجى ا مقفا      كااى، الفاباى،   .د 

   ا.ات ي قاض، ال راةاا ي 

م)ىىىىىل.  الرقاضىىىىى،  ضالح)ىىىىىيتتااىىىىىاء  عوىىىىى  مىىىىىا سىىىىىبهل 

 ال راةىىىىا، لىىىىد  الجىىىى    يسب ىىىىة ال لىىىىو عوىىىى   عىىىىم املاىىىىا ب

بل.اد  ملا.ع، م   اىا  الجالىي الا.ماى،ل تمى  تفا لى  

امل)ىىىلقباا،  مىىىع الل كاىىىد عوىىى  مهىىىادا  الل.اصىىىول تالل مىىىول 

 راةىىىىىىىىىىىىىا،ل تاسىىىىىىىىىىىىىىلخدام لثىىىىىىىىىىىىىى، تالىىىىىىىىىىىىى ا  بىىىىىىىىىىىىىىيت امل ىىىىىىىىىىىىىىاهام ال

ال راةاا  تا تا) ال تت  اع ايخ اط الجى   قىة الل امىو 

د ىىى  
 
مىىىع امل.ادىىى  تاملاىىىو   امل  تةىىى، عاىىىي م  تهىىىلا مىىىا اك

 ىىىىىىىى  ي ىىىىىىىىىاد  جباىىىىىىىىه الرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىا، ا  باىىىىىىىىا  التىىىىىىىىت   ب  

 ,Christiansen  اإ  الاى   اب يام ى  ا ات  داسىا   امقى د  ب.صى   

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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 مشكلة البحث:

الجالىىي عوى  ضهىىم دىدد   امىت الرقاضى، ال راةىىا،       

ت)ىىللد خ ال ىىها  إذ  تد ال راةىىاا  قىىة ال ىىالم امل اصىى ل

تم املهىىىىىىا مىىىىىى   جباقىىىىىىا  ال راةىىىىىىاا  قىىىىىىة ا ياىىىىىىا  ال.اد اىىىىىى، 

 DoE, 2011  ا م ىىىاميت (  تت ىىىد الرقاضىىى، ال راةىىىا، مم.يىىى 

ا  م ىىىىىىىىىىىىاييا ال. يىىىىىىىىىىىىا  ا ساسىىىىىىىىىىىىا، املاىىىىىىىىىىىىفاك،  ااتللىىىىىىىىىىىى  مهلىىىىىىىىىىىى 

 The Common Core State Standardsلا راةىاا   

for Mathematics- CCSSM ل ضقىد دكى    اىك امل ىاييا)

إك)ا  الج   مهادا  عالا، قة ا ي)ا ل كلا اتلى    عو 

عاايىىىىىىىىى، ضالقىىىىىىىىى، باملاىىىىىىىىىو   ال راةىىىىىىىىىا، تع دف ىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىال.ادعل 

 Nationalالاللوىىىىىى، ال راةىىىىىىا،   تاهللىىىىىى  بللادسىىىىىى،

Governors Association Center for Best Practices 

and Council of Chief State School Officers- 

NGA Center & CCSSO, 2010 ) 

لهىا 
 
ا قة سىا ، ت اىام ال راةىاا  تت ا للا ي ا   الا 

ا هللىىىىىام ب ضىىىىىع م)ىىىىىل.  الرقاضىىىىى، ال راةىىىىىا، لىىىىىد  الجىىىىى   

الفاكيى  اب  هىا تالجالبا ل تذلك م  خ   عد  مؤ ى ا ل 

تهىىى. مىىىا (ل PISAعاي ىىىا قىىىة ال ايىىىامى الىىىدتلة للقاىىىام الجابىىى،  

ا ال. يىىا  امللحىىىد  ك مىى  الىىدت  إلىىى  ا هللىىام   ىىال   عىىا عىىد  

 ;Altieri, 2010 تواىىى.  اض رقاىىىا تاسىىىفاالاا ا م رواىى، 

Australian Council for Educational Research- 

ACER, 2019; DoE, 2011 ) 

تاالس)ىىب، لاللاوىى، ال  ااىى، ال)ىى . ي،  ضقىىد تد   

اىىى، بيىىىى ا إ ىىىادا   علبىىىىاد يلىىىالى الجابىىىى، قىىىة ا خلبىىىىادا  الدتل

 PISA  ا لقاىىىىىىىىاة ا  اء  ةىىىىىىىىل  اهىىىىىىىىداف  جىىىىىىىى.ر (ل مؤ ىىىىىىىى  

املاىىىىا ب تاسىىىىفاا ا اا  الل اىىىىام تاللقىىىى.رم  ت اد  الل اىىىىامل 

    ا(ل تاال  ىىىىىىىو ضقىىىىىىىد  ىىىىىىىادك  امللاوىىىىىىىى، قىىىىىىىة اخلبىىىىىىىاد بيىىىىىىىى ا 

 PISA  2018( قة  تد  ال ام ) 

تقىىىىىىىىة مجاىىىىىىىىع ال  ىىىىىىىىو الرىىىىىىىىانا مىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىام الددايىىىىىىىىقت 

)ىىىىىىىىل.  الرقاضىىىىىىىى، هىىىىىىىىى(  اسىىىىىىىىلجاع البا رىىىىىىىىات م1438-1439 

ال راةىىىىىا، لىىىىىد   البىىىىىا  ال ىىىىى  ا ت  الرىىىىىاي.  قىىىىىة مدياىىىىى، 

م ل ااىىىىى،   
د 

 
ال رىىىىاضل مىىىى  خىىىىى   اخلبىىىىاد دامىىىىا ب عىىىىىدا ةل تدىىىى

(  البىىىىىىىى،  تاتضىىىىىىىىي  الالىىىىىىىىالى ات 83اسىىىىىىىىلج عا، د.امهىىىىىىىىا  

٪( مىىىى   البىىىىا  ال ااىىىى، لىىىىم يل ىىىىات ت امل)ىىىىل.ريت 52 ىىىى.الة  

بقاىىى، ا ت  تالرىىىانا قىىىة الرقاضىىى، ال راةىىىا،ل قىىىة  ىىىيت  ققىىى  

الجالبىىىىىىا  بدايىىىىىى، امل)ىىىىىىل.  الرالىىىىىىثل  اىىىىىىث كىىىىىىات مل.سىىىىىى  

(  الددوىىىىىىىىىىىىى، 16( مىىىىىىىىىىىىى   5.83امل لىىىىىىىىىىىى.  الووىىىىىىىىىىىىىة لاىىىىىىىىىىىىىددوا   

٪(  تامىىىىىىىىا بالس)ىىىىىىىىىب، ل لااىىىىىىىىىا  36.44المااىىىىىىىى،(ل ا  بس)ىىىىىىىىىب،  

الرقاضى، ال راةىىا، الىر ثل ال اىىواو تالل.فاى  تالل )ىىيا 

تاللق.رمل ضقد باث  ن)ي مل.سجا   دوا) ا إل  الددو، 

٪(ل 39.66٪(ل ت 36.13٪(ل ت 33.88علااى،:  ال  م  لمىو  

عوىىىىىى  الفا يىىىىىىي  تكاهىىىىىىا ن)ىىىىىىي ماخ  ىىىىىى،ل تاىىىىىىيا إلىىىىىى  ةىىىىىى   

م)ىىىل.  الرقاضىىى، ال راةىىىا، عامىىى،ل تكىىىو علااىىى، عوىىى   ىىىد   

 ته. ما ي )ه مع ما 

كاىىىىى   عاىىىىى  يلىىىىىالى  ابىىىىى، امللاوىىىىى، قىىىىىة اخلبىىىىىاد بيىىىىى ا 

 PISA 2018( قة ال ام  OECD, 2019   ) 

ظ ات هاىىىا   اوىىى، تاالل مىىىو قىىىة  اىىىك الالىىىالى  ي     ىىى 

، للالا، الرقاض، ال راةا، لد   اب، امل  ا، الراي.ر،  ماس 

قىىىىة امللاوىىىىى،ل ك.  ىىىىىا امل  اىىىىى، التىىىىت يلوىىىىى  ات يسلقىىىىىو الجالىىىىىي 

  ىىىدها إلىىىى  عىىىىالم ال.فا ىىىى، تال لىىىو  ترلوىىىى  ات يمىىىى.ت ذلىىىىك 

ع    ره  قديم مق د  دايقتل يق.م عو  م ىاميت م هى.م 

 قىىىة فىىىو 
 
اعللىىىا  ا  ىىىاد الىىى. ات الرقاضىىى، ال راةىىىا،ل خاصىىى،

و م اىىىىد إ اد  ها ىىىى،  قىىىى.رم  بىىىى  ملاىىىىا ب الل اىىىىام ال ىىىىام مىىىى  د 

    ى.ضيا بى امى اخلاادرى، م  ضاى، 
الل اام تاللىددري املل ىل 

تمهادرىىىىىىىىىى، ت جباقاىىىىىىىىىى،  ها ىىىىىىىىىى،  قىىىىىىىىىى.رم الل اىىىىىىىىىىام تاللىىىىىىىىىىددريل 

2019 ) 

تقىىىىىىة م ىىىىىىا  ا هللىىىىىىام ب الاىىىىىى، الرقاضىىىىىى، ال راةىىىىىىا،  

( بالل.عاىىىى، ب هلاىىىى، ا د قىىىىاء 2016اتصىىىى   داسىىىى، م سىىىىا   

د   داسىىىىىىىىىىى، ك.داىىىىىىىىىىىو 
 

بل)ىىىىىىىىىىىل.  الرقاضىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىا،  تاكىىىىىىىىىىى

 Korbel, 2015 عوىىىىىى  ا ياوىىىىىى، املف ايىىىىىىد  إلىىىىىى   حقاىىىىىىه )

م)ىل.  عىىاٍ  مىى  الرقاضىى، ال راةىا،  تا ىىاد هىىادا تا.ل)ىىلا  

( إلىى  Haara, Bolstad & Jenssen, 2017تواس)ىىيت  

د الرقاض، ا ياو،  و اء ابحاث   ك  عو  ملادسا   دد 

 ال راةا، تال اامى ال  وا، للج.ر ها 

تااىىىىىاء  عوىىىىى  كىىىىىو هىىىىىلة ا يا اىىىىىا ل تل ىىىىىدم توىىىىى.  ا  

 ااتلىىىى  م.ةىىىى.   -عوىىىى   ىىىىد عاىىىىم البىىىىا ريت - داسىىىى، ع ااىىىى، 

ضف ىىىىىىىىىىىىىىىا ما لىىىىىىىىىىىىىىى، الل ىىىىىىىىىىىىىىىاتت  الرقاضىىىىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىىىىا،ل كلىىىىىىىىىىىىىىىا ع  
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(  باسىىل ااء  داسىى، م سىىا  OECDا دل ىىا   تاللالاىى،  

لاوىىىىىىىىى، ال  ااىىىىىىىىى، ال)ىىىىىىىىى . ي، ( يي ىىىىىىىىى، الىىىىىىىىىلك ل ت ت امل2016 

(  ضقىىىىىد دا  البا رىىىىىات PISAبىىىىىدا  ماىىىىىادكا) ا قىىىىىة ب يىىىىىامى  

  هىىلة ال  ىى.  البحراىى،  تعوىى  ذلىىك  
ةىى تد  ا سىىهام قىىة سىىد 

 حىىىد    ماىىىما، هىىىلا البحىىىث قىىىة باىىىاء مقىىى د  دايىىىقت مقفىىىال 

للالاىىىى، الرقاضىىىى، ال راةىىىىا،ل م.وىىىى   لجالبىىىىا  ال ىىىى  ا ت  

قىىة اخلبىىاد مل.اضىىه مىىع الرىىاي. ل تداىىاة ضاعاالىى  قىىة ا ائ ىى  

 ( PISA 2012إ اد بي ا  

 أسئلة البحث:

مىىىىىىىىا بساىىىىىىىىى، املقىىىىىىىىى د الددايىىىىىىىىقت املقفىىىىىىىىىال للالاىىىىىىىىى، الرقاضىىىىىىىىى،  (1

 ال راةا، لد   البا  ال   ا ت  الراي. ؟

مىىىىا ضاعااىىىى، املقىىىى د الددايىىىىقت املقفىىىىال قىىىىة  الاىىىى، الرقاضىىىى،  (2

ال راةىىىىىىا، لىىىىىىد   البىىىىىىا  ال ىىىىىى  ا ت  الرىىىىىىاي.  مىىىىىى  

الرقاض، ال راةا، املل.اضه مع خ   ا ائ   قة اخلباد  

 (؟PISA 2012إ اد بي ا  

 فروض البحث:

  ي.وىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىى   ذت   لىىىىىىىىى، إ  ىىىىىىىىىىالا، عاىىىىىىىىىد م)ىىىىىىىىىىل.   (1

 α≤0.05 ،بىىىىىيت مل.سىىىىىىجا  دوىىىىىىا   البىىىىىىا  م ل.عىىىىىى )

البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د   خلباد الرقاض، 

 ال راةا، قة علاا، ال اواو  

ل.    ي.وىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىى   ذت   لىىىىىىىىى، إ  ىىىىىىىىىىالا، عاىىىىىىىىىد م)ىىىىىىىىىى (2

 α≤0.05 ،بىىىىىيت مل.سىىىىىىجا  دوىىىىىىا   البىىىىىىا  م ل.عىىىىىى )

البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د   خلباد الرقاض، 

 ال راةا، قة علاا، الل.فا   

  ي.وىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىى   ذت   لىىىىىىىىى، إ  ىىىىىىىىىىالا، عاىىىىىىىىىد م)ىىىىىىىىىىل.   (3

 α≤0.05 ،بىىىىىيت مل.سىىىىىىجا  دوىىىىىىا   البىىىىىىا  م ل.عىىىىىى )

البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د   خلباد الرقاض، 

 ةا، قة علاا، الل )يا  ال را

  ي.وىىىىىىىىىد ضىىىىىىىىىى   ذت   لىىىىىىىىى، إ  ىىىىىىىىىىالا، عاىىىىىىىىىد م)ىىىىىىىىىىل.   (4

 α≤0.05 ،بىىىىىيت مل.سىىىىىىجا  دوىىىىىىا   البىىىىىىا  م ل.عىىىىىى )

البحث قة اللجباقيت القبوة تالب د   خلباد الرقاض، 

ا   ال راةا، قة ا خلباد كاا 

 

 أهداف البحث:

باىىىىىاء مقىىىىى د  دايىىىىىقت مقفىىىىىال قىىىىىة الرقاضىىىىى، ال راةىىىىىا،  (1

 الراي.  لا   ا ت  

الواىىى  عىىى  ضاعااىىى، املقىىىى د الددايىىىقت املقفىىىال قىىىىة  (2

 الاىىىى، الرقاضىىىى، ال راةىىىىا، لىىىىد   البىىىىا  ال ىىىىى  

 ا ت  الراي.  

 أهمية البحث:

يلوىىىىىىىى  لاقىىىىىىىىىالليت عوىىىىىىىىى   جىىىىىىىىى.ر  ماىىىىىىىىىا ب ال راةىىىىىىىىىاا    -

 ا سل ا   م  املق د الددايقت املقفال 

يلوىىىىىى  مل امىىىىىىت تم الىىىىىىا  ال راةىىىىىىاا  ا سىىىىىىل ا   مىىىىىى   -

امل الىىى، امل ىىىا ي لالقىىى د الددايىىىقت املقفىىىالل قىىىة  لاىىىو 

الل ىىىىىىى ف عوىىىىىىى  م هىىىىىىى.م الرقاضىىىىىىى، ال راةىىىىىىىا، تاسىىىىىىىىالاي 

  الاف ا ت ق.رلها 

يلوى  ا سىل ا   مىى  اناىج، املقىى د الددايىقت املقفىىال   -

 ( PISAقة ) ا ، الج   تالجالبا   خلبادا  بي ا  

يلو  اسلخدام ا خلباد الل   م بااؤة قة البحثل قة  -

ل.  الرقاضىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىا، لىىىىىىىىىد  الجىىىىىىىىى   داىىىىىىىىىاة م)ىىىىىىىىى

 تالجالبا  

 حدود البحث:

ادل ىى  املقىى د الددايىىقت املقفىىال عوىى  الحــدود املوضــوعية: 

خل)ىى، ض ىى.   ت ىىدا (ل تىىة: املالاىى،ل القاىىاةل ا خىى ال  

تاملخججىىىا ل الباايىىىا ل ا  للىىىا    تاسىىىف دف ال لااىىىا  

 الر ث: ال اواول تالل.فا ل تالل )يا تاللق.رم  ت اات  

ال)ىىىىاادا  ا دم ىىىى،: ال خ ىىىىقتل املنهىىىىتل امل للعىىىىةل ال امىىىىت  

ا مىىىىع إ ىىىىاد بيىىىى ا  كلىىىىا باىىىىت اخلبىىىىاد الرقاضىىىى، ال راةىىىىا، مل.اضقىىىى 

 PISA 2012  ا لل.اضىه اعلىاد  البىا  ال ى  ا ت (ل ي   

الرىىىىىىاي.  مىىىىىىىع ال  ىىىىىى، ال ل رىىىىىىى، التىىىىىىت ل)ىىىىىىىف دضها اخلبىىىىىىاد بيىىىىىىى ا 

 PISA ) 

ه البحىىىىث قىىىىة إ ىىىىد  مىىىىداالحــــدود املكانيــــة:  بىىىى 
 
دة مدياىىىى،  

 ال راضل تتة الراي.ر، ا تل  بحة ع د، 

ه البحىث قىة ال  ىو ا ت  مى  ال ىام الحدود الزمانية:   ب 
 
 

ا 15هل ب.ادىىىىىىىىىىىع  1440-1439الددايىىىىىىىىىىىقت  ا  داسىىىىىىىىىىىا  ( اسىىىىىىىىىىىب.ع 

  )ي اللق.رم الددايقت  ت اد  الل اامل      ( 
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 مصطلحات البحث:

 :Effectivenessفاعلية 

اىىىىىىىىىىىىىى، ب   ىىىىىىىىىىىىىىىا ( ال اعا153ل  2017عىىىىىىىىىىىىىى  ف سىىىىىىىىىىىىىىاد  

ا لالثيىىىىىىىا الىىىىىىىل  يحد ىىىىىىى  امللثيىىىىىىىا  يالس)ىىىىىىىب، الدالىىىىىىى، إ  ىىىىىىىالا 

امل)ىىلقو قىىة م)ىىل.  امللثيىىا اللىىا ع ع ىىا القااسىىا  امللوىى د  

 القباا، تالب دي،ي 

ا ب   ىىىا: اللثيىىىا الىىىل  يحد ىىى   ىىىدد د  تت ىىى ف إو الاىىى 

املقىىىىى د الددايىىىىىقت املقفىىىىىال قىىىىىة  الاىىىىى، الرقاضىىىىى، ال راةىىىىىا، مىىىىى  

بحىىىىىىىىث قىىىىىىىىة ال ىىىىىىىى  ا ت  خىىىىىىىى   ا اء  البىىىىىىىىا  م ل.عىىىىىىىى، ال

(ل PISA 2012الرىاي.  قىة ا خلبىاد املل.اضىه مىع إ ىاد بيى ا  

حىىىىىىىىىد    ىىىىىىىىىم ا  ىىىىىىىىى   ع ىىىىىىىىىا القااسىىىىىىىىىيت القبوىىىىىىىىىة تالب ىىىىىىىىىد   تر 

 باسل لا  م مع إيلا 

 :Educational Subjectاملقرر الدراس ي 

( املقىىىىىىى د الددايىىىىىىىقت ب يىىىىىىى  19ل  2011عىىىىىى  ف عوىىىىىىىة  

م ل.عىىىىىىىىىى، مىىىىىىىىىى  يوىىىىىىىىىى ء مىىىىىىىىىى  ال ايىىىىىىىىىىامى الددايىىىىىىىىىىقت يل ىىىىىىىىىىل  

اىى م الجىى   بدداسىىف ا قىىة ضفىىا   امل.ةىى.عا  الدداسىىا، التىىت ي 

 مااى، محىىد  ل دىد  فىىااتل بىيت ض ىىو  دايىقت تا ىىدل ات عىىام 

  دايقت كامو تضه خج، محد  ي 

ا ب يىىىىىى : م ل.عىىىىىى، مىىىىىى  امل.ةىىىىىى.عا   ت  ىىىىىى ف إو الاىىىىىى 

لىىىىىى، قىىىىىىة 
 
تا ناىىىىىىج، ال راةىىىىىىا، ذا  ال)ىىىىىىاا  الىىىىىى.ادعةل ما 

لقاىىىىىىىىىىىىىىىاةل ا خىىىىىىىىىىىىىىى ال  خل)ىىىىىىىىىىىىىى، ض ىىىىىىىىىىىىىىى. ل تىىىىىىىىىىىىىىىة: املالاىىىىىىىىىىىىىى،ل ا

ييت  كلىىىىىىا    
تاملخججىىىىىا ل الباايىىىىىىا ل ا  للىىىىىا  ل قىىىىىىة ممىىىىى. 

دد ة لجالبىا  م ل.عى، 
 
الجالب،ل ت لاو امل ال،(ل بحاث  

البحىىىىىىث قىىىىىىة ال ىىىىىى  ا ت  الرىىىىىىىاي. ل خىىىىىى   ض ىىىىىىو  دايىىىىىىىقت 

 كامول   دف  الا، الرقاض، ال راةا، لد    

 :Mathematical Literacyالثقافة الرياضية 

ضف ا ما ل، الل اتت الرقاض، ال ر اةا، ت ات كلا ع  

(: دىىىدد  ال ىىى   عوىىى  تاىىىواو OECDا دل ىىىا   تاللالاىىى،  

ال راةىىىىىىىىاا  ت .فا هىىىىىىىىا ت  )ىىىىىىىىياها ت ق.رلهىىىىىىىىا قىىىىىىىىة مخلاىىىىىىىى  

ال)ىىىىىىاادا ل ت ل ىىىىىىل  ددد ىىىىىى  عوىىىىىى  ا سىىىىىىلد   ال راسىىىىىىقتل 

تاسىىىىىىىىىىىىلخدام امل ىىىىىىىىىىىىاهام تا وىىىىىىىىىىىى اءا  تا يقىىىىىىىىىىىىاله تا  تا  

ل تاللسبىىىىىىىىؤ   ىىىىىىىىا ال راةىىىىىىىىا، ل.صىىىىىىىى  فىىىىىىىىاه   مىىىىىىىىال ت  )ىىىىىىىىياها

 OECD, 2013 ) 

ا ب   ىىىىىىا: دىىىىىىدد   البىىىىىى، ال ىىىىىى  ا ت   تت ىىىىىى ف إو الاىىىىىى 

الرىىىىىىىىىىىاي.  عوىىىىىىىىىىى  ملادسىىىىىىىىىىى، ال لااىىىىىىىىىىىا  ت .فاىىىىىىىىىىى  القىىىىىىىىىىىددا  

ال راةا، ال  م، عاد م.اوهف ا مل.د  ات ناىاط قىة سىاا  

حىىىىىىىىد  م)ىىىىىىىىل.اها لىىىىىىىىد  الجالبىىىىىىىى، بالددوىىىىىىىى، التىىىىىىىىت  تادعىىىىىىىىةل تر 

.اضىىىىىه مىىىىىع  ح ىىىىىو عاي ىىىىىا قىىىىىة اخلبىىىىىاد الرقاضىىىىى، ال راةىىىىىا، املل

  لهلا الث ض PISA 2012إ اد بي ا  
 (ل امل د 

 منهج البحث:

 ىىىىىىم اسىىىىىىلخدام املىىىىىىاشب  ىىىىىىب  الل  رثىىىىىىتل الىىىىىىل  ل ىىىىىىد 

املدخو ا ك ا ص  ا،  يو املاو   الل االا،ل ت ج.ر  

(ل ترلليىى   Mills & Gay, 2019بساى، الل اىىام تاي للىى   

(  تقىىىىىىىىىة 2012باد  ىىىىىىىىىا   دوىىىىىىىىى، الرقىىىىىىىىى، بسلال ىىىىىىىىى   ال )ىىىىىىىىىافل 

م   ىىىىلام امل ل.عىىىى، ال.ا ىىىىد ل ذت الب خد  حىىىىث ا يىىىىالة اسىىىىل 

 القااسيت القبوة تالب د  

 مجتمع البحث وعينته:

 ىىلو م للىىع البحىىث ولاىىع  البىىا  ال ىى  ا ت  

الرىىىاي.  باملددسىىى، الراي.رىىى، ا تلىىى     دىىى،ل قىىىة ال  ىىىو ا ت  

( 127البىىىالد عىىىد ه   هل 1440-1439مىىى  ال ىىىام الددايىىىقت 

املددسىىىىىىىى، بج رقىىىىىىىى،  اخليىىىىىىىىا  إذ  البىىىىىىىى، قىىىىىىىىة ادم ىىىىىىىى، ض ىىىىىىىى. ل

د ىىدي، ملبىىا د  دالىىد) ا قىىة  قىىديم اناىىج، لاجالبىىا  خىى   

  ىىىىىىىى  إةىىىىىىىىاضا،ل ا مىىىىىىىى  الىىىىىىىىل  يااسىىىىىىىىي  قىىىىىىىىديم املقىىىىىىىى د 

ل بج رقىىىىىى، ض ىىىىىى.  ا ت  الرىىىىىىاي.   ا ىىىىىىد اخليىىىىىىا ىىىىىىم  املقفىىىىىىال 

و م ل.عىىىىعاىىىى.الا، سىىىىها،
 

يىىىى  ، البحىىىىثل لالرىىىى ل ت  ىىىىلا  م. 

  ،(  الب30اا، البحث م   ع

 اته:و مواد البحث وأد

 املقرر الدراس ي املقترح في الثقافة الرياضية: (1

   عوىىى  ت ىىىاله   ىىى  الىىىدت  التىىىت سىىىبق  
 
  ىىىد ا  ىىى

 ;MCATA, 2004إلىىى  ا هللىىىام بالرقاضىىى، ال راةىىىا،  

DoE, 2011; OME, 2004 ل تيلىاذج مى  املقى دا  التىت)

 ;Macmillan South Africa, 2012دىدمف ا لج   ىىا  

Siyavula Education, 2012 عوى  ا  ىاد   
 
(ل تم ىد ا  ى

(ل PISA  )OECD, 2013ال لوىىة اللحااوىىة  خلبىىاد بيىى ا  

تعوىى  ا ناىىج، امل)ىىلخدم، لالىىددري عااىى   ت اد  الل اىىامل 

2018  Thomson, Hillman & Bortoli, 2013; 
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Welsh Government, 2012  
 
  عوى  الدداسىا  (ل تا  ى

 ;Botha, 2011  2017ذا  ال  دىىىىىىى،  عباىىىىىىىد ل 

Christiansen, 2006; Firdaus et al., 2017; North, 

(   ىم باىىاء مقى د  دايىىقت مقفىال قىىة الرقاضى، ال راةىىا،ل 2017

  املقىى د مىى  
 
ياى : كلىىا  الجالبىى،ل ت لاىىو امل الىى،  ت ىى ل بلم. 

مىىىىىا تو. هىىىىىىا كل.ةىىىىى.عا  دلي)ىىىىىى، قىىىىىىة 
 
خل)ىىىىى، ض ىىىىىى.  ا 

 دا  الرقاضىىىى، ال راةىىىىا،ل قىىىىة ت ىىىىاله الىىىىدت  التىىىىت سىىىىبق  مقىىى

بلىىىىدد د هىىىىلا املقىىىى دل ت لراىىىى  هىىىىلة ال  ىىىى.  قىىىىة: املالاىىىى،ل 

 القااةل ا خ ال  تاملخججا ل الباايا ل ا  للا   

)ىىى   ىىىم 
 
كىىىو م.ةىىى.  إلىىى  عىىىد  م.ةىىى.عا  ض عاىىى، م د

ا قىىة  م الب  ىىد ا ت  مل ىىلا  قىىد   اىىددج  حىى     ىىدي ل بحاىىث ي 

 الب  ىىىىىد الرىىىىىانال 
 
مىىىىى  خىىىىى   ملادسىىىىى،  ىىىىىو املاىىىىىو   م اىىىىى،

 اساسا، لمو امل.ة.عا   تالب دات هلا:

تتالو: ال اواول الل.فاى ل ، ُبعد العمليات  ( 1

  ت ل ىىىل  هىىىلة ال لااىىىا  سىىىبع دىىىددا  تاللقىىى.رم الل )ىىىيا

ل (Mathematization  صىىىىول الفىىىىايا دراةىىىىا،ل تىىىىة: الل.ا

سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلد   ت قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديم ا   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل ابلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد الللراىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول ا  

سىىىفاا ا اا   يىىىو املاىىىو  ل اسىىىلخدام ال مىىى.  تالاثىىى، ا  

 تال لااا  ال اا،ل اسلخدام ا  تا  ال راةا، 

تتاىىىلو: املالاىىى،ل ل ُبعـــد التطبيقـــات )املحتـــوى(  ( 2

القاىىىىىاةل ا خىىىىى ال  تاملخججىىىىىا ل الباايىىىىىا ل ا  للىىىىىىا    

ت ل ىىىىىل  هىىىىىلة اللجباقىىىىىا  ادم ىىىىى، سىىىىىاادا  تاد اىىىىى،ل تىىىىىة: 

 ةل تال امت ال خ قتل تاملنهتل تامل للع 

( يلىىىىىىى.ذج بساىىىىىىى، مقىىىىىىى د الرقاضىىىىىىى، 2تر.ضىىىىىىىا الاىىىىىىىمو  

 ال راةا، املقفال 

 
 : نموذج بنية مقرر الثقافة الرياضية (3)شكل 

( 30ال ىىىىىىىى.د  ا تلاىىىىىىىى، لالقىىىىىىىى د عوىىىىىىىىى      ةىىىىىىىىع    ىىىىىىىىم

ا مىى  املخل ىىىيت قىىىة  تاوىى   عاي ىىا   ىىى  الل ىىدي  ل محولىى 

املقفىىىىىىال اصىىىىىىبع املقىىىىىى د الددايىىىىىىقت ت  ىىىىىىلا  م   ىىىىىىا) م  ةىىىىىى.ء

  قاض، ال راةا، قة ص.د   الن الا،للالا، الر

افـــــق مـــــع إطـــــار بيـــــزا  (2 اختبـــــار الثقافـــــة الرياضـــــية املتو

 (PISA:) 

   عوىىىىىىىىىىىى  اسىىىىىىىىىىىى ا، الرقاضىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىا، 
 

  ىىىىىىىىىىىد ا  ىىىىىىىىىىىى

قىىىىة عىىىىدٍ  مىىىى  الىىىىدتدا ل  (PISAامل )ىىىى. ، قىىىىة اخلبىىىىاد بيىىىى ا  

( PISAتعوىىىىىىىىىىى  ا  ىىىىىىىىىىىاد ال لوىىىىىىىىىىىة اللحااوىىىىىىىىىىىة  خلبىىىىىىىىىىىاد بيىىىىىىىىىىى ا  

 OECD, 2013) ل تعوىىىى  عىىىىدٍ  مىىىى  ا  لىىىى، التىىىىت اصىىىىدد) ا

  ىىىىىىىى  الىىىىىىىىدت  قىىىىىىىىة إ ىىىىىىىىاد ا سىىىىىىىىل دا  ملاىىىىىىىىادك،     ىىىىىىىىا قىىىىىىىىة 

 Thomson et  2018ا خلبىادا  الدتلاى،  ت اد  الل اىامل 

al., 2013; Welsh Government, 2012  ل تعوىىى)

الدداسىىىا  التىىىت اهللىىى  بقاىىىاة الرقاضىىى، ال راةىىىا،  خ ىىى  

 Bokar, 2013; Breen  2016  م سا ل 2014ت س.قةل 

et al., 2009; Villena, 2008 باىاء اخلبىاد الرقاضى، (   ىم

اىىىى  PISA 2012ال راةىىىىا، تضىىىىه إ ىىىىاد بيىىىى ا  
 
(ل تدىىىىد  لر

محىىىىىىىىىىىىىىاتد ا خلبىىىىىىىىىىىىىىاد قىىىىىىىىىىىىىىة ال لااىىىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىىىر ث: ال اىىىىىىىىىىىىىىواول 

   اىىىىىىث  ىىىىىىم باىىىىىىاء وىىىىىىدت  تاللقىىىىىى.رم تالل.فاىىىىىى ل تالل )ىىىىىىيا

لىىىىى ت ات م.اصىىىىى ا  لل.  ىىىىىع اسىىىىى ا، ا خلبىىىىىاد  اىىىىىمو م لىىىىىم 

بىىىع  الس)ىى ا، ل  ىىى.  املقىىى د ا خل)ىى،ل تاعللىىىا  الل.  ىىىع املل 

٪ 25٪ل 50٪ل 25( لا لااىا  الىر ث  PISAقة اخلباد بيى ا  

(ل تلا)اادا  ا دم ، التت  .  ع  بال )ات  قة عو  الفا يي

 24اسىىىىىىىى ا، ا خلبىىىىىىىىادل البىىىىىىىىالد عىىىىىىىىد ها  
 

 ىىىىىىىىم  لىىىىىىىى   ( سىىىىىىىىؤا 

ا تلاى، لى  عوى  عى ض ال ى.د  صاا ، ت االا  ا خلبادل ت 

ا مىىى  املخل ىىىيت( 30  لىىى، ل محولىىى  م.ا م   ىىىا  دا  تدىىىد دىىىد 

سىىاعد  قىىة   .رىىد ا خلبىىاد  تاىىللك يمىى.ت اخلبىىاد الرقاضىى، 

 ىم  ال ىد  ال ىاه   صد  امليلى.  ت ال راةا، دد  قه  

ه  
بىىى 
 
(  البىىى، مىىى  79ا خلبىىىاد عوىىى  عااىىى، اسىىىلج عا، مىىى     

.رىى، بلدياىى، ال ىى  ا ت  الرىىاي. ل قىىة إ ىىد  املىىدادة الراي

(ل   دف الل كد م  تة.ل ت االا  123ال راض  الراي.ر، 

ا خلبىىىىادل تاسىىىى ال ل ت )ىىىىا   ماىىىى ل تم ىىىىام   ال ىىىى .ا، 

 :عو  الاح. اآلتاتالللاي  تالربا ل ضماي  الالالى 



 ... (PISAتنمية الثقافة الرايضية وفق إطار بيزا )فاعلية مقرر دراسي مقرتح يف املقبل، انعم بن حممد العمري:  زعبد العزيمنرية بنت 

 

97 

م لىىى.  ا ماىىى، ولاىىىع الجالبىىىا    خلبىىىاد  مىىى  ا   ▪

ضىىلم  داقىى،   38.8  79  3065عىىد  الجالبىىا   

  داق،  40 ا خلباد  لام.ت  حديد  م  

( إلىىىىىىىىىىىى  0.30وىىىىىىىىىىىىاء  م ىىىىىىىىىىىىام   ال ىىىىىىىىىىىى .ا، مىىىىىىىىىىىى    ▪

(ل ا  ا  ىىىىا تد ىىىى  قىىىىة املىىىىد  الىىىىل  يىىىىلم ضاىىىى  0.75 

( إلىى  0.20الىىل  يللىىد مىى    لا بقىىاء عوىى  ال)ىىؤا 

  (2010 ع.  ل  (0.80 

(ل 0.45( ت  0.20  ات ىى  م ىىام   الللايىى  بىىيت   ▪

ا  ا  ىىىىىا تد ىىىىىى  قىىىىىىة املىىىىىىد  الىىىىىل  يىىىىىىلم ضاىىىىىى  دبىىىىىى.  

( إلىىىىىىىىى  0.20مىىىىىىىىو  لايىىىىىىىى  ال)ىىىىىىىىىؤا ل تهىىىىىىىى. مىىىىىىىى   م ا

 1.00)  Wiersma & Jurs, 1990)  

 ىىىىىىم  )ىىىىىىىا   بىىىىىىا  ال لااىىىىىىىا  ال  عاىىىىىى، تالربىىىىىىىا   ▪

امل ىىىىام   ضمايىىىى   ل امىىىىو ال ىىىىا ك تيبىىىىا لالووىىىىة ب

  0.839ت 0.634  ات   بيت  إذل مقب.ل،

ت  ىىلا اصىىبع اخلبىىاد الرقاضىى، ال راةىىا، قىىة صىى.د   الن الاىى،ل 

اصبح     م   م   اث  م  قدي   دو، تا د  لمو سؤا ل ت 

 (   ٢٤الددو، الماا، ل خلباد  

 إجراءات تطبيق البحث:

: التطبيــــق القبلــــي ألداة البحــــث: 
ا

 ىىىىم اللجباىىىىه القبوىىىىة أوًل

هىىىىىىىىل 7/1/1440 خلبىىىىىىاد الرقاضىىىىىىى، ال راةىىىىىىىا،ل يىىىىىىى.م ا  اىىىىىىىيت 

    ،  داسا، تا د تاسلث   ذلك 

ا: تطبيــق مــواد البحــث:   ىىم ت  رىى   البىىا  م ل.عىى، ثانيــا

ب هىىىىداف البحىىىىث تخج.ا ىىىى ل  ىىىىم  البىىىىدء بلدد )ىىىىه   البحىىىىث

  2مق د الرقاض، ال راةا،

ا: التطبيق البعدي ألداة البحث: 
ا
م اللجباىه  ثالث

اء دم ىىىىىىىىىىىىىىالب ىىىىىىىىىىىىىىد   خلبىىىىىىىىىىىىىىاد الرقاضىىىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىىىا،ل يىىىىىىىىىىىىىى.م ا  

ه(ل  خلباد صي، ض تض البحثل تاسلث    26/4/1440 

    ،  داسا، تا د ذلك 

 عرض نتائج البحث:

"ما بنية املقــرر لإلواب، ع  ال)ؤا  ا ت  الل  يا  عو : 

الدراس ي املقترح لتنمية الثقافــة الرياضــية لــدى طالبــات 

 
 مت تدريس املقرر من ِقَبل أحد الباحثني )منرية املقبل(. :  2

ياىى : املقفىىال قىى د امل ىىم باىىاء   الصــف األول الثــانوي " بلم. 

ل كلا تد  ذك ة قة إعدا  م.ا  كلا  الجالب، ت لاو امل ال،

اسىىىىىف  ل   كلىىىىىا  الجالبىىىى، اىىىىىث دت ىىىىة قىىىىة   البحىىىىث تا تا ىىىى 

تاهداضىىىىىى ل ت خ ىىىىىىا  الىىىىىىددة بلقدمىىىىىى، ت  ر اىىىىىى، بىىىىىىاملق د 

ا ت  مل او ىىى، املهىىىادا  ال راةىىىا، التىىىت  حلاوهىىىا الجالبىىىا  

 ل ت .فاىىىىىىىى  ا  ايىىىىىىىىي اللقاىىىىىىىىت قىىىىىىىىة ا ناىىىىىىىىج،ل ا اىىىىىىىىاء  داسىىىىىىىى

كلجباقىىىا  ا وهىىى   اللكاىىى، تاوهىىى   القاىىىاة ا لوفاتياىىى،ل 

ت  ليت ص.د  قاقا،ل تاعللا  ل.ت مخلا  لمو ض ول 

ت بسا، كو  دة م :  ت م. 

 ا د  ات اك ا ضو   دلي)،ل ت  -

م بال .د تال س.م    - ت مدع   محل.  ي ق 

 ت  ر ل تا د ات اك ا  -

 مرا  محا. ل تا د ات اك ا  -

 نااطل تا د ات اك ال ي     قة ال    -

 نااط من لةل تا د ات اك ال مخ   لا.اوي  -

كلىىىىىىىىا دت ىىىىىىىىة قىىىىىىىىة  لاىىىىىىىىو امل الىىىىىىىى، اسىىىىىىىىف  ل  بلقدمىىىىىىىى، 

ا م ىىىىىا د باىىىىىاء املقىىىىى دل تمبا لىىىىى ل تال  ىىىىى      ىىىىىااا،  .ضىىىىى 

ال لااىىىىىا  تالقىىىىىددا  التىىىىىت ت بياىىىىى  تاىىىىىيت مقىىىىى د ال راةىىىىىاا ل 

ن ال تا ت ات الس)ىىىىىىىى ا، ل  ىىىىىىىى.ل  ا خل)ىىىىىىىى،ل تم اىىىىىىىى   يل ىىىىىىىىل 

الرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىا، تالثايىىىىىىىى، مىىىىىىىى   الاف ىىىىىىىىال ت  داج داللىىىىىىىىى، 

بىىىىىىىا  تا  تال.سىىىىىىىىالو الل االاىىىىىىى، ال  مىىىىىىىى،ل تعىىىىىىى ض  اىىىىىىىى.  

  تعلااا   تدددا  ا ناج،ل ت .ةاع ساا  كو نااط 

"مــا فاعليــة   ال)ىىؤا  الرىىانا الىىل  يىىا  عوىى : لإلوابىى، عىىت 

املقــرر الدراســ ي املقتــرح فــي تنميــة الثقافــة الرياضــية لــدى 

طالبـــــــات الصـــــــف األول الثـــــــانوي مـــــــن خـــــــ ل أدا  ـــــــن فـــــــي 

افق مع إطار بيــزا )   PISAاختبار الثقافة الرياضية املتو

 ا   بىىىىىىىىىيت مل.سىىىىىىىىىجت  ىىىىىىىىىم اخلبىىىىىىىىىاد   لىىىىىىىىى، ال ىىىىىىىىى    ( "2012

قىىىىىة اللجباقىىىىىيت القبوىىىىىة  البحىىىىىث دوىىىىىا   البىىىىىا  م ل.عىىىىى، 

ال لااىىىىا  الىىىىر ث تالب ىىىىد   خلبىىىىاد الرقاضىىىى، ال راةىىىىا، قىىىىة 

ا   باسىىىىىىىىىىلخدام اخلبىىىىىىىىىىاد   ( لا اسلىىىىىىىىىىيت تقىىىىىىىىىىة ا خلبىىىىىىىىىىاد كااىىىىىىىىىى 

 ( 1امل  بجليتل ضماي  الالالى كلا قة ا  دت   
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 في التطبيقين القبلي والبعدي ًلختبار الثقافة الرياضية  الطالباتدرجات  ات  بين متوسطو نتائج اختبار )ت( لدًللة الفر (: 1)جدول 

 

ا ضىىى ت   الىىى، ( توىىى.  1يلمىىىا مىىى  ا  ىىىدت    إ  ىىىالا 

 دوىىىا   البىىىا  مل.سىىىجا  ( بىىىيت α≤0.05عاىىد م)ىىىل.   

ل قىىىة اللجباقىىىيت القبوىىىة تالب ىىىد   خلبىىىاد م ل.عىىى، البحىىىث

 لالتوظيـــــــــفل التشــــــــ يلالرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىا، قىىىىىىىىة علااىىىىىىىىا  

 ا اللجباىىه ل ل ىىاالدرجــة الكليــة ل تقىىةوالتقــويم التفســير 

  الب د  

( مل.سىىجا   دوىىا   البىىا  م ل.عىى، 3تر.ضىىا الاىىمو  

البحىىىىىىث قىىىىىىة اللجباقىىىىىىيت القبوىىىىىىة تالب ىىىىىىد   خلبىىىىىىاد الرقاضىىىىىى، 

ا   ال راةا، قة ال لااا  الر ث تقة ا خلباد كاا 

 

 

   

 

(: متوسطات درجات الطالبات في التطبيقين القبلي  3شكل )

 الرياضيةوالبعدي ًلختبار الثقافة 

ت ي ىىا    ىىم ا  ىى ل تاللحقىىه مىى  ضاعااىى، املقىى د قىىة  الاىى، 

 تعلااا) ىىىىىىا الىىىىىىر ث لىىىىىىد   البىىىىىىا  
 
، الرقاضىىىىىى، ال راةىىىىىىا، كااىىىىىى 

(ل ضمايىىىىىىى  2م ل.عىىىىىىى، البحىىىىىىىث   ىىىىىىىم  )ىىىىىىىا  م مىىىىىىىع إيلىىىىىىىا  

 ( 2الالالى كلا قة ا  دت   

 كلقرر في تنمية الثقافة الرياضية إليجاد حجم األثر والتحقق من فاعلية امل مربع إيتا(: 2)جدول 
ا
ة  طالبات الوعمليات ا الث ث لدى  يَّ

 ( ما ي تا:2يلما م  ا  دت   

لا لااا   ال اواول الل.فا ل   3باث  دام م مع إيلا ▪

 ا( تلارقاضىىىىىىىىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىىىىىىىىا، كتاللقىىىىىىىىىىىىىىى.رم الل )ىىىىىىىىىىىىىىىيا
 
،  اىىىىىىىىىىىىىىى 

( عوىى  الفا يىىيل 0.2320ل 0.2152ل 0.1577ل 0.1453 

حجـــــم أثـــــر تهىىىىلا ل اىىىىت ات املقىىىى د الددايىىىىقت املقفىىىىال لىىىى  

اقة  الا، ال لااا  الىر ثل ت  كبير  حجــم أثــر كبيــر جــدا

 اقىىىىىىىىة  الاىىىىىىىى، الرقاضىىىىىىىى، ال راةىىىىىىىىا، ك
 
، ل لىىىىىىىىد   البىىىىىىىىا  اىىىىىىىى 

 
 ≥0.059فإنه يقابل حجم أثر ضعيف، وإذا كان    0.059إذا كان مربع إيتا >:    3

< إيتا  وإذا كان    0.138مربع  متوسط،  أثر  حجم  يقابل  إيت  ≥0.138فإنه  ا  مربع 
فإنه يقابل حجم    0.232≤فإنه يقابل حجم أثر كبري، وإذا كان مربع إيتا    0.232>

 (.2016أثر كبري جًدا )حسن، 

قىىىىة اللجباىىىىه الب ىىىىد  عاىىىىد مقاديلىىىى   بحىىىىثم ل.عىىىى، ال

بىىىىىىاللجباه القبوىىىىىىة  كلىىىىىىا  ىىىىىىد  دىىىىىىام م مىىىىىىع إيلىىىىىىا عوىىىىىى  ات 

٪ل 14.53  4املقىىىى د الددايىىىىقت املقفىىىىال ي )ىىىى  مىىىىا ن)ىىىى ل 

٪( مىىىىى  اللبىىىىىىاي  قىىىىىة  دوىىىىىىا  23.20٪ل 21.52٪ل 15.77

ال لااىىىىا  الىىىىر ث تقىىىىة الددوىىىىى، المااىىىى،ل عوىىىى  الفا يىىىىىي  

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

٪ 13.8نسبة التباين املفّسر >  ≥٪  5.9فإن    0.138مربع إيتا >  ≥0.059وإذا كان  
وإذا كان   متوسطة،  إيتا >  ≥0.138وهي كمية  نسبة    ≥٪  13.8فإن    0.232مربع 

املفّسر > إيتا  23.2التباين  مربع  وإذا كان  وهي كمية كبرية،  نسبة    0.232≤٪  فإن 
 (.2016٪ وهي كمية كبرية جًدا )حسن، 23.2≤التباين املفّسر 

 املتغير 
 بعدي  قبلي

 قيمة )ت( 
مستوى 

 ا يح اف امل ااد   املل.س   ا يح اف امل ااد   املل.س   الدًللة

 0.03 2.22 1.16 1.92 0.91 1.23 علاا، ال اواو 

 0.03 2.33 2.26 3.84 1.38 2.85 علاا، الل.فا 

 0.01 2.82 1.25 2.68 1.08 1.77 تاللق.رم  علاا، الل )يا

 0.01 2.96 4.07 8.44 2.60 5.85 الددو، الماا، لارقاض، ال راةا، 

 حجم األثر  مربع إيتا املتوسط البعدي املتوسط القبلي  املتغير 

 كبير 0.1453 1.92 1.23 عملية التش يل 

 كبير 0.1577 3.84 2.85 عملية التوظيف 

 كبير 0.2152 2.68 1.77 والتقويم  التفسير عملية 

ا 0.2320 8.44 5.85 الدرجة الكلية للثقافة الرياضية  كبير جدا
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 ةیلكلا ةجردلا میوقتلاو ریسفتلا فیظوتلا لیكشتلا
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ا تتىىىىىة كلاىىىىىا  كبيىىىىىا    )ىىىىى  املمىىىىى  اللبىىىىىاي  تكبيىىىىىا  وىىىىىد 

 ب.اسج، املق د الددايقت املقفال 

تااملقاديىىىىىىىىىىى، بىىىىىىىىىىىيت م)ىىىىىىىىىىىل.  الجالبىىىىىىىىىىىا  قىىىىىىىىىىىة الرقاضىىىىىىىىىىى،  

ال راةىىىىىا،ل تضىىىىىه امل)ىىىىىل.را  ال)ىىىىىىل، امل للىىىىىد  لالقاىىىىىام قىىىىىىة 

(ل قة اللجباقيت القبوة تالب د    م PISA 2012إ اد بي ا  

 ( 3ا ي .  عو  ا  دت   

في التطبيقين القبلي والبعدي للطالباتمستوى الثقافة الرياضية (: 3)جدول 

 ( ما ي تا:3يلما م  ا  دت   

قة اللجباه  م ل.ع، البحث دوا   البا   مل.س    ▪

 .(ل تهىىىىى5.85القبوىىىىىة  خلبىىىىىاد الرقاضىىىىى، ال راةىىىىىا، باىىىىىد  

مل.سىىىى  يقىىىىع قىىىىة امل)ىىىىل.  الرىىىىانال ت اىىىىيا إلىىىى  ةىىىى   

قىىىة الرقاضىىى، ال راةىىىا، قىىىة اللجباىىىه  ،م)ىىىل.  امل ل.عىىى

 القبوة 

قة اللجباه  بحثمل.س   دوا   البا  م ل.ع، ال ▪

(ل تهىىىى. 8.44باىىىىد   الب ىىىىد   خلبىىىىاد الرقاضىىىى، ال راةىىىىا،

امل)ل.  ا  نط ه. مل.س  يقع قة امل)ل.  الرالثل ت 

(ل ا  ايىىىىىى   ىىىىىى ا OECD, 2013املجاىىىىى.  لاا ىىىىىىال  

ل لواىىىى  مىىىىا  ا  ادىىىىو مىىىى  امل)ىىىىل.  امل)ىىىىل.  قىىىىة  ح)ىىىى   

  امل م.  

 تفسير النتائج ومناقشت ا:

افهىىىى   الالىىىىالى توىىىى.  بالنســــبة لعمليــــة التشــــ يل: 

ا قىىىىة علااىىىى،  اللجباىىىىه ل ىىىىا ا  التشـــــ يلضىىىى    ا  إ  ىىىىالا 

قىىة  كبيــرحجــم أثــر ل تات املقىى د الددايىىقت املقفىىال لىى  الب ىىد 

  ترلوىىىى  عىىىى ت هىىىىلة    البىىىىا  م ل.عىىىى، البحىىىىث الاف ىىىىا لىىىىد

الا ا ىىىىى، إلىىىىىى  ت ىىىىىى ض الجالبىىىىىا  ملقىىىىىى د الرقاضىىىىىى، ال راةىىىىىىا،ل 

الىىىىل  يقىىىى.م عوىىىى  اللجباقىىىىا  ال.اد اىىىى،ل ا مىىىى  الىىىىل  ي ىىىىاع 

 ملادس، علاا، ال اواول ملا ل ات ات  و اد 

و الجالبىىا  ملىىد  ض ىو  دايىىقت كامىىول  بى  هىلة امللادسىى، مىى  د 

دة ابىىىىى.  راىىىى، 
 

تعباباىىىىى، ا   إلىىىى   الاف ىىىىا لىىىىىد   ل تهىىىىلا مىىىىىا اكىىىى

( ع     يا اللو اد تامللادسى، قىة  الاى، املهىادا   كلىا 2007 

يلو  ع ت هلة الا ا ، إل    كي  اناج، املق د عو   الا، 

 ااىىىىىىىىىىىىات بلحديىىىىىىىىىىىىد لالىىىىىىىىىىىىيامهىىىىىىىىىىىىادتا الفىىىىىىىىىىىىايا  تالللراىىىىىىىىىىىىول 
 
ت ت

امللثيىاا  ت .لاىد ا ضفااةىا  ت ناىاء الللرىا  ل تولا هىا 

ة الا ا ىىىى، مىىىىع مهىىىىادا  مهلىىىى، ل لااىىىى، ال اىىىىواو  ت ل ىىىىه هىىىىل

( التىىىىت اتضىىىىي  ات Bokar, 2013ي ا ىىىى،  داسىىىى، بىىىى.ك   

الجىىىىىىى   ل)ىىىىىىىلخدم.ت اسىىىىىىىالاي دراةىىىىىىىا، ل هىىىىىىىم املاىىىىىىىو   

 ال.اد ا،ل مرو الللرا   الباايا، تا يلاط تال سم 

لىىد  الجالبىىا ل عاىىد  التشــ يلعلااىى،  م)ىىل.  لوىى  

مقاديىى، مل.سىىجا  دوىىا)   قىىة اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد ل 

إلىىىى  عىىىىدم ذلىىىىك ترلوىىىى  عىىىى ت امل)ىىىىل.  املىىىى م.   مىىىىا  ا   تت 

 لىىى  ت  ل(2014 لوىىى  الجالبىىىا  مىىى  مهىىىاد  الللراىىىو  ال ىىى.قةل 

قىىىىىىىة   ىىىىىىى  امل ىىىىىىىاهام ال راةىىىىىىىا،ل مرىىىىىىىو     لىىىىىىىدتوىىىىىىى.  لىىىىىىى د 

م هىىىىىى.م اللقىىىىىىدي  تاملل.سىىىىىى  ا ي)ىىىىىىامال تم هىىىىىى.ما الىىىىىىدخو 

ل امل)ىىىىىىىىىلجاو   ىىىىىىىىىد   تالىىىىىىىىى اعل تكىىىىىىىىىللك الاىىىىىىىىى د قىىىىىىىىىة  حديىىىىىىىىىد 

ةىىىىىىىىى   الىىىىىىىىىى ا  بىىىىىىىىىىيت امل ىىىىىىىىىىاهام ال راةىىىىىىىىىىا،ل مرىىىىىىىىىىو   كيىىىىىىىىىى  ت 

الجالبىىىىىىا  عوىىىىىى    ىىىىىىد تا ىىىىىىد ضقىىىىىى  للقىىىىىىدي  م)ىىىىىىا ، دىىىىىىاد ل 

ما ى، عاد مقاديى،   تالفاكي  عو  ال)   ت .  القج  ضق 

( ت امىىىىىىىىو   ىىىىىىىى  1ضجيىىىىىىىىا يت  الىىىىىىىى رليتل تت ىىىىىىىى ض ال ىىىىىىىى.د   

 . الجالبا  مع  اك ا س ا،

 
 : نماذج من حلول بعض األسئلة (1صورة)

ا  كلا ات   قة  خا م  الجالبا     ل   ل اييت م  كريا 

  مىىىىىى   إذل ،ي اي يىىىىىىا  بل مىىىىىى.  ات كلابىىىىىى، ا ددىىىىىىام 
 
ل ىىىىىىد  الىىىىىىللو

 مهلىىى، لال بيىىىا عىىى  ا ضمىىىاد ب ىىىاد 
 
اسىىىل لا  ال مىىى.   مهىىىاد 

ا عىىىى  ت ىىىى.  ه  عوىىىى  كلابىىىى،  دراةىىىىا،  تدالىىىىا كىىىىات ذلىىىىك ياولىىىى 

خىى   ال)ىا.ا  ال)ىىابق،  ترلوىى  م   ىى،    ااىى،البا ددىام 

 امل)ل.   املل.س  الب د  امل)ل.   املل.س  القبوة  املتغير

 الرالث 8.44 الرانا 5.85 الثقافة الرياضية
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 (2 ىىىى.اهد ذلىىىىك مىىىى  خىىىى   إوابىىىىا  الجالبىىىىا ل تال ىىىى.د   

ا من ا  .ت  ض     

 
 عداد نماذج من اللبس في استعمال رموز األ : (2)صورة 

(ل Bokar, 2013ترل ه ذلك مىع مىا ا ىاد إلاى  بى.ك   

 اث  ح)   ضهم الج   لالاو   ت لرااها   د   ى    

إ  ا  ىىىىىىىم مىىىىىىىا  الىىىىىىى.ا  يىىىىىىىا دىىىىىىىا در  عوىىىىىىى  اسىىىىىىىلخدام الج رقىىىىىىى، 

لىىىىىىم ل)ىىىىىىلخدم.ا كىىىىىىو ا  تا  ا  ىىىىىىم  ا   ايىىىىىى، تال مىىىىىى. ل كلىىىىىىا

ا مىىىع ي ا ىىى،  داسىىى،  ال  مىى، تاملااسىىىب،  ت ل ىىىه الا ا ىىى، اي ىى 

صىى   إذ( Dewantara et al., 2015  م لىى   يىى.ايفاا ت  ت 

 م)ل.  ا اء الج   قة علاا، ال اواو بامللدنا 

افهىىى   الالىىىالى توىىى.  بالنســــبة لعمليــــة التوظيــــف: 

ا قىىىىة علااىىىى،  للجباىىىىه ل ىىىىا ا ا التوظيــــفضىىى    ا  إ  ىىىىالا 

قىىة  حجــم أثــر كبيــرالب ىىد ل تات املقىى د الددايىىقت املقفىىال لىى  

ترلوىىىى  عىىىى ت هىىىىلة   الاف ىىىىا لىىىىد   البىىىىا  م ل.عىىىى، البحىىىىث 

الا ا ى، إلى  إ ا ى، مقى د الرقاضى، ال راةىا، ال ى   الوريىىا  

اسىىىلخدم   مىىى   ىىىم  لاجالبىىىا  مللادسىىى، علااىىى، الل.فاىىى ل ت 

ه هىىىلة ا وىىى اءا  ال راةىىىا، قىىىة ال ديىىىد مىىى  امل.ادىىى   ت ل ىىى

 ,.Breen et al   م لىى الا ا ى، مىىع ي ا ى،  داسىى، بى ر  ت 

(ل  اىث يمى   اخلبىاد الرقاضى، ال راةىا، دىدد  الجى   2009

عوىى   جباىىه ا وىى اءا  ال راةىىا،  تمىىع ي ا ىى،  داسىى، بىى.ك  

 Bokar, 2013ح)ىىىىىىس  دىىىىىىدد  الجىىىىىى   عوىىىىىى   (ل  اىىىىىىث 

سىفاا ا اا   ىو املاىو    تمىع ي ا ى،  داسى، اسىلخدام ا

( التىىىىىت ا ب ىىىىى  ضاعااىىىىى، الالىىىىى.ذج القىىىىىالم عوىىىىى  2017 عباىىىىىد  

  قىىىىىىة  الاىىىىىى، ال ااعىىىىىى، ال راةىىىىىىا،ل التىىىىىىت (PISA  اناىىىىىىج، بيىىىىىى ا

 ىى  ب  بىى و اءا  الل.فاىى   كلىىا يلوىى  عىى ت هىىلة الا ا ىى، 

إلىىىىىىىىىىىىىى  م م)ىىىىىىىىىىىىىى، اناىىىىىىىىىىىىىىج، املقىىىىىىىىىىىىىى د  هللامىىىىىىىىىىىىىىا  الجالبىىىىىىىىىىىىىىا  

تا لااوىىىىا)   ال خ ىىىىا،ل مرىىىىو اناىىىىج، ال )ىىىى.  تالجىىىىب  

تا خاا ىىىى، تيح.هىىىىال ملىىىىا  ا  الداض اىىىى، تا يلىىىىاة تال  بىىىى، 

( 2013اله.رد   (ل ضقد ذك  NRC, 2001املال ، لد     

إفهىىىىاد ضالىىىىد  امل.ةىىىى.   ةىىىىل  اسىىىىالاي إ ىىىىاد  ال  بىىىى، يحىىىى. 

( ات 2018ا خالىىىىد     داسىىىى، ت اىىىىم ال راةىىىىاا ل تاتضىىىىي 

 ناىىىىىىج، تاللىىىىىىددربا  ا اد بجىىىىىى ال  بىىىىىى، املال ىىىىىى،  ىىىىىى  ا  إذا 

ب.ادع الجالي تفهى   ضالىد) ا لى ل ملىا يدض ى  لل.فاى  مىا 

 ت ال  قة  اها 

الجالبىا ل عاىد لىد    التوظيــفعلااى،  م)ل.   لو   

مقاديىى، مل.سىىجا  دوىىا)   قىىة اللجباقىىيت القبوىىة تالب ىىد ل 

إل  ال    ذلك ترلو  ع ت ما  ا   تت امل)ل.  امل م.   

ال ىىام قىىة  جباىىه امل ىىاهام تاملهىىادا  تا وىى اءا  ال راةىىا،ل 

( قىىىة ال ىىىام TIMSSضقىىىد كاىىى   عىىى  ذلىىىك  داسىىى،  ىىىالد  

 2015  )International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement- IEA, 

ا   داسىىىى، ا ي مىىىىا  2016 ( إلىىىى  ات م)ىىىىىل.  2017(ل ت .صىىىى 

ال      الراي.ر، ال امى، قىة املهىادا  ال راةىا، مل.اةىع وىد 

( عىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىدنا 2018تكاىىىىىىىىىىىى    داسىىىىىىىىىىىى، املاىىىىىىىىىىىى.قة تامل ىىىىىىىىىىىىرم  

م)ل.را  الج   تالجالبا  قة مهادا  ال ااع، ال راةا،ل 

دىىىى، ا و الاىىىى،  كلىىىىا يلوىىىى  ات ل ىىىى.  ال)ىىىى ي إلىىىى  الج   ىىىىاتمن

د .د قة ا سل ا   م  ال راةاا  قة  و م)الو الرقاض، 

( إلىىى  ات Mbatsha, 2013ال راةىىا،ل ضقىىد ذهىىي مباتاىىىا  

    الجى     ل  ضى.ت املق ى.  بالرقاضى، ال راةىا،ل ت  

يىىددك.ت ال ىى   بان ىىا تاىىيت ال راةىىاا   ت ل ىىه هىىلة الا ا ىى، 

 ,.Dewantara et al  م لىى  مىع ي ا ىى،  داسىى،  يى.ايفاا ت 

(  اىىىىىث كىىىىىات م)ىىىىىل.  الجىىىىى   قىىىىىة علااىىىىى، الل.فاىىىىى  2015

ا   ملديا 

الالىالى  افهى  : والتقــويم بالنسبة لعمليــة التفســير 

ا قىىىىىىة علااىىىىىى،  ـــــير توىىىىىى.  ضىىىىىى    ا  إ  ىىىىىىالا  ـــــويم التفســ  والتقــ

ل ىىىىا ا اللجباىىىىه الب ىىىىد ل تات املقىىىى د الددايىىىىقت املقفىىىىال لىىىى  

 قىىىة  الاف ىىىا لىىىد   البىىىا  م ل.عىىى، البحىىىث  حجـــم أثـــر كبيـــر

 ىىى   هىىىلة الا ا ىىى، إلىىى  ت ىىى  ض الجالبىىىا  ملقىىى د 
 
ترلوىىى  ات ت

  الرقاضىىى، ال راةىىىىا،ل الىىىل  كايىىىى   جباقا ىىى  تاناىىىىجل   
 

 كىىىى
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ا الل ايىى  تذكىى  تاللقىى.رم عوىى  علااىى، الل )ىىيا ل ت جاىىي  البىى 

ا سىىىىبا   كلىىىىا يلوىىىى  عىىىى ت هىىىىلة الا ا ىىىى، إلىىىى   الاىىىى، املقىىىى د 

( إلىىىى  Doyle, 2007مهىىىىاد  الل.اصىىىىو  تلىىىىلا ا ىىىىاد  ترىىىىو  

اهلاىىى، ملادسىىى، امل اىىىم   ىىى  ا  تاد كا سىىىللا  لاقا ىىىا  

 الج    قة  الا، م)ل.  الرقاض، ال راةا، لد  م 

 ,Bokar ل ه هلة الا ا ، مع ي ا ،  داس، ب.ك   ت 

اسىىىىىىىىىلخدام ماىىىىىىىىو   مىىىىىىىىى   هلاىىىىىىىى،( التىىىىىىىىت اتضىىىىىىىىىي  ا2013

قىىىة  الاىىى، ا سىىىلد   ال راسىىىقت تالل ويىىىا  ا ياىىىا  ال.اد اىىى، 

  ترىىىىىى  ب  ذلىىىىىىك بلىىىىىىا ذهىىىىىىي إلاىىىىىى   الاادىىىىىىد تاللحااىىىىىىو تالل ايىىىىىى

( عادما ذك  ات يل.ذج اللدد د القالم عوى  2017عباد   

( يىىىىىدعم املااداىىىىى، قىىىىىة عىىىىى ض الالىىىىىىالىل PISAاناىىىىىج، بيىىىىى ا  

ا  مىىى  اسىىىلد   ت  ايىىى   تعىىى ا ضاعااىىى، الالىىى.ذج إلىىى  مىىىا   ىىىل 

 ت  )يا ت  مو 

لىىىىىىىىىىد   والتقــــــــــــويم التفســــــــــــير علااىىىىىىىىىى،  م)ىىىىىىىىىىل.  لوىىىىىىىىىى  

قىىىة اللجباقىىىىيت مل.سىىىجا  دوىىىىا)   عاىىىد مقاديىىىى، الجالبىىىا ل 

ترلو  عى ت   ل ما  ا   تت امل)ل.  امل م.  القبوة تالب د 

ا هلا  ال)الد مللادس،   )يا الالالىل تم او ى، إل   ذلك  

ااداىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى، م ق.لاف ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال تادفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاال  اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى.  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيف ال تم

سفاا ا اا  اخ    قة ا ااء  ىدد د ال راةىاا   الثىايمل تا

 قىىة ت .رىىد الجالبىىا  عوىى  2016
 
و صىى .ا،

 
(  ا مىى  الىىل   ىىم

هلة امللادسا  خ   تد  الل  اى، ا يالاى،  كلىا دىد ل ى.  

 لوىىىىىىىى  الجالبىىىىىىىىا  مىىىىىىىى  مهىىىىىىىىاد  الولابىىىىىىىى، ال)ىىىىىىىى ي إلىىىىىىىى  عىىىىىىىىدم 

 ( 2014ال راةا،  ال .قةل 

و إلاىىىىىىىىى  بىىىىىىىىى.ك   ت ل ىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىلة الا ا ىىىىىىىىى، مىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىا  .صىىىىىىىىى 

 Bokar, 2013  )ا  إذ لىىىىىم يقىىىىىدم   ىىىىى  الجىىىىى      ىىىىى 

لتياىىىىى. ل ت حققىىىىى  ملادسىىىىى، الل مىىىىىو لوىىىىى   اىىىىىمو  )ىىىىىا ل 

 اوىىىىى، إلىىىىى  تدىىىىى  ا ىىىىى.  للالاىىىىى، هىىىىىلة ضىىىىى ت هاىىىىىا   مىىىىى   ىىىىىم  ت 

  م ل امللادس،  قة  يت  خلا  مع ي ا ،  داس،  ي.ايفاا ت 

 Dewantara et al., 2015 (ل  اىىث كىىات م)ىىل.  ا اء

ل    تاللق.رم  الج   قة علاا، الل )يا
 

امل)ل.  تكات مقب. 

 ا عو  بيت علااا  الرقاض، ال راةا، الر ث 

 الرياضـــــية كبالنســــبة للثقافــــة 
ا
ة افهىىىى   الالىىىىالى : ليــــَّ

ا قىىىىىىىة   الثقافــــــــة الرياضــــــــية توىىىىىىى.  ضىىىىىىى    ا  إ  ىىىىىىىالا 
ا
ة ــَّ  كليــــــ

ل تات املقىىىى د الددايىىىىقت املقفىىىىال لىىىى  اللجباىىىىه الب ىىىىد ل ىىىىا ا 

ــر  ــر كبيــ ا حجــــم أثــ هىىىىلة ترلوىىىى  عىىىى ت قىىىىة  الاف ىىىىا لىىىىد      جـــــدا

الا ا ىىىىى، إلىىىىىى  ت ىىىىىى ض الجالبىىىىىا  ملقىىىىىى د الرقاضىىىىىى، ال راةىىىىىىا،ل 

  عوىىىىىىىى   الاىىىىىىىى، ال لااىىىىىىىىا  الىىىىىىىىل   جباقا ىىىىىىىى  تاناىىىىىىىىجل  
 

  كىىىىىىىى

الىىىىىىىر ثل تملادسىىىىىىى، القىىىىىىىددا  ال)ىىىىىىىبع التىىىىىىىت تاىىىىىىىللو عاي ىىىىىىىا  

ع بىى  املقىى د مىى     اىىو  ترلوىى  ات ل ىى.  اللح)ىى   إلىى  مىىا  للىى 

لالقااىىا  ا يديرىى، ت جباقىىا  ا وهىى   اللكاىى،ل التىىت  ىىد   

اي بىىىىىاة الجالبىىىىىا   ترىىىىىدعم هىىىىىلا الل )ىىىىىيا مىىىىىا  .صىىىىىا  إلاىىىىى  

(  ىىىىىى.  اللىىىىىىى  يا Korbel, 2015يلىىىىىىالى  داسىىىىىى، ك.داىىىىىىو  

ا ي ىىىىاما  سىىىىلخدام اللقااىىىى، قىىىىة  قاضىىىى، الجىىىى   ال راةىىىىا،  

كلىىىىىا يلوىىىىىى  عىىىىىى ت الا ا ىىىىىى، إلىىىىىى  اد مىىىىىىا  اناىىىىىىج، املقىىىىىى د عوىىىىىى  

امل.ادىىىىىى  امل  بجىىىىىى، بحاىىىىىىا  الجالبىىىىىىا  الا.ماىىىىىى، تمىىىىىىا يحىىىىىىدث 

 
 

ت لىىىد    مىىىا   خ لهىىىا كىىىالجب  تال )ىىى.   تيح.هلىىىال ملىىىا كىىى. 

  ا ناىىج، عوىى  ا  ىىا ل ؤرىى، امل اىى  قىىة ال راةىىاا ل تالا ىى  إلىى

  ت)ىىىى
 
  ىىىى  عااصىىىى   لحه مىىىىا يبىىىىل  ضي ىىىىا مىىىى  وهىىىىد  ضلىىىى.ض

 ( NRC, 2001ال  ب، املال ، يح.  و  اك ا ناج،  

ت ل ىىىىىىىىه هىىىىىىىىىلة الا ا ىىىىىىىى، مىىىىىىىىىع مىىىىىىىىا خاىىىىىىىىى  إلاىىىىىىىى  يىىىىىىىىى.دث 

 North, 2017 ،مىىىىىىى  إي اباىىىىىى، إ خىىىىىىا  مقىىىىىى د الرقاضىىىىىىى )

ال راةىىىىىىا، قىىىىىىة واىىىىىى.  اض رقاىىىىىىا  تمىىىىىىع ي ا ىىىىىى،  داسىىىىىى، خ ىىىىىى  

 اىىىىث  ح)ىىىى   م)ىىىىل.  ا اء الجىىىى   مىىىى  ( 2014ت سىىىى.قة  

تمىىىىىىىىىىع يلىىىىىىىىىىالى  ( PISAخىىىىىىىىىى   اللىىىىىىىىىىددري عوىىىىىىىىىى  اسىىىىىىىىىى ا، بيىىىىىىىىىى ا  

د  عوىىىىىىى  الىىىىىىىدتد ا ي ىىىىىىىاما  سىىىىىىىلخدام 
 

الدداسىىىىىىىا  التىىىىىىىت اكىىىىىىى

اللجباقا  تاملاىو   ال.اد اى، قىة  ح)ىيت  قاضى، الجى   

 Bokar, 2013; Breenال راةىا،ل تايخى ا هم قىة الىل ام  

et al., 2009; Doyle, 2007, Firdaus et al., 2017; 

Kaiser & Willander, 2005; Mbatsha, 2013  ) 

 لالثقافة الرياضية ك م)ل.  لو   
ا
ة لد  الجالبىا   يَّ

عاىىىىىىىىد مقاديىىىىىىىى، مل.سىىىىىىىىجا  دوىىىىىىىىا)   قىىىىىىىىة اللجباقىىىىىىىىيت القبوىىىىىىىىة 

هىىىلة ترلوىىى  عىىى ت  تالب ىىىد ل مىىىا  ا   تت امل)ىىىل.  املىىى م.  

دا) ال الا ا ىى، إلىى   با ىى، الرقاضىى، ال راةىىا، تعلااا) ىىا تدىىد

و ىىو   ىى  الىىدت  ملىىا حلىىاج إلىى  تدىى   .رىىو للالاف ىىال   إذ

ت للىىىىد  جىىىىى.ر  الرقاضىىىىى، ال راةىىىىا، ماىىىىىل امل  اىىىىى، ا بلدالاىىىىى، 

 Altieri, 2010; ACER, 2019  )    ترىدعم هىلا الل )ىيا
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 & Kaiserمىىىىىا اتصىىىىى  بىىىىى   داسىىىىى، كال)ىىىىى  تترااىىىىىدد  

Willander, 2005 ،ىىىى.  ا هللىىىىام بالرقاضىىىى، ال راةىىىىا  )

ماىىل امل  اىى، ا بلدالاىى،ل تاللجباقىىا  ال راةىىا،  تالاللوىى،

ا مىىا ايف ىى  إلاىى   داسىى، بىى.ك    (  اىىث Bokar, 2013تاي ىى 

 وىىىىىى  د تدىىىىىى  ا ىىىىىىى.  للجىىىىىى.ر  علااىىىىىىا  الرقاضىىىىىىى،   ادفا ىىىىىى

يلىىىىىىاجك لفىىىىىىىااكم خ ىىىىىىىاا  تم ىىىىىىىادف  ىىىىىىىا ضالو ىىىىىىىاء  ضي لال راةىىىىىىا،

دراةا،ل ل)ا.ا   .راى، مى  ا يل ىام قىة الل اىام  تهىلا مىا 

(ل لىىىىىىىىد  PISAدااسىىىىىىىىهال مىىىىىىىى  خىىىىىىىى   اخلبىىىىىىىىاد بيىىىىىىىى ا  ي )ىىىىىىىى  

ال ا    ىىىىىد مىىىىىا يقىىىىىاد  15الجىىىى   قىىىىىة ال  ىىىىى، ال ل رىىىىى،   ( عامىىىى 

تدىىىىد ت ىىىى    ( سىىىىا.ا  مىىىى  البىىىىدء قىىىىة ت اىىىىم ال راةىىىىاا   10 

اسىىىى ا، اخلبىىىىاد هىىىىلة الا ا ىىىى، ل ىىىىدم اعلاىىىىا  الجالبىىىىا  عوىىىى  

)ىىم  )ىىلا  مخلا ىى،ل مرىىو  قىىديم  الرقاضىى، ال راةىىا،ل إذ
 
  

ا  اسىىى ا، ا خلاىىىاد مىىى  مل ىىىد  بج رقىىى،  يىىىا م ل.ضىىى،ل ت .ضىىى 

( ت امىىىىىىىىو   ىىىىىىىى  الجالبىىىىىىىىا  مىىىىىىىىع  اىىىىىىىىك ا سىىىىىىىى ا، 3ال ىىىىىىىى.د   

 ب سا.   يا ساام 

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

 اًلختيار من متعدد 

ترىىىىىىىى  ب  ذلىىىىىىىىك بلىىىىىىىىا  .صىىىىىىىىا  إلاىىىىىىىى   داسىىىىىىىى، ب.د يىىىىىىىى  

( مىى  ات ال ىى، Burdett & Sturman, 2013تسىل.دمات  

الج   با س ا، تا    ال ام، ل خلبادا    ؤ   قة ا ائ ىم 

)ىىىم 
 
ضي ىىىا  ضىىىب   ا سىىى ا، قىىىة اخلبىىىاد الرقاضىىى، ال راةىىىا،    

ت  .رىىىىىو  تدالىىىىىا  ا  مىىىىى  صىىىىى .ا،  اىىىىىك  ب.وىىىىى.  محلىىىىى.  ي ىىىىىق 

ا س ا،  ال    ال ىام قىة مهىادا  دى اء  امل)ىالو الا  اى، 

( ات هاىىىىىىا  2009  (  تلىىىىىلا ذكىىىىى  تت 2014تضهلهىىىىىا  ال ىىىىى.قةل 

صىىىا، ت اقىىى، بىىىيت يلىىىالى ال راةىىىاا  تالقىىى اء  قىىىة ب يىىىامى بيىىى ا 

 PISA ) 

امللاوىىىىىىىى، ال  ااىىىىىىىى، ت ل ىىىىىىىىه هىىىىىىىىلة الا ا ىىىىىىىى، مىىىىىىىىع يلىىىىىىىىالى 

ل ا د ت ا مىىىىىىىىادا ل تدجىىىىىىىى ل ت الىىىىىىىىدت  ال  ااىىىىىىىى، ال)ىىىىىىىى . ي، ت 

 (PISA)املاىىىىىىىىىىىادك، قىىىىىىىىىىىة اخلبىىىىىىىىىىىاد بيىىىىىىىىىىى ا تلباىىىىىىىىىىىاتل تاملثىىىىىىىىىىى  ( 

 ,OECD.سى   (ل ضقد كاي  امل د   ادىو مى  املل2018 

( مىىىى  2016(  تمىىىىع مىىىىا  .صىىىىا  إلاىىىى   داسىىىى، م سىىىىا   2019

ة   م)ل.  الرقاض، ال راةا، لىد   ى   كااى، الفاباى،  

( التىىت افهىىى   Villena, 2008تمىىع ي ا ىى،  داسىى، ضااااىىىا  

ةىىى   م)ىىىل.  الرقاضىىى، ال راةىىىا،ل لىىىد  خ ر ىىىة املىىىدادة 

 Breen   م لى الراي.ر، تاملهااى،  تمىع ي ا ى،  داسى، بى ر  ت 

et al., 2009 (  اث تدع ا اء الج   بيت امل)ل.ريت الرانا

  تالرالث 

قىىىىىىة  ىىىىىىيت  خلاىىىىىى  هىىىىىىلة الا ا ىىىىىى، مىىىىىىع ي ا ىىىىىى،  داسىىىىىى، 

( التىت كاى   Dewantara et al., 2015   م لى  يى.ايفاا ت 

عى  اد  ىىا  م)ىل.  الرقاضىى، ال راةىىا، لىد  الجىى    اىىمو 

 عامل لو  ليد بال اعاا، املجا.ا، 

 يات البحث:توص

 بلا ي تا:البا رات  تصق. يقة ة.ء يلالى البحث  

 باىىىىىىىت ت اد  الل اىىىىىىىام مقىىىىىىى داٍ  قىىىىىىىة الرقاضىىىىىىى، ال راةىىىىىىىا،ل  -

 لال ا و املخلا ، 

د  املاىىىا ب   ىىليت - مقىى دا  ال راةىىىاا  اناىىىج،  مجىىى. 

ذا  سىىىىىىىىىاادا  تاد اىىىىىىىىى،ل ت)ىىىىىىىىىىلع بللادسىىىىىىىىى، علااىىىىىىىىىىا  

 الرقاض، ال راةا، تدددا) ا 

بىىىىىىىىىىى امى  ددر اىىىىىىىىىىى، لل  رىىىىىىىىىىى  م اكىىىىىىىىىىى  اللىىىىىىىىىىىددري إدامىىىىىىىىىىى،  -

امل الا  بل ه.م الرقاض، ال راةا،ل تاسالاي  الاف ىا 

 ت    دااسها 

اخلبىىىىىىىىىىىىىىىادا  مىىىىىىىىىىىىىىىا     امل الىىىىىىىىىىىىىىىيت تامل الىىىىىىىىىىىىىىىا    ىىىىىىىىىىىىىىىليت -

 سىىىىىىىىىىى ا، اخلبىىىىىىىىىىىاد بيىىىىىىىىىىى ا  ال راةىىىىىىىىىىىاا  اسىىىىىىىىىىى ا، ماىىىىىىىىىىىا  ،

 PISA ) 

م)ىل.  الرقاضى، ها ،  ق.رم الل اام تاللددري دااة   -

 لد  الجالبا   امٍو  تد  ت ق.رلها ال راةا، 

 مقترحات البحث:

 لابحىىىىىىىث ا يىىىىىىىالة  
 

إوىىىىىىى اء  البا رىىىىىىىاتقفىىىىىىال ياسىىىىىىلولا 

 :الدداسا  اآل ا،
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داىىىىاة م)ىىىىل.  الرقاضىىىى، ال راةىىىىا، لىىىىد  الجالبىىىىا  قىىىىة  -

 الدداسا، املخلا ، امل ا و 

ضاعاا، مق دا  مقفا ، قة  الا، الرقاض، ال راةا، قة  -

 امل ا و الدداسا، املخلا ، 

 حااىىىىىىىىو مقىىىىىىىى دا  ال راةىىىىىىىىاا  قىىىىىىىىة امل ا ىىىىىىىىو الدداسىىىىىىىىا،  -

املخلا ىىىىىىىىىىى، ت ق.رلهىىىىىىىىىىىال قىىىىىىىىىىىة ةىىىىىىىىىىى.ء علااىىىىىىىىىىىا  الرقاضىىىىىىىىىىى، 

 ال راةا، 

ضاعااىىىى، ب يىىىىامى  ىىىىددرثت مل الىىىىا  ال راةىىىىاا  قىىىىة  الاىىىى،  -

  ق.رلها لد   البا)   الرقاض، ال راةا، ت 
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 مسا.د (ل وام ، ام الق  ل مو، املو م،  

ماه    بامل  ا،  (   2016الثايمل  ال راةاا   م امت  اسلخدام   قاام 

املل.سج، ملهادا   و املاو   قة  دد د سا)ا، ال راةاا  

قة  (   MeGraw-Hillهو  -املج.د   ماو ت  ال امت  البحث  م ا، 

عيت  لد وام ،  تال ا.م   -الفابا،ل  لآل ا   الباا   كاا، 

   169-147(ل 17 3تالفابا،ل القاه  ل

إك اما   الج   2016م سا ل  لد   ال راةاا ا،  الرقاض،  (  م)ل.  

الفابا،:  داس،   بماا،  ال ام  الدبا.م  ب ايامى  ال راةاا   م امت 

امل  ر،     حاااا،  ا  ل ا،  ال راةاا ل  م ا،   ا.را  

  61-25(ل 4 19لفاب.را  ال راةاا ل

خالد    تامل رمل  س اد   ال    2018املا.قةل  مد   لو         )

بلاج املل.س   ال ااع،  الرانا  مهادا   م   الق ام  ق، 

امل  ر،  ال راةا،    ا  ل ا،  ال راةاا ل  م ا،   ا.را  

  105–59(ل 6 21لفاب.را  ال راةاا ل 

ال  ا ا  ( 2013اله.رد ل  رد   ال راةاا      2  طسفاا ا اا  م ام 

 ال يت:  اد الولا  ا  امعة 

الل اام تاللددري    مل اييا ماا ب  ا  اد ال. ات  (   2019ها ،  ق.رم 

ال) . ي، ال  اا،  امللاو،  قة  ال ام  الرانا    لالل اام  ولا   

الل اام    م٢٠١٨مادة    -هى١٤٣٩ ها ،  ق.رم  ال راض: 

 تاللددري  
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الل اام   تا خلبادا    ( 2018ت اد   لادداسا   امل ام   لاو 

تيلاذج  PISA2018الدتلا، م اهام  تكال،  ال راةاا   –ل    

 الل االا، يبايتي  الاؤتت 

ا(    الل اام        الل اام  بايت/  ت اد   ل.كالتت  ال اثااا،  ا خج، 

املالة   لا ام  م)لخ و،  هى1439-1438باا (  دسلا،  ت اق،    

 ل م  ال اب : 2018 /3  /31بلادر  

ive.google.com/file/d/0B1fm8FlB2T2BcTRMZXRrhttps://dr

WkZlVGc/view 

الل اام        (    م  ت اد   الدداسا،  ل ع.ام  الددايقت  اللق.رم 

ب دم  هى  1443هى  ت     1439/ 1438 دسلا،  ت اق،  ل 280  

 ل م  ال اب : 2018  /3 /31م)لخ و، بلادر  

c.pdf-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/a 

مادو ر    ال راةاا   2009تتل  ملا    ا ي ا   مح ى    مقادي،    )

م)لقبااا ل    TIMSSت  PISAل ايام ة    2003لا ام   م ا، 

بالقاه  ل الا.ن)م.  مجب.عا   علا  (1 39م ك   ل    ول،ل 

 ( 2009   ال لو ا صوة نا  عام 76-55الدي  عبدال  ا (ل 

جة   يت  لة  تالاتل  و.ات   ضا .ت)مال   بع (   2012تراكل  ما .د 

ا ن)انا تالال.  الل ام  ل لااا   اوللا ة     جباقا  ادرخة 

ال بامات   ال لو  ال راض:  ا يلا  (ل  ياص  محلد     ول،ل 

 ( 2002ا صوة نا  عام 
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نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية في تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم في ضوء تجربة 

 جامعة هارفرد وجامعة كامبردج 

 ( 1)ريم بنت عبد الهادي القحطاني

   (هـ1442 /2/  9وقبل -هـ 1441/ 8/ 11قدم للنشر )

إلى  املستخلص:   الحالية  الدراسة  املعلمين  هدفت  نظر  وجهة  من  السعودية  العربية  اململكة  في  املنهي  التطوير  برامج  واقع  على  التعرف 

هارفرد  جامعة  تجربة  في ضوء  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  تطوير  في  السعودية  الجامعات  دور  لتفعيل  مقترح  نموذج  تقديم  ثم  واملعلمات، 

الوصفي املسحي. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة وفق ثالثة محاور: محور  وجامعة كامبردج. وقد اعتمدت الدراسة على املنهج  

دقها تصميم برامج التطوير املنهي، ومحور تنفيذ برامج التطوير املنهي، ومحور مخرجات برامج التطوير املنهي. تم تحكيم األداة والتحقق من ص

( معلمة. وأشارت نتائج الدراسة  517ا و)( معلم  374ومعلمة مكونة من )  امعلم   ( 891ت )وثباتها، ثم تم تطبيقها على عينة الدراسة والتي بلغ

لتفعيل دور الجامعات  إلى وجود حاجة  النتائج  في محاور االستبانة من وجهة نظر عينة البحث. كما أشارت  التطوير املنهي  إلى قصور برامج 

ي للمعلم. وفي ضوء تجربة جامعتي هارفرد وكامبردج في برامج التطوير املنهي للمعلم، السعودية للمساهمة في تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنه

على قائم  مقترح  نموذج  تصميم  الجامعات،  تم  تلك  في  املنهي  التطوير  املعتمدة  و   مسارات  التصميم  املنهي  لديها  نماذج  التطوير  نموذج  وهي: 

لتفعيل دور الجامعات السعودية في تطوير ، (Backward Designم التراجعي ) ونموذج التصمي  ،(TNBPD)القائم على احتياجات املعلمين 

التعليمي املنهي  للتطوير  الوطني  املعهد  بين  التعاون  سبل  لتعزيز  املقترح  النموذج  بتبني  الدراسة  وأوصت  للمعلم.  املنهي  التطوير    برامج 

 والجامعات السعودية.

 جامعة هارفرد، جامعة كامبردج، التصميم التراجعي. : 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)  
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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. 
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   مقدمة:

التي    القطاعات  أهم  أحد  التعليم  الرؤية  ُيعد  أولتها 

مجمله    2030السعودية   في  التعليم  ألن   ،
 
كبيرا  

 
اهتماما

املجتمعات،   في  تطرأ  التي  التغييرات  مع  يتوافق  أن  يجب 

ذلك   يواكب  أن  يجب  الذي  املعلمين  أداء  ذلك  ويشمل 

ورفع   املعلم  دور  لتعزيز  السعي  خالل  من  ا  أيض  التغيير 

والها كمعلم  مستوى تأهيله بما يتناسب مع املنزلة التي يت

أن   فيه  شك  ال  ومما  الوطن.  نهضة  تقود  التي  لألجيال 

منوطو املعلمي والعشرين  الواحد  القرن  في  بأدوار  ن  ن 

من    
 
مهنيا تطويرهم  يتم  أن  تتطلب  جديدة  ومسؤوليات 

 أجل تحقيق النتائج املرجوة واملتوافقة مع حركة التغيير.  

ي متطورة،  ولهذا، يحتاج املعلمون إلى برامج تطوير منه       

تغيرات   مع  التفاعل  على  وقادرة  مؤهلة  تدريب  وكوادر 

وعليه،   املتجددة.  التعليمي  النظام  ومتطلبات  املجتمع 

التي   املشاريع  أهم  أحد  ُيعد  للمعلم  املنهي  التطوير  فإن 

ملواجهة   التعليم  لتطوير  الوطني  املشروع  عليها  يركز 

على املستقبلية  واملجتمع    التحديات  الفرد  مستوى 

اال  العام،  )مشروع  التعليم  لتطوير  الوطنية  ستراتيجية 

املعهد  2014 فإن  للمعلم،  املنهي  التطوير  وألهمية   .)

برامج   من  العديد  يقدم  التعليمي  املنهي  للتطوير  الوطني 

التطوير املنهي للمعلمين في مختلف مناطق اململكة بشكل  

الدراس ي العام  طوال  تدريب    ،مستمر  برامج  يقدم  كما 

لراغبين من شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية  صيفي ل

 ضمن الجهود املستمرة لرفع مستويات أداء املعلمين. 

إن الدافع وراء هذا االهتمام الكبير بالتطوير املنهي هو          

للطالب   األكاديمي  التحصيل  معدل  زيادة  بين  االرتباط 

املنهي   التطوير  برامج  وتجويد    (، Lance, 2011) وتحسين 

برامج  تائج الدراسات أشارت إلى تأثير  الرغم من أن نوعلى  

امل التخطيط  ذات  املنهي  املجَود  ـالتطوير  والتنفيذ  حكم 

(  
 
أكاديميا الطالب  تحصيل   ,Allen, Piantaعلى 

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

Gregory, Mikami, & Pianta, 2015  الجهود ورغم   ،)

مستويات   لرفع  من  املبذولة   
 
عددا أن  إال  املعلمين  أداء 

برامج   فاعلية  قصور  إلى  أشارت  املحلية  الدراسات 

املعلمين   أداء  مستوى  رفع  في  للمعلم  املنهي  التطوير 

املحيا،  2017)الدغيم،   دغري،  2018؛  و  عمرو  آل  ؛ 

2017). 

برامج التطوير املنهي التي تحقق  ا للحاجة إلى توفير  ونظر      

مساهمة   وألهمية  التعلم،  نواتج  تحسين  أهداف 

مؤسسات املجتمع املختلفة في قطاع التعليم الرتباطه بها؛  

مقومات   المتالكها  الدور  هذا  تؤدي  قد  الجامعات  فإن 

األبحاث   مراكز  على  املنهي الحتوائها  التطوير  برامج  تنفيذ 

والخبراء   املتخصصين  التدريس  وانتماء  هيئة  أعضاء  من 

 
 

 ملا ورد  والباحثين في املجال التربوي لها، وُيعد ذلك تفعيال

حيث   العام،  التعليم  لتطوير  الوطنية  االستراتيجية  في 

وإدارات   التربية  كليات  بين  الروابط  تقوية  أن  إلى  أشارت 

املهنية   املعلمين  كفاءة  رفع  في  يساهم  بما  العام  التعليم 

سياس أهم  تطو أحد  )مشروع  ات  التعليم  مهنة  ير 

العام،  اال  التعليم  لتطوير  الوطنية  (.  2014ستراتيجية 

حيث أثبتت عدد من التجارب العاملية نجاح الجامعات في 

  
 
وتنفيذا  

 
إعدادا للمعلمين  املنهي  التطوير  بمهام  القيام 

وكامبردج   هارفرد  جامعتي   Cambridge)كتجربة 

Assessment International Education, 2018; 

Harvard Graduate School of Education, 2018)  ،

إال   ذلك  الجامعات  أن  ورغم  إمكانات  من  االستفادة 

السعودية في مجال التطوير املنهي للمعلم ال تزال محدودة  

  برامج   على  -الحالية  الدراسة  إعداد  وقت  إلى  –وتقتصر  

  الفئات   الحتياج   مسبق   تحديد  بدون   الصيفي  التدريب

  مشكلة   إلى  ذلك  ويقود  واملعلمات،  املعلمين   من   املستفيدة 

و الت  وهي  الحالية  الدراسة  على  التطوير  عرف  برامج  اقع 

تسليط الضوء و املنهي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات،  

على تجارب جامعات رائدة في برامج التطوير املنهي للمعلم  

 كنماذج ناجحة يمكن االستفادة منها. 

 : مشكلة الدراسة
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يقوم املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي بأدوار بارزة       

العديد  وجهود   املعلمين بتقديم  حثيثة لرفع مستوى أداء 

  
 
من برامج التطوير املنهي، وعلى الرغم من ذلك، فإن عددا

في   املنهي  التطوير  برامج  قصور  إلى  شير 
ُ
ت الدراسات  من 

انخفاض   في  ساهم  مما  ُوضعت  التي  املخرجات  تحقيق 

املنهي املقدمة  )الدغيم،    مستوى مخرجات برامج التطوير 

دغري،  2017 و  عمرو  آل  املحيا،  2017؛  ؛  2018؛ 

. كما توص ي عدد من الدراسات بأهمية  (2017املطيري،  

التربية   بكليات  ممثلة  السعودية  الجامعات  دور  تفعيل 

؛  2017)آل عمرو و دغري،    لتجويد برامج التطوير املنهي

الهويش،  2018القحطاني،   ما  (2018؛  ضوء  وفي   .

خالل   من  الحالية  الدراسة  مشكلة  تحديد  يمكن  سبق، 

الحالية من وجهة   املنهي  التطوير  برامج  التعرف على واقع 

  دور نظر املعلمين واملعلمات، وبناء نموذج مقترح لتفعيل  

السعودية   تطوير  الجامعات  املنهي  في  التطوير  برامج 

التطوير    للمعلم في مجال  رائدة  في ضوء تجارب جامعات 

كجامع للمعلم  املتحدة  املنهي  الواليات  في  هارفرد  ة 

املتحدة األ  اململكة  في  كامبردج  وجامعة  وذلك    مريكية 

التعليمي  املنهي  للتطوير  الوطني  املعهد  مع  من    بالتعاون 

 ة:  أسئلة الدراسة الحالي  خالل اإلجابة عن

اململكة   ▪ في  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  اقع  و ما 

املعلمين   نظر  وجهة  من  السعودية  العربية 

 واملعلمات؟ 

الجامعات   ▪ دور  لتفعيل  املقترح  النموذج  ما 

برامج التطوير املنهي للمعلم في  تطوير  السعودية في  

 ضوء تجربة جامعة هارفرد وجامعة كامبردج؟ 

 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة الحالية إلى:  

التعرف على واقع برامج التطوير املنهي من وجهة نظر   ▪

 . املعلمين واملعلمات

بناء نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية  ▪

في تطوير برامج التطوير املنهي في ضوء تجربة جامعة  

 هارفرد وجامعة كامبردج.  

 : همية الدراسةأ

لتطوير املنهي ومخرجاتها  سد الفجوة بين واقع برامج ا ▪

لتحقيق أحد أبرز أهداف وزارة التعليم لتحقيق رؤية  

وه  2030 التعليم  املعلمين  في  استقطاب  تحسين  و 

 هم وتطويرهم. وتأهيل

الطالب   ▪ لدى  األكاديمي  اإلنجاز  مستويات  رفع 

منهي   تطوير  ببرامج  معلميهم  تصميمها  بالتحاق  يتم 

كل  وفق   سياق    احتياجات  في  واملعلم  الطالب  من 

 . البيئة املدرسية

نموذج   ▪ الحالية  الدراسة  ضوء  تقدم  في  إعداده  تم  ا 

تجارب جامعات رائدة في مجال التطوير املنهي والذي  

السعودية   الرؤية  مع  لتحقيق    2030يتوافق 

الوطني   واملعهد  السعودية  الجامعات  بين  التعاون 

م االستفادة منه  للتطوير املنهي التعليمي والذي قد يت

في تفعيل سبل التعاون وتصميم برامج التطوير املنهي  

 بالتعاون بين تلك الجهات. 

 : حدود الدراسة

املوضوعية: ▪ برامج    الحدود  على  الدراسة  اقتصرت 

وجامعة   كامبردج  جامعة  تقدمها  التي  املنهي  التطوير 

ال،  هارفرد املنهي  التطوير  برامج  تصميم  تي  ونماذج 

الجامع على  تاتتبناها  القائم  النموذج  وهما  ن 

( املعلمين  التصميم  TNBPDاحتياجات  ونموذج   ،)

 ( Backward Designالتراجعي )

التي   ▪ املنهي  التطوير  برامج  على  الدراسة  اقتصرت 

املعهد   بإشراف  التربوي  التدريب  مراكز  تقدمها 

ا  الوطني للتطوير املنهي التعليمي والتي تتطلب حضور  

 ي. ملراكز التدريب التربو 
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البشرية:  ▪ معلمي    الحدود  على  الدراسة  اقتصرت 

املرحلة  في  العام  الحكومي  التعليم  ومعلمات 

   .واملرحلة الثانوية ، واملرحلة املتوسطة ،االبتدائية 

الزمانية: ▪ الفصل    الحدود  في  الدراسة  تطبيق  تم 

 هـ.   1441من العام الدراس ي  الثانيالدراس ي  

 : مصطلحات الدراسة 

 ( Professional Development)التطوير املنهي 

ُيعرف التطوير املنهي بمجموعة الخبرات واألنشطة التي       

كمع عمله  فترة  طوال  املعلم  بها  يتم  يلتحق  والتي  لم 

أدائ لتعزيز  ) تصميمها  املنهي   ,Day & Sachs, 2004ه 

p.3  إجرائي املنهي  التطوير  وُيعرف  الدراسة  (.  هذه  في  ا 

الت املمارسات  ببرامج  تحسين  تستهدف  التي  دريب 

تنفيذها   على  وُيشرف  ُيعدها  والتي  للمعلم  التدريسية 

املعهد الوطني للتطوير املنهي والتعليمي في اململكة العربية  

 .السعودية

 : ( Harvard Universityجامعة هارفرد ) 

الواليات           في  جامعة  وأفضل  أقدم  هي  هارفارد  جامعة 

)املتحدة   املرموقة  الجامعات   Ivyاألمريكية، وهي إحدى 

League  في عام املتحدة األمريكية. تأسست  الواليات  في   )

في كامبريدج، ماساتشوستس. وتم تسميتها على  1636 م 

الواليات   اسم جون هارفرد. وتعد مكتبتها أقدم مكتبة في 

املتحدة وواحدة من أكبرها، كما تشتهر بكليات التربية التي  

 لها )جعلت م
 
 Oxfordن )التعلم من أجل التغيير( شعارا

Learner's Dictionaries, 2019.) 

 :( Cambridge Universityجامعة كامبردج ) 

في          أقدم جامعة  ثاني  كامبردج  املتحدة جامعة    اململكة 

شرق   كامبريدج  مدينة  في  وتقع  اوكسفورد،  جامعة  بعد 

مخ في  رائدة  بسمعة  الجامعة  تتمتع  رجاتها  إنجلترا. 

الجامعة   تتكون  لطالبها.  العالية  األكاديمية  واملستويات 

بيترهاوس   أقدمها  املستقلة،  الكليات  من  عدد  من 

(Peterhouse  عام )تأسست  أصبحت    (.1284(  وقد 

رئيس   ا  مركز  التاسع  الجامعة  القرن  منذ  العلمي  للبحث  ا 

 (.Oxford Learner's Dictionaries, 2019عشر )

الدرا      التطو وتركز  برامج  على  الحالية  املنهي  سة  ير 

 الجامعتين.  للمعلم التي تقدمها كلتا

   :اإلطار النظري 

العربية   اململكة  في  املنهي  التطوير  األول:  املحور 

 : السعودية

السعودية         العربية  اململكة  في  التعليم  وزارة  ولي 
ُ
ت

اهتمام   للمعلم  املنهي  كانالتطوير  حيث   ،
 
كبيرا يزال    وال ا 

إلجراءات مستمرة يخضع  وتطوير  الوقت  .  تقويم  وفي 

الرؤية   أهداف  لتحقيق  الحثيث  السعي  ومع  الحالي، 

  2030السعودية  
 
مهنيا املعلم  تطوير  إلى  الحاجة  فإن   ،

النجاح   لتحقيق  العوامل  أهم  كأحد  منه  مفر  ال  أمٌر 

الرؤية أهداف  لتحقيق  التعليم  لوزارة  وعلى  .  املؤسس ي 

وزا أن  من  جهود  الرغم  تبذل  التعليم  لتطوير  رة  حثيثة  ا 

شاغلي الوظائف التعليمية من املعلمين واملعلمات إال أن  

 
 
للمعلم    من  عددا املنهي  التطوير  تناولت  التي  الدراسات 

أشارت إلى القصور في تحقيق تلك البرامج للمخرجات التي  

أجلها من  وآخريففي    ؛ وضعت   ,Sabah)ن  دراسة صباح 

Fayez, Alshamrani, & Mansour, 2014)    والتي

املنهي   التطوير  برامج  طبيعة  على  التعرف  إلى  هدفت 

العربية   اململكة  في  والرياضيات  العلوم  ملعلمي  املقدمة 

استخدمت   املهنيين.  املطورين  نظر  وجهة  من  السعودية 

وشارك فيها عدد    ،بياناتالدراسة أداة االستبانة لجمع ال

 مهني  20)
 
ا. أشارت النتائج إلى أن الطريقة الرائجة  ( مطورا

الدورات   هي  املنهي  التطوير  برامج  تدريبية  اللتنفيذ 

( التقليدي  ورش    ،أيام(   7-2بمفهومها  قصيرة الأو  عمل 

املدى. وأوصت الدراسة بتنويع طرق تنفيذ برامج التطوير  

ضيات والعلوم لتجارب تطوير املنهي، وتعريض معلمي الريا

 . تطوير املعلمين بفاعليةمنهي متنوعة لتحقيق هدف 
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مراكز           تقدمها  التي  املنهي  التطوير  برامج  أثر  وملعرفة 

التدريب التربوي على دافعية املعلمين، استخدمت املغربي  

)ضابطة  2016) لعينتين  املهنية  الدافعية  قياس  أداة   )

املعلمين واملعلمات. وأظهرت نتائج الدراسة  وتجريبية( من  

يُ  أثر  أي  وجود  بها  عدم  يلتحق  التي  التدريب  لبرامج  عزى 

لديهم.   الدافعية  تنمية  على  الخدمة  أثناء  املعلمون 

التطوير   برامج  وتطوير  مراجعة  بأهمية  الباحثة  وأوصت 

التي   الطائلة  للنفقات   
 
للمعلمين قبل تقديمها، نظرا املنهي 

م وتوجهاته.   يتم إنفاقه
ّ
 ا دون أثر على مهارات املعل

         ( املطيري  دراسة  تحديد  2017وفي  إلى  هدفت  التي   )

واقع توظيف املستحدثات التكنولوجية في برامج التطوير  

العربية   اململكة  في  االجتماعية  الدراسات  ملعلمي  املنهي 

لتحليل   الوصفي  املنهج  على  الباحث  اعتمد  السعودية، 

التطو  النتائج  برامج  وأظهرت  للمعلمين.  املقدمة  املنهي  ير 

التطبيقات   توظيف  في  املنهي  التطوير  برامج  قصور 

التكنولوجية، كما أشارت النتائج إلى خلو برامج التطوير  

املنهي من توظيف التعلم املدمج والفصل املقلوب ألغراض  

 التدريب.  

       ( الدغيم  دراسة  التعرف  2017وفي  إلى  هدفت  التي   )

ى مستوى املعرفة التخصصية لدى معلمي الكيمياء في  عل

الوصفي   املنهج  الباحث  استخدم  املهنية.  املعايير  ضوء 

من   العينة  وتكونت  ومعلمة.  معلم    33املسحي  أشارت  و ا 

بمستوى   كانت  الكيمياء  معلمي  معرفة  أن  إلى  النتائج 

التطوير  كما  "مقبول".   ضعف  أن  إلى  الدراسة  أشارت 

ناء الخدمة هو أحد أبرز عوامل ضعفه في املنهي للمعلم أث

تساهم   بأن  الدراسة  أوصت  كما  التخصصية.  املعرفة 

تخصصية   تدريبية  برامج  بناء  في  املتخصصة  الكليات 

 للمعلمين.

ولتسليط الضوء على دور الجامعات في التطوير املنهي          

( ودغري  عمرو  آل  دراسة  شير 
ُ
ت التي  2017للمعلم،   )

على دور كليات التربية في التطوير املنهي  هدفت إلى التعرف 

للمعلم في ضوء التحول الوطني للملكة العربية السعودية 

املنهي    2030 للنمو  التربوي  املشرف  متابعة  عدم  إلى 

 معلم. حيث تم استخدام االستبانة  لل
 
لجمع البيانات    أداة

( من معلمي  180من عينة البحث والتي تكونت من عدد )

ة والثانوية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى  املرحلة املتوسط

املتخصصين   للمدربين  تفتقر  التربوي  التدريب  مراكز  أن 

بأهمية   الدراسة  املهنية. وأوصت  املعلم  قدرات  تطوير  في 

التطوير املنهي للمعلم،   تمكين كليات التربية للقيام بمهام 

التطوير   برامج  وبناء  تقييم  إعادة  بضرورة  أوصت  كما 

 .  2030ضوء أهداف التحول الوطني  املنهي في

       ( الهويش  دراسة  تحديد 2018وفي  إلى  هدفت  التي   )

القرن   مهارات  ضوء  في  للمعلم  التدريبية  االحتياجات 

املنهج الوصفي لرصد    الدراسة  اتبعت .  الحادي والعشرين

الواحد   القرن  مهارات  في ضوء  للمعلم  التدريبي  االحتياج 

النتائو والعشرين.   املنهي  أشارت  التطوير  برامج  أن  إلى  ج 

التعلم   بيئة  في  الواقعي  باحتياجه  ترتبط  ال  للمعلم 

الدراسة   وأوصت  بين  بضرورة  الحقيقية،  الفجوة  سد 

متطلبات التعليم وأهدافه وبين برامج التطوير املنهي، كما  

املنهي   التطوير  برامج  في  التربية  كليات  بإشراك  أوصت 

و  الواحد  القرن  مهارات  املعلمين  لتنمية  لدى  العشرين 

 والقيادات التربوية.

        ( املحيا  دراسة  التعرف  2018وفي  إلى  هدفت  التي   )

املعلمين   إعداد  برامج  في  املنهي  التطوير  برامج  أهمية  على 

التربوي،   التجديد  نحو  الحديثة  االتجاهات  ضوء  في 

عينة   واشتملت  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت 

على   ) الدراسة  كليات 290عدد  في  تدريس  هيئة  ( عضو 

السعودية الجامعات  في  ببناء  و   .التربية  الدراسة  أوصت 

شراكات بين قطاعات وزارة التعليم والجهات ذات العالقة  

 ا ككليات التربية.بتطوير املعلمين مهني  

إلى        شير 
ُ
ت السابقة  الدراسات  فإن  ما سبق،  وفي ضوء 

التطوير   برامج  املعلمين  أن  تطور  تدعم  ال  الحالية  املنهي 

التخصص ي   كاملحتوى  الجوانب  من  عدد  في  فعال  بشكل 

واملهارات التقنية، كما أشارت إلى القصور في متابعة تأثير 

الحق   البرامج  تلك  تلك  وأن  خاصة  الصفية،  البيئة  في  ا 

البرامج يحضرها املتدرب ملرة واحدة فقط وال تتم متابعة  
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ا. من جانب آخر، أكدت الدراسات  مج الحق  تأثير تلك البرا

بمهام   للقيام  التربية  كليات  دور  تفعيل  أهمية  على 

للمعلم   املنهي  دغري،  التطوير  و  عمرو  ؛  2017)آل 

املحيا،  2018الهويش،   توصيات  (2018؛  ضوء  وفي   .

الجامعات   دور  تفعيل  بضرورة  برامج  الدراسات  في 

في املحور   الضوء  الحالية  الدراسة  املنهي، تسلط  التطوير 

مع   للمعلم  املنهي  التطوير  في  الجامعات  دور  على  الثاني 

 استعراض لتجارب عاملية في تطوير برامج التطوير املنهي.  

 : املحور الثاني: دور الجامعات في التطوير املنهي للمعلم

العالي      والتعليم  عقود  مدى  من    على  العديد  يقدم 

في    الدالئل على دوره  اإليجابي  التغيير  إحداث  في  املحوري 

التعليم يشير  .  منظومة  الحالية،  الدراسة  سياق  وفي 

إلى أن الجامعات بالكوادر التي    (Guskey, 1991)جسكي  

الت هيئة  أعضاء  من  فيها  على    دريستعمل  القدرة  لديهم 

املحتوى   تحويل  خالل  من  العام  التعليم  جودة  تعزيز 

النظري في األدبيات إلى ممارسات مرتبطة بالواقع، كما أن  

الجامعات قادرة على دعم عمليات التعلم الذاتي ملمارس ي  

الجامعات ومراكزها   أهمية دور  التعليم. ويؤكد ذلك على 

التطوير املنهي كما تشير  البحثية في تصميم وتنفيذ برامج  

 ( يمكنها  2018القحطاني  الجامعات  أن  إلى  دراستها  في   )

 لقدرة أعضاء  
 
تولي مهام تصميم برامج التطوير املنهي نظرا

ذيه املحتوى  تقديم  على  التدريس  وفق    يئة  الجودة 

خبراتهم وعمق معرفتهم، باإلضافة إلى تواجد أعداد كبيرة  

يمكنهم   الذين  العليا  الدراسات  وطالب  الباحثين  من 

 املساهمة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج. 

جامعة          من  كل  تجربة  الحالية  الدراسة  وتستعرض 

وذات   رائدة  لجامعات  كنماذج  كامبردج  وجامعة  هارفرد 

بر  في  للمعلمين،  خبرة  املنهي  التطوير  من    إذامج  كل  تتمتع 

هاتين الجامعتين باستقالل ذاتي في تصميم وتنفيذ برامج  

 التطوير املنهي للمعلمين: 

 
ً

 Professional): التطوير املنهي في جامعة كامبريدج  أول

Development at Cambridge University ) 

ململكة املتحدة  في ا تخضع برامج التطوير املنهي للمعلم       

على   البرامج  تلك  تنفيذ  ويتم  صارمة،  حكومية  ملعايير 

)الدخيل،   الجامعي  جامعة  2015املستوى  وفي   .)

اهتمام   الجامعة  تولي  حيث  استثناء  يوجد  ال  ا  كامبريدج 

 
 
التطوير  بالغ برامج  تنفيذ  ويتم  للمعلم،  املنهي  بالتطوير  ا 

تطوير املنهي  املنهي ملنتسبي التعليم ضمن برنامج مؤهالت ال

(Cambridge Professional Development 

Qualifications )والذي يهدف إلى: 

ولألفراد    ▪ للمدارس  املنهي  التطوير  احتياجات  تلبية 

 . العاملين في التعليم

السياق   ▪ على  القائمة  املنهي  التطوير  عمليات  دعم 

 . املدرس ي

لدى   ▪ االحترافية  التفكير  وطرق  املمارسات  تعزيز 

 . املعلمين لتحسين نوعية التعلم

لرفع   ▪ املنهي  التطوير  برامج  في  الدولية  املعايير  مراعاة 

 .مستوى التجارب في البرامج املنفذة

املنهي   ▪ التعلم  مجتمعات   Cambridge)تنشيط 

University, 2019) 
كامبردج        في  املنهي  التطوير  مؤهالت  برامج  ويساعد 

 (Cambridge PDQs )    املتدربين على تطوير طرق التفكير

ودعم   والتوجيه  املتابعة  خالل  من  التربوية  واملمارسات 

للمتدربين التخطيط  .  الخبراء  على  التدريب  ذلك  ويشمل 

املدمج،   والتعلم  التعليمية،  العملية  وإدارة  للدروس، 

وال املهنية  والقياس  التنمية  برامج  إلى  باإلضافة  تقويم، 

التي تقدم عن بعد. وتتطلب تلك البرامج العديد من املهام  

تمكنه   مدى  من  للتحقق  املعلم  ُينفذها  أن  يجب  التي 

عليها.   تدريبه  تم  التي  والتعليم  التعليم  أساليب  لتطبيق 

باإلضافة إلى توفير العديد من املصادر الداعمة لعمليات  

اإل   ب التدري شبكة  على  الرسمي  موقعها  نترنت  عبر 
(Cambridge Assessment International 

Education, 2018) 
من الخصائص في برامج    ا وتتبنى جامعة كامبردج عدد         

عال    مستوى  تحقيق  لضمان  تقدمها  التي  املنهي  التطوير 
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INSPIR 

Impactf
ul

التأثير Need-
Based

قائم على 
االحتياج

Sustain
ed

االستدامة

Peer-
collaberati

ve

تعاون 
األقران

In-
practice

قائم على 
الممارسة

Reflecti
ve

الممارسات 
التأملية

Evaluativ
e 

Practices

ممارسات 
التقييم

( الكلمة  في  اختصارها  تم  والتي  الجودة  ( INSPIREمن 

 وهي: (Cambridge University, 2019)(  1الشكل )

الرئيس(Impactful)  التأثير ▪ الهدف  إن  برامج    :  من 

في   )التأثير(  تغييرات  إحداث  هو  املنهي  التطوير 

للمعلم مما يحسن نتائج الطالب  ممارسات التدريس  

 كاديمية. األ

الحتياج  ▪ على  برامج  Need-Based)  قائم  إن   :)

للتحديات   تستجيب  أن  البد  للمعلم  املنهي  التطوير 

 اليومية التي تواجه املعلمون وطالبهم.  

إلى وقت Sustained)الستدامة   ▪ املعلمون  يحتاج   :)

مانوع  -طويل   االستراتيجيات    -ا  من  الجديد  لتعلم 

من   كجزء  وتضمينها  بثقة  لتطبيقها  كاف  بعمق  

املهم أن يتم االهتمام   ممارستهم التدريسية، لذا من 

مدة   طوال  الدعم  وتوافر  املقدمة  األنشطة  بطبيعة 

 برامج التطوير املنهي. 

ا ▪ تعاون Peer-collaborative)  ألقرانتعاون  (: يعد 

األقران الفعال من بين أعلى املؤشرات لفعالية برامج  

بناء   في  املشاركة  على  يشجع  ألنه  املنهي،  التطوير 

املعرفة القائمة على السياق بين مجموعات املعلمين  

 املشاركين في هذه البرامج. 

إن الرتكيز عىل  (:  In-practice)   قائمة عىل املامرسة 

املهني   التطوير  برامج  يف  التدريسية  املامرسات 

العمل   بيئة  خالل  من  يتعلم  املعلم  أن  يعني 

وليست   حقيقية  مشاكل  ملعاجلة  بفاعلية  ويسعى 

 افرتاضية. 

التأملية/االنعكاسية  ▪ : من  (Reflective)  ممارسات 

التطوير   برامج  فاعلية  تعزز  التي  اخلصائص  أبرز 

يتم عندما  أو    املهني،  كالبحث  ممارسات  تضمني 

تتيح   والتي  التأملية  املامرسات  أو  االستقصاء 

الفاعلة   احللول  واقرتاح  الواقع  تقويم  للمعلم 

 خالل هذه املامرسات. 

حتتاج  (:  Evaluative Practices)التقييم   ▪

التطوير   برامج  وتأثري  جودة  لتقييم  املؤسسات 

املتخصصني  املهني لدهيا بشكل منتظم. مما يمكن  

من حتديد الفائدة من تلك الربامج وتقديم األدلة  

ققه.  ملدى التقدم الفعيل الذي حتح

 

 (INSPIRE) خصائص  (:1)الشكل

 (Cambridge University, 2019) 
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 (  Professionalثانًيا: التطوير املنهي في جامعة هارفارد 

Development at Harvard ) 

املنهي للمعلم في جامعة هارفرد        التطوير  تنقسم برامج 

املسارات   من  عدد  تحتها  تندرج  رئيسة  مسارات  أربعة  إلى 

 ,Harvard Graduate School of Education)  الفرعية

2018; Crawford, 2008)   :على النحو اآلتي 

 Early Childhood) فولة املبكرة  مسار برامج الط  ▪

Programs:)    وهي برامج تطوير منهي مصممة لدعم

 وتطوير املختصين في مرحلة الطفولة املبكرة. 

▪  ( العام  التعليم  برامج        (: K-12 Programsمسار 

وقادة  للمعلمين  مقدمة  التركيز،  شديدة  برامج  وهي 

من   وغيرهم  املناطق،  في  التعليم  ومديري  املدارس 

االبتدائي   التعليم  مراحل  في  للتعليم  املنتسبين 

 واملتوسط والثانوي. 

 Higher Education)مسار برامج التعليم العالي   ▪

Programs:)    مهارات تطوير  إلى  تهدف  برامج  وهي 

لدى   في القيادة  التدريس  هيئة  وأعضاء  القادة 

   الجامعات والكليات.

املخصصة   ▪ البرامج  (:  Custom Programs)مسار 

برامج مخصصة يتم تصميمها لتلبية احتياجات    وهي

املسارات   جميع  في  معينة  وبيئات  معينة  فئات 

ومراحل   املبكرة،  الطفولة  مرحلة  في  األساسية: 

 (، والتعليم العالي.K-12التعليم العام ) 

▪  ( بعد  عن  التعلم  برامج   Onlineمسار 

Programsإلى:    (: وتنقسم 

o  ( املدى  قصيرة  هذه   أسابيع(:  3-2برامج  توفر 

التعليم   مستحدثات  على  للتعرف  ا  فرص  البرامج 

واملواطنة   القرار  كاتخاذ  مهارات  على  والتدريب 

 العاملية وغيرها. 

o  ( املدى  طويلة  تقديم  أسبوع(:    13برامج  فيها  يتم 

املجاالت   من  عدد  على  يركز  تخصص ي  محتوى 

والعشرين،   الواحد  القرن  في  والتعلم  كالتعليم 

التعل بهذه  واستراتيجيات  وااللتحاق  الحديثة.  يم 

البرامج يتطلب االنخراط في مجموعات عمل عن بعد  

  وتنفيذ عدد من املهام الجتياز البرنامج.

آليات         الدراسات  من  عدد  تناولت  السياق،  هذا  وفي 

تتبعها   التي  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  تصميم  وطرق 

أهداف   لتحقيق  وكامبردج  كهارفرد  العاملية  الجامعات 

التطوير املنهي بدقة وفاعلية    ;Crawford, 2008)برامج 

Guskey, 1991; Lee, 2005; Walter & Briggs, 

في    (2012 وردت  نموذجين  على  الحالية  الدراسة  وتركز 

 الدراسات السابقة:  

نموذج التطوير املنهي القائم على احتياجات املعلمين   ▪

(Teacher needs-based professional 

development program( )TNBPD .) 

 (. Backward Design) نموذج التصميم التراجعي ▪

احتياجات   على  القائم  املنهي  التطوير  نموذج   :
ً

أول

 (  Teacher needs-based professionalاملعلمين 

development program model ( )TNBPD ) 

في          املشكالت  حل  طريقة  على  النموذج  هذا  ويعتمد 

معرفته   تعميق  على  املعلم  وتشجيع  التعليمية،  البيئة 

على  يعمل  الذين  الطالب  احتياجات  واستقصاء  ببيئته 

 . (Lee, 2005)تدريسهم 

املعلمين      احتياجات  على  القائم  النموذج  ويركز 

(TNBPDا وفق   )  ( من  Ajani, 2018آلجاني  عدد  على   )

   املبادئ، وهي:

للمعلمين   ▪ التعليمية   ’Teachers) الحتياجات 

learning needs )  :  إن برامج التطوير املنهي يجب أن

الحتياجات   ا  وفق  واملستويات  املحتوى  في  تتنوع 

 .  املعلمين
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 Teachers’ readiness) استعداد املعلمين للتعلم   ▪

to learn )  :  تام  البد استعداد  على  املعلم  يكون  أن 

الدراسية   الفصول  في  التحديات  ملواجهة  للتعلم 

 .فيها ومعالجة املشكالت التي تطرأ

املدرسية   ▪ القيادة   Effectiveness of) فاعلية 

school leadership )  :  القيادة تدعم  أن  البد 

كما   الجودة،  ذات  املنهي  التطوير  أنشطة  املدرسة 

تحديد  في  تساهم  أن  املعلمين    يجب  احتياجات 

لتحسين   املناسبة  املنهي  التطوير  ببرامج  والتوصية 

 . ممارسات املعلمين التدريسية

املدرسة   ▪ في  التعلم  بيئة   The school) سياق 

learning environment context )  :  مشاركة إن 

املعلمين في تحديد البرامج التطويرية وفق سياق بيئة  

أو   تعزز  قد  املدرسية  املنهي  التعليم  التطوير  تعرقل 

كالخلفية  .  للمعلمين متغيرات  مراعاة  من  البد  ولهذا 

الثقافية للمنتسبين في املدرسة، ومدى تعاون املعلم  

 . مع زمالئه

التقويم   ▪ الراجعة) مالحظات  نتائج  (  التغذية  على 

للمعلمين   املنهي  التطوير   Feedback on) تقييم 

teachers’ professional development 

evaluation )  :  برامج لتقييم  ماسة  حاجة  هناك 

التطوير املنهي بعد املشاركة فيها، وتحديد ما إذا كان  

 من برامج التطوير املنهي أم  
 
املعلمون يستفيدون حقا

 . ال

الوراء   إلى  التراجعي/التصميم  التصميم  نموذج  ثانًيا: 

 (Backward Design Model) 

البرامج         مصممي  التراجعي  التصميم  نموذج  يشجع 

تصميم   قبل  للبرامج  ومختبرين  مين  كمقّيِّ  
 

أوال للتفكير 

التدريب. وتبدأ عملية التصميم في هذا النموذج   وحدات 

بتقييم األهداف الكبرى واألسئلة الرئيسة التي يجيب عنها  

الكافية على   املؤشرات والدالئل  البرنامج، ومن ثم تحديد 

اكتساب املتدربين للخبرات واملعارف واالتجاهات املرغوبة  

(McTighe & Wiggins, 2004).   وويقنز ماكتاي  ويرى 

(McTighe & Wiggins, 2004)    كتابهما الفهم  " في 

( مصمم  Understanding by Designبالتصميم"  أن   )

بد أن يستمد املحتوى من األهداف النهائية التي  البرامج ال 

التراجعي   التصميم  عملية  فإن  ولذا  تحقيقها.  في  يرغب 

أشار   مراحل  لثالث  ا  وفق  التعليمية  البرامج  بناء  إلى  تشير 

وماكتاي وويقنز  ( (Richards, 2013إليها كل من ريتشاردز 

(McTighe & Wiggins, 2004)  الشكل يأتي:  ملا  ا  وفق   ،

2).) 

( Backward Designنموذج التصميم التراجعي ) (: 2)الشكل 

(McTighe & Wiggins, 2004) 
 

: ما الذي يجب  املرحلة األولى: تحديد املخرجات املرغوبة

القيام   على  القدرة  ولديهم  وفهمه  معرفته  املتدربين  على 

 هذه املرحلة مرحلة تحديد الخيارات. به؟ حيث تعد 

)الكفايات(   املؤشرات  تحديد  الثانية:  املرحلة 

كيف يمكننا معرفة ما إذا كان املتدربون قد  لالستدلل:  

الذي   وما  املعايير؟  مع  املتوافقة  املرجوة  النتائج  حققوا 

املتلقي   فهم  على  كدليل  املحتوى  مصمم  يقبله  سوف 

التصميم التراجعي على التفكير في  وتمكنه؟ يشجع نموذج 

 أدوات التقييم الالزمة قبل بناء املحتوى. 

حتديد املخرجات 

املرغوبة

أفكاررئيسية  •
واهداف قابلة 

للقياس 

حتديد مستويات  

األداء ومؤشرات  

اإلستدالل

حتديد أدوات •
التقييم 

ومؤشرات 
االجتياز 

ختطيط جتربة 

التعلم 

بناء احملتوى•
فيذ والبدء ابلتن

والقياس
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التعلم:   تجربة  تخطيط  الثالثة:  بناء  املرحلة  وتتضمن 

والتعلم  التعليم  عملية  بتنفيذ  والبدء  لتحقيق    املحتوى 

ا.  األهداف التي تم تحديدها مسبق 

الدراسات    نتائج  استعراض  وبعد  سبق،  ما  ضوء  وفي 

التطوير    السابقة إلى قصور في تحقيق برامج  التي أشارت 

على   التعرف  أهمية  مدى  يتضح  املرجوة،  للنتائج  املنهي 

املعلمين   نظر  وجهة  من  املنهي  التطوير  برامج  واقع 

واملعلمات خاصة مع التطورات الحثيثة التي يبذلها املعهد  

الدراسة   تسعى  ما  وهو  التعليمي،  املنهي  للتطوير  الوطني 

ل وبعد  الحالية  األول(.  السؤال  عن  )اإلجابة  عنه  إلجابة 

املنهي   التطوير  مجال  في  رائدة  جامعات  تجربة  استعراض 

كجامعة كامبردج وجامعة هارفرد، ونماذج تصميم برامج  

من   وغيرها  الجامعات  تلك  تتبناها  التي  املنهي  التطوير 

الجامعات   دور  تفعيل  إمكانية  يتضح  الجامعات، 

ا تلك  ضوء  في  الدراسة  السعودية  تسعى  حيث  لنماذج، 

الحالية لتقديم نموذج لتفعيل دور الجامعات السعودية  

السؤال   عن  )اإلجابة  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  في 

 الثاني(.

 منهج الدراسة

ويعتمد       املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 

خالل   من  الدراسة  ظاهرة  وصف  على  املنهج  هذا 

جتمع الدراسة أو عينتها حول درجة  استقصاء آراء أفراد م

وآخرون،   )عبيدات  الواقع  في  الظاهرة  هذه  وجود 

(. ويتناسب هذا املنهج مع هدف الدراسة الحالية  2015

في   املنهي  التطوير  برامج  واقع  على  للتعرف  يسعى  الذي 

املعلمين   نظر  وجهة  من  السعودية  العربية  اململكة 

النتا ضوء  في  ذلك  بعد  ليتم  نموذج  واملعلمات،  بناء  ئج، 

املنهي   التطوير  برامج  في  الجامعات  دور  لتفعيل  مقترح 

 للمعلم وفق تجارب جامعتي هارفرد وكامبردج. 

 مجتمع الدراسة: 

مجتمع        فإن  التعليم،  لوزارة  السنوي  للتقرير  ا  وفق 

الحكومي   التعليم  ومعلمات  معلمي  من  مكون  الدراسة 

امل السعودية:  العربية  اململكة  في  االبتدائية،  العام  رحلة 

وعددهم   الثانوية،  واملرحلة  املتوسطة،  واملرحلة 

(398882( منهم  و)182738(،  ا،  معلم   )216144  )

( توزيع  1. يوضح الجدول ) (2020)وزارة التعليم،  معلمة  

 للفئات واملراحل الدراسية. 
 
 مجتمع الدراسة وفقا

ا للفئات واملراحل الدراسية.   (: 1جدول )
ً

 توزيع مجتمع الدراسة وفق

 عينة الدراسة: 

( من  تكونت  عشوائية  عينة  الدراسة  ا  (891عينة  معلم 

ا. 374( معلمة وعدد )517ومعلمة مكونة من عدد ) ( معلم 

( من  العينة  تكونت  التعليم،  ملراحل  ا  معلمين 206ووفق   )

( وعدد  االبتدائية،  املرحلة  في  ا  454ومعلمات  معلم   )

ا ومعلمة 231املرحلة املتوسطة، وعدد )ومعلمة في   ( معلم 

 في املرحلة الثانوية.

 

الباحثة   اعتمدت  الدراسة  لعينة  األدنى  الحد  ولتحديد 

ثامبسون   ستيفن  معادلة   Steven Thompson) على 

Equation  )  من األدنى  الحد  أن  املعادلة  كشفت  حيث 

( يبلغ  ملجتمع  ) 398882العينة  هو  وقد  383(   ،)

( الباحثة على عدد  استجابة مكتملة على  891حصلت   )

ج استخدامها  وتم  الدراسة  عمليةاستبانة  في  ميعها 

  

 % العدد الفئة املرحلة

املرحلة 

 البتدائية 

 22.6 90337 معلمين 

 26.4 105138 معلمات 

املرحلة 

 املتوسطة 

 12.4 49465 معلمين 

 14.0 56039 معلمات 

املرحلة 

 الثانوية 

 10.8 42936 معلمين 

 13.8 54967 معلمات 

 %100 398882 املجموع 
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 (.3( و)2التحليل، ويتضح توزيع أفراد عينة الدراسة في الجدول رقم )

  والفئة    الدراسية توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للمراحل   (: 2جدول )

 

ا لسنوات الخبرة ولعدد برامج التطوير املنهي التي تم اللتحاق بها طوال الخدمة. (: 3جدول )
ً

 توزيع عينة الدراسة وفق

 : دراسة ل ا داةأ

االستبانة          على  الدراسة   تعتمد 
 
البيانات،    أداة لجمع 

( من  النهائية  في صورتها  على    ،( فقرة21وتكونت  مقسمة 

املنهي،   التطوير  برامج  تصميم  محور  وهي:  محاور  ثالثة 

مخرجات   ومحور  املنهي،  التطوير  برامج  تنفيذ  ومحور 

التطوير   برامج  واقع  على  للتعرف  املنهي،  التطوير  برامج 

 ي:  علمين واملعلمات على النحو اآلتاملنهي من وجهة نظر امل

 ت.  عبارا 9محور تصميم برامج التطوير املنهي:  ▪

 عبارات.  7محور تنفيذ برامج التطوير املنهي:  ▪

 عبارات.  5محور مخرجات برامج التطوير املنهي:  ▪

 

 

وفق    االستبانة  تصميم  الخماس ي  تم  ليكرت  ملقياس  ا 

الدراسة على كل عبارة باختيار درجة أفراد    حيث يجيب 

اآلت الخيارات  إحدى  من  بشدة،  املوافقة  )موافق  ية: 

 موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.  

للمقياس(    5املدى=   قيمة  قيمة    1  –)أكبر  )أصغر 

 4للمقياس( = 

 : صدق أداة الدراسة

عدد          على  األولية  صورتها  في  الدراسة  أداة  عرض  تم 

إلبداء   املنهي  التطوير  وبرامج  التربية  في  املتخصصين  من 

مدى   في  العبارارأيهم  الذي  وضوح  للمحور  ومالئمتها  ت، 

 % التكرارات  الفئة  %  التكرارات  املرحلة 

 206 املرحلة االبتدائية 

 

23.12 

 

 10.3 92 معلم

 12.8 114 معلمة

 454 املرحلة املتوسطة 

 

50.95 

 

 19.3 172 معلم

 31.6 282 معلمة

 12.3 110 معلم 25.93 231 املرحلة الثانوية 

 13.6 121 معلمة

 %100 891 املجموع  % 100 891 املجموع 

برامج التطوير املهين اليت مت  عدد  %  التكرارات  سنوات اخلربة 
 االلتحاق هبا 

 %  التكرارات 

 113 سنوات  5من سنة واحدة إىل 

12.7 

 104 برامج  10 – 1
11.7 

 30.1 268 برانمج  20 – 11 45.8 408 سنوات  10إىل  6من 
 42.1 375 برانمج  30 – 21 25.1 224 15إىل  11من 
 16.2 144 برانمج وأكثر   31 16.4 146 سنة وأكثر  16

 %100 891 اجملموع  %100 891 اجملموع 
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ليه. وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم تم إعادة صياغة  تنتمي إ

 بعض الفقرات واستبعاد عدد منها.  

الدراسة:   ألداة  الداخلي  معامل  التساق  حساب  تم 

ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة  

ب باستخدام  لألداة.  الكلية  الدرجة  )وبين  (.  SPSSرنامج 

 ( الجدول  ملحاور  4ويوضح  بيرسون  ارتباط  معامالت   )

تحقق   على  تدل  والتي  لألداة،  الكلية  بالدرجة  االستبانة 

ما ُوضعت   لقياس  الداخلي، وأن األداة صالحة  االتساق 

 لقياسه.  

 معامالت ارتباط بيرسون ملحاور استبانة واقع برامج التنمية  : (4جدول )

 لية لألداة. املهنية بالدرجة الك 

 

 0.01دال عند مستوى ** 

الدراسة:   أداة  تم  ثبات  الدراسة  أداة  ثبات  من  للتحقق 

)  استخدام ألفاكرونباخ  ثبات   Cronbach'sمعامل 

Alpha  ،)  الدراسة  حيث ألداة  الثبات  معامل  بلغ 

في 0.880) بها  الوثوق  يمكن  ثبات مقبولة  (، وهي درجة 

 الدراسة الحالية.  

 

 : األساليب اإلحصائية

الدراسة        أهداف  التكرارات   لتحقيق  استخدام  تم 

مجتمع   لوصف  املئوية  من  والنسب  الدراسة  وعينة 

ارتباط   معامل  استخدام  تم  كما  واملعلمات،  املعلمين 

( االتساق   (Pearson Correlationبيرسون  لحساب 

ألفاكرونباخ   ومعامل  الدراسة،  ألداة  الداخلي 

(Cronbach's Alpha  لحساب معامل ثبات أداة ) 

 الدراسة، باإلضافة الى املتوسط الحسابي واالنحراف  

املعياري للتعرف على واقع برامج التطوير املنهي من وجهة  

 نظر املعلمين واملعلمات وفق محاور االستبانة. 

 نتائج الدراسة ومناقشته 

في هذا الجزء يتم عرض ومناقشة استجابة أفراد عينة   

عنالدراسة   لإلجابة  االستبانة  عبارات  سؤال    على 

 الدراسة األول وهو:  

اقع برامج   ▪  التطوير املنهي للمعلم في اململكة ما و

▪   
املعلمين   ▪ نظر  وجهة  من  السعودية  العربية 

 واملعلمات؟ 

 
 

برامج  أوال واقع  على:  الدراسة  عينة  استجابة  نتائج   :

املنهي،   التطوير  برامج  تصميم  محور  في  املنهي  التطوير 

 (. 5جدول )

 

 معامل الرتباط  محور الستبانة  م

 0.834** محور تصميم برامج التطوير املنهي  1

 0.861** محور تنفيذ برامج التطوير املنهي  2

 0.858** محور مخرجات برامج التطوير املنهي  3
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اقع برامج التطوير املنهي في محور تصميم برامج  التطوير املنهي5جدول ) ( : و

 

 ( الجدول  التطوير  5يشير  برامج  تصميم  محور  أن  إلى   )

 ( عبارات  7( عبارات، جاءت )9املنهي يشتمل على ) 

 ( العبارات رقم  استجابة )محايد(، وهي  ،  1،  7،  3بدرجة 

لهذه  2،  5،  4،  8 الحسابية  املتوسطات  تتراوح  إذ   )

 (، وجاءت بقية العبارات في  2.75،  3.02العبارات بين ) 

 

العبارات   )غير موافق(، وهي  استجابة  بدرجة  املحور  هذا 

 ( لهذه  6،  9رقم  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  إذ   ،)

 (. 2.22،  2.58ن ) العبارات بي 

تصميم           محور  لعبارات  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ 

 ( املنهي  التطوير  عينة  2.78برامج  أن  إلى  ذلك  ويشير   )

االنحراف   املتوسط  املوافقة درجة  % العبارة  م

 املعياري 

 الترتيب 

افق   مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق   مو

 بشدة

يتم تحديد احتياج املتدرب لبرامج التطوير   1

 املنهي قبل تصميم وتنفيذ تلك البرامج 

 2.96 101 311 126 237 118 ك

 

1.26 

 

3 

 
% 13.2 26.6 14.1 34.9 11.3 

جمع بيانات املتدربين وتصنيفهم يتم  2

لالنضمام لبرامج التطوير املنهي وفق 

 احتياجاتهم التدريبية. 

 2.75 180 245 181 187 98 ك

 

1.29 

 

7 

 % 11.0 21.0 20.3 27.5 20.2 

يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات: برامج  3

تدريب في املحتوى التخصص ي )في تخصص  

الدقيق( وبرامج تدريب في املحتوى املعلم 

 التربوي )في استراتيجيات التعليم والتعلم( 

 3.02 100 233 231 203 124 ك

 

1.22 

 

1 

 
% 13.9 22.8 25.9 26.2 11.2 

يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات: تدريب   4

أيام( وتدريب طويل املدى   7-2قصير املدى )

 أشهر( 6 –أيام  10)

 2.81 117 304 210 151 109 ك

 

1.22 

 

5 

 % 12.2 16.9 23.6 34.1 13.1 

يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات   5

التدريب وفق املرحلة الدراسية التي ينتمي لها  

املعلم: املرحلة االبتدائية، املرحلة املتوسطة،  

 املرحلة الثانوية. 

 2.79 98 338 184 199 72 ك

 

1.15 

 

6 

 % 8.1 22.3 20.7 37.9 11.0 

يتم مراعاة مستويات الطالب األكاديمية في   6

التصميم لبرامج تطوير منهي مخصصة  

)برامج مخصصة للمدارس منخفضة األداء، 

 وبرامج مخصصة للمدارس مرتفعة األداء( 

 2.22 194 458 129 67 43 ك

 

1.02 

 

9 

 
% 4.8 7.5 14.5 51.4 21.8 

املحتوى التدريبي في برامج التطوير يتضمن  7

ا  ا تطبيقي  ا وآخر عملي  ا نظري   املنهي جزء 

 3.01 106 262 194 179 150 ك

 

1.28 

 

2 

 % 16.8 20.1 21.8 29.4 11.9 

يتضمن الجزء النظري في برامج التطوير   8

ا للدراسات واألبحاث ذات  املنهي عرض 

 التدريبي العالقة بموضوع البرنامج 

 2.85 182 282 112 240 99 ك

 

1.26 

 

4 

 % 11.1 26.9 12.6 31.6 20.4 

يتضمن الجزء التطبيقي في برامج التطوير   9

املنهي ممارسات كالنمذجة، والتعلم التعاوني،  

وحل املشكالت، وتقييم األقران، واملهام  

 األدائية 

 8 1.20 2.58 195 264 202 176 54 ك

% 6.1 19.8 22.7 29.6 21.9 

 2.78املتوسط الحسابي العام ملحور تصميم برامج التطوير املنهي = 
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برامج   بتصميم  يتعلق  فيما  محايد  انطباع  لديها  الدراسة 

غالبية   تشير  كما  التدريب  مراكز  في  املنهي  التطوير 

 متوسطات عبارات هذا املحور.  

استعراض  ولل         يمكن  أكثر،  بتفصيل  للنتائج  نظر 

)محايد(   استجابة  درجات  أعلى  نالت  التي  العبارات 

)غير موافق(،   استجابة  نالت أقل درجات  التي  والعبارات 

( العبارات  جاءت  إلى  1،  7،  3فقد  األول  من  بالترتيب   )

( والعبارات  إلى  6،  9،  2الثالث،  الثامن  من  بالترتيب   )

 تي:التاسع، على النحو اآل

( وهي )يتوفر في برامج التطوير املنهي  3جاءت العبارة رقم ) 

التخصص ي  :  خيارات املحتوى  في  تدريب  في  )برامج 

الدقيق املعلم  املحتوى  (  تخصص  في  تدريب  وبرامج 

التعليم والتعلم)التربوي   استراتيجيات  األولى  (  في  باملرتبة 

املنهي، بمتوسط حسابي   التطوير  برامج  في محور تصميم 

معياري    (3.02) حياد (1.22)وانحراف  على  ذلك  ويدل   ،

محتوى   ذات  تدريبية  برامج  وجود  بشأن  الدراسة  عينة 

تربوي  محتوى  ذات  وأخرى  إلى  .  تخصص ي  ذلك  ويشير 

املسارين  في كال  برامج  برامج ذات محتوى  )  إمكانية وجود 

تربوي   تخصص ي، محتوى  ذات  بنسب    (وبرامج  ولكن 

 .محدودة

( وهي )يتضمن املحتوى التدريبي في 7) جاءت العبارة رقم  

ا تطبيقي  ا  عملي  وآخر  ا  نظري  ا  جزء  املنهي  التطوير  (  برامج 

الثانية   تصميم  باملرتبة  بمحور  الخاصة  العبارات  بين 

بمتوسط حسابي   املنهي،  التطوير  وانحراف  (  3.01)برامج 

، ويشير ذلك إلى حياد عينة الدراسة فيما  (1.28)معياري  

ب بمحتوى  احتواؤه  يتعلق  حيث  من  املنهي  التطوير  رامج 

تطبيقي وآخر  إلى وجود  .  على جزء نظري  يشير ذلك  وقد 

ا،   مع  ا  ونظري  ا  تطبيقي  محتوى  تتضمن  التي  البرامج  بعض 

أو وجود برامج تركز فقط على املحتوى النظري والتي قد  

التدريب، وأخرى تركز    في مراكز 
 
 وتكرارا

 
أكثر توافرا تكون 

ال التطبيق  أقل  على  تكون  وقد  البرنامج  ملحتوى  عملي 

 في مراكز التدريب
 
 . توافرا

-  ( العبارة رقم  املتدرب  1جاءت  احتياج  تحديد  )يتم  ( وهي 

البرامج تلك  وتنفيذ  تصميم  قبل  املنهي  التطوير  (  لبرامج 

بين عبارات محور تصميم برامج التطوير  باملرتبة الثالثة  

،  (1.26)ري  وانحراف معيا (2.96)املنهي، بمتوسط حسابي  

فيما   املحايدة  اختارت  الدراسة  عينة  أن  إلى  ذلك  ويشير 

الحتياجات   املسبق  التحديد  إجراء  وجود  إلى  يشير 

التطوير   برامج  وتنفيذ  تصميم  قبل  التطويرية  املتدربين 

املنهي في مراكز التدريب. وعلى الرغم من أن النسب املئوية  

غالبية أن  إلى  أشارت  الدراسة  عينة  العينة    الستجابات 

ال توافق على هذه العبارة؛ قد ُيفّسر ذلك بأن    %(34.9)

وإقرار   إعدادها  يتم  املنهي  التطوير  برامج  من  العديد 

تنفيذها من املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي والذي  

قد   والتي  التطويرية،  البرامج  تلك  إعداد  إلى مركزية  ُيشير 

امل الحتياج  مسبق  تحديد  إجراء  على  على  تعمل  تدربين 

الدراسة   عينة  غالبية  تكون  قد  والذي  واسع،  نطاق 

 الحالية لم تشارك في هذا اإلجراء.

( العبارة رقم  في  9جاءت  التطبيقي  الجزء  ( وهي )يتضمن 

والتعلم   كالنمذجة،  ممارسات  املنهي  التطوير  برامج 

اإلبداعي والتفكير  الناقد،  والتفكير  باملرتبة  (  التعاوني، 

عباالثامنة   املنهي،  في  التطوير  برامج  تصميم  محور  رات 

حسابي   معياري    (2.58)بمتوسط  ،  (1.20)وانحراف 

إلى أن عينة الدراسة ال توافق على أن الجزء   ويشير ذلك 

من    
 
عددا يتضمن  املهنية  التنمية  برامج  من  التطبيقي 

النشط" ممارسات   والتعلم  "  التعلم  كالنمذجة،  املذكورة 

املشكالت،   وحل  واملهام  و التعاوني،  األقران،  تقييم 

تلك  .  األدائية تضمين  في  بالقصور  تفسيره  يمكن  والذي 

املمارسات في عملية التصميم، أو في عملية التنفيذ لتلك  

للمطور  يكون  والتي  املتمكن    البرامج  دور  (  املدرب)املنهي 

 . كبير في تضمين تلك املمارسات بحسب الحاجة لها

( وهي )يتم مراعاة مستويات الطالب 6جاءت العبارة رقم ) -

مخصصة   منهي  تطوير  لبرامج  التصميم  في  األكاديمية 

وبرامج  ) األداء،  منخفضة  للمدارس  مخصصة  برامج 

األداء مرتفعة  للمدارس  التاسعة  (  مخصصة  باملرتبة 
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املنهي،  واألخيرة   التطوير  برامج  تصميم  محور  عبارات  في 

حسابي   معياري    (2.22)بمتوسط  ،  (1.02)وانحراف 

ويشير إلى ضعف درجة موافقة عينة الدراسة على وجود  

وفق   مخصصة  لبيئات  تصميمها  يتم  منهي  تطوير  برامج 

يحتاج   والتي  األداء  منخفضة  كاملدارس  خاصة  حاالت 

مخصص،   منهي  تطوير  إلى  ا  غالب  فيها  واملعلمات  املعلمون 

ملعلمون واملعلمات  أو املدارس مرتفعة األداء والتي يحتاج ا

ا إلى تطوير منهي مخصص  وعلى الرغم من وجود  . فيها أيض 

ومعلمي   - املوهوبين،  ومعلمات  ملعلمي  مخصصة  برامج 

 ومعلمات التربية الخاصة وذوي صعوبات التعلم؛ إال أن  

تطوير  - لبرامج  خاص  احتياج  ذات  تعليمية  بيئات  هناك 

السابقة الفئات  ضمن  تندرج  ال  قد  يك.  منهي  ون  وقد 

البيئات   تلك  احتياج  دراسة  في  أكبر  دور  للجامعات 

للعاملين   مخصصة  منهي  تطوير  برامج  وتصميم  الخاصة 

 .فيها

برامج   اقع  و على:  الدراسة  عينة  استجابة  نتائج  ثانًيا: 

املنهي،   التطوير  برامج  تنفيذ  محور  في  املنهي  التطوير 

 ( ( 6الجدول 

 واقع برامج التطوير املهني يف حمور تنفيذ برامج التطوير املهني:  ( 6جدول )

افقة % العبارة  م النحراف  املتوسط  درجة املو

 املعياري 

 الترتيب 

افق   مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق   مو

 بشدة

برنامج التطوير املنهي في  يتم إيضاح أهداف  1

بداية تنفيذ البرنامج كما يتم التأكد من  

تحقيق تلك األهداف بعد انتهاء برنامج  

 التطوير املنهي 

 3.30 84 183 193 243 188 ك

 

1.27 

 

1 

 
% 21.1 27.3 21.7 20.5 9.4 

يقدم املطور املنهي مالحظات تقويمية )تغذية   2

عالقة بأدائهم أثناء  راجعة( للمتدربين ذات 

وبعد انتهاء برنامج التطوير املنهي لدعم نقل 

 األثر للبيئة الصفية 

 2.19 270 363 117 103 38 ك

 

1.12 

 

6 

 % 4.3 11.6 13.1 40.7 30.3 

عادة يتم تطبيق العديد من األنشطة  3

التدريبية أثناء برامج التطوير املنهي بشكل 

 منتظم. 

 3.08 95 244 200 196 156 ك

 

1.27 

 

2 

 
% 17.5 22.0 22.4 27.4 10.7 

يشارك املتدرب عادة في أنشطة تأملية   4

تستهدف توظيف خبراته السابقة في عمليات 

 التدريب الجديدة 

 2.27 287 310 121 111 62 ك

 

1.23 

 

5 

 % 7.0 12.5 13.6 34.8 32.2 

يتم إجراء اختبارات التقييم للتحقق من مدى  5

تقدم املتدربين )اختبار قبلي، اختبارات  

 تكوينية أثناء التدريب، اختبار بعدي( 

 2.63 133 392 140 122 104 ك

 

1.23 

 

4 

 % 11.7 13.7 15.7 44.0 14.9 

االهتمام بتضمين التقنية وتفعيلها في  يتم  6

 برامج التطوير املنهي 

 3.03 180 202 101 223 185 ك

 

1.45 

 

3 

 
% 20.8 25.0 11.3 22.7 20.2 

يتوفر في برامج التطوير املنهي خيارات مرنة في   7

  –توقيت إقامة البرامج )الفترة الصباحية 

 املسائية( الفترة  –فترة ما بعد الظهر 

 7 1.00 2.17 206 459 130 57 39 ك

% 4.4 6.4 14.6 51.5 23.1 

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

( عبارات بدرجة  4( عبارات، جاءت )7)   يشتمل علىاملنهي  

( رقم  العبارات  وهي  )محايد(،    إذ (  5،  6،  3،  1استجابة 

 ( بين  العبارات  لهذه  الحسابية  املتوسطات  ،  3.30تتراوح 

بدرجة  2.63 املحور  هذا  في  العبارات  بقية  وجاءت   ،)

(، إذ  7،  2،  4ات رقم )استجابة )غير موافق(، وهي العبار 

بين   العبارات  لهذه  الحسابية  املتوسطات  تراوحت 

(2.63  ،2.17 .) 

تنفيذ         محور  لعبارات  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ 

 ( املنهي  التطوير  عينة  2.67برامج  أن  إلى  ذلك  ويشير   )

برامج   تنفيذ  بإجراءات  يتعلق  فيما  محايدة  الدراسة 

التدر  مراكز  في  املنهي  غالبية  التطوير  تشير  كما  يب 

 متوسطات عبارات هذا املحور.  

استعراض للعبارات التي نالت   وبتفصيل أكثر، فيما يأتي   

أقل   نالت  التي  )محايد( والعبارات  استجابة  أعلى درجات 

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

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

 ي: خامس إلى السابع، على النحو اآلت( بالترتيب من ال7

- ( رقم  العبارة  أ  (1جاءت  إيضاح  )يتم  هداف  وهي 

برنامج التطوير املنهي في بداية تنفيذ البرنامج كما يتم  

من  األ   التأكد  تلك  برنامج  تحقيق  انتهاء  بعد  هداف 

املنهي األ (  التطوير  برامج  ولى  باملرتبة  تنفيذ  محور  في 

حسابي   بمتوسط  املنهي،  وانحراف    ( 3.30)التطوير 

الدراسة  (1.27)معياري   عينة  أن  على  ذلك  ويدل   ،

أهداف   بإيضاح  املنهي  املطور  قيام  بشأن  محايدة 

األهداف   تلك  تحقيق  من  والتأكد  التدريبي  البرنامج 

وقد ُيعزى ذلك إلى أنه يتم إيضاح  .  بعد انتهاء البرنامج

أهداف البرنامج التدريبي لكن قد ال يتم التحقق من  

 . تحقيق تلك األهداف بانتهاء البرنامج

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

املنهي   التطوير  برامج  أثناء  التدريبية  األنشطة  من 

بين العبارات الخاصة  باملرتبة الثانية  (  بشكل منتظم

ملنهي، بمتوسط حسابي  بمحور تنفيذ برامج التطوير ا

معياري    (3.08) إلى  (1.27)وانحراف  ذلك  ويشير   ،

املنتظم   بالتطبيق  يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  حياد 

لألنشطة التدريبية أثناء تنفيذ برامج التطوير املنهي،  

إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة بشكل غير   وقد ُيعزى ذلك 

بأنشطة   برامج  لوجود  أو  التدريب،  أثناء  منتظم 

 ة ومنتظمة وأخرى خالية من األنشطة.  مكثف

- ( رقم  العبارة  بتضمين  6جاءت  االهتمام  )يتم  وهي   )

املنهي التطوير  برامج  في  وتفعيلها  باملرتبة  (  التقنية 

التطوير  الثالثة   برامج  تنفيذ  محور  عبارات  بين 

حسابي   بمتوسط  معياري    (3.03)املنهي،  وانحراف 

الدراسة (1.45) عينة  أن  إلى  ذلك  ويشير  محايدة    ، 

وفق   التقنية  استخدام  تفعيل  ملتطلبات  بشأن  ا 

الدراسة   عينة  غالبية  أن  ورغم  التدريبي.  البرنامج 

%( توافق على أن التقنية يتم تفعيلها في برامج  25)

إلى   العينة  استجابة  في  الحياد  ُيعزى  فقد  التطوير؛ 

 اقتصار تفعيل التقنية بوجود شاشات العرض. 

ي )يشارك املتدرب عادة في ( وه4جاءت العبارة رقم ) -

في  السابقة  خبراته  توظيف  تستهدف  تأملية  أنشطة 

الجديدة التدريب  الخامسة  (  عمليات  في  باملرتبة 

املنهي، بمتوسط   التطوير  برامج  تنفيذ  عبارات محور 

معياري    ( 2.27)حسابي   ويشير  (1.23)وانحراف   ،

ذلك إلى أن عينة الدراسة ال توافق على وجود تطبيق  

تأملية في برامج التطوير املنهي، والتي تساهم    ألنشطة

خبراته   ربط  خالل  من  املتدرب  قدرات  تنمية  في 

السابقة باملعرفة الجديدة وتمكنه من معرفة جوانب  

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

 . أو ممارسة الكتابة التأملية

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

راجعة)تقويمية   عالقة للمتدربين  (  تغذية  بأدائهم    ذات 

األثر   نقل  لدعم  املنهي  التطوير  برنامج  انتهاء  وبعد  أثناء 

في عبارات محور تنفيذ  باملرتبة السادسة  (  للبيئة الصفية

بمتوسط حسابي   املنهي،  التطوير  حراف  وان  (2.19)برامج 

عينة  (1.12)معياري   موافقة  عدم  إلى  ذلك  ويشير   ،

في  (  تغذية راجعة)الدراسة على وجود مالحظات تقويمية  

برامج التطوير املنهي، لتسليط الضوء على مستويات أداء  

االنتهاء   وبعد  املنهي  التطوير  برامج  تنفيذ  أثناء  املتدربين 

املعلمين  .  منه التقويمية  املالحظات  تقديم  على  ويساعد 

في واالستمرار  الخاطئة  املمارسات  تحسين  /تصحيح  أو 

 .املمارسات الفاعلة

( وهي )يتوفر في برامج التطوير  7جاءت العبارة رقم )  -

البرامج   إقامة  توقيت  في  مرنة  خيارات  الفترة  )املنهي 

الظهر    –الصباحية   بعد  ما  (  املسائيةالفترة    –فترة 

السابعة   برامج  باملرتبة  تنفيذ  محور  عبارات  في 

حسابي   بمتوسط  املنهي،  وانحراف    (2.17)التطوير 

عينة  (1.00)معياري   موافقة  عدم  إلى  ذلك  ويشير   ،

التطوير   ببرامج  االلتحاق  أوقات  تنوع  على  الدراسة 

ا في الفترة الصباحية في مراكز  املنهي، والتي تتاح غالب  

 . بوي التدريب التر 

 
ً
اقع  ثالث ا: نتائج استجابة عينة الدراسة على: و

التطوير املنهي في محور مخرجات برامج    برامج

. ( 7جدول )   ،التطوير املنهي

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

افقة % العبارة  م النحراف  املتوسط  درجة املو

 املعياري 

 الترتيب 

افق   مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق   مو

 بشدة

يتم االستفادة من تقييم املتدربين   1

ومالحظاتهم في نهاية برنامج التطوير  

املنهي في تحسين برامج التطوير املنهي 

.
 

 مستقبال

 2.50 119 461 133 100 78 ك

 

1.13 

 

3 

 
% 8.8 11.2 14.9 51.7 13.4 

يتم التحقق من نقل أثر برامج  2

التطوير املنهي إلى البيئة الصفية من  

 خالل متابعة املتدرب بعد التدريب. 

 2.29 287 302 110 139 53 ك

 

1.23 

 

4 

 % 5.9 15.6 12.3 33.9 32.2 

تساهم البرامج التدريبية في تحسين   3

املمارسات التدريسية كالتخطيط 

للتدريس وتطبيق استراتيجيات 

 التعليم والتعلم 

 2.94 163 251 123 184 170 ك

 

1.41 

 

1 

 
% 19.1 20.7 13.8 28.2 18.3 

تساهم برامج التطوير املنهي في تحسين   4

 التعلم لدى املتعلمين. نواتج 

 2.66 107 417 138 131 98 ك

 

1.19 

 

2 

 % 11.0 14.7 15.5 46.8 12.0 

تتنوع أساليب تقييم املتدرب عند نقل   5

األثر التدريبي في البيئة الصفية  

لتشمل املالحظة، واملناقشة، وسلم 

التقدير، واملمارسات التأملية، واملهام 

 األدائية.

 5 1.11 2.12 301 335 142 69 44 ك

% 4.9 7.7 15.9 37.6 33.8 

   2.50املتوسط الحسابي العام ملحور مخرجات برامج التطوير املنهي = 
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  ( الجدول  أن  (  7يشير  برامج  إلى  مخرجات  محور 

املنهي  )   التطوير  على  ) 5يشتمل  عدد  جاء  عبارات،   )2  )

 ( رقم  العبارات  وهي  )محايد(،  استجابة  بدرجة  ،  3عبارة 

العبارات  4 لهذه  الحسابية  املتوسطات  كانت  حيث   )

املحور  2.66،  2.94) هذا  في  العبارات  بقية  وجاءت   ،)

،  2،  1بدرجة استجابة )غير موافق(، وهي العبارات رقم )

سابية لهذه العبارات بين  (، إذ تراوحت املتوسطات الح 5

العام لعبارات  2.12،  2.50) (. وبلغ املتوسط الحسابي 

( ويشير ذلك  2.50محور مخرجات برامج التطوير املنهي )

إلى أن عينة الدراسة محايدة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ  

التدريب كما تشير غالبية   في مراكز  املنهي  التطوير  برامج 

   متوسطات عبارات هذا املحور.

التي      للعبارات  استعراض  يأتي  فيما  أكثر،  وبتفصيل 

نالت أعلى درجات استجابة )محايد( والعبارات التي نالت  

أقل درجات استجابة )غير موافق(، فقد جاءت العبارات  

(3  ،4 ( والعبارات  والثاني،  األول  الترتيب  في   )1  ،2  ،5  )

 بالترتيب من الثالث إلى الخامس، على النحو اآلتي: 

( وهي )تساهم البرامج التدريبية في  3جاءت العبارة رقم ) -

للتدريس  كالتخطيط  التدريسية  املمارسات  تحسين 

في باملرتبة األولى  (  وتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم

بمتوسط حسابي  املنهي،  التطوير  برامج  محور مخرجات 

معياري    (2.94) أن  (1.41)وانحراف  إلى  ذلك  ويشير   ،

الدراس التطوير  عينة  برامج  مساهمة  مدى  في  محايدة  ة 

كالتخطيط   التدريسية  املمارسات  تحسين  في  املنهي 

والتعلم التعليم  استراتيجيات  وتطبيق  وقد .  للتدريس 

في  املنهي  التطوير  برامج  تأثير  في  التفاوت  إلى  ذلك  يشير 

ممارسات املعلمين واملعلمات التدريسية بحسب أهداف  

 .  ة املتدرب في البيئة الصفيةبرامج التطوير ومدى متابع

( وهي )تساهم برامج التطوير املنهي  4جاءت العبارة رقم ) -

املتعلمين لدى  التعلم  نواتج  تحسين  الثانية  (  في  باملرتبة 

بمتوسط   املنهي،  التطوير  برامج  مخرجات  محور  في 

معياري    (2.66)حسابي   ذلك  (1.19)وانحراف  ويشير   ،

في   محايدة  الدراسة  عينة  أن  برامج  إلى  مساهمة  مدى 

املتعلمين لدى  التعلم  نواتج  تحسين  في  املنهي  .  التطوير 

املعلمين   احتياج  تحديد  لضعف  ذلك  ُيعزى  وقد 

ا وفق سياق البيئة   واملعلمات لبرامج التطوير املنهي مسبق 

 (. املحور األول )التدريسية 

- ( رقم  العبارة  تقييم  1جاءت  من  االستفادة  )يتم  وهي   )

في   املنهي  التطوير  برنامج  نهاية  في  ومالحظاتهم  املتدربين 

 
 

في  باملرتبة الثالثة  (  تحسين برامج التطوير املنهي مستقبال

بمتوسط   املنهي،  التطوير  برامج  مخرجات  محور  عبارات 

، ويشير ذلك إلى  (1.13)وانحراف معياري    (2.50)حسابي  

دة من  أن عينة الدراسة غير موافقة على أنه يتم االستفا

برنامج   نهاية  في  املتدرب  التي يقدمها  التقييم واملالحظات 

وقد  .  التطوير املنهي في تحسين وتطوير البرامج املستقبلية

ُيعزى ذلك إلى تكرار بعض برامج التطوير املنهي لعدد من  

املهنيين   املطورين  ذات  ينفذها  والتي  (  املدربين) السنوات 

   .بدون إجراء تحسينات تذكر للبرنامج

 ( رقم  العبارة  أثر  2جاءت  نقل  من  التحقق  )يتم  وهي   )

برامج التطوير املنهي إلى البيئة الصفية من خالل متابعة  

ابعة  (  املتدرب بعد التدريب في عبارات محور  باملرتبة الر

  ( 2.29)مخرجات برامج التطوير املنهي، بمتوسط حسابي  

عينة  (1.23)معياري    وانحراف أن  إلى  ذلك  ويشير   ،

البرنامج   بعد  املتدرب  متابعة  على  موافقة  غير  الدراسة 

إلى  املنهي  التطوير  برامج  أثر  نقل  من  للتحقق  التدريبي 

الصفية من  .  البيئة  التحقق  في  القصور  إلى  ذلك  وُيشير 

 . نقل أثر البرنامج التدريبي في الصف الدراس ي

- ( رقم  العبارة  تقييم  5جاءت  أساليب  )تتنوع  وهي   )

األثر التدريبي في البيئة الصفية لتشمل   املتدرب عند نقل

واملمارسات   التقدير،  وسلم  واملناقشة،  املالحظة، 

األدائية واملهام  الخامسة  (  التأملية،  عبارات  باملرتبة  في 

بمتوسط حسابي  املنهي،  التطوير  برامج  محور مخرجات 

معياري  (  2.12) أن  (1.11)وانحراف  إلى  ذلك  ويشير   ،

موافق غير  الدراسة  أساليب  عينة  في  تنوع  وجود  على  ة 

أثر نقل  أثناء  املتدربين  في    تقييم  املنهي  التطوير  برامج 
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وترتبط هذه العبارة بالعبارة السابقة، إذ  .  البيئة الصفية

عدم وجود  على  يدل  املتدرب قد  متابعة  في  القصور  إن 

 . تقييم لنقل األثر التدريبي

 مناقشة نتائج السؤال األول  

النتائج في      - القصور في تحديد  تشير  إلى  محور التصميم 

نتائج   وتتفق  املنهي،  التطوير  لبرامج  املعلمين  احتياجات 

( التي أوصت  2018هذه الدراسة نتائج دراسة الهويش )

ضوء   في  للمعلم  التطويرية  االحتياجات  تحديد  بضرورة 

مهارات القرن الحادي والعشرين، ودعم املعلمين ليتسنى  

ة املستقبل. حيث يؤكد أجاني  لهم إعداد الطالب ملواجه

(Ajani, 2018)    يكون أن  ينبغي  االحتياجات  تحديد  أن 

املنهي   التطوير  برامج  تصميم  به  ُيبدأ  الذي  املنطلق 

 للمعلم لتحقيق أهدافها.  

كما أشارت النتائج في الدراسة الحالية إلى القصور في         -

أو   )التربوي  ملحتواها  ا  وفق  املنهي  التطوير  برامج  توفير 

نتائ مع  الدراسة  نتائج  وتتفق  دراسة  التخصص ي(،  ج 

التطوير    ( 2017)الدغيم،   الذي أشار إلى ضعف برامج 

يجب   إذ  للمعلمين.  التخصصية  املعرفة  تطوير  في  املنهي 

 Contentأن تشتمل على برامج في املعرفة التخصصية )

Knowledge  بمستحدثات املعلم  معرفة  لتنمية   )

ا املحتوى  في  وبرامج  الدقيق،  لتربوي  تخصصه 

(Pedagogical Content Knowledge  معرفة لتنمية   )

التعليمية،   واالستراتيجيات  التربوية،  باملداخل  املعلم 

مستويات   تحسين  إلى  تهدف  التي  الصفية  واملمارسات 

الصفية   البيئة  في  املعلمين  -Wei, Darling) أداء 

Hammond, Andree, Richardson, & Orphanos, 

تلعب  (2009 أن  الجامعات  السياق، تستطيع  (. وفي هذا 

ا في إعداد املحتوى التخصص ي، حيث تركز كل    مهم 
 
دورا

من جامعتي كامبردج وهارفرد على وجود مسارات تطوير  

التي   التطوير  برامج  في  تربوية  وأخرى  تخصصية  منهي 

 تقدمها. 

تتف        - املنهي  التطوير  برامج  تنفيذ  محور  الدراسة  وفي  ق 

 ( املطيري  إلى  2016الحالية مع دراسة  فيها  أشار  ( والتي 

في   القصور  من  تعاني  املنهي  التطوير  برامج  غالبية  أن 

تلك   وأن  بفاعلية،  التكنولوجية  التطبيقات  توظيف 

 على العروض التقديمية، مع سيطرة  
 
البرامج تعتمد غالبا

توظيف  وغياب  البرامج  تلك  تنفيذ  في  املحاضرة    أسلوب 

 التعلم املقلوب أو املدمج. 

أشارت         - املنهي،  التطوير  برامج  مخرجات  محور  وفي 

النتائج إلى قصور في متابعة نقل أثر برامج التطوير املنهي،  

والتحقق من تأثير تلك البرامج في نواتج التعلم األكاديمية  

آل   دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  وتتفق  للطالب.   

 ( ودغري  تجويد  2017عمرو  أهمية  إلى  أشارت  التي   )

انتقال   التطوير املنهي والتحقق من  عمليات تقويم برامج 

إلى   النتائج  أشارت  كما  الصفية.  البيئة  إلى  التدريب  أثر 

أنه ال يتم االستفادة من املالحظات التي يقدمها املتدربون  

النتائج،   هذه  ضوء  وفي   .
 

مستقبال البرامج  تلك  لتطوير 

كوردن دراسة  وآخرين  توص ي   ,Cordingley, Bell)قلي 

Thomason, & Firth, 2005)    بأهمية تفعيل ممارسات

( التوجيهي/الشخص ي  أثبتت  coachingكالتدريب  ( والتي 

فاعليتها في تحسين ممارسات املعلمين واتجاهاتهم، والتي  

املتعلمين   لدى  التعلم  نواتج  تحسين  في  تساهم 

 هم. وسلوكيات

إلى         - شير 
ُ
ت مجملها  في  النتائج  فإن  ما سبق،  وفي ضوء 

القصور في تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي والتحقق  

من مخرجاتها، وفي ضوء تجربة جامعتي كامبردج وهارفرد  

ا، فإن الدراسة الحالية تقترح   والتي تم استعراضها مسبق 

ا برامج  وتنفيذ  تصميم  في  الجامعات  دور  لتطوير  تفعيل 

املنهي بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير املنهي والتعليمي.  

وتتفق الدراسة في هذا املقترح مع دراسة كل من آل عمرو  

( )2017ودغري  القحطاني  ودراسة  التي  2018(   )

املعلمين   لتدريب  تدريب مخصصة  مراكز  بإنشاء  أوصت 

والدراسات   األبحاث  من  واالستفادة  التربية،  كليات  في 

إال أن  ا املنهي.  التطوير  في مجال  التربية  لتي تعدها كليات 

بتقديم   الدراسات  هذه  عن  تختلف  الحالية  الدراسة 

برامج   تطوير  في  الجامعات  دور  لتفعيل  مقترح  نموذج 
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املنهي   للتطوير  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  املنهي  التطوير 

التعليمي في ضوء تجربة جامعتي هارفارد وكامبردج وذلك 

 خالل اإلجابة عن سؤال البحث الثاني.  من

 اإلجابة عن السؤال الثاني:  

الجامعات   ▪ دور  لتفعيل  املقترح  النموذج  ما 

ضوء  في  للمعلم  املنهي  التطوير  برامج  في  السعودية 

 تجربة جامعة هارفرد وجامعة كامبردج؟

 لإلجابة عن هذا السؤال:  

جامعة   ▪ من  كّل   أدبيات  إلى  الرجوع  كامبردج  تم 

هاتين   لدى  املعتمدة  املنهي  التطوير  ومسارات  وهارفرد 

 الجامعتين. 

تم الرجوع إلى توصيات عدد من الدراسات التي   ▪

العربية   اململكة  في  للمعلم  املنهي  التطوير  تناولت 

 السعودية.

وأدوار   ▪ واألهداف،  املنطلقات،  صياغة  تم 

  7الجامعة )محورين(، وتصميم نموذج التعاون املقترح ) 

 مراحل(. 

تم عرض النموذج على مجموعة من املحكمين   ▪

 وتم إجراء بعض التعديالت للنموذج وفق مالحظاتهم. 

 منطلقات النموذج املقترح: 

بوصفه   ▪ املنهي  التطوير  برامج  بتطوير  االهتمام 

أحد أهم املشاريع التي يركز على تطويرها املشروع الوطني  

املست املتغيرات  مع  للتعامل  التعليم  قبلية  لتطوير 

)مشروع   واملجتمع  الفرد  مستوى  على  والتحديات 

 (. 2014االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، 

كأحد   ▪ وتطويرهم  املعلمين  تأهيل  تحسين 

في   للتعليم  العامة  التعليم،    2020األهداف  )وزارة 

2019). 

املنهي   ▪ التطوير  مسارات  للمعلمين  تطوير 

ملبادرة   الرئيسة  األهداف  كأحد  التعليمية  والقيادات 

لوزارة   السنوي  التقرير  في  للمعلمين  املنهي  التطوير 

 (. 2020التعليم )

دور   ▪ بتفعيل  الدراسات  من  عدد  توصية 

للمعلم   املنهي  التطوير  برامج  في  السعودية  الجامعات 

دغري،  2017)الدغيم،   و  عمرو  آل  ؛  2017؛ 

 ( 2018؛ الهويش،  2018القحطاني،  

 أهداف النموذج املقترح: 

لدعم  ▪ وتربوية  تخصصية  مسارات  تطوير 

 املعلمين في تحسين ممارساتهم التدريسية. 

برامج   ▪ في  رائدة  جامعات  تجارب  من  االستفادة 

 التطوير املنهي. 

برامج   ▪ وتقييم  وتنفيذ  تصميم  عمليات  تجويد 

 التطوير املنهي.  

سعودية في  االستفادة من إمكانات الجامعات ال ▪

 تطوير برامج التطوير املنهي. 

رؤية   ▪ أهداف  في    2030تحقيق  التعليم  لوزارة 

 برامج التطوير املنهي. 

 أدوار الجامعات املقترحة في النموذج املقترح: 

فإن         كامبردج  وجامعة  هارفرد  جامعة  تجربة  ضوء  في 

برامج   تطوير  في  تساهم  أن  يمكن  السعودية  الجامعات 

 التطوير املنهي في محورين رئيسين، هما:  

: محور تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم، ويشمل:  ▪
ً

 أول

o   تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم وفق مراحل النموذج

)الشكل   للتطوير  3املقترح  الوطني  املعهد  مع  بالتعاون   )

 املنهي والتعليمي. 

o   يتم تنفيذ برامج التطوير املنهي طويلة املدى في الجامعات

 وُينفذها املتخصصون وذوو الخبرة في هذه الجامعات.

o   برامج لتحكيم  املخصصة  واملؤشرات  املعايير  تحديد 

امل املطور  يصممها  التي  املنهي  إدارات  التطوير  في  نهي 

 التدريب. 

o   وفق للمعلم  املنهي  التطوير  لبرامج  املستمر  التحديث 

 .مستجدات املجال التربوي 

)مشرف   ▪ املنهي  املطور  تطوير  محور  ثانًيا: 

 التدريب/املدرب(، ويشمل: 
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o   باملطّور الخاصة  املنهي  التطوير  برامج  تطوير 

)الشكل   املقترح  النموذج  مراحل  وفق  ويتم  3املنهي   )

النموذج وفق خصائص الفئة املستهدفة )مشرف  تعديل  

 التدريب/املدرب(. 

o   التطوير في  برامج دبلوم/ماجستير منهي  اعتماد 

في   املتخصص  املنهي  املطور  تأهيل  إلى  يهدف  والذي  املنهي 

 تصميم وتنفيذ برامج التطوير املنهي. 

 تصميم النموذج املقترح: 

 تم تصميم النموذج بالرجوع إلى ما يأتي: ▪

o   هارفرد جامعة  في  املنهي  التطوير   Harvard)مسارات 

Graduate School of Education, 2018) . 

o   جامعة في  للمعلم  املنهي  التطوير  ومسارات  أهداف 

 . (Cambridge University, 2019)كامبردج  

o امل احتياجات  على  القائم  ( TNBPD)علمين  النموذج 

(Ajani, 2018) . 

o   التراجعي التصميم    ( Backward Design) نموذج 

(McTighe & Wiggins, 2004) . 

 (: 3مراحل النموذج املقترح )الشكل،  

الحتياج: وتحديد  البيانات  جمع   :
ً

هذه    أول وتتضمن 

وفق   املتدربين  وتصنيف  وتحليل  بجمع  البدء  املرحلة 

واملدة   التدريسية،  املرحلة  وتحديد  التدريبي،  املحتوى 

يتم   كما  املستهدفة،  للفئة  املكانية  والبيئة  الزمنية، 

املرحلة   هذه  في  يتم  ُوجد.  إذا  الخاص  االحتياج  تحديد 

لعمليات  مراعاة املالحظات التقويمية "التغذية الراجعة"  

التطوير املنهي السابقة، ويعتمد بناء املراحل التالية على  

 ما يتم تحديده في هذه املرحلة.

القابلة   واألهداف  املستهدفة  املخرجات  تحديد  ثانًيا: 

برامج    للقياس: أهداف  تحديد  املرحلة  هذه  تتضمن 

العامة   )األهداف  للقياس  القابلة  املنهي  التطوير 

واملهارات   للمعارف،  وصف  ذلك  ويشمل  والتفصيلية(، 

تنميتها   البرنامج  يستهدف  التي  واالتجاهات  والكفايات، 

 وتطويرها.

القياس: وأدوات  التقييم  أنواع  تحديد  ا: 
ً
ويتضمن    ثالث

تحدي املرحلة  الحد  هذه  )بتحديد  االجتياز  مستويات  د 

األدنى والحد األعلى من التمكن للبرامج التطويرية(، كما  

أدوات   وتحديد  التقييم،  ووسائل  أنواع  تحديد  يتم 

 القياس لبرامج التطوير املنهي. 

 رابًعا: تحديد نوع وآلية تنفيذ تلك البرامج: 

تمهيدي   كتدريب  التدريب  مستوى  تحديد   :
 

أوال

(Introductory Training)    للمستجدين، وتدريب قصير

يتم   ما  وفق  إلزامي  وغير  )إلزامي  املدى  وطويل  املدى 

إثرائية   وبرامج  االحتياجات(،  تحديد  مرحلة  في  تحديده 

(Enrichment Programs .) 

ا: تحديد آليات تنفيذ تلك البرامج التطويرية لتشتمل   ثاني 

( التدريب الشخص ي  بCoaching)على  التدريب عن  عد  ، 

(Online/distance training)  على القائم  التدريب   ،

املدمج   املباشر  (Blended learning)التعلم  التدريب   ،

(Face-to-face training)  التزامني والتدريب   ،

(Synchronous training .) 

املنهي: التطوير  برنامج  محتوى  بناء  وينقسم    خامًسا: 

املعرفة  وهما:  رئيسين  مسارين  إلى  عام    بشكل 

وتتضمن مسارات    (Content Knowledge)التخصصية 

للفئة   التخصص ي  املحتوى  في  برامج  على  تشتمل  فرعية 

( التربوية  واملعرفة   Pedagogicalاملستهدفة، 

Knowledge  على تشتمل  فرعية  مسارات  وتتضمن   )

برامج في املعرفة التربوية واملهارات واملمارسات واألساليب  

 املستهدفة.وطرائق التدريس للفئة  

 سادًسا: البدء بالتنفيذ وجمع بيانات عمليات التقييم.  

مالحظات   وتقديم  التقييم  بيانات  تحليل  سابًعا: 

النموذج   يتضح  املنهي.  التطوير  برامج  لتطوير  تقويمية 

 ( 3املقترح في الشكل ) 

-  
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الجامعات السعودية في تطوير برامج التطوير املنهي للمعلم بالتعاون مع املعهد الوطني  نموذج مقترح لتفعيل دور 

 للتطوير املنهي التعليمي 

 

 للمعلم ر املنهي (: نموذج مقترح لتفعيل دور الجامعات السعودية في تطوير برامج التطوي3الشكل )

 بالتعاون مع املعهد الوطني للتطوير املهني التعليمي  
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 : التوصيات

الدراسة   ▪ هذه  في  املقترح  النموذج  من  االستفادة 

الجامعات  3)الشكل   بين  التعاون  لتفعيل   )

التعليمي   املنهي  للتطوير  الوطني  واملعهد  السعودية 

 لتطوير برامج التطوير املنهي للمعلم.

قبل   ▪ التدريبي  االحتياج  تحديد  أهمية  على  التأكيد 

 تصميم برامج التطوير املنهي. 

عالي/ماجستير   ▪ )دبلوم  عليا  دراسات  برامج  إقرار 

الجامعات   في  املنهي  التطوير  تخصص  في  منهي( 

 السعودية لتأهيل املطورين املهنيين املحترفين. 

برامج   ▪ التخصصية  تقديم  املعرفة  في  منهي  تطوير 

للمعلمين منخفض ي األداء في االختبارات املخصصة  

 للحصول على الرخصة املهنية. 

 املقترحات 

التطوير   ▪ برامج  عالقة  على  للتعرف  دراسة  إجراء 

 املنهي للمعلم بنتائج الطالب في االختبارات الدولية. 

يتم  إجراء دراسة لفاعلية برنامج تطوير منهي مقترح   ▪

الحالية   الدراسة  في  املقترح  النموذج  وفق  تصميمة 

 (. 3)الشكل 

 *** 

 املراجع 

 املراجع العربية: 
ً
 أول

( في (.  2015الدخيل، عزام.  املعلم  دور  أهمية  في  ملحات  املعلم  مع 

في عدد  تاليس  وعبر مسح  والتعليمية  التربوية  العملية 

التعليم. في  العالم  دول  أهم  العربية    من  الدار  بيروت: 

 للعلوم ناشرون. 

( خالد.  ملعلمي 2017الدغيم،  التخصصية  املعرفة  مستوى   .)

العربية   باململكة  الوطنية  املعايير  ضوء  في  الكيمياء 

 .49-25، رسالة التربية وعلم النفس السعودية. 

اململكة العربية   2030رؤية  (.  2016آل سعود، محمد بن سلمان. )

االقتصادية  الرياض  السعودية. الشؤون  مجلس   :

 والتنمية. 

دور كليات التربية في التنمية  (. 2017آل عمرو، فهد. ودغري، علي. )

املهنية للمعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

الجامعات   .2030 دور  مؤتمر  القصيم:  جامعة 

 . 2030السعودية في تفعيل رؤية 

 ( ريم.  لتعز (.  2018القحطاني،  مقترح  بين تصور  التعاون  يز 

الرؤية   لتحقيق  التعليم  وإدارات  السعودية  الجامعات 

للمعلم.   2030السعودية   املهنية  التنمية  مجال    في 

الرياض: املؤتمر الثامن عشر للعلوم النفسية والتربوية  

 )جستن(. جامعة امللك سعود. 

( مشعل.  العربية 2018املحيا.  باململكة  للمعلم  املهنية  التنمية   .)

للتجديد  السعودي املعاصرة  االتجاهات  ضوء  في  ة 

 . 660-641التربوي. مجلة البحث العلمي في التربية، 

 ( ريم.  الخدمة (.  2016املغربي،  أثناء  )التدريب(  املهنية  التنمية  أثر 

)دافعية   املهنية  األكاديمية  دافعيته  على  للمعلم 

األردن. في  الدولية   اإلنجاز(  املجموعة  األردن:  عمان، 

 والتدريب.  لالستشارات

(. واقع توظيف املستحدثات التكنولوجية  2017املطيري، حسين. )

االجتماعية   الدراسات  ملعلمي  املهنية  التنمية  برامج  في 

السعودية.   العربية  واملعرفةباململكة  القراءة  ، مجلة 

141-168 . 

( يوسف.  ا2018الهويش،  اململكة  ملعلمي  املهنية  التنمية  لعربية  (. 

والعشرين.   الحادي  القرن  مهارات  ضوء  في  السعودية 

 . 282-246،  مجلة كلية التربية في العلوم التربوية

(. 2015عبيدات، ذوقان. وعدس، عبدالرحمن. وعبدالحق، كايد. )

وأساليبه. وأدواته  مفهومه  العلمي  الفكر   البحث  دار 

 والنشر. 

(. 2014. )مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام 

  مشروع االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام.

 الرياض: وزارة التعليم. 
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( التعليم.  السعودية  (.  2018وزارة  ورؤية  تم 2030التعليم   .

من  االسترداد 

 https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

( التعليم.  السنوي  (.  2020وزارة  وزارة   .2019التقرير  الرياض: 

 . التعليم
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: الخصائص العامة 
ً
 :للمجلةأوال

شززززز ا هزززززف ا ززززز       فزززززع ما زززززف هززززز  تم ززززز     ززززز   اززززز  ت ا   املجلززززز  تلتزززز     .1
ا ززززززززعل ت ززززززززل  ول زززززززز  املج اززززززززف ا  زززززززز ل ل    ززززززززع    اإلسززززززز ه   

  ه  تير ا م   ا   مل    االخ ق   
 
 . امل  برة و مل  

هززع ا لغزز  ا     زز    ن ززلر    تم زز   املجلزز  غزز  ا م زز  فززع  .2
وزز   تزنزز  تزز  هززف هال زز  ال ي لب ززا ا وثززلل    لغزز  اإل 

 ( كلا     لغ  ا      .200)
ا تر لنزززززز   زززززز  وثلل ا لززززززال   زززززز    امل زززززز     املجلزززززز ت زززززز    .3

  ا  ف   .
ت زززز    زززز  وثلل با  ا جزززز بف ا    تزززز ل  ا لززززال   زززز   فززززع  .4

 . املج ل ا  فس ال تلس ف آ  ق امل     فع املج ل ا تر لل 
  ا   زززل ا لزززال تززز  ل  زززلل ه ززز ال  ه ام ززز   املجلززز تم ززز   .5

 .فع هعا املج ل  ى  ن   با  ق ا  ولا  ا لال ت  ا تر    
  ل خز لهز ا  فزع ا  ز    االرز ال ا  ثز ل   املجلز تص ل   .6

ث خزززز ل  ا ث  زززز تل  ززززل   ا ثزززز ال  خزززز ل شزززز    براتزززز شزززز   
    ل  .ش   

: أهداف 
ً
 :املجلةثانيا

  :إلى تث  ق ه  تأ  املجل ت  ف 
جو   ت زززززز  هزززززز  امل زززززز ها  فززززززع تجززززززلن  ا  لززززززل  ا تر لنزززززز   ت .1

 خ ل ال   ا وثلل ا  ظ ن   ا  جو    . 
امل ايزززززززز ة ا لززززززززال تل زززززززز   زززززززز  جل ة ا     زززززززز   ا وثززززززززللال زززززززز   .2

  ا ر     اال  ك ل  ت توط    لاقف املحلع  ا   مل . 
 فزززع ا  جزززلن  فزززع ه ززز لع ا تر  ززز   ا لزززال   ززز   ا وثزززللال ززز   .3

 . ا   ل  
   تل ير  و ء ال    لوز  ثي  امل ايز ت   ا ل زلنق   ثز   .4

.
 
  و مل  

 
 هثل  

وززززززز   ت ززززززز ل  و مل ززززززز  ه اثلززززززز   اززززززز  تصززززززز ل هززززززز    ززززززززل  .5
 . ول  ا  فس    ث ل ت  لق    تر   
: قواعد النشر في 

ً
 :املجلةثالثا

ا رززززززز ل  ا لزززززززال ت ززززززز ق  ق ززززززز ت   ا وثزززززززلل املجلززززززز  ززززززز  تم .1
 . هلضلو   ا تر   

   فع ما وثلل ا لال    ي وق ال  ه       ت  املجل     تم .2
 م    خ ى.

هجولوززز   كلاززز  8000كلاززز   ا وثزززث   ولزززى   ززز ا حززز  ا   .3
  ق هلارف   املج   ا  لا   ا   ب    اآللعا ح سل ولى  

 . ج ه   املل  س ل 
إلززى ا برتزز     هزز  ا وثززث املزز ا  ال زز   إ  تر   زز         السزز    إلسزز ل  .4
  : Jes.gesten@KSU.EDU.SA  لغززز      ززز ها    ي  هزززف هال صززز     

وززززز     تزنزززز  وززززز   ا كلاززززز     اإل  لي تززززز . ال اآلخززززز     لغززززز     ا     زززز   
   جزززززز  ه ا زززززز   ه   ( كلازززززز   تل ززززززا   زززززز  و ززززززلا  ا وثززززززث  200) 

  . املف       ا كلا        ئ   
 
 

 فع ا        ا  لث ق.   ا   بف االر ال      APA  ظ      اال ت ا   .5
ا.6 و ا  وال ت   شكل  ولى  ا وثث  هت     ي  ملال ص       

 اال  لي ت .             لغ  ا 

ه  ل   س   ه  ا     املم لل      ثث  هف  م   تز   ا و  ث . 7  

   ه   ثث  
 
 . ا  تر    

ها          ئ  ا  ث ن   ق ا فث  ا  لع  لوثث   ت  ن   .8
   ل   .   ل ث      

إال ب   إم رت  ه  قول اث ي     املجل ال ت   ال   ا وثث فع  .9
اي .

ّ
 ه  املح 

ل  لم   خ ل ا     ا ج هعع   ط  ثل ت   اس  و ل ا و.10
 )ه  ش   اغ جس  لا ن  ت  ش   ا  نل ه  كل و  (.

: التحكيم:
ً
 رابعا

ي  فع ه  ل ا وثث ص ص خ ت سل ا وثث إلى اث ي  ه  امل .1
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اسزز  و ل ا وثززلل  ه ام و زز   تث تزز  هزز ى ا جو ق زز  هززف  .4
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إ  غ  صح   ا وثلل و    ل    ث      إهك   ال  ه   .5
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 إلس ل ا وثلل إلى املح اي   اس  و     هن  . .6
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 آلاء املح اي   اس      ا و  ث    .
  .ه ام   ا مس   ا  لى  ل أ   ه  س هو   ه  ا خج ء .9
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