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افتتاحية العدد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني ،أما بعد:
إىل القراء والباحثني الكرام نقدم لكم العدد اخلامس والستني من اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية،
لنضيف مليدان البحث العلمي عدداً من األحباث اليت تسهم يف الرفع من جمال البحث العلمي الرتبوي.
وقد اشتمل هذا العدد على سبعة حبوث يف جماالت تربوية متنوعة ،يأتي يف مقدمتها حبث مستوى رضا
معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد وهي دراسة ميدانية اُجريت مبدينة الرياض ،أما البحث الثاني
فقد تناول اسرتاتيجيات التدريس وفقًا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة ،وكان البحث الثالث عبارة عن دراسة حتليلية للقيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية
للصفوف الثالثة األوىل يف األردن .ويتحدَّث البحث الرابع عن معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس غري
السعوديني باجلامعات السعودية ومؤشرات حتققها .كما أن البحث اخلامس تناول فاعلية منوذج التعلم
البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لدى طالبات املرحلة الثانوية.
وسعى البحث السادس إىل حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط يف ضوء
معايري جودة وحدات التعلم الرقمية .وأما البحث السابع واألخري فتناول موضوع فاعلية اسرتاتيجية
 SNIPSيف تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه حنو التعلم لدى طالب الصف
اخلامس االبتدائي.
أخرياً فإن هيئة حترير اجمللة تأمل يف أن جيد القراء والباحثون واملهتمون من هذا العدد ما ينال رضاهم
وإستحسانهم ،آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفة لتحسني مستوى اجمللة وتطويرها كوعاء
علمي ومعريف يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية.
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل،،،
رئيس هيئة التحرير
أ.د .راشد بن حسني العبدالكريم

المحتويات
الموضوع
مستوى رضا معلمي التربية البدنية عن المنهج الجديد :دراسة ميدانية بمدينة الرياض.
عبداهلل بن حامد ناصر اللهييب ،ماجد إبراهيم جزاء العضياين

استراتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم المفضلة لدى طالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

عبد الرمحن بن يوسف شاهني

القيم الجمالية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى في األردن (دراسة تحليلية).

حممود مجال السلخي
معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالجامعات السعودية ومؤشرات تحققها :دراسة ميدانية.
سعد بن عبد الرمحن آل محود
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ماجد إبراهيم جزاء العضياني

عبداهلل بن حامد ناصر اللهيبي

كلية علوم الرياضة والنشاط البدين-جامعة امللك سعود
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قدم للنشر 1440/4/12هـ  -وقبل 1440/7/18هـ
المستخلص :هدفت الدراسة للتعرف على مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية للمنهج اجلديد املكون من( :أهداف ،وإمكانات ،وحمتوى) ،إضافة إىل
معرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى رضاهم تعزى ملتغري (املؤهل العلمي ،وعدد سنوات اخلربة التدريسية) ،وقد است ِ
خدم
املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة ،إذ تكونت عينة الدراسة من ( )153معلماً من معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض ،وطورت استبانة تكونت

تفعا لدى معلمي الرتبية عن املنهج اجلديد ،بناءً على
من ثالثة حماور هي (األهداف ،واإلمكانات ،واحملتوى) ،وأظهرت النتائج أن هناك ً
رضا مر ً
استجاباهتم بوجه عام ،كما بينت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل املعلمني
احلاصلني على املاجستري ،فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاباهتم تبعاً ملتغري عدد سنوات اخلربة التدريسية.
الكلمات المفتاحية :معلمو الرتبية البدنية ،املنهج ،رضا معلمي الرتبية البدنية.
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رضا املعلمني عن عملهم يؤثر إجيابيًا يف أدائهم (كراكري،
اليمان.)2014 .
إن الرضا الوظيفي عبارة عن مشاعر واجتاهات إجيابية حنو
العمل أو الوظيفة اليت يقوم هبا الفرد ،ويكون الرضا عاليًا كلما
كانت مشاعر الفرد إجيابية أكثر ،مما يؤثر يف حتسني إنتاجية
املؤسسة اليت يعمل هبا (الشريدة.)2008 ،
وذكر ريكوسكا و زاليش ( Rutkowska & Zalech,
 )2015أن املستوى العايل من الرضا الوظيفي يؤثر بفعالية على
مستوى األداء لدى معلمي الرتبية البدنية .لذا تعد دراسات
الرضا الوظيفي يف امليدان الرتبوي من الدراسات املهمة،
وخصوصا عندما هتدف تلك الدراسات إىل التعرف على
ً
مستوى رضا املعلم عن مهنته والعوامل اليت تسهم يف ذلك،
كما أشار آل ناجي ( )1993إىل أن املعلمني الراضني عن
مهنتهم يتمتعون مبعنويات عالية جتعلنا نتوقع منهم العمل
بفعالية أكثر كما أن طالهبم حققوا تفوقاً دراسيًا؛ ألن للرضا
الوظيفي أمهية كربى.
وتوصل كينيوا و بشري و باشا )،Bachir ،kenioua
 )2016،Bachaإىل وجود عالقة إجيابية بني الرضا الوظيفي
أيضا وجود عالقة إجيابية بني الرضا الوظيفي
وأداء العمل ،و ً
وااللتزام الوظيفي ،يف حني أشارت نتائج دراسة العرجان،
ذيب ( )2013إىل أن مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي
الرتبية البدنية جاء متوسطًا .ويف دراسة تناولت املعلمني
واملعلمات ،توصل ضامن ،وزرمس ( )2016إىل أن مستوى
الرضا الوظيفي للمعلمني أقل من املعلمات ،وأن الرضا
الوظيفي جاء بدرجة متوسطة حملاور العوامل االجتماعية وفرص
النمو والتقدم الوظيفي يف حني جاء الرضا الوظيفي منخفضاً
يف حماور القوانني واألنظمة ،والعوامل املهنية ،والعوامل
االقتصادية.
ويشري زايد ( )2008إىل أن بعض املعلمني لديهم
مستويات منخفضة من الرضا ،يف حني أن معلمني آخرين
ليسوا راضني وظيفياً ،كما أكد أن أكثر العوامل املؤثرة يف

المقدمة:
بالتعليم تسمو األمم وترتقي ،فالدول املتقدمة اهتمت
بالتعليم فحققت به تقدمها ،كما أن الدول النامية تسعى
للحاق بتلك الدول عن طريق تطوير أنظمتها التعليمية؛ إذ إن
التعليم هو النقلة احلضارية لكل األمم (جمدي.)2000 ،
منوا حقيقيًا
لذلك إذا أرادت اجملتمعات النامية أن حتقق ً
واقتصاديًا متينًا فال بد هلا أن هتتم بالتعليم واالرتقاء باإلنسان
واجملتمع تعليميًا ،سعيًا للتنمية البشرية؛ إذ إن التعليم يدخل
ضمن الغايات السياسية ،وهي االسرتاتيجية اليت يسعى اجملتمع
فكرا وثقافةً وسلوًكا
لتطبيقها وحتقيق أهدافها؛ لكي يرتقي ً
مهما يف
وا ً
قتصادا على اعتبار أن هذه العوامل تؤدي ً
دورا ً
خدمة اجملتمع (فريقي.)2008،
إن التدريس عبارة عن عملية تربوية هتدف لتحقيق النمو
املتكامل للمتعلم عن طريق تنمية اجلوانب األكادميية والسلوكية
والوجدانية والتفاعلية ،ومهنة التدريس ليست كباقي املهن فهي
تسعى لتكوين مواطن صاحل خيدم وطنه وجمتمعه ،إذ إن جوهر
العملية التعليمية هو إحداث تعليم حقيقي للمتعلم (عمر،
.)2011
ومن هذا املنطلق تعد أهم أهداف مادة الرتبية البدنية تنمية
وحتسني اللياقة البدنية للطالب ،فهي تعد من العناصر املهمة
لتحقيق األهداف الرتبوية للمجتمع؛ ألهنا هتدف لرتبية الفرد
وتنميته من مجيع النواحي (بدنيًا ،عقليًا ،معرفياً ،مهارياً،
مهما مرتبطًا بالصحة
وانفعاليًا ،واجتماعيًا) إذ هإهنا تؤدي ً
دورا ً
العامة اليت تتحقق من خالل ممارسة األنشطة البدنية
(احلمامحي( )1997 ،اخلويل.)2005 ،
لذلك يعد معلم الرتبية البدنية من األشخاص الذين
يسهمون يف تنمية قدرات الطالب بشكل مشويل ،مبا ينعكس
إجيابياً على تنمية اجملتمع؛ لذا فإن أي منظومة تربوية على
مستوى العامل  -لو وضعت املعلم مبكانته الالئقة  -فسوف
هائال يف مجيع جماالت احلياة ومن مث فإن
تقدما علميًا ً
حتقق ً
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وقد اعتمد معلمو الرتبية البدنية يف اململكة العربية
السعودية على مواقع اإلنرتنت ،وكذلك االجتهادات
الشخصية لبعض املعلمني ملن لديهم عدد من سنوات اخلربة
التدريسية إلعداد حمتوى حصة الرتبية البدنية ،وكون عمل
الباحثني يف حقل التعليم وخاصة تعليم الرتبية البدنية فقد

مستوى الرضا هو العامل املتعلق بالعائد املايل للوظيفة .ويؤكد
نفس املعىن أبو ظرفية وآخرون ( ،)2007إذ توصل إىل أن
الرضا الوظيفي ملعلمي الرتبية البدنية يتأثر بالعائد املايل.
وتوصل اخلويل ( )2002إىل جمموعة من العوامل األخرى
اليت تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي ،فقد أكد على الضغوط
اليت يعاين منها معلمو الرتبية البدنية ،واليت ترتاوح ما بني
املتوسطة والقليلة ،ومن أهم أسباهبا عدم تقدير مدير املدرسة
للعمل واجلهد املبذول من املعلمني.
كما أشار كراكري ،اليمان ( ،)2014إىل وجود مستوى
معني من الرضا الوظيفي لدى معلمي الرتبية البدنية والرياضة،
وأظهرت الدراسة أيضاً عدم وجود عالقات ذات داللة
إحصائية بني أداء معلمي الرتبية البدنية والرياضة والرضا
الوظيفي لديهم.
وعليه فإن الرضا الوظيفي للمعلمني بصورة عامة ،وملعلمي
الرتبية البدنية بصورة خاصة يتأثر بعوامل عديدة ،إال أن
معظمها كما أشارت الدراسات السابقة اليت مت استعراضها
(دراسة اخلويل2002 ،؛ أبو ظرفية وآخرون2007 ،؛ زايد،
 )2008يؤكد أن مستوى الرضا قد يتباين وفقاً لعوامل مرتبطة
بسياق النظام التعليمي ،مثل :العائد املادي للوظيفة ،وعوامل
مرتبطة بالسياق املدرسي ،مثل :تقدير إدارة املدرسة لعمل
املعلم.

واملنهج احلديث،
يف العام الدراسي
من قبل عدد من

الحظا التغريات الكبرية بني املنهج القدمي
والذي جرى اعتماد تطبيقه كمنهج رمسي
كبريا
1435/1434هـ ،والذي واجه حتفظًا ً
معلمي الرتبية البدنية.
وبناءً على توصيات عدد من الدراسات ،ومنها دراسة
العاجز ونشوان ( )2004اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني
عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمني مبدارس
وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ،إذ توصال إىل أن أكثر عوامل
إسهاما يف تطوير فعالية أداء املعلمني كانت
الرضا الوظيفي
ً
سالمة النظام التعليمي واالنضباط املدرسي ،ومراعاة
احتياجات املعلمني املهنية يف اجلدول املدرسي ،مث استخدام
أساليب متنوعة وحديثة يف اإلشراف الرتبوي ،كما أظهرت
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عوامل
النتائج ً
الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمني املدرسي ،وف ًقا
للمؤهل العلمي لصاحل محلة الشهادات العليا.
وتتلخص مشكلة الدراسة يف التعرف على مستوى رضا
معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد مبدينة الرياض وتقدمي
مقرتحات ملساعدة املعلمني لزيادة مستوى رضاهم.

مشكلة الدراسة:
دليال للمعلم ،إذ حيدد بوضوح
يعد منهج الرتبية البدنية ً
األهداف واألغراض اليت جيب حتقيقها وتوفريها يف بيئة التعليم
اليت حتقق أكرب استثارة ممكنة للطالب؛ إذ إن املعلم الناجح
من يسعى إىل ترمجة هذا املنهج على أرض الواقع من خالل
مساعدا يف تطوير
مناخا
ً
االستنباط اإلبداعي والتفكري مبا خيلق ً
مهارات االتصال بينه وبني املتعلم ،وهذا يدل على الرضا التام
عن املنهج (البساطي.)2009 ،

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى رضا
معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد من خالل ما يأيت:
 -1معرفة مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن
أهداف املنهج اجلديد.
 -2معرفة مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن
اإلمكانات املتوافرة لتطبيق املنهج اجلديد.
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 -3مــن املؤمــل أن تضــين نتــائج هــذه الدراســة قــدراً مــن
املعلومات واحلقائق العلمية اليت تفيد قطاع التعلـيم ،وأن تكـون
نتائج هذه الدراسة بدايـة تقـود للقيـام بدراسـات أخـرى يف هـذا
اجملال.

 -3معرفة مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى
املنهج اجلديد.
 -4معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية
يف رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد ،بناء على
متغري (املؤهل العلمي).
 -5معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية
يف رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد ،بناء على
متغري (عدد سنوات اخلربة التدريسية).

مصطلحات الدراسة:

الرضا :يعرفه فريي هوبك بأنه "عبارة عن جمموعة من
االهتمامات اليت هتتم بالظروف النفسية واملادية والبيئية اليت
حتمل املرء على قول الصدق" (عويضة.)1991،

أسئلة الدراسة:

ويعرفه الباحثان إجرائيًا :بأنه جمموعة األحاسيس واملشاعر
اليت ميتلكها املعلم جتاه منهج الرتبية البدنية اجلديد ،ويقاس
مستوى هذه األحاسيس من خالل استجابات أفراد العينة
على أداة الدراسة املعدة هلذا الغرض.

 -1ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن أهداف
املنهج اجلديد؟
 -2ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن
اإلمكانات املتوافرة لتطبيق املنهج اجلديد؟
 -3ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى
املنهج اجلديد؟
 -4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( )α≤0.05بني مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج
اجلديد تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟
 -5هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( )α≤0.05بني درجات رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج
اجلديد تعزى لعدد سنوات اخلربة التدريسية؟

المنهج :هو "جمموعة من الدورات أو املقررات اليت تلزم
احلصول على شهادة جامعية أو شهادة معينة يف املؤسسات
التعليمية".)Seel, N. M., & Dijkstra, S. 2004( .
ويعرف الباحثان املنهج إجرائيًا :بأنه جمموعة من اخلربات
التعليمية اليت يقدمها معلمو الرتبية البدنية وفقاً للدليل
التعليمي ملنهج مادة الرتبية البدنية يف مراحل التعليم العام.
حدود الدراسة:

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة احلالية على معلمي الرتبية
البدنية مبدينة الرياض.

أهمية الدراسة:

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة احلالية على مدارس

تكمن أمهية الدراسة احلالية فيما يأيت:
 -1كوهنا تعد الدراسة األوىل من نوعها يف اململكة
العربية السعودية -على حد علم الباحثني -اليت تتناول البحث
عن مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية يف مدينة الرياض عن
املنهج اجلديد.
 -2توفر إحصائيات علمية للقائمني على إعداد املنـاهج
الدراس ــية يف وزارة التعل ــيم ،ملعرف ــة العوام ــل واملتغـ ـريات ال ــيت ق ــد
تعيق رضا املعلمني عن املنهج اجلديد

مدينة الرياض احلكومية واألهلية.

الحدود الزمانية :طبقت الدراسة احلالية خالل الفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي 1439/1438هـ.
إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي.
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مجتمع الدراسة:

عينة الدراسة:

تكــون جمتمــع الدراســة م ــن مجيــع معلمــي الرتبيــة البدني ــة يف
القط ـ ــاع احلك ـ ــومي واألهل ـ ــي جلمي ـ ــع املراح ـ ــل الدراس ـ ــية مبدين ـ ــة
معلم ـ ــا حس ـ ــب إحص ـ ــائية عـ ـ ــام
الري ـ ــاض وع ـ ــددهم (ً )1134
(2018م).

ج ــرى اختي ــار عين ــة الدراس ــة مبق ــدار  %13.5م ــن اجملتم ــع
األص ـ ـ ــلي للدراس ـ ـ ــة والب ـ ـ ــال ع ـ ـ ــددها ( )153معلمـ ـ ـ ـاً ،ج ـ ـ ــرى
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة،
ويوض ــح اجل ــدول ( )1توزي ــع أفـ ـراد العين ــة حس ــب متغـ ـريات
الدراسة (املؤهل التعليمي ،عدد سنوات اخلربة التدريسية).

جدول 1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المدروسة ن=153
المتغير

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

املؤهل التعليمي

دبلوم
بكالوريوس
ماجستري

9
126
18

5.9
82.4
11.8

المجموع

153

100

أقل من  10سنوات
 10سنوات فأكثر

69
84

45.1
54.9

المجموع

153

100

عدد سنوات اخلربة التدريسية

أداة الدراسة:

 بناءً على استجابات أفراد العينة

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:

 -1الصدق ):(Validity

لتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحثان ببناء وتطوير استبانة
مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد وفق
اخلطوات اآلتية:
وخصوصا
 )1مراجعة األدبيات املتعلقة مبستوى رضا املعلمني،
ً
معلمي الرتبية البدنية عن املنهج.
 )2حتديد مكونات االستبانة بثالثة حماور هي:
أ -احملور األول :األهداف التعليمية.
ب -احملور الثاين :اإلمكانات.
ت -احملور الثالث :احملتوى.
 )3صياغة العبارات املرتبطة بكل حمور ،وقد بل عددها ()32
عبارة موزعة على النحو اآليت :احملور األول ( )14عبارة،
احملور الثاين ( )9عبارات ،احملور الثالث ( )9عبارات.
تبعا ملقياس ليكرت اخلماسي
 )4اتبعت كل عبارة مبيزان تقدير ً
وعلى الشكل اآليت :أوافق بشدة ( )5أوافق ( ،)4حمايد
( ،)3ال أوافق ( )2ال أوافق بشدة (.)1

للتحقق من صدق االستبانة ،مت عرض صورهتا األولية على
مخسة من املختصني يف الرتبية البدنية ،بقسم الرتبية البدنية
جامعة امللك سعود .ومت تعديل صياغة بعض العبارات،
وحذف وإضافة عبارات أخرى ،فقد مت إلغاء عدد ()4
فقرات ،وإضافة فقرتان لتصبح عدد فقرات االستبانة يف
شكلها النهائي ( )32فقرة موزعة على ثالثة حماور.

 -2الثبات ):(Reliability

جرى حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا-
كرونباخ وقد بل قيمته ( ،)0.81مما يشري إىل مستوى عال
ومناسب من الثبات ألغراض البحث احلايل .وجدول رقم ()2
يبني قيمة ألفا حملاور أداة الدراسة والدرجة الكلية.
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جدول2
يبين نتائج ألفا كرونباخ
المحور

قيمة الفاكرونباخ

األهداف
اإلمكانات
احملتوى

0.76
0.92
0.81

الكلي

0.83

عرض ومناقشة النتائج:
أوالً :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول ،والذي نصه :ما
مستوى رضا معلمي التربية البدنية عن المنهج الجديد؟
استخدم الباحثان املقياس اخلماسي يف تفسري قيم
املتوسطات احلسابية للعبارات ،ولتحديد طول خاليا املقياس
اخلماسي (احلدود الدنيا والعليا) ،جرى حساب املستوى (-5
 ،)4 = 1مث تقسيمه على عدد خاليا املقياس ،ويف ضوء
ذلك أصبح طول اخللية الصحيح هو  ،0.8=5/4مث تقسيمه
بعد ذلك ،وأضيفت هذه القيمة إىل أقل قيمة يف االستفتاء
(أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) ،وذلك لتحديد احلد
األعلى هلذه اخللية ،وهكذا أصبح باإلمكان تصنين قيم
األوساط احلسابية لكل عبارة من العبارات ،إضافة إىل
املتوسط الكلي لكل حمور ،وهي على النحو اآليت:
من  1إىل  1.80ميثل عدم موافقة بشدة ومت التعبري عنهمبستوى رضا ضعين جداً.
أكرب من  1.81إىل  2.60ميثل عدم موافقة ومت التعبري عنهمبستوى رضا ضعين.
أكرب من  2.61إىل  3.40ميثل حمايد ومت التعبري عنه مبستوىرضا متوسط.
أكرب من  3.41إىل  4.20ميثل موافقة ومت التعبري عنهمبستوى رضا عال.
 أكرب من  4.21إىل  5ميثل موافقة بشدة ومت التعبري عنهمبستوى رضا عال جداً.

األساليب اإلحصائية:
 مت استخدام التكرارات والنسب املئوية ،واملتوسطاتاحلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن التساؤالت األول
والثاين والثالث" :ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن
أهداف املنهج اجلديد؟
"ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن اإلمكانات املتوافرة
لتطبيق املنهج اجلديد؟"
ما مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن حمتوى املنهج
اجلديد؟" لتحليل استجابات أفراد عينة الدراسة.
كما مت استخدم اختبار تحليل التباين ( )ANOVAملعرفةالفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهتا،
لإلجابة عن السؤال الرابع" :هل يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند ( )α≤0.05بني مستوى رضا معلمي الرتبية
البدنية عن املنهج اجلديد تعزى ملتغري املؤهل العلمي؟"
ونظراً لوجود فروق فقد استخدم اختبار ( )LSDملعرفة
داللة لفروق البعدية.
 إضافة إىل اختبار ) )T-Testإلجياد الفروق بني املتغرياتالتابعة ،واملتغريات املستقلة لإلجابة عن السؤال اخلامس" :هل
يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )α≤0.05بني درجات
رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج اجلديد تعزى لعدد
سنوات اخلربة التدريسية؟

أ -محور األهداف التعليمية
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جدول 3
يوضح مستوى الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض بالنسبة ألهداف المنهج
محور األهـ ـ ــداف ال ــتعليـ ــمية
م

العبارات

أوافق بشدة

حمايد

أوافق

ال أوافق ال أوافق بشدة م

ع الترتيب

ت  %ت  %ت  %ت %

ت

%

2

3

2

-

-

-

3 0.80 4.16
1 0.71 4.25

-

-

2 0.69 4.16

2

4 0.78 4.18

 1لدي القدرة على ربط أهداف املنهج بأهداف املرحلة الدراسية3 7.8 12 54.9 84 33.3 51 .
 2لدي القدرة على صياغة أهداف الدروس يف املنهج.

- 15.7 24 43.1 66 41.2 63

 3لدي القدرة على ربط أهداف املنهج بالدروس.

- 17.6 27 49 75 33.3 51

-

 4لدي معرفة خبصائص النمو للتالميذ اليت حتقق أهداف املنهج.

- 11.8 18 51 78 35.3 54

-

3

 5بالنسبة يل أهداف املنهج واضحة وسهلة التحقيق.

3 15.7 24 54.9 84 23.5 36

2

6

6 0.90 3.92 3.9

 6أشعر أن أهداف املنهج كافية لتطبيق املهارات.

- 15.7 24 15.7 24 47.1 72 21.6 33

10 0.97 3.75

 7أشعر بأن أهداف املنهج واضحة ألولياء األمور.

9 25.5 39 41.2 63 15.7 24 11.8 18

 8أشعر بأن أهداف املنهج تناسب قدرايت املهنية.

8 1.26 3.84 7.8 12 9.8 15 11.8 18 31.4 48 39.2 60

 9أشعر بأن أهداف املنهج مرتبطة بطبيعة اجملتمع

6 13.7 21 29.4 45 33.3 51 17.6 27

12 1.13 3.43 3.9

 10يتيح يل املنهج استقاللية بالعمل والقرارات لتحقيق أهدافه.

3 11.8 18 27.5 42 45.1 69 13.7 21

2

11 0.93 3.57

 11أشعر بأن اإلدارة املدرسية تؤثر يف حتقيق أهداف املنهج.

- 19.6 30 7.8 12 31.4 48 41.2 63

-

5 1.13 3.94

 12أشعر بأن أولياء األمور يساعدون يف حتقيق أهداف املنهج.

13 1.40 3.29 15.7 24 15.7 24 17.6 27 25.5 39 25.5 39

-

14 1.06 3.02 5.9

 13أشعر بأن أهداف املنهج تتناسب مع إمكانات وقدرات التالميذ3 9.8 15 13.7 21 45.1 69 29.4 45 .

2

7 0.99 3.90

3 5.9 9 23.5 36 45.1 69 23.5 36

2

9 0.92 3.82

 14أشعر بأن األهداف تتفق مع احملتوى العام للمادة.

0.98 3.80

املتوسط العام

رضا عال ،وهذا يبني أن معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض
لديهم مستوى رضا عال جداً عن أهداف املنهج اجلديد،
ويرجع الباحثان ذلك إىل كوهنا قابلة للتحقيق بسهولة ويسر،
وأيضاً لتلبيتها لرؤى وتطلعات هؤالء املعلمني.

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )3أن املتوسط العام حملور
األهداف بل ( ،)3.80وهذا يدل على مستوى رضا عال
جداً لدى معلمي الرتبية البدنية حنو املنهج اجلديد ،إذ يرتاوح
املتوسط ما بني ( ،)4.25 – 3.02وقد حازت الفقرات
( ،)14،13،11،10،9،8،6،5،4،3،2،1على مستوى رضا
عال جداً ،يف حني جازت الفقرتان ( )7،12على مستوى

ب -محور اإلمكانات:

جدول4
يوضح مستوى الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض بالنسبة إلمكانات المنهج
محور اإلمكانات
م

العبارات

 15بالنسبة يل وقت احلصة كاف؛ لتحقيق أهداف املنهج.

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق ال أوافق بشدة

%

ت  %ت  %ت  %ت  %ت

م

ع الترتيب

5 1.47 3.08 19.6 30 21.6 33 13.7 21 21.6 33 23.5 36

 16بالنسبة يل أهداف املنهج تتناسب مع األدوات املوجودة باملدرسة9 1.27 2.39 31.4 48 29.4 45 13.7 21 19.6 30 5.9 9 .
 17بالنسبة يل نوع املالعب (مكشوفة – مغلقة ) تؤثر يف حتقيق
أهداف املنهج.
 18بالنسبة يل األدوات املوجودة يف املدرسة كافية لتنفيذ املنهج.

2 3 29.4 45 6.8 93

9 5.9 9

2

2 0.93 4.41

8 1.30 2.53 29.4 45 23.5 36 19.6 30 19.6 30 7.8 12

7
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محور اإلمكانات
العبارات

م

أوافق بشدة

محايد

أوافق

ال أوافق ال أوافق بشدة

%

ت  %ت  %ت  %ت  %ت

م

ع الترتيب

 19بالنسبة يل الوقت املتاح يف احلصص كاف لتطبيق وحدات الدرس7 1.48 2.86 23.5 36 25.5 39 13.7 21 15.7 24 21.6 33 .
 20بالنسبة يل ممكن تنفيذ املنهج وفق اإلمكانات املتاحة باملدرسة.

5.9 9 7.8 12 35.3 54 35.3 54 15.7 24

3 1.03 3.47

 21بالنسبة يل أعداد الطالب تؤثر يف تنفيذ املنهج.

64 99

 22بالنسبة يل اإلمكانات املتاحة يف املدرسة كافية لتنفيذ املنهج.

6 1.27 2.94 15.7 24 25.5 39 19.6 30 27.5 42 11.8 18

 23بالنسبة يل مساحة املالعب كافية لتنفيذ املنهج.

3

2 3 3.9 6 27.5 42

1 0.82 4.51

2

5.9 9 17.6 27 19.6 30 39.2 60 17.6 27

املتوسط العام

4 1.14 3.45
1.20 3.29

مستوى رضا ضعين ،وهذا يبني أن معلمي الرتبية البدنية
مبدينة الرياض لديهم مستوى رضا متوسط لإلمكانات،
ويرجع الباحثان ذلك إىل عدم توافر اإلمكانات املناسبة يف
بعض املدارس ،مما جيعل املعلم يستخدم بعض اإلمكانات
واألدوات التقليدية ،األمر الذي يعيق تنفيذ حصة الرتبية

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن مستوى الرضا لدى
معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض بالنسبة ألهداف املنهج
مستوى عاليًا ،إذ بل املتوسط العام للمحور ()3.29
كان ً
وهو يدل على مستوى رضا متوسط ،إذ يرتاوح املتوسط ما
بني ( ،)4.51–2.39وقد حازت الفقرتان ( )21،17على
مستوى رضا عال جداً ،يف حني حازت الفقرتان ()23،20
على مستوى رضا عال ،وحازت الفقرات ()22،19،16،15
على مستوى رضا متوسط ،وحصلت الفقرة ( )18على

البدنية بالصورة املثالية.

جـ -محور المحتوى:

جدول 5
يوضح مستوى الرضا لدى معلمي التربية البدنية بمدينة الرياض بالنسبة لمحتوى المنهج
حمور احملتوى
م

العبارات

أوافق بشدة
ت

%

أوافق
ت

%

محايد
ت

%

ال أوافق
ت

ال أوافق بشدة

%

ت

%
2

م

ع

الترتيب

24

يوفر يل املنهج وضوح يف إجراءات العمل.

3.9 6 17.6 27 56.9 87 17.6 27

3

0.93 3.81

2

25

يوفر املنهج تطوير لقدرايت املهنية.

3.9 6 19.6 30 60.8 93 11.8 18

6

0.86 3.73 3.9

4

26

يوفر يل املنهج اكتساب مهارات وخربات جديدة.

7.8 12 20.5 36 51 78 19.6 27

-

-

0.82 3.78

3

27

يوفر يل املنهج رؤية واضحة حول مهام عملي.

3

2

0.82 3.90

1

أشعر أن احملتوى يتناسب مع الزمن املخصص لتدريسه.

12 23.5 36 17.6 27 27.5 42 23.5 36

1.28 3.35 7.8

9

29

أشعر أن أساليب عرض احملتوى تراعي الفروق الفردية بني التالميذ.

3 11.8 18 47.1 72 27.5 42 11.8 18

2

0.90 3.35

8

30

أشعر أن مواءمة احملتوى تتناسب مع البيئة احمللية.

3 21.6 33 27.5 42 35.3 54 13.7 21

2

1.03 3.37

7

-

-

0.87 3.69

5

3 13.7 21 23.5 36 43.1 66 17.6 27

2

0.99 3.61

6

28

31
32

أشعر أن موضوعات احملتوى تتناسب مع خصائص النمو للتالميذ.
أشعر أن موضوعات املنهج ترتبط بواقع التالميذ.

3 21.6 33 52.9 81 21.6 33

2

11.8 18 23.5 36 49 75 15 24

0.95 3.62

املتوسط العام

( ،)32،31،27،26،25،24على مستوى رضا عال ،يف حني
حازت الفقرات ( ،)30،29،28مبستوى رضا متوسط ،وهذا
يبني أن معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض لديهم رضا عال
عن حمتوى املنهج اجلديد ،ويعزو الباحثان ذلك إىل أن املنهج

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )5أن مستوى الرضا لدى
مستوى
معلمي الرتبية البدنية مبدينة الرياض حملتوى املنهج كان ً
عاليًا ،فقد بل املتوسط العام للمحور ( ،)3.62إذ يرتاوح
املتوسط ما بني (  ،)4.25 – 3.02وحازت الفقرات

8
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حمتوى املنهج يراعي الفروق الفردية للطالب.

يوفر هلم وضوح يف إجراءات العمل ،وأيضاً يدل على كون

جدول 6
يبين المتوسط العام لجميع محاور األداة
المحور

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى الرضا

األهداف
اإلمكانات
احملتوى
املتوسط العام

3.8
3.29
3.62
3.57

0.98
1.2
0.98
1.04

عال جداً
متوسطة
عال
عال

ودراسة زايد ( ،)2007ودراسة اخلويل ( ،)2001ودراسة
العرجان وذيب ( ،)2013واليت أشارت مجيعها إىل أن هناك
رضا لدى املعلمني يرتاوح من املتوسط إىل العايل.
وختتلن مع دراسة ضامن وزرمس ( ،)2016اليت أشارت
خنفاضا يف مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة
أن هناك ا ً
الدراسة.

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )6املتوسط العام لألداة
والذي يعرب عن مستوى رضا معلمي الرتبية البدنية عن املنهج
اجلديد بوجه عام على خمتلن احملاور ،وقد بل ( )3.57والذي
يعرب عن مستوى عال من الرضا لديهم.
اضحا ،وسهل
ويعزو الباحثان ذلك لكون هذا املنهج و ً
التطبيق ،مما جعل املعلمني يعكسون هذا القدر العايل من
الرضا .وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة أيب غزالة (،)2008
جدول 7

تحليل التباين األحادي ( )ANOVAألثر المؤهل العلمي للمعلمين على رضاهم عن المنهج الجديد
مصدر التباين

مجموع مربعات االنحراف

درجة الحرية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع الكلي

2.62
47.37
49.97

2
150
152

* دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05

يبــني اجلــدول رقــم ( )7وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية
بـني املتوســطات احلســابية عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05بــني
استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي.

األبعاد

1.31
0.31

*4.16

0.02

وملعرفـ ــة أي املسـ ــتويات التصـ ــنيفية ملتغـ ــري املؤهـ ــل العلمـ ــي
للمعلمني يوجد بينهما فروق ذات داللة إحصـائية ،فقـد جـرى
اســتخدام اختبــار ( ،)LSDملعرفــة اجتــاه الفــروق واجلــدول رقــم
( )8يوضح ذلك.

جدول 8
يوضح نتائج اختبار لداللة الفروق البعديةLSD
المجموعات
دبلوم
بكالوريوس
ماجستري

متوسط مربعات

ف

مستوى الداللة

المتوسط الحسابي
3.11
3.62
3.43

يتضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات الدرجة العلمية (دبلوم – بكالوريوس-

9

دبلوم
-

بكالوريوس
*.516
-

ماجستير
.32639
.1901
-

ماجستري) ،بني الدبلوم والبكالوريوس وبالرجوع إىل املتوسطات
احلسابية يتبني أن الفروق كانت دالة لصاحل البكالوريوس.
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وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة العاجز ،ونشوان
( )2004اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء املعلمني
املدرسي ،وف ًقا للمؤهل العلمي لصاحل محلة الشهادات العليا.

ويعــزو الباحث ـان ذل ــك إىل أنــه كلمــا ك ــان املعلــم ذا مرتب ــة
علميــة عاليــة كانــت لديــه الدرايــة واملعرفــة الكاملــة ببنــاء املنــاهج
وتقوميهــا واحلكــم علــى جودهتــا ،وهــذا لــيس اعتباط ـاً وإمنــا هــي
نت ــاا خـ ـربات علمي ــة تراكمي ــة ج ــرى اكتس ــاهبا خ ــالل مراح ــل
دراسته العلمية.

جدول 9
يوضح اختبار ( ت) للمجموعات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات لمتغير عدد سنوات الخبرة التدريسية للمعلمين على رضا المعلمين
عن المنهج الجديد
رضا المعلمين عن المنهج الجديد
أقل من  10سنوات
أكثر من  10سنوات

م
ع
م

3.69
0.47
3.47

ع

0.63

قيمة ت
*2.45

مستوى الداللة
0.01

*دال إحصائيًا عند مستوى (.)0.01

يبني اجلدول رقم ( )9وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد
مستوى الداللـة ( )α≤0.05يف متوسـط اسـتجابات أفـراد عينـة
الدراس ــة تبع ـ ـاً ملتغ ــري ع ــدد س ــنوات اخل ــربة التدريس ــية العملي ــة
لص ــاحل أق ــل م ــن  10س ــنوات .ويع ــزو الباحث ـان ذل ــك إىل أن
أغل ـ ــب املعلمـ ـ ــني ذي اخل ـ ـ ـربات الطويلـ ـ ــة يف امليـ ـ ــدان الرتبـ ـ ــوي
يفتق ـ ـ ــرون إىل الكف ـ ـ ــاءة العلمي ـ ـ ــة ،القائم ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى املعلوم ـ ـ ــات
واملعـ ــارف املتجـ ــددة يف جمـ ــال ختصصـ ــهم؛ لـ ــذا تعـ ــد خ ـ ـرباهتم
جامدة تقتصر على اجلوانب التطبيقية ال التطويرية.

 -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات
احلسابية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بني
استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري عدد سنوات
اخلربة التدريسية.
ثانياً :التوصيات:

توصي الدراسة باآليت:
 .1االهتمام بإعداد املناهج (أهداف ،وحمتوى) ،حبيث
تكون مناسبة للتطبيق.
 .2العمل على توفري اإلمكانات املناسبة لتطبيق حمتوى
املنهج بالصورة املطلوبة.
 .3إجراء دراسات مشاهبة ،حبيث تشمل عينة الدراسة
كاملعلم والطالب واألسرة وذوي االختصاص.
 .4إج ـ ـراء دراسـ ــات أخـ ــرى مماثلـ ــة كامتـ ــداد لنتـ ــائج الدراسـ ــة
احلالية ،حبيث تشمل خمتلن املناطق التعليمية باململكة.

االستنتاجات والتوصيات:

أوالً :االستنتاجات:

 -1أظهرت النتائج أن املتوسط العام لرضا معلمي الرتبية
البدنية عن املنهج اجلديد بوجه عام ،وعلى خمتلن
احملاور بل ( )3.57والذي يعرب عن مستوى عال من
الرضا لديهم.
 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات
احلسابية عند مستوى الداللة ( )0.05بني استجابات
أفراد عينة الدراسة ،وفقاً ملتغري املؤهل العلمي وكانت
لصاحل املاجستري.

المراجع:

أبو غزالة ،منال عاكن .)2008(.الرضا لدى العاملني يف املؤسسات
واألندية التابعة لالحتاد األردين لرياضة ذوي احلاالت اخلاصة .رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،األردن.
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جمدي ،عزيز إبراهيم .)2000( .تطوير التعليم يف عصر العوملة ،القاهرة،
مصر ،مكتبة األجنلو املصرية.
حممد ،زواق .وحباش ،عبد احلق .)2017( .الرضا الوظيفي وعالقته بالدافعية

آل ناجي ،حممد .احملبوب ،عبد الرمحن .)1993( .متغريات الرضا الوظيفي
يف عالقتها ببعض العوامل الشخصية لدى عينة من معلمي ومعلمات
التعليم العام مبنطقة األحساء باململكة العربية السعودية ،اجمللة الرتبوية،

لإلجناز لدى أساتذة الرتبية البدنية يف مرحلة التعليم املتوسط دراسة
ميدانية بوالية املسيلة ،جملة تاريخ العلوم ،جامعة زيان عاشور باجللفة،
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Abstract:This study aims to identify the level of satisfaction amongst physical education teachers with the new curriculum:
(objectives, potentials & contents) as well as whether there are statistically significant differences in their level of satisfaction due
to the variables: (academic qualification and number of teaching years / teaching experience). The descriptive method was used
in this study, where the study sample consisted of (153) teachers of physical education in the city of Riyadh, and a questionnaire
was developed consisting of three axes (goals, potentials, and content). The results showed that there is high satisfaction with the
teachers of physical education about the new curriculum based on their responses. The results also indicated that there are
statistically significant differences in teachers’ responses due to the qualification variable; namely teachers with masters. Further,
there are no statistically significant differences in the teachers’ responses according to the variable which pertains to number of
years or teaching experience.
Keywords: Physical Education teachers, Curriculum, Physical Education Teachers’ Satisfactions.
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استراتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم المفضلة لدى طالب الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة

عبد الرحمن بن يوسف شاهين
كلية الدعوة -اجلاععة اسإسالعية

قدم للنشر 1440/3/5هـ  -وقبل 1440/7/19هـ
المستخلص :هدف البحث إىل التعرف على اسرتاتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة املنورة.
وتكونت عينة البحث عن ( )301طالبًا يف املستويات اخلاعس والسادس والسابع والثاعن .واعتمد البحث على املنهج الوصفي يف مجع البيانات ،ومت
بناء أداتني يف البحث ومها :أداة أساليب التعلم ،واستبانة للكشف عن اسرتاتيجيات التدريس ،وأشارت نتائج البحث إىل تفضيل طالب اجلاععة
اسإسالعية ألسلوب التعلم املتعاون ،ويليه أسلوب التعلم املعتمد ،مث أسلوب التعلم املتشارك ،وكذلك تفضيلهم السرتاتيجيات التدريس القائمة على
أخريا القائمة على نشاط الطالب .كما أشارت النتائج إىل عدم اختالف مجيع أساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة
نشاط األستاذ والطالب ،و ً
تبعا ملتغريي املستوى الدراسي والقارة ،يف حني وجد اختالف يف أساليب التعلم وف ًقا ملتغريي نوع الكلية لصاحل طالب الكليات
اسإسالعية باملدينة املنورة ً
العلمية واملعدل الرتاكمي لصاحل الطالب احلاصلني على تقدير ممتاز ،وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف اسرتاتيجيات التدريس املفضلة تُعزى
أيضا إىل وجود عالقة ارتباط دالة بني أساليب التعلم املفضلة لدى طالب
للمتغريات الدميغرافية (نوع الكلية ،القارة ،املستوى الدراسي) .وأشار البحث ً
اجلاععة اسإسالعية ،واسرتاتيجيات التدريس.
الكلمات المفتاحية :التعلم والتفكري ،نواتج التعلم ،أبعاد عقياس جراشا -ريتشمان ،األسلوب املعريف.

15

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 65الرياض (صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

مقدمة

الصف ،ألهنا تستطيع عساعدة املعلمني على التدريس ،وكذا
التعاعل عع كل طالب وفقاً خلصائصه املعرفية وتفضيالته يف
التعلم ،مما جيعل عملية التعلم أكثر فاعلية (Banehsi,et al.,
).2014
ويُعـ ــل أسـ ــلوب الـ ــتعلم ) (Learning Stylesعـ ــن تفضـ ــيل
عوقف تعليمي ععني عن عوقف آخر ،أو تفضيل حالة تعليمية
عن حالة أخرى .ولكل عتعلم أسلوبه املفضل يف التعلم ،فعلى
سبيل املثال يستمتع بعض الطالب باالسـتماع إىل اااضـرات،
ويفض ــل آخ ــرون القـ ـراءة يف املكتب ــة ،ون ــب آخ ــرون أن يعطـ ـوا
بع ـ ــض امله ـ ــام والواجب ـ ــات ،ويفض ـ ــل آخ ـ ــرون حتدي ـ ــد املش ـ ــكلة
بأنفسهم والبحث عن حلول ،ويفضل بعض الطـالب التفاعـل
اللفظــي ،يف حــني يفضــل آخــرون خ ـلات الــتعلم العمليــة الــيت
تتطلب ععاجلة اجلهود يف املواقف التعليمية .يف حـني أن بعـض
الطـ ــالب لـ ــديهم ثقـ ــة يف أنفسـ ــهم وتوجـ ــه ذا وعقـ ــدرة علـ ــى
الدراســة بشــكل عســتقل ،ويفضــل آخــرون التفاعــل عــع األق ـران
وبعــض الطــالب لــديهم حساســية للبيئــة الطبيعيــة & (Rani,

نظرا
تواجه املنظوعة الرتبوية ً
عددا عن التحديات ً
للتغيريات املختلفة واملتسارعة يف كل جماالت احلياة املعرفية
واملعلوعاتية والتقنية وغريها الكثري؛ مما فرض حتمية االستجابة
امللحة لتصحيح عسارها عن خالل إعادة النظر يف مجيع
عناصر العملية الرتبوية والتعليمية وعملياهتا ،سعيًا حنو التطوير
والتجديد والتغيري ملواكبة التغريات واملستجدات احلديثة وخاصة
االجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات وطرق وأساليب التدريس
واليت ميكن توظيفها يف حتسني وتطوير عهارات الطالب على
التفكري واسإبداع والتفاعل النشط والبحث والنقد.
وقد حظي عوضـوع الـتعلم والتفكـري باهتمـام البـاحثني يف
جمال علم النفس املعريف ،واملختصني يف طرق التدريس؛ إذ يعد
عن املوضوعات ذات الصلة الوثيقة بتغريات العصر نظراً ألهنما
عتداخالن يف كل عظـاهر وأشـكال الفـروق الفرديـة (أبــو هاشــم
وكمال.)2007 ،
ويُعـد التعـرف علـى أسـاليب الـتعلم لـدى الطـالب عنطل ًقـا
ميكن االعتماد عليه يف التنبؤ بدرجة نـوع السـلوك الـذي ميارسـونه
أثن ــاء تعلمه ــم يف املواق ــف التعليمي ــة ،كم ــا أن التع ــرف عل ــى
أساليب التعلم لدى طالب اجلاععة يساعد أعضاء هيئة التدريس
يف ععرفة طرق التدريس اليت يتعلمون هبا ويفضلوهنا عن غريها،
عهمـا يف العمليـة التعليميـة( .ععشـي ويوســف،
بوصـفها جـزءاً ً
)2014
وأشارت األدبيات الرتبوية إىل أن هناك عالقة بني أساليب
التعلم واسرتاتيجيات التدريس اليت تتناسب عع الطالب هبدف
إكساهبم املهارات األساسية اليت توجـه أنشـطة تعلمهـم يف ظـل
حمتويـ ــات تعليميـ ــة دتلفـ ــة وتزيـ ــد عـ ــن قـ ــدرهتم علـ ــى التفك ـ ــري،
(Banehsi, Tezerjani,
وحتصـ ــيلهم الدراسـ ــي ،كدراسـ ــة
) ،& Mokhtarpour, 2014ودراس ـة ))Rani & Sharma, 2012
ودراسة الزيات (.)2004
وتتمثل أمهية حتديد أساليب التعلم لدى الطالب يف أهنا
تقود أنشطة التعلم وطرق التدريس اليت يستخدعها املعلم يف

).Sharma 2012

وقد استُخدم عفهوم األساليب املعرفية بشكل تباديل عـع
عفهوم أسلوب التعلم ،إال أن وجود عصطلح األسـلوب املعـريف
يف األدب الرتب ــوي أق ــدم ع ــن وج ــود أس ــلوب ال ــتعلم .ويع ــرف
األســلوب املعــريف ) (Cognitive Styleبأنــه " الســمة الشخصــية
للفـ ــرد يف اسـ ــتخدام عقلـ ــه ويف إدراك واسـ ــتخدام املعلوعـ ــات".
وأسلوب التعلم مياثل األسلوب املعريف إال أنه ميثل شكالً حمدداً
عــن أشــكال األســاليب املعرفيــة ،كمــا ذكــر (Baykul, Gürsel,
Sulak, &Ertekin , 2010).

ويــرى الزيــات ( )2004ضــرورة اهتمــام البــاحثني -يف جمــال
أس ـ ـ ـاليب الـ ـ ــتعلم -مبالءعـ ـ ــة أسـ ـ ــاليب وطـ ـ ــرق واس ـ ـ ـرتاتيجيات
التـدريس املسـتخدعة ألسـاليب تعلـم الطـالب ،وتكييـف هـذ
االسـرتاتيجيات علــى حنــو جيعــل التعلــيم لــديهم أيسـر وأشــد
احتفاظًـا وأكثــر هبجــة هلــم ،إذ إن ععظــم الطــالب لــديهم
تفض ـ ـ ـيالت لــبعض أســاليب الــتعلم دون األخــرى ،يف حــني أن
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) .1996وربطـ ـ ــت احتـ ـ ــاد املـ ـ ــدارس األعريكيـ ـ ــة أسـ ـ ــاليب الـ ـ ــتعلم
بشخصــية الطالــب وعرفتهــا بأهنـا" :الطريقــة الــيت يــتعلم هبــا كــل
طالب بشكل أفضل" (الزغلول واااعيد.)266 : 2007 ،
ويشري الزيات ( )546 :2004إىل أن أساليب التعلم هي:
"تفضيالت األفراد للكيفية اليت عن خالهلا يتعلمون بيسر
وفاعلية عن حيث استقبال املعلوعات وجتهيزها وععاجلتها".
يف حني عرفها اليوسفي ( )5 :2009بأهنا" :الطرق اليت تؤدي
بالطلبة إىل تعلم السلوك املفضل يف اكتساب املعلوعات
واملهارات واالجتاهات وتعديل السلوك".
ويشـري كـل عـن ربيعــة وترزوليـت ( )2013إىل أن هنــاك اتفاقًــا
بــني علمــاء الــنفس حـول تعريــف أســلوب الــتعلم ،بــالرغم عــن
اخ ــتالفهم ح ــول االس ــتخدام التطبيق ــي ل ــه؛ ول ــذا ظه ــرت
تصنيفات عتنوعة ألساليب التعلم ،وكيفية التعاعل ععها عمليًا،
كما ميكن النظر إىل تعدد النماذج كوهنا تعل عن أمهيـة أسـاليب
التعلم وبدايـة شـيوع اسـتعماهلا كمـداخل رئيسـة يف عمليـة الـتعلم.
وتوجد عدة تصنيفات ألساليب التعلم عنها:
 -1من ــوذج كول ــب ) :(Kolbويتك ــون ع ــن أربع ــة أس ــاليب وه ــي:
أسلوب التعلم التكيفي ،وأسلوب الـتعلم االسـتيعاي ،وأسـلوب
التعلم التقاري ،وأسلوب التعلم التباعدي (.)Kolb, 1981
 -2منـوذج جرجيـورك ) (Gregorcألسـاليب الـتعلم :ويتكـون عـن:
أســلوب الــتعلم ااســوس املتسلســل ،وأســلوب الــتعلم ااســوس
العش ـوائي ،وأســلوب الــتعلم اجملــرد املتسلســل ،وأســلوب الــتعلم
اجملرد العشوائي ).(Gregorc, 1984
 -3منوذج دن ودن ) (Dunn & Dunn Modelويتكون عن مخسة
جم ـ ـ ــاالت هـ ـ ـ ــي :اجمل ـ ـ ــال البيئـ ـ ـ ــي ،والوج ـ ـ ــداي ،واالجتمـ ـ ـ ــاعي،
والفسيولوجي ،والنفسـي وتتضـمن هـذ اجملـاالت اخلمسـة ()21
منطاً فرعيا يشار إليها باعتبارها عكونة عن عدة عناصر ( Dunn
ً ُ

بعضـهم ميكنـه تكييـف أسـاليب تعلمـه وف ًقـا ملتطلبـات املهـام
األكادميية.
كمــا أظهــرت جمموعــة عــن الدراســات جتــا أس ـاليب الــتعلم
كبريا باسـتخدام طرائـا التـدريس وص ًـوال إىل تعلـم أكثـر
ً
اهتماعا ً
ســهولة وفاعليــة ،فقــد أكــد النبهــاي ( )2011أن اخــتالف طرائــا
الت ــدريس ال ــيت تراع ــي أس ــاليب ال ــتعلم املفض ــلة ل ــدى املتعلم ــني
تؤدي إىل زيادة التحصيل األكادميي لديهم ،وتنمية االجتاهات
اسإجيابية حنو التعلم.
وقد ذكر صلي وتاج الدين ( )2000أن أساليب التعلم
تتصف بالتشعب وتعدد األبعاد ،وكذلك بالثبات النسيب ،إذ
ميكن يف ضوئها حتسني املمارسات التدريسية داخل قاعات
الدراسة واختيار أفضل اسرتاتيجيات وأساليب التعليم والتعلم
املناسبة ملا يفضله املتعلمون عن هذ األساليب ،كما أن ختطيط
أساليب التعلم وحتديد خرائط أساليب التعلم للمتعلمني اليت متثل
صورة للطريقة اليت يستخدعها كل عنهم يف إدراك وتعلم األشياء
واملعاي واخللات ،يساهم يف ترشيد التدريس واختيار املعلم
عداخل وطرائا واسرتاتيجيات التدريس اليت تتالءم وأساليب
التعلم املفضلة لدى هؤالء املتعلمني ،وعن مث حتقيا أقصى نواتج
التعلم يف أقل وقت وبأقل جهد.

مفهوم أسلوب التعلم:

تشــري عظلــوم ( )2015إىل أن علمــاء الرتبيــة وعلــم ال ــنفس
يستخدعون عفهوم أساليب الـتعلم ( )Learning Stylesلوصـف
العمليــات الوســيطة املتنوعــة الــيت يســتخدعها املــتعلم يف أثنــاء
تفاعله عع عواقف التعلم ،واليت تؤدي إىل تطوير خلاته التعليمية
اجلديدة وتضاف إىل دـزون املـتعلم املعـريف .وعـن أبـرز التعريفـات
الــيت وردت يف أســاليب الــتعلم عــا ذكــر ) (Grashaأن أســلوب
ال ــتعلم ه ــو :االسـ ـرتاتيجية ال ــيت يس ــتخدعها امل ــتعلم ع ــن أج ــل
التكيف عع عوقف ععني.
وعندعا يتغري املوقف فإن أسلوب التعلم يتنوع وفقاً لتغري
املوقـ ـ ــف .وهـ ـ ــو عبـ ـ ــارة عـ ـ ــن الطريقـ ـ ــة املفضـ ـ ــلة واملعتـ ـ ــادة الـ ـ ــيت
يس ــتخدعها الف ــرد يف تنظ ــيم املعلوع ــات ،ومتثيله ــا (Grasha,

)& Dunn, 1979

 -4منوذج فيلدر -سيلڤرعان ) (Felder-Silvermanويتكون ع ـ ـ ـ ـن
أربع ــة أس ــاليب :أس ــلوب ال ــتعلم النش ــط -امل ــرتوي ،وأس ــلوب
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ع ــا ه ــو عطل ــوب عن ــه فق ــط .كم ــا ينظ ــر إىل املعلم ــني واألقـ ـران
باعتبارهم عصدراً للمعلوعات والدعم واملساندة.
وعن مسات هذا األسلوب لـدى املـتعلم أنـه يُظهـر فضـول
حمــدود للغايـة ،ويســعى لــتعلم عــا هــو عطلــوب عنــه فقــط ،ويــرى
مناذج ـا ميك ــن االعتم ــاد عليه ـا ،ويفض ــل ط ــرق
املعل ــم واألق ـران ً
التدريس املتمركزة
حول املعلم ،ويسأل دائماً ارخرين عاذا يفعل؟ وكيف يق ـ ـ ـ ـ ــوم
هبذا؟ ).(Nadarajan, et al., 2011
 -3األســلوب التنافســي ) :(Competitiveوميكــن عالحظــة هــذا
األســلوب عــن خــالل املتعلمــني الــذين يتعلمــون املـواد عــن أجــل
األداء بطريقة أفضل عن ارخرين يف الصف .واملتعلم الذي
يفض ــل األس ــلوب التنافس ــي يش ــعر بأن ــه جي ــب أن يتن ــافس ع ــع
املتعلمني ارخرين يف الصف ،وعن مسـات هـذا األسـلوب لـدى
عمال أفضل عـن أقرانـه ،ويتسـابا
املتعلم أنه يدرس لكي يؤدي ً
عن أجل نيل رضـا وتقـدير املعلـم وعكافأتـه ،ويطـر الكثـري عـن
األس ــئلة عل ــى املعل ـ ـم ،وينتق ــد زع ــالء ون ــاول أن يض ــيف إىل
اس ــتجاباهتم ،وتع ــد غرف ــة الص ــف عوق ــف كس ــب أو خس ــارة،
ون ــب القي ــادة والرئاسـ ـة ،وال يفض ــل ط ــرق الت ــدريس املتمرك ــزة
حول املعلم ).(Nadarajan, et al., 2011
 -4األسلوب التعاوي ) :(Collaborativeوميثل هذا األسلوب
املتعلمون الذين يشعرون بقدرهتم على التعلم بطريقة أفضل عن
خــالل عشــاركة أفكــارهم عــع الطــالب املوهــوبني .وعــن مســات
هذا األسلوب لدى املتعلم أنه يتعلم أفضل عن خـالل عشـاركة
أقران ــه وتب ــادل األفك ــار ععه ـ ـم ،والقاع ــة الدراس ـ ـية بالنس ــبة ل ــه
عك ــان للتفاع ــل االجتم ــاعي ،ويفضـ ـل املش ــروعات اجلماعيـ ـة،
ويتعاون عع املعلم وأقرانه (Nadarajan, et al., 2011).
 -5األسـ ــلوب التشـ ــاركي ) :(Participantوميثـ ــل هـ ــذا األسـ ــلوب
املتعلمون الذين يريدون تعلم حمتوى املنهج .ويشاركون ارخرين
عنــدعا يطلــب عــنهم ذلــك .وعــن مســات هــذا األســلوب لــدى
امل ــتعلم أن ــه يب ــدي رغب ــة يف تعل ــم اات ــوى الدراسـ ـي ،ويس ــتمتع
ملضور يف القاعة الدراسية ،ويتحمل املسؤولية عنـ ـدعا يك ـ ـلف

الـتعلم احلســي -احلدســي ،وأسـلوب الــتعلم البصــري -اللفظــي،
وأسلوب التعلم التتبعي -الكلي (.(Felder & Silverman, 1988
 -5منوذج جراشا وريتشمان ) (Richmann & Grashaإذ توصال
إىل س ـ ـ ـ ـ ــتة أس ـ ـ ـ ـ ــاليب لل ـ ـ ـ ـ ــتعلم وه ـ ـ ـ ـ ــي :األس ـ ـ ـ ـ ــلوب املس ـ ـ ـ ـ ــتقل
) (Independentويقابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب املعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد (الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع)
) ،(Dependentوأس ـ ـ ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ـ ـ ــتعلم التع ـ ـ ـ ـ ــاوي )(Collaborative
ويقابلــه أســلوب الــتعلم التنافســي ) ، (Competitiveوأســلوب
ال ـ ـ ــتعلم املش ـ ـ ــارك ) (Participantويقابل ـ ـ ــه أس ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ــتعلم
املتجنب ).(Riechmann & Grasha, 1974) (Avoidant
ويرى جراشا ) (Grashaأن أساليب التعلم ميكن تصـنيفها
وفقاً لألبعاد االجتماعية والوجدانية عثل االجتاهات حنـو الـتعلم

واملعلمــني والــزعالء ،وغرفــة الصــف .وقــد قاعــا ببنــاء منوذجهمــا
عل ــى اس ــتجابات الط ــالب خ ــالل األنش ــطة الص ــفية احلقيقي ــة،
ولـيس علــى القيــاس الكلــي للشخصــية يف حــني أســاليب الــتعلم

تعـل عـن تفضـيالت فرديـة للـتعلم (Grasha, 1996) .وفيمـا يـأ
توضيح ألساليب التعلم الستة:
 -1األســلوب املســتقل ) (Independentويصــف هــذا األســلوب
املتعلم الذي نب التفكري بنفسه .ويفضل العمل ععتمداً على
نفسه .راي وشارعا ( .)Rani & Sharma, 2012كما أهنـم نبـون
العم ــل مبرون ــة .ونب ــون ال ــتعلم امل ــنظم ذاتيـ ـاً يف غرف ــة الص ــف.
(Nadarajan, Naimie, Abuzaid, Thing, & ElHadad, 2011).

وعــن مســات هــذا األســلوب لــدى املــتعلم أنــه يفضــل أن
يعم ــل ععتم ـ ًـدا عل ــى ذات ــه ولك ــن ع ــن املمك ــن أن يس ــتمع إىل
أفكــار ارخ ـرين ،ويشــعر بثقــة يف قدراتــه علــى الــتعلم ،ويفضــل
الدراســة املســتقلة والتــدريس الــذي يتــيح لــه التقــدم وفــا ســرعته
الذاتيـ ـة ،ويق ــوم مل ــل املش ــكالت ال ــيت تتطل ــب أن يفك ــر فيه ــا
بذات ـ ـه ،ويفض ــل ط ــرق الت ــدريس املتمركـ ــزة ح ــول امل ــتعلم
(Nadarajan, et al., 2011).

 -2األس ــلوب املعتم ــد ) :(Dependentويص ــف ه ــذا األس ــلوب
املتعلم الذي يُظهر قليالً عن حب االستطالع العقلـي ،ويـتعلم
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الصف األول الثانوي ،وبتطبيا عقياس أسـاليب الـتعلم توصـلت
الدراسة إىل أنه ليس للموقع اجلغرايف أثر يف أساليب التعلم.
وق ــد درس ش ــني ( )Chen, 2009العالقـ ـة ب ــني عم ــر
املــتعلم ،وأســلوب الــتعلم املفضــل واسـرتاتيجيات تعلــم اللغــة
اسإجنليزيـة كلغـة أجنبيـة لـدى طـالب الصـفوف عـن السـابع إىل
التاسـع يف تـايوان .وتكونـت جمموعـة الدراسـة عـن ( )390طالبًـا
باملرحلــة الثانويــة ،واســتخدم اســتبانة أســلوب الــتعلم املفضــل،
وعصــفوفة اس ـرتاتيجيات تعلــم اللغــة .وأظهــرت نتــائج الدراســة
وجـود عالقـات دالـة إحصـائيًا بـني الصـف الدراسـي وأسـلوب
الــتعلم املفضــل لــدى املــتعلم ،وكــذلك بــني الصــف الدراســي
واســتخدام اس ـرتاتيجيات الــذاكرة واالس ـرتاتيجيات املعرفيــة
واسرتاتيجيات عا وراء املعرفة ،واالسرتاتيجيات االجتماعية.
وقــام بــايكول وآخــرون )(Baykul, et al., 2010
ملس ـ ـ ـ ــاب اخلص ــائ الس ــيكوعرتية ملقي ــاس جراش ــا -ريتش ــمان
ألسـ ــاليب الـ ــتعلم .ومت تطبيـ ــا الدراسـ ــة علـ ــى طـ ــالب الصـ ــف
السادس والسابع والثاعن يف عشر عدارس التعليم األساسـي يف
كونيــا برتكيــا .ومت تطبيــا عقيــاس أســاليب الــتعلم عـرتني بفاصــل
زع ــد ق ــدر ش ــهر .وتوص ــلت نت ــائج الدراس ــة إىل أن عع ــاعالت
الثبات لألبعاد الستة ملقياس جراشا-ريتشمان ألساليب الـتعلم
كانت عتوسطة.
وتناولــت دراســة بلعــاوي ( )2012أســاليب الــتعلم املفضــلة
لــدى طلبــة جاععــة القصــيم .واســتخدم جلمــع البيانــات عقيــاس
ألساليب التعلم عرتمجًا للعربية ،ومت تطبيقه على عينـة عـن ()690
طالبً ـا وطالب ــة بالطريق ــة العشـ ـوائية العنقودي ــة ،عثل ـوا املس ــتويات
الدراسية والكليات املختلفة.
وأش ــارت النت ــائج إىل أن أس ــلوب ال ــتعلم الف ــردي احت ــل
املرتبة األوىل عن حيث تفضـيله لـدى أفـراد الدراسـة ،بنسـبة (54
 )%عن العينة ،مث أسلوب التعلم اجلماعي فاحلركي مث البصري،
وبعــد ذلــك اللمس ــي ،وأخ ـرياً الس ــماعي ،وأشــارت النت ــائج إىل
وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــني الطــالب والطالبــات يف أربعــة
أنـواع عــن أســاليب الــتعلم ،وتفــوق الطــالب علــى الطالبــات يف

مبهمـة عع ـ ـينة ،ويش ـ ـ ـ ـ ـارك ارخـ ـ ـ ـ ـرين عنـدعا ي ـ ـ ـ ـطلب عنـه ذلــك،
وال يفعل إال عا يطلب عنه فقط ). (Nadarajan, et al., 2011
 -6األسلوب التجنيب ) (Avoidantوميثل هـذا األسـلوب املـتعلم
عهتما بتعلم حمتوى املنهج عن خالل غرفة الصف
الذي يكون ً
التقليدية .وهو ال يشـارك عـع الطـالب ارخـرين أو املعلمـني يف
غرفة الصف .وغري عهتم مبا جيري يف الدروس وبوجه عام فإهنم
ال يستمتعون باملناخ الصفي ومبا ندث يف غرفة الصف.
وعن مسات هذا األسلوب لدى املتعلم أنه ال يشـارك عـع
أقرانه يف أي نشاط أو عوقف تعليمي ،وينزوي بعيـداً عنـد بـدء
النشــاط ،وال ن ــب املعلمــني املتحمس ــني ،وال يســتهويه تفاع ــل
املعلــم عــع املتعلمــني أو املتعلمــني عــع بعضــهم ،ويفضــل طــرق
التدريس املتمركزة حول املعلم ).(Banehsi, et al., 2014
ويتضـ ـ ــح بعـ ـ ــد اسـ ـ ــتعراض منـ ـ ــاذج وتصـ ـ ــنيفات عتعـ ـ ــددة
ألساليب التعلم أن املتعلمني ليسـوا علـى نـوع واحـد عـن حيـث
األمنـاط والنمـاذج الـيت يفضـلوهنا يف الـتعلم ،وأن أسـلوب الـتعلم
املالئــم الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل ن ـواتج تعلــم جيــدة يف وقــت
أقــل وجهــد أيســر هــو عــا يتوافــا عــع رغبــات املتعلمــني وقــدراهتم
في ــؤدي إىل اكتس ــاب املعلوع ــات واخلـ ـلات برغب ــة ودافعي ــة ع ــن
املتعلمني وجيعل عملية التعلم أكثر جذبًا وتشويقاً.
وميكــن اســتعراض أبــرز الدراســات الــيت تناولــت أســاليب
الــتعلم ،فقــد أجــرى وين ـ ( )Weng, 2001دراســة هــدفت إىل
حتديــد العالقــة بــني أســلوب الــتعلم املفضــل وأســلوب التــدريس
املفضل لطالب اجلاععة املتقـدعني يف جمـاالت أكادمييـة دتلفـة،
وأش ـ ــارت نت ـ ــائج الدراس ـ ــة إىل أن ععظ ـ ــم الط ـ ــالب يف مخس ـ ـ ـة
ختصصـات أكادمييــة دتلفـة يفضــلون التجربـة النشــطة كأســلوب
تعلم عفضل ،وقليـل عـنهم عـن يفضـل أسـلوب التـدريس القـائم
على البحث واالطالع.
كما أجرى عسيحة ( )2006دراسة هدفت إىل التعرف على
أسـاليب الـتعلم املفضـلة وأثـر املوقـع اجلغـرايف (القـاهرة الكـلى،
الشـرقية ،الدقهليـة ،وأســيوط) علــى تفضــيل هـذ األســاليب،
وذلـك لـدى عينـة عكونـة عـن ( )990طالبًـا وطالبـة عـن طـالب
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والتش ــاركي وأس ــلوب االعتم ــاد .يف ح ــني تف ــوق ال ــذكور عل ــى
اسإنــاث يف أســلوب الــتعلم التجنــيب وأســلوب االســتقالل .كمــا
أشــارت النتــائج إىل تفــوق طــالب التخصصــات العلميــة علــى
ط ـ ـ ــالب التخصص ـ ـ ــات األدبي ـ ـ ــة يف أس ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ــتعلم التع ـ ـ ــاوي
واألسلوب التشاركي وأسلوب االعتماد واألسلوب التنافسي.
وه ـ ــدفت دراس ـ ــة الغاع ـ ــدي ( )2014إىل ععرف ـ ــة أس ـ ــاليب
الـتعلم املفضـلة لـدى طالبـات جاععـة امللـك عبـد العزيـز ،وععرفـة
العالقـة االرتباطيـة بـني أســاليب الـتعلم املفضــلة لـدى طالبــات
جاععـ ــة امللـ ــك عبـ ــد العزيـ ــز وعالقتهـ ــا بـ ــاملتغريات (التخص ـ ـ
األكــادميي -املس ــتوى الدراســي -التحص ــيل الدراســي) ،ععرف ــة
الفـروق والتفـاعالت بـني أسـاليب الـتعلم لـدى طالبـات جاععـة
امللك عبد العزيز تبعاً ملتغريات الدراسة السابقة ،وتكونـت عينـة
الدراســة عــن ( )618طالبــة عــن طالبــات جاععــة امللــك عبــدالعزيز
يف التخصصــات العلميــة واألدبيــة للســنة األوىل والثانيــة (عــن
املستوى األول إىل الرابع) ،واستخدعت الباحثة عقياس أساليب
الـتعلم املفضـلة لكولــب ( ،)Kolbوتوصــلت الدراســة إىل نتــائج
أمههـا :اخـتالف أسـاليب الـتعلم املفضـلة لـدى طالبـات جاععـة
امللـك عبـد العزيـز تبعـاً للتخصـ األكـادميي واملسـتوى الدراسـي
والتحصيل الدراسي ،وأنه توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني
أســاليب الــتعلم والتخص ـ األكــادميي ،يف حــني أنــه ال توجــد
عالقة ارتباطية بني أساليب التعلم واملستوى الدراسي والتحصـيل
الدراسـي ،وكـذلك ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياً بـني أسـاليب
الـتعلم تبعـاً للمتغـريات ذاهتـا ،وال يوجـد تفاعـل بـني التخصـ
األكادميي واملستوى الدراسي والتحصيل الدراسي.
وضحت دراسة (ععشي ويوسف )2014 ،ﺍلفرﻭﻕ بني
كما ّ
ﺃساليب ﺍلتعلم ﺍملفضلة لدﻯ طالب ﺍلسنة ﺍلتحضريية ﲜاععة
جاﺯﺍﻥ عرتفعي وعتوسطي وعنخفضي الذكاء االجتماعي،
والكشف عن اسإسهام النسيب ألساليب ﺍلتعلم ﺍملفضلة يف
التنبؤ بالتحصيل األكادميي للطالب عتفاو الذكاء
ﺍالجتماعي.

ثالثة عنها وهي :اجلماعي ،واحلركي والفردي ،يف حني تفوقـت
الطالبات يف أسلوب التعلم اللمسي.
كمــا تبــني وجــود فــروق بــني الطلبــة عــن حيــث عســتواهم
الدراسي يف أسلوب التعلم اللمسي ولصاحل طلبة السنة األوىل.
كم ــا تب ــني ع ــدم وج ــود ف ــروق ب ــني الطلب ــة يف أس ــاليب ال ــتعلم
مجيعها تعزى إىل كل عن ععدالهتم الرتاكمية وختصصاهتم.
وأع ـ ـ ــا دراس ـ ـ ــة احل ـ ـ ــازعي ،وحاع ـ ـ ــد ،وج ـ ـ ــاهني ( )2013فق ـ ـ ــد
استقصـت أسـاليب الـتعلم املفضـلة لـدى طـالب جاععـة طيبـة،
وكـذا التعـرف علـى ععـدالهتم األكادمييـة ،والعالقـة بـني أسـاليب
التعلم املفضلة لديهم وععدالهتم األكادميية ،ومت استخدام املنهج
الوصـفي ،وتكونـت عينـة الدراسـة االسـتطالعية عـن ( )56طالبًـا
بكلية الرتبية وكلية العلوم التطبيقية ،عنهم ( )32طالبًـا بكليـة الرتبيـة
و( )24طالبًـا بكليـة العلـوم التطبيقيـة ،وتكونـت اجملموعـة النهائيـة
عـن ( )113طالبـاً عـن طـالب كليـات الرتبيـة ،وارداب ،والعلـوم
التطبيقية.
واستخدعت الدراسة أداتني جلمع البيانات وهي:
قائمة أساليب التعلم املعدلة ل ـ ـ )(Kolb & McCarthy, 2005
والســجالت األكادمييــة للطــالب ،وأشــارت النتــائج إىل تنــوع
أسـاليب الـتعلم املفضـلة لـدى الطـالب ومت تـوزيعهم علـى سـبعة
أسـ ــاليب للـ ــتعلم وهـ ــي :االسـ ــتيعاي-التقـ ــاري ،التباعـ ــدي-
التكيف ــي ،التباع ــدي -التكيف ــي ،االس ــتيعاي -التق ــاري ،وك ــل
املسـتويات ،كمـا أشـارت النتـائج إىل وجـود عالقـة بـني أسـاليب
التعلم املفضلة لدى الطالب وععدالهتم األكادميية.
وكش ــفت دراسـ ــة بانيش ــي وآخـ ــرون Baneshi, et
) )al.,2014عن الفروق بني الذكور واسإناث يف أساليب التعلم
وفق ـاً لنمــوذج جراشــا وريتشــمان ،وكــذلك الفــروق يف أســاليب
ال ـ ــتعلم وفقـ ـ ـاً الخ ـ ــتالف التخصص ـ ــات العلمي ـ ــة واألدبي ـ ــة .ومت
تطبي ـ ــا عقي ـ ــاس جراشـ ـ ــا -ريتش ـ ــمان ألسـ ـ ــاليب ال ـ ــتعلم علـ ـ ــى
املشاركني.
وأشــارت نتــائج الدراســة إىل أن أســاليب الــتعلم الســائدة
لــدى اسإنــاث بدرجــة أعلــى عــن الــذكور هــي األســلوب التعــاوي
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العشوائية لكال اجملموعتني التجريبيتني األوىل والثانية وعددهم
( )40طالبة ،واستخدم املنهجني التجرييب والوصفي التحليلي.
وعن أبرز نتائج الدراسة :وجود فروق دالة إحصائيًا بني
عتوسطات درجة طلبة اجملموعتني التجريبيتني يف اختبار
اجلانب املعريف البعدي للمهارات احلاسوبية ترجع إىل أثر
التفاعل بني منط التعلم اسإلكرتوي املستخدم (عتزاعن /غري
عتزاعن) واألسلوب املعريف (عستقل /ععتمد) على اجملال
اسإدراكي لصاحل املعتمدين يف منط التعلم اسإلكرتوي املتزاعن،
واملستقلني يف منط التعلم اسإلكرتوي غري ملتزاعن .وكذلك وجود
فروق بني عتوسطات درجات كل عن الطلبة املستقلني والطلبة
املعتمدين على اجملال اسإدراكي يف التطبيا البعدي لبطاقة
تقييم اجلانب األدائي للمهارات احلاسوبية ترجع إىل التأثري
األسـاسي لألسلوب املعريف املتبع ،ولصاحل الطلبة املستقلني عن
اجملال اسإدراكي.
وهدفت دراسة باتاعاثالول (Pattamathammalul,
) 2017إىل ععرفة أساليب التعلم لـ ـ ـ ( )61طالبًا جاععيًا مبملكة
تايالند ،ومت استخدام عقياس جراشا وريتشمان ،وععرفة أداء
الطالب ذوي أساليب التعلم املختلفة يف عهارات التعلم واحلل
املبدع للمشكالت ،وعن أبرز نتائج الدراسة شيوع أسلوب
التعلم التعاوي عند الطالب وبنسبة ( ،)% 36فالتشاركي ،مث
املستقل ،يف حني كان أقل األساليب انتش ًارا يتمثل يف أسلوب
التعلم املعتمد ،كما أظهرت النتائج وجود أربعة أساليب تعلم
فقط ،يف حني ال يوجد تفضيل ألسلوي التعلم التنافسي
واملتجنب.
وكذلك تعرفت دراسة الشمري واحلسيد ( )2014على
أكث ــر أس ــاليب الـ ــتعلم انتش ـ ًـارا ،وطبيع ــة وشـ ــكل العالق ــة بـ ــني
أسـاليب الـتعلم والتحصـيل الدراسـي لـدى طلبـة املرحلـة الثانويــة
يف دولة الكويـت ،باسإضـافة إىل التعـرف علـى داللـة الفـروق يف
أســاليب الــتعلم لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة بــاختالف كــل عــن
عســتوى التحصــيل الدراســي ،والتخص ـ األكــادميي (علمــي،
أدي) .وتكونـ ــت عينـ ــة الدراسـ ــة عـ ــن طـ ــالب املرحلـ ــة الثانويـ ــة

وتكونت عينة الدراسة األساسية عن ( )180طالبًا عن
طالب السنة التحضريي ﲜاععة جازان .ومت تطبيا عقياسي
ﺃساليب ﺍلتعلم ﺍملفضلة يف ضوﺀ منوﺫﺝ ريد ) (Reidوالذكاء
االجتماعي عن ﺇعدﺍﺩ ﺍلباحثني ،وقد توصلت ﺍلدﺭﺍسة ﺇىل
ﺍلنتائج ارتية :عدﻡ ﻭجوﺩ فرﻭﻕ ﺩﺍلة إحصائيًا بني ﺃساليب
ﺍلتعلم ﺍملفضلة العشرة وبني عتوسطاﺕ درجات الطالب
عنخفضي وعتوسطي وعرتفعي الذكاء االجتماعي باملرحلة
اجلاععية ،وعدم ﻭجوﺩ فرﻭﻕ ﺩﺍلة إحصائيًا بني ﺃساليب ﺍلتعلم
تبعا للتخص األكادميي ،يف حني أظهرت ﻭجوﺩ
ﺍملفضلة ً
فرﻭﻕ ﺩﺍلة إحصائيًا بني ﺃساليب ﺍلتعلم (السمعي ،التحليلي،
تبعا ملكاﻥ ﺍسإقاعة ،وال توجد فرﻭﻕ
االنغالقي ،واالنطوائي) ً
ﺩﺍلة إحصائيًا بني بقية ﺃساليب ﺍلتعلم ﺍلعشرة ،كما وجدت
عالقة ﺍﺭتباطية ﺩﺍلـ ـ ـ ـ ـة ﻭعوجبـ ـ ـ ـة بني ﺃساليب ﺍلتعلم ﺍملفضلة
ﻭﺍلتحصيل األكادميي وﺇعكانـ ـ ـ ـ ـية ﺍلتنبؤ بالتحصيل ﺍألكاﺩميـ ـي
عن خالﻝ ﺃسالي ـ ـب ﺍلتعـ ـل ـ ـم املفـ ـ ـض ـ ـ ــلة ،وأسلوب ﺍلتعلم
تنبؤا عن غري عن ﺃساليـ ـ ـ ـ ـب ﺍلتعلم ﺍملفضلة
ﺍالنبساطي ﺃكثر ً
ﺍألخرﻯ بالتحصيل األكادميي.
وتناولت دراسة خان وإقبال )(Khan & Iqbal, 2016
تأثري أسلوب التعلم على حتصيل طالب التعلم عن بعد يف
عاجستري الرتبية – برناعج العامل إقبال ،وذلك يف جاععة
إسالم أباد ،ومت استخدام العينة العشوائية الطبقية ،واعتمد
استخدام عقياس جراشا وريتشمان ألساليب التعلم ،وعن
شيوعا يتمثل يف
نتائج الدراسة :أن أكثر أساليب التعلم
ً
أسلوب التعلم التعاوي ،فالتـ ـشاركي ،فاملـ ـ ـستقل ،فالـ ـتنافسي،
وعا أسلوب التعلم املتجنب.
مث املعتمد ،وأقلها شيـ ـ ـ ً
وضحت أثر التفاعل بني
وأعا دراسة (عطر )2016 ،فقد ّ
منطني للتعلم اسإلكرتوي واألسلوب املعريف على تنمية املهارات
احلاسوبية لدى طلبة جاععة األقصى بغزة ،ومتثلت أدوات
الدراسة يف اختبار اجلانب املعريف وبطاقة تقييم اجلانب األدائي
للمهارات احلاسوبية ،واختبار األشكال املتضمنة لتقسيم
الطلبة إىل عستقلني وععتمدين ،واستخدم الباحث العينة
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وصـنف بروسـر ،وتريغويـل
) )2009طـ ـ ــرق التـ ـ ــدريس الـ ـ ــيت يتبعهـ ـ ــا األسـ ـ ــاتذة يف تـ ـ ــدريس
املقررات اجلاععية ،إذ إهنا تقع يف مخسة عناهج دتلفة وعتمايزة
فيم ــا بينه ــا وختتل ــف يف أه ــدافها وتركيزه ــا عل ــى اس ـ ـرتاتيجيات
ت ـ ـ ـ ــدريس ععـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـينة دون غريه ـ ـ ـ ــا ،كم ـ ـ ـ ــا أن األس ـ ـ ـ ــاتذة يتبن ـ ـ ـ ــون
اس ـ ـرتاتيجيات تدريـ ـ ـ ـ ـ ـس ترتك ـ ــز يف تص ـ ــنيفها عل ـ ــى جمم ـ ــوعتني
وهي:

الــذكور وقــد بل ـ عــددها ( )136طالبًـا ،ومت اســتخدام أســاليب
التعلم جلراشا وريتشمان ،ودرجات حتصيل الطالب.
وأســفرت نت ــائج الدراس ــة ع ــن أن أكث ــر أس ــاليب ال ــتعلم
انتشارا لدى عينة الدراسة هي :املستقل ،فاملعتمد ،فالتنافسي،
ً
ـيوعا املتجن ــب ،وعلــى وج ــود
فالتعــاوي ،مث املشــارك؛ وأقله ــا شـ ً
عالق ـ ــة ارتب ـ ــاط عوجب ـ ــة دال ـ ــة إحص ـ ــائيًا ب ـ ــني درج ـ ــة التحص ـ ــيل
الدراســي ،وبــني كــل عــن أســلوب الــتعلم (التنافســي ،التعــاوي،
التشاركي ،املستقل).
ووجدت الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا بني عتوسط درجـة
اســتجابة طلبــة املرحلــة الثانويــة عنخفضــي وعرتفعــي التحص ــيل
لصاحل طلبة املرحلة الثانوية عرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب
الــتعلم .كمــا وجــدت فروق ـاً دالــة إحصــائياً بــني عتوســط درجــة
استجابة طلبة املرحلة الثانويـة للتخصصـني العلمـي واألدي حنـو
ععظـ ــم أس ـ ـ ـاليب الـ ــتعلم باسـ ــتثناء أسـ ــلوب الـ ــتعلم التنافسـ ــي،
لصاحل طلبة التخص العلمي.
وح ــول عالق ــة اس ـرتاتيجيات الت ــدريس بأس ــاليب ال ــتعلم،
يــرى الشــقريات ( )2009أن الس ـرتاتيجيات التــدريس د ًورا فعــاًال
عهمـا يف حتقيـا نـواتج الـتعلم والــيت عـن خالهلــا يقـوم املــتعلم
ً
بأنشـطته التعليميـة والـيت سـتحدث تغيـرياً عرغوبـاً يف سـلوكه ويف
ممارسـة التفكـري وعهاراتـه ،والـيت تـؤدي عـن مث إىل حتديـد الـدور
الــذي يقــوم بــه كــل عــن املعلــم واملــتعلم .وجيــب عنــد اختيــار
اس ـ ـ ـرتاتيجيات التـ ـ ــدريس أن تُراعـ ـ ــى مجيـ ـ ــع عكونـ ـ ــات املوقـ ـ ــف
التعليمــي بكافــة عدخالتــه؛ وذلــك لتمكــني املــتعلم عــن ععاجلــة
املعلوع ــات واس ــرتجاعها ،والتعاع ــل ع ــع املعلوع ــات ع ــن خ ــالل
الفهم واسإدراك السياقي هلا.
ويُعد اختيار اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التع ـ ـ ـ ـلم أع ًـرا
ععقــداً ونتــاج إىل جهــود كبــرية عــن أســاتذة اجلاععــات خاصــة
عن ــد البح ــث ع ــن عس ــألة التواف ــا وال ــتال م ب ــني اسـ ـرتاتيجيات
التدريس وعا يناسبها عن أساليب التعلم لطالهبم ووف ًقا مليوهلم
واستعدادهم (ربيعة وترزوليت.)2013 ،

Prosser & Trigwell,

المجموعة ةةة األول ة ة  :اس ـ ـرتاتيجيات التـ ــدريس املعتم ـ ـدة عل ـ ـى

أســتاذ املقــرر أو ااتــوى وتتمث ــل يف نقــل املعلوعــات أو حمت ــوى
املقرر عن األستاذ إىل الطالب.
المجموع ة ةةة الثاني ة ةةة :اس ـ ـرتاتيجيات الت ـ ــدريس املعتم ـ ــدة عل ـ ــى

الطالـب ذاتـه وتتمثـل يف تطـوير أو تغيـري تصـورات الطالـب عـن
املقرر أو املادة اليت يتعلمها.
ويف هذا اسإطار تناولـت دراسـة عبيـدات ( )2006أسـاليب
التعليم الشائعة لدى ععلمي الرتبيـة االجتماعيـة والوطنيـة وعـدى
انســجاعها عــع أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طلبــتهم ،وطبــا
الباح ــث أدات ــني :األوىل :أس ــاليب التعل ــيم الش ــائعة ،والثاني ــة:
أســاليب الــتعلم املفضــلة علــى عينــة عــن طــالب املرحلــة الثانويــة
(الف ـ ـ ــرع األدي يف األردن) ،وع ـ ـ ــددهم ( )1071طالبًـ ـ ـ ـا وطالب ـ ـ ــة،
وخلصت الدراسـة إىل النتـائج ارتيـة :أن أكثـر أسـاليب التعلـيم
شيوعاً لدى ععلمي الرتبية االجتماعية والوطنيـة هـي األسـاليب
الــيت ت ـوازن بــني دور املعلــم واملــتعلم ،وأن أقــل أســاليب التعلــيم
ـيال عــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب الــيت تــلز دور املــتعلم،
تفضـ ً
وكــذلك تبــني أن أكثــر أســاليب الــتعلم تفضــيالً عــن قبــل الطلبــة
هــي األســاليب الــيت تــلز دور املــتعلم ،وأن أقــل أســاليب الــتعلم
تفضيالً هي اليت توازن بني دور املعلم واملتعلم.
وكذلك أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود توافا بني
أســاليب التعلــيم الشــائعة وأســاليب الــتعلم املفضــلة فيمــا يتعلــا
باألس ــاليب ال ــيت ت ــلز دور امل ــتعلم واألس ــاليب ال ــيت تـ ـوازن ب ــني
املعلــم واملــتعلم ،يف حــني دلــت النتــائج علــى وجــود توافــا بــني
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االسـرتاتيجيات املتمركـزة حـول املـتعلم بنسـبة ( )% 5واسـتخدام
االسـرتاتيجيات ذاهتـا بنسـبة ( )% 75علـى حتصـيل الطـالب يف
عقرر العلوم البيئية بإحدى جاععات تكساس بالواليات املتحدة
األعريكيــة ،وكــان جممــوع العينــة ( )229طالبًـا ،وأظهــرت النتــائج
فاعليـة اسـتخدام االسـرتاتيجيات املتمركـزة حـول املـتعلم بنسـبة
كبـرية يف الفصـول الكبـرية عـن حتصـيل الطـالب يف عقـرر العلـوم
البيئيـة ،واالجتـا اسإجيــاي لـديهم حنـو اســتخدام هـذا النـوع عــن
االسرتاتيجيات.
وكشـ ـ ــفت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة املفرجـ ـ ــي ( )2016عـ ـ ــن اس ـ ـ ـرتاتيجيات
التـدريس الشـائعة لـدى ععلمـي الدراس ـات االجتماعيـة وعـدى
انسـجاعها عـع اسـرتاتيجيات التـدريس املفضـلة لـدى طلبـتهم،
ععلمـا عـن
واستخدم املنهج الوصفي ،وتكونت العينة عـن (ً )342
املعلمــني والطــالب ،واســتخدم عقيــاس اس ـرتاتيجيات التــدريس
الشــائعة لــدى ععلمــي الدراســات االجتماعيــة ،وعقيــاس
اسرتاتيجيات التدريس املفضلة لدى طلبتهم.
وعـن أبــرز النتــائج :شــيوع اسـرتاتيجيات التــدريس وجماالهتــا
لـدى ععلمـي الدراسـات االجتماعيـة بدرجـة (كبـرية) ،كمـا أن
درجة تفضيل اسرتاتيجيات التـدريس لـدى الطلبـة جـاءت بدرجـة
(عتوسـطة) ووجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني التكـرارات
املالحظـة والتكـرارات املتوقعـة لدرجـة املوافقـة علـى درجـة شـيوع
اسـرتاتيجيات التــدريس املســتخدعة عــن قبــل ععلمــي الدراســات
االجتماعية ودرجة تفضيلها عـن وجهـة نظـر طلبـتهم يُعـزى ملتغـري
(الطرف الرتبوي).
أظهـرت الدراسـة أن اسـرتاتيجيات اسإلقـاء جـاءت باملرتبـة
األوىل ،يف حــني جــاءت اس ـرتاتيجيات الــتعلم الــذا باملرتبــة
األخـرية بالنسـبة السـرتاتيجيات التـدريس الشـائعة لـدى ععلمــي
الدراسـات االجتماعيـة ،أعـا أكثـر االسـرتاتيجيات تفضـيالً عـن
قبل الطلبة فقـد جـاءت اسـرتاتيجيات اسإلقـاء باملرتبـة األوىل ،يف
حني جاءت اسرتاتيجيات تعليم التفكري وتنميته باملرتبة األخرية.
ويتمث ـ ـ ــل حم ـ ـ ــور االهتم ـ ـ ــام يف ه ـ ـ ــذا البح ـ ــث عل ـ ـ ــى تب ـ ـ ــد
اسـ ـرتاتيجيات الت ــدريس وف ًق ــا لتص ــنيفها الثالث ــي املعتم ــد عل ــى

أساليب التعليم الشائعة وأساليب التعلم املفضلة الـيت تـلز دور
املعلم.
وتعرفــت دراســة بويــل وبوردلــوي (Powell & Bordloi,
) 2007على أثر التعلم التعاوي والفردي على األداء األكـادميي.
وتكونت عينة الدراسة عن ( )166طالبًا .وأشارت النتائج إىل أن
املتعلمــني قــد أدوا بشــكل أفضــل عنــدعا عملـوا يف فــرق تعاونيــة
أكثر عـن الـتعلم مبفـردهم ،كمـا حقـا املشـاركون يف فـرق الـتعلم
التعــاوي درجــات أعلــى يف التحصــيل الدراســي والفعاليــة الذاتيــة
عقارنة بزعالئهم يف حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة العم ـ ــل الفردي.
واستقص ــت دراس ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـالكي ( )2007اجتاه ــات الط ــالب
حنو اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اسإسالعية يف كليـات املعلمـني
يف اململكة العربية السـعودية ،وقـد مت تطبيـا هـذ الدراسـة علـى
عينـ ـ ــة عقـ ـ ــدارها ( )114طالبً ـ ـ ـا عـ ـ ــن طـ ـ ــالب كليـ ـ ــات املعلمـ ـ ــني،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومت إعداد عقياس
اجتاهــات الطــالب حنــو اس ـرتاتيجية تــدريس الثقافــة اسإســالعية،
وعن أبرز النتائج عا يأ  :أن اجتاهات طـالب كليـات املعلمـني
حن ـ ــو اس ـ ـرتاتيجيات ت ـ ــدريس الثقاف ـ ــة اسإس ـ ــالعية القائم ـ ــة عل ـ ــى
التفاع ـ ــل ب ـ ــني األس ـ ــتاذ والطال ـ ــب أفض ـ ــل ع ـ ــن اجتاه ـ ــاهتم حن ـ ــو
اس ـرتاتيجيات ت ــدريس الثقاف ــة اسإسـ ـالعية القائم ــة عل ــى نش ــاط
األستاذ ،واجتاهاهتم حنو اسرتاتيجيات تدريس الثقافة اسإسالعية
القائمة على نشاط الطالب ،يف حـني اجتاهـات طـالب كليـات
املعلمــني حنــو اس ـرتاتيجيات تــدريس الثقافــة اسإســالعية القائمــة
عل ــى نش ــاط األس ــتاذ أفض ــل ع ــن اجتاه ــاهتم حن ــو اس ـرتاتيجيات
تدريس الثقافة اسإسالعية القائمة على نشاط الطالب ،وكذلك
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عتوسطات استجابات
ط ــالب كلي ــات املعلم ــني تتعل ــا باجتاه ــاهتم حن ــو اسـ ـرتاتيجيات
تدريس الثقافة اسإسالعية تبعاً ملتغريات الدراسة املستقلة األربعة
(الكلي ــة ،التخصـ ـ  ،املع ــدل الرتاكم ــي ،عس ــتوى الطال ــب يف
عقرر الثقافة اسإسالعية).
وأجـرى تونبسـون وبـولني وكـوي ( Thonpson, Bolin,
 )2012 & Coeدراســة اهتمــت مبقارنــة أثــر اســتخدام
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وقائم ــة للتع ــرف عل ــى أس ــاليب ال ــتعلم املفض ــلة ل ــدى ط ــالب
اجلاعع ــة اسإس ــالعية (ط ــالب امل ــنح) ،واس ـ ـرتاتيجيات الت ــدريس
املالئمة ألساليب التعلم.
أيضــا لدراســة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكلة اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالعه
وممــا دفــع الباحــث ً
عل ـ ــى عـ ـ ـ ـا توص ـ ــلت إلي ـ ــه نت ـ ــائج وتوص ـ ــيات بع ـ ــض الدراس ـ ــات
واألملــاث وال ــيت أش ــارت إىل أن الطــالب يفض ــلون أس ــاليب تعل ــم
تتناسـب عـع إعكانـاهتم وقــدراهتم واسـرتاتيجيات التـدريس ،كدراســة

قطيب العملية التعليمية :املعلم واملتعلم وذلك لتنوعها واختالفها
واملتمثل ـ ــة فيم ـ ــا ي ـ ـأ  :اس ـ ـرتاتيجيات الت ـ ــدريس املعتم ـ ــدة عل ـ ــى
املعلــم ،واس ـرتاتيجيات التــدريس املعتمــدة علــى املعلــم واملــتعلم،
واسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على املتعلم.
كما أن الباحث يرى عناسبة هذا التصنيف ألساليب الـتعلم
وف ًقـ ــا ألبعـ ــاد عقي ـ ــاس أسـ ــاليب الـ ــتعلم جلراش ـ ــا وريتشـ ــمان وه ـ ــي:
أسلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب ال ــتعلم املس ــتقل ،وأس ــلوب ال ــتعلم املعتم ــد ،وأس ــلوب
ال ـ ــتعلم التع ـ ــاوي ،وأس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم التنافس ـ ــي ،وأس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم
التشاركي ،وأسلوب التعلم املتجنب (التجنيب).
ويتناول هذا البحث أساليب التعلم السابقة ،وقد اختار
الباحــث القيــام بدراســتها لتوقــع أمهيتهــا يف التــأثري املباشــر علــى
أساليب التدريس ،وحلاجة األساتذة يف اجلاععات واملعلمـني يف
املدارس السرتاتيجيات التدريس اليت تشرك الطالـب يف العمليـة
التعليمية عع املعلم أو اليت تعتمد على نشاط املتعلم.
كم ــا أن ععرف ــة األس ــتاذ واطالع ــه عل ــى من ــاذج وعناص ــر
أسـ ــاليب الـ ــتعلم ميكنـ ــه عـ ــن إعـ ــادة تنظـ ــيم البيئـ ــة واسإج ـ ـراءات
التعليمية ليغري يف أساليبه التعليمية عـن طـرق اااضـرة التقليديـة
إىل الصــف املــرن الــذي يواجــه االجتاهــات املختلفــة ،وحتــديات
التدريس يف جمال التنوع الثقـايف والفكـري لـدى طـالب اجلاععـة
(بلعـاوي .)2012 ،وتسـاعد ععرفـة أسـاليب الـتعلم املفضـلة لـدى
املتعلمني على اختيار طرق واسرتاتيجيات تدريس وتقومي تـتالءم
ععه؛ مما يساعد على حتسني أداء املعلمني واملتعلمني.

العلوان ( )2010اليت أوصت بضرورة أن يَع َـي املدرسـون بتحديـد

عا يفضله الطلبـة عـن أسـاليب تعلـم ،وأن خيططـوا لتدريسـهم وفقـاً
هل ــا ،ودراس ــة أي الن ــادي ،ودراس ــة (الش ــمري والش ــمري)2016 ،
والــيت أوصــت بــإجراء املزيــد عــن الدراســات املرتبطــة بالعالقــة بــني
أسـلوب الـتعلم األكثـر تفضـيالً ونـوع اسـرتاتيجية التـدريس الـيت

الفعـال ،ودراسـة الغاعـدي (1434هـ) الـيت أكـدت
تقود إىل التعلم ّ

عل ــى االهتم ــام ب ــالتعرف عل ــى أس ــاليب ال ــتعلم ل ــدى الط ــالب يف
مجي ــع املراح ــل الدراس ــية ،وتنوي ــع ط ــرق الت ــدريس ،وتط ــوير املن ــاهج
الدراس ـ ــية مب ـ ــا يتناس ـ ــب ع ـ ــع أس ـ ــاليب ال ـ ــتعلم ،ودراس ـ ــة (احل ـ ــازعي
وآخ ـرين )2013 ،والــيت تــرى ضــرورة األخــذ بعــني االعتبــار

بأساليب التعلم للطالب عند التدريس ،وتنوع أسـاليب التـ ـ ـدريس
عن قبل املعلمني ،واستخدام الوسائل السمعية والبصرية املتنوعة مبا
تبعـا ألسـاليب
يسـمح لكـل طالـب بتنميـة قدراتـه والـتعلم ملريـة ً
التعلم املفضلة إليه.
وانطالقًا مما سـبا فإنـه ميكـن الكشـف عـن خـالل أسـاليب
الــتعلم عــن اس ـرتاتيجيات التــدريس املفضــلة لــدى طــالب اجلاععــة
اسإســالعية ،إذ إنــه مل تـ ا
ـأت دراســة ســابقة يف البيئــة االيــة والعربيــة–
على حد اطالع الباحـث -تناولـت هـذ املتغـريات والعالقـة بينهـا،
وعــن هنــا جــاءت احلاجــة هلــذا البحــث الــذي ن ـاول اسإجابــة عــن
السؤال الرئيس:

مشكلة وأسئلة البحث:
نظ ـ ًـرا الخ ــتالف طبيع ــة التخصص ــات العلمي ــة يف كلي ــات
اجلاععـ ـ ــة اسإسـ ـ ــالعية وتنوعهـ ـ ــا بـ ـ ــني العلـ ـ ــوم الشـ ـ ــرعية والعربيـ ـ ــة
واالجتماعي ـ ـ ـ ــة والتخصص ـ ـ ـ ــات العلمي ـ ـ ـ ــة املختلف ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــذلك
اهتماع ــات الط ــالب حن ــو بع ــض التخصص ــات دون األخ ــرى،
فضال عن طبيعة الفروق الفردية والقـدرات العقليـة فيمـا بيـنهم؛
ً
فإنه عن الطبيعي اختالف أساليب التعلم لدى طالب اجلاععة
وتفضــيلهم لبعضــها دون بعــض؛ ممــا يعــد وجــود حاجــة علحــة

ما استراتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم المفضلة
لدى طالب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ويتفرع عنه

األسئلة الفرعية ارتية:
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عبد الرمحن بن يوسف شاهني :اسرتاتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية ...
-1
-2
-3

-4

-5

ع ـ ـ ــا أس ـ ـ ــاليب ال ـ ـ ــتعلم املفض ـ ـ ــلة ل ـ ـ ــدى ط ـ ـ ــالب اجلاعع ـ ـ ــة
اسإسالعية؟
عــا اس ـرتاتيجيات التــدريس املفضــلة لــدى طــالب اجلاععــة
اسإسالعية؟
عــا عــدى اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب
تبعـ ـ ـ ــا للمتغ ـ ـ ـ ـريات
اجلاععـ ـ ـ ــة اسإسـ ـ ـ ــالعية باملدينـ ـ ـ ــة املنـ ـ ـ ــورة ً
الدميوغرافي ـ ــة (ن ـ ــوع الكلي ـ ــة ،الق ـ ــارة ،املس ـ ــتوى الدراس ـ ــي،
املعدل الرتاكمي)؟
عــا عــدى اخــتالف اسـرتاتيجيات التــدريس املفـ ـ ـ ـضلة لــدى
تبعــا للمتغ ـريات
طــالب اجلاععــة اسإســالعية باملدينــة املنــورة ً
الدميوغرافية للدراسة (نـوع الكـ ـ ـ ـلية ،الق ـ ـ ـ ـ ـارة ،املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
الدراسي ،املعدل الرتاكمي)؟
ه ــل ختتل ــف اس ـ ـرتاتيجيات الت ــدريس ب ــاختالف أس ــاليب
التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة؟

-5

أهمية البحث:
تتضح أمهية البحث مما يأ :
 .1أمهية وطبيعة عتغريات املوضوع الذي يتناوله البحـث واملتمثـل
يف الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن اس ـ ـ ـرتاتيجيات التـ ـ ــدريس املفضـ ـ ــلة لـ ـ ــدى
الطالــب عــن خــالل أســاليب الــتعلم املفضــلة الــيت تســاعد يف
تعزي ـ ــز وحتس ـ ــني عملي ـ ــة التعل ـ ــيم ،ورف ـ ــع عس ـ ــتوى التحص ـ ــيل
األكادميي.
عهما
 .2ألن أسالي ـب التعلم (عوضوع البحث) تعد عدخالً ً
يســاعد أعضــاء هيئــة التــدريس يف حتديــد واختيــار عــا يفضــله
الطــالب عــن اس ـرتاتيجيات وطــرق تــدريس عناســبة يف عمليــة
التدريس.
 .3يستمد املوضوع أمهيتـه كونـه يتنـاول مجيـع ختصصـات اجلاععـة
النظريــة والعلميــة ،لــذا فهــو إضــافة علميــة جديــدة يف جمـ ـ ـ ـ ـ ـال
البحث عن خالل نتائج البحث امليدانية.
 .4لف ــت نظ ــر الق ــائمني عل ــى التعل ــيم اجل ــاععي وتط ــوير ألمهي ــة
ممارســة أســاليب الــتعلم واس ـرتاتيجيات وطــرق التــدريس ،عــن
خـالل عنــاهج التعلـيم واملقــررات اجلاععيـة؛ لالرتقــاء بالتــدريس
اجلاععي.
 .5إثراء اجلانب التطبيقي (العملي) عن خالل ترمجة عقاييس
أساليب التعلم وتطويرها وف ًقا للنماذج املوائمة للدراسة.

أهداف البحث:
-1
-2
-3

-4

التحق ــا ع ــن اخ ــتالف اس ـرتاتيجيات الت ــدريس ب ــاختالف
أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب اجلاععــة اسإســالعية
باملدينة املنورة؟

يسعى البحث إىل حتقيا األهداف ارتية:
تع ـ ــرف أس ـ ــاليب ال ـ ــتعلم املفض ـ ــلة ل ـ ــدى ط ـ ــالب اجلاعع ـ ــة
اسإسالعية.
تعــرف اسرتاتيجيـ ـ ـ ـ ـات التــدريس املفضـ ـ ـ ـ ـلة ل ـ ـ ـ ـ ــدى طــالب
اجلاععة اسإسالعية.
الكشــف عــن الفــروق بــني أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى
تبع ــا للمتغ ـ ـريات الدميوغرافي ــة
ط ــالب اجلاعع ــة اسإس ــالعية ً
(ن ـ ـ ـ ــوع الكلي ـ ـ ـ ــة ،الق ـ ـ ـ ــارة ،املس ـ ـ ـ ــتوى الدراس ـ ـ ـ ــي ،املع ـ ـ ـ ــدل
الرتاكمي)؟
الكشف عن الفروق بني اسرتاتيجيات التدريس املفضلة
تبع ـ ـ ـ ــا للمتغـ ـ ـ ـ ـريات
ل ـ ـ ـ ــدى ط ـ ـ ـ ــالب اجلاعع ـ ـ ـ ــة اسإس ـ ـ ـ ــالعية ً
الدميوغرافي ـ ــة (ن ـ ــوع الكلي ـ ــة ،الق ـ ــارة ،املس ـ ــتوى الدراس ـ ــي،
املعدل الرتاكمي)؟

حدود البحث:

الحد الموضوعي :تناول البحث اسرتاتيجيات التدريس وف ًقا
ألساليب التعلم املفضلة يف ضوء أبعاد عقياس جراشا-
ريتشمان ). (Grasha-Richmann
الحةةد المك ةةاني :مت تطبيــا البحــث علــى الطــالب يف كليــات

اجلاعع ــة اسإس ــالعية باملدين ــة املن ــورة للمس ــتويات الدراس ــية ع ــن
اخلاعس إىل الثاعن.
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الحد الزماني :الفصل الثاي عن العام اجلاععي

منهج البحث وإجراءاته

1438/1437هـ

مصطلحات البحث:

منهج البحث:
مت االعتماد على املنهج الوصفي املسحي ملناسبته
ألهداف البحث ،إذ يهدف إىل التعرف على اسرتاتيجيات
التدريس وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة
اسإسالعية.

ميكن حتديد عصطلحات البحث احلايل على النحو ار :

استراتيجيات التدريس:

اسرتاتيجيات التدريس هي "سياق عن طرق التدريس اخلاصـة
والعاع ــة ،واملتداخل ــة ،واملناس ــبة أله ــداف املوق ــف التدريس ــي وال ــيت
ميكــن عــن خالهلــا حتقيــا أهــداف ذلــك املوقــف بأقــل اسإعكانــات،
وعل ــى أج ــود عس ــتوى ممك ــن؛ لتحقي ــا املخرج ــات املرغوب ــة ل ــدى
الطالب" (السلييت.)10 : 2015 ،
ﻭتعرﻑ اسرتاتيجيات التدريس إجرائيًا بأهنا :جمموعة عن
طرق التدريس اخلاصة والعاعة اليت يـتعلم هبـا الطـالب ويفضـلوهنا
عن غريها وف ًقا للتفضيالت الشخصية ألساليب التعلم لنموذج
جراش ـ ـ ــا وريتش ـ ـ ــمان ) ،(Grasha-Richmannوذل ـ ـ ــك ب ـ ـ ــاختالف
الكلية ،القارة ،املستوى الدراسي ،املعدل الرتاكمي.

مجتمع البحث:

كون جمتمع البحث عن مجيع طالب اجلاععة اسإسـالعية
ت ّ
باملدينـ ـ ــة املنـ ـ ــورة (املـ ـ ــنح والسـ ـ ــعوديني) يف املسـ ـ ــتويني اخلـ ـ ــاعس
والس ــادس ،والس ــابع والث ــاعن (الس ــنتني الثالث ــة والرابع ــة) .وبلـ ـ
عددهم اسإمجايل ( )3735طالبًا( ،اجلاععة اسإسالعية،
عينة البحث:

1437هـ)

تكون ـ ــت عينـ ـ ــة البح ـ ــث يف صـ ـ ــورهتا النهائي ـ ــة عـ ـ ــن
طال ــب ،وق ــد مت توزي ــع ( )530اس ــتبانة عل ــى الفئ ــة املس ــتهدفة،
واسرتجع عنها ( )400استبانة ،ومتّ استبعاد ( )35استبانة؛ لعدم
اكتم ــال اسإجاب ــات عليه ــا ،كم ــا اس ــتبعد ( )22اس ــتبانة؛ لع ــدم
جدية املستجيبني ،ومت فقد ( )42استبانة ،وقد بلغت العينـة يف
صورهتا النهائية َوفْـ ًقا لذلك ( )301طالب.
واختار الباحث عينة البحث باستخدام الطريقة العشوائية
الطبقية عن طالب اجلاععة اسإسالعية يف املستويات اخلاع ـ ـ ـ ـس
والسادس والسابع والثاعن؛ ألن الطالب يف هذ املستويات
يصلون إىل املستوى العمري والعقلي الذي تنضج فيه خلهتم،
وتزداد حصيل ـ ـتهم عن املعـ ـ ـ ـارف واخل ـ ـ ـ ـلات واملعلوعات ويُبدون
كبريا بالدراسة وأساليب التعلم واسرتاتيجيات
ً
اهتماعا ً
التدريس ،ولذا ميكنهم حتديد أساليب التعلم املفضلة بالنسبة
هلم ،وعن مث أكثر وعيًا وقدرة للحكم على اسرتاتيجي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
التدريس ال ـ ـيت يستخدعها أعضاء هيئة التدريس باجلاععة وتقع
ضمن دائ ـ ـ ـ ـرة التفضيل هلم .ويوضح اجلدول ( )1توزيع أفراد
العينة وفقاً ملتغريات البحث.
()301

أساليب التعلم:

وعرفه ـ ـ ـ ــا جراش ـ ـ ـ ــا ) (Grasha 1996بأهن ـ ـ ـ ــا :التنظيم ـ ـ ـ ــات
الشخصـ ـ ــية الـ ـ ــيت تـ ـ ــؤثر علـ ـ ــى قـ ـ ــدرة املـ ـ ــتعلم للحصـ ـ ــول علـ ـ ــى
املعلوعــات ،والتفاعــل عــع األق ـران واملعلــم ،واملشــاركة يف جتــارب
التعلم ،وأساليب ععاجله املعلوعات.
ﻭتعرﻑ أساليب التعلم إجرائيًا بأهنا :ﺩﺭجة املتعلم على
عقياﺱ أساليب ﺍلتعلم لنموذج جراشا وريتشمان (Grasha-
) ،Richmannوالذي يتضمن ( )6أساليب هي( :األسلوب
املستقل ،املعتمد التعاوي ،التنافسي ،املشارك ،واملتجنب)
واملفضلة هلم وف ًقا الختالف الكلية ،القارة ،املستوى الدراسي،
املعدل الرتاكمي.
,
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جدول 1
توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات البحث
المتغيرات
املستوى الدراسي
نوع الكليات
القارة

املعدل الرتاكمي

مستوى المتغيرات

العدد

النسبة

اخلاعس والسادس

123

% 40.9

السابع والثاعن
الشرعية واألدبية النظرية

178
172

% 59.1
% 57.1

العلمية
آسيا

129
191

% 42.9
% 63.5

أفريقيا
ممتاز

110

% 36.5
% 32.6

جيد جداً
جيد

126

% 41.9

72

%23.9

عقبول

5

% 1.6

98

اس ـ ــتخدم عقي ـ ــاس ليك ـ ــرت اخلماس ـ ــي لتحدي ـ ــد عس ـ ــتوى
وُ
التفضـ ــيل (عوافا بشدة ،عوافا ،غري عوافا ،غري عوافا بشدة،
غري عتأكد).

أدوات البحث:
استخدم الباحث لتحقيا أهداف البحث احلايل جمموعة عن
األدوات على النحو ار :

صدق المحكمين الستبانة استراتيجيات التدريس:

أوالً :استبانة استراتيجيات التدريس المفضلة:

للتحقا عن صدق عضمون االستبانة مت عرضها على
عـ ـ ــن األكـ ـ ــادمييني املتخصصـ ـ ــني يف املنـ ـ ــاهج وطـ ـ ــرق التـ ـ ــدريس
(العاعة ،والدراسات اسإسالعية ،والعلوم) ،وبعد االطـالع علـى
آراء ااكم ــني مت إجـ ـراء التع ــديالت املقرتح ــة ل ــبعض العب ــارات
وإلغ ــاء بعضـ ـها وال ــيت ال تتناس ــب ع ــع بع ــض اجمل ــاالت ،وتُع ــد
عوافق ــة ععظ ــم ااكم ــني عل ـ ـى فق ـ ـرات االس ــتبانة عؤش ـ ًـرا عل ـ ـى
ص ـ ـدق عض ـ ــموهنا ،وبن ـ ــاءً علي ـ ــه مت بن ـ ــاء االس ـ ــتبانة يف ص ـ ــورهتا
النهائية.
()10

قام الباحث ببناء استبانة السرتاتيجيات التدريس املفضلة
لدى طالب كليات اجلاععة اسإسالعية الشرعية واألدبية
والكليات العلمية ،وهتدف إىل الكشف عن تفضيل طالب
اجلاععة السرتاتيجيات التدريس وقد مت بناء االستبانة بعد
الرجـ ـ ــوع إىل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات
العالقة باملوضوع .وقد بل عدد فقراهتا بصورهتا النهائية ()25
عبارة بعد إجراء التعديالت املناسبة يف ضوء علحوظات
وتوجيهات ااكمني ،وتتكون عن قسمني :األول :البيانات
العاعة ،وتشمل :نوع الكلية ،واملستوى الدراسي ،والقارة،
واملعدل الرتاكمي .والثاي :واشتمل على ثالثة حماور هي:
األول :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالب،
ونتوي على ( )5اسرتاتيجيات تدريس .والثاي :اسرتاتيجيات
التدريس القائمة على نشاط األستاذ ،ونتوي على ()12
اسرتاتيجـ ـ ـ ــية تدريس .والثالث :اسرتاتيجيات التدريس القائمة
على نشـ ـ ـ ـ ـاط الطالب واألستاذ ،ونتوي على ()8
اسرتاتيجيات تدريس.

االتساق الداخلي الستبانة استراتيجيات التدريس:

مت التَحقا عن االتساق الداخلي ااور االستبانة بدرجتـ ـ ـها
الكليــة ،بتطبيــا االســتبانة عل ــى عينــة اســتطالعية قواعهــا ()50
طالبًا عن دتلف كليات اجلاععة ،بواقع ( )25طالباً يف الكليات
الش ـ ــرعية واألدبي ـ ــة ،و( )25طالب ـ ـاً يف الكلي ـ ــات العلمي ـ ــة ،إذ مت
حس ــاب ععاع ــل ارتب ــاط بريس ــون ) (Personلدرج ــة ك ــل حم ــور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،وفقاً لكل حمور على
حدة ،كما يوضح اجلدول ( )2على النحو ار :
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جدول 2
معامل ارتباط بيرسون ) (Personلدرجة كل محور بالدرجة الكلية
المحاور

معامل االرتباط

األول( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالب)

** 0.609

الثاي( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ)

** 0.801

الثالث( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نش ـ ـ ـ ـاط الطالب واألستاذ)

** 0.902

** دالة عند

مجيعها عوجبة ودالة إحصائياً عند عستوى ( ،)0.01وهذا يشري
إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية عن االتساق الداخلي.

()0.01

يتضح عن اجلدول ( )2أن قيم ععاعل االرتباط بني حماور
االستبانة ودرجتها الكلية تراوحت بني ( 0.609إىل  ،)0.902وهي

ثبات استبانة استراتيجيات التدريس:

جدول 3
قيمة معامل الثبات والصدق الذاتي لكل محور من محاور االستبانة

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل الصدق الذاتي

المحاور
األول( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالب)

5

0.805

0.90

الثاي( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ)
الثالث( :اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نش ـ ـ ـ ـاط الطالب واألستاذ)

12
8

0.792
0.70

0.88
0.83

الكلي

25

0.841

0.917

ويوضــح اجلــدول ( )3قيمــة ععاعــل الثبــات والصــدق الــذا
لكل حمور عن حماور االستبانة.
وعقيـ ـ ــاس (ععشي ويوسف )2014 ،ألساليب التعلم يف ضوء
منـوذج ريـد  ،Reidوعقيـاس إهلـام وقـاد ( )1429ألسـاليب الـتعلم
يف ضوء منوذجي كولب )،(Kolb Learning Styles, 1985
وروعـريو وتـوبيري ) .(Romero, & Tepper, 1992واعتمـد البحـث
عل ــى عقيـ ـاس جراش ــا وريتش ــمان )(Grasha-Richmann, 1996
باللغة اسإجنليزية ،ومتت ترمجته إىل اللغة العربية؛ إذ إنه ميثل أحد
النمــاذج الرئيســة الــيت تناولــت جمــال عقــاييس أســاليب الــتعلم،
ويه ـ ــدف إىل الكش ـ ــف ع ـ ــن أس ـ ــاليب ال ـ ــتعلم املفض ـ ــلة ل ـ ــدى
الطالب ،كما أن املقياس يتضمن أساليب تعلم تكتسب أمهية
يف جمــال االســتخدام التطبيقــي لطــرق واس ـرتاتيجيات التــدريس،
ويتكــون عــن ( )60عبــارة ،تقــيس ( )6أبعــاد أو أســاليب تعلــم،
ومبعدل ( )10عبارات لكل بعد أو أسـلوب عـن أسـاليب الـتعلم
الس ـ ـ ــت وه ـ ـ ــي :املس ـ ـ ــتقل -املعتم ـ ـ ــد ،واملتع ـ ـ ــاون -املتن ـ ـ ــافس،
واملش ــارك -املتجن ــب ،وج ــاءت بص ــورة عتص ــلة .ملي ــث تق ــيس

ممــا ســبا يتضــح أن أداة البحــث تتصــف ئصــائ جيــدة
ع ــن حي ــث الص ــدق والثب ــات؛ مم ــا يع ــد أن االس ــتدالالت ال ــيت
سيخرج هبا هذا البحث ستكون عرتب ـ ـطة وبدقـة مبـا مت قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسه
عن ـ ـ ـ ـ ـ ـد تطبيقها وتعميمها على جمتمع البحث.
ثانياً :مقياس أساليب التعلم

لتص ــميم وبن ــاء املقي ــاس ومج ــع البيان ــات وحتدي ــد أس ــاليب
ال ــتعلم املفض ــلة ل ــدى عين ــة البح ــث مت االط ــالع عل ــى األُط ـ ـ ـ ــر
النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظرية مبوضوع أساليب التعلم ،وكـذلك بعـد عراجعـة بعـض
املق ــاييس واالختب ــارات العربي ــة واألجنبي ــة ال ــيت ه ــدفت لقي ــاس
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاليب ال ــتعلم املفض ــلة والدراس ــات والبح ــوث واألدوات
املتعلق ــة مبوض ــوع أس ــاليب ال ــتعلم ،كم ــا يف من ــوذج (Grasha-
) ،Riechmann, 1996للتأك ــد ع ــن ثب ــات االس ــتبانة ق ــام
الباحث باستخدام ععادلة ألفا كرونباخ( () ،)Alpha Cronbach's
وقد بلغت قيمة ععاعل الثبات لالستبانة كاعلة ( ،)0.841وتُعد
هذ القيمة عرتفعة وعقبولة وفا عقاييس العلوم اسإنسانية؛ ولذا
تعد األداة ثاب ـ ـ ــتة وصاحلة ألغراض البحث.
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فأعلى ،مث تكون املقياس يف صورته النهائية عن ( )30عبارة قابلة
للتطبيا.

األخرى األسلوب املقابل لـه علـى القطـب ارخـر وهـو أسـلوب
الــتعلم املعتم ــد ،وهكــذا بقي ــة األبعــاد .ويف ض ــوء ذلــك اعتم ــد
الباحــث يف بنــاء املقيــاس وعباراتــه علــى أبعــاد عقيــاس جراشــا -
ريتشمان ) (Grasha-Riechmannالستة ،وقام ببناء عقيـاس
ألســاليب الــتعلم يف ضــوء تلــك األبعــاد ،إذ بلغــت العبــارات يف
صورهتا النهائية ( )30عبارة بعد التعديل.

ثبات مقياس أساليب التعلم:
متّ حساب ععاعل الثبات عن طريا حساب ألفا كرونباخ
تبني أ ّن املقياس يتمتّع بدرجة
( ،)Alpha Cronbach'sو ّ
ثبات عرتفعة ،إذ بلغت قيمة ععاعل الثبات الكلي للمقياس
()0.80؛ مما يشري إىل إعكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن
تسفر عند تطبيقه ،وتعميمها على جمتمع البحث .كما مت
حساب ثبات املقياس باستخدام طريقة إعادة التطبيا بفاصل
يوعا ،وذلك على العينة االستطالعية
زعد عقدار مخسة عشر ً
ذاهتا واليت مت اختيارها باستخدام الطريقة العشوائية الطبقية
وعددها ( )50طالبًا ،وبواقع ( )25طالباً يف الكليات الشرعية
واألدبية ،و( )25طالباً يف الكليات العلمية ،كما يتبني عن
اجلدول (:)4

صدق المحكمين لمقياس أساليب التعلم:

مت التأكــد عــن الصــدق عــن خــالل عــرض عقيــاس أســاليب
الــتعلم علــى جمموعــة ع ــن ااكمــني املختصــني يف علــم ال ــنفس
والصحة النفسية وعلم الـنفس الرتبـوي ،وعـددهم ( )8حمكمـني.
وذلـ ــك سإبـ ــداء آرائهـ ــم واحلكـ ــم علـ ــى عـ ــدى صـ ــدق عضـ ــمون
العبــارات ،ومت تعــديل بعــض العبــارات وحــذف بعض ـها ارخــر
عراع ـ ــاة لالختص ـ ــار وف ًق ـ ــا لتوجيه ـ ــات ااكم ـ ــني ،وق ـ ــد أش ـ ــار
ععظمه ــم إىل عناس ــبة عف ــردات املقي ــاس لتحقي ــا اهل ــدف عن ــه،
واسإبق ــاء عل ــى العب ــارات ال ــيت حظي ــت بنس ــبة اتف ــاق (% )080

جدول 4
معامالت الثبات ،والصدق الذاتي لمقياس أساليب التعلم الستة باستخدام طريقة إعادة التطبيق
أسلوب التعلم

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل الصدق الذاتي

أسلوب التعلم املستقل
أسلوب التعلم املعتمد

10
10

0.874
0.875

0.93
0.93

أسلوب التعلم املتعاون
أسلوب التعلم املتنافس

10
10

0.615
0.706

0.78
0.84

أسلوب التعلم املتشارك

10

0.826

0.90

أسلوب التعلم املتجنب

10

0.625

0.79

الكلي

60

0.80

0.89

األساليب اإلحصائية:

يتضح عن اجلدول ( )4أن قيم ععاعالت الثبات تراوحت
عــا بــني ( 0.615إىل  )0.875وهــي قــيم دال ـة إحصــائياً عنــد عســتوى
( )0.01ممــا يــدعو إىل الثقــة يف النتــائج الــيت ميكــن التوصــل إليهــا
عند استخدام عقاييس أساليب التعلم.
كمــا يتضــح عــن اسإج ـراءات الســابقة أن عقيــاس أســاليب
التعلم يتمتع بدرجة عالية عن الصـدق والثبـات ،ليصـبح بـذلك
عدد عبارات املقياس يف صورتـ ـ ـ ـه النهائية ( )30عبـ ـ ـ ـارة تقيس ()6
أساليب تعلم دتلفة كما هو يف صورته النهائية.

لتحقيا أهداف البحث ،واسإجابة عن أسئلته ،مت
استخدام التكرارات والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية ،وععاعل الثبات ألفا كرونباخ ( Alpha
 ،)Cronbach'sواستخدام حتليل االحندار املتدرج (Multiple
) ،Linear Regressionواختبار ت ) (T-Testللعينات املستقلة
) ،Independent Simple -واختبار حتليل التباين األحادي ( One
 ،)Way ANOVAوعربع كاي لالستقاللية (Chi-Square for
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)independence

).Cramer's V

 ،وقيمة اختباري فاي وكراعر

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات ،والنسب
املئوية الستجابات أفراد عينة البحث كعينة كلية ،واستخدام
اختبار (ت) لتقدير داللة الفروق بني النسب للعينات املستقلة
ويبني اجلدول ( )6التكرارات والنسب املئوية ،وقيمة (ت)،
ودرجات احلرية ،وقيمة االحتمال ،كما يتضح عن اجلدول
ار :

(Phi and

نتائج البحث الميداني ومناقشته:
سيتم عرض نتائج البحث وعناقشته وتفسري عرتبة وعبوبة
حسب األسئلة على النحو ار :

السؤال األول للبحث :ما أساليب التعلم المفضلة لدى

طالب الجامعة اإلسالمية في ضوء أبعاد مقياس جراشا؟

جدول 5
التكرارات والنسب المئوية ،وقيمة (ت) ودرجات الحرية ،وقيمة االحتمال
أسلوب التعلم

التكرارات

النسب املئوية

أسلوب التعلم المستقل

118

39.2 %

أسلوب التعلم المعتمد

183

60.8 %

أسلوب التعلم المتعاون

191

63.5 %

أسلوب التعلم المتنافس

110

36.5 %

أسلوب التعلم المتشارك

174

57.8 %

أسلوب التعلم المتجنب

127

42.2 %

يفض ــلون أس ــلوبًا
وتب ــني نت ــائج اجل ــدول ( )5أ ّن الط ــالب ّ
احدا أو أكثر عن أسـاليب الـتعلم ،فقـد يُفضـل أحـد الطـالب
و ً
أسلوب التعلم االستقاليل والتعاوي والتشاركي ،يف حني يفضل
طالب آخر أسلوب التعلم االعتمادي والتنافسي.
وبالنس ـ ـ ـ ــبة ألس ـ ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ـ ــتعلم املفض ـ ـ ـ ــل (االس ـ ـ ـ ــتقاليل-
االعتم ـ ــادي) ل ـ ــدى عين ـ ــة البح ـ ــث كليًـ ــا فق ـ ــد وج ـ ــد أن نس ـ ــبة
( )%39.2عسـتقلون يف أسـلوب الـتعلم ،عقابـل نسـبة قـدرها (60.8
 )%ععتمدون يف أسلوب التعلم كأسلوب تعلم عفضل لديهم،
وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني عستقلتني وجد أن
قيمــة (ت) تســاوي ( )3.66وبقيمــة احتمــال تســاوي ().0003؛ ممــا
يشــري إىل أن الفــروق بــني النســبتني دالــة إحصــائيًا ،وهــذا يعــد
عدم وجود فروق بني النسبتني.
وأع ـ ـ ــا بالنس ـ ـ ــبة ألس ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ــتعلم املفض ـ ـ ــل (التع ـ ـ ــاوي-
التنافســي) لــدى عينــة البحــث عموعــا فقــد وجــد أن نســبة (63.5
ً
 )%عتع ــاونون يف أس ــلوب ال ــتعلم عقاب ــل نس ــبة ق ــدرها ()% 36.5

درجات احلرية

"ت"

قيمة االحتمال

299

3.66

0.0003

299

4.52

0.000

299

2.67

0.0079

عتنافس ــون يف أس ــلوب ال ــتعلم كأس ــلوب تعل ــم عفض ــل ل ــديهم.
وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني عستقلتني وجد أن
قيمة (ت) تساوي ( )4.52وبقيمة احتمال ()0.000؛ مما

يشـري إىل أن الفـروق بـني النسـبتني دالـة إحصـائيًا ممـا يـدل علــى
عدم وجود فروق بني النسبتني.
وميكن أن يعزى ذلك إىل تفضيل طالب اجلاععة
اسإسالعية ألسلوب التعلم املتعاون عقارنة بأسلوب التعلم
املتنافس؛ إذ إهنم يستمتعون بالعمل والتعاون املتبادل ،والعمل
برو الفريا الواحد عع زعالئهم ارخرين يف األنشطة اليت
ععا
تقدم هلم يف القاعات الدراسية ،ويناقشون ويعرضون ً
األفكار حول حمتويات املقررات واملواد الدراسية وتقومي عا مت
إجناز عن خطط وأعمال ،بل ويتعدى ذلك إىل استذكار
دروسهم عع زعالئهم استعداداً لالختبارات ،وعساعدة
املتعثرين عنهم يف فهم بعض عوضوعات املقرر ،وهو عا
يالحظه الباحث على الطالب يف عسجد اجلاععة واملكتبة.
كما نرص الطالب وف ًقا ألسلوب التعلم املتعاون على جنا
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بعضهم البعض ،ومبساعدة وتشجيع بعضهم على التعلم.
وتتفا هذ النتيجة عع دراسة بويل وبوردلوي & (Powell,
) Bordloi, 2007اليت أكدت على أن املتعلمني قد أدوا
بشكل أفضل عندعا عملوا يف فـرق تعـ ــاونيـ ـ ــة أكثر عن التعلم
مبفردهم .ودراسة ) (Khan & Iqbal, 2016ودراسة
) (Pattamathammalul, 2017واليت أشارتا إىل أن أكثر
شيوعا يتمثل يف أسلوب التعلم التعاوي.
أساليب التعلم ً
وأعا بالنسبة ألسلوب التعلم املفضل (املتشارك-
عموعا فقد وجد أن نسبة
املتجنب) لدى عينة البحث
ً

عنهم وتؤدي إىل حتقيا أهداف تعليمية عشرتكة ،إذ يتم
اكتساب املعرفة ،واملهارات أو اجتاهات عن خالل العمل
واملسؤولية اجلماعية املشرتك فيما يكلفون به عن أعمال وتتفا
هذ النتيجة عع دراسة بويل وبوردلوي (Powell, & Bordloi,
) 2007اليت أكدت على أن املتعلمني قد أدوا بشكل أفضل
عندعا عملوا يف فرق تعاونية أكثر عن التعلم مبفردهم ،وتتفا
جزئيًا عع دراسة بانيشي وآخرين )(Baneshi, et al., 2014
واليت أشارت إىل أن أساليب التعلم السائدة لدى اسإناث
بدرجة أعلى عن الذكور هي أسلوب التعلم التشاركي .ودراسة
) ،(Khan & Iqbal, 2016ودراسة ( Pattamathammalul,
 )2017واليت أشارتا إىل أن األسلوب التشاركي عن أكثر
شيوعا.
أساليب التعلم ً

وجد أن قيمة (ت) تساوي ( )2.67وبقيمة احتمال تساوي

المفضلة لدى طالب الجامعة اإلسالمية؟

( )% 57.8عشاركون يف أسلوب التعلم عقابل نسبة قدرها

( )% 42.2عتجنبون يف أسلوب التعلم كأسلوب تعلم
عفضل لديهم.
وبتقدير داللة الفروق بني النسب جملموعتني عستقلتني

الس ةةؤال الث ةةاني م ةةن البح ةةث :م ةةا اس ةةتراتيجيات الت ةةدريس
معيار تفسير نتائج السؤال الثاني:

( )0.007مما يشري إىل أن الفروق بني النسبتني دالة إحصائياً
وقد يعزى ذلك إىل تفضيل طالب اجلاععة اسإسالعية ألسلوب
التعلم املتشارك عقارنة بأسلوب التعلم املتجنب حلرصهم على
التعلم عن خالل املشاركة النشطة عع أقراهنم يف مجيع أنشطة
املقرر الدراسي ،والعمل ععهم يف جمموعات صغرية أو كبرية،
واحلوار ضمن اجملموعة الواحدة ،وبني كل جمموعة وبقية
اجملموعات ،ويتشاركون يف إجناز املهام أو التكاليف اليت تطلب

تتم االستجابة على عبارات عقياس تفضيل اسرتاتيجيات
التدريس وف ًقا ملقياس ليكرت اخلماسي (عوافا بشدة ،عوافـا،
غـري عتأكـد ،غـري عوافـا ،غـري عوافـا بشـدة) ،وللمقارنـات بـني
اس ـ ــتجابات أفـ ـ ـراد العين ـ ــة اعتم ـ ــد الباحـ ـ ـث يف تفس ـ ــري النت ـ ــائج
درجــات االســتجابة أو املوافقــة علــى املقيــاس ،ودرجــة التفضــيل
كما هو عوضح باجلدول ( )6ار :

جدول 6

المعيار المعتمد في تفسير نتائج البحث ودرجة التفضيل
مدى المتوسط الحسابي

درجة الموافقة عل المقياس

درجة التفضيل المقابلة

1.8 – 1

غري عوافا بشدة

2.6 -1.8

غري عوافا

ضعيفة جداً
ضعيفة

3.4 -2.6

غري عتأكد

عتوسطة

4.2-3.4

عوافا

عالية

5 – 4.2

عوافا بشدة

عالية جداً

ودرجــة التفضــيل الســتجابات أف ـراد العينــة؛ كمــا هــي عبينــة يف
اجلدول (.)7

ولإلجابة عن السؤال الثاي يف البحث استخدم الباحث
املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ،وترتيــب العبــارات،
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جدول 7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وترتيب العبارات ودرجة التفضيل الستجابات أفراد العينة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ

4.035

.5597

1

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ والطالب
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالب

3.941
3.719

.5603
.6145

2
3

عالية
عالية

اسإمجايل

3.889

.4687

-

عالية

ااور

ممـ ــا يالحـ ــج علـ ــى نتـ ــائج اجلـ ــدول ( )7أن اس ـ ـرتاتيجيات
الت ـ ـ ــدريس املفض ـ ـ ــلة ل ـ ـ ــدى ط ـ ـ ــالب اجلاعع ـ ـ ــة اسإس ـ ـ ــالعية ه ـ ـ ــي
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط األستاذ ،إذ إن قيمة
املتوس ــط احلس ــاي يبلـ ـ ) ،(4.035مم ــا يع ــد أن قيم ــة املتوس ــط
احلس ـ ــاي أك ـ ــل عقارنـ ـ ـةً بقيم ـ ــة املتوس ـ ــط احلس ـ ــاي يف تفض ـ ــيل
اسـرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ والطالــب،
أو اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالب.
متاع ــا ع ــع
وي ــرى الباح ــث أن نتيج ــة السـ ـؤال الث ــاي تتواف ــا ً
نتيجة السؤال األول ،واليت أشارت إىل أساليب الـتعلم املفضـلة
ل ــدى الط ــالب ،إذ تب ــني أن نس ــبة ط ــالب اجلاعع ــة اسإس ــالعية
عموعــا أكثــر
الــذين يفضــلون أســلوب الــتعلم املعتمــد يف العينــة ً
عن ( )% 60مبا يشري إىل أهنم رمبا يفضلون االعتماد على أستاذ
املقـرر يف التـدريس وهـذا يف اعتقـاد الباحـث قـد يرجـع ألســباب
عنها أن الغالبية العظمى عن طالب اجلاععة اسإسالعية هم عن
طالب املنح الذين يستخدعون اللغة العربية كلغة ثانيـة بالنسـبة
هلم ،وعن مث قد تكون عملية التجهيز املعريف للمعلوعات صعبة
ألهنـ ــم يفكـ ــرون بلغـ ــة ويتحـ ــدثون بلغـ ــة دتلفـ ــة فيسـ ــبب ذلـ ــك
صـ ــعوبات يف اعتمـ ــاد الطالـ ــب عل ـ ــى نفسـ ــه عنـ ــد املناقش ـ ــة أو
املش ـ ــاركة أو ع ـ ــرض حماض ـ ــرة؛ خش ـ ــية الوق ـ ــوع يف اخلط ـ ــأ أثن ـ ــاء
التحدث أعام زعالئه أو عدم القدرة علـى التحـدث عطل ًقـا ،أو
قــد يــرى أن املســتوى املتوســط يف التحــدث باللغــة العربيــة أعــام
ـريا عـن النقـد أو الوقـوع يف احلـرج؛ وهـذا
زعالئه قد يسبب له كث ً
عن وجهة نظـري سـبب قـوي قـد جيعـل الطالـب أكثـر اعتماديـة
عل ـ ــى األس ـ ــتاذ يف تلق ـ ــي املعرف ـ ــة واملعلوع ـ ــات ويق ـ ــوم بش ـ ــرحها

الترتيب

درجة التفضيل
عالية

وتلخيصــها ممــا يســهل عليــه إجنــاز املهــام والتكــاليف والواجبــات
وعن مث جتاوز املقرر الدراسي.
وتنسجم نتيجة هـذا البحـث عـع دراسـة املـالكي ( )2007الـيت
أكـ ـ ــدت علـ ـ ــى أن اجتاهـ ـ ــات ط ـ ـ ــالب كليـ ـ ــات املعلمـ ـ ــني حن ـ ـ ــو
اس ـرتاتيجيات ت ــدريس الثقاف ــة اسإس ــالعية القائم ــة عل ــى نش ــاط
األسـتاذ أفضـل عـن اجتاهـاهتم حنـو اسـرتاتيجيات تـدريس الثقافـة
اسإسالعية القائمة على نشـاط الطالـب ،يف حـني ختتلـف نتـائج
ه ــذا البح ــث ع ــع دراس ــة (عبي ــدات )2006 ،ال ــيت أش ــارت إىل أن
أكثــر أســاليب التعل ـيم تفضــيالً عــن قبــل الطلبــة هــي األســاليب
الــيت تــلز دور املــتعلم ،وأن أقــل أســاليب التعل ـيم تفضــيالً هــي
الــيت ت ـوازن بــني دور املعلــم واملــتعلم ،ودراســة تونبســون وآخ ـرين
) (Thonpson, et al., 2012الــيت أظهــرت فاعليــة اســتخدام
االسـرتاتيجيات املتمركــزة حـول املــتعلم بنسـبة كبــرية يف الفصــول
الكبرية يف عقرر العلوم البيئية.
السؤال الثالث للدراسة :ما مدى اختالف أساليب التعلم

المفضةلة لةةدى طةةالب الجامعةةة اإلسةةالمية بالمدينةةة المنةةورة

تبعا للمتغيرات الديموغرافية (نوع الكلية ،القارة ،المستوى
ً
الدراسي ،المعدل التراكمي)؟

لإلجاب ــة ع ــن السـ ـؤال الثال ــث للدراس ــة اس ــتخدم الباح ــث
اختب ــار عرب ــع ك ــاي للعين ــات املس ــتقلة ( (Chi-Square for
 independenceوقــد اقتضــت اسإجابــة عــن هــذا الس ـؤال حماولــة
التعرف على الفروق يف كل أسلوب عن أساليب التعلم الثالث
وف ًقا ملتغريات البحـث (نـوع الكليـة ،القـارة ،املسـتوى الدراسـي،
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القارة ،املستوى الدراسي ،املعدل الرتاكمي) يف ضوء قيم عربع
كاي (  (Chi-Squareوقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي
عبينة يف اجلدول (.)8

املعـدل الرتاكمـي) يف ضـوء قـيم عربـع كـاي (  (Chi-Squareوقـيم
االحتمال املصاحبة هلا.

أوالً :تقدير داللة الفروق في أسلوب التعلم (المستقل-
المعتمد) وف ًقا للمتغريات الدميغرافية للدراسة (نوع الكلية،

جدول 8
داللة الفروق في أسلوب التعلم المستقل – المعتمد وفقًا للمتغيرات الديمغرافية في ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال المصاحبة
مربع كاي

أسلوب التعلم

المتغير

مستويات المتغير

نوع الكلية

شرعية وأدبية
علمية

% 47.1
% 28.7

اخلاعس والسادس

% 35.8

% 64.2

السابع والثاعن
آسيا

% 41.6
% 36.6

% 58.4
% 56.4

أفريقيا
عقبول

% 43.6
% 65

% 56.4
% 35

جيد
جيد جدا

% 22.2
% 38.1

% 77.8
% 61.9

ممتاز

% 51

% 49

املستوى الدراسي
القارة

املعدل الرتاكمي

المستقل

المعتمد

2

% 52.9
% 71.3

10.483

مما يالحج على البيانات الواردة باجلدول ( )8عا يأ :
بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد) وف ًقا
ملتغــري "املســتوى الدراســي" ميكــن عالحظــة أن قيمــة عربــع كــاي
( )Chi-Squareتـ ـ ــدل علـ ـ ــى عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود عالقـ ـ ــة ارتبـ ـ ــاط دالـ ـ ــة
إحص ـ ــائيًا ب ـ ــني عتغ ـ ــري "املس ـ ــتوى الدراس ـ ــي" وأس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم
املفض ـ ـ ـ ــل؛ مم ـ ـ ـ ــا يع ـ ـ ـ ــد أن الط ـ ـ ـ ــالب يف املس ـ ـ ـ ــتويني (اخل ـ ـ ـ ــاعس
والس ـ ــادس) ،واملس ـ ــتويني (الس ـ ــابع والث ـ ــاعن) يفض ـ ــلون بش ـ ــكل
عتعادل أسلوب التعلم املستقل عقابـل املعتمـد؛ وهـذا يشـري إىل
أن أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد) ليس له عالقة باملستوى
الدراس ــي ،فكالمه ــا عس ــتقل ع ــن ارخ ــر .كم ــا وج ــد أن قيم ــة
اختباري فاي وكراعر) (Phi and Cramer's Vواليت تعل عن شدة
االرتباط على التوايل هي )(0.058) ،(0.058؛ إذ تشري قيمهما
إىل أن شــدة العالقــة بــني املتغــريين كانــت ضــعيفة جـ ًـدا .وهــذا
يع ــد أن ــه ل ــيس ملتغ ــري املس ــتوى الدراس ــي أي ت ــأثري يف تفض ــيل
طالب اجلاععة اسإسالعية ألسلوب التعلم (املستقل -املعتمد).
وأعا بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد)

1.027
1.430

18.009

قيمة
االحتمال
0.001

الداللة
دال

0.311

غري دال

0.232

غري دال

0.000

دال

وف ًقـا ملتغــري "القــارة" ميكــن عالحظــة أن قيمــة عربــع كــاي
) Squareتدل على عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيًا بني
عتغــري "القــارة" وأســلوب الــتعلم املفضــل؛ مم ـا يعــد أن الط ـالب
األفارق ــة وارس ــيويني يفض ــلون بش ــكل عتع ــادل أس ــلوب ال ــتعلم
املس ـ ـتقل عقاب ــل املعتمـ ــد؛ وه ــذا يشـ ــري إىل أن أس ــلوب الـ ــتعلم
(املس ــتقل -املعتمـ ــد) عسـ ــتقل عـ ــن الق ــارة الـ ــيت ينتسـ ــب إليهـ ــا
الطالــب ،وال عالقــة بينهمــا فكالمهــا عســتقل عــن ارخــر .كمــا
أن قيمة اختباري فاي وكراعر( )Phi and Cramer's Vهي:
)(0.069) ،(0.069؛ إذ تشري قيمهما إىل أن شدة العالقة
جدا؛ مما يعـد أن التغـري يف أحـدمها
بني املتغريين كانت ضعيفة ً
أيضا .وميكن تفسري عدم اختالف
عستقل عن التغري يف ارخر ً
أساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة
تبع ــا ملتغ ــريي (املس ــتوى الدراس ــي ،الق ــارة) عل ــى النح ــو
املن ــورة ً
ار :
أ -يعــزو الباحــث عــدم اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى
تبعـا ملتغـريي (املسـتوى
طالب اجلاععة اسإسالعية باملدينة املنـورة ً
(Chi-
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وبالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد)
وف ًق ـا ملتغــري "نــوع الكليــة" ميكــن عالحظــة أن قيمــة عربــع كــاي
( )Chi-Squareتدل على وجود عالقة ارتباط دالة إحصـائيًا بـني
عتغريي نوع الكلية ،وأسلوب التعلم املفضل.
وتشري هذ النتيجة إىل أن طالب الكليات العلمية أكثر
اعتمادية وأقل استقاللية عقارنة بطالب الكليات الشرعية
واألدبية .وهذ النتيجة قد تكون عنطقية إذ إن الكليات
فضال عن أن النظام
العلمية تعد ناشئة يف اجلاععة اسإسالعية ً
التعليمي مل تنضج خلته بعد ،كما أن طالب الكليات
العلمية يدرسون املقررات العلمية باللغة اسإجنليزية؛ مما يتطلب
ععه االعتماد على أستاذ املقرر يف استيعاب املوضوعات،
وتسهيل طريقة التعليم ،والتوسع يف شر املعلوعات والدروس،
عع كتابة علخصات لكل عا يتم شرحه ،كما أهنم أكثر دقة
يف عتابعة أستاذ املقرر وخاصة عند تكليفهم مبهام وواجبات
وأنشطة تعليمية ،ولذا فإهنم يفضلون أسلوب التعلم املعتمد.
وتتفا هذ النتيجة عع دراسة بانيشي وآخرين (Baneshi, et al.,
) 2014واليت أشارت إىل تفوق طالب التخصصات العلمية
على طالب التخصصات األدبية يف أسلوب التعلم
االعتمادي .ودراسة عطر ( )2016واليت أكدت على أثر التفاعل
بني منط التعلم اسإلكرتوي املستخدم (عتزاعن /غري عتزاعن)
واألسلوب املعريف (عستقل /ععتمد) على اجملال اسإدراكي
لصاحل املعتمدين يف منط التعلم اسإلكرتوي.
يف ح ــني أن ط ــالب الكلي ــات الش ــرعية واألدبي ــة (النظري ــة)
أكث ــر اس ــتقاللية يف أس ــلوب ال ــتعلم عقارن ــة بط ــالب الكلي ــات
العلمية ،ورمبا يتناسب ذلك عع طبيعة ختصصـاهتم يف كليـاهتم،
إذ إن دراســتهم للمقــررات باللغــة العربيــة فــال جيــدون صــعوبة يف
االعتم ــاد عل ــى أنفس ــهم لدراس ــة ه ــذ املق ــررات ،ب ــل وعتابع ــة
امله ــام والتك ــاليف املطلوب ــة ع ــنهم بطريق ــة رمب ــا تف ــوق توقع ــات
ـودا ذاتي ــة يف ال ــتعلم لدراس ــة
أس ــتاذ املق ــرر؛ ك ــوهنم يب ــذلون جه ـ ً
املقررات وحماولة تقدمي اجلديد عن أي نشاط يكلفون بـه ،كمـا
أن ط ـ ــرق ال ـ ــتعلم ل ـ ــدى ط ـ ــالب الكلي ـ ــات النظري ـ ــة (الش ـ ــرعية

الدراس ـ ـ ــي) إىل أن الطـ ـ ـ ـالب يف ه ـ ـ ــذين املس ـ ـ ــتويني (اخل ـ ـ ــاعس
والسادس) و(السـابع والثـاعن) قـد عضـى علـى دخـوهلم اجلاععـة
أكثر عن أربع سنوات -عتضمنةً ععهد تعليم اللغة العربيـة لغـري
الناطقني هبا -وعن مث أصـبح لـديهم رصـيد ععـريف وعلمـي كبـري
حــول طبيعــة البحــث ،ونظــام التــدريس يف اجلاععــة ،واملقــررات
وامل ـ ـواد الدراسـ ـ ـية يف جم ـ ــال ختصص ـ ــاهتم األكادميي ـ ــة النظري ـ ــة أو
العلمية ،كما أن لديهم عن اخللات عا ميكنهم عن القدرة على
ععاجلـ ـ ــة املعلوعـ ـ ــات واختـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـرارات واالسـ ـ ــتقاللية والنجـ ـ ــا
قدرا عن التشابه يف االستعدادات
والتميزً ،
فضال عن اعتالكهم ً
والقـدرات وامليـول واالجتاهـات حنــو الـتعلم .وختتلـف نتيجـة هــذا
البح ــث ع ــع دراس ــة الغاع ــدي ( )2014وال ــيت أش ــارت إىل أن
أسـاليب الـتعلم املفضـلة لـدى طالبـات جاععـة امللـك عبـد العزيـز
ختتلف باختالف املستوى الدراسي.
ب -وأعـا عتغــري القــارة فــريى الباحــث أنــه لــيس لــه أي تــأثري يف
تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإســالعية ألســلوب الــتعلم (املســتقل-
املعتمــد) ،ورمبــا يعــزو الباح ـث ذلــك إىل توافــا طــالب اجلاععــة
اسإس ــالعية ع ــن حي ــث الثقاف ــة والتنش ــئة االجتماعي ــة والع ــادات
والتقالي ــد ،وال تش ــكل فرقً ــا يف الت ــأثري ك ــوهنم يف بيئ ــة اجلاعع ــة
اسإسالعية؛ وهذا يؤكد على أمهية العالقة ودورها يف التوجهـات
عـ ــل الثقافيـ ــة ومسـ ــات الـ ــذات وتفضـ ــيل أسـ ــاليب الـ ــتعلم؛ ممـ ــا
يساعدهم يف اختيار أساليب التعلم املتقاربة .وتتفا نتيجة هذا
البحـث عـع دراسـة عسـيحة ( )2006والـيت توصـلت إىل أنـه لـيس
للموقع اجلغـرايف أثـر علـى أسـاليب الـتعلم .والحـج الباحـث بعـد
العـودة للدراسـات والبحـوث السـابقة قلـة تنـاول الدراسـات -يف
حـدود اطـالع الباحـث  -اخـتالف الطـالب يف أسـاليب الـتعلم
املفضـلة بـاختالف القـارة أو الدولـة أو عكـان اسإقاعـة فيمـا عـدا
دراسـة عسـيحة ( )2006والـيت تتفـا عـع نتـائج البحـث احلـايل عـن
حيث عدم وجود فروق دالة إحصـائياً بـني طـالب املرحلـة الثانويـة
يف أسـاليب الـتعلم املفضـلة ترجـع للموقـع اجلغـرايف ،ولـذا يتعـذر
عقارنة نتيجة هذا الفرض بنتائج دراسات وملوث سـابقة أخـرى،
ولذلك فهناك حاجة سإجراء دراسات تُثري هذا املوضوع.
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وتقل دافعيتهم للتعلم والبحث والتنقيب؛ ويفضلون املعلوعات
اجلاهزة اليت يعرضها األستاذ امللقن .ولذا يفضلون أسلوب
التعلم املعتمد عقارنة بأسلوب التعلم املستقل ،وهي نتيجة
عنطقية وعتوقعة .وتتفا هذ النتيجة عع عا ذكر ( Nadarajan,
 ،)et al., 2011وعا أشارت إليه دراسة الشمري واحلسيد
( )2018عن حيث وجود فروق دالة إحصائيًا بني عتوسط
درجة استجابة طلبة املرحلة الثانوية عنخفضي وعرتفعي
التحصيل لصاحل طلبة املرحلة الثانوية عرتفعي التحصيل يف
مجيع أساليب التعلم.

واألدبي ــة) تعتم ــد أكث ــر عل ــى االس ــتظهار واملالحظ ــة والتأع ــل،
واالهتمام أكثر مبهارة مجع املعلوعات دون املهارات األخرى.
وأع ــا بالنس ــبة مل ــدى اخ ــتالف أس ــلوب ال ــتعلم (املس ــتقل-
املعتمد) وف ًقا ملتغري "املعدل الرتاكمي" ميكـن عالحظـة أن قيمـة
عربــع كــاي ( )Chi-Squareت ـدل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة
إحص ـ ــائيًا ب ـ ــني عتغ ـ ــريي املع ـ ــدل الرتاكم ـ ــي ،وأس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم
املفضــل .وإذ إن املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" عقسـ ًـما ألكثــر عــن
فئتـني ،فقــد ظهــر أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف عربــع
كـ ــاي ( )Chi-Squareهـ ــي عـ ــن فئـ ــة الطـ ــالب احلاصـ ــلني علـ ــى
تق ــدير جي ــد ،وك ــانوا يفض ــلون أس ــلوب ال ــتعلم املعتم ــد عقاب ــل
أسلوب التعلم املستقل.
ويفسر الباحث ذلك إىل أن الطالب ذوي املعدل الرتاكمي
اهتماعا يف عملييت التعليم والتعلم ،وليس
(جيد) ،أقل ً
حرصا و ً
لديهم رغبة يف االستقاللية على ذواهتم ويتصفون باالتكالية،
كثريا على أساتذهتم وزعالئهم ملساعدهتم،
كما أهنم يعتمدون ً

ثانيا :تقدير داللة الفروق في أسلوب التعلم (المتعاون -
المتنافس) وف ًقا للمتغريات الدميغرافية للدراسة (نوع الكلية،

القارة ،املستوى الدراسي ،املعدل الرتاكمي) يف ضوء قيم عربع
كاي ( )Chi-Squareوقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي عبينة
باجلدول (.)9

جدول 9
داللة الفروق في أسلوب التعلم المتعاون – المتنافس وفقًا للمتغيرات الديمغرافية في ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال المصاحبة
المتغير
نوع الكلية
املستوى الدراسي
القارة

املعدل الرتاكمي

مستويات المتغير
شرعية وأدبية
علمية
اخلاعس والسادس
السابع والثاعن
آسيا
أفريقيا
عقبول
جيد
جدا
جيد ً
ممتاز

مربع كاي

أسلوب التعلم
المتعاون

المتنافس

% 57.6

% 42.4

% 71.3

% 28.7

% 67.5

% 32.5

% 60.7

% 39.3

% 67.5

% 32.5

% 56.4

% 43.6

0

0

% 46.9

% 53.1

% 35.7

% 64.3

% 26.4

% 73.6

ممــا يالحــج عل ـى البيان ــات ال ـواردة باجلــدول ( )9عــا ي ــأ :
بالنســبة مل ــدى اخ ــتالف أس ــلوب ال ــتعلم (املتع ــاون -املتن ــافس)
وف ًقـ ـا ملتغ ــري "املس ــتوى الدراس ــي" وعتغ ــري "الق ــارة" فإن ــه ميك ــن
عالحظــة عــدم اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب

قيمة االحتمال

الداللة

6.018

0.014

دالة

1.453

0.228

غري دالة

3.759

0.055

غري دالة

2

10.685

0.014

دالة

تبعـ ــا للمتغـ ــريين (املسـ ــتوى
اجلاععـ ــة اسإسـ ــالعية باملدينـ ــة املنـ ــورة ً
الدراس ــي ،والق ــارة) كم ــا مت عناقش ــته وتفس ــري يف تق ــدير دالل ــة
الفروق يف أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد) ،مبا يغد اسإعادة
عنه يف هذا املوضع.
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كاي ( )Chi-Squareهي عن فئة الطالب احلاصلني على تقدير
"ممتاز" ،وكانوا يفضلون أسلوب التعلم املتنافس عقابل أسلوب
التعلم املتعاون؛ وهذا يتفا عع طبيعـة الطـالب السـاعني للتميـز
دائمـا للتميـز ،وحتقيــا عســتويات عاليــة
فهــم تنافســيون يســعون ً
عن الطمو والسعي الد وب حنو التميز.
ويفسر الباحث ذلك إىل أن الطـالب ذوي املعـدل (ممتـاز)
اهتماعا يف عملييت التعليم والتعلم ،كما أن طبيعة
أكثر ً
حرصا و ً
النظـ ــام التعليمـ ــي رمبـ ــا يشـ ــجع طـ ــالب اجلاععـ ــة علـ ــى أسـ ــلوب
التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم املتن ــافس ،فض ـ ـالً ع ــن أن الط ــالب ق ــد اعت ــادوا عن ــذ
التحاقهم باجلاععة على التنافس والذي يثري ويزيـد دافعيـتهم يف
الــتعلم ،كمــا أنــه كلمــا زاد التحصــيل األكــادميي وارتفــع املعــدل
زاد تفضيل الطالب ألسلوب التعلم التنافسـي .ولـذا يفضـل
طــالب اجلاععــة اسإســالعية ذوي املعــدل (ممتــاز) أســلوب الــتعلم
املتنــافس عقارنــة بأســلوب الــتعلم املتعــاون وهــي نتيجــة عنطقيــة
وعتوقعة.
وتتفا هذ النتيجة جزئيًا عـع دراسـة (زيتـون )2003 ،والـيت
أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تفضيل الطلبة
ألس ــلوب ال ــتعلم التنافس ــي تع ــزى ملتغ ــري التحص ــيل الدراس ــي،
ودراس ــة الش ــمري واحلس ــيد ( )2018وال ــيت أش ــارت إىل وج ــود
فــروق دالــة إحصــائيًا بــني عتوســط درجــة اســتجابة طلبــة املرحلــة
الثانويـ ــة عنخفضـ ــي وعرتفعـ ــي التحصـ ــيل لصـ ــاحل طلبـ ــة املرحلـ ــة
الثانوية عرتفعي التحصيل يف مجيع أساليب التعلم.

وأع ــا بالنس ــبة مل ــدى اخ ــتالف أس ــلوب ال ــتعلم (املتع ــاون-
املتن ــافس) وف ًق ـا ملتغ ــري "ن ــوع الكلي ــة" ميك ــن عالحظ ــة أن قيم ــة
عربــع كــاي ( )Chi-Squareت ـدل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة
إحصــائيًا بــني عتغــريي نــوع الكليــة ،وأســلوب الــتعلم املفضــل.
وتشري هذ النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر عـيالً
ألسلوب التعلم املتعاون ،وأقل عيالً ألسلوب التـ ـ ــعلم املتنافـ ـ ـس
عقـ ـ ـ ـ ـارنة بالكليات الشرعية واألدبية.
ويفسـ ــر الباحـ ــث ذلـ ــك إىل أن طـ ــالب الكليـ ــات العلميـ ــة
يعملـون يف بيئــة تعلــم تتضــمن جمموعــات صــغرية عــن الطــالب
عهاعـا تعليميــة،
املتبــاينني يف اســتعداداهتم وقــدراهتم وينفــذون ً
وينش ــدون املس ــاعدة بعض ــهم عـ ــن بع ــض ،ويتخ ــذون ق ـ ـراراهتم
باسإمجاع .وتتفا نتيجة هذا البحث عع دراسة بانيشي وآخرين
) (Baneshi, et al., 2014والــيت أشــارت إىل تفــوق طــالب
التخصص ــات العلميـ ــة علـ ــى طـ ــالب التخصصـ ــات األدبيـ ــة يف
أسـلوب الـتعلم التعـاوي .ودراسـة بويـل وبوردلـوي & (Powell,
) Bordloi, 2007واليت أكدت على أن املشاركني يف فرق التعلم
التع ـ ــاوي ق ـ ــد حققـ ـ ـوا درج ـ ــات أعل ـ ــى يف التحص ـ ــيل الدراس ـ ــي
والفعاليـ ــة الذاتيـ ــة عقارنـ ــة بـ ــزعالئهم يف حالـ ــة العمـ ــل الفـ ــردي،
ودراس ــة الش ــمري واحلس ــيد ( )2018وال ــيت أش ــارت إىل وجـ ـود
فــروق دالــة إحصــائياً بــني عتوســط درجــة اســتجابة طلبــة املرحلــة
الثانوية للتخصصني العلمي واألدي حنو ععظم أســاليب الـتعلم
باس ــتثناء أس ــلوب ال ــتعلم التنافس ــي ،لص ــاحل طلب ــة التخص ـ ـ
العلمي.
وبالنس ـ ـ ــبة مل ـ ـ ــدى اخ ـ ـ ــتالف أس ـ ـ ــلوب ال ـ ـ ــتعلم (املتع ـ ـ ــاون-
املتنافس) وف ًقا ملتغري "املعدل الرتاكمي" ميكن عالحظة أن قيمة
عربــع كــاي ( )Chi-Squareتــدل علــى عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط
دالــة إحصــائيًا بــني عتغــريي املعــدل الرتاكمــي ،وأســلوب الــتعلم
املفضــل .ولكــون املتغــري "املعــدل الرتاكمــي" عقسـ ًـما ألكثــر عــن
فئتــني فقــد تبــني أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف عربــع

ثالثًا :تقدير داللة الفروق في أسلوب التعلم (المتشارك-
المتجنب) وف ًقا للمتغريات الدميغرافية للدراسة (نوع الكلية،

القارة ،املستوى الدراسي ،املعدل الرتاكمي) يف ضوء قيم عربع
كاي ( )Chi-Squareوقيم االحتمال املصاحبة هلا كما هي
عبينة يف اجلدول (.)10
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جدول 10
داللة الفروق في أسلوب التعلم المتشارك – المتجنب وفقًا للمتغيرات الديمغرافية في ضوء قيم مربع كاي وقيم االحتمال المصاحبة
المتغير
نوع الكلية
املستوى الدراسي
القارة

املعدل الرتاكمي

مستويات المتغير

أسلوب التعلم

المشارك

المتجنب

شرعية وأدبية

% 46.8

% 42.4

علمية
اخلاعس والسادس

% 65.6
% 81.1

% 34.4
%19.9

السابع والثاعن

% 53.2

% 56.8

آسيا
أفريقيا

% 62.7
% 56.4

% 37.3
% 43.6

عقبول

% 15

%5

جيد

% 55.8

% 44.2

جدا
جيد ً

% 67.3

% 32.7

% 22

% 76

ممتاز

مما يالحج على البيانات الواردة باجلدول ( )10عا يأ :
بالنسبة ملدى اختالف أسلوب التعلم (املتشارك -املتجنب)
وف ًقـ ـا ملتغ ــري "املس ــتوى الدراس ــي" وعتغ ــري "الق ــارة" فإن ــه ميك ــن
عالحظــة عــدم اخــتالف أســاليب الــتعلم املفضــلة لــدى طــالب
تبعـ ــا للمتغـ ــريين (املسـ ــتوى
اجلاععـ ــة اسإسـ ــالعية باملدينـ ــة املنـ ــورة ً
الدراســي ،والقــارة) كمــا مت عناقشــته وتفســري يف تقــدير داللـ ـ ـ ـ ـ ـة
الفروق يف أسلوب التعلم (املستقل -املعتمد) ،مبا يغد اسإعادة
عنه يف هذا املوضع.
وبالنسـ ـ ــبة ملـ ـ ــدى اخـ ـ ــتالف أسـ ـ ــلوب الـ ـ ــتعلم "املتشـ ـ ــارك-
املتجنــب" وف ًق ــا ملتغ ــري "ن ــوع الكلي ــة" ميك ــن عالحظ ــة أن قيم ــة
عربــع كــاي ( )Chi-Squareت ـدل علــى عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط
دالة إحصائيًا بني عتغريي نوع الكلية ،وأسلوب التعلم املفضل.
وتشري هذ النتيجة إىل أن طالب الكليـات العلميـة أكثـر عـيالً
ألســلوب الــتعلم املتجنــب وأقــل عــيالً ألســلوب الــتعلم املتشــارك
عقارنةً بطالب الكليات الشرعية واألدبية.
ويرى الباحث جتانس هذ النتيجة عع النتيجة السابقة اليت
أشــارت إىل أن طــالب الكليــات العلميــة أقــل اســتقاللية وأكثــر
اعتمادية ،فالطالب الذين يفضلون أسـلوب الـتعلم االعتمـادي
أيضا أسلوب التعلم املتجنب ،وقد تُعزى هذ النتيجة
يفضلون ً
إىل أن طــالب الكليــات العلميــة رمبــا يفضــلون أســلوب الــتعلم

مربع كاي  2

قيمة االحتمال

10.244

0.001

1.468

0.226

غري دالة

4.210

0.08

غري دالة

29.955

0.000

الداللة
دالة

دالة

املتجنب حفاظًـا علـى إدارة القاعـة الدراسـية وخشـية عـن ضـياع
وقـت اااضـرة بكثـرة املناقشــات غـري اهلادفـة فيفضـلون التجنــب
واالهتم ــام ب ــتعلم حمت ــوى املق ــررات واالس ــتماع مل ــا يقول ــه أس ــتاذ
املقــرر يف أثنــاء اااضــرة .وتتفــا نتيجــة هــذا البحــث جزئيًــا عــع
دراسـة بانيشـي وآخـرين ) .(Baneshi, et al, 2014والـيت أشـارت
إىل تفوق الذكور على اسإناث يف أسلوب التعلم التجنيب.
وبالنس ـ ــبة مل ـ ــدى اخ ـ ــتالف أس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم (املتش ـ ــارك-
املتجن ــب) وف ًق ــا ملتغ ــري "املع ــدل الرتاكم ــي" ميك ــن عالحظ ــة أن
قيم ــة عرب ــع ك ــاي ( )Chi-Squareت ـدل عل ــى ع ــدم وج ــود عالق ــة
ارتبــاط دالــة إحصــائيًا بــني عتغــريي املعــدل الرتاكمــي ،وأســلوب
عقسما ألكثـر
التعلم املفضل .ولكون عتغري "املعدل الرتاكمي" ً
عــن فئتــني فقــد وجــد أن الفئــة املســؤولة عــن الفــروق الدالــة يف
عربــع كــاي ( )Chi-Squareهــي عــن فئــة الطــالب احلاصــلني علــى
تقــدير الــتعلم "ممتــاز" ،وهــم يفضــلون أســلوب الــتعلم املتجنــب
عقابـ ــل أسـ ــلوب املتشـ ــارك؛ وه ـ ــذا يتفـ ــا عـ ــع طبيعـ ــة الط ـ ــالب
املتميـ ـزين ،وه ــي نتيج ــة غ ــري عتوقع ــة إذ إن الط ــالب املتميـ ـزين
ب ــالرغم ع ــن ك ــوهنم تنافس ــيني -كم ــا يف نتيج ــة أس ــلوب ال ــتعلم
(املتع ـ ــاون -املتن ـ ــافس) إال أهن ـ ــم مييل ـ ــون ملش ـ ــاركة زعالئه ـ ــم يف
األنش ــطة؛ وق ــد يفس ــر الباح ــث ذل ــك إىل أن بع ــض الط ــالب
ـادا يف دراسـ ـ ــتهم ويسـ ـ ــتمتعون
حرصـ ـ ــا واجتهـ ـ ـ ً
املتمي ـ ـ ـزين أكثـ ـ ــر ً

37

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 65الرياض (صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

ولإلجابة عـن السـؤال الرابـع مت اسـتخدام اختبـار (ت)
) ،testللعينات املستقلة ،واختبار حتليل التباين األحادي االجتا
) ،(One Way ANOVAعلى النحو ار :

بــالتعليم والــتعلم ونرصــون علــى حضــور اااضـرات ،ونـافظون
عليهــا وعــدم ضــياع أوقاهتــا عــن خــالل املناقشــات واحل ـوار غــري
اهلـ ــادف أو املنضـ ــبط؛ ولـ ــذا يفضـ ــلون أحيانًـ ــا أسـ ــلوب الـ ــتعلم
املتجنب.

أوال :اسةةتخدام اختبةةار(ت) ) (T-testللعينةةات المسةةتقلة
ً

اسة ةةتراتيجيات التة ةةدريس المفضة ةةلة لة ةةدى طة ةةالب الجامعة ةةة

التدريس وف ًقا للمتغيرات (نوع الكلية ،المستوى الدراسي،

للدراسة (نوع الكلية ،القةارة ،المسةتوى الدراسةي ،المعةدل

وتوض ـ ـ ـ ــح بيان ـ ـ ـ ــات اجل ـ ـ ـ ــدول ( )11املتوس ـ ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ـ ــابية
واالحنراف ــات املعياري ــة ،وقيم ــة (ت) للعين ــات املس ــتقلة ،وقيم ــة
االحتمال ،والداللـة اسإحصـائية لكـل اسـرتاتيجية وف ًقـا ملتغـريات
البحـ ـ ـ ـ ـ ــث (نـ ـ ـ ـ ـ ــوع الكليـ ـ ـ ـ ـ ــة ،املسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــي ،القـ ـ ـ ـ ـ ــارة)

(T-

الس ة ة ةةؤال الراب ة ة ةةع م ة ة ةةن البح ة ة ةةث :م ة ة ةةا م ة ة ةةدى اخ ة ة ةةتالف

لمعرفةةة داللةةة الفةةروق فةةي المحةةاور الفرعيةةة السةةتراتيجيات

تبعةةا للمتغيةةرات الديموغرافي ةةة
اإلسةةالمية بالمدينةةة المن ةةورة ً

القارة) ،المعدل التراكمي؟

التراكمي)؟

جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة (ت) ،وقيمة االحتمال ،والداللة اإلحصائية لكل استراتيجية وفقًا لمتغيرات البحث
االستراتيجية

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على

0.634

0.526

غري دالة

0.765

0.445

غري دالة

0.200

.842

غري دالة

0.053

غري دالة
غري دالة

نوع الكلية

الشرعية واألدبية

29.95

املستوى الدراسي

العلمية
اخلاعس والسادس

29.50
29.5

4.8
5.04

السابع والثاعن
آسيا

29.9
29.8

4.7
4.9

178
191

أفريقيا

29.7

4.7

110

نوع الكلية

الشرعية واألدبية
العلمية

423
400

104
102

172
129

1.94

املستوى الدراسي

اخلاعس والسادس
السابع والثاعن

406
418

106
102

123
178

0.973

0.331

القارة

آسيا
أفريقيا

415
411

105
102

191
110

0.303

0.762

غري دالة

الشرعية واألدبية
العلمية

2336
2210

595
605

172
129

1.807

0.072

غري دالة

اخلاعس والسادس

2236

627

123

السابع والثاعن
آسيا

2315
2262

584
637

178
191

1.119

0.264

غري دالة

أفريقيا

2318

537

110

0.773

0.440

غري دالة

نوع الكلية
نشاط األستاذ والطالب

الداللة

الداللة

المتغير

القارة

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على

قيمة

قيمة

مستوياته

نشاط الطالب

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على
نشاط األستاذ

المتوسط

االنحراف

املستوى الدراسي
القارة

مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول ( )11عـدم وجـود
أي فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــائيًا يف اس ـ ـرتاتيجيات التـ ــدريس املفضـ ــلة
ميكــن أن تُعــزى ألي عتغــري عــن املتغ ـريات الدميغرافيــة إذ كانــت

العدد

مستوى

الحسابي

المعياري
4.9

172
129
123

ت

عستوى الداللة (α

قيمة اختبار(ت) للعينات املستقلة أكل عن
= )0.05؛ مم ــا يش ــري إىل أن ه ــذ املتغ ـريات الدميغرافي ــة عس ــتقلة
متاعا عن عتغـري اسـرتاتيجيات التـدريس ،وهـذا يتوافـا عـع نتـائج
ً
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ملتغـريات الدراســة املسـتقلة األربعــة (الكليـة ،التخصـ  ،املعــدل
الرتاكم ــي ،عس ــتوى الطال ــب يف عق ــرر الثقاف ــة اسإسـ ـالعية) .يف
حني اختلفت عع نتيجة دراسة املفرجي ( )2016واليت أشارت
إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التكرارات املالحظـة
والتك ـرارات املتوقع ــة لدرجــة املوافق ــة علــى درج ــة ش ــيوع
اسـرتاتيجيات التـدريس املسـتخدعة عـن قبـل ععلمـي الدراسـات
االجتماعية ودرجة تفضيلها عن وجهة نظر طلبتهم.

السـ ـؤال الث ــاي املتعل ــا باسـ ـرتاتيجيات الت ــدريس املفض ــلة ل ــدى
العين ــة الكلي ــة للدراس ــة إذ تب ــني أن ط ــالب اجلاعع ــة اسإس ــالعية
أكث ــر تفض ــيالً الس ـ ـرتاتيجيات الت ــدريس القائم ــة عل ــى نش ــاط
األس ـ ــتاذ؛ وه ـ ــذا رمب ـ ــا ميك ـ ــن تفس ـ ــري يف ض ـ ــوء اس ـ ـ ـرتاتيجيات
الت ـ ــدريس التقليدي ـ ــة املعتم ـ ــدة عل ـ ــى اسإلق ـ ــاء والتلق ـ ــني ،وع ـ ــدم
االهتم ــام باملص ــادر واملراج ــع ،ب ــل واالس ــتغناء عنه ــا واالقتص ــار
على تقدمي املذكرات وامللخصات املوجهة عن قبل أسـتاذ املقـرر
ويتم تـداوهلا بـني طـالب اجلاععـة يف عراكـز خدعـة الطالـب؛ ممـا
ســاهم يف تشــكيل عقليــة الطالــب وتوجهــه باملعلوعــات اجلــاهزة
ـريا سـواءً
ســل ًفا عــن جانــب األســتاذ وعــن مث ال خيتلــف األعــر كثـ ً
لط ــالب اجلاعع ــة ع ــن ذوي التخصص ــات الش ــرعية واألدبي ــة أو
العلمية ،وال عتغري القارة؛ إذ إن بيئة التعلم عتشاهبة.
وتتفــا نتيجــة هــذا البحــث عــع دراســة املــالكي ()2007
الــيت توصــلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني
عتوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات طـ ـ ـ ــالب كليـ ـ ـ ــات املعلمـ ـ ـ ــني تتعلـ ـ ـ ــا
باجتاه ــاهتم حن ــو اسـ ـرتاتيجيات ت ــدريس الثقاف ــة اسإس ــالعية تبعـ ـاً

ثانيًة ةا :اسة ةةتخدام اختبة ةةار تحلية ةةل التبة ةةاين أحة ةةادي االتجة ةةا

لمعرف ة ة ةةة م ة ة ةةدى دالل ة ة ةةة الف ة ة ةةروق ف ة ة ةةي المح ة ة ةةاور الفرعي ة ة ةةة

الس ةةتراتيجيات الت ةةدريس وف ًق ة ةا لمتغية ةةر المعة ةةدل التراكمة ةةي
للطالب.

ويوض ـ ــح اجل ـ ــدول ( )12ق ـ ــيم جمم ـ ــوع املربع ـ ــات ،ودرج ـ ــات
احلريــة ،وعتوســط املربعــات ،والنســبة الفائيــة وقيمــة االحـ ـ ـ ـ ــتمال
لك ــل اسـ ـرتاتيجية وف ًقـ ـا ملتغ ــري املع ــدل الرتاكم ــي للطال ــب ل ــدى
العينة.

جدول 12
قيم مجموع المربعات ،ودرجات الحرية ،ومتوسط المربعات ،والنسبة الفائية ،وقيمة االحة ة ة ةةتمال لكل استراتيجية وفقًا للمعدل التراكمي
للطالب
االستراتيجية

مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط
اجملموعات
الطالب
الكلي

درجات

متوسط

48.937

3

16.312

6929.102

297

23.330

6978.040

300

مجموع المربعات

بني اجملموعات
داخل
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط
3158557.473
اجملموعات
األستاذ
3245299.017
الكلي
86741.54

بني اجملموعات
داخل
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط
106070786.932
اجملموعات
األستاذ والطالب
108685259.741
الكلي
2614472.809
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الحرية

المربعات

3

28913.848

297

10634.874

النسبة
الفائية

.699

2.71

قيمة

االحتمال
.553

.045

الداللة

غري دالة

دالة عند عستوى
0.05

300
3

871490.93

297

357140.69

300

2.44

.065

غري دالة
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وعس ـ ــتويات أداء عالي ـ ــة وعتمي ـ ــزة ،ويس ـ ــعى سإهن ـ ــاء املتطلب ـ ــات
واملق ــررات الدراس ــية بأق ــل درج ــة جيت ــاز فيه ــا املق ــررات .وي ــرى
متاعـ ــا عـ ــع نتيجـ ــة الس ـ ـؤال
الباحـ ــث أن هـ ــذ النتيجـ ــة تنسـ ــجم ً
الثالــث يف البحــث احلــايل والــيت أشــارت إىل اخــتالف أســاليب
الـ ــتعلم املفضـ ــلة (املسـ ــتقل  -املعتمـ ــد) لـ ــدى طـ ــالب اجلاععـ ــة
تبع ـ ـ ـ ــا للمتغ ـ ـ ـ ـريات الدميوغرافي ـ ـ ـ ــة وعنه ـ ـ ـ ــا (املع ـ ـ ـ ــدل
اسإس ـ ـ ـ ــالعية ً
الرتاكمي) ،إذ تبني عـن تقـدير داللـة الفـروق يف أسـلوب الـتعلم
أن الطالب ذوي املعدل (جيد) ،وهو عن املعدالت املنخفضة
اهتماعا يف عملييت
وتليها عباشرة ععدل (عقبول) -أقل ً
حرصا و ً
التعليم والتعلم ،وليس لديهم رغبة يف االستقاللية على ذواهتم،
ـريا علــى ععلمــيهم
ويتصــفون باالتكاليــة ،كمــا أهنــم يعتمــدون كثـ ً
وزعالئهــم ملســاعدهتم ،ونق ـ دافعيــتهم للــتعلم؛ ويفضــلون
املعلوعــات اجلــاهزة الــيت يقــدعها أســتاذ املقــرر .ولــذا يفضــلون
أسلوب الـتعلم املعتمـد عقارنـة بأسـلوب الـتعلم املسـتقل ،وتتفـا
هذ النتيجة عع عا ذكر (.)Nadarajan, et al., 2011

مما يالحج على النتائج املبينة باجلدول ( )12عا يأ :
بالنسبة لداللة الفروق يف تفضيل الطالب السرتاتيجيات
التدريس القائمة على نشاط الطالب وكذلك اسرتاتيجيات
التدريس القائمة على نشاط األستاذ والطالب وف ًقا ملتغري
املعدل الرتاكمي مل تكن دالة حيث إن قيمة (ف) بلغت
) (0.699وهي قيمة أكل عن عستوى الداللة (،)0.05 = α
وعن مث ال توجد فروق دالة إحصائيًا يف تفضيل هاتني
االسرتاتيجيتني تُعزى ملتغري املعدل الرتاكمي للطالب.
وأع ـ ــا دالل ـ ــة الف ـ ــروق يف تفض ـ ــيل الط ـ ــالب السـ ـ ـرتاتيجيات
التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ وف ًقــا للمعــدل الرتاكمــي
فهــي دال ــة ،حي ــث إن قيم ــة(ف) بلغ ــت ( )2.719وه ــي قيم ــة
أصغر عن عستوى الداللة ،وعن مث توجد فروق دالة يف تفضيل
طالب اجلاععة اسإسالعية هلذ االسرتاتيجية تُعزى ملتغري املعدل
الرتاكمي للطالب.
وق ـ ــد اس ـ ــتخدم اختب ـ ــار املقارن ـ ــات البعدي ـ ــة ) )LSDملعرف ـ ــة
املصدر املسؤول عن هذ الفـروق وف ًقـا ملتغـري املعـدل الرتاكمـي،
وق ــد تب ــني أن الف ــروق كان ــت دال ــة ب ــني احلاص ــلني عل ــى تق ــدير
ـريا
"عقبــول" و"جيــد" ،وكــذلك "عقبــول" و"جيــد جـ ًـدا"  ،وأخـ ً
"عقب ـ ــول" و "ممت ـ ــاز" وكان ـ ــت ه ـ ــذ الف ـ ــروق لص ـ ــاحل الط ـ ــالب
احلاص ــلني عل ــى تق ــدير "عقب ــول"؛ إذ إهن ــم يفض ــلون أكث ــر ع ــن
غ ــريهم اسـ ـرتاتيجيات الت ــدريس القائم ــة عل ــى نش ــاط األس ــتاذ؛
دائمـا
وهذ نتيجـة عنطقيـة وف ًقـا ملسـتوى الطالـب الـذي يفضـل ً
جهدا وعثابرة أقل سإجناز املهام والتكاليف والواجبات
أن يبذل ً
التعليميـ ــة ،واالعتمـ ــاد وف ًقـ ــا لـ ــذلك علـ ــى األسـ ــتاذ؛ ورمبـ ــا ألن
عوجه ـ ــا لتحقي ـ ــا أه ـ ــداف تعليمي ـ ــة طموح ـ ــة،
الطال ـ ــب ل ـ ــيس ً

السةةؤال الخةةامس مةةن البحةةث :هةةل تختلةةف اسةةتراتيجيات
التةةدريس بةةاختالف أسةةاليب الةةتعلم المفضةةلة لةةدى طةةالب

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة؟

ولإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال اســتخدم الباحــث اختبــار(ت)
للعينـات املسـتقلة ،إذ توضـح بيانـات اجلـدول ( )13املتوسـطات
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة (ت) للعينــات املســتقلة،
وقيم ــة االحتم ــال والدالل ــة اسإحص ــائية لك ــل اسـ ـرتاتيجية وف ًقـ ـا
ملتغريات البحث.

جدول 13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) للعينات المستقلة ،وقيمة ومستوى الداللة لكل استراتيجية وفقًا لمتغيرات البحث
االستراتيجية
اسرتاتيجيات التدريس القائمة على
نشاط الطالب

أسلوب

المتوسط

االنحراف

املستقل
املعتمد
املتعاون

30.93

4.762

118

29.07

4.732

183

29.71

4.832

191

التعلم

المعياري

الحسابي
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العدد

مستوى

قيمة ت

قيمة الداللة

3.323

0.001

دالة

0.444

0.657

غري دالة

الداللة

عبد الرمحن بن يوسف شاهني :اسرتاتيجيات التدريس وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لدى طالب اجلاععة اسإسالعية ...
االستراتيجية

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على
نشاط األستاذ

اسرتاتيجيات التدريس القائمة على
نشاط األستاذ والطالب

أسلوب

المتوسط

االنحراف

املتنافس
املتشارك
املتجنب

29.96

4.825

110

30.83

509.335

174

28.39

624.173

127

املستقل
املعتمد
املتعاون
املتنافس
املتشارك
املتجنب

421.64

106.425

118

407.71

102.341

183

417.43

103.878

191

405.78

104.293

110

424.47

100.536

174

397.69

107.055

127

املستقل

2290.58

540.029

118

املعتمد

2267.99

612.401

183

املتعاون

2290.58

605.548

191

املتنافس

2267.99

598.001

110

املتشارك

2471.23

509.335

174

املتجنب

2023.50

624.173

127

التعلم

المعياري

الحسابي

مما يالحج على النتائج املبينة يف اجلدول ( )13عا يأ :
عا يتعلا مبدى وجود فروق يف عستوى تفضيل طالب اجلاععـة
اسإسالعية السرتاتيجيات التدريس القائمة على نشاط الطالـب
وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لديهم :فقد وجد أن هناك فروقًا
دال ــة إحص ــائيًا ب ــني ط ــالب اجلاعع ــة ال ــذين يفض ــلون أس ــلوب
الــتعلم (املســتقل -املعتمــد) يف تفضــيل اس ـرتاتيجيات التــدريس
القائم ــة عل ــى نش ــاط الطال ــب ،وذل ــك لص ــاحل أس ــلوب ال ــتعلم
املستقل ،إذ إن قيمة (ت) بلغت ( ،)3.323وقيمة داللـة (= α
 ،)0.01وهــي قيمــة أصــغر عــن عســتوى الداللــة ،وكانــت قيمــة
املتوســط بالنســبة للطــالب املســتقلني أكــل عقارنــة بقيمتــه لــدى
املعتمدين.
كمــا وجــدت فــروق دالـ ـ ـ ـ ـة إحصــائيًا بــني طــالب اجلـ ـاعع ـ ـ ـة
الـ ــذين يفضـ ــلون أسـ ــلوب التعل ـ ـ ـ ـ ـم (املتشـ ــارك -املتج ـ ـ ـ ـنب) يف
تفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيل اس ـ ـ ـرتاتيجيات التـ ـ ــدريس الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائمة علـ ـ ـ ـ ـ ـى نش ـ ـ ــاط
الطالــب ،وذلــك لصــاحل أســلوب الــتعلم املتشــارك ،إذ إن قيمــة
(ت) بلغــت ( ،)4.458وقيمــة داللــة ( ،)0.000 = αوهــي قيمــة

العدد

قيمة ت

قيمة الداللة

مستوى
الداللة

4.458

0.000

دالة

1.135

0.257

غري دالة

0.935

0.355

2.220

0.027

دالة

4.292

0.000

دالة

0.313

0.754

غري دالة

6.84

0.000

دالة

غري دالة

أص ــغر ع ــن عس ــتوى الدالل ــة ،وكان ــت قيم ــة املتوس ــط بالنس ــبة
للطالب املتشاركني أكل عقارنة بقيمته لدى املتجنبني.
يف حــني وجــدت فــروق غــري دالــة إحصــائيًا يف تفضــيل طــالب
اجلاععــة الس ـرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط الطالــب
وف ًقــا ألس ـلوب الــتعلم (املتعــاون -املتنــافس) ،فقــد كانــت قيمــة
"ت" أكــل عــن عســتوى الداللــة ( ،)0.05 = αممــا يشــري إىل أن
ه ــذ االسـ ـرتاتيجيات ال تت ــأثر بك ــون أس ــلوب ال ــتعلم للطال ــب
تنافسي أو تعاوي.
وأعــا عــا يتعلــا بوجــود فــروق يف عســتوى تفضــيل طـ ـ ـ ـالب
اجل ـ ـاععـ ـ ـ ـ ـة اسإس ـ ــالعية الس ـ ـرتاتيجيات الت ـ ــدريس القائم ـ ــة عل ـ ــى
نشاط األستاذ وف ًقا ألساليب التعلم املفضلة لديهم :فقد وجد
أن هن ـ ــاك فروقًـ ــا دال ـ ــة إحص ـ ــائيًا ب ـ ــني ط ـ ــالب اجلاعع ـ ــة ال ـ ــذين
يفض ـ ــلون أس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم (املتجن ـ ــب -املتش ـ ــارك) يف تفض ـ ــيل
اسرتاتيجية التدريس القائمة على نشاط األستاذ ،وذلك لصاحل
أس ــلوب ال ــتعلم املتش ــارك ،إذ إن قيم ــة (ت) بلغ ــت (،)2.220
وقيمــة داللــة ( ،)0.027وهــي قيمــة أصــغر عــن عســتوى الداللــة،
وكان ــت قيم ــة املتوس ــط بالنس ــبة للط ــالب ذوي أس ــلوب ال ــتعلم
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وميكن أن يعزى ذلك إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بـني طـالب اجلاععـة الــذين يفضـلون أسـلوب الـتعلم (املســتقل-
املعتمـ ـ ـ ـ ــد) لصـ ـ ـ ـ ــاحل أسـ ـ ـ ـ ــلوب الـ ـ ـ ـ ــتعلم املسـ ـ ـ ـ ــتقل يف تفضـ ـ ـ ـ ــيل
اس ـرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط الطالــب ،وكــذلك
اس ـرتاتيجيات التــدريس القائمــة علــى نشــاط األســتاذ والطالــب
إىل أن طـالب اجلاععـة اسإسـالعية الـذين يتبنـون أسـلوب الـتعلم
املس ــتقل يفض ــلون اس ـ ـرتاتيجيات ال ــتعلم القائمـ ــة عل ــى نشـ ــاط
الطالب وعنها :اسرتاتيجية التعلم الذا  ،واسـرتاتيجية التـدريس
ذات األنش ـ ــطة ااوس ـ ــبة ،وال ـ ــتعلم اسإلك ـ ــرتوي (نظ ـ ــام ال ـ ــتعلم
املعتمــد علــى احلاســب اريل) ،وأنشــطة التـدريس املعتمــدة علــى
االكتشـ ـ ــاف احلـ ـ ــر ،واس ـ ـ ـرتاتيجيات التـ ـ ــدريس املعتمـ ـ ــدة علـ ـ ــى
شبكات املعلوعات (اسإنرتنت).
أيضــا يفض ـ ـ ـ ـ ـلون اس ـرتاتيجيات التع ـ ـ ـلم القـ ـ ـ ـائمة
كمــا أهنــم ً
علــى نشــاط األســتاذ والطالــب وعنهــا :اس ـرتاتيجيات التــدريس
املعتم ــدة عل ــى احل ـوار واملناقش ــة ،واس ـرتاتيجية ال ــتعلم التع ــاوي،
واس ـ ـرتاتيجية الـ ــتعلم بـ ــاألقران ،واس ـ ـرتاتيجية حـ ــل املشـ ــكالت،
واس ـرتاتيجية التــدريس بالبحــث ،واس ـرتاتيجية العصــف الــذهد،
واسـ ـ ـرتاتيجية خريط ـ ــة املف ـ ــاهيم ،واسـ ـ ـرتاتيجية امل ـ ــنظم املتق ـ ــدم،
واسـ ـ ـرتاتيجية الع ـ ــروض العملي ـ ــة ،واسـ ـ ـرتاتيجية املعرف ـ ــة الس ـ ــابقة
واملكتسـ ـ ـ ـبة (اسـ ـ ـ ـرتاتيجية أوج ـ ـ ــل) ،(KWL) ،واسـ ـ ـ ـرتاتيجية
االكتشاف املوجه.
ويفســر الباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإســالعية
عـ ـ ــن ذوي أسـ ـ ــلوب الـ ـ ــتعلم املسـ ـ ــتقل اس ـ ـ ـرتاتيجيات التـ ـ ــدريس
السابقة؛ ألهنم يفضلون االعتماد على ذواهتم يف عمليـة الـتعلم
وعش ــاركة زعالئه ــم أفك ــارهم ،ولثق ــتهم بق ــدراهتم عل ــى ال ــتعلم،
فضالً عن أهنم يفضلون الدراسة املستقلة والتدريس الذي يتيح
هل ـ ـم التقـ ــدم وفـ ــا سـ ــرعتهم الذاتيـ ــة؛ أي إهنـ ــم يفضـ ــلون طـ ــرق
واسرتاتيجيات التدريس املتمركزة حول املتعلم.
وأعا أسلوب التعلم (املتشارك -املتجنـب) فكـان لصـاحل
أسـ ــلوب الـ ــتعلم املتشـ ــارك يف تفضـ ــيل اس ـ ـرتاتيجيات التـ ــدريس
القائمــة علــى نشــاط الطالــب ،واسـرتاتيجيات التــدريس القائمــة

التش ـ ــاركي أك ـ ــل عقارن ـ ــة بقيمت ـ ــه ل ـ ــدى ذوي أس ـ ــلوب ال ـ ــتعلم
التجنيب.
ووج ــدت أن هن ــاك فروقً ــا غ ــري دال ــة إحص ــائيًا يف تفض ــيل
ط ـ ـ ـ ــالب اجلاعع ـ ـ ـ ــة ألس ـ ـ ـ ــلوي ال ـ ـ ـ ــتعلم (املس ـ ـ ـ ــتقل -املعتم ـ ـ ـ ــد)
و(املتعاون -املتنافس) ،فقد كانـت قيمـة االحتمـال (ت) أكـل
ع ـ ـ ــن عس ـ ـ ــتوى الدالل ـ ـ ــة ( ،)0.05 = αمم ـ ـ ــا يش ـ ـ ــري إىل أن ه ـ ـ ــذ
االسرتاتيجيات ال تتأثر بكون أسلوب التعلم للطالب (عستقل
أم ععتمد) ،أو (تنافسي أم تعاوي).
وأع ــا ع ــا يتعل ــا مب ــدى وج ــود ف ــروق يف عس ــتوى تفض ــيل
طالب اجلاععة اسإسالعية السرتاتيجيات التدريس القائمة على
نشاط األستاذ والطالب وف ًقا ألساليب الـتعلم املفضـلة لـديهم:
فقــد وجــد أن هنــاك فروقًــا دالــة إحصــائيًا بــني طــالب اجلاععــة
الـذين يفضـلون أسـلوب الــتعلم (املسـتقل -املعتمـد) يف تفضــيل
اس ـرتاتيجية الت ــدريس القائم ــة عل ــى نش ــاط األس ــتاذ والطال ــب،
وذلك لصاحل أسلوب التعلم املستقل ،إذ إن قيمـة (ت) بلغـت
( ،)4.292وقيمـ ـ ـ ـ ـة الداللــة ( ،)0.000 = αوهــي قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمة أصــغر
عن عستوى الداللة ،وكانـت قيمـة املتوسـط بالنسـبة للمسـتقلني
أكل عقارنة بقيمته لدى املعتمدين.
كما ُواجدت فروق دالة إحصائيًا بني طالب اجلاععة الذين
يفض ــلون أس ــلوب الـ ــتعلم (املتش ــارك  -املتجن ــب) يف تفضـ ــيل
اس ـرتاتيجية الت ــدريس القائم ــة عل ــى نش ــاط الطال ــب واألس ــتاذ،
وذلك لصاحل أسلوب التعلم املتشارك ،إذ إن قيمة (ت) بلغت
( ،)6.84وقيمــة داللــة ( ،)0.000 = αوهــي قيمــة أصـ ـ ـ ـ ـغر عـ ـ ـ ـن
عستوى الداللة ،وكانت قيمة املتوسط بالنسبة للمشاركني أكل
عقارنة بقيمته لدى املتجنبني.
يف ح ـ ــني ُواج ـ ـدت ف ـ ــروق غ ـ ــري دال ـ ــة إحص ـ ــائيًا يف تفض ـ ــيل
ط ــالب اجلاعع ــة الس ـرتاتيجيات الت ــدريس القائم ــة عل ــى نش ــاط
الطالب واألستاذ وف ًقا ألسلوب التعلم (املتعاون -املتنـافس) إذ
كانــت قيمــة "ت" أكــل عــن عســتوى الداللــة؛ ممــا يشــري إىل أن
ه ــذ االسـ ـرتاتيجيات ال تت ــأثر بك ــون أس ــلوب ال ــتعلم للطال ــب
تنافسي أم تعاوي.
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 .4إج ـراء املزيــد عــن الدراســات حــول أســاليب الــتعلم الــيت
يستخدعها طالب اجلاععة (أو املراحل التعليمية األخرى)
وعالقتها مبتغريات أخرى عثل التفكري ،والدافعية ،واملثـابرة
األكادميية ،والتحصيل الدراسي.
 .5إجراء دراسات شبه جتريبية حول تأثري أو فاعلية استخدام
أساليب التعلم يف بعض املتغريات.

عل ــى نش ــاط األس ــتاذ ،واسـ ـرتاتيجيات الت ــدريس القائم ــة عل ــى
نشـ ــاط األسـ ــتاذ والطالـ ــب ،وقـ ــد يعـ ــزو الباحـ ــث ذلـ ــك إىل أن
طالب اجلاععة اسإسالعية الذين يتبنون أسلوب التعلم املتشارك
يفض ــلون اسـ ـرتاتيجيات ال ــتعلم القائم ــة عل ــى نش ــاط الطال ــب،
والقائمــة علــى نشــاط األســتاذ ،والقائمــة علــى نشــاط األســتاذ
والطال ـ ــب وعنه ـ ــا االسـ ـ ـرتاتيجيات امل ـ ــذكورة أع ـ ــال إض ـ ــافة إىل
االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات ارتي ـ ـ ـ ـ ــة :اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية اااض ـ ـ ـ ـ ــرة واسإلق ـ ـ ـ ـ ــاء،
واسـ ـ ـرتاتيجية س ـ ــرد القصـ ـ ـ  ،واسـ ـ ـرتاتيجية اااض ـ ــرة املعدل ـ ــة،
ويفســر الباحــث ســبب تفضــيل طــالب اجلاععــة اسإســالعية عــن
ذوي أســلوب الــتعلم املتشــارك اسـرتاتيجيات التــدريس الســابقة؛
ألهن ــم يتمتع ــون بالنش ــاط وح ــب املش ــاركة يف أنش ــطة القاع ــات
الدراس ـ ــية كاملناقش ـ ــات واااضـ ـ ـرات الدراس ـ ــية ،والتواص ـ ــل ع ـ ــع
زعالئهم وعساعدهتم يف تعليمهم الـدروس ،وحتمـل املسـؤوليات
اليت يكلفون هبا ،كما أن لديهم قدرة كبرية على التعلم الـذا ،
واملشــاركة يف األنشــطة املتنوعــة ،وتنفيــذ األعم ـ ـ ـ ـال اسإضـ ـ ـافيـ ـ ـ ـ ـ ـة
املتعلقة بالدروس.
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Abstract: The research aimed at investigating teaching strategies according to the preferred learning styles among the
students of the Islamic University in Madina. Sample of the research consisted of 301 students (in the fifth through eighth
levels). The research utilized the descriptive method in gathering data. Two instruments were developed in the research,
including the learning styles scale, as well as, a questionnaire for finding out the teaching strategies. Findings of the research
indicated the preference of the students of the Islamic university for the cooperative learning style, followed by the dependent
learning style, then the collaborative learning style. The results indicated, also, the preference of the students for teaching
strategies that are based on the activity of the professor and the student, and finally the student activity-based strategies.
Results indicated, also, that there were no differences in all the preferred learning styles among the students of the Islamic
University in Madina, due to the two variables of the study level and the continent. However, a difference was found in the
learning styles due to the variable of the type of college, in favor of the scientific colleges, and the grade point average, in
favor of the students who obtained the grade of excellence. There were no statistically significant differences in the teaching
strategies due the demographic variables (type of college, continent, and study level). Results of the research indicated, also,
a statistically significant correlation between the preferred learning styles among the Islamic University students and the
teaching strategies.
Key words: Learning and Thinking, Learning Outcomes, Grasha-Riechmann sacale dimensions, Cognitive Style.
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القيم الجمالية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى في األردن
(دراسة تحليلية)
محمود جمال السلخي
قسم العلوم الرتبوية  -جامعة البرتا اخلاصة

قدم للنشر 1440/5/6هـ  -وقبل 1440/8/11هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل حتليل القيم اجلمالية املتضمنة يف حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل ،ولتحقيق ذلك ،مت بناء قائمة
للقيم اجلمالية الواجب تضمينها يف حمتوى تلك الكتب ،تضمنت القائمة أربعة جماالت رئيسة هي :مجال الكون ،ومجال اإلنسان ،ومجال السلوك،
ومجال القول .وبعد التحقق من صدق القائمة ،مت بناء بطاقة حتليل احملتوى ،واستخدامها يف حتليل حمتوى الكتب ،أظهرت نتائج التحليل ما يأيت:
احتل جمال مجال السلوك الرتبة األوىل بـ ( )154تكرارا ،مث جمال مجال اإلنسان بـ ( )101تكرار ،وتالمها جمال مجال الكون بـ ( )38تكرارا ،وأخيا جاء
جمال مجال القول بالرتبة األخية بـ ( )36تكرارا .كما أشارت النتائج إىل أن هناك توازنا معكوسا يف تكرارات القيم اجلمالية يف جماالهتا الثالثة األوىل،
إىل جانب تراجع منو القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث األساسي.
الكلمات المفتاحية :اإلسالم ،األخالق ،اجلمال ،الكتاب.
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المقدمة:

إ ّن أول وأمجل صورة من صور اجلمال يف اإلسالم القرآن
الكرمي ،فقد وجد العرب فيه أرقى صور اجلمال اللفظي يف
البالغة ،فهو يف مجاله معجزة ،وبذلك يكون قد مجع بني
املعجزة اجلمالية واملعجزة العقلية (القرضاوي.)10 ،1996 ،
اهتم القرآن الكرمي باجلمال ،فقد ورد ذكر اجلمال
ّ

إ ّن مجال لغة القرآن مقتصر عليها وحدها دون سائر
اللغات ،كيف ال وهي لغة البيان واإلجياز والبالغة ،وهي اليت
وسعت كل لغة ،وحوت بوعائها الفياض كل قيمة مجالية،
فصورت الكون بأهبى حلته ظاهرا وباطنا؛ ففي كل ظاهرة برز
إشراق اللغة دقة يف الوصف وغاية يف قيم اجلمال الذي
حيمله بكل آية من آياته حيث يف روحها عربة املقام يف
مقصد املقال ،وأثر احملدث يف تكوين احلدث ،بل أثر سحرها
يف تشكيل سلوك الناس ،واستجابتهم ملعانيها املتألقة يف
روعة التعامل وشىت جماالت احلياة ،إذ لوال مجاهلا اآلخذ
باأللباب ملا استقام النسق اإلنساين من حيث حفظ ما أثر
من عادات وتقاليد وطقوس وعبادات ،توجه مبا حتمل من
معاين اجلمال هذا الكائن اجلميل خبلقه وتكوينه إىل التعرف
على خالق الكون وإدراك معىن وجوده يف إفراده بالعبودية.
ويعد احلديث عن اجلمال أصال يف اإلسالم ،فعن عبد

ومشتقاته ( )8مرات ،كما بينه عبد الباقي ( .)1981ولفظ

مجال ورد مرة واحدة يف القرآن الكرمي ،يف قوله تعاىل  :اولا ُك ْم
ي
فييها امج ٌ ي
ني تا ْسار ُحو ان( سورة النحل.)6 ،
ا ا
ني تُ يرحيُو ان اوح ا
ال ح ا
يذكر قطب ( )2003يف تفسي اآلية الكرمية :ويف اخليل
والبغال واحلمي تلبية للضرورة يف الركوب ،وتلبية حلاسة
اجلمال يف الزينة) :لرتكبوها وزينة) .وهذه اللفتة هلا قيمتها يف
بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة ،فاجلمال عنصر
ت لا ُك ْم
أصيل يف هذه النظرة وليست النعمة :قا ا
ال با ْل اس َّولا ْ
مجيل عسى اللَّه أا ْن يأْتيي يِن هبييم اي
ي
مجيعا هي
أانْـ ُف ُس ُك ْم أ ْامرا فا ا
صْبـٌر ا ٌ ا ا ُ ا ا ْ
جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب؛ بل تلبية

قال)) :اال يا ْد ُخل ا ْجلانَّةا ام ْن
اهلل بن مسعود ،عن النيب
ب
ال اذ َّرةٍ يم ْن كي ٍْرب .قا ا
اكا ان ييف قاـ ْلبي يه يمثْـ اق ُ
الر ُج ال ُيحي ُّ
ال ار ُج ٌل :إي َّن َّ
ي
أا ْن ي ُكو ان ثـاوبهُ حسنا ونـا ْعلُهُ حسناة ،قا ا ي
ب
يل ُيحي ُّ
ا
ُْ ا ا ا
ال :إ َّن اهللا امج ٌ
اا
ي
ط الن ي
َّاس(( (النيسابوري،
ال ،الْكْبـُر باطاُر ْ
ْ
اجلا ام ا
احلا ِّق ،او اغ ْم ُ
 ،2000ج ،1ص ،93:حديث رقم.)91 :
فجمال اهلل تعاىل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ،وأما

األشواق الزائدة على الضرورات ،تلبية حاسة اجلمال ووجدان
الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجته.
مجيل ومجيال ( )7مرات ،كما يف قوله تعاىل:
وورد لفظاٌ :
وجاءو علاى قا يم ي
يص يه بي ادٍم اك يذ ٍ
ت لا ُك ْم
ب قا ا
ال با ْل اس َّولا ْ
اا ُ ا
مجيل واللَّه الْمستاـعا ُن علاى ما تا ي
ي
ص ُفو ان
أانْـ ُف ُس ُك ْم أ ْامرا فا ا
صْبـٌر ا ٌ ا ُ ُ ْ ا ا ا
(سورة يوسف )18 ،وقوله تعالىيإنَّه هو الْعلييم ْ ي
يم( سورة
احلاك ُ
ُ ُا ا ُ
ي
ي
ك إي ْن
َّيب قُ ْل أل ْازاواج ا
يوسف ،)83 ،وقال تعاىل :ياا أايـُّ اها الني ُّ
ُت تُ يرْد ان ا ْحلايااةا ُّ
ُسِّر ْح ُك َّن
ُكْن ُ َّ
الدنْـياا اويزيناتاـ اها فاـتاـ اعالا ْ ا
ني أ اُمتـ ْ
ِّع ُك َّن اوأ ا
سراحا اي
مجيال( سورة األحزاب.)28 ،
اا

مجال ذاته وما هو عليه فأمر ال يدركه سواه ،قال تعاىل:
السمو ي
ي
ات او ْاأل ْار ي
ض اج اع ال لا ُك ْم يم ْن أانْـ ُف يس ُك ْم أ ْازاواجا
فااطُر َّ ا ا
يي
ي
ي
س اك يمثْلي يه اش ْيءٌ اوُه او
اوم ان ْاألانْـ اعام أ ْازاواجا يا ْذ ارُؤُك ْم فيه لاْي ا
ي
َّ ي
يع الْباصيُ( سورة الشورى ،)11 ،وقال تعاىل  :اواَلْ
السم ُ
اح ٌد( سورة اإلخالص .)4 ،وأمساؤه تعاىل
يا ُك ْن لاهُ ُك ُفوا أ ا

وحث القرآن الكرمي على الزينة كمظهر مجايل ،فدعا إىل
ّ
اعتناء املسلم مبظهره ،وأخذ زينته عند الذهاب إىل املسجد،
قال تعاىل :ياا بايِن آا اد ام ُخ ُذوا يزيناتا ُك ْم يعْن اد ُك ِّل ام ْس يج ٍد اوُكلُوا
ي
ني( سورة األعراف،
اوا ْشاربُوا اواال تُ ْس يرفُوا إينَّهُ اال ُيحي ُّ
ب الْ ُم ْس يرف ا
.)31

كلها حسىن ،وصفاته كلها صفات كمال ،وأفعاله كلها

حكمة وعدل ورمحة.
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والقيم جمموعة من القواعد واملعايي واملوجهات اليت تدعو
إىل التحلي بالسلوك اجلمايل ،واليت ميكن للرتبية نقلها
وتنميتها عن طريق التنشئة االجتماعية والتفاعل يف املواقف
التعليمية ،مما جيعل الطالب قادرا على إدراك التكامل
والتناسق يف خلق اهلل تعاىل ،وتقدير ما هو مجيل ذو قيمة
خلقية أو عملية (العمري.)2010 ،
إ ّن اكتساب الطالب القيم اجلمالية يعد ضرورة إنسانية؛
ملا هلا من أمهية وأثر كبيين على الفرد واجملتمع ،فينعكس على
سلوكه ،فيصبح مرهف احلس ،متذوقا اجلمال ،رقيق املشاعر
والوجدان .وتسعى إىل تنظيم عالقة الفرد بذاته ،عندما توحي
له بضرورة التعامل الراقي مع مشاهد الكون واحلياة ،وتعمل
على تكوين عالقة الفرد باجملتمع على أساس التعاون
والتكافل االجتماعي.
فالتحلي بالقيم اجلمالية يرقق مشاعر األفراد ،فال تنافر
وال أحقاد ،فيكون السالم االجتماعي يف أمجل معانيه إىل
جانب أهنا تسمو بالفرد ليتجاوز ذاته إىل اآلخرين ،فال صراع
وال أنانية ،فيكون التكافل االجتماعي يف أمجل صورة
(الشربيِن.)2005 ،
والقيم اجلمالية هي احلكم الذي يصدره الفرد على كل ما
هو مجيل من خالل تذوقه مجال البيئة اليت يعيش فيها ،أو
من خالل نشاطه املعريف وعالقته االجتماعية اليت يقوم هبا؛
ليحصل على الراحة واملتعة (الربيعي.)2003 ،
وتتمثل القيم اجلمالية يف اآلداب والتوجيهات اليت جتعل
اإلنسان يتنبه إىل اجلوانب اجلمالية يف الكون واحلياة ،ويشعر
هبا بروحه وقلبه وفكره ووجدانه ،ويتذوقها ،ويستمتع هبا.
فالقيم اجلمالية تعكس اهتمام الفرد وميله إىل كل ما هو
مجيل يف مجيع جماالت احلياة (عثمان والدغيدي.)2008 ،
ويؤكد شوي ( )Choi,2001أ ّن االهتمام بالقيم اجلمالية من
العوامل املهمة يف حتقيق التميز للطلبة ،وتنمية مشاعرهم
ووعيهم اجلمايل ،وحاستهم اجلمالية والذوقية.

واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي وهبه اهلل القدرة على
اإلحساس باجلمال وتذوقه يف كل ما يدركه حوله من مظاهر
احلياة ،فإلقاء نظرة متأملة يف الطبيعة حوله ،تطلعه على آية
من اجلمال الطبيعي الذي يظهر يف جمال الزهور والنجوم
والغروب والشروق ويف السماء املمتدة عرب األفق (املرسي،
.)2003
إ ّن اإلنسان لو تأمل الواقع املادي الذي يعيش ،لوجد يف
كل مايتعامل معه ضربا من ضروب اجلمال؛ فاحلياة بدون
إحساس باجلمال ،تبعث على السأم والشعور بامللل ،ولذا
وهب اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان حاسة الذوق اجلميل،
ويظهر ذلك من خالل انتقائه طعامه وشرابه ،واختياره
مالبسه ،ومتييزه األصوات ،وإدراكه اجلمال وتذوقه .فاجلمال
يشبع حاجة نفسية ال تقل أمهية عن احلاجة املادية (ياسني،
.)2009
ويؤكد ابن القيم ( )1983أ ّن اجلمال يف اإلسالم ظاهر
خص اهلل هبا بعض الصور
وباطن ،فأما اجلمال الظاهر فزينة ّ
احلا ْم ُد ليلَّ يه
عن بعض ،وهي من زيادة اخللق قال تعاىلْ  :
اط ير َّ ي
ضجي
فا ي
اع يل الْ ام االئي اك ية ُر ُسال أ ي
اجني اح ٍة
ُويل أ ْ
الس ام اوات او ْاأل ْار ي ا
اخلاْل يق اما يا اشاءُ إي َّن اللَّها اعلاى ُك ِّل
يد ييف ْ
اع يايز ُ
امثْـ اىن اوثُاال ا
ث اوُربا ا
اش ْي ٍء قا يد ٌير) سورة فاطر .)1،وأما اجلمال الباطن فهو
احملبوب بذاته ،وهو مجال العقل والعلم واجلود والعفة
والشجاعة ،وهو حمل نظر اهلل من عبده ،وموضع حمبته ،وهذا
ص اويرُك ْم
يظهر جليا يف قوله
(( :إي َّن اهللا اال يـاْنظُُر إي اىل ُ
اوأ ْام اوالي ُك ْم ،اولاكي ْن يـاْنظُُر إي اىل قُـلُوبي ُك ْم اوأ ْاع امالي ُك ْم)) (النيسابوري،

 ،2000ج ،4ص ،1987 :حديث رقم.)2564 :

ويؤكد وايلد ( " (Wilde, 1966, 35أ ّن اجلمال نوع من
العبقرية ،بل هو أرقى من العبقرية ،إنه ال حيتاج إىل تفسي،
فهو من احلقائق العظيمة يف هذا العاَل ،إنه مثل شروق
الشمس ،أو انعكاس صدفة فضية نسميها القمر على

صفحة املياه املظلمة".

49

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 65الرياض (صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

 تنمية القدرة على اإلبداع ،فاخلربة اجلمالية جيب أنتكون ذات منط متميز وابتكاري لكي تصبح خربة مربية.
يرى إيتيان سورو (( )Etienne Sauriauيف عبد احلميد،
 )2001أ ّن للطفل حاجات مجالية مغايرة حلاجات الشباب
اجلمالية ،ولذا ينبغي ضرورة مراعاة الفروق الفردية العمرية
والنفسية واالجتماعية يف دراسة اجلمال.
إ ّن الطفل ذا اإلحساس باجلمال لديه القدرة على التمييز
بني الشيء السار والشيء املنفر ،ولديه القدرة على تنظيم
األشكال حبيث تؤدي إىل شكل متناسق واستخدام األلوان
بانسجام (أبو زيد.)2009 ،
ولذا ،يرى الشربيِن ( )2005أ ّن على معلمي الصفوف
الثالثة األوىل بشكل خاص إبراز القيم اجلمالية يف كل ما
حييط بالطلبة ،وهذا يعتمد على مجال غرفة الصف اليت جيب
أن تكون جذابة وأنيقة بقدر املستطاع ،وأن تزين ببعض
اللوحات املناسبة ألعمار الطلبة مع مراعاة تغييها من حني
آلخر.
أهم النظريات اليت فسرت اجلمال ،واليت يتبناها
ومن ّ
الباحث النظرية املعرفية ،اليت تؤكد أ ّن التفضيل اجلمايل يتم
بتأثي العمليات العقلية وليس فقط خبصائص املثيات ،وأ ّن
علم اجلمال فرع من فروع علم النفس املعريف ،وأ ّن تلقي
اخلربة اجلمالية يتأثر بعمليات اإلدراك والوعي واالنتباه والتذكر
والتحليل (الشليب والشاذيل.)2009 ،
إ ّن االلتزام بالقيم اجلمالية واجب على كل إنسان مهما
كان معتقده ،وهي يف حق املسلم أوجب وألزم .وهذه القيم
ال تتوقف عند زمن من األزمان ،أو قوم من األقوام بل هي
مستمرة  .فهي تتجلى يف اجملتمع عرب العصور؛ ملعرفة طبيعة
تفاعلها مع مجيع السلوكيات ،ومستوى قدرهتا على صناعة
التحوالت الكربى يف تاريخ البشرية واالستفادة من ذلك يف
بناء احلال واملستقبل (الصمادي)2003 ،
وتؤكد دراسة حممد وخلف ( )2015أ ّن القيم اجلمالية
هادية القيم السلوكية ،فالفرد يكتسبها عن طريق أساليب

والقيم اجلمالية هي اليت توجه الفرد إىل تذوق مظاهر
اجلمال املختلفة ،وتربيه وهتذبه إىل كل ما هو مجيل؛ كي
ينظر إىل اجملتمع نظرة مجالية.
وتربز أمهية القيم اجلمالية للفرد واجملتمع فيما يأيت
(الشربيِن2005 ،؛ كشيك2014 ،؛ :)Orsinger,2014
 تنمية التذوق اجلمايل لإلنسان جتاه واقعه املعيش ،وتطويرقدراته على تلقي كل ما هو مجيل يف الطبيعة .
 تأثيها على سلوك الفرد وتوجيهه ،فهي أحد األسس اليتحيدد يف ضوئها سلوكه الذي يرتبط بدوره بالصحة
النفسية.
 عالج املشكالت النفسية والسلوكية املنتشرة بني أفراداجملتمع.
 تأكيد الذات ،وهتذيب السلوك ،وبناء الشخصيةاإلنسانية السوية.
 تنمية املنحى اإلمياين يف نفوس النشء  ،وتربيتهم علىاجلزم والتصديق بوجود اهلل من خالل آثاره وآياته
الكونية.
 تنمية املنحى االجتماعي :تُ ابىن العالقات اإلنسانيةاالجتماعية على أسس مجالية من خالل التواصل مع
اآلخرين ،واملشاركة يف العمل اجلماعي والتعاوين حني
يقيمها اإلنسان على أساس من احلب والتسامح
والتكافل االجتماعي.
 تنمية املنحى األخالقي :فالقيم اجلمالية وسيلة الفرد يفتنمية التذوق اجلمايل ،وتكوين املعايي اليت تساعد الفرد
على متييز اجلميل من القبيح  ،كما تسهم يف تطور احلس
اجلمايل األخالقي من خالل الرمحة واإليثار وغيها.
 تنمية املنحى النفسي :فالقيم اجلمالية تسهم يف نشراملفاهيم النفسية لدى الفرد واجملتمع ،فهي تسهم يف
إدخال الفرح والسعادة يف نفوسهم من خالل األنشطة
املختلفة اليت يقومون هبا ،فهي تتيح هلم فرصة التنفيس
عن الضغوط النفسية.
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والقيم اجلمالية يف الرتبية اإلسالمية ربانية املصدر ،أي إ ّن
مصدرها اهلل عز وجل ،وما أمر هبا إال ملا فيها من خي
عميم ،ونفع كبي للفرد واجملتمع.
ومن خالل تتبّع الباحث القيم اجلمالية يف الكتاب
والسنة ،أمكن تصنيفها إىل أربعة جماالت :مجال الكون،
ومجال اإلنسان ،ومجال السلوك ،ومجال القول.

الرتبية ،كما يكتسب قواعد االنضباط االجتماعي ،ومبادئ
األخالق والدين ومعايي السلوك .فيلتزم بآداب السلوك
ويتكيف معها ويتفاعل مبوجب معطياهتا.
وتكتسب القيم اجلمالية لدى األفراد عن طريق القدوة
واملربني سواء آباء
احلسنة الصاحلة املتمثلة برسول اهلل
أهم األساليب املؤثرة يف غرس
كانوا أم معلمني ،فالقدوة من ّ
مجال اإلنسان ومجال الكون ومجال القول ومجال السلوك ،إىل
جانب دورها يف منائها لدى النشء .ولذا ،ينبغي أن حترص
مناهج الرتبية اإلسالمية على إظهار القيم اجلمالية يف حياة

المجال األول :القيم الجمالية في الكون:
جاءت اآليات القرآنية لتدرب عني املسلم على كيفية
النظر إىل الظواهر الكونية ،وتدرهبا على مواطن اجلمال
ي
السمو ي
ات او ْاأل ْار ي
ض اوإي اذا
واإلبداع االهلي ،قال تعاىل :باد ُ
يع َّ ا ا
ول لاهُ ُك ْن فاـيا ُكو ُن( سورة البقرة.)117 ،
ضى أ ْامرا فاإيَّمناا يـا ُق ُ
قا ا
ٍ
فانظر إىل دقة صنع اهلل يف قوله تعاىل :إينَّا ُك َّل اش ْيء اخلا ْقنااهُ
اها
بياق اد ٍر( سورة القمر .)49 ،وقوله تعاىل  :او َّ
الس اماءا بـاناـْيـنا ا
بيأاي ٍد وإينَّا لام ي
وس ُعو ان( سورة الذاريات .)47 ،وقوله تعاىل:
ْ ا ُ
الدنْـياا بي يزينا ٍة الْ اكواكي ي
الس اماءا ُّ
ب( سورة الصافات،
إينَّا ازيـَّنَّا َّ
ا
.)6

من مجال القول ،إذ َل يبعث لعانا والشتاما،
الرسول
وإمنا بعث رمحة مهداة ،إىل جانب قيم الطهارة والتبسم
واالستئذان والصرب وغيها.
وتلفت دراسة اجلهِن ( )2003االنتباه إىل أ ّن قيم الطفل
املسلم اجلمالية تتعرض خلطر التشويه يف معناها ومبناها،
وخطر االبتعاد عن اإلطار اإلسالمي الذي يريب يف أصحابه
احلس اجلمايل ملنهج ورؤية تقرب بني تنمية القيم اجلمالية
وبني كمال اإلميان؛ نتيجة تداخل املصادر العصرية مع
املصادر اإلسالمية األصيلة ،األمر الذي بدأ يظهر يف
سلوكيات األطفال وتصرفاهتم .ولذا ،جيب التأكيد على القيم
اجلمالية يف مجيع املناهج الدراسية وخاصة الرتبية اإلسالمية،
فمناهج الرتبية اإلسالمية متد الطلبة باحلقائق واملبادئ الالزمة
عن عالقة العبد بربه وبالكون وباحلياة وبنفسه واآلخرين.

عبادة التأمل يف
كانت أول عبادة قام هبا الرسول
مجال خلق اهلل ،وبديع صنعه يف السماء والقمر والنجوم
والقيايف والوديان واإلنسان ،مما يدل على التناسق ودقة
اإلتقان ،وهذه قيم مجالية ينبغي على املسلم االلتزام هبا؛ كي
يي
ي
ت(( :أ َّاو ُل اما
ني أانـ اَّها قاالا ْ
يسعد يف حياته .اع ْن اعائ اشةا أ ُِّم املُْؤمن ا
ي َّ ي
ول اللَّ يه ا َّ
الرْؤياا
ئ بييه ار ُس ُ
الو ْح يي ُّ
بُ يد ا
صلى اهللُ اعلاْيه او اسل ام م ان ا
ي
َّ ي
ت يمثْ ال فاـلا يق
الصاحلاةُ ييف النـ َّْوم ،فا اكا ان الا يـاارى ُرْؤياا إيَّال اجاءا ْ
ٍ
َّث
ُّ
ب إيلاْي يه اخلاالاءُ ،اواكا ان اَيْلُو بيغاا ير يحاراء فاـياتا احن ُ
الصْب يحُ ،مثَّ ُحبِّ ا
ات ي
ي
يي
َّ ي
ع إي اىل
الع ادد قاـْب ال أا ْن يـاْن يز ا
ايل اذ او ا
فيه  -اوُه او التـ ا
َّعبُّ ُد  -الليا ا
يي
ي
كُ ،مثَّ يـاْريج ُع إي اىل اخ يدجياةا فاـياتاـازَّوُد لي يمثْلي اها ،اح َّىت
أ ْاهل يه ،اويـاتاـازَّوُد ل اذل ا
ٍ
ال:
ال :اقْـارأْ ،قا ا
ك فاـ اق ا
اجاءاهُ احلا ُّق اوُه او ييف اغا ير يحاراء ،فا اجاءاهُ امللا ُ
ا
« اما أاناا بياقا ير ٍئ( ))....البخاري ،2001 ،ج ،1ص،7:
حديث رقم.)3 :

القيم الجمالية في الكتاب والسنة:

حثت الرتبية اإلسالمية على اجلمال والنظافة والنظام على
ودليل على
اعتبار أ ّن ذلك طريق من طرق معرفة اهلل تعاىلٌ ،
عظمته وعظمة خلقه ،وصالحية دينه لكل زمان ومكان .
قال تعاىل :إينَّا اج اع ْلناا اما اعلاى ْاأل ْار ي
ض يزيناة اهلاا ليناْبـلُ اوُه ْم أايـُّ ُه ْم
اح اس ُن اع امال( سورة الكهف ،)7،وقال تعاىل  :اخلا اق
أْ
َّ ي
ص اوارُك ْم اوإيلاْي يه
ض بي ْ
الس ام اوات او ْاأل ْار ا
ص َّوارُك ْم فاأ ْ
اح اس ان ُ
احلا ِّق او ا
الْم ي
صيُ( سورة التغابن.)3 ،
ا
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ي ي
ت أايْ يديناا أانْـ اعاما فاـ ُه ْم
تعاىل :أ ااواَلْ يـاارْوا أانَّا اخلا ْقناا اهلُ ْم ممَّا اعملا ْ
ي
اها اهلُ ْم فا يمْنـ اها ارُكوبـُ ُه ْم اويمْنـ اها ياأْ ُكلُو ان ،اواهلُ ْم
اهلاا امال ُكو ان ،اوذالَّلْنا ا
ي
ي
ب أافا اال يا ْش ُكُرو ان( سورة يس.)73 -71 ،
ف ايها امنااف ُع اوام اشا ير ُ
ي
ك لا ُك ْم
ض ام ْهدا او اسلا ا
وقال تعاىل :الَّذي اج اع ال لا ُك ُم ْاأل ْار ا
ي
السم ياء ماء فاأاخرجناا بييه أ ْازواجا يمن نـاب ٍ
ي
ات
ف ايها ُسبُال اوأانْـازال م ان َّ ا ا ْ ا ْ
ْ ا
ا
اش َّىتُ ،كلُوا وارعوا أانْـعام ُكم إي َّن ييف اذليك اآلاي ٍ
ات يأل ي
ُّهى
ُويل النـ ا
ا ا
ا ْ اْ ا ا ْ

إ ّن االستمتاع جبمال الكون يشبع حاجة نفسية عند
اإلنسان ،فهو يشعره بالراحة النفسية واالطمئنان ،ويعمق
تفكيه ،ويزيد من إميانه .ولذا جاءت آيات كثية يف القرآن
حتض على إعمال الفكر والعقل والنظر يف الكون؛
الكرمي ّ
الس ام ياء
احلق ،قال تعاىل :أافاـلا ْم يـاْنظُُروا إي اىل َّ
للوصول إىل ّ
ض
َّاها اواما اهلاا يم ْن فُـُر ٍ
فاـ ْوقاـ ُه ْم اكْي ا
اها اوازيـَّن ا
ف بـاناـْيـنا ا
وج ،او ْاأل ْار ا
يج،
اها اوأالْ اقْيـناا في ايها اراو ياس اي اوأانْـباْتـناا في ايها يم ْن ُك ِّل ازْو ٍج اهبي ٍ
ام اد ْدنا ا
ي
صرة ويذ ْكرى لي ُك ِّل اعْب ٍد ُمني ٍ
يب( سورة ق.)8-6 ،
تاـْب ا ا ا

(سورة طه .)54-53 ،ويفسر القرطيب ( ،2006ج)80 ،7
اآلية الكرمية حبث القرآن الكرمي على األكل ورعي األنعام

وهو أمر إباحة ،وأكد معىن وارعوا أي من رعت املاشية

ولذا ،يظهر اهتمام القرآن الكرمي باجلمال ،بلفت النظر

إىل ما يف الكون من آيات ودالئل عظيمة ،تدل على دقة

الكأل ،ورعاها صاحبها أي أسامها وسرحها؛ إ ّن يف ذلك
آليات ألويل النهى أي العقول.

واألرض واإلنسان وباقي املخلوقات ما علمنا منها وما

قال(( :إ اذا
وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أ ّن رسول اهلل
اخلي ْ ي
ي
اإلبيل احظَّ اها يم ان ْاأل ْار ي
ض ،اوإي اذا
اسافاـ ْرُْمت ييف ْ
صب ،فاأ ْاعطُوا ْ ا
سافاـرُمت ييف َّ ي
السْيـار ،اوإي اذا اعَّر ْستُ ْم بياللَّْي يل،
اس ير ُعوا اعلاْيـ اها َّ
ا ْْ
السناة ،فاأ ْ
فا ي
يق ،فايإنـ اَّها امأْ اوى ا ْهلااو ِّام بياللَّْي يل)( (النيسابوري،
اجتانبُوا الطَّ ير ا
ْ
 ،2000ج ،3ص ،1525 :حديث رقم.)1926 :
ول اللَّ يه
ال :أ ْارادفايِن ار ُس ُ
و اع ْن اعْب يد اللَّ يه بْ ين اج ْع اف ٍر ،قا ا
يل ح يديثا اال أُحد ُ يي
ات يـوٍم ،فاأ ي
احدا من
ِّث به أ ا
ا
اسَّر إ اَّ ا
ا
اخ ْل افهُ ذا ا ا ْ
ي
الن ي
اجتي يه
ول اللَّ يه
استاتاـار بييه ار ُس ُ
اح ُّ
ب اما ْ
حلا ا
َّاس ،اواكا ان أ ا
ي ي
ي
صا ير
ش اَنْ ٍل ،قا ا
ال :فا اد اخ ال احائطا لار ُج ٍل من ْاألانْ ا
اه ادفا ،أ ْاو احائ ا
َّيب
اح َّن او اذ ارفا ْ
فايإ اذا امجا ٌل ،فاـلا َّما ارأاى الني َّ
ت اعْيـنااهُ ،فاأاتااهُ
ي
ب اه اذا
َّيب
ت ،فاـ اق ا
ال (( :ام ْن ار ُّ
الني ُّ
فا ام اس اح ذفْـاراهُ فا اس اك ا
ي
ال :ييل
اجلا ام يل ،لي ام ْن اه اذا ْ
ْ
صا ير فاـ اق ا
اجلا ام ُل؟)) ،فا اجاءا فاـىت م ان ْاألانْ ا
ي
ي يي ي
يم ية الَّييت
ول اللَّ يه .فاـ اق ا
ياا ار ُس ا
ال(( :أافا اال تاـتَّقي اللَّها يف اهذه الْباه ا
َّك ُيجتيعُهُ اوتُ ْدئيبُهُ)) (أبو
اها؟ ،فاإينَّهُ اش اكا إي ايلَّ أان ا
املَّ اك ا
ك اللَّهُ إييَّ ا
داود ،2009 ،ج ،4ص ،200 :حديث رقم.)2549 :
وحث اإلسالم على غرس النبات واالعتناء هبا؛ ملا تضفي
ّ

صنع اهلل وإتقانه يف خلق الشمس والقمر والكواكب والنجوم
جهلنا .أفال يتدبر اإلنسان بتوجيهات اهلل تعاىل بالنظر (أفال
ينظرون) والتفكر (أفال يتفكرون) ،والتبصر (أفال يبصرون)؛
ليى عظمة اهلل ومجال خلقه .ويرى الباحث أنه إذا أردنا
معرفة اهلل حق املعرفة ،فلنقرأ كتابه بتدبر ،قال تعاىل :أافا اال
يـتا ادبـَّرو ان الْ ُقرآا ان أ ْام اعلاى قُـلُ ٍ
وب أاقْـ افا ُهلاا( سورة حممد.)24 ،
ْ
ا ُ
ي
ولننظر إىل أنفسنا بتبصر ،قال تعاىل  :اوييف أانْـ ُفس ُك ْم أافا اال
تُـب ي
صُرو ان( سورة الذاريات .)21 ،ولننظر إىل خلقه وآياته
ْ
املبثوثة يف الكون ،قال تعاىل :أافا اال يـانْظُرو ان إي اىل ْي
ف
اإلبي يل اكْي ا
ُ
خليقت ،وإي اىل َّ ي
ي
ي
ي
ف
ت ،اوإي اىل ْ
ف ُرف اع ْ
اجلباال اكْي ا
الس اماء اكْي ا
ُا ْ ا
ي
ي
ت ،اوإي اىل ْاأل ْار ي
ت( سورة الغاشية-17 ،
ف ُسط اح ْ
نُصبا ْ
ض اكْي ا
 .)20أفال ينظرون إىل اإلبل فيعتربون هبا ،ويعلمون أ ّن القدرة

اليت قدر هبا على خلقها ،لن يعجزه خلق ما شاهبها .وكذا

اجلبال واألرض (الطربي.)2001 ،
ومن القيم اجلمالية املهمة يف جمال مجال الكون ،واليت
تعد أساسية لطلبة الصفوف الثالثة األوىل ،واليت ينبغي

على حياة اإلنسان من مجال وراحة نفسية وسعادة ،وجعل

غرسها واالهتمام هبا ،قيمة رعاية النباتات واحليوانات .فقد

حث القرآن الكرمي على حق
العناية هبا قرىب هلل تعاىل ،فقد ّ

أكد القرآن الكرمي والسنة النبوية على هذه القيمة ،فقال
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النبات يف الرعاية واالهتمام ،قال تعاىل  :اوييف ْاأل ْار ي
ض قيطا ٌع
اب وزر ي
متجا يورات وجن ي
يل يصْنـ اوا ٌن او اغْيـُر
َّات م ْن أ ْاعنا ٍ ا ا ْ ٌ
ُا ا ا ٌ ا ا ٌ
ع اواَن ٌ
ٍ
يصْنـو ٍان يس اقى يمبااء و ي
ض اها عالاى بـا ْع ٍ
ض ييف
اح ٍد اونـُ اف ِّ
ض ُل بـا ْع ا
ا ُْ
ا
ٍ
ي
ي
ي
ٍ
ك اآلاياات ل اق ْوم يـا ْعقلُو ان( سورة الرعد.)4 ،
ْاألُ ُك يل إي َّن ييف اذل ا
س ب ين مالي ٍ
ول اللَّ يه
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
ك ار يض اي اللَّهُ اعْنهُ ،قا ا
وعن أانا ي ْ ا
ي
ي
يٍ ي
س اغ ْرسا ،أ ْاو يـاْزارعُ ازْرعا ،فاـياأْ ُك ُل منْهُ
 (( :اما م ْن ُم ْسلم يـاغْر ُ
ي
يي
ي
ص ادقاةٌ)) (البخاري،
يمةٌ ،إيَّال اكا ان لاهُ به ا
طاْيـٌر أ ْاو إنْ اسا ٌن أ ْاو اهب ا
 ،2001ج ،1ص ،226 :حديث رقم.)2320 :
وجعل اإلسالم قيمة إماطة األذى عن الطريق قيمة مجالية
أساسية يف ميدان الرتبية؛ ملا هلا من أثر كبي يف مجال األرض،
ومجال الطبيعة اليت يعيش هبا اإلنسان ،عن أيب هريرة ،
ْ )) :ي
ض ٌع او اسْبـ ُعو ان  -أ ْاو
قال :قال رسول اهلل
اإلمياا ُن بي ْ
بي ْ ي
اها
ض ٌع اوستُّو انُ -ش ْعباة ،فاأافْ ا
ضلُ اها قاـ ْو ُل اال إيلاها إيَّال اهللُ ،اوأ ْادنا ا
اإلميا ي
ي
َّ ي ي
احلايااء ُش ْعباةٌ يم ان ْي
ان
إ اماطاةُ ْاألاذاى اع ين الطريق ،او ْ ُ
(((النيسابوري ،2000 ،ج ،1ص ،63 :حديث رقم.)35 :
وااللتزام بقيمة إماطة األذى عن الطريق توجب املغفرة،

ام ْشاربـا ُه ْم ُكلُوا اوا ْشاربُوا يم ْن يرْزيق
يي
ين( سورة البقرة.)60 ،
ُم ْفسد ا

اللَّ يه اواال تاـ ْعثاـ ْوا ييف ْاأل ْار ي
ض
عن
وهنى رسول اهلل

الضرر بصفة عامة ،ويدخل يف هذا الباب اإلضرار بالبيئة،
الص يام ي
ت (( :أ َّ
ضى أا ْن
ول اللَّ يه
ان ار ُس ا
ف اع ْن عُبا ااد اة بْ ين َّ
قا ا
اال ضرر واال ي
ضار اار(( (ابن ماجه ،د .ت ،ج ،2ص،784 :
ا اا ا
حديث رقم.)2340 :
المجال الثاني :القيم الجمالية في اإلنسان:
اهتم اإلسالم باإلنسان مبكوناته الثالثة اجلسم والعقل
ّ
والروح ،وأكد على إبراز القيم اجلمالية فيه ،فقد حث على
قيمة حسن املظهر ،وإبداء الزينة ،كما يف قوله تعاىل :ياا بايِن
آا اد ام ُخ ُذوا يزيناتا ُك ْم عيْن اد ُك ِّل ام ْس يج ٍد اوُكلُوا اوا ْشاربُوا اواال تُ ْس يرفُوا
ي
ني( سورة االعراف .)31 ،فينبغي أن
إينَّهُ اال ُيحي ُّ
ب الْ ُم ْس يرف ا
يكون املسلم يف أهبى حلة ،وأرقى طلة ،وقال تعاىل :ياا بايِن
ي
ي
ي
ي
ي
اس
آا اد ام قا ْد أانْـازلْناا اعلاْي ُك ْم لبااسا يـُ اواري اس ْوآات ُك ْم اوريشا اولبا ُ
التَّـ ْقوى ذاليك خيـر ذاليك يمن آاي ي
ات اللَّ يه لا اعلَّ ُه ْم يا َّذ َّكُرو ان
ا اٌْ ا ْ ا
ا
(سورة األعراف ،)26 ،وهذه اآلية الكرمية تدل أيضا على

 ،قال)) :بـاْيـنا اما ار ُج ٌل
عن أيب هريرة  ،أ ّن رسول اهلل
ي
اخارهُ ،فا اش اكار
ص ان اش ْو ٍك اعلاى الطَّ ير ييق فاأ َّ
مياْشي بيطا ير ٍيق ،او اج اد غُ ْ
اهللُ لاهُ ،فاـغا افار لاهُ(( (النيسابوري ،2000 ،ج ،3ص،1521 :
حديث رقم.)1914 :
حثّت الشريعة اإلسالمية على االعتناء بالبيئة واحملافظة

قيمة حسن املظهر.
وتتعدد القيم اجلمالية املتعلقة باإلنسان ،واليت ينبغي على
مناهج الرتبية اإلسالمية وكتبها العناية هبا ،وغرسها ،وتنميتها
وخباصة لدى النشء يف الصفوف األوىل من مرحلة التعليم
العام؛ ملا هلذه املرحلة من أمهية بالغة يف بناء الشخصية
أهم هذه القيم اجلمالية العناية باجلسد،
اإلميانية السوية .ومن ّ
والنظافة ،والطهارة ،والتطيب ،وتقليم األظافر ،ونظافة
األسنان ،وتربية حاسة الشم.
ومما يدلل على اهتمام اإلسالم هبذه القيم اجلمالية ،قوله
َّ ي
الص االةي فاا ْغ يسلُوا
ين آا امنُوا إي اذا قُ ْمتُ ْم إي اىل َّ
تعاىل :ياا أايـُّ اها الذ ا
وجوه ُكم وأاي يدي ُكم إي اىل الْمرافي يق وامسحوا بيرء ي
وس ُك ْم اوأ ْار ُجلا ُك ْم
ُُ ا ْ اْ ا ْ
اا ا ْ ا ُ ُُ
إي اىل الْ اك ْعباـ ْ ي
ضى أ ْاو اعلاى
ني اوإي ْن ُكْنتُ ْم ُجنُبا فااطَّ َّهُروا اوإي ْن ُكْنتُ ْم ام ْر ا
يي
س اف ٍر أاو جاء أ ي ي
ِّساءا فاـلا ْم
ا ْ اا ا
اح ٌد مْن ُك ْم م ان الْغاائط أ ْاو اال ام ْستُ ُم الن ا

عليها ،فحضت على احملافظة على نظافة الطريق؛ ملا يف ذلك
من خي للناس كافة ،وحذرت من أنواع التلوث البيئي

املختلفة ،ومن التلوث السمعي كالضوضاء ،والتلوث
البصري ،وغيها .كما دعت إىل احلفاظ على مصادر املياه،
وضرورة االقتصاد يف استخدامها ،حىت لو كان الفرد على هنر
جار ،ودعت إىل عدم تلويثها ،بل احملافظة على نظافة املياه،
ي
ي
اض ير ْ ي
اك
صا
وسى ل اق ْويم يه فاـ ُق ْلناا ْ
قال تعاىل  :اوإيذ ْ
ب ب اع ا
استا ْس اقى ُم ا
ت يمْنهُ اثْـناتاا اع ْشارةا اعْيـنا قا ْد اعلي ام ُك ُّل أُنا ٍ
اس
ْ
احلا اجار فاانْـ اف اجار ْ
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ايجتدوا ماء فاـتـي َّمموا صعييدا طايِّبا فاامسحوا بيوج ي
وه ُك ْم اوأايْ يدي ُك ْم
ُ ا اا ُ ا
ْ ا ُ ُُ
ي
يد لييُطا ِّهارُك ْم
يد اللَّهُ ليا ْج اع ال اعلاْي ُك ْم يم ْن احارٍج اولا يك ْن يُير ُ
يمْنهُ اما يُير ُ
اولييُتي َّم ني ْع امتاهُ اعلاْي ُك ْم لا اعلَّ ُك ْم تا ْش ُكُرو ان( سورة املائدة.)6 ،
عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل
(( :ا يلفطْارةُ
َخاْس ،أاو َخاْ ي ي
ي ي
ي
ف
س م ان الفطْارةي :اخلتاا ُن ،اواال ْست ْح اد ُاد ،اونـاْت ُ
ٌ ْ
ٌ
ي
ي ي
ي
ص الشَّا يرب)) (البخاري،2001 ،
يم األاظْ افا ير ،اوقا ُّ
اإلبْط ،اوتاـ ْقل ُ
ج ،7ص ،106 :حديث رقم.)5889 :
رسول اهللي
من كا ان
ا
وما رواه أبو هريرة  أ ّن ا
قالْ (( :
يكرمه)) (أبو داود ،2009 ،ج ،6ص،240 :
شعر ف ْل ْ
لهُ ٌ
حديث رقم .)4163 :وعن جاب ير بن ي
عبد اهلل قال :أتانا

المجال الثالث :القيم الجمالية في السلوك:
اهتم اإلسالم أّميا اهتمام بقيم مجال السلوك ،اليت تعتِن
ّ
حبسن املعاملة واألخالق والتصرف ،وهي مثرة من مثرات
اإلميان ،وهي داللة على االقتداء بالرسول الكرمي .
يرى الباحث ضرورة إكساب الطلبة منذ نعومة أظفارهم
هلذه القيم؛ من خالل القدوة الوالدية احلسنة ،والتأسي
باملعلمني ،وتنفيذا ملا يف املنهاج الدراسي ،األمر الذي يرتقي
بالطفل بعالقاته السلوكية مع اآلخرين.
ومن القيم املتعلقة جبمال السلوك اليت ينبغي الرتكيز عليها
يف تنشئة طلبة الصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم
العام ،مراعاة مشاعر اآلخرين ،وضبط االنفعاالت
والعواطف ،ومشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم ،واحرتام
الوقت ،والتأدب بآداب الطعام ،والتزام آداب السلوك،
واحرتام اآلخرين ،واالعتذار ،واالستئذان ،والتبسم يف وجه
أخيك ،والرتتيب واالنتظام ،وإتقان العمل (حممد والدوسري،
.)2013
والرتبية اإلسالمية تزخر جبمال السلوك ،بكثي من اآليات
الكرمية واألحاديث الشريفة ،اليت ينبغي للمسلم احلرص على
تطبيقها يف حياته .ومما يدل على قيمة الوقت واحرتامه قوله
ٱلصلا ٰوةا فاٱذ ُكُرواْ ٱللَّها قيياٰما اوقُـ ُعودا او اعلا ٰى
ضيتُ ُم َّ
تعاىل :فايإ اذا قا ا
ي
ي
ٱلصلا ٰواة اكانات اعلاى
ٱلصلا ٰواة إي َّن َّ
يمواْ َّ
ٱطمأنانتُم فاأاق ُ
ُجنُوبي ُكم فاإ اذا ا
يي
ني كيٰتابا َّموقُوتا( سورة النساء.)103 ،
ٱملُؤمن ا
ول اهللي
س ب ين مالي ٍ
:
ال ار ُس ُ
ال :قا ا
ك  ،قا ا
عن أانا ي ْ ا
ْ
ي
الص االة))
الص ِّ
ف ،يم ْن متاا يام َّ
ص ُفوفا ُك ْم ،فايإ َّن تا ْس يوياةا َّ
(( اس ُّووا ُ
(النيسابوري ،2000 ،ج ،1ص ،324 :حديث رقم.)433 :
وتربز قيمة الرتتيب واالنتظام من خالل احلديث الشريف.
وحث اإلسالم على اإلتقان وجعله من األساسيات يف
ّ
اإلسالم سواء أكان يف العبادات اليت يقوم هبا املسلم هلل
تعاىل ،أم يف األعمال الدنيوية اليت يقوم هبا ،واليت تعود عليه
بالنفع بطريقة مباشرة أو غي مباشرة ،قال تعاىل  :اوقُ يل

شعره ،فقال:
رسول اهلل
ُ
 ،فرأى رجال شعثا ق ْد ّ
تفرق ُ
((أما كان هذا جيد ما يُس ّكن به شعره؟)) ورأى رجال آخر
ثياب وسخةٌ ،فقال(( :أما كان هذا جيد ما يغسل به
عليه ٌ
ثوباه)) (أبو داود ،2009 ،ج ،6ص ،168 :حديث رقم:
.)4062
أنس بن ٍ
وعن ي
ُس ّكة
مالك قال(( :كانت للنّيب
يتطيّب مْنها)) (أبو داود ،2009 ،ج ،6ص ،239 :حديث
رقم.)4162 :
قال:
ا

رسول اهلل
وعن عائشة رضي اهلل عنها أ ّن ا
للرب)) (البيهقي ،2003 ،ج،1
السو ُاك امطْهرةٌ للف يم مرضاةٌ ِّ
(( ّ

ص ،55 :حديث رقم.)136 :

قال() :من
رسول اهلل
وعن أيب هريرة  أ ّن
ا
ا
ْ
اجلنابة ُمث راح يف الس ي
ي
ي
اعة األوىل
سل
اغتسل ا
ّ ا
ّ
يوم اجلمعة غُ ا
ا
ب
الساعة الثّانية فكأّمنا ّقر ا
فكأّمنا ّقر ا
ب بدنةْ ،
ومن ر ا
اح يف ّ
ي ي
ومن
الساعة الثالثة فكأّمنا ّقرب كبشا أقرنْ ،
بقرةْ ،
ومن ر ا
اح يف ّ
ي
ي
اح يف
الرابعة فكأّمنا ّقرب دجاجةْ ،
ومن ر ا
را
الساعة ّ
اح يف ّ
ي
ي
ي
حضرت
اإلمام
ب بيضة ،فإذا خر اج ُ
الساعة اخلامسة فكأّمنا ّقر ا
ّ
املالئكةُ يستمعو ان ال ّذكر)) (البخاري ،2001 ،ج ،2ص،3 :
حديث رقم .)881 :يدل هذا احلديث على قيمة مجالية
عظيمة يف اإلسالم ،وهي قيمة الطهارة والنظافة.
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ٱعملُواْ فاسيـرى ٱللَّه عملا ُكم ورسولُهۥ وٱمل ي
ؤمنُو ان او استُـارُّدو ان إي ا ٰىل
ُ اا
ا
ااا
اا ُ ي ُ ا ُ
ي
ي
يي
عملُو ان( سورة
ت
م
نت
ك
ا
مب
م
ك
ئ
ب
ن
ـ
ي
ـ
ف
ة
د
َّه
ٰ
ٱلش
و
يب
ٱلغ
م
ٰاعل ا ا ا ا اُ اُِّ ُ ا ُ ُ ا ا
التوبة .)105 ،وعن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل

ال(( :إيذاا اكانُوا ثاالاثاةٌ ،فاالا يـتاـنااج اثْـنا ي
ان ُدو ان
اللَّ يه
قا ا
ا ا
الثَّالي ي
ث)) (البخاري ،2001 ،ج ،8ص ،64 :حديث رقم:
.)6288
و ّأما االعتذار فهو قيمة سلوكية ،وهو عالمة قوة
الشخص وليس ضعفه ،واالعرتاف باخلطأ والعودة عنه ،بقول
الفرد " أنا آسف على ما بدر مِن" ،أو " أعتذر عن هذا
التصرف" .ورفْض االعتذار صورة من صور الكرب والعناد،
اليت ح ّذر اإلسالم منهما .فال ضي أن يكون املعلم قدوة
لطلبته إن أخطأ فيعتذر هلم ،وهذا ال ينقص من قدره وعلمه،
بل يكسب احرتامهم ،فهو هبذا السلوك يغرس فيهم قيمة
االعتذار الراقية.
حث ديننا احلنيف على االعتذار وقبول االعتذار ،فتوبة
ّ

قالَّ (( :
عمل أح ُدكم عمال
إن اهللا َّ
وجل ُّ
عز َّ
حيب إذا ا
أ ْن يتقناهُ)) (الطرباين ،1995 ،ج ،1ص ،275 :حديث رقم:
.)897
راعت الشريعة اإلسالمية قيمة االستئذان ،ونظمتها،
َّ ي
ين آا امنُوا
وبينت خطوات التعامل هبا ،قال تعاىل :ياا أايـُّ اها الذ ا
َّ ي
َّ ي
ي ي
احلُلُ ام
ين اَلْ يـاْبـلُغُوا ْ
ين املا اك ْ
ت أاْمياانُ ُك ْم اوالذ ا
ليا ْستاأْذنْ ُك ُم الذ ا
ي
ي
ٍ ي
ض ُعو ان
يمْن ُك ْم ثااال ا
ني تا ا
ص االة الْ اف ْج ير اوح ا
ث امَّرات م ْن قاـْب يل ا
ي ي ي
ي
ث عور ٍ
ي ي
ي
ي
ات
ثياابا ُك ْم م ان الظَّ يه اية اوم ْن بـا ْعد ا
ص االة الْع اشاء ثااال ُ ا ْ ا
اح بـا ْع اد ُه َّن طاَّوافُو ان اعلاْي ُك ْم
س اعلاْي ُك ْم اواال اعلاْي يه ْم ُجنا ٌ
لا ُك ْم لاْي ا
ي
بـعض ُكم علاى بـع ٍ ي
ي
يم
ض اك اذل ا
ك يـُباـ ِّ ُ
اْ ُ ْ ا اْ
ني اللَّهُ لا ُك ُم ْاآلاياات اواللَّهُ اعل ٌ
ح يكيم( سورة النور .)58 ،وعن أيايب سعي ٍ
ي ،
يد اخلُ ْد ير ِّ
ا
اْ
ا ٌ
س األانْ ا ي
س يم ْن اجماالي ي
ت ييف اْجملي ٍ
وسى
قا ا
الُ :كنْ ُ
صا ير ،إ ْذ اجاءا أابُو ُم ا

العبد وإنابته إىل خالقه صورة من صور االعتذار ،قال تعاىل:
قا ااال اربـَّناا ظالا ْمناا أانْـ ُف اسناا اوإي ْن اَلْ تاـ ْغ يف ْر لاناا اوتاـ ْرمحاْناا لانا ُكونا َّن يم ان
ْ ي
ين( سورة األعراف .)23 ،فاهلل تعاىل يقبل اعتذار
اخلااس ير ا
عبده ،فيتوب عليه ،ويعفو عنه.

ت اعلاى ُع امار ثاالاثا ،فاـلا ْم يـُ ْؤ اذ ْن ييل
ور ،فاـ اق ا
استاأْ اذنْ ُ
الْ :
اكأانَّهُ ام ْذ ُع ٌ

وما أحوجنا يف وقتنا احلاضر من قيمة التبسم وطالقة
ال (( :اما
الوجه؛ اقتداء برسول اهلل
 ،اع ْن اج يري ٍر  ،قا ا
ت ،اوالا ار يآين إيَّال تاـبا َّس ام ييف
َّيب
اح اجبايِن الني ُّ
اسلا ْم ُ
ُمْن ُذ أ ْ
او ْج يهي)) (البخاري ،2001 ،ج ،8ص ،24 :حديث رقم:
 .)6089فالتبسم يؤلف القلوب ،وخاصة يف ظل الظروف
الصعبة اليت تعيشها جمتمعاتنا ،واإلسالم جعل هذه القيمة
صدقة يثاب صاحبها.

ت ثاالاثا فاـلا ْم يـُ ْؤ اذ ْن
ت ،فاـ اق ا
ال :اما امناـ اع ا
استاأْ اذنْ ُ
ك؟ قُـ ْل ُ
فاـار اج ْع ُ
تْ :
اح ُد ُك ْم
ول اللَّ يه
ال ار ُس ُ
ت ،اوقا ا
ييل فاـار اج ْع ُ
(( :إي اذا ْ
استاأْذا ان أ ا
ثاالاثا فاـلا ْم يـُ ْؤذا ْن لاهُ فاـ ْلياـ ْريج ْع)) (البخاري ،2001 ،ج ،8ص:
 ،54حديث رقم .)6245 :فقيمة االستئذان قيمة مجالية
ينبغي على املربني التأكيد عليها ،وتدريب طلبتهم عليها ،بأن
يطلبوا اإلذن يف دخول صفوفهم ،أو دخول البيوت؛ خوفا
من انتهاك احلرمات.

المجال الرابع :القيم الجمالية في القول:

ومن القيم اجلمالية السلوكية مراعاة مشاعر الناس
وأحاسيسهم ،اليت تزيد من احملبة واأللفة بني أفراد اجملتمع،
فال ينبغي لألصدقاء مثال إذا اجتمعوا معا أن يتناجى اثنان
دون اآلخر؛ فكيف نتوقع نظرة الطرف الثالث إىل صاحبيه؟

يكاد يكون هناك إمجاع لدى املربني أ ّن هناك افتقارا إىل
حتلي األفراد على خمتلف األصعدة الثقافية والعمرية
واالجتماعية القيم اجلمالية املتعلقة بالقول ،ورمبا يعود السبب
إىل ضعف تنشئتهم منذ طفولتهم عليها ،وهنا يكمن يف دور
الكتب املدرسية بصفة عامة والرتبية اإلسالمية بصفة خاصة

عن هذا
وأين مراعاهتم مشاعره؟ ولذا هنى رسول اهلل
السلوك ،اع ْن اعْب يد اللَّ يه بن عمر ار يضي اللَّهُ اعْنهما :أ َّ
ول
ان ار ُس ا
ا
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اخلطاب إال سيء األدب ،أو شاك يف قيمة قوله ،أو قيمة

على تقدمي هذه القيم اجلمالية؛ حىت يسود الرقي بني أفراد
اجملتمع.
وألمهية القيم اجلمالية يف هذا اجملال ،وجد الباحث من
خالل استقرائه ملا ورد يف كتاب اهلل وسنة نبيه ،إىل جانب
أهم هذه القيم
األدب الرتبوي اخلاص بالقيم اجلماليةّ ،
املتمثلة خبفض الصوت وعدم رفعه ،ومجال احلوار ،وجتنب
الفاحش من القول ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر ،واالستماع
أسس األطفال يف الصفوف
واإلنصات لآلخرين .واليت لو ّ
يتحسن واقعنا يف هذا اجملال.
الثالثة األوىل عليها ،رمبا ّ
قال تعاىل :وإي ْذ أاخ ْذناا يميثا ا ي ي ي
يل اال تاـ ْعبُ ُدو ان إيَّال
ا ا
اق باِن إ ْسارائ ا
اللَّها وبيالْوالي اديْ ين إي ْحسانا ويذي الْ ُقراىب والْياتا اامى والْمساكي ي
ني اوقُولُوا
ْ ا
ا ا
ا ا
ا اا
ي
الص االةا اوآاتُوا َّ
ليلن ي
الزاكاةا ُمثَّ تاـ اولَّْيتُ ْم إيَّال قالييال
يموا َّ
َّاس ُح ْسنا اوأاق ُ
ي
ضو ان( سورة البقرة .)83 ،يرى الباحث أ ّن
مْن ُك ْم اوأانْـتُ ْم ُم ْع ير ُ
حتث املسلم على انتقاء مجيل األلفاظ ،مما
اآلية الكرمية ّ

شخصه ،حياول إخفاء هذا الشك باحلدة والغلظة والزعاق!
واألسلوب القرآين يرذل هذا الفعل ،ويقبحه يف صورة منفرة
حمتقرة بشعة حني يعقب عليه بقوله :إن أنكر األصوات
لصوت احلمي ،فيسم مشهدا مضحكا يدعو إىل اهلزء
والسخرية ،مع النفور والبشاعة .ويف هذا السياق من الدعوة
إىل خفض الصوت وعدم رفعه ،وخاصة يف مقام الرسول
َّ ي
ين آا امنُوا اال تاـ ْرفاـ ُعوا
الكرمي
 ،قال تعاىل :ياا أايـُّ اها الذ ا
ي
َّيب اواال اْجت اهُروا لاهُ بيالْ اق ْويل اك اج ْه ير
ص ْوت الني ِّ
أْ
اص اواتا ُك ْم فاـ ْو اق ا
بـع ي
ض ُك ْم ليباـ ْع ٍ
ط أ ْاع امالُ ُك ْم اوأانْـتُ ْم اال تا ْش ُعُرو ان( سورة
ض أا ْن اْحتبا ا
اْ
احلجرات.)2 ،
وانظر إىل مجال القول ،ورقي احلوار ومجاله يف سورة مرمي
ي ي ي ي ي
يم
على لسان إبراهيم عليه السالم  :اواذْ ُك ْر يف الْكتااب إبْـاراه ا
ال يألابي ييه يا أاب ي
ت يَلا تاـ ْعبُ ُد اما اال
إينَّهُ اكا ان يصدِّيقا نابييًّا  ،إي ْذ قا ا
ا ا
ك اشيئا  ،يا أاب ي
ي
ت إي ِّين قا ْد اجاءايين
يا ْس ام ُع اواال يـُْبصُر اواال يـُ ْغ يِن اعْن ا ْ ا ا
ي
ي ي
ك فااتَّبيع يِن أاه يد اك ي
صاراطا اس يويًّا( سورة
م ان الْع ْل يم اما اَلْ ياأْت ا ْ ْ
مرمي.)43 -41 ،

استحسنه الناس ،ومبا فيه من خي ونفع يعود على اجملتمع
بأكمله .ويف هذا السياق قال تعاىل  :اوقُ ْل ليعيبا يادي يـا ُقولُوا
ي
اح اس ُن إي َّن الشَّْيطاا ان يـاْنـازغُ بـاْيـناـ ُه ْم إي َّن الشَّْيطاا ان اكا ان
الَّييت ه اي أ ْ
لي ْيإلنْس ي
ان اع ُد ًّوا ُمبيينا( سورة اإلسراء.)53 ،
ا
احليكْم ية والْموعيظاةي
 .وقال تعاىلْ  :ادعُ إي اىل سبي ييل ربِّ ا ي
ك ب ْ ا ا اْ
ا ا
ي
ْ ي ي
ي
ض َّل
اح اس ُن إي َّن اربَّ ا
ك ُه او أ ْاعلا ُم مبا ْن ا
احلا اسناة او اجاد ْهلُ ْم بيالَّييت ه اي أ ْ
ي ي
ي يي
ين( سورة النحل.)125 ،
اع ْن اسبيله اوُه او أ ْاعلا ُم بالْ ُم ْهتاد ا
وهذا منهج األنبياء والدعاة يف دعوة الناس إىل اهلل ،فاآلية

اهتمت السنة النبوية بالقيم اجلمالية أّميا اهتمام ،ومن

ذلك ما مسعه الرباء بن عازب  قال :قال رسول اهلل :
((زيّنوا القرآن بأصواتكم)) (ابن ماجه ،د .ت ،ج ،1ص:
 ،426حديث رقم.)1342 :
وال بد من الرتكيز على قيمة مجالية عظيمة ،وهي قيمة

تؤكد هذا املنهج العظيم القائم على مجال القول ،وأحسن

احرتام الرأي والرأي اآلخر ،حىت لو خالفك يف فكرك

الكالم وألطفه ،واجملادلة احلسنة يف التواصل مع الناس.

ومعتقدك ووجهة نظرك ،فال بد أن تقدم له احلجة والدليل

ويف وصيّة لقمان رضي اهلل عنه البنه كما ورد يف القرآن
ك وا ْغض ي
ي
ك إي َّن أانْ اكار
ص ْوتي ا
الكرمي  اواقْص ْد ييف ام ْشي ا ا ُ ْ
ض م ْن ا
ْاأل ي
احلا يم يي( سورة لقمان .)19 ،يرى قطب
ت ْ
ص ْو ُ
ْ
اص اوات لا ا

والربهان ،وتقيم عليه احلجة ،بدال من السباب والشتائم ملن
خالف رأيك ،وفرض وجهة نظرك بالقوة .قال تعاىل :قُ ْل ياا
أ ْاهل الْ يكتا ي
اب تاـ اعالاْوا إي اىل اكلي ام ٍة اس او ٍاء بـاْيـناـناا اوبـاْيـنا ُك ْم أَّاال نـا ْعبُ اد إيَّال
ا
ي
ي
ضناا بـعضا أاربابا يمن دوني
ي
ي
اللَّها اواال نُ ْشراك به اشْيئا اواال يـاتَّخ اذ بـا ْع ُ ا ْ ْ ا ْ ُ

الغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس
( )2003أ ّن
ّ
واطمئنان إىل صدق احلديث وقوته ،وما يزعق أو يغلظ يف
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اللَّ يه فايإ ْن تاـ اولَّْوا فاـ ُقولُوا ا ْش اه ُدوا بيأانَّا ُم ْسلي ُمو ان( سورة آل
عمران.)64 ،
ك بي ْي
ْم ية اوالْ ام ْوعيظاية
وقال تعاىلْ  :ادعُ إي اىل اسبي ييل اربِّ ا
احلك ا
ي
ْ ي ي
ي
ض َّل
اح اس ُن إي َّن اربَّ ا
ك ُه او أ ْاعلا ُم مبا ْن ا
احلا اسناة او اجاد ْهلُ ْم بيالَّييت ه اي أ ْ
ي ي
ي يي
ين( سورة النحل.)125 ،
اع ْن اسبيله اوُه او أ ْاعلا ُم بالْ ُم ْهتاد ا
وها هو الشافعي وهو علم من أعالم األمة ،وفقيه من
فقهائها ،يقول قولته املشهورة(( :رأيي صواب حيتمل اخلطأ،
ورأي غيي خطأ حيتمل الصواب)) (القرضاوي،2001 ،
.)107
يعثر الباحث على
وبالبحث يف أدبيات القيم اجلماليةَ ،ل ْ
أيّة دراسة تناولت حتليل القيم اجلمالية يف كتب الرتبية
اإلسالمية ،أو أيّة دراسة ذات صلة بالدراسة احلاليّة على حد
اطالعه .لذا ارتأى الوقوف على بعض الدراسات اليت
تناولت القيم يف كتب املواد الدراسية املختلفة ،فقد استقصى
الباحث هذه الدراسات ،واليت كان من أمهها دراسة عبد
الكرمي ( )2018اليت سعت للكشف عن القيم اجلمالية يف
كتب القراءة للصفوف الثالثة األوىل يف العراق ومصر
ولبنان ،وأعدت الدراسة أداة للقيم اجلمالية مكونة من أربعة
جماالت :جمال مجال اللغة ،ومجال املدرسة ومجال البيئة،
ومجال اجلسم .واستخدمت أسلوب حتليل احملتوى .أظهرت
نتائج التحليل متيّز كتب مصر ولبنان بكمية القيم اجلمالية
على كتب العراق .وحصل جمال مجال اللغة على الرتبة األوىل
يف الدول الثالث.
وأما دراسة العمري ( )2015فقد هدفت إىل الكشف
عن درجة ممارسة القيم لدى طلبة اجلامعات األردنية ،ومت بناء
استبانة مكونة من ( )53فقرة موزعة على َخسة جماالت من
القيم على النحو اآليت :القيم الفكرية ،والقيم العقائدية،
والقيم االجتماعية ،والقيم االقتصادية ،والقيم اجلمالية،
والقيم السياسية .طبقت الدراسة على عينة عشوائية بلغت
( )1191طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية وجامعة
عمان األهلية من خمتلف الكليات اجلامعية .أظهرت نتائج

الدراسة أ ّن درجة ممارسة الطلبة جماالت القيم كليا كانت
مرتفعة ،وجاء ترتيبها من حيث درجة املمارسة على النحو
اآليت :القيم الفكرية ،والقيم االجتماعية ،والقيم السياسية،
والقيم اجلمالية ،والقيم االقتصادية.
أجرى الراحبي ( )2014دراسة سعت للتعرف على أنواع
القيم املتضمنة يف كتب القراءة ملرحلة التعليم األساسي يف
اجلزائر ،استخدمت الدراسة أسلوب حتليل احملتوى،
واعتمدت الفقرة كوحدة للتحليل ،أظهرت نتائج التحليل
تقدم القيم االجتماعية ،مث قيم العلم واملعرفة ،مث القيم
الدينية ،مث القيم الصحية والبيئية مث القيم الفنية واجلمالية،
وأخيا القيم السياسية.
وسعت دراسة موسى ونداف ( )2014إىل تعرف القيم
اجلمالية يف حمتوى كتاب "العربية لغيت" للصف الرابع
األساسي املقرر يف اجلمهورية العربية السورية ،استخدمت
الدراسة أداتني :بطاقة حتليل الكتاب إىل مفرداته اجلمالية،
وبطاقة حتليل الكتاب إىل قيمة مجالية .توصلت الدراسة إىل
أ ّن الكتاب ال يوازن بني القيم اجلمالية ،فيكز على قيم مجالية
ويهمل أخرى.
وهدفت دراسة ياسوف وبصمة جي ( )2014إىل التعرف
على املكان يف احلديث النبوي الشريف من منظور مجايل.
خلصت الدراسة إىل تقسيم املكان بناء على القيمة اجلمالية
اليت ميلكها ،فشمل املكان اجلميل اجلنة مبا فيها من نعيم
فخص به
وخضرة دائمة ومياه جارية  ،أما املكان اجلليل
ّ
األماكن العظيمة املتعلقة مبا له صلة مباشرة بالذات اإلهلية
كالعرش ،يف حني ضم املكان القبيح النار.
وأجرى دالوي ( )2012دراسة هدفت إىل إبراز القيم

اإلنسانية واجلمالية يف قصص جنيب الكيالين .استخدمت
الدراسة منهج حتليل احملتوى للمجموعة القصصية لنجيب
الكيالين .أظهرت نتائج حتليل اجملموعة القصصية القيم
اجلمالية اآلتية :اللني والوداعة واحلب واهلدوء ،حب احلياة
ومجال اللغة ،ومجال احلوار ،ومجال البيئة.
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وسعت دراسة العجرمي ( )2012إىل حتديد القيم

وأجرى الشلول ( )2007دراسة هدفت إىل التعرف على
القيم اجلمالية السائدة لدى طلبة كليات الرتبية والفنون
واالقتصاد يف جامعة اليموك ،مت اختيار عينة الدراسة املكونة
من ( )422طالبا وطالبة بطريقة عشوائية .ولتحقيق هدف
الدراسة ،أع ّد الباحث قائمة بالقيم اجلمالية تكونت من
( )57قيمة مجالية موزعة على أربعة أبعاد :البعد النفسي،
والبعد الوجداين ،والبعد االجتماعي ،والبعد األدائي ،وقد
جاء البعد النفسي يف الرتبة األوىل ،أما البعد األدائي فقد
جاء يف الرتبة األخية.

املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية ،وكتب الرتبية
االجتماعية ،وكتب حقوق اإلنسان للصف الرابع األساسي
بفلسطني .استخدمت الدراسة أسلوب حتليل احملتوى .تبني
من نتائج التحليل فيما يتعلق بكتب الرتبية اإلسالمية أ ّن
القيم الدينية احتلت الرتبة األوىل ،تلتها القيم األخالقية ،مث
القيم االجتماعية ،مث القيم اجلمالية ،وتلتها القيم السياسية
والوطنية ،وأخيا القيم العلمية.
أجرى أبو شاويش ( )2012دراسة ،هدفت إىل التعرف

وسعت دراسة العبادي ( )2004إىل الكشف عن القيم

على القيم املتضمنة يف كتاب لغتنا اجلميلة ،والكشف عن
أهم األساليب املستخدمة يف تدريس القيم .ولتحقيق أغراض
ّ
الدراسة ،أع ّد الباحث قائمة بالقيم اليت جيب أن يتضمنها يف
وصمم بطاقة مالحظة مدى ممارسة
كتاب لغتنا اجلميلةّ ،
معلمي اللغة العربية لتدريس القيم .أظهرت نتائج الدراسة أ ّن
القيم الدينية احتلت الرتبة األوىل تلتها القيم االجتماعية ،مث
القيم األخالقية ،وبعدها القيم العلمية ،مث القيم الثقافية ،تال
ذلك القيم اجلمالية ،مث القيم البيئية ،وأخيا جاءت القيم
االقتصادية.
أجرى عثمان والدغيدي ( )2008دراسة ،هدفت إىل
التعرف على وجود القيم اجلمالية ذات العالقة بالسالم البيئي
يف حمتوى املناهج الدراسية باملرحلة االبتدائية ،استخدمت
الدراسة حتليل احملتوى ،وكشفت نتائج الدراسة أ ّن القيم
اجلمالية املرتبطة بالسالم البيئي تكاد تكون غائبة يف أهداف
وحمتوى املناهج الدراسية.

املتضمنة يف كتب القراءة للصفوف األوىل من التعليم
األساسي يف سلطنة عمان .استخدمت الدراسة أسلوب
حتليل احملتوى ،وكانت أبرز القيم اليت ظهرت يف كتاب القراءة
للصف األول األساسي :النظافة ،اجلمال ،الصداقة ،العمل.
ويف الصف الثاين ظهرت القيم اآلتية :النظافة واجلمال
وممارسة الرياضة واكتساب املعرفة والعمل واالعتزاز بالوطن.
ويف الصف الثالث برزت قيم االعتزاز بالوطن ،ونعمة اهلل،
واكتساب املعرفة.
ويف دراسة أجراها الشوحة ( ،)2003هدفت إىل التعرف
على القيم الرتبوية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية
للصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر يف األردن .اعتمد
الباحث اجلملة وحدة للتحليل .أظهرت نتائج الدراسة أ ّن
جمموع تكرارات القيم يف حمتوى الكتب بلغ ( )2377مرة،
وجاء ترتيب اجملال األخالقي أوال ،ومن مث اجملال التعبدي،
وتاله اجملال العقدي ،ويف الرتبة الرابعة جمال املعامالت،
وأخيا حل اجملال االجتماعي.
خلوها من دراسات متعلقة
لوحظ من الدراسات السابقة ّ
بالقيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية ،كما يتبني من
نتائج هذه الدراسات ضعف اهتمام الكتب املدرسية يف املواد
املختلفة بتضمني القيم اجلمالية ،إذ برزت يف الرتب املتأخرة
من بني القيم املتعددة.

قام واربورترون ( )Warburton, 2007بدراسة ،سعت
إىل تصميم منهج دراسي خاص بالرتبية اجلمالية يف مستوى
املدرسة الثانوية .توصلت الدراسة إىل أ ّن تطبيق هذا املنهج
يشجع الطلبة على التفكي السليم ،واإلبداع ،واالبتكار،
وتقدير اجلمال يف الطبيعة .كما أشارت إىل أنه بالرغم من
أمهية الرتبية اجلمالية فإهنا تعد هامشية يف املنهج الدراسي.
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وأصنافها ،اجتماعية ،وأخالقية ،واقتصادية ،ومجالية ،وغيها.
وهذه األزمة انعكست سلبا على الفرد واجملتمع.
أكدت دراسة إكليس ( )Eccles,2005أ ّن القيم
اجلمالية أمهلت يف العقود احلديثة ،وأ ّن املدارس قللت من
الدعم املادي ومن الوقت املخصص لدراسة اجلمال .ويف
عصر التكنولوجيا يؤكد جون ( )John, 2002أمهية إبراز
القيم اجلمالية ،خاصة يف ظل التغيات التقنية املستمرة،
والتغيات االجتماعية املتالحقة .وهذا ما أثبتته دراستا الزبون
()2010؛ والقوامسة ( )2006خالل حتليل للمنظومة القيمية
اليت تضمنتها برامج األطفال ،والربامج الدينية يف التلفزيون
األردين لدى طفل املدرسة من ( )9 – 6سنوات ،واملراهقني،
فقد حلت القيم اجلمالية يف رتبة متأخرة من بني القيم.
يرى الباحث أ ّن القيم اجلمالية مبجاالهتا األربعة تعد
أساس تكوين الرتبية اجلمالية لدى النشء ،كما أ ّن املرحلة
األساسية الدنيا مرحلة تأسيس هلذه القيم يف سلوكهم وأقواهلم
وأنفسهم إىل جانب الكون ،ومن خالهلا تتكون لديهم
معايي اجلمال ،وتتوافر سبل احلكم واملفاضلة على األمور.
ويالحظ أ ّن اجملاالت األربعة تأخذ شكل القيم السلوكية
التطبيقية العملية احلياتية ،فهي تشكل شخصية األطفال
وتصرفاهتم وسلوكاهتم ،فهي متعلقة جبمال الكون ،والبيئة،
ورعاية النباتات واحليوانات ،واالعتناء جبمال املظهر ،والنظافة
الشخصية ،واحرتام اآلخرين ،واالعتذار ،واالستئذان،
وغيها .وهذا ما أكدته دراسة كل من (اجلرجاوي2011 ،؛
الراشد2018 ،؛
حسن وعبد العال ومرسي2013 ،؛
.(Denace,2014
ومن خالل خربة الباحث يف زياراته امليدانية إىل املدارس
املتعاونة يف تدريب طالبات ختصص معلم الصف ،وملدة
جتاوزت عشر سنوات ،الحظ تراجع يف القيم اجلمالية يف
السلوكيات اليومية للطلبة سواء يف جمال مجال السلوك أم
مجال القول أم مجال الكون أم مجال اإلنسان ،رغم أمهية
لزومها األطفال كي ينشأوا عليها ،ولتنعكس إجيابا على

ّأما ما متيّزت به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة،
فتمثلت باآليت:
 -1حتليل القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية
للصفوف الثالثة األوىل .وتعد هذه الدراسة األوىل اليت
تتناول هذا املوضوع يف األردن  -حسب اطالع الباحث
 ،ولذا فهي تشكل إضافة علمية يف هذا امليدان. -2تناوهلا عدة جماالت للقيم اجلمالية يف كتب الرتبية
اإلسالمية ،وهي :مجال الكون ،ومجال اإلنسان ،ومجال
السلوك ،ومجال القول.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تكوين
فكرة أكثر عمقا عن موضوع الدراسة ،ويف صياغة أسئلة
الدراسة ،إىل جانب بناء أداة الدراسة وهي بطاقة التحليل،
وحتديد منهجها املناسب ،واستخدام األساليب اإلحصائية
املناسبة ،وتدعيم نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
مشكلة الدراسة:
أهم مراحل حياة اإلنسان ،فهي
تعد مرحلة الطفولة من ّ
حساسة ،يبىن عليها مستقبل الطفل ،ومن مث مستقبل
مرحلة ّ
اجملتمع ،ولذا ال بد من االهتمام بالقيم اجلمالية؛ فهي أحد
مؤشرات ضمان توازن واستقرار أفراد املستقبل (البارودي،
 .)87 ،2015فهي تضفي على اجملتمع الذوق اجلميل،
حب اإلبداع واإلتقان ،وهذه بعض األهداف اليت تسعى
و ّ
اجملتمعات لتحقيقها من خالل القيم اجلمالية؛ ملا هلا من أثر
يف بناء الشخصية اإلنسانية السوية واستقرار اجملتمع.
ونظرا لشمول القيم اجلمالية اليت تشكل مجيع السلوك
العام شأهنا شأن سائر القيم اإلسالمية ،واليت مبجموعها
تشكل شخصية إسالمية حضارية ،يصبح من الضروري
أخذها بعني االعتبار والرتكيز عليها؛ لتحقيق أهداف الرتبية
اإلسالمية (عرايب.)2006 ،
تكاد جتمع اجملتمعات على أ ّن اإلنسانية تعيش يف الوقت
الراهن أزمة قيمية يف شىت مناحي احلياة ،وشىت أنواع القيم
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أهداف الدراسة:

اجملتمع .وهذا ما أثبتته دراسة كل من اجلهِن2003 ،؛
واحلكيمي2010 ،؛ وحممد والدوسري ،2013 ،اليت أكدت
تراجع القيم اجلمالية لدى النشء ،األمر الذي جعل تنمية
القيم اجلمالية ضرورة إنسانية ملحة ملواجهة التحديات
املختلفة اليت متر هبا اجملتمعات العربية اإلسالمية.
وجاءت الدراسة احلالية استجابة لتوصية دراسة حممد
والدوسري ()2013؛ لتحليل واقع القيم اجلمالية يف املناهج
الدراسية يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي .إىل جانب دراسة
اجلرجاوي ( )2011اليت أوصت بضرورة تربية الطفل على
القيم اجلمالية من خالل تعليمه الكلمة الطيبة واملنطق احلسن
وأدب الكالم وفعل اخلي.
وملا كانت كتب الرتبية اإلسالمية من الكتب ذات األمهية
الكبية يف غرس القيم اجلمالية للطلبة مبراحل التعليم املختلفة
بشكل عام ،ومرحلة الصفوف الثالثة األوىل بشكل خاص؛
ملا هلا من أثر كبي يف بناء وتأسيس هذه القيم يف نفوس
األطفال ،وإسهام يف بناء إنسان مجيل يف نظرته إىل الكون
ويف قوله وسلوكه وخلقه ،جاءت الدراسة احلالية للكشف عن
مدى احتواء كتب الرتبية اإلسالمية هذه القيم ،ومعرفة ما
حققته من قيم مجالية وما َل حتققه.

هدفت الدراسة احلالية إىل تسليط الضوء على موضوع
يعد يف غاية األمهية يف حياة الفرد ،ومتعلق بسلوكياته يف
اجملاالت املتعددة ،واملتمثل بالقيم اجلمالية يف كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل .وبرزت أهم أهداف
الدراسة احلالية فيما يأيت:
بناء قائمة بالقيم اجلمالية الواجب توافرها يف كتب
-1
الرتبية اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل.
حتديد القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية
-2
اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل.
الكشف عن صورة منو القيم اجلمالية يف كتب الرتبية
-3
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.
أهمية الدراسة:
ظهرت أمهية الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله،
وأمكن إبراز أمهيتها يف النقاط اآلتية:
 متيزت هذه الدراسة بأصالتها ،إذ َل توجد دراسة يف
األردن سعت إىل حتليل القيم اجلمالية يف حمتوى كتب
الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل  -على حد
اطالع الباحث.-
 تكمن أمهية دراسة القيم اجلمالية يف أهنا دعامة أساسية
يف بناء اجلمال يف الفرد املسلم ،بناء سليما ،ومن مث بناء
جمتمع مسلم مجيل.
 توجيه بوصلة مؤلفي ومطوري كتب الرتبية اإلسالمية
املقررة للصفوف الثالثة األوىل إىل أمهية القيم اجلمالية
الواجب تضمينها يف تلك الكتب.
 مساعدة خمططي مناهج الرتبية اإلسالمية الصفوف
الثالثة األوىل ،بإمدادهم بقائمة القيم اجلمالية ،واليت
ميكن يف ضوئها تطويرها ،حىت تصبح أكثر فاعلية يف
التوعية اجلمالية لدى الطلبة.

أسئلة الدراسة:
 -1ما القيم اجلمالية الواجب توافرها يف كتب الرتبية
اإلسالمية املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟
 -2ما مستوى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية املقررة
للصفوف الثالثة األوىل القيم اجلمالية؟
 -3كيف تتوزع القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية
املقررة للصفوف الثالثة األوىل؟
 -4ما مستوى منو القيم اجلمالية عرب كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل؟
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 تزويد معلمي الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل،
بقائمة القيم اجلمالية ،للعمل على دعمها ،وتنميتها يف
نفوس الطلبة.

 حتليل حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثةاألوىل املقررة للعام الدراسي .2019/2018
 أداة الدراسة املتمثلة ببطاقة حتليل احملتوى ،وهي من إعدادالباحث.

ورد يف هذه الدراسة بعض املصطلحات اليت تعرف
إجرائيا على النحو اآليت:

منهج الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي؛ للتعرف على
مستوى تضمني القيم اجلمالية من خالل احملتوى الذي يقوم
على الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للقيم اجلمالية يف
حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.

 -القيم الجمالية :هي جمموعة القيم السائدة لدى األفراد،

واليت تعرب عن جوانب اجلمال الدالة على جوانب الرقي
اجملتمعي .وتناولت الدراسة احلالية أربعة جماالت للقيم
اجلمالية وهي :مجال الكون ،ومجال اإلنسان ،ومجال السلوك،
ومجال القول.

مجتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع كتب الرتبية اإلسالمية
املقررة للصفوف الثالثة األوىل (األول ،الثاين ،الثالث)
األساسي ،واليت تدرس يف مجيع املدارس التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم يف األردن ،للعام الدراسي  .2019/2018بلغ عدد
هذه الكتب ( )3كتب ،ومت توزيع كتاب كل صف إىل
جزأين ،أحدمها للفصل األول ،واآلخر للفصل الثاين ،وبلغ
جمموع دروس هذه الكتب جمتمعة ( )102درس ،وبلغ عدد
صفحات هذه الكتب جمتمعة ( )338صفحة .واجلدول ()1
يبني توزيع دروس كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة
األوىل ،وأجزائها ،وعدد صفحاهتا.

 كتب التربية اإلسالمية :الكتب املدرسية املقرر تدريسهالطلبة الصفوف الثالثة األوىل يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم
يف األردن ،للعام الدراسي .2019/2018

 الصفوف الثالثة األولى :الصفوف التابعة ملرحلة التعليماألساسي اإللزامي ،واليت تتكون من الصف األول األساسي،
والثاين األساسي ،والثالث األساسي.

حدود الدراسة:

أجريت الدراسة يف إطار احلدود اآلتية:
 حتديد القيم اجلمالية يف أربعة جماالت وهي :مجال الكون،ومجال اإلنسان ،ومجال السلوك ،ومجال القول.

جدول 1
توزيع دروس كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،وأجزائها ،وعدد صفحاتها
الصف
الصفوف الثالثة األولى

األول األساسي
الثاين األساسي
الثالث األساسي

اسم الكتاب

عدد األحزاء

عدد الدروس

عدد الصفحات

الرتبية اإلسالمية
الرتبية اإلسالمية
الرتبية اإلسالمية

2

28

102

2

34

112

2

40

114

6

102

338

المجموع
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عينة الدراسة:

د -الصورة النهائية لبطاقة حتليل احملتوى:

تكونت عينة الدراسة من جمتمع الدراسة نفسه ،وهي كتب
الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل املقرر تدريسها للعام
الدراسي .2019/2018

أخذت بطاقة حتليل احملتوى صورهتا النهائية بعد إجراء
التعديالت اليت اقرتحها احملكمون ،مكونة من ( )29قيمة
مجالية فرعية موزعة على أربعة جماالت رئيسة ،واجلدول ()2
يبني ذلك.

بطاقة تحليل المحتوى :مت إعداد البطاقة ،وفق اخلطوات

جدول 2

اآلتية:

بطاقة تحليل المحتوى بمجاالتها الرئيسة ،وعدد قيمها الفرعية في
صورتها النهائية

أ -قام الباحث بإعداد بطاقة حتليل احملتوى يف عدة

خطوات رئيسة ،مت حتديد القيم اجلمالية الواجب تضمينها يف
كتب الرتبية اإلسالمية لطلبة الصفوف الثالثة األوىل باإلفادة
من عدة مصادر ،أمهها:
* اآليات الكرمية من القرآن الكرمي ،واألحاديث النبوية
الشريفة.
* األدب النظري ،وما تضمنه من مصادر علمية متخصصة.
* الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة .ومنها
دراسة حممد والدوسري (.)2013
* اخلطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية.
* اخلصائص النمائية لطلبة املرحلة األساسية الدنيا.

م

المجال

عدد القيم الجمالية الفرعية

1
2
3
4

قيم مجال الكون
قيم مجال اإلنسان
قيم مجال القول
قيم مجال السلوك

4
8
5
12

المجموع

29

هـ -تحديد الهدف من التحليل:
هدف حتليل كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة
األوىل جبزئيها؛ للتعرف على مدى تضمني بطاقة حتليل احملتوى
اليت مت بناؤها يف حمتوى هذه الكتب.

و -تحديد فئات التحليل:

ب -وضع القيم الجمالية التي تم استخالصها من

مت اعتماد بطاقة حتليل احملتوى اليت مت بناؤها فئات يتم
التحليل على أساسها.

المصادر السابقة في صورة بطاقة حتليل احملتوى ،تكونت من

أربعة جماالت رئيسة ،وكل جمال تضمن جمموعة من القيم
اجلمالية الفرعية ذات الصلة هبا.

ز -تحديد وحدة التحليل:

استخدمت الدراسة اجلملة كوحدة للتحليل.

ج -التح ّقق من صدق بطاقة حتليل احملتوى ،من خالل

ح -إعداد استمارة التحليل ،وضبطها:
قام الباحث بتصميم استمارة التحليل؛ هبدف التعرف
على مدى تضمني بطاقة التحليل يف حمتوى كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن .وللتح ّقق من
مدى صالحيتها ،مت عرضها على عدد من احملكمني الذين
أقروا صالحيتها لتحقيق اهلدف الذي أعدت له.

عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج وطرق
التدريس ،وعلم النفس الرتبوي ،وعلم اجلمال يف جامعة البرتا،
وذلك ألخذ آرائهم ،واإلفادة من اقرتاحاهتم ،من حيث
مناسبة بطاقة حتليل احملتوى طلبة الصفوف الثالثة األوىل،
وانتماء القيم اجلمالية الفرعية إىل جماالهتا الرئيسة ،وإضافة أية
قيم أغفلتها القائمة .وقد اعتمد الباحث نسبة حصول كل
قيمة مجالية على ( )%85فأكثر من آراء احملكمني معيارا
لقبوله ،واعتماده.

ط  -التح ّقق من ثبات التحليل:

قام الباحث بتحليل عينة عشوائية من دروس كتب الرتبية
اإلسالمية ،متثلت بتحليل اجلزء األول من كتاب الرتبية
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اإلسالمية املقرر للصف الثاين األساسي ،وهبدف تعرف ثبات
التحليل ،عرض الباحث العينة العشوائية على معلمة صف
تدرس الصف الثاين األساسي يف املدارس األردنية الكندية،
ذات خربة متميزة ،طلب إليها حتليل العينة ،وقام الباحث
بالعمل نفسه بعد فرتة زمنية قدرها أسبوعان ،وبعد االنتهاء
من التحليل ،متّ حساب معامل الثبات بني التحليلني
باستخدام معادلة كوبر (:)Cooper, 1974

عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين
نسبة االتفاق= ______________________ 100 x
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

وكانت نتائج ثبات التحليل عرب الزمن وعرب األشخاص
لكل جمال من جماالت الدراسة األربعة ،كما هو موضح يف
اجلدول (.)3

جدول 3
معامالت ثبات التحليل عبر الزمن وعبر األشخاص لكل مجال من مجاالت الدراسة األربعة .
الرقم

المجال

الثبات عبر األشخاص

الثبات عبر الزمن

1

قيم جمال الكون

%95

%93

%91

%89

3

قيم جمال القول

%88

%92

%93

%90

2
4

قيم جمال اإلنسان
قيم جمال السلوك

 إذا كانت القيمة اجلمالية غي صرحية لفظا ،يتم النظر إىلاملعىن أو السياق الذي حتمله اجلملة ،واستخالص القيمة
اليت تشي إليه ،ويتم بعد ذلك تطبيق فئات التحليل.
 إذا وجدت قيمتان مجاليتان وبينهما حرف عطف ،فإن ماقبل حرف العطف يعد قيمة مجالية مستقلة ،وتعطى
تكرارا مستقال يف الفئة اليت تناسبها ،أما إذا كانت القيمة
اجلمالية املعطوف ،يؤكد احلقل نفسه ،فعندئذ تعد امتدادا
للقيمة اجلمالية السابقة ،وال تعطى أي تكرار.

يالحظ من اجلدول ( )3أ ّن معامالت الثبات عرب
األشخاص للمجاالت األربعة تراوحت بني (- %88
 ،)%95وأ ّن معامالت الثبات عرب الزمن للمجاالت األربعة
تراوحت بني ( ،)%93 - %89مما جعل الباحث مطمئنا إىل
نتائج عملية التحليل.

ي -خطوات التحليل المتبعة في الدراسة:

اتبع الباحث اخلطوات اآلتية عند قيامه بتحليل حمتوى
كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل:
 قراءة عينة التحليل قراءة متأنية ،مما يساعد على التعرفعلى القيمة اجلمالية.
 تطبيق وحدة التحليل (اجلملة). تطبيق فئات التحليل. تسجيل نتائج التحليل يف استمارة التحليل. التعرف على نتائج التحليل اليت مت التوصل إليها ومناقشتها،واخلروج من خالهلا بالتوصيات املناسبة.

المعالجة اإلحصائية:
مت استخدام النسب املئوية ،والرتب ،جملاالت الدراسة،
ومعادلة كوبر ( ،)Cooperللتح ّقق من ثبات بطاقة التحليل.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
تناول هذا اجلزء عرضا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة
حسب أسئلتها:

ق -ضوابط التحليل:

أوال  :النتائج المتعلقة بالساال األول:
ً

حىت يكون التحليل أقرب إىل الدقة ،اتبع الباحث
الضوابط اآلتية:

نص هذا السؤال على :ما القيم الجمالية الواجب توافرها
ّ

في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى؟
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وقيم مجال القول ،وقيم مجال السلوك .ويضم كل جمال من
اجملاالت السابقة عدة قيم مجالية فرعية ،مت تضمينها أداة
.
التحليل ،واجلدول ( ،)4يبني ذلك.

ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت حتديد القيم اجلمالية ذات الصلة
بالرتبية اإلسالمية ،اعتمادا على املصادر اآلنفة الذكر ،يف
جماالت رئيسة هي :قيم مجال الكون ،وقيم مجال اإلنسان،

جدول 4
القيم الجمالية الواجب توافرها في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى
م

1
2
3
4

المجال

عدد القيم

القيم الجمالية الفرعية

الجمالية الفرعية

قيم مجال الكون رعاية النباتات واحليوانات ،مجال البحار والسماء واألهنار ،احملافظة على البيئة ،إماطة األذى عن الطريق.
مجال املظهر وامللبس (حسن املظهر) ،العناية جبسده واالهتمام به ،احملافظة على النظافة ،الطهارة  /الوضوء،
قيم مجال اإلنسان
التطيب ،تقليم األظافر ،نظافة األسنان ،تربية حاسة الشم.
خفض الصوت وعدم رفعه ،مجال احلوار ،جتنب الفاحش من القول ،احرتام الرأي والرأي اآلخر ،االستماع
قيم مجال القول
واإلنصات لآلخرين.
مراعاة مشاعر اآلخرين ،ضبط االنفعاالت والعواطف ،مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم ،احرتام الوقت ،التأدب
بآداب الطعام ،التزام آداب السلوك ،احرتام اآلخرين ،االعتذار ،االستئذان ،التبسم يف وجه أخيك ،الرتتيب
قيم مجال السلوك
واالنتظام ،اإلتقان يف العمل.
المجموع

4
8
5
12
29

ثانيًا :النتائج المتعلقة بالساال الثاني:

ويربر الباحث هذه النتيجـة باألمهيـة الكبيـرة التـي متثلهـا
القـيم اجلمالية يف تشكيل شخصية طلبة الصفوف الثالثة
األوىل ،وتشكيل سلوكياهتم احلياتية مع أنفسهم واآلخرين،
سواء أداخل املدرسة أم خارجها .وبأمهيـة تطبيقها فـي شـؤون
حيـاهتم اليوميـة.

نص هذا السؤال على :ما مستوى تضمين كتب التربية
ّ
اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى للقيم الجمالية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث حبساب القيم اجلمالية
املتضمنة يف تلك الكتب ،وبيان تكرار القيم يف كل جمال ويف
كل صف ،ومجع تلك التكرارات ،وحساب النسب املئوية،
ورتبة كل جمال ،واجلدول ( )5يبني ذلك.

جدول 5
القيم الجما لية المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،وتكرار القيم في كل مجال وفي كل صف ،والنسب المئوية،
ورتبة كل مجال
الصف
المجال
قيم مجال الكون
قيم مجال اإلنسان
قيم مجال القول
قيم مجال السلوك
اجملموع لكل جزء
النسبة املئوية لكل جزء

الثاني األساسي

األول األساسي

المجموع

الثالث األساسي

ج1

ج2

ج1

ج2

ج1

ج2

الرتبة

النسبة المئوية

4

12

6

15

0

1

38

3

11.6

26

8

47

3

17

-

101

2

30.7

5

1

9

2

14

5

36

4

10.9

24

30

30

23

29

18

154

1

46.8

59

51

92

43

60

24

329

17.9

15.5

28

13.1

18.2

7.3

100
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الصف
المجال

األول األساسي
ج1

اجملموع لكل صف
النسبة املئوية لكل صف

الثاني األساسي
ج1

ج2

المجموع

الثالث األساسي
ج1

ج2

ج2

110

135

84

329

33.4

41

25.6

100

يتضح من اجلدول ( )5أ ّن جمموع تكرارات القيم اجلمالية
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل قد
بلغ ( (329قيمة مجالية ،وقد حصل جمال مجال السلوك على
الرتبة األوىل تكرارا  ،إذ بلغت القيم اجلمالية الفرعية فيه 154
قيمة ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%46.8تاله جمال مجال
اإلنسان يف الرتبة الثانية بتكرار بلغ  101قيمة مجالية ،وبنسبة
مئوية بلغت ( ، )%30.7أما يف الرتبة الثالثة ،فقد ظهر جمال
مجال الكون بتكرار بلغ  38قيمة مجالية ،وبنسبة مئوية بلغت
( ،)%11.6يف حني احتل جمال مجال القول الرتبة األخية
بتكرار بلغ  36قيمة مجالية  ،وبنسبة مئوية بلغت (.)%10.9
يتضح بشكل جلي من خالل نتائج التحليل عدم التوازن
يف توزيع تكرارات القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية

الرتبة

النسبة المئوية

للصفوف الثالثة األوىل ،مما يدل على أ ّن ختطيط مناهج
الرتبية اإلسالمية ودروسها هلذه الصفوف َل يقم على أسس
علمية واضحة متقنة ،األمر الذي قد ينعكس سلبا على املعلم
يف تناول هذه القيم ،وعلى الطلبة يف اكتساهبا ومتثلها يف
واقعهم.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة موسى
والنداف ،2014 ،اليت أكدت عدم التوازن يف القيم اجلمالية
يف حمتوى كتاب "العربية لغيت" ،فيكز على قيم مجالية ويهمل
أخرى.
كما قام الباحث حبساب التكرارات والنسب املئوية للقيم
اجلمالية املتضمنة يف كل جمال من جماالت الدراسة األربعة
بالتفصيل ،واجلداول ) )9 ، 8 ،7 ،6تبني ذلك.

المجال األول :قيم جمال الكون:

جدول 6
القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال الكون المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،و تكرارها في كل صف،
والنسب المئوية ،ورتبة كل قيمة فرعية
الصف
القيمة الجمالية
رعاية النباتات واحليوانات
مجال البحار والسماء واألهنار
احملافظة على البيئة
إماطة األذى عن الطريق
اجملموع لكل قيمة يف كل جزء
النسبة املئوية

األول األساسي

الثاني األساسي

االثالث األساسي

ج1

ج2

ج1

ج2

ج1

ج2

4
4
10.5

10
2
12
31.6

2
4
6
15.8

15
15
39.5

0
0

1
1
2.6

يتضح من اجلدول ( )6ما يأيت:
 أ ّن قيمة إماطة األذى عن الطريق قد حصلت على أكثرالتكرارات ،وعلى الرتبة األوىل بنسبة بلغت ).(%42.1
مث قيمة رعاية النباتات واحليوانات بنسبة ( ،)%31.6مث

المجموع
12
2
8
16
38
100

الرتبة
2
4
3
1

النسبة المئوية
31.6
5.3
21
42.1
100

تلتها قيمة احملافظة على البيئة بنسبة بلغت ( ،)%21ويف
الرتبة األخية جاءت قيمة مجال البحار والسماء واألهنار
بنسبة بلغت ( .)%5.3وتبدو هذه النتيجة واقعية
ومنطقية ،فمن الطبيعي لكتب الرتبية اإلسالمية ،وخاصة
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األساسي سوى من تكرا ٍر واحد يف اجلزء الثاين من الصف
الثالث األساسي .وهذا خلل يف توازن القيمة يف كتب
الصفوف الثالثة األوىل ،ويدل على عدم التخطيط املتوازن يف
توزيع القيمة على أجزاء الكتب املدرسية والصفوف الدراسية.
وما ينطبق على قيمة إماطة األذى عن الطريق ،ينطبق على
قيمة رعاية النباتات واحليوانات .ورمبا يكون هذا من أسباب
تفشي ظاهرة ميكن مالحظتها يوميا يف طرقنا وشوارعنا
ومدارسنا ،وهي رمي النفايات على الطريق ،ويف هذا خمالفة
صرحية للتوجيه النبوي؛ ملا هلا من أثر كبي يف مجال األرض،
ومجال الطبيعة اليت يعيش هبا اإلنسان ،عن أيب هريرة ،

لطلبة الصفوف الثالثة األوىل تعميق هذه القيم اجلمالية
لدى الطلبة يف هذا اجملال ،وهذه قيم أوالها اإلسالم
العناية اخلاصة؛ ملا هلا من وقع خاص إجيايب يف حياة
األفراد واجملتمعات .لكن يالحظ عدم التوازن يف توزيع
هذه القيم بني أجزاء الصفوف الثالثة األوىل.
 تركزت القيم اجلمالية يف جمال مجال الكون يف اجلزء الثاينللصف األول األساسي ( 12تكرارا) وبنسبة (،)%31.6
والصف الثاين األساسي ( 15تكرارا) ،وبنسبة
(.)%39.5
 ظهرت بعض القيم اجلمالية بشكل ضعيف يف اجلزءاألول للصفني األول األساسي ( )4تكرارات ،بنسبة
( ،)%10.5والصف الثاين األساسي ( )6تكرارات بنسبة
( .)%15.8إىل جانب تكرار واحد يف الصف الثالث
األساسي يف اجلزء الثاين ،بنسبة (.)%2.6
 خلو اجلزء األول من كتاب الرتبية اإلسالمية املقررللصف الثالث األساسي من أية قيمة مجالية يف جمال
مجال الكون.
يعتقد الباحث أ ّن تركز القيم اجلمالية يف هذا اجملال على
قيمة إماطة األذى عن الطريق ،لطلبة الصفوف الثالثة األوىل؛
مرده إىل األمهية العملية احلياتية التطبيقية هلذه القيمة يف حياة
ّ
طفل هذه املرحلة ،يتعامل الطالب يوميا معها يف صفه
وخارجه ،ويف الشارع والبيت ،وكل مكان .إال أنه يلحظ أنه
رغم حصول هذه القيمة على الرتبة األوىل يف هذا اجملال ،إال
أهنا تركزت يف اجلزء الثاين من كتاب الرتبية اإلسالمية للصف
الثاين األساسي ،وخلت من الصفني األول األساسي والثالث

قال :قال رسول اهلل )) :اإلميان بضع وسبعون  -أو بضع
وستون  -شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة
األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإلميان)( (النيسابوري،
 ،2000ج ،1ص ،63 :حديث رقم.)35 :
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن من أبرز عوامل تقدم اجملتمعات
املتحضرة اكتساب أفرادها قيمة إماطة األذى عن الطريق،
ومتثلها يف معيشتهم ،ولذا إذا أردنا أن نرقى مبجتمعاتنا ،فال بد
من غرس هذه القيمة اجلمالية بشكل متوازن لدى طلبة
الصفوف الثالثة األوىل ،اليت تعد مرحلة تأسيس هلذه القيم.
وأشارت النتائج إىل ضعف قيمة مجال البحار والسماء
واألهنار ،رغم أمهية هذه القيمة اجلمالية يف تعميق اإلميان
بقدرة اهلل وبعظمة خلقه ،ودقة صنعه ،والتناسق ودقة اإلتقان.
وهذا يشي إىل خلل يف بناء مناهج الرتبية اإلسالمية اليت من
أبرز أهدافها تعميق اإلميان باهلل تعاىل وبقدرته.
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المجال الثاني :قيم جمال اإلنسان:

جدول 7
القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال اإلنسان المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،و تكرارها في كل صف،
والنسب المئوية ،ورتبة كل قيمة فرعية
الصف
القيمة الجمالية
مجال املظهر وامللبس (حسن املظهر)
العناية جبسده واالهتمام به
احملافظة على النظافة
الطهارة
التطيب
تقليم األظافر
نظافة األسنان
تربية حاسة الشم
اجملموع لكل قيمة يف كل جزء
النسبة املئوية

األول األساسي

الثالث األساسي

الثاني األساسي

المجموع

ج1

ج2

ج1

ج2

ج1

ج2

2
2
22
-

3
1
4
-

6
41
-

3
-

6
9
1
1
-

-

0
11
21
64
0
1
4
0

26
25.8

8
7.9

47
46.5

3
3

17
16.8

0

101
100

يتضح من اجلدول ( )7ما يأيت:
 كشفت النتائج أ ّن قيمة الطهارة قد حصلت على أعلىالتكرارات ،بنسبة بلغت ( )%63.3مث قيمة احملافظة على
النظافة بنسبة ( ،)%20.8تلتها قيمة العناية باجلسد
واالهتمام به بنسبة (.)%10.9
 تركزت القيم اجلمالية يف جمال مجال اإلنسان يف اجلزءاألول للصف الثاين األساسي ( 47تكرارا) وبنسبة
( .)%46.5رغم أ ّن الرتكيز كان بسبب حصول قيمة
الطهارة وحدها على ( )41تكرارا .
 وأظهر ضعف بروز بعض القيم اجلمالية يف هذا اجملالكنظافة األسنان ،وتقليم األظافر .يف حني خلت كتب
الصفوف الثالثة األوىل من قيم :مجال املظهر وامللبس
(حسن املظهر) ،التطيب ،وتربية حاسة الشم .إىل
جانب خلو اجلزء الثاين من كتاب الرتبية اإلسالمية
للصف الثالث األساسي من أية قيمة مجالية يف هذا
اجملال.

الرتبة
6
3
2
1
7
5
4
8

النسبة المئوية
0
10.9
20.8
63.3
0
1
4
0
100

وميكن أن يعود سبب بروز قيمة الطهارة إىل أمهيتها يف
حياة املسلم ،فهي ركن تقوم عليه الصالة وقراءة القرآن
وعبادات أخرى ،فيجب احملافظة عليها ،قال تعاىل:
ي
يض قُل ُهو أاذى فا ْ ي
ِّساءا ييف
 اويا ْسأالُونا ا
ك اع ين الْ امح ي ْ ا
اعتازلُوا الن ا
الْ ام يح ي
وه َّن يم ْن
وه َّن اح َّىت ياطْ ُه ْر ان فايإذاا تاطا َّه ْر ان فاأْتُ ُ
يض اواال تاـ ْقاربُ ُ
ين
ني اوُيحي ُّ
ث أ اامارُك ُم اللَّهُ إي َّن اللَّها ُيحي ُّ
احْي ُ
ب التـ ََّّوابي ا
ب الْ ُمتاطا ِّه ير ا
(سورة البقرة .)222 ،وعن أيايب مالي ٍ
ال
ال :قا ا
ي  قا ا
ك ْاألا ْش اع ير ِّ
اْ ا
ول اهللي
اإلميا ي
ور اشطْر ْي
احلا ْم ُد ليلَّ يه متاْاألُ
ان او ْ
ار ُس ُ
(( :الطُّ ُه ُ
ُ
الْ يميزا ان ،وسبحا ان اهللي و ْ ي ي ي
ني
احلا ْم ُد للَّه متاْاآلن  -أ ْاو متاْاألُ  -اما بـا ْ ا
ا ا ُْ ا
ا
السماو ي
ات او ْاأل ْار ي
الصْبـُر
الص ادقاةُ بـُْراها ٌن او َّ
ور ،او َّ
ض ،او َّ
الص االةُ نُ ٌ
َّ ا ا
كُ ،كلُّ الن ي
َّاس يـا ْغ ُدو فاـباا ي ٌع
ك أ ْاو اعلاْي ا
يضيااءٌ ،اوالْ ُق ْرآ ُن ُح َّجةٌ لا ا
نـا ْف اسهُ فا ُم ْعتي ُق اها أ ْاو ُموبيُق اها))( .النيسابوري ،2000 ،ج ،1ص:
 ،203حديث رقم .)223 :فالطهارة قيمة مجالية ينبغي أن
يعرفها الطلبة ويتدربوا عليها ،ويتمثلوها.
ويالحظ من جدول ( )7ضعف اهتمام كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل بالقيم اجلمالية يف هذا اجملال
من ناحية ،كقيم العناية باجلسد واالهتمام به ،ونظافة
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وراحته .اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العبادي،
 2004اليت أظهرت اهتماما بقيم النظافة واجلمال وممارسة
الرياضة والعناية باجلسد.

األسنان ،وتقليم األظافر ،وانعدامها من ناحية أخرى ،كقيم
مجال املظهر وامللبس (حسن املظهر) ،والتطيب ،وتربية حاسة
الشم .وهذا يشي إىل عدم انتباه مؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية
هلذه القيم وأمهيتها .األمر الذي ينعكس سلبا على الطلبة يف
احلساسة فيما يتعلق بااللتزام هبذه القيم
هذه املرحلة التأسيسية ّ
اليت تظهر مجاله ،فإبراز القيم آنفة الذكر تظهر بدورها سعادته

المجال الثالث :قيم جمال القول:

جدول 8
القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال القول المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،و تكرارها في كل صف ،والنسب
المئوية ،ورتبة كل قيمة فرعية.
الصف
القيمة الجمالية

الثاني األساسي

األول األساسي

الثالث األساسي

ج1

ج2

ج1

ج2

ج1

ج2

المجموع

الرتبة

النسبة المئوية

خفض الصوت وعدم رفعه
مجال احلوار
جتنب الفاحش من القول
احرتام الرأي والرأي اآلخر

1
-

-

4
1
-

-

3
3
1
1

3
1
-

11
4
2
1

2
3
4
5

30.6
11.1
5.5
2.8

االستماع واإلنصات لآلخرين

4

1

4

2

6

1

18

1

50

اجملموع لكل قيمة يف كل جزء
النسبة املئوية

5
13.9

1
2.8

9
25

2
5.5

14
38.9

5
13.9

36
100

يتضح من اجلدول ( )8ما يأيت:
 أ ّن قيمة االستماع واإلنصات لآلخرين قد حصلت علىأكثر التكرارات ،والرتبة األوىل بنسبة بلغت (،)%50
تلتها قيمة خفض الصوت وعدم رفعه بنسبة (،)%30.6
كما حصلت قيمة احرتام الرأي والرأي اآلخر على أدىن
التكرارات ،والرتبة األخية بتكرار واحد ،بنسبة
(.)%2.8
 تركز القيم اجلمالية يف هذا اجملال يف اجلزء األول للصفالثالث األساسي ( )14تكرارا ،بنسبة ( ،)% 38.9كما
تركزت يف اجلزء األول للصف الثاين األساسي ()9
تكرارات ،بنسبة (.)%25
 ضعف بعض القيم اجلمالية رغم أمهيتها الكبية يفتنشئة الطلبة على مجال القول كقيمة مجال احلوار،
وجتنب الفاحش من القول ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر.

100

 ضعف القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصفاألول األساسي جبزئيه ،واجلزء الثاين للصف الثالث
األساسي.
 أ ّن قيم احرتام الرأي والرأي اآلخر ،وجتنب الفاحش منالقول ،ومجال احلوار ،قد حصلت على تكرارات متدنية
( )4 ،2 ،1على التوايل.
 خلو كتاب الصف األول األساسي جبزئيه من أية قيمةمجالية فرعية مما يأيت :مجال احلوار ،وجتنب الفاحش من
القول ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر.
 أ ّن قيميت مجال احلوار ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر قدخلت متاما من كتاب الرتبية اإلسالمية للصفني األول
والثاين األساسيني ،جبزئيهما.
وميكن تفسي بروز قيمة االستماع واإلنصات لآلخرين يف
هذا اجملال حبرص مؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف
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وتوزيع للقيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف
الثالثة األوىل .فجمال احلوار قيمة تسهم يف التفاهم بني أفراد
اجملتمع والناس أمجعني ،فهو يبدأ من األسرة ،مث املدرسة،
فاجملتمع .ومجال احلوار الذي ينبغي االهتمام به يتمثل باحلوار
اإلجيايب الفعال ،القائم على احرتام اآلخرين .وما العنف الذي
تشهده جمتمعاتنا ّإال حصيلة انعدام قيميت مجال احلوار،
واحرتام الرأي والرأي اآلخر اللتني أمهلتها كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل .اختلفت نتائج الدراسة
احلالية يف هذا اجملال مع ما أظهرته دراسة دالوي ( )2012من
اهتمام بقيمة مجال احلوار من خالل حتليل احملتوى للمجموعة
القصصية لنجيب الكيالين.

الثالثة األوىل على غرس هذه القيمة املهمة ،وخاصة لدى
الطلبة .فهي قيمة ضرورية ،وتشكل حاجة ماسة للطلبة ،وقد
أحسن واضعو الكتب بالرتكيز عليها؛ إذ يالحظ يف جمتمعاتنا
ظاهرة ضعف اإلنصات واالستماع لآلخرين ،وهي قيمة تكاد
ختتفي عمليا ،فال تكاد جتد أحدا يستمع وينصت حلديث
آخر ،حىت ال جتده يستمع لكالم اهلل وهو يتلى ،وهذا أمر
خطي وجلل .ويرى الباحث أن تناقضا كبيا يف هذه الكتب،
إذ إنه يف اللحظة اليت برزت فيها قيمة االستماع واإلنصات
لآلخرين ،اختفت قيمتا مجال احلوار ،واحرتام الرأي والرأي
اآلخر .وهذا يضعف من أثر قيمة االستماع واإلنصات
دل على شيء دل على سوء ختطيط
لآلخرين ،وهذا إن ّ
المجال الرابع :قيم جمال السلوك:

جدول 9
القيم الجمالية الفرعية في مجال جمال السلوك المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،و تكرارها في كل صف،
والنسب المئوية ،ورتبة كل قيمة فرعية.
الصف
القيمة الجمالية
مراعاة مشاعر اآلخرين
ضبط االنفعاالت والعواطف
مشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزاهنم
احرتام الوقت
التأدب بآداب الطعام
حب اآلخرين
التزام آداب السلوك
احرتام اآلخرين
االعتذار
االستئذان
التبسم يف وجه أخيك
الرتتيب واالنتظام
اإلتقان يف العمل
اجملموع لكل قيمة يف كل جزء
النسبة املئوية

األول األساسي

الثاني األساسي

الثالث األساسي

ج1

ج2

ج1

ج2

ج1

ج2

المجموع

الرتبة

النسبة المئوية

2

-

6

-

1

-

9

8

5.9

3

-

-

-

-

-

3

12

1.9

2

1

3

1

8

-

15

4

9.7

-

3

7

11

7

5

33

1

21.4

-

19

-

-

-

-

19

3

12.3

6

-

1

4

1

8

20

2

13

-

1

1

5

3

2

12

6

7.8

-

1

4

-

-

2

7

10

4.6

-

-

-

-

-

-

-

13

0

6

-

3

2

1

1

13

5

8.5

-

-

-

-

8

8

9

5.2

2

5

4

-

-

-

11

7

7.1

3

-

1

-

-

-

4

11

2.6

24

30

30

23

29

18

154

15.6

19.5

19.5

14.9

18.8

11.7

100

يتضح من اجلدول ( )9ما يأيت:

-

100

 أ ّن قيمة احرتام الوقت قد حصلت على أعلى التكراراتحب اآلخرين بنسبة
بنسبة بلغت ( ،)%21.4مث قيمة ّ
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يي
ني كيتاابا ام ْوقُوتا( سورة
الص االةا إي َّن َّ
َّ
الص االةا اكانا ْ
ت اعلاى الْ ُم ْؤمن ا
النساء .)103،والصوم وقت ،قال تعاىل :وُكلُوا اوا ْشاربُوا اح َّىت
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يـاتَّـ ُقو ان( سورة البقرة ،)187 ،واحلج وقت ،قال تعاىلْ  :
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ات( سورةالبقرة ،)197 ،والزكاة وقت ،ا
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ع خمُْتالفا أُ ُكلُهُ او َّ
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يٍ
ص يادهي اواال تُ ْس يرفُوا
ُمتا اشابه ُكلُوا م ْن امثايرهي إي اذا أاْمثاار اوآاتُوا احقَّهُ يـا ْوام اح ا
ي
ني( سورة األنعام .)141 ،ولذا جدير
إينَّهُ اال ُيحي ُّ
ب الْ ُم ْس يرف ا
باملسلم معرفة كيفية استثمار وقته مبا هو نافع ،فينظم وقته ،وال
يهدره.
حب اآلخرين يف
وتسعى الرتبية اإلسالمية إىل حتقيق قيمة ّ
نفوس أفرادها ،ال سيما يف مرحلة الطفولة اليت تعد منطلقا
وأساسا لتحقيق هذه القيمة ،فال ميكن أن تتحقق عند األفراد
يف كربهم ما َل تتحقق يف صغرهم ،عن النعمان بن بشي -
يي
ني
رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل
 (( :امثا ُل الْ ُم ْؤمن ا
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ي
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اجلا اسد إيذاا ا ْشتا اكى مْنهُ
يف تاـ او ِّاده ْم اوتاـار ُ ْ ا ا ْ ا ا ُ
احلُ َّمى)) (النيسابوري،
الس اه ير او ْ
اعى لاهُ اسائيُر ْ
اجلا اس يد بي َّ
ُع ْ
ض ٌو تا اد ا
 ،2000ج ،4ص ،1999 :حديث رقم.2586 :
وجدير باملالحظة خلو قيم هذا اجملال من قيمة مجالية
راقية وأصيلة يف اإلسالم ،أال وهي قيمة االعتذار ،وهذا يشي
إىل أ ّن وضع الدروس يف كتب الرتبية اإلسالمية وما فيها من
بث للقيم اجلمالية للصفوف الثالثة األوىل كان بصفة عشوائية
ّ
دون ختطيط حمكم؛ فبعض األشخاص يع ُّد االعتذار عن
موقف أخطأ فيه داللة ضعف يف شخصيته وانكسار لآلخر،
وهذه مسة موجودة عند البعض ،ويعد االعتذار رسالة تؤكد
مسو إنسانية املخطئ ،ورقي اجلانب البشري يف املتعرض
لألذى ،فكيف ميكن غرسها لدى الناشئة ،ومناهج الرتبية
اإلسالمية ال تعيها اهتماما؟ ولذا يالحظ قصور مؤلفي هذه

( ،)%13تلتها قيمة التأدب بآداب الطعام بنسبة
(.)%12.3
 خلو قيمة االعتذار متاما من كتب الرتبية اإلسالميةللصفوف الثالثة األوىل.
 خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل منقيمة مجالية مهمة ،وهي قيمة ضبط االنفعاالت
والعواطف ،سوى من اجلزء األول للصف األول األساسي
بـ ( )3تكرارات.
 خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل منقيمة مجالية مهمة ،وهي قيمة التأدب بآداب الطعام ،سوى
من اجلزء الثاين للصف األول األساسي.
 خلو كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل منقيمة التبسم يف وجه أخيك ،سوى من اجلزء األول للصف
الثالث األساسي.
 خلو قيمة الرتتيب واالنتظام من اجلزء الثاين لكتاب الرتبيةاإلسالمية املقرر للصف الثاين ،وخلوها من الصف الثالث
األساسي جبزئيه.
 خلو قيمة اإلتقان يف العمل من اجلزء الثاين لكتاب الرتبيةاإلسالمية املقرر للصف األول األساسي ،ومن اجلزء الثاين
للصف الثاين األساسي ،وخلوها من جزئي كتاب الصف
الثالث األساسي .
 ضعف بروز بعض القيم اجلمالية يف هذا اجملال رغم أمهيتهااحلياتية ألفراد اجملتمع ،مثل :مراعاة مشاعر اآلخرين،
واحرتام اآلخرين ،واالستئذان.
يرى الباحث أ ّن حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف
اهتم بإبراز قيمة احرتام الوقت؛ ويعود ذلك
الثالثة األوىل قد ّ
إىل إدراك القائمني على هذه الكتب بأ ّن هذه القيمة تتماشى
حتث على احرتام الوقت؛ ملا
مع أهداف الرتبية اإلسالمية اليت ّ
هلا من أمهية كبية يف حياة الفرد املسلم ،فعباداته كلها قائمة
ضْيتُ ُم َّ
الص االةا
على وقت ،فصالته وقت ،قال تعاىل :فايإذاا قا ا
ي
ي
ي
يموا
فااذْ ُكُروا اللَّها قيااما اوقُـ ُعودا او اعلاى ُجنُوبي ُك ْم فاإ اذا اطْ امأْنـاْنتُ ْم فاأاق ُ
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الدروس كما أظهرت دراسة عثمان والدغيدي2008 ،؛
و.Warburton,2007

الكتب بضعف الرتكيز على هذه القيمة إىل جانب قيم يف
جمال مجال القول مثل :قيم مجال احلوار ،واحرتام الرأي والرأي
اآلخر .وجيزم الباحث أ ّن جمتمعاتنا عطشى هلذه القيم
اجلمالية .فحال جمتمعاتنا تتحدث عن نفسها؛ نتيجة إمهال
القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية ،اليت هي أساس بناء
القيم يف النشء.
ومن خالل تتبّع الباحث نتائج التحليل لتكرارات القيم
اجلمالية ،يظهر اتفاق مع ما توصلت له نتائج دراسات
أبو شاويش2012،؛ والراحبي2014 ،؛ والعجرمي2012 ،؛
والعمري ،2015 ،اليت أظهرت مبجملها تأخر القيم اجلمالية
عن بقية القيم االجتماعية والبيئية والصحية ،وغياهبا يف حمتوى

ثالثًا :النتائج المتعلقة بالساال الثالث:

نص هذا السؤال على :كيف تتوزع القيم الجمالية في
ّ
كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،متّ حساب التكرارات والنسب املئوية
لتكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية املقررة
للصفوف الثالثة األوىل حسب جماالت القيم اجلمالية األربعة،
إذ جاءت مبينة يف اجلدول ()10

جدول 10
توزيع القيم الجمالية في كتب التربية اإلسالمية المقررة للصفوف الثالثة األولى
تكرارات القيم الجمالية حسب مجاالتها ونسبها المئوية

الصف الدراسي
قيم جمال الكون

قيم جمال اإلنسان

قيم جمال

قيم جمال

مجموع التكرارات والنسب المئوية

)%4.9( 16

)%10.3( 34

)%1.8( 6

)%16.4( 54

)%33.4(110

)%6.4( 21

)%15.2( 50

)%3.3( 11

)%16.1( 53

)%.41(135

الثالث األساسي

)%0.3( 1

)%5.2( 17

)%5.8(19

)%14.3( 47

)%25.6( 84

المجموع

)%11.6( 38

)%30.7(101

)%10.9(36

)%46.8(154

)%100( 329

األول األساسي

الثاني األساسي

السلوك

القول

يظهر من اجلدول ( )10أ ّن أعلى تكرار كان جمال مجال
السلوك للصف األول األساسي ،إذ بلغ ( )54تكرارا،
وبنسبة مئوية ( ،)%16.4وأدىن تكرار كان جمال مجال الكون
يف الصف الثالث األساسي بتكرار واحد وبنسبة مئوية
( .)%0.3برزت هذه القيم اجلمالية من خالل التحليل يف
الصفوف املتتالية من األول األساسي إىل الثالث األساسي،
ويتضح من اجلدول السابق ترتيب اجملاالت وتوزيعها على
الصفوف على النحو اآليت:

 مجال قيم جمال اإلنسان :حصل هذا اجملال على
الرتبة الثانية من بني جماالت الدراسة األربعة ،وبناء على
تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد
كان ترتيبها تنازليا على النحو اآليت :الثاين ،األول ،الثالث.

 مجال قيم جمال السلوك :حصل هذا اجملال على
الرتبة األوىل من بني جماالت الدراسة األربعة ،وبناء على
تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد
كان ترتيبها تنازليا على النحو اآليت :األول ،الثاين ،الثالث.

 مجال قيم جمال القول :حصل هذا اجملال على

 مجال قيم جمال الكون :حصل هذا اجملال على
الرتبة الثالثة من بني جماالت الدراسة األربعة ،وبناء على
تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف فقد
كان ترتيبها تنازليا على النحو اآليت :الثاين ،األول ،الثالث.
الرتبة الرابعة واألخية من بني جماالت الدراسة األربعة ،وبناء
على تكرارات القيم يف هذا اجملال لكل صف من الصفوف
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واإلنصات لآلخرين متدرجة يف عدد التكرارات بتوازن
مقبول ،وهذا أمر إجيايب ،إال أنه يتضح أ ّن قيميت مجال
احلوار ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر يف الصفني األول والثاين
األساسيني خالية متاما من أي تكرار ،وهذا يؤكد اخللل البني
يف ختطيط القيم اجلمالية وتنظيمها وتوزيعها يف كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.

فقد كان ترتيبها تنازليا على النحو اآليت :الثالث ،الثاين،
األول.
يتضح مما سبق أ ّن هناك توازنا معكوسا يف تكرارات القيم
اجلمالية يف جماالهتا الثالثة األوىل يف كتب الرتبية اإلسالمية
املقررة للصفوف الثالثة األوىل باستثناء جمال قيم مجال القول.
خاصة
وهذا األمر قد يؤدي إىل ضعف بعض القيم اجلمالية ّ
يف جمال مجال الكون ،ومجال اإلنسان ،ومجال السلوك ،وهي
جماالت معتربة ومهمة .إىل جانب أ ّن هذا التوزان املعكوس
قد يؤدي إىل التنبؤ بالفجوة القيمية اليت تكون مسؤولة عن
حدوث السلوك املراد تصحيحه ،أو غياب السلوك املراد
تعليمه ،ورمبا من هنا تظهر وتبدأ أزمة القيم اليت تشهدها
جمتمعاتنا.
ورغم ظهور التوازن اإلجيايب يف جمال مجال القول ،إال أ ّن
املدقق يف نتائج حتليل اجملال يالحظ أ ّن هذا التوازن غي
ناضج متاما ،ففي الوقت الذي تظهر قيمة االستماع

رابعا :النتائج المتعلقة بالساال الرابع:
ً

نص هذا السؤال على :ما مستوى نمو القيم الجمالية
ّ
عبر كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث حبساب التكرارات
والنسب املئوية لتكرار القيم اجلمالية يف كتب الرتبية
اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن ،واجلدول ()11
يوضح ذلك.

جدول 11

نمو القيم الجمالية في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة األولى ،وتكرارها ،ونسبها المئوية.
تكرار القيم الجمالية في كتب التربية اإلسالمية ونسبها المئوية

الصف الدراسي

التكرارات

النسبة المئوية

110

% 33.4

135

% 41

الثالث األساسي

84

% 25.6

المجموع

329

% 100

األول األساسي

الثاني األساسي

واالجتماعي بازدياد العمر .وميكن تفسي ذلك بضعف إدراك
واضعي ومؤلفي كتب الرتبية اإلسالمية لبناء القيم ،وضعف
االهتمام مبنظومة القيم اجلمالية ،وعدم توزيعها توزيعا متوازنا
على أسس نفسية وتربوية.

يتضح من اجلدول ( )11أ ّن القيم اجلمالية يف كتاب
الرتبية اإلسالمية للصف األول األساسي بلغت  110قيمة
مجالية ،مث منت هذه القيم يف الصف الثاين األساسي مبقدار
( )25تكرارا ،فأصبحت  135تكرارا ،لكن يالحظ تراجع منو
القيم اجلمالية يف كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث
األساسي مبقدار ( )51تكرارا ،إذ بلغت القيم اجلمالية فيه
 84تكرارا .وهذا يعكس توازنا سلبيا يف تكرارات القيم ،وهذا
َيالف النظريات الرتبوية والنفسية إىل جانب املنطق ،واليت
تؤكد بدورها على زيادة النمو العقلي واجلسمي والوجداين

التوصيات:
من خالل ما مت الوصول إليه من نتائج ،أمكن الباحث من
تقدمي التوصيات اآلتية:

72

حممود مجال السلخي :القيم اجلمالية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل يف األردن

 تضمني كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث األساسيالقيم اجلمالية املتعلقة جبمال الكون ومجال اإلنسان.
 تعزيز القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوفالثالثة األوىل ،املتعلقة جبمال اإلنسان ،كنظافة األسنان،
وتقليم األظافر ،ومجال املظهر وامللبس ،والتطيب ،وتربية
حاسة الشم.
 تضمني كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل لقيممجال القول ،وتعزيزها وخاصة مجال احلوار ،وجتنب
الفاحش من القول ،واحرتام الرأي والرأي اآلخر.
 تعزيز القيم اجلمالية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوفالثالثة األوىل املتعلقة جبمال السلوك ،وخاصة قيمة
االعتذار ،وضبط االنفعاالت والعواطف ،إىل جانب قيمة
التأدب بآداب الطعام.
 ضرورة حتقيق التوازن اإلجيايب يف القيم اجلمالية عند تأليفكتب الرتبية اإلسالمية للصفوف الثالثة األوىل.

ابن ماجه ،احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِن (املتوىف 886 :هـ) (د.
ت) .سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة :مطبعة
دار إحياء الكتب العربية.
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحق ( املتوىف 275 :هـ) (.)2009
سنن أيب داود ،حتقيق شعيب األرؤوط وحممد كامل قرة بللي ،دمشق:
دار الرسالة العاملية.
أبو زيد ،أماين ( .)2009فعالية املدخل اجلمايل يف تدريس البيولوجي لتنمية

بعض املفاهيم العلمية الكربى وآراء الطالب واملعلمني باملرحلة الثانوية
حنو استخدامه .رسالة ماجستي غي منشورة ،جامعة عني مشس،

القاهرة.
أبو شاويش ،أمين حممد ( .)2012تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس

القيم املتضمنة يف كتاب لغتنا اجلميلة للصف السابع األساسي
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Abstract: The study aims to analyze the aesthetic values included in the content of the Islamic Education textbooks for
the first three grades. In order to accomplish this goal, a list of the aesthetic values that should be included has been
constructed. The list covered four main areas: the aesthetic of universe, the aesthetic of human being, the aesthetic of
behavior, and the aesthetic of speech. Upon ensuring the credibility of the list, a tool has been established to analyze
the content of the Islamic Education textbooks. The analysis showed the following results: the area of behavior
aesthetic occupied the first rank with a repetition of 154 times in the curriculum content. The aesthetic of human
being occupied the second rank with a repetition of 101 times. Then, the aesthetic of universe occupied the third rank
with a repetition of 38 times. The final rank was occupied by the aesthetic of speech with a repetition of 36 times.
Also, the results indicated an adverse balance of the repetition of aesthetic values in the first three areas. In Addition,
it was shown a slow progress in the aesthetic values in the Islamic Education textbook for the third primary grade.
Keywords: Islam, Values, Beauty, Book.
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معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين بالجامعات السعودية ومؤشرات تحققها
 دراسة ميدانية -سعد بن عبد الرحمن آل حمود
جامعة اجملمعة
قدم للنشر 1440/6/2هـ  -وقبل 1440/8/23هـ
المستخلص :سعت الدراسة إلعداد معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني ومؤشرات حتققها من وجهة نظر القيادات األكادميية
باجلامعات السعودية  ،وطبقت املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانة شارك يف اإلجابة عن أسئلتها ( )95من القيادات األكادميية
من ( )14جامعة سعودية ،ينتمون إىل ( )20ختصص ا ،وتوصلت الدراسة إىل حتديد مخسة معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني مع بيان
مؤشرات حتقق كل معيار من تلك املعايري .وكانت استجابات أفراد الدراسة على إمجايل املعايري املقرتحة واقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات املقياس
املتدرج اخلماسي اليت تشري إىل درجة (موافق بقوة) مبتوسط حسايب ( ،)4.51وجاء ترتيب املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية على النحو
اآليت :السمات الشخصية مبتوسط (  4.77من  )5بدرجة موافق بقوة ،يليها التدريس مبتوسط ( 4.66من  )5بدرجة موافق بقوة ،مث التأهيل العلمي
مبتوسط ( 4.49من  )5بدرجة موافق بقوة ،مث خدمة اجملتمع مبتوسط ( 4.47من  )5بدرجة موافق بقوة ،وأخريا البحث والنمو العلمي مبتوسط
( 4.15من  )5بدرجة موافق.
الكلمات المفتاحية :التعليم العايل ،أعضاء هيئة التدريس.
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وإنتاجهم العلمي يتوقف تقدمها يف أداء مهمتها وحتقيق
أهدافها ،وتذكر اهلويد ( )1434أن عضو هيئة التدريس الركيزة
األهم يف التعليم العايل ويف حتقيق أهداف اجلامعة ولذا يتوقف
جناح اجلامعة ومسعتها على كفاءة وجودة عضو هيئة التدريس
فهو حمور العملية التعليمية جبانب ما يقوم به من دور يف
إرشاد الطلبة يف األمور األكادميية أو غري األكادميية ويقوم
بإجراء حبوث على مستويات خمتلفة باإلضافة لكونه عضوا يف
اللجان اإلدارية ويف جلان اجلامعة اليت ترسم السياسات العامة،
وإضافة إىل ذلك فإن اخلصائص املعرفية واملهنية واالنفعالية
ومسات شخصية األستاذ اجلامعي هلا أثر كبري يف فاعلية وكفاءة
العملية التعليمية ،ويف التحصيل العلمي للطالب وتشكيل
شخصيته (القريشي ،)2016 ،ويؤكد الشراري ( )2010أن
اجلامعة ال ميكن أن تكون فاعلة وقادرة على خدمة اجملتمع
مامل تعن بتوفري أعضاء هيئة التدريس من ذوي التميز والكفاءة
الشخصية واألكادميية.

المقدمة
تقوم اجلامعات السعودية بدور رئيس يف بناء اجملتمع ،من خالل
خرجييها الذين يلتحقون بسوق العمل ومن خالل أحباث الدراسات
اليت يقوم هبا أساتذة اجلامعات وطالهبا وكذلك عرب اخلدمات األخرى
من تأليف وترمجة و تدريب واستشارات وغريها ،وكانت البدايات
للتعليم اجلامعي للمملكة عام  1369عندما افتتحت كلية الشريعة
مبكة املكرمة ،يف حني كان ميالد أول جامعة سعودية وهي جامعة
امللك سعود عام 1377ه (السويد ،)1439،ونظرا لقلة محلة
الدكتوراه من السعوديني حينها فقد مت استقطاب عدد من أعضاء
هيئة التدريس من خارج اململكة للتدريس واستمر التعاقد بعد ذلك
يف ظل التوسع يف التعليم العايل الذي شهدته اململكة وال سيما يف
السنوات القريبة املاضية إذ شهدت اململكة حراكا نشطا يف إنشاء
جامعات جديدة وتوسعة القائم منها واستحداث برامج وختصصات
خمتلفة ،إضافة إىل أن عملية استقطاب أعضاء هيئة التدريس من غري
السعوديني تعد مطلبا مستمرا إلثراء التعليم اجلامعي خبربات دولية
متنوعة تسهم يف تطوير العملية التعليمية وتعزيز دور الكوادر الوطنية
وهذا معمول به يف كثري من اجلامعات العاملية.
واجلامعات السعودية أمامها مهام رئيسة نص عليها نظام
جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه يف املادة األوىل من
أحكام عامة إذ جاء فيها أن اجلامعات تقوم بتوفري التعليم
اجلامعي ،والدراسات العليا ،والنهوض بالبحث العلمي،
والقيام بالتأليف ،والرتمجة والنشر ،وخدمة اجملتمع يف نطاق
اختصاصها( .جملس التعليم العايل ،)1436،ويعد األستاذ اجلامعي
ركيزة أساسية يف حتقيق اجلامعة لتلك املهام املطلوبة منها ،فهو
الذي يقوم بالتدريس وجيري األحباث ويتوىل القيام باألدوار
القيادية على مستوى القسم والكلية واجلامعة باإلضافة إىل
املسامهة يف تقدمي الربامج اليت ختدم اجملتمع ،ويف هذا السياق
يرى احلدايب و اهلمداين ( )2010أن أداء اجلامعة يرتبط
ارتباطا وثيقا بأداء أعضاء هيئة التدريس لوظائفهم ،فبهم
بدرجة رئيسة يقاس أداء اجلامعة ،وعلى قدر كفاءهتم

مشكلة الدراسة:
عنيت اجلامعات السعودية منذ تأسيسها باستقطاب أصحاب
الكفاءات العلمية املميزة ،وقد تنوعت جهودها وآلياهتا يف ذلك،
مستندة يف ذلك ملا ورد يف نظام التعليم العايل واجلامعات ولوائحه،
فقد حددت املادة اخلامسة من الئحة توظيف غري السعوديني ما
يشرتط يف املتعاقد واليت تناولت العمر والصحة البدنية وحسن السرية
واحلصول على املؤهالت املطلوبة وكونه غري مرتبط بعقد مع جهة
أخرى ومتفرغ للعمل يف اجلامعة ( جملس التعليم العايل،)1436 ،
ويالحظ أن هذه املعايري مل تشتمل على ما يتعلق باجلوانب التدريسية
وال على اإلنتاج البحثي أو مسامهات املتقدم يف خدمة اجملتمع ،وهذا
النقص يف املعايري انعكس على حد اطالع الباحث على النماذج اليت
أعدهتا بعض اجلامعات لتكون مرجعا يف احلكم على مدى مناسبة
املتقدمني من غري السعوديني لاللتحاق باجلامعات السعودية ،ومع أن
مرحلة االختيار ألعضاء هيئة التدريس تعد من أهم املراحل ،وذلك
أن اختيار عضو هيئة التدريس الكفء يعد مكسبا للجامعة ويسهم
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ومهاراته القيادية وهذه اجلوانب بعضها ميكن التحقق منها من
خالل االطالع على املستندات و الوثائق وجوانب أخرى
تتعلق بالسمات الشخصية والسلوكية وقدرته على التدريس
وما ميتلكه من مهارات يصعب اجلزم بوجودها وختضع خلربة
من جيري املقابلة واألدوات اليت يستخدمها للتعرف على مدى
وجود تلك الصفات ،وتكمن الصعوبة يف حتديد معايري ثابتة
أو حمددة بسبب اختالف خربات ومؤهالت من جيري املقابلة،
ولذا فإن واقع اختيار أعضاء هيئة التدريس يستدعي وجود
معايري علمية الختيار أعضاء هيئة التدريس ذات مؤشرات
واضحة ميكن تطبيقها من فرق التعاقد للتوصل إىل تصنيفات
دقيقة وصادقة للمتقدمني ويف هذا السياق يرى القريشي
( )2016أن هناك حاجة ملحة لتحديد معيار للكفاءات
املهنية والتدريسية لألستاذ اجلامعي ،وهذا يأيت متفقا مع ما
ذهب له شويع ( )2009يف قوله نظرا ألمهية عضو هيئة
التدريس يف اجلامعات فإن معايري وانتقاء عضو اهليئة التدريسية
أصبحت ضرورية.
وبناء على ما سبق ونظرا ألمهية دور األستاذ اجلامعي
وكون عملية استقطابه عملية مستمرة منذ تأسيس اجلامعات
السعودية وإىل يومنا هذا ،وبالنظر لألدوار املتعددة املطلوبة من
اجلامعة واليت تتطلب وجود كفاءات علمية عالية التأهيل متتلك
املهارات الكافية يف جمال البحث والتدريس والقدرة على بناء
فرق العمل و التعامل مع اآلخرين واملشاركة الفاعلة يف حتقيق
أهداف اجلامعة ،ورغبة يف تكامل اخلربات بني اجلامعات يف
الوصول ألفضل املعايري الختيار األستاذ اجلامعي ،فإن السؤال
الرئيس الذي تتمحور حوله الدراسة هو :ما معايري اختيار
أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني وما مؤشرات حتققها من
وجهة نظر القيادات األكادميية باجلامعات السعودية ؟
وينبثق عنه األسئلة اآلتية:
 ما معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر عينة
الدراسة ؟

بدور كبري يف أداء اجلامعة لرسالتها وحتقيق أهدافها ،كما أن اختيار
غري الكفء سيكلف اجلامعة الكثري ،فعضو هيئة التدريس غري
الكفء سينعكس أثره على كفاءة العملية التعليمية والبحثية يف
اجلامعة ،مع ما قد يسببه من تدين يف مستوى املخرجات وكثرة
الشكوى من الطالب والطالبات ،ورمبا تسبب االختيار السيء يف
مواقف تؤدي إىل إحراج اجلامعة أو تشويه مسعتها ،وبدال من أن
يكون عونا للجامعة يصبح عبئا عليها ،إال إن الناظر لواقع عملية
التعاقد يف اجلامعات السعودية سيالحظ أن فرق التعاقد واليت عادة
تتكون من بعض القيادات اجلامعية من وكالء اجلامعات أو عمداء
الكليات أو وكالئهم أو رؤساء األقسام عادة ما تنصب اهتماماهتا
على املؤهل والسمات الشخصية والتأهيل العلمي للمتقدم ،دون
الرتكيز على املهارات التدريسية وذلك أن معظم قيادات الكليات
اجلامعية -حبكم التخصص  -ليسوا بالضرورة مؤهلني تربويا يف جمال
التدريس أو السمات املطلوبة لقيادة املوقف التعليمي والتمكن من
التعامل مبهارة مع الطالب ،ومن مث فعنايتهم هبذه اجلوانب
وقدرهتم على احلكم على متكن املتقدم منها من املتوقع أن
تكون ضعيفة حبكم غياب التأهيل املسبق ،ويضاف إىل ذلك
أن فرق التعاقد يتغري أعضاؤها من سنة ألخرى يف الغالب-
حبكم تغري املناصب القيادية يف اجلامعة  -فتأيت فرق جديدة
تنقصها اخلربة اإلدارية والرتبوية للقيام هبذه املهمة وليس لديها
إملام باملهام األساسية والرتبوية لعضو هيئة التدريس واملهارات
اليت ينبغي أن يتمكن منها وال القدرة على احلكم على معرفة
درجة متكن املتقدم من مهارات التدريس وإدارة املوقف
التعليمي والقدرة على التعامل مع الطالب ،ويتعامل فريق
التعاقد مع استمارة أعدت للحكم على املتقدمني للرتشح
لعضوية التدريس تتسم بالعمومية وختضع معايريها الجتهادات
وتفسريات من جيري املقابلة ،وهذا أيضا يؤثر سلبا على جودة
عملية االختيار ،وعملية االختيار عملية معقدة نظرا ألهنا
تتطلب التحقق من توافر جوانب متعددة يف عضو هيئة
التدريس ترتبط مبؤهالته وبسماته الشخصية والسلوكية
ومهاراته التدريسية والبحثية وحسن تعامله مع اآلخرين
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 ما املؤشرات اليت يتم من خالهلا معرفة مدى حتقق املعايري
املطلوبة يف املتقدمني للتدريس يف اجلامعات السعودية من
وجهة نظر عينة الدراسة ؟

املعايري :يعرف املعيار وفق ما ورد يف معجم املصلحات الرتبوية
بأنه " مقياس خارجي للحكم على األشياء أو لتقدير صحتها
" وأن املعايري "متثل القواعد األمنوذجية أو األطر املرجعية أو
الشروط اليت حنكم من خالهلا أو نقيس عليها سلوكيات
األفراد أو اجلماعات  ،أو األعمال و أمناط التفكري
واإلجراءات " (شحاته والنجار،2003،ص )285واملعايري يف
هذه الدراسة هي حمكات تستخدم للتحقق من وجود
الصفات والقدرات واملهارات واملؤهالت املطلوبة يف املتقدمني
للتدريس يف اجلامعات السعودية.
مؤشرات :ورد يف معجم مصطلحات الرتبية " لغة( :مادة :
ش و ر ) ،يقال مؤشر من اإلشارة وهي تعيني الشيء باليد
وغريها ،والتلويح بشيء يفهم املراد منه واصطالحا :يعطي
املؤشر حملة خاطفة وصورة إمجالية ال متثل الواقع بكل دينامياته
أو بدقة علمية تامة وهي ما تشري إىل البيانات واملعلومات اليت
حتدد احلالة اإلمجالية للشيء الذي خنتربه بدرجة معينة من
الدقة "( .فلية والزكي،2004،ص  ،)206ويرى كل من (عبد
العزيز وحسني )2005،أن املؤشر  ،Indicatorهو الصياغة
األبسط اليت تنبثق إجرائيا عن املعيار ،فمن املتوقع أن يكون
لكل معيار جمموعة من املؤشرات مصاغة بطريقة أكثر إجرائية.
ويقصد باملؤشرات يف هذه الدراسة الشواهد والعالمات الدالة
على درجة حتقق املعيار.

هدف الدراسة:
إعداد معايري الختيار أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني
ومؤشرات حتققها من وجهة نظر القيادات األكادميية
باجلامعات السعودية لتكون مرجعا مساعدا للجامعات
السعودية يف اختيار الكفاءات العلمية املميزة من أعضاء هيئة
التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد للجامعات.
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أمهيتها من عدة جوانب ومن ذلك:
 استقطاب أصحاب الكفاءات العلمية املميزة يسهم بشكل كبري
يف جناح اجلامعات السعودية و جودة خمرجاهتا.
 يؤمل أن تسهم الدراسة يف خدمة اجلامعات السعودية الختيار
أفضل الكوادر املتقدمة للتدريس يف اجلامعات السعودية عند عملية
التعاقد.

 مشاركة عدد كبري من قيادات اجلامعات السعودية من خمتلف
التخصصات يف حتديد معايري ومؤشرات اختيار الكفاءات العلمية
املميزة من أعضاء هيئة التدريس غري السعوديني عند عملية التعاقد،
واتساع قاعدة ختصصات وجامعات املشاركني من القيادات
األكادميية يف هذه الدراسة ،مما يثري هذه الدراسة ويعزز من فرصة
جناح تطبيق نتائجها عند التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من
خمتلف التخصصات.

اإلطار النظري:
يعد عضو هيئة التدريس من أهم ركائز التعليم العايل.
وذلك أن اجلامعات تقوم بأدوار رئيسة هي :التعليم اجلامعي
والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،وعضو هيئة التدريس يقوم
بشكل رئيس بالدورين األول والثاين ،ويسهم بفعالية يف الثالث
(.اخلرابشة ،اجلعافرة ،اهلباه ،والسعايدة ،)2012،ولذا فإن
اجلامعات حترص على أن تتوافر يف أساتذهتا املهارات
والكفايات املأمولة للقيام هبذه األدوار (قرشم ،العراقي
والثقفي ،)2012،وإزاء هذه األمهية لألستاذ اجلامعي يف أداء

مصطلحات الدراسة:
أعضاء هيئة التدريس :حدد نظام جملس التعليم العايل
واجلامعات ولوائحه يف مادته اخلامسة واألربعني أعضاء هيئة
التدريس بأهنم -1:األساتذة  -2األساتذة املشاركون -3
األساتذة املساعدون ( جملس التعليم العايل )1436،
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 -6متفرغا للعمل يف اجلامعة( .جملس التعليم العايل،)1436 ،
وبالنسبة للمؤهالت فقد جاء يف املادة اخلامسة عشرة أن شروط
التعيني ما يأيت:
األ ستاذ املساعد :حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو حصل
على اللقب من جامعة تعرتف هبا اجلامعة.
األستاذ املشارك :حاصل على الدرجة من جامعة تعرتف هبا اجلامعة
األستاذ :حاصل على اللقب من جامعة تعرتف هبا اجلامعة( .جملس
التعليم العايل ،)1436،ومن العرض السابق يالحظ أن الالئحة مل
تشرتط متكن عضو هيئة التدريس من مهارات التدريس والتقومي ومل
تتطرق خلدمة اجملتمع.
ثانيا :ما ورد من املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام
اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي.
اشرتطت اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي أن يكون أفراد هيئة
التدريس مؤهلني بصورة مناسبة ولديهم اخلربة الالزمة للقيام
مبسؤولياهتم التدريسية ،وأن يطبقوا اسرتاتيجيات تدريسية مالئمة
للنواتج التعليمية املختلفة ،وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة لتحسني
كفاءاهتم التدريسية (اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي.)2015 ،
ثالثا :متطلبات من وجهة نظر القيادات األكادميية:
ذكرت نتائج دراسة الثبييت والقرين أن من األمور اليت ينبغي
تقومي عضو هيئة التدريس يف ضوئها من وجهة نظر القيادات
األكادميية :االلتزام مبواعيد احملاضرات والوجود أثناء الساعات
املكتبية ،واإلبداع والتجديد يف طرق التدريس وأساليبه ،ورغبة
عضو هيئة التدريس يف تطوير نفسه مهنيا ،وأن تقومي األداء
البحثي ألعضاء هيئة التدريس يتم من خالل النشر يف اجملالت
العلمية املتخصصة احملكمة ،والبحوث املشرتكة املنشورة أو املقبولة
للنشر ،والكتب املؤلفة كمؤلف منفرد أو أساسي ،والبحوث املقدمة
للمؤمترات والندوات العلمية ،والكتب املؤلفة كمؤلف ثان ،وتقومي
عضو هيئة التدريس يف خدمة اجلامعة واجملتمع من خالل مدى
املشاركة يف اإلرشاد األكادميي ،واإلشراف على طالب الدراسات
العليا ،واملشاركة يف جلان اجلامعة ،ويف أعمال القسم اإلدارية (الثبييت
والقرين ،)1413،وتناولت دراسة العجمي ( )2009اخلصائص

رسالة اجلامعة وحتقيق أهدافها سيتم عرض السمات املطلوبة
يف األستاذ اجلامعي من خالل املصادر اآلتية:

 املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام جملس التعليم
العايل.
 املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام اهليئة الوطنية
لالعتماد األكادميي.
 املواصفات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر
القيادات األكادميية.
 املواصفات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس.
 املواصفات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر
الطلبة.

أول :املعايري املطلوبة يف األستاذ اجلامعي يف نظام جملس
ً
التعليم العايل.
أشار نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه إىل ما
يشرتط أن يكون يف عضو هيئة التدريس غري السعودي ومن
ذلك ما ورد يف املادة اخلامسة ،فقد ذكرت أنه يشرتط يف
املتعاقد أن يكون:
 -1قد أكمل من العمر عشرين سنة ومل يتجاوز ستني سنة
ميالدية ،وجيوز جمللس اجلامعة جتاوز احلد األعلى للعمر يف
حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة املشاركني ومخس
سنوات لألساتذة املساعدين وذلك بناء على توصية جملس
القسم وجملس الكلية وثالث سنوات بالنسبة للفئات األخرى
بناء على توصية جهة عملهم.
 -2الئقا صحيا للخدمة ،مبوجب شهادة صحية حديثة
صادرة من جهة طبية تعرتف هبا اجلامعة.
 -3حسن السرية واألخالق.
 -4حائزا على املؤهالت املطلوبة للوظيفة.
 -5غري مرتبط بعقد مع جهة أخرى باململكة.
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ذكر (القضاة واجلوارنه )2009 ،أن السمات اليت يفضلها طالب
جامعة امللك خالد يف عضو هيئة التدريس اجلامعي املعاصر،
جاءت على النحو اآليت :السمات الشخصية يف املرتبة األوىل مث
تالها جمال السمات االجتماعية ،وجاءت السمات األكادميية املهنية
يف املرتبة الثالثة ،يف حني أشار احلكمي ( )2004إىل أن الكفاءات
املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطالب تتمحور حول
ست كفاءات رئيسة هي :الشخصية واإلعداد للمحاضرة وتنفيذها،
والعالقات اإلنسانية ،واألنشطة والتقومي ،والتمكن العلمي والنمو
املهين ،وأساليب احلفز والتعزيز.
ومن خالل العرض السابق ميكن إمجال ما عنيت به التنظيمات
الرمسية يف وزارة التعليم وكذلك نتائج الدراسات اليت حبثت يف
اجلوانب املطلوبة يف عضو هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر
القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الطالب يف
اجلوانب اآلتية :مناسبة العمر ،أن يكون الئقا صحيا ،حسن السرية،
واحلصول على املؤهل املطلوب ،ولديه اخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياته
التدريسية ،والتمكن من املادة العلمية ،والتحلي باألمانة العلمية،
واخللق احلسن والعالقات اإلنسانية الطيبة مع الزمالء والطالب،
والقدرة على عرض املادة العلمية بلغة واضحة وبتسلسل منطقي،
وتطبيق اسرتاتيجيات تدريسية مالئمة وتوظيف التقنية احلديثة،
واالنضباط الوظيفي ،والكفاءة يف تقومي الطالب مع حتري العدالة،
والقدرة على توظيف أساليب احلفز والتعزيز .ومن يستقطب للكليات
البحثية يكون من العلماء أو الباحثني النشطني.

التدريسية ،واخلصائص العقلية واملعرفية ،واخلصائص الشخصية،
واخلصائص االجتماعية ،اليت ينبغي أن يتمتع هبا عضو هيئة
التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام وعمداء الكليات جبامعة
امللك سعود بالرياض ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أهم السمات
الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجلامعي :التمسك بالقيم
األخالقية والعمل على نشرها بني طالبه ،وجاء يف املرتبة الثانية
اجلدية واإلخالص يف أداء أعماله ،وكذلك اإلصغاء اجليد واالستماع
إىل طال به ،والعدالة بني طالبه يف عطائه وتقوميه ،وأن أهم اخلصائص
التدريسية اليت جيب أن يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هي :التمكن من
املادة العلمية ،مث اإلحاطة باملادة العلمية وتقدميها بتسلسل منطقي،
مث تشجيع الطالب على املناقشة العلمية وربط احملتوى النظري
باجلانب التطبي قي ،وأن أهم اخلصائص العقلية واملعرفية اليت جيب أن
يتحلى هبا األستاذ اجلامعي هي :اإلصغاء لطالبه و احرتام آرائهم ،مث
القدرة على ربط العلم بقضايا اجملتمع ،وثالثها توزيع خطة دراسية
تبني متطلبات املادة اليت يدرسها.
رابعا :املتطلبات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
أولويات الكفايات األخالقية املطلوبة يف عضو هيئة التدريس من
وجهة نظر أعضاء التدريس حتَقيق العدالة بني الطلبة ،احرتام أوقات
احملاضرات ،االلتزام باألمانة العلمية ،االهتمام بالنزاهة العلمية ،تقدمي
املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة ،متثل األمانة يف خمتلف جوانب
السلوك ،الوفاء بالعهد مع اآلخرين ،وأما أولويات الكفايات التقنية
املطلوبة يف عضو هيئة التدريس فهي :توظيف التدريب اإللكرتوين يف
تدريس املقررات ،إرشاد الطلبة إىل املواقع العلمية التعليمية ،معرفة
الربجميات التعليمية اجليدة ،تنمية مهارات التعلم الذايت لدى الطلبة،
استخدام ) )power pointيف احملاضرات (العتييب.)2011 ،
خامسا :السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة:
تناولت عدد من الدراسات السمات املطلوبة يف األستاذ اجلامعي من
وجهة نظر الطلبة ،ومن ذلك دراسة القريشي ( ،)2016وتوصلت
إىل أن الكفاءات املهنية والتدريسية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من
وجهة نظر الطلبة تتمحور حول :شخصية األستاذ اجلامعي ،التمكن
العلمي واملهين ،والعالقات اإلنسانية ،والتقومي واألنشطة .يف حني

الدراسات السابقة:
اجتهد الباحث يف الوقوف على الدراسات املتعلقة مبعايري
اختيار أعضاء هيئة التدريس ،غري أنه مل يقف على أية دراسة
مباشرة مبوضوع الدراسة ،فلجأ للدراسات اليت حبثت يف معايري
تقومي أعضاء هيئة التدريس ،لقرهبا من موضوع الدراسة واشرتاكها
معها يف البحث يف معايري تقومي أعضاء هيئة التدريس ومن ذلك
دراسة القريشي ( ) 2016اليت سعت إلعداد مقياس للكفاءات املهنية
والتدريسية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة يف
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واستهدفت دراسة الفضل ( )2014إعداد قائمة الكفايات
املهنية لألستاذ اجلامعي ومعرفة أكثرها تفضيال من وجهة نظر
الطالب يف بعض اجلامعات السودانية ،وطبقت املنهج الوصفي
التحليلي ،وكانت قائمة الكفايات املهنية أداة جلمع البيانات،
وتوصلت الدراسة إىل أن الكفايات املهنية لألستاذ اجلامعي من وجهة
نظر الطالب تتبلور حول جماالت رئيسة هي :الشخصية ،واإلعداد
للمحاضرة وتنفيذها ،والعالقات اإلنسانية ،واألنشطة والتقومي،
والتمكن العلمي والنمو املهين ،وأساليب احلفز والتعزيز.
وقام ريتشموند ،بيوسن ،قورنق ،تيزو ،مايرز وسوتو
)(Richmond,Boysen,Gurung,Tazeau,Meyers,&Sciutto,2014
بدراسة عن معايري التدريس للمدرس النموذجي لعلم النفس يف
التعليم اجلامعي ،سواء للتفاعل املباشر أم عرب النت ،ومت تطبيق
استبانة من ستة جماالت ،وهي التدريب واألساليب التعليمية،
والتقييم ،واملناهج الدراسية ،واحملتوى ،وتقييمات الطالب للتدريس،
وذكرت أن املدرسني النموذجيني مدربون بشكل جيد ولديهم متابعة
ملا يستجد يف جمال ختصصهم ،فهم خرباء يف جماهلم وهلم دراية
مببادئ التعلم األساسية مبنية على أساس معرفة علم النفس واخلربة
العامة يف علم الرتبية ،ويطبقون جمموعة متنوعة من التقنيات
واالسرتاتيجيات اليت تعزز مشاركة الطالب ،وأهنم منفتحون
ومتحمسون وجذابون ،ومتمكنون من مهارات التواصل و التحدث
أمام اجلمهور ،ويضعون توقعات عالية وحيفزون الطالب لتلبية تلك
التوقعات ،ويديرون الصف مبهارة ،ومرنون يف أساليبهم ،متمكنون من
استخدام التكنولوجيا التعليمية.
ويف دراسة اهلويد ( )1434للتعرف على درجة مسامهة تقومي أداء
عضو هيئة التدريس يف رفع جودة التعليم اجلامعي من وجهة نظر
عضوات هيئة التدريس والطالبات يف جامعة أم القرى استخدمت
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع
عضوات هيئة التدريس وطالبات اإلعداد والدبلوم الرتبوي يف جامعة أم
القرى ،اُستخدمت جلمع املعلومات استبانة مكونة من ستة حماور:
تطوير املنهج ،تفعيل مصادر التعلم والتعليم ،توظيف اإلمكانات
املادية ،توظيف أساليب القياس والتقومي ،تطوير أداء عضو هيئة

ختصصات خمتلفة ،وتوصلت الدراسة إىل أن الكفاءات املهنية
والتدريسية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة تتبلور يف
أربع كفاءات مهمة هي :شخصية األستاذ اجلامعي والتمكن العلمي
واملهين والعالقات اإلنسانية والتقومي واألنشطة ،وأن للعالقات الودية
بني األساتذة والطلبة أثرها اإلجيايب على شحذ مهم الطالب
للتحصيل العلمي.
وهدفت دراسة جرب ( )2016إىل تقومي عضو اهليئة التعليمية يف
أقسام كلية الرتبية باجلامعة املستنصرية من وجهة نظر طلبة الدراسات
العليا يف الكلية ،ومشلت استبانة الدراسة ستة جماالت هي :اإلعداد
والتخطيط للتدريس ،البحث العلمي ،االختبارات والدرجات ،التفاعل
مع الطلبة يف قاعة احملاضرات ،املقررات الدراسية ،السمات الشخصية،
واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج أن
تقومي طلبة الدراسات العليا ألداء مدرسيهم كانت بدرجة عالية.
يف حني عنيت دراسة عبد احلسيب ( )2016بتقومي األداء
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم من وجهة نظر
الطالب ،واستخدمت املنهج الوصفي املسحي ،ومت مجع البيانات من
خالل استبانة اشتملت على السمات الشخصية ،التخطيط
للتدريس ،الكفاءات التدريسية ،التعامل مع الطالب ،تقومي الطالب،
وتوصلت إىل أن حموري السمات الشخصية والتخطيط للتدريس،
كانا بدرجة كبرية ،وأما بقية احملاور فقد كانت بدرجة متوسطة.
وسعت دراسة بدر ( )2015إىل دراسة واقع برنامج إعداد
األستاذ اجلامعي وتأهيله ،وحتديد املتطلبات املهنية لربنامج إعداد
األستاذ اجلامعي ،والعمل على اقرتاح آلية عملية لربنامج إعداده،
وطبقت املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها،
كما قام رضوان ( )2014بدراسة للكشف عن مدى ممارسة أعضاء
هيئة التدريس اجلامعي جبامعة جيجل للكفايات املهنية املرتبطة مبهنة
التدريس من وجهة نظر الطلبة ،وطبق الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن أعضاء هيئة التدريس اجلامعي
جبامعة جيجل من وجهة نظر الطلبة ميارسون الكفايات املهنية،
والكفايات التدريسية والكفايات اإلنسانية بدرجة عالية ،والكفايات
التكنولوجية والكفايات التقوميية بدرجة متوسطة.

85

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 65الرياض (صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

النتائج من أمهها تسجيل ضعف واضح يف أداء التدريسيني من وجهة
نظر الطلبة يف مجيع اجملاالت باستثناء بعض الفقرات اليت سجلت
لصاح التدريسيني وعزى الباحث هذا الضعف إىل الظروف
االستثنائية اليت مير هبا البلد مما انعكس سلبا على أداء التدريسي
وقدم يف هناية البحث جمموعة من املقرتحات والتوصيات.
وأجرى العتييب ( )2011دراسة للتعرف على أولويات الكفايات
األخالقية والتقنية اليت ينبغي أن تتوافر لدى األستاذ اجلامعي ،وطبق
املنهج الوصفي املسحي ،وكانت أداة الدراسة استبانة موجهة ألعضاء
هيئة التدريس بكلييت الرتبية يف جامعيت جنران واخلرج ،وتوصلت
الدراسة إىل أن أوىل الكفايات األخالقية اليت ينبغي أن تتوافر لدى
األستاذ اجلامعي حتقيق العدالة بني الطلبة مث احرتام أوقات احملاضرات
وااللتزام باألمانة العلمية وأن أوىل الكفايات التقنية اليت ينبغي أن
تتوافر لدى األستاذ اجلامعي هي توظيف التدريب اإللكرتوين يف تدريس
املقررات مث إرشاد الطلبة إىل املواقع العلمية اإللكرتونية ومعرفة الربجميات
التعليمية اجلديدة.
ويف دراسة الثويين وعبد العال ( )2010للتعرف على أساليب
وأدوات تقييم أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية واجلامعات
األمريكية ،ملعرفة كيفية االستفادة من تلك التجارب لتطوير منوذج
لتقييم أعضاء هيئة التدريس باجلامعات ،طبق الباحثان منهج البحث
املقارن ،وخلصت الدراسة إىل أن كثريا من األدوات املستخدمة لتقومي
أداء عضو هيئة التدريس باجلامعات تتباين فيما بينها من حيث
اجلوانب اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند التقومي ،كما تتباين من
حيث كيفية صياغة املهارات املتضمنة فيها وأوصت الدراسة بإنشاء
وحدة لتقومي أعضاء هيئة التدريس باجلامعات العربية يكون من
أهدافها :تقومي العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء
ألعضاء هيئة التدريس ،تصميم مناذج االستمارات أو األدوات
الالزمة للتقومي ،نشر ثقافة التقومي بني أعضاء هيئة التدريس
وطالب اجلامعة ،ومتابعة تقومي األداء يف نظم التعليم اجلامعي
اجلديدة مثل التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.
وقام ديالين ،جونسون ،جونسون وترسالن
 (Delaney,Johnson,Johnson,&Treslan,2010) .بدراسة ملعرفة

التدريس ،التأثري على الطالب .وخلصت الدراسة إىل جمموعة من
النتائج من أمهها :أن درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف
رفع جودة التعليم اجلامعي جاء بدرجة كبرية وذلك من وجهة نظر
عضوات هيئة التدريس والطالبات يف جامعة أم القرى ،وأوصت
الدراسة بالتأكيد على بناء منوذج لتقومي أداء عضو هيئة التدريس
يساعد على رفع جودة التعليم اجلامعي من حيث وضع معايري تؤكد
على :تطوير املنهج وأساليب القياس والتقومي ،وتفعيل مصادر التعلم
والتعليم, ،التوظيف املناسب لإلمكانات املادية ،وضرورة التأثري على
الطالب ،وتطوير أداء عضو هيئة التدريس.
وقد اهتمت دراسة الصمادي ( )2013بتقومي جودة املمارسات
التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران من وجهة
نظرهم ،واشتملت أداة الدراسة على أربعة جماالت :مهارات التخطيط
للتدريس ،التنفيذ للتدريس ،تقومي تعلم الطلبة ،ومهارات االتصال
والتواصل ،وأظهرت النتائج حتقيق مستوى اجلودة إلمجايل املهارات
جمايل تقومي تعلم الطلبة
وجلميع اجملاالت ،ووجود فروق ذات داللة يف ّ
متغريي النوع االجتماعي لصاح
ومهارات االتصال والتواصل على
ّ
اإلناث واملؤهل األكادميي لصاح محلة الدكتوراه ،كما وجدت فروق يف
جمال التخطيط للتدريس واألداة ككل على متغري اخلربة التدريسية
لصاح ذوي اخلربة املرتفعة (10سنوات فأكثر) ،أما بالنسبة ملتغري نوع
الكلية فقد ظهرت فروق يف جمال مهارات تنفيذ التدريس لصاح
األعضاء يف الكليات العلمية.
وعنيت دراسة لفتة ( )1433بالكشف عن املهارات الالزمة
للتدريس الناجح يف مستوى التعليم اجلامعي ،وهي :التخطيط
للتدريس ،اإللقاء ،طرح املقدمات ،املناقشة ،اختيار وعرض الوسائل
التعليمية والتقنية ،تلخيص املعلومات ،االستفادة من التغذية الراجعة،
السيطرة على تفاصيل املوقف التعليمي ،اإلحساس لردود فعل
املتعلمني ،ضبط الصف ذاتيا ،وبلغت نسبة موافقة اخلرباء على
جدوى تلك املهارات .%95
وأما دراسة عزيز فقد سعت ( )2012إىل بناء أداة لتقومي أداء
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دياىل من وجهة نظر طلبة الدراسات
العليا وتقومي أدائهم من خالل تلك األداة ،وتوصلت إىل جمموعة من
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بالوصول إىل آلية ومعايري ملعرفة كفاءة عضو هيئة التدريس لالستفادة
من ذلك يف عملية التقومي والتطوير والرتقية واستمرار التعاقد مع عضو
هيئة التدريس أو إيقاف التعاقد معه.
وأما هذه الدراسة فقد سعت للتوصل ملعايري اختيار أعضاء هيئة
التدريس بغرض التعيني يف اجلامعات السعودية وسعت للتعرف على
املعايري املطلوبة يف املتقدم للعمل يف اجلامعات السعودية من أعضاء
هيئة التدريس غري السعوديني من وجهة نظر القيادات األكادميية
باجلامعات السعودية ،وقد مشلت عينة الدراسة قيادات أكادميية من 14
جامعة سعودية يعملون يف ختصصات نظرية وتطبيقية بلغت20
ختصص ا ،وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف إثراء
اإلطار النظري ويف بناء أداة االستبانة.

تصورات طالب جامعة ميمولاير ،حول مسات التدريس الفعال لكل من
التعليم داخل احلرم اجلامعي والتعليم عن بعد ،وجلمع املعلومات مت توزيع
استبانة على عينة الدراسة ،وتوصلت إىل تسع خصائص للتدريس
الفعال للمعلمني اجلامعيني يف جامعة ميمولاير هي :االحرتام ،املعرفة،
ودود ،املشاركة ،التواصل ،التنظيم ،االستجابة ،املهنية ،روح الدعابة.
وأما دراسة العجمي ( )2009فقد سعت لبيان اخلصائص
التدريسية والعقلية واملعرفية والشخصية واالجتماعية ،اليت ينبغي أن
يتمتع هبا عضو هيئة التدريس ومت تطبيق الدراسة على جامعة امللك
سعود بالرياض ،ومشلت عينة الدراسة ( )50من رؤساء األقسام وعمداء
الكليات باجلامعة ،وتوصلت الدراسة إىل أن اخلصائص الشخصية
جاءت يف املرتبة األوىل ،أما اخلصائص االجتماعية ففي املرتبة الرابعة
واألخرية.
وسعت دراسة أيب الرب و رقادة ( )2008إىل تقدمي إطار منوذجي
لتقومي أداء أعضاء اهليئة التدريسية يف مؤسسات التعليم العايل يغطي
مجيع واجبات عضو هيئة التدريس من تدريس وحبث علمي وخدمة
للمجتمع ،و ميكن تكييفه تبعا ألهداف املؤسسة اليت تنبثق منها
واجبات عضو هيئة التدريس ،ويستند إىل تقومي الطالب وعلى التقومي
الـذايت لعـضو هيئـة التدريس وعلى تقومي الزمالء ورئيس القسم والعميد،
والتقدير النهائي يتم من قبل وحدة ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة
بناء على النقاط اليت حصل عليها .كما قام رالف ()Ralph, 2003
بدراسة للتعرف على مسات األساتذة الفاعلني يف إحدى اجلامعات
الكندية وتوصلت إىل السمات اآلتية :االلتزام باملتعلمني ،معرفة املواد،
تنظيم وإدارة البيئة ،الرغبة يف التحسن ،والتعاون مع اآلخرين.
وبالنظر للدراسات السابقة يالحظ أن أغلبها استخدم املنهج
الوصفي وكان مجع البيانات باستخدام استبانة موجهة لعينة الدراسة
عدا دراسة (الثويين وعبد العال )2010 ،اليت طبقت منهج البحث
املقارن ،واشرتكت تلك الدراسات يف أهنا متحورت حول تقومي أداء
أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل وتباينت يف جوانب تركيزها وإن
غلب عليها الرتكيز على األداء التدريسي ،واختلفت يف جهة التقومي
فبعضها عين بأخذ آراء الطلبة وهو الغالب وبعضها عين بوجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام والعمداء ،كما عين بعضها

إجراءات الدراسة:
قام الباحث باإلجراءات اآلتية :إعداد اإلطار النظري  -زيارة عدد
من اجلامعات واالطالع على آلية التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غري
السعوديني واملعايري والنماذج اليت تسرتشد هبا عند التعاقد مث إعداد
استبانة الدراسة  -التحقق من صدق أداة الدراسة وثباهتا  -التواصل
مع القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية لتعبئة االستبانة  -مجع
البيانات وحتليلها -اإلجابة عن أسئلة الدراسة وكتابة التوصيات.

منهجية الدراسة:

مت استخدام املنهج الوصفي ،وهو كما يذكر عبيدات ،عدس
وكايد ( )1993يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هي يف
الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا.
حدود الدراسة:

احلدود املكانية :تقتصر الدراسة على القيادات األكادميية (عمداء
أعضاء هيئة التدريس ،وعمداء الكليات ،وكالء الكليات) يف
اجلامعات اآلتية:
أم القرى
طيبة
الباحة
القصيم
جنران
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اإلمام حممد بن سعود
امللك سعود
اإلمام عبد الرمحن
امللك خالد
حائل
اجملمعة
األمرية نورة
جازان
اجلامعة السعودية اإللكرتونية
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صدق األداة :للتحقق من صدق أداة الدراسة مت عرضها على

الحدود الزمنية :جترى الدراسة يف العام اجلامعي 1439/38هـ

مجتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدراسة من القيادات
األكادميية يف اجلامعات السعودية يف حدود هذه الدراسة.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )95قائدا أكادمييا
ينتمون إىل  14جامعة سعودية.

عدد من األساتذة يف اجلامعات السعودية ،إلبداء آرائهم
وملحوظاهتم من حيث دقتها العلمية وصياغتها اللغوية ومدى
مناسبتها جملال الدراسة ،ومت تدارك امللحوظات الواردة من
احملكمني وللتعرف على مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة
مت حساب معامل االرتباط (ارتباط بريسون) بني البنود ودرجة
وضحها اجلداول اآلتية:
احملور الذي ينتمي إليه  ،كما تُ ّ

أداة الدراسة :انطالقا من اإلطار النظري والدراسات السابقة
قام الباحث بإعداد استبانة جلمع البيانات اشتملت على مخسة
معايري وكل معيار له عدد من املؤشرات.

جدول 1
معامالت الرتباطات للعبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة
رقم العبارة

معامل الرتباط بالمحور

معامل الرتباط بالمحور

احملور األول  :التأهيل العلمي
1
2
3

**0.407
**0.586
**0.607

1
2
3
4
5

**0.632
**0.568
**0.716
**0.745
**0.685

1
2
3
4

**0.631
**0.782
**0.682
**0.789

1
2
3
4
5

**0.651
**0.609
**0.625
**0.718
**0.801

4
5
6

**0.696
**0.589
**0.651

احملور الثاين :السمات الشخصية ( من خالل املقابلة)
6
7
8
9
10

**0.370
**0.667
**0.675
**0.531
**0.594

احملور الثالث :البحث والنمو العلمي
5
6
7
8

**0.868
**0.802
**0.793
**0.716

احملور الرابع :التدريس (يقدم املرشح حماضرة أكادميية)
6
7
8
9

**0.821
**0.781
**0.703
**0.718

احملور اخلامس :خدمة اجملتمع
1
2

3

**0.902
**0.901
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عالية من االتساق الداخلي ،مبا يعكس درجة عالية من الصدق
لعبارات االستبانة.

يتضح من اجلدول السابق ()1؛ أن قيم ُمعامالت االرتباط
بني درجة العبارة ،ودرجة احملور الذي تنتمي إليه العبارة- ،عالية
ومتوسطة ،ومجيعها موجبة ودالـة إحـصائيًّا ،مما يعين وجود درجة

جدول 2
مُعامالت ارتباط بيرسون لمحاور الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة

معامل الرتباط بالدرجة الكلية لالستبانة

المحاور

0.635
0.753
0.856
0.878
0.797

التأهيل العلمي
السمات الشخصية (من خالل املقابلة)
البحث والنمو العلمي
التدريس (يقدم املرشح حماضرة أكادميية)
خدمة اجملتمع

**دالة عند مستوى الداللة ( )0.01فأقل.

ثبات أداة الدراسة:

يتبني من اجلدول ( )2أن قيم ُمعامالت االرتباط بني
ّ
درجة احملور ،والدرجة الكلية لالستبانة الذي ينتمي إليه احملور
عالية ،ترتاوح ما بني ( )0.635و( ،)0.878ومجيعها موجبة
ودالـة إحـصائيًّا؛ مما يعين وجود درجة عالية من االتساق
الداخلي ،مبا يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات
االستبانة.

مت قياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات
ألفاكرونباخ ،واجلدول ( )3يوضح معامل الثبات حملاور أداة
الدراسة وهي:

جدول 3
معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

الرقم
1
2
3
4
5

عدد الفقرات

معامل الثبات

المحاور
التأهيل العلمي

6

0.634

السمات الشخصية (من خالل املقابلة)

10

0.791

البحث والنمو العلمي

8

0.893

التدريس (يقدم املرشح حماضرة أكادميية)

9

0.876

خدمة اجملتمع

3

0.868

36

0.934

الثبات الكلي لالستبانة

النتائج مت إعطاء وزن للبدائل وفق اآليت  :موافق بقوة = ،5
موافق =  ،4حمايد =  ،3ال أوافق =  ،2معارض = ،1
ووِّزعت تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى
ُ
من خالل املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة =
( 0.80 = 5 ÷ )1-5لنحصل على التوزيع اآليت على النحو
املوضح يف اجلدول (:)4

من خالل النتائج املبينة باجلدول ()3؛ يتضح أن قيمة
معامل الثبات العام لالستبانة بلغت ( ،)0.934وهي قيمة
توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين.
ثبات مرتفعة ّ
األساليب اإلحصائية:
مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
احلسابية لتحديد استجابة عينة الدراسة ،ولتسهيل تفسري
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جدول 4
توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
الوصف

مدى المتوسطات** (الوزن النسبي )

مدى المتوسطات*

أوافق بقوة
أوافق
حمايد
ال أوافق

5-4.21
4.20-3.41
3.40-2.61
2.60-1.81

أكثر من %84
%84-69%
%68-%53
%52-%36

معارض

1.80-1

أقل من % 36

** املتوسط احلسايب من 100

توضح اجلداول اآلتية وصف عينة الدراسة وتوزيعاهتا
على النحو اآليت:

خصائص عينة الدراسة:
جدول 5
الرتبة العلمية

التكرار

النسبة

أستاذ دكتور
استاذ مشارك
استاذ مساعد
حماضر
اجملموع

14
25
54
2
95

14.7
26.3
56.8
2.1
%100

يوضح اجلدول ( )5توزيع أفراد الدراسة من القيادات

وهذا التوزيع يف اجلملة يأيت منسجما مع توزيع رتب أعضاء هيئة

األكادميية يف اجلامعات السعودية وفقا ملتغري الرتبة العلمية،

التدريس يف الواقع يف اجلامعات السعودية.

جدول 6
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصصات
ت

الجامعات

1

املناهج و طرق التدريس

15

الشريعة

14

14.7

علوم احلاسب

5

5.3

13

الطب

8

8.4

14

اللغة العربية

اإلدارة والتخطيط الرتبوي

8

8.4

15

تربية فنية

1

إدارة أعمال

4

4.2

16

زراعة

1

1.1

8

قانون

2

2.1

17

متريض

1

1.1

أصول تربية

7

7.4

18

علم نفس

4

4.2

9

تربية خاصة

7

7.4

19

رياضيات

1

1.1

الصيدلة

2

2.1

20

تربية بدنية

1

1.1

2
3
4
5
6
7

10

المجموع

التكرار

النسبة

ت

الجامعات

التكرار

النسبة

15.8

11

اللغات والرتمجة

5

5.3

12

احملاسبة

1

1.1

اهلندسة

5

5.3

3

3.2
1.1

النسبة

95

90

%100
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جدول 7
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجامعات
ت

الجامعات

1

جامعة أم القرى

5

جامعة طيبة

3

3.2

جامعة امللك سعود

9

9.5

10

جامعة اإلمام حممد بن سعود

10

10.5

11

اجلامعة السعودية اإللكرتونية

جامعة اإلمام عبد الرمحن

4

4.2

12

األمرية نورة

1

جامعة اجملمعة

39

41.1

13

حائل

5

5.3

القصيم

6

6.3

14

جنران

2

2.1

2
3
4
5
6
7

التكرار

النسبة

ت

الجامعات

التكرار

النسبة

5.3

8

امللك خالد

4

4.2

9

الباحة

2

2.1

جازان

3

3.2

2

2.1
1.1

المجموع

95

النسبة

يالحظ من اجلدولني السابقني ،أن املشاركني من
القيادات األكادميية ينتمون إىل  20ختصصا و  14جامعة،
واتساع قاعدة ختصصات وجامعات املشاركني من القيادات
األكادميية يف هذه الدراسة مما يثري هذه الدراسة ويعزز من
فرصة جناح تطبيق نتائجها عند التعاقد مع أعضاء هيئة
التدريس من خمتلف التخصصات.

%100

نتائج اسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من
غري السعوديني من وجهة نظر القيادات األكادميية يف
اجلامعات السعودية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
والرتب الستجابات أفراد الدراسة من القيادات األكادميية يف
اجلامعات السعودية وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول
اآلتية:

جدول 8
استجابات أفراد الدراسة من القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية على معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

2

التدريس

0

3

التأهيل العلمي

0

خدمة اجملتمع

0

0

البحث والنمو العلمي

0

0

4
5

الحسابي

1

السمات الشخصية

المتوسط

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

المعياري

ال أوافق

موافق

النحراف

معارض

حمايد

موافق بقوة

الترتيب

المعايير

درجة الموافقة

م

درجة الموافقة

0

0

0

0

1

1.1

20

21.1

74

77.9

4.77

0.45

1

موافق بقوة

0

0

0

2

2.1

28

29.5

65

68.4

4.66

0.52

2

موافق بقوة

0

0

0

3

3.2

42

44.2

50

52.6

4.49

0.56

3

موافق بقوة

1

1.1

5

5.3

37

38.9

52

54.7

4.47

0.65

4

موافق بقوة

1

1.1

13

13.7

52

54.7

29

30.5

4.15

0.68

5

موافق

4.51

0.39

المتوسط الحسابي العام

يشري اجلدول السابق إىل أن استجابات أفراد الدراسة من
القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على إمجايل معايري
اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني واقع ضمن الفئة

موافق بقوة

اخلامسة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي اليت تشري إىل درجة
(موافق بقوة) مبتوسط حسايب ( )4.51مما يفيد أن تصورات أفراد
الدراسة من القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية إجيابية
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ملا هلا من دور مهم وصلة وثيقة بأدوار األستاذ اجلامعي املختلفة
سواء ما يتعلق بالتدريس أم خبدمة اجملتمع أم بالبحث العلمي،
وجاء معيار التدريس يف املرتبة الثانية ومعيار البحث والنمو
العلمي يف آخر هذه املعايري.
ويعزو الباحث ذلك إىل قلة اجلامعات البحثية يف اململكة
ولكون الدور الغالب للجامعات السعودية من بني أدوارها
املختلفة هو التدريس ،وأن اجلزء األكرب من نشاط عضو هيئة
التدريس يكون يف التدريس ،يف حني تكون مشاركاته يف املؤمترات
واللجان والبحوث مشاركات مؤقته وهذا يتفق مع ما ذهب إليه
لفتة ( )1433حينما ذكر أن التدريس يعد من املهمات الرئيسة
لعضو هيئة التدريس وأن املهمات األخرى مهام مؤقتة.
السؤال الثاين :ما املؤشرات اليت يتم من خالهلا معرفة مدى حتقق
املعايري املطلوبة يف املتقدمني للتدريس يف اجلامعات السعودية من
وجهة نظر القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات
أفراد الدراسة من القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية على
مؤشرات معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني
وجاءت النتائج كما توضحها اجلداول اآلتية:

بشكل قوي إزاء معايري اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري
السعوديني الواردة يف هذه الدراسة ،واتضح من النتائج أن ترتيب
املعايري من حيث املتوسط احلسايب ودرجة األمهية من وجهة نظر
القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية كانت على النحو
اآليت:
حازت السمات الشخصية باملرتبة األوىل مبتوسط ( 4.77من
 )5بدرجة موافق بقوة ،يليها التدريس مبتوسط ( 4.66من )5
بدرجة موافق بقوة ،مث التأهيل العلمي مبتوسط ( 4.49من )5
بدرجة موافق بقوة ،مث خدمة اجملتمع مبتوسط ( 4.47من)5
بدرجة موافق بقوة ،وأخريا البحث والنمو العلمي مبتوسط (4.15
من  )5بدرجة موافق ،وهذا الرتتيب للمعايري يدل على أن أفراد
الدراسة من القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية لديهم
تصورات إجيابية بوجه عام حول معايري اختيار أعضاء هيئة
التدريس من غري السعوديني الواردة يف هذه الدراسة ،وهذا يأيت
متوافقا مع األدوار املطلوبة من اجلامعات السعودية اليت نص
عليها نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه كما يف املادة
األوىل من أحكام عامة واليت نصت على أن اجلامعات تقوم "
بتوفري التعليم اجلامعي ،والدراسات العليا ،والنهوض بالبحث
العلمي ،والقيام بالتأليف ،والرتمجة والنشر ،وخدمة اجملتمع يف
نطاق اختصاصها( ".جملس التعليم العايل ،1436،ص،)27
ولعل مرد جميء معيار السمات الشخصية يف املرتبة األوىل نظرا

 /1المؤشرات المتعلقة بمعيار التأهيل العلمي:

جدول 9
استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة بمعيار التأهيل العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين:

0.76 4.36 50.5 48 36.8 35 10.5 10 2.1 2 0 0

3

موافق بقوة

0.89 4.13 40

4

موافق

بلد الدراسة

0.86 4.12 34.7 33 48.4 46 12.6 12 2.1 2 2.1 2

5

موافق

مؤهالت أخرى

0.83 3.80 18.9 18 47.4 45 30.5 29 1.1 1 2.1 2

6

موافق

2

التقدير يف املؤهل

3

تصنيف اجلامعة اليت مت التخرج منها

5
4
6

إتقان لغة أجنبية

ك  %ك %

ك

%

0 0 0 0

ك

%

ك

38 37.9 36 17.9 17 3.2 3 1.1 1

المتوسط الحسابي العام

%

الحسابي

7 2.1 2 0 0

0.72 4.42 53.7 51 36.8 35 7.4

2

موافق بقوة

1

درجة املؤهل

حمايد

المعياري
المتوسط

2

0.50 4.72 73.7 70 24.2 23 2.1

1

موافق بقوة

م

العبارة

معارض ال أوافق

موافق

موافق بقوة

النحراف

الترتيب

درجة الموافقة

درجة الموافقة

0.46 4.26
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن جناح عضو هيئة
التدريس يف القيام بأدواره املختلفة وال سيما التعليمية سواء ما
كان منها يف مرحلة البكالوريوس أم يف الدراسات العليا ،يف
ظل االنفجار املعريف وحتديات العوملة يتطلب أن يكون عضو
هيئة التدريس مؤهال تأهيال عاليا .ويالحظ أن الدراسات
السابقة مل تركز على هذا اجلانب حبكم أهنا كانت تتناول
تقومي أداء عضو هيئة التدريس بعد اختياره وكونه على رأس
العمل.

يتضح من اجلدول السابق أن املؤشرات املتعلقة مبعيار
التأهيل العلمي تتلخص فيما يأيت :درجة املؤهل ،التقدير يف
املؤهل ،تصنيف اجلامعة اليت مت التخرج منها ،إتقان لغة
أجنبية ،بلد الدراسة .وأن املتوسط العام الستجابات أفراد
الدراسة على بعد (املؤشرات املتعلقة مبعيار التأهيل العلمي)
قد بلغ ( 4.26درجه من  )5وهذا املتوسط يقع بالفئة
اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي ،واليت تشري إىل درجة
(موافق بقوة).

 /2المؤشرات المتعلقة بمعيار سمات الشخصية

جدول 10
استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة بمعيار سمات الشخصية عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

القدرة على التواصل الفعال

0 0

0

0

1

0.47 4.74 74.7 71 24.2 23 1.1

2

موافق بقوة

الثقة بالنفس وعدم التذبذب

0 0

0

0

1

0.47 4.73 73.7 70 25.3 24 1.1

3

موافق بقوة

القدرة على حتمل املسؤولية

0 0

0

0

2

0.49 4.73 74.7 71 23.2 22 2.1

4

موافق بقوة

الئق صحيا

0 0

0

0

1

0.48 4.71 71.6 68 27.4 26 1.1

5

موافق بقوة

التصرف بعقالنية

0 0

0

0

2

0.52 4.65 67.4 64 30.5 29 2.1

6

موافق بقوة

اهليئة العامة وحسن املظهر

0 0

0

0

2

0.54 4.55 56.8 54 41.1 39 2.1

7

موافق بقوة

القدرة على حل املشكالت

0 0

0

0

7

0.63 4.53

8

موافق بقوة

مناسبة عمر املتقدم

1 2.1 2

0.83 4.19 37.9 36 48.4 46 10.5 10 1.1

9

موافق

احلالة االجتماعية

1.01 3.37 12.6 12 32.6 31 38.9 37 10.5 10 5.3 5

10

حمايد

6
2
7
5
4
1
3
9

10

المتوسط الحسابي

سالمة التوجهات الفكرية

0 0

0

0

4

4.2

0.47 4.84 88.4 84 7.4

1

موافق بقوة

م

العبارة

8

النحراف المعياري

الترتيب

درجة الموافقة

درجة الموافقة
ال أوافق

معارض

موافق

حمايد

ك %

ك

%

ك

%

ك

%

7

موافق بقوة
ك

57 32.6 31 7.4

المتوسط الحسابي العام

%

60

0.36 4.50

يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات
أفراد
الدراسة على بعد (السمات الشخصية عند اختيار أعضاء
هيئة التدريس من غري السعوديني) قد بلغ ( 4.50درجه من
 )5وهذا املتوسط يقع بالفئة اخلامسة من فئات املقياس
اخلماسي ،واليت تشري إىل درجة (موافق بقوة) ،وأن أهم
مؤشرات معيار السمات الشخصية عند اختيار أعضاء هيئة
التدريس من غري السعوديني تتلخص فيما يأيت :سالمة

موافق بقوة

التوجهات الفكرية ،القدرة على التواصل الفعال ،الثقة بالنفس
وعدم التذبذب ،القدرة على حتمل املسؤولية ،الئق صحيا،
التصرف بعقالنية ،اهليئة العامة وحسن املظهر ،ويلي ذلك
القدرة على حل املشكالت ومناسبة عمر املتقدم ويفسر
الباحث هذه النتيجة بأن القيادات األكادميية يف اجلامعات
السعودية تدرك بقوة أن قدرة عضو هيئة التدريس على القيام
مبهامه اجلامعية  -وهي متعددة  -على حنو أفضل ،يتوقف
على ما لديه من مسات شخصية مما يؤثر تأثريا مباشرا على
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حيث كونه متزوجا أو غري متزوج وبني أدائه ملهامه ،ولذا
يستبعد مؤشر احلالة االجتماعية من معيار السمات الشخصية
لألستاذ اجلامعي.

حتصيل الطالب وعلى جناح اجلامعة يف حتقيق أهدافها و هذا
ما أشارت إليه أيضا دراسة (العجمي )2009 ،و(القريشي،
 )2016و(القضاة واجلوارنة ،)2009 ،كما تشري النتائج إىل
أن القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية ترى أنه ليس
مثة ارتباط بني احلالة االجتماعية لعضو هيئة التدريس من

 -3المؤشرات المتعلقة بمعيار البحث والنمو العلمي:

جدول 11
استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة بمعيار البحث والنمو العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين:

3
8
2
7
4
5

الحسابي

6

المعياري
المتوسط

1

ك  %ك %

ك %

ك

%

ك

%

الترتيب
النحراف

م

العبارة

معارض ل أوافق

محايد

موافق

موافق بقوة

درجة الموافقة

درجة الموافقة

البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر

0.61 4.59 64.2 61 31.6 30 3.2 3 1.1 1 0 0

1

موافق بقوة

املسامهات العلمية (مؤمترات ،ورش عمل ،تدريب)

0.75 4.16 31.6 30 56.8 54 8.4 8 2.1 2 1.1 1

2

موافق

نسبة النشر يف اجملالت والدوريات العاملية املرموقة

0.92 4.01 32.6 31 43.2 4118.9 18 3.2 3 2.1 2

3

موافق

املشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة

0.81 4.01 28.4 27 47.4 4522.1 21 1.1 1 1.1 1

4

موافق

الكتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة

0.84 3.93 25.3 24 48.4 46 20 19 6.3 6 0 0

5

موافق

املشاركة يف اجلمعيات العلمية

0.79 3.92 22.1 21 51.6 4923.2 22 2.1 2 1.1 1

6

موافق

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

0.86 3.92 26.3 25 44.2 4225.3 24 3.2 3 1.1 1

7

موافق

الرسائل اليت شارك يف مناقشتها

0.86 3.86 24.2 23 44.2 4225.3 24 6.3 6 0 0

8

موافق

المتوسط الحسابي العام

0.61 4.05

يتضح من اجلدول السابق أن مؤشرات معيار (البحث
والنمو العلمي عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري
السعوديني) تتضمن ( )8فقرات وجاءت استجابات أفراد
الدراسة على (فقرة واحدة) من البعد بدرجة (موافق بقوة)
وهي ( ،)1يف حني جاءت استجابات أفراد الدراسة على
(باقي فقرات البعد) بدرجة (موافق) .وأن متوسط املوافقة العام
قد بلغ ( 4.05درجة من ،)5واليت تشري إىل درجة (موافق) ،مما
يعين قبول القيادات األكادميية املشاركة يف هذه الدراسة
مبؤشرات معيار البحث والنمو العلمي الواردة يف هذه الدراسة
املتمثلة يف :البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر ،املسامهات
العلمية (مؤمترات ،ورش عمل ،تدريب) ،نسبة النشر يف
اجملالت والدوريات العاملية املرموقة ،املشاركة يف اللجان العلمية
املتخصصة ،الكتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة ،اإلشراف على

موافق

طلبة الدراسات العليا ،الرسائل اليت شارك يف مناقشتها ،وكان
مؤشر النشر يف اجملالت العلمية احملكمة من أبرز تلك
املؤشرات ،لكون هذا املؤشر واضح القياس وحيمل درجة
موثوقية عالية ،إذ إن النشر يف اجملالت العلمية ال يتم إال وفق
آلية علمية دقيقة وبعد حتكيم البحوث من جهات علمية
متخصصة ،وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار البحث
والنمو العلمي مع ما توصلت له دراسة (الثبييت
والقرين )1413،فيما يتعلق باملسامهات العلمية (مؤمترات،
ورش عمل ،تدريب) ،واملشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة،
والكتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة ،اإلشراف على طلبة
الدراسات العليا.
-4المؤشرات المتعلقة بمعيار التدريس
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جدول 12
استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة بمعيار التدريس عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

6
4
9
7
1
8

المتوسط الحسابي

5

ك

%ك %

ك

%

ك

%

ك

%

النحراف المعياري

3

حمايد

الترتيب

2

معارض ال أوافق

موافق

موافق بقوة

درجة الموافقة

م

العبارة

درجة الموافقة

التمكن من املادة العلمية

0

0 00

0.49 4.74 75.8 72 22.1 21 2.1 2

1

موافق بقوة

وضوح نربة الصوت واللغة

0

0 00

0.58 4.52 55.8 53 40 38 4.2 4

2

موافق بقوة

الرتتيب املنطقي لعرض املادة العلمية

0

0 00

0.62 4.48 54.7 52 38.9 37 6.3 6

3

موافق بقوة

تطبيق طرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة

0

0.65 4.45 52.6 50 41.1 39 5.3 5 1.1 1 0

4

موافق بقوة

مهارة اإللقاء

0

0 00

0.63 4.43 50.5 48 42.1 40 7.4 7

5

موافق بقوة

تطبيق املنهجية العلمية يف عملية التقومي

0

0 00

0.61 4.41 47.4 45 46.3 44 6.3 6

6

موافق بقوة

0 0 1.1 1

0.68 4.37 45.3 43 48.4 46 5.3 5

7

موافق بقوة

0.66 4.34 43.2 41 48.4 46 7.4 7 1.1 1 0

8

موافق بقوة

0.89 4.01 32.6 31 42.1 40 20 19 4.2 4 1.1 1

9

موافق

توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس
املقررات اليت قام بتدريسها
عدد سنوات التدريس

0

المتوسط الحسابي العام

0.46 4.42

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات أفراد
الدراسة على بعد (مؤشرات معيار التدريس عند اختيار أعضاء هيئة
التدريس من غري السعوديني) قد بلغ (  4.42درجة من  )5وهذا
املتوسط يقع بالفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي ،واليت تشري
إىل درجة (موافق بقوة) ،مما يعين أن القيادات األكادميية املشاركة يف
هذه الدراسة موافقة بقوة على جدوى هذه املؤشرات وأهنا من حيث
القوة يف الداللة على حتقق املعيار تأيت وفق الرتتيب اآليت :التمكن
من املادة العلمية ،وضوح نربة الصوت واللغة ،الرتتيب املنطقي لعرض
املادة العلمية ،تطبيق طرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،مهارة
اإللقاء ،تطبيق املنهجية العلمية يف عملية التقومي ،توظيف التقنيات

موافق بقوة

احلديثة يف التدريس ،املقررات اليت قام بتدريسها ،عدد سنوات
التدريس.
وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار التدريس مع ما توصلت له
دراسة (العجمي )2009 ،ودراسة ريتشموند وآخرين )et al.,2014
 )Richmondودراسة (الفضل )2014 ،ودراسة (لفته)2014 ،
ودراسة (القضاة واجلوارنة )2009 ،على تفاوت بينها يف اجلوانب
اآلتية :التمكن من املادة العلمية ووضوح نربة الصوت واللغة،
والرتتيب املنطقي لعرض املادة العلمية ،وتطبيق طرائق واسرتاتيجيات
التدريس احلديثة وتطبيق املنهجية العلمية يف عملية التقومي وتوظيف
التقنيات احلديثة يف التدريس.
 -5المؤشرات المتعلقة بمعيار خدمة المجتمع
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جدول 13
استجابات أفراد الدراسة على المؤشرات المتعلقة بمعيار خدمة المجتمع عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين
م

العبارة

درجة الموافقة
معارض ال أوافق
ك  %ك %

حمايد
ك

%

المتوسط النحراف التر

موافق
ك

%

موافق بقوة الحسابي المعياري تيب الموافقة
ك

%

1

اخلدمات و النشاطات على مستوى اجلامعة

9 1.1 1 0 0

4.21 32.6 31 56.8 54 9.5

0.65

2
3

درجة

 1موافق بقوة

اخلدمات و النشاطات على مستوى اجملتمع

4.14 29.5 28 54.7 52 15.8 15 0 0 0 0

0.66

2

موافق

عضوية اجلمعيات واملؤسسات املهنية واخلريية

3.89 24.2 23 44.2 42 29.5 28 1.1 1 1.1 1

0.82

3

موافق

4.08

0.64

المتوسط الحسابي العام

موافق

 معيار السمات الشخصية:
مؤشرات املعيار :سالمة التوجهات الفكرية ،القدرة على التواصل
الفعال ،الثقة بالنفس وعدم التذبذب ،القدرة على حتمل املسؤولية،
الئق صحيا ،التصرف بعقالنية ،اهليئة العامة وحسن املظهر ،القدرة
على حل املشكالت ومناسبة عمر املتقدم.

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط العام الستجابات أفراد
الدراسة على بعد (معيار خدمة اجملتمع عند اختيار أعضاء هيئة
التدريس من غري السعوديني) قد بلغ ( 4.08درجة من )5وهذا
املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي ،واليت تشري
إىل درجة (موافق) على أداة الدراسة ،وهذا يعين موافقة أفراد
الدراسة على مؤشرات حتقق معيار خدمة اجملتمع الواردة يف هذه
الدراسة عند اختيار أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني ،وأن
أكثرها قبوال هو املؤشر األول املتعلق باخلدمات والنشاطات على
مستوى اجلامعة ،ويليه اخلدمات والنشاطات على مستوى اجملتمع،
مث عضوية اجلمعيات واملؤسسات املهنية واخلريية.
وهذا يشري إىل أن القيادات اجلامعية املشاركة يف هذه الدراسة
تعطي األولوية يف خدمة اجملتمع إىل جمتمع اجلامعة أوال ،دون
إغفال مشاركة عضو هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع اخلارجي
للجامعة ،وتتفق النتائج املتعلقة مبؤشرات معيار خدمة اجملتمع
مع ما توصلت له دراسة (الثبييت والقرين )1413،يف مؤشر
اخلدمات والنشاطات على مستوى اجلامعة.
وبناء على إجابة السؤالني السابقني وإمجاال ملا سبق فإنه
ميكن القول إن معايري ومؤشرات اختيار أعضاء هيئة التدريس
من غري السعوديني يف اجلامعات السعودية يتمثل يف اآليت:
 معيار التأهيل العلمي
مؤشرات املعيار :درجة املؤهل ،التقدير يف املؤهل ،تصنيف
اجلامعة اليت مت التخرج منها ،إتقان لغة أجنبية ،بلد الدراسة،
مؤهالت أخرى.

 معيار البحث و النمو العلمي:
مؤشرات املعيار :البحوث املنشورة أو املقبولة للنشر ،املسامهات
العلمية (مؤمترات ،ورش عمل ،تدريب) ،نسبة النشر يف اجملالت
والدوريات العاملية املرموقة ،املشاركة يف اللجان العلمية املتخصصة،
الكتب املؤلفة واملرتمجة املطبوعة ،اإلشراف على طلبة الدراسات
العليا ،الرسائل اليت شارك يف مناقشتها.
 معيار التدريس (يقدم املرشح حماضرة أكادميية):
مؤشرات املعيار :التمكن من املادة العلمية ،وضوح نربة الصوت
واللغة ،الرتتيب املنطقي لعرض املادة العلمية ،تطبيق طرائق
واسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،مهارة اإللقاء ،تطبيق املنهجية
العلمية يف عملية التقومي ،توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس،
املقررات اليت قام بتدريسها ،عدد سنوات التدريس.

 معيار خدمة اجملتمع:
مؤشرات املعيار :اخلدمات والنشاطات على مستوى اجلامعة،
اخلدمات والنشاطات على مستوى اجملتمع ،عضوية اجلمعيات
واملؤسسات.
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رضوان ،بواب .)2014( .الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي
من وجهة نظر الطلبة ،رسالة دكتوراه ،جامعة سطيف  ،02كلية العلوم

التوصيات:

 التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غري السعوديني وفقا
للمعايري والشواهد الواردة يف هذه الدراسة.

اإلنسانية واالجتماعية.
السويد ،حممد .)1439( .نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية،
الرياض :مكتبة الشقري ،ط.2
شحاته ،حسن؛ النجار ،زينب.)2003(.معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية،
القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،ط.1
شويع ،مخاس لعيىب )2009( ،أهم األسس واملعايري لتقييم أداء عضو اهليئة
التدريسية يف اجلامعة التكنولوجية من وجهة نظر التدريسيني ،جملة كلية
الرتبية  -اجلامعة املستنصرية– . 516 -496 ،) 2 ( ،
الصمادي  ،مروان .)2013( .تقومي جودة املمارسات التدريسية لدى أعضاء
هيئة التدريس جبامعة جنران ،اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة ،عمان -
األردن .753- 732 ،)8( 2 ،
عبد احلسيب ،مجال .)2016 ( .تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس جبامعة القصيم من وجهة نظر طالهبم  ،جملة العلوم الرتبوية
والنفسية.1077 -1134 ،)4( 9 ،
عبد العزيز ،صفاء ،حسني ،سالمة ،) 2005( ،ضمان جودة ومعايري اعتماد
مؤسسات التعليم العايل يف مصر :تصور مقرتح ،املؤمتر السنوي الثالث عشر-
االعتماد وضمان جودة املؤسسات التعليمية ،اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة
واإلدارة التعليمية وكلية الرتبية ببين سويف جامعة القاهرة ،القاهرة.
عبيدات ،ذوقان ،عدس ،عبد الرمحن وكايد ،عبد احلق .)1993( .البحث
العلمي مفهومه .أدواته .أساليبه ،الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيع.
العتييب ،منصور ( .)2011الكفايات األخالقية والتقنية لألستاذ اجلامعي من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلييت الرتبية يف جنران واخلرج ،جملة
كلية الرتبية باملنصورة .367 -310 ، )77( 2 ،
العجمي ،نوف .)2009( .إعداد بطاقة متيز ألعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية :جامعة امللك سعود أمنوذجا ،جملة جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية – العلوم اإلنسانية و االجتماعية،)11( ، -
.119 – 60
عزيز ،حامت . )2012( .تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة من وجهة
نظر الطلبة (دراسة ميدانية يف جامعة دياىل) ،جملة الفتح ،كلية الرتبية
األساسية – جامعة دياىل.123 -103 ، )50( 8 ،
الفضل ،حممد .)2014( .الكفايات املهنية لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر
الطالب ،جملة جامعة غرب كردفان للعلوم واإلنسانيات-163 ،)8( ،
184
فلية ،فاروق؛ الزكي ،أمحد .)2004 (.معجم مصطلحات الرتبية،
اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة.
قرشم ،أمحد  ،العراقي ،السعيد والثقفي ،أمحد .)2012( .تقومي األداء
التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف يف ضوء معايري

 إعداد دليل إداري لعمليات التعاقد مع أعضاء هيئة
التدريس من غري السعوديني يشتمل على الشروط
واإلجراءات واملراحل والنماذج واالستمارات املطلوبة.
 عقد ورشة عمل مبشاركة خرباء ممثلني للجامعات السعودية من
مجيع التخصصات لتقدير درجات كل معيار ومؤشراته.
المراجع:
أبو الرب ،عماد ؛ قداده ،عيسى .) 2008 ( .تقومي جودة أداء أعضاء هيئة
التدريس يف مؤسسات التعليم العايل .اجمللة العربية لضمان جودة التعليم
العايل.107 -69 ، )1( ،
بدر ،مجعة .)2015 ( .إعداد األستاذ اجلامعي وتأهيله ،جملة الرتبوي .كلية
الرتبية باخلمس – جامعة املرقب -ليبيا.71-44 ، )7) ،

الثبييت ،مليحان ؛ القرين ،علي .)1993( .طرق وأساليب تقومي أداء أعضاء
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Criteria for selecting non-Saudi faculty members in Saudi universities and indicators for their fulfillment
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Abstract: This study aimed at preparing standards for selecting non-Saudi staff and realization indicators from the
viewpoint of academic leaders at Saudi universities. It applied the descriptive approach. In order to achieve the objectives of
this study, a questionnaire was designed to answer 95 questions by academic leaders from 14 Saudi universities, at different
(20) majors. The study conducted five standards for selecting non-Saudi staff in addition to realization indicators for each
of these standards. The responses of study respondents on all proposed standards are within the fifth category of the fivescale, that refers to (strongly agree) degree with mean (4.51). These standards can be respectively arranged according to
means and importance degree as the following: Personal characteristics with (strongly agree) degree and mean (4.77 out of
5 ), followed by teaching with (strongly agree) degree and mean (4.66 out of 5 ) , then scientific qualification with (strongly
agree) degree and mean (4.49 out of 5 ), after that society service with (strongly agree) degree and mean (4.47 out of 5 ) ,
and finally scientific research and progress with (agree) degree and mean (4.15 out of 5 )
Keywords: Higher Education, Faculty Members.

100

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

فاعلية نموذج التعلم البنائي السباعي في تنمية االستيعاب المفاهيمي في منهج التوحيد
لدى طالبات المرحلة الثانوية

نايف بن عضيب فالح العصيمي العتيبي

عبير بنت فهد حسين القحطاني

كلية الرتبية بالدمام – جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

باحثة يف جمال املناهج وطرائق تدريس الرتبية اإلسالمية

قدم للنشر 1440/4/4هـ  -وقبل 1440/8/30هـ
المستتتصل  :اســتهدا البحــت التحقــق مــن فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي املعــريف الســباعي يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــد طالبــاا الصــف األول
الثــانويف يف مــنهج التوحيــد .وطُبّــق البحــت اعــاجم علــم جمموعــة مــن الطالبــاا بلــد عــد هن  )65طالبــة قُس ـمت إىل جممــوعت  :بــابطة ويريبيــة ثلــت
اجملموعــة البــابطة يف طالبــاا املدرســة الســابعة والعشـرين الثانويــة دينــة الــدمام و ثلــت اجملموعــة التيريبيــة يف طالبــاا املدرســة الثامنــة والعشـرين الثانويــة
دينة الدمام باملنطقة الشرقية .واستخدم البحت قائمة بأبعا االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتها لـد طالبـاا الصـف األول الثـانويف وذلـن يف مـنهج
التوحيد واختبار يف منهج التوحيد؛ لقياس مستو االستيعاب املفاهيمي لطالباا الصف األول الثانويف .وبناء ليل املعلمـة وف اقـا لنمـوذج الـتعلم البنـائي
الســباعي لتنميـة االســتيعاب املفــاهيمي يف مــنهج التوحيــد لطالبــاا الصــف األول الثــانويف .وتوصــل البحــت إىل فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي يف
تنمية أبعا االستيعاب املفـاهيمي يف مـنهج التوحيـد لـد طالبـاا الصـف األول الثـانويف يف االختبـار كلياـا ويف كـل بعـد مـن أبعـا االسـتيعاب املفـاهيمي
كل علم حدة التوبيح التفسري التطبيق اختاذ املنظور) وذلن لد طالباا اجملموعة التيريبية مقارنة بطالباا اجملموعة البـابطة وأوصـم الباحثـا
ببرورة تبم أبعا االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد؛ وتدريب املعلماا علم منوذج التعلم البنائي السباعي.
الكلمات المفتاحية :منوذج التعلم البنائي السباعي االستيعاب املفاهيمي منهج التوحيد طالب املرحلة الثانوية.

101

اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية – العد  – 65الرياض صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

المقدمة
يع ــد م ــنهج التوحي ــد أح ــد ف ــروة الرتبي ــة اإلس ــالمية وه ــو
عموما؛ أل العقائد
حير األساس يف الرتبية اإلسالمية واعياة ا
هي األصول اليت تبـ عليهـا فروعـه واألسـس الـيت يقـوم عليهـا
بنيان ــه واعص ــو ال ــيت الب ــد منه ــا عماي ــة عقي ــدة املس ــلم م ــن
أخطار الشن وأعاصري التبليل والتزييف.
فالتوحيـ ـ ــد هـ ـ ــو أسـ ـ ــاس صـ ـ ــحة وسـ ـ ــالمة أعمـ ـ ــال املسـ ـ ــلم
وعبا اتــه مــن صــالة وصــيام وزكــاة وحــج فيمي ـ األعمــال
الص ـ ــاعة يتوق ـ ــف قبوع ـ ــا عن ـ ــد ا عل ـ ــم ص ـ ــحة العقي ـ ــدة؛ أل
االحنراا عن العقيدة خروج عن اإلميا با تعاىل وهو يؤ يف
إىل الكفــر أو الشــرذ الــديف يفســد األعمــال يف الــدنيا وا خــرة
وتكـو عاقبتـه النـار هنــديف 1434ه ـ) .ونظـرا ألييـة التوحيــد
يف حيـاة املسـلم وسـلوكه وبــرورة االلتـزام باألحكـام والبـواب
والقواعــد الشــرعية الــيت تــدعو إىل إخــالا العبــا ة مــن ــري
لــو أو تقصــري والســري وفــق ــج لـريعة ا علــم بصــرية فـ
اململكة العربية السعو ية ممثلة يف وزارة التعليم اهتمـت بتـدريس
منهيــا
التوحيــد يف عي ـ مراحــل التعلــيم العــام وخصصــت لــه ا
مستقالا وجعلت لتدريسه أهدافاا تربوية من أيهـا :أ ييعـرا
املتعلمــو العقيــدة اإلســالمية املســتمدة مــن الكتــاب والســنة يف
بــوء فهــم الســلف الصــاا ومييــزوا بـ الــدين الصــحيح القــائم
عل ــم أ ل ــة الش ــرة وب ـ م ــا ينس ــب إلي ــه م ــن األق ـوال واألفع ــال
ولـ ــيس منـ ــه ويتحص ـ ــنوا يف مواجهـ ــة املل ـ ــل والنحـ ــل واألفك ـ ــار
املنحرف ـ ـ ــة وا راء الزائف ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالعلم الشـ ـ ـ ـرعي واعي ـ ـ ــة وال ه ـ ـ ــا
واألســلوب اعســني ونيقــة مــنهج العلــوم الشــرعية 1428هـ ـ:
.)11
وه ــدا يش ــري إىل ب ــرورة االعتن ــاء بالكيفي ــة ال ــيت ينب ــي أ
تُـقـدمم اــا تلـن املفــاهيم ــا يبـمن فهمهــا واسـتيعااا مــن قبــل
الطالبـ ـ ــة والسـ ـ ــيما يف املرحلـ ـ ــة الثانويـ ـ ــة الـ ـ ــيت تشـ ـ ــكل مرحلـ ـ ــة
استكمال بناء لخصية الفـر املسـلم ـا يواجههـا مـن ت ـرياا
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نقافية وفكرية يستوجب معها تنمية استيعااا للمفاهيم العقدية
الصحيحة.
وتتطلــب عمليــة اكتســاب املفــاهيم العقديــة وتنميتهــا لــد
طالب ــاا املرحل ــة الثانوي ــة االهتم ــام باالس ــتيعاب املف ــاهيمي إذ
يعــد أحــد جوانــب الــتعلم املهمــة الــيت تســهم يف تعميــق الفهــم
لــد الطالبــاا كمــا أنبتتــه راســة العتيــيب  )2016كمــا يعــد
مــن أهــم ن ـواتج الــتعلم املنصــوا عليهــا بــمن املعــايري العامليــة
للتعلم  (Russell, 2002وقـد جعلتـه ونيقـة مـنهج مـوا العلـوم
الشرعية من أهم نواتج التعلم اليت تسعم لتحقيقها و رسها يف
أبنائهـ ــا حيـ ــت أكـ ــدا يف أهـ ــدافها علـ ــم يأ تنمـ ــو قـ ــدراا
املــتعلم يف الفهــم واالســتنتاج والتحليــل والتقــو ــا يناســب كــل
مرحلة من مراحل التعليم العـامي ونيقـة مـنهج العلـوم الشـرعية
1428هـ.)11 :
واالس ـ ــتيعاب املف ـ ــاهيمي يكم ـ ــن يف فه ـ ــم الطالب ـ ــة ملع ـ ــاين
وأج ـزاء املــا ة التعليميــة وقــدرقا علــم نقــل املفــاهيم واســتيعااا
يف بنائهـ ــا املفـ ــاهيمي ومعتقـ ــداقا وتوايفهـ ــا للمعرفـ ــة بالشـ ــر
والوص ــف والتفس ــري بل تهـ ــا ا اص ــة وتطبيـ ــق ه ــد املعرفـ ــة يف
مواق ـ ــف جديـ ـ ــدة قط ـ ــامي 1425هـ ـ ـ) ويعمـ ـ ــل االسـ ـ ــتيعاب
املفاهيمي علم تكـوين املعرفـة املرتابطـة لـد الطالبـة والـيت مـن
خالعــا تس ــتطي رب ـ م ـوا الرتبيــة اإلس ــالمية بعب ــها ب ــبع
وبـ ــدلن يتحقـ ــق التكامـ ــل املعـ ــريف .و كنُهـ ــا مـ ــن ثيـ ــل ورب ـ ـ
مع ــا يف ص ــورة ةطط ــاا عقلي ــة ول ــبكة
املعلوم ــاا واملف ــاهيم ا
مفاهيمي ـ ــة واس ـ ــعة يس ـ ــاعد عل ـ ــم انتق ـ ــال أكـ ـ ـ ألن ـ ــر ال ـ ــتعلم
اعســي 1431هـ ـ) ولقــد اه ــرا اع ــاجة إىل ددي ــد أبع ــا
أساس ــية لالس ــتيعاب املف ــاهيمي إذ ميك ــن م ــن خالع ــا وص ــف
ج ـ ـوانب االســتيعاب عنــد الطالبــاا وهــدا مــا ق ـ ــام بــه و ـ ــنز
وماكتـايف  Wiggins & Mctigheإذ عرفا تعري افا عملياا للطبيعة
املعق ــدة لالس ــتيعاب وح ــد ا يف س ــتة أبع ــا ه ــي :التوب ــيح
والتفس ـ ــري والتطبي ـ ــق واخت ـ ــاذ املنظ ـ ــور واملش ـ ــاركة الوجداني ـ ــة
ومعرفــة الــداا  .)Wiggins & Mctighe, 1998وألــارا إىل
ي أ املعرفة واملهارة عناصر برورية لالستيعاب ولكنها ليسـت

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

كافي ــة فر ه ــا فاالس ــتيعاب يتطل ــب أكث ــر م ــن ذل ــن فه ــو
يتطلب التمكن مـن أ اء عمـل أو نشـاع معـ بعمـق وبصـرية
كمـا يتطلـب الـتمكن مـن عمليـة تقـو ذلـن العمـل باإلبــافة
إىل ال ــتمكن م ــن تق ــد النق ــد ل ــدلن األ اءي و ن ــز وماكت ــايف
.)63 :2008
ويتكو االستيعاب املفـاهيمي مـن عـدة أبعـا وتعـد هـد
ـيال ومؤلـ اـرا للمعلمــاا علــم دقيــق الفهــم العميــق
األبعــا لـ ا
وميكن توايف هد األبعا يف مـنهج التوحيـد لطالبـاا املرحلـة
الثانوية علم النحو ا يت:
 )1الشتترو لالتوحتتيح ويقصــد بــه قــدرة الطالبــة علــم تقــد

أوصاا متقنة ولر مناسب وإ ا جوهر احملتو العقديف
واســتخراج مبــامينه والتعبــري عنــه ب ــاز ووبــو م ـ تــدعيم
هدا الشر بامل راا واعقائق العقدية حبيت يكو نتاج ذلن
يحا .ويتفـرة
فهمـا صـح ا
أ تصل الطالبة لفهم احملتـو العقـديف ا
مــن هــدا البعــد جمموعــة مــن األبعــا الفرعيــة وهــي :أ تصــو
مانع ــا للمفه ــوم العق ــديف وأ تس ــتدل
جامع ــا ا
الطالب ــة تعري اف ــا ا
الطالب ـ ــة بال ـ ــدليل الش ـ ــرعي عل ـ ــم اعك ـ ــم العق ـ ــديف وأ تتنب ـ ــأ
ب ــاملفهوم العق ــديف م ــن خ ــالل مق ــدماا معلوم ــة وأ تص ــحح
التص ـ ــوراا البديل ـ ــة للمف ـ ــاهيم العقدي ـ ــة وأ تس ـ ــتنتج اعك ـ ــم
العقديف من خالل مقدماا معلومة.
 )2التفست تتير وهـ ــو قـ ــدرة الطالبـ ــة علـ ــم تقـ ــد تفصـ ــيالا

وتبسـيطاا وترعــاا ذاا معـ للمحتــو العقـديف وكشــف
ااهر اللفظ وتبيـا مبـمونه واإلفصـا ـا تقتبـيه الشـواهد
واأل لـ ــة املرتبط ـ ــة باملسـ ــائل العقدي ـ ــة مـ ــن أحك ـ ــام و الالا
وأسباب لرعية حبيت يكو نتاج ذلن أ تصل الطالبة لفهم
صحيحا .ويتفـرة مـن هـدا البعـد جمموعـة
فهما
ا
احملتو العقديف ا
من األبعا الفرعية وهي :أ تفسر معـاين املفـر اا الـوار ة يف
األ لـة العقديـة وأ تعلـل اعكـم العقـديف وأ تقـار املفـاهيم
العقدية املختلفة.
 )3التطبيق وهو قدرة الطالبة علم اسـتخدام املعرفـة العقديـة
بفعاليــة يف مواقــف جديــدة حبيــت يكــو نتــاج ذلــن أ تصــل
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ـحيحا .ويتفـرة مـن هـدا
فهمـا ص ا
الطالبة لفهـم احملتـو العقـديف ا
البعــد جمموعــة مــن األبعــا الفرعيــة وهــي :أ تقــدم أمثلــة علــم
املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو وأ تصنف األمثلة املنتميـة
واألمثلـ ــة ـ ــري املنتميـ ــة للمفهـ ــوم العقـ ــديف وأ تطـ ــر اعلـ ــول
الشـ ـ ــرعية لـ ـ ــبع القبـ ـ ــايا واملشـ ـ ــكالا العقديـ ـ ــة وأ ت ـ ـ ـرب
املفاهيم العقدية حبياة الناس.
 )4اتص ت ت تتاذ المن ت ت تتو وه ـ ـ ــو ق ـ ـ ــدرة الطالب ـ ـ ــة عل ـ ـ ــم ر ي ـ ـ ــة

املشكالا العقدية من منظور نقديف ذيف معـ و ـري عـاطفي
أو متحيــز .ويتفــرة مــن هــدا البعــد جمموعــة مــن األبعــا الفرعيــة
وهــي :أ تتصــرا تصــرفاا لــرعياا حيــال املواقــف العقديــة وأ
حكما علم املسألة العقدية.
تصدر ا
مما سبق يتبـح أ أبعـا االسـتيعاب املفـاهيمي تسـهم يف
رب احملتو العقديف بالبناء املعريف للطالبة وتعمل علم إعمال
عق ــل الطالب ــة وفكره ــا فتقو ه ــا إىل أ تبح ــت ع ــن املعلوم ــة
وتتوص ــل إليه ــا بنفس ــها وتكتس ــب الق ــدرة عل ــم ط ــر أسـ ـ لة
تكشــف عــن التصــوراا ا اط ــة يف ذهنهــا؛ لتصــحيحها كمــا
أ ـ ــا تطـ ــور مـ ــن أ اء املعلمـ ــة يف اعصـ ــة الدراسـ ــية باسـ ــتخدام
أفعــال أ ائيــة أكثــر عم اقــا وتســاعدها يف تقيــيم فهــم الطالبــاا
بشـكل وريف ولـيس يف ايـة الـدرس فب اـال عمـا تكسـبه هــد
األفعــال األ ائيــة مــن تكــوين الشخصــية املســلمة اعقيقيــة مــن
خــالل النقالــاا وطــر املواقــف والقص ـ اعياتيــة وتقــد
األمثلـة الــيت دــول اعصــة الدراسـية مــن تعلــم ســطحي إىل تعلــم
واقعي مثري وجاذب للطالباا.
ولقد أُجريت عد من الدراساا تؤكد علم أيية تنمية
االستيعاب املفاهيمي لد الطالب مثل :راسة امل ريب
1432هـ) واليت سعت للكشف عن فعالية برنامج إلكرتوين
قائم علم اسرتاتييية التعليم املتمايز يف تنمية االستيعاب
املفاهيمي يف ما ة اعديت لد طالباا الصف السا س
االبتدائي يف مدينة الرياض و راسة احمليميد 1434هـ) واليت
استهدفت تعرا فعالية ورة التعلم يف تنمية االستيعاب
املفاهيمي لد طالباا الصف األول الثانويف يف مقرر
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اعديت والثقافة اإلسالمية و راسة هنيكن ساريكايري
 )Hakan, S, 2016واليت اهتمت بتحديد مستو الفهم
املفاهيمي ملستوياا الديناميكا اعرارية لد الطالب و راسة
فريكومشا ) .(Fatqurhohman, 2016واليت ركزا علم عملية
االنتقال من الفهم اإلجرائي إىل الفهم املفاهيمي يف حل
املشكالا الريابية.
ويتطل ــب تط ــوير من ــاهج الرتبي ــة اإلس ــالمية وتعلمه ــا تبـ ـ
نظري ــاا وفلس ــفاا حديث ــة واس ــتخدام من ــاذج واسـ ـرتاتييياا
تدريسية تشي الطالباا علم دمـل املسـؤولية يف التعامـل مـ
ناجحـا إال
هدا الكم الالحمـدو مـن املعـارا والـديف ال يكـو
ا
بالتعلم النش الديف يركز علم مبدأ التعلم بالعمـل والتشـيي
علـم االسـتيعاب املفـاهيمي الـديف تفهـم الطالبـة بواسـطته املــا ة
التعليميــة بشــكل أفبــل ســعا ة وعقــل وزامــل والــتيه وأبــو
عرقوب  .)2006ومن النظرياا اعديثة املستخدمة يف تعلـيم
العلــوم املختلفــة وتعلمهــا النظريــة البنائيــة املعرفيــة الــيت تركــز علــم
إنارة افعية الطالبة وتنمية قدرقا علم ممارسة مهاراا التفكري
يف أننــاء عمليــة الــتعلم وتشــيي اســتقاللية الطالبــة ومبا راقــا
فهــي تنظــر إليهــا بوصــفها كائناـا حياـا لــه إرا ة و ــرض و ايــة
وتشــي االستقصــاء والتحــريف والــتعلم التعــاوين وتأخــد بع ـ
االعتبـ ـ ــار معتقـ ـ ــداا واياهـ ـ ــاا ومعـ ـ ــارا الطالبـ ـ ــة السـ ـ ــابقة
وتتطلب تزويدها بالفرا الكافية؛ لبناء املعارا اجلديدة وفهم
املعاين من خالل ا ـ اا واألنشـطة التعليميـة وأ تبـ الطالبـة
معرفتهــا مــن خــالل تفاعلهــا املبالــر م ـ مــا ة الــتعلم وربطهــا
فهوم ــاا س ــابقة وإح ــداهب ت يـ ـرياا ا ــا عل ــم أس ــاس املع ــاين
اجلديدة زيتو 2007؛ قرين 1434هـ).
فالنظريـ ــة البنائيـ ــة املعرفيـ ــة ترتكـ ــز علـ ــم أ تكـ ــو الطالبـ ــة
إ ابي ــة وفعال ــة نش ــطة تط ــر األسـ ـ لة وتكتش ــف العالق ــاا
وتع ـ ّدل م ــن بنائه ــا املع ــريف باس ــتمرار أنن ــاء تفاعله ــا م ـ أقرا ــا
اخل الفصل وخارجه واملعلمة لكو ا مسرية للعملية التعليمية
تش ـ ــي الطالب ـ ــة عل ـ ــم ط ـ ــر األس ـ ـ ـ لة وتش ـ ــركها يف األنش ـ ــطة
املختلفة ا توفر من بي ة تعليمية نرية.
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ويعـ ــد منـ ــوذج ورة الـ ــتعلم تطبي اقـ ــا تربوياـ ــا ألفكـ ــار النظريـ ــة
البنائي ـ ــة املعرفي ـ ــة وق ـ ــد ب ـ ــرزا ورة ال ـ ــتعلم بداي ـ ــة يف ل ـ ــكلها
الثالن ــي :االستكش ــاا وتق ــد املفه ــوم وتطبي ــق املفه ــوم
اهرا مناذج مطورة علم يد جمموعة مـن الرتبـوي ومـن ذلـن
ورة الــتعلم الرباعيــة ومشلــت أرب ـ مراحــل هــي :االستكشــاا
وتق ــد املفه ــوم وتطبي ــق املفه ــوم وتقي ــيم املفه ــوم ط ــورا
بفب ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــاييب  Bybeeإىل مخ ـ ـ ـ ــس مراح ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــي :اإلن ـ ـ ـ ــارة
واالستكش ــاا والتفس ــري والتوس ـ والتق ــو  .وملواكب ــة تط ــور
اس ـ ـ ـرتاتييياا الت ـ ــدريس؛ فق ـ ــد وس ـ ـ ـ إيزنكراف ـ ــت Eisenkraft
من ــوذج ال ــتعلم ا ماس ــي ليش ــمل س ــب مراح ــل ه ــي :اإلن ــارة
واالستكشـ ـ ــاا والتفسـ ـ ــري والتوس ـ ـ ـ والتمديـ ـ ــد والتبـ ـ ــا ل
والتقو زيتو .)2007
ويصــف إيزنكرافــت ) (Eisenkraft, 2003منــوذج الــتعلم
البنــائي الس ــباعي بأن ــه من ــوذج تعليمــي ق ــائم عل ــم االستقص ــاء
ويتك ـ ــو م ـ ــن سـ ـ ــب مراح ـ ــل هـ ـ ــي :اإلن ـ ــارة واالستكشـ ـ ــاا
والتفسـري والتوسـ والتمديـد والتبــا ل والتقـو وكــل مرحلــة
م ـن هــد املراحــل تبــدأ باملشــاركة الفاعلــة للطالبــة يف االســتعالم
عـن املفـاهيم ويف كـل مرحلـة مـن مراحـل الـتعلم السـب تنخــرع
الطالبــاا ويــنهمكن يف بي ــة تعلــم قائمــة علــم االستقصــاء إذ
تواج ـ ــه الطالب ـ ــاا أفك ـ ـ اـارا جدي ـ ــدة فيب ـ ــدأ ب ـ ــالتفكري بعم ـ ــق
ويتعلمن التفكري بشكل ناقد.
ويفصل قرين 1434هـ) وزيتو  )2007وإيزنكرافت
) (Eisenkraft, 2003يف مراحل منوذج التعلم البنائي السباعي
علم النحو ا يت:
 )1مرحلة اإلثا ة :يتم يف هد املرحلة دفيز الطالبة وإنارة

فبوعا وتشويقها للموبوة اجلديد ومساعدقا علم اسرتجاة
معلوماقا وخ اقا السابقة عن طريق طر األس لة واعوار
واملناقشة وهنا تقوم معلمة الرتبية اإلسالمية بتقد املوبوة
العقديف وعرض أهدافه إنارة األس لة وتوليد الفبول
وتنشي الطالباا ومناقشتهن حول املوبوة العقديف.
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 )2مرحلة االستكشاف :ويتم يف هد املرحلة تقد
األنشطة اليت تساعدهن علم التفكري والبحت واالستقصاء
وع البياناا واستكشاا املفاهيم املرا تعلمها وتبا ل
املناقشاا وإجراء األنشطة وتسييل املالحظاا؛ للوصول
إىل إ راذ مع املفهوم وإرباء الفبول وهنا تسعم املعلمة
إىل طر جمموعة من األس لة أو الصور أو مقاط الفيديو
املتعلقة باحملتو العقديف واستكشاا التصوراا املفاهيمية
لد الطالباا حول احملتو العقديف وتقد قاعدة مشرتكة
حول املوبوة العقديف واليت يتم من خالعا دديد وبناء
املفاهيم العقدية.
 )3مرحلة التفسير :يف هد املرحلة يتم تشيي الطالباا

علم تقد تفسرياقن ا اصة ملا توصلن إليه يف املرحلة السابقة
يمرحلة االستكشااي وتتطلب هد املرحلة لر األ لة
العقدية وما تتبمنه من أحكام و الالا وأسباب لرعية
وتزويد الطالباا بتعريفاا املصطلحاا العقدية وتفسرياقا
وتبيا معاين املفاهيم العقدية الوار ة يف احملتو العقديف.

 )4مرحلة التوسع :يف هد املرحلة ومن خالل األنشطة
املخصصة عا يتم إتاحة الفرصة للطالباا لتوسي فهمهن
حول املفاهيم العقدية واملهاراا املستهدفة وتطبيقها يف
مواقف عقدية جديدة.
 )5مرحلة التمديد :يف هد املرحلة يتم توبيح العالقة ب
املفهوم واملفاهيم األخر وفيها يتم ديد املفهوم إىل
موبوعاا جديدة وكدلن يتم البحت عن اتصال املفهوم
م املفاهيم األخر وتتطلب هد املرحلة من املعلمة طر
التسا الا واألنشطة اليت تثري افعية الطالباا للبحت عن
اتصال املفهوم العقديف الديف مت بنا م املفاهيم األخر
واملوبوعاا الدراسية يف املباحت املختلفة وإ ا العالقة
بينهما.
 )6مرحلة التبادل :يف هد املرحلة يتعاو الطالباا

ويتشاركن من خالل األنشطة؛ لتوبيح العالقاا وتبا ل
األفكار أو ا اا أو ت يريها إ كانت ري صحيحة
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للوصول إىل فهم سليم .وهنا تشي املعلمة علم طر
املشكالا والقبايا العقدية وعالجها وإصدار األحكام
الشرعية وتكوين وجهة نظر نقدية يا بع املسائل
العقدية.
 )7مرحلة التقويم :يف هد املرحلة يتم الكشف عن مد

اكتساب الطالباا للمفاهيم واملهاراا املستهدفة ويتم ذلن
يف أنناء املراحل تكوينياا من خالل مالحظة املعلمة ورصدها
وتقدميها للت دية الراجعة بصورة مبالرة مىت ما عت اعاجة
لدلن باإلبافة لتقو اية املهمة تقومياا ختامياا.
وقـ ــد أكـ ــد إيزنكرافـ ــت خـ ــالل منوذجـ ــه املطـ ــور علـ ــم ب ـ ــرورة
التع ــرا عل ــم م ــا ل ــد الطالب ــة يف بنيته ـا املعرفي ــة م ــن خـ ـ اا
ومعــارا ســابقة قبــل البــدء يف الــتعلم اجلديــد كمــا أكــد علــم
برورة توسي عملية تطبيـق املفـاهيم املتعلمـة لتتبـمن مواقـف
وســياقاا أخــر ــري بي ــة الصــف ل ـرب بي ــة الطالبــة ا ارجيــة
بتعلمهـا اخـل املدرسـة )Cepni, S. & Cerrah, 2004: 11
ويتســم منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي ب تاحــة الفرصــة املناســبة
لكـي تشـارذ الطالبـة فيهـا ب ابيـة وتكـو مسـؤولة عـن عمليـة
ال ـ ــتعلم وك ـ ـدلن االهتم ـ ــام والرتكي ـ ــز عل ـ ــم ا ـ ـ اا واملع ـ ــارا
الس ـ ــابقة املوج ـ ــو ة ل ـ ــد الطالب ـ ــة واالس ـ ــتفا ة منه ـ ــا يف بن ـ ــاء
معـ ــارا وخ ـ ـ اا جديـ ــدة وتطبيقهـ ــا يف مواقـ ــف أخـ ــر ؛ ممـ ــا
يسهم يف جعل التعلم ذيف مع لـد الطالبـة ( & Yenilmez
.)Ersoy, 2008
ويركز منوذج التعلم البنائي السباعي علم نشاع الطالبة يف
بنائه ـ ـا ملعرفته ـ ـا م ــن خ ــالل قيامه ـ ـا يموع ــة م ــن العملي ــاا
الدهنية اليت دد عا وفق خطواا تدريبية متتابعـة ومنسـيمة
اــدا رب ـ خ ـ اا الطالبــة الســابقة ا اق ـا اجلديــدة فتك ـو
ـحيحا للخـ اا املـرا اكتسـااا كمـا
فهمـا ص ا
يف بنيتها املعرفيـة ا
يعمـ ــل النمـ ــوذج علـ ــم تيس ـ ـري الـ ــتعلم واالسـ ــتيعاب عـ ــن طريـ ــق
ا ـ اا اعس ــية املبال ــرة وتشـ ـ يل الي ــدين والعق ــل مع ـ ا؛ ألن ــه
يستند علم أساس مبدأ التعلم القائم علم الفهـم وهكـدا فـ
الطالب ــة -م ــن منظ ــور من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي -يك ــو
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ورهـ ـ ـا إ ابيـ ـ ـا وفع ـ ــاالا ونش ـ ــطا تط ـ ــر األسـ ـ ـ لة وتكتش ـ ــف
العالقاا وتعدل من بنائهـا املعـريف باسـتمرار يف أننـاء تفاعلهـا
م أقرا ا اخل الفصل وخارجه.
وتوصلت جمموعة من الدراساا إىل فاعلية منوذج التعلم
البنائي السباعي يف العملية التعليمية منها راسة ا بريف
1430هـ) اليت استهدفت تعرا أنر برنامج حموسب يواف
اسرتاتييية  Seven E'sالبنائية يف تنمية مهاراا التفكري العليا
ملا ة التكنولوجيا لد طالباا الصف الساب األساسي ب زة
و راسة القباة 1429هـ) اليت سعت إىل تعرا فاعلية ورة
التعلم املعدلة  Seven E'sيف تنمية التحصيل يف ما ة العلوم
واالياهاا حنوها لد طالباا الصف الثامن األساسي
و راسة أكرم 1435هـ) اليت كشفت عن فاعلية اسرتاتييية
ورة التعلم السباعية يف تصويب التصوراا لبع مفاهيم
العقيدة وبقاء أنر التعلم لد طالباا الصف األول الثانويف
دينة جدة و راسة )Gonen, Kocakaya & Inan 2006
اليت استهدفت تعرا أنر التعليم املدعم بالكمبيوتر ومنوذج 7E
من مناذج التعلم البنائية يف تنمية التحصيل وتنمية االياهاا
لد طالب املدارس الثانوية و راسة (Demirdag, Fayzioglu
) & Ates, 2011اليت اهتمت بتطوير األنشطة التعليمية
القائمة علم منوذج  :7Eمنظور معلمي الكيمياء و راسة
) (Demirezen & Yagbasan, 2013اليت استهدفت تعرا
تأنري منوذج  7Eعلم املفاهيم ا اط ة املتعلقة بالدوائر
الكهربائية البسيطة.
وتعــز فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي إىل ور يف مســاعدة
الطالباا علم خلق تنظيم صـفي يـوفر وب اـعا اجتماعياـا فعـ اال
يشــارذ أفـرا يف إعــا ة البنــاء املعــريف وتكوينـه ممــا ســينتج عنــه
بناء وت يري مفاهيم عديدة ومن حـدوهب عمليـة االسـتيعاب
املف ـ ــاهيمي كم ـ ــا س ـ ــيمكنهن م ـ ــن بن ـ ــاء ا ـ ـ ـ اا اجلدي ـ ــدة يف
ـليما وأكث ــر نباتا ــا وفعالي ــة ــا يتمي ــز ب ــه م ــن
أذه ــا ن بن ــاءا س ـ ا
خطـواا عديــدة تــتالءم يف دقيــق أبعــا االســتيعاب املفــاهيمي
بال عـن أنـه ال توجـد راسـة علميـة
وتساعد يف رف مستوا  .ف ا
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تربوي ــة تعـ ـ ــنهج التوحي ــد تق ــوم عل ــم من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي
السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي.
مشكلة البحث لأسئلته
وبــالر م مــن األييــة الــيت حظــي اــا االســتيعاب املفــاهيمي
املتمثلة يف قدرة الطالباا من الولوج يف أعماق املا ة التعليميـة
والتمكن من فهمها الفهم السليم ف الدراساا والبحـوهب يف
هــدا اجملــال تؤكــد تــدين مســتو الطــالب يف املفــاهيم العقديــة
فق ـ ــد توص ـ ــلت راس ـ ــة الس ـ ــعو يف  )2012و راس ـ ــة اعام ـ ــد
1430ه ـ) إىل أ دصــيل الطــالب العلمــي للمفــاهيم العقديــة
كا أقل من املستو املقبول تربوياا كما ألارا نتائج راسـة
العتي ـ ـ ــيب  )2016إىل وج ـ ـ ــو ب ـ ـ ــعف يف أبع ـ ـ ــا االس ـ ـ ــتيعاب
املفاهيمي يف منهج التوحيد لد طالب الصف األول الثانويف
إذ حصــل الطــالب يف اختبــار االســتيعاب املفــاهيمي علــم أقــل
من  )%50من إعاجم الدرجة النهائية املقدرة بـ  )30رجة.
ولع ــل ت ــدين الطالب ــاا يف مس ــتو االسـ ـتيعاب املف ــاهيمي
يرج ـ إىل أه ــم م ــا أس ــفرا عن ــه جمموع ــة م ــن الدراس ــاا ال ــيت
تناول ـ ـ ــت تق ـ ـ ــو ط ـ ـ ــرق الت ـ ـ ــدريس ومعوقاق ـ ـ ــا كدراس ـ ـ ــة العل ـ ـ ــي
1428هـ) وال امديف 1430هـ) والسحيباين 1430هـ) من
بـ ـ ــعف معلمـ ـ ــي الرتبيـ ـ ــة اإلسـ ـ ــالمية ومعلماقـ ـ ــا يف اسـ ـ ــتخدام
ـورا للنش ــاع
اسـ ـرتاتييياا الت ــدريس ال ــيت يع ــل م ــن الطالب ــة حم ـ ا
الصفي مما نتج عن ذلن تد يف مستو الفهم وقـد ـ
جـار نر وبريكنـز  )Gardner & Perkinsوزمال يـا مـن هارفـار
يف مشـ ــروة زيـ ــرو نتـ ــائج البحـ ــوهب يف السـ ــنواا املابـ ــية حـ ــول
مس ــألة الفه ــم وس ــوء الفه ــم إذ أاه ــرا النت ــائج أ الدرج ــة
العا ي ــة م ــن الفه ــم مفتق ــدة ل ــد الكث ــري م ــن الطالب ــاا وأ
الفه ــم الص ــحيح ه ــو دخ ــر م ــا ميك ــن حدون ــه اخ ــل قاع ــاا
الــدرس حس ـ 1427ه ـ) .ويــدل علــم ذلــن الوب ـ ال ـراهن
للتدريس الديف جند أنه قائم علـم مفهـوم الت طيـة) الـديف قـتم
فيـه املعلمـة بتقـد كـم كبـري مـن املعرفـة ويرتكـز اهتمـام الطالبــة
علم حفظ أك قدر منها طلبة .)2009
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وللتأكـ ــد مـ ــن وجـ ــو مشـ ــكلة حقيقيـ ــة جـ ــديرة بالبحـ ــت
والدراسـ ــة قـ ــام الباحثـ ــا بدراسـ ــة اسـ ــتطالعية علـ ــم عينـ ــة مـ ــن
طالب ــاا الص ــف األول الث ــانويف بل ــد ع ــد ها مخس ــة وعشـ ـرين
طالبة ب حـد املـدارس الثانويـة التابعـة لـوزارة التعلـيم يف املنطقـة
الشرقية إذ طُبـق فيهـا اختبـار مبـدئي يف االسـتيعاب املفـاهيمي
يف املوبــوعاا املقــررة علــيهن يف مــنهج التوحيــد وكــا لــكل
االختبار يف بع أس لته اختيار من متعـد وبعبـها مـن نـوة
األس لة املقالية .وأبانت الدراسة عن تـدين مسـتو االسـتيعاب
املفاهيمي بكل أبعـا املختلفـة يف املوبـوعاا العقديـة الـوار ة
يف مــنهج التوحيــد إذ ألــارا نتــائج الدراســة االســتطالعية اىل
أ اس ـ ــتيعاب طالب ـ ــاا الص ـ ــف األول الث ـ ــانويف للموب ـ ــوعاا
العقديـة يف االختبــار كــا بــعي افا و و اعــد املقبــول تربويـاـا إذ
بلــد معــدل االســتيعاب العــام  )%35 ,25مــن إعــاجم الدرجــة .1
النهائية وبلد متوس اإلجاباا الصحيحة يف مسـتو الشـر
والتوبــيح  )%18ويف التطبيــق  )%26ويف اختــاذ املنظــور .2
 )%37ويف التفسري .)%60
ويف بوء ما سبق تتمثل مشـكلة البحـت اعـاجم يف تـدين
مستو االستيعاب املفاهيمي يف مـنهج التوحيـد لـد طالبـاا
الصف األول الثانويف وميكن حـل مشـكلة البحـت مـن خـالل
طر السؤال ا تي :
 .1م ـ ــا أبع ـ ــا االس ـ ــتيعاب املف ـ ــاهيمي ال ـ ــالزم تنميته ـ ــا ل ـ ــد
طالباا الصف األول الثانويف يف منهج التوحيد؟
 .2مـ ـ ــا فاعليـ ـ ــة منـ ـ ــوذج الـ ـ ــتعلم البنـ ـ ــائي السـ ـ ــباعي يف تنميـ ـ ــة
االستيعاب املفاهيمي لد طالباا الصف األول الثانويف
يف منهج التوحيد؟
فرلض البحث
سعم هدا البحت للتحقق من الفروض ا تية:
 .1ال يوجد فرق ال إحصائياا عند مستو اللة ≥ 0.05
 )αب متوسطي رجاا اجملموعة التيريبية اليت رست
باسـ ــتخدام منـ ــوذج الـ ــتعلم البنـ ــائي السـ ــباعي) واجملموعـ ــة
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البــابطة الــيت رســت باســتخدام الطريقــة التقليديــة) يف
التطبيق البعديف الختبار االستيعاب املفاهيمي كلياا.
 .2ال يوجد فرق ال إحصائياا عند مستو اللة ≥ 0.05
 )αبـ ـ ـ متوس ـ ــطي رج ـ ــاا اجملموع ـ ــة التيريبي ـ ــة ال ـ ــيت
رس ـ ــت باس ـ ــتخدام من ـ ــوذج ال ـ ــتعلم البن ـ ــائي السـ ـ ــباعي)
واجملموع ـ ــة الب ـ ــابطة ال ـ ــيت رس ـ ــت باس ـ ــتخدام الطريق ـ ــة
التقليدي ـ ـ ــة) يف التطبي ـ ـ ــق البع ـ ـ ــديف الختب ـ ـ ــار االس ـ ـ ــتيعاب
املف ـ ـ ــاهيمي يف األبع ـ ـ ــا الفرعي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــتيعاب املف ـ ـ ــاهيمي
الشر والتوبيح التفسري التطبيق واختاذ املنظور).
أهداف البحث
يهدا هدا البحت إىل ما يأيت:
دديد أبعا االستيعاب املفاهيمي الالزم تنميتها لد طالبـاا
الصف األول الثانويف يف منهج التوحيد.
التحق ــق م ــن فاعلي ــة من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي يف تنمي ــة
االســتيعاب املفــاهيمي لــد طالبــاا الصــف األول الثــانويف يف
منهج التوحيد.
أهمية البحث
ت ز أيية هدا البحت فيما يأيت:
 .1مس ـ ـ ــايرة االياه ـ ـ ــاا اعديث ـ ـ ــة يف جم ـ ـ ــال ت ـ ـ ــدريس الرتبي ـ ـ ــة
اإلسالمية لتحقيق االستيعاب املفـاهيمي لـد طالبـاا املرحلـة
الثانوية.
 .2مس ــاعدة ةطط ــي من ــاهج الرتبي ــة اإلس ــالمية يف إم ــدا هم
بنم ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي؛ لتب ــمينه يف من ــاهج الرتبي ــة
اإلســالمية وأ لــة املعلم ـ ممــا سيُســهم يف تنميــة االســتيعاب
املفاهيمي.
 .3مسـاعدة معلمــاا الرتبيــة اإلسـالمية يف إمــدا هن بنمــوذج
التعلم البنائي السباعي؛ الستخدامه يف تدريس طالباا املرحلة
الثانوية.

اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية – العد  – 65الرياض صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

 .4توفري معلوماا ميدانية تساعد مشرفاا الرتبية اإلسالمية
يف تعميم منوذج الـتعلم البنـائي السـباعي علـم معلمـاا الرتبيـة
اإلس ـ ــالمية ووبـ ـ ـ ا طـ ـ ـ والـ ـ ـ امج التدريس ـ ــية ال ـ ــيت تع ـ ــا
جوانب القصور يف أنناء تطبيق منوذج التعلم البنائي والرفـ مـن
مستو االستيعاب املفاهيمي.
 .5ق ــد يس ــهم ه ــدا البح ــت يف ف ــتح دف ــاق جدي ــدة ألحب ــاهب
و راس ــاا مش ــااه تتن ــاول من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي يف
تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــد طالبــاا املراحــل املختلفــة؛
لتحسـ ـ وتط ــوير اسـ ـرتاتييياا وأس ــاليب الت ــدريس املتمبع ــة يف
جمال الرتبية اإلسالمية.
 .6قـ ــد يسـ ــاعد طالبـ ــاا املرحلـ ــة الثانويـ ــة وخاصـ ــة طالب ـ ــاا
الصــف األول الثــانويف يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي لــديهن
ويف دقيق تعلم أفبل.

يف األبعـ ــا املـ ــدكورة بـ ــالر م مـ ــن أييتهـ ــا يف مسـ ــاعدة الطالبـ ــة
لتك ــوين العم ــق املع ــريف للم ــا ة الدراس ــية وق ــد مت انتق ــاء ه ــد
األبع ــا األربع ــة؛ أل ــا أكث ــر مرون ــة وتتف ــق م ـ طبيع ــة حمت ــو
منهج التوحيد وأكثر ارتباطاا نهج التوحيد.
 .2المح ت تتددات البش ت تترية :اقتص ـ ــر البح ـ ــت عل ـ ــم طالب ـ ــاا

الصف األول الثانويف التابعاا إل ارة التعليم باملنطقة الشـرقية
وميث ــل ه ــدا الص ــف أول مرحل ــة م ــن مراح ــل التعل ــيم الث ــانويف
واالهتم ــام بتنمي ــة أبع ــا االس ــتيعاب املف ــاهيمي يف بداي ــة ه ــد
املرحلــة يســهل تنميتــه يف الصــفوا الالحقــة باإلبــافة إىل أ
تعميـ ــق االسـ ــتيعاب املفـ ــاهيمي بشـ ــكل سـ ــليم سـ ــيولد لـ ــديهن
القـ ــدرة علـ ــم التعامـ ــل بدرجـ ــة عاليـ ــة مـ ــن الـ ــوعي والفهـ ــم م ـ ـ
موج ـ ــاا ال ل ـ ــو وح ـ ــاالا التط ـ ــرا ال ـ ــيت تش ـ ــهدها جمتمعاتن ـ ــا
اإلسالمية.
 .3المحتتددات النمنيتتة :طبــق البحــت يف الفصــل األول مــن

محددات البحث
يتحد البحت باحملد اا ا تية:

العام الدراسي 1438-1437هـ).

 .4المحددات المكانية :اقتصر البحت علم جمموعت من

 .1المحددات الموحوعية:

 اقتصـ ــر البحـ ــت علـ ــم تـ ــدريس الوحـ ــدة ا امسـ ــة أق ـ ـوال
وأفع ـ ــال تن ـ ــايف التوحي ـ ــد) م ـ ــن م ـ ــنهج التوحي ـ ــد للص ـ ــف األول
الثــانويف وقــد اختــريا هــد الوحــدة؛ أل ــا تتـوافر فيهــا جمموعــة
مــن املفــاهيم العقديــة الــيت تســاعد يف توايــف خط ـواا منــوذج
الــتعلم البنــائي الســباعي يف تنميــة االســتيعاب املفــاهيمي وأل
موبوعاا هد الوحدة تتبمن جمموعة من األحكـام العقديـة
فهمــا عمي اقــا يف اســتيعااا و ييزهــا وحــل مســائلها
الــيت تتطلــب ا
الشـرعية وإمكانيـة تطبيقهـا يف مواقــف جديـدة متصـلة بــاألمور
الدينية يف حياة الطالباا اليومية مـ تقـد وجهـة نظـر نقديـة
مدعم ـ ــة باأل ل ـ ــة الش ـ ــرعية التفص ـ ــيلية كم ـ ــا ور ا يف الكت ـ ــاب
والسنة.
 اقتصــر البحــت علــم أبعــا االســتيعاب املفــاهيمي األربعــة
وهي :التوبـيح التطبيـق التفسـري اختـاذ املنظـور)؛ وذلـن ملـا
أنبتتـه نتــائج الدراسـة االســتطالعية مـن تــدين مسـتو الطالبــاا
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طالب ـ ــاا الص ـ ــف األول الث ـ ــانويف بالثانوي ـ ــة الثامن ـ ــة والعشـ ـ ـرين
والثانوية السابعة والعشرين إل ارة التعليم دينة الدمام باملنطقـة
الشرقية باململكة العربية السعو ية.
مصطلحات البحث
يتبمن البحت املصطلح ا تي :

 .1نموذج التعلم البنائي السباعي:

مت تعريــف منــوذج الــتعلم البن ــائي الســباعي بأنــه :يمن ــوذج
بن ــائي توس ــعي لنم ــوذج  5E'sو رب ــه نق ــل ال ــتعلم يف مواق ــف
جديــدة وتوبــيح أييــة اســتخراج املعرفــة الســابقة وذلــن مــن
خــالل ســب مراحــل وهــي :مرحلــة اإلنــارة ومرحلــة االنش ـ ال
االنتبا ) ومرحلة التفسري ومرحلة التوس ومرحلـة التمديـد
ومرحلة التبا ل ومرحلة التقو ي .)Gonen, 2010: 100
كم ـ ــا يع ـ ــرا بأن ـ ــه :يمن ـ ــوذج تعليم ـ ــي يتك ـ ــو م ـ ــن س ـ ــب
خط ـواا إجرائيــة تســتخدمها املعلمــة اخــل الصــف أو امليــدا

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

كاملالحظة اعسية املبالرة للظواهر اليت يصا فها والـيت تـرتب
بـا ة أو قـراءة لــيء عنهــا أو مشــاهدة ألــكال توبــيحية
أو االلرتاذ يف مناقشة عن هد ا ة إذ قدا هد العمليـة
املعرفيــة إىل تط ــوير املعرف ــة املخزون ــة ل ــد امل ــتعلم ا ــدا تولي ــد
معلوماا وخ اا جديدةي قطامي وعمور .)82 :2005

اـ ــدا أ تب ـ ـ الطالبـ ــة معرفتهـ ــا بنفسـ ــها مـ ــن جهـ ــة وتنميـ ــة
املفــاهيم واملهــاراا العلميــة مــن جهــة أخــر ي زيتــو :2007
.)445
وتعرفـ ــه قـ ــرين 1434هـ ـ ـ )182 :بأنـ ــه :يمنـ ــوذج تعليمـ ــي
بنــائي مطــور لنمــوذج  5E'sيؤكــد علــم تفعيــل واســتخراج املعرفــة
السـ ــابقة وتوس ـ ــيعها ل ـ ــد الطالبـ ــاا ويس ـ ــاعد الطالب ـ ــة عل ـ ــم
اكتســاب املعرفــة اجلديــدة و جمهــا باملعرفــة الســابقة لتكــو ركيــزة
علمية سليمة تساعدها علم تنمية املفـاهيم وتطبيـق املعرفـة يف
مواقــف جديــدة وذلــن مــن خــالل ســب مراحــل هــي :اإلنــارة
االستكشاا التفسري التوس التمديد التبا ل التقو ي.
وعــرا الباحثــا منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي إجرائياــا

ويـُع ـ ـمرا إجرائياـ ــا يف البح ـ ــت اع ـ ــاجم بأن ـ ــه :ق ـ ــدرة طالب ـ ــة
الصــف األول الثــانويف علــم فهــم واســتيعاب وتوبــيح احملتــو
العق ــديف املق ــدم ع ــا يف الوح ــدة ا امس ــة أقـ ـوال وأفع ــال تن ــايف
التوحيــد) وتفســري وتطبيــق مــا اكتشــفته مــن معــارا يف مواقــف
جديدة وتقد وجهة نظر نقدية حبيت يكـو نتـاج ذلـن أ
فهمـا
هما قي اقـا وتكـوين ا
تصل الطالبة لفهم احملتو العقديف ف ا
ـحيحا ويــتم قياســه بالدرجــة الــيت دصــل عليهــا الطالبــة يف
صـ ا
اختب ـ ــار االس ـ ــتيعاب املف ـ ــاهيمي ال ـ ــديف أع ـ ــد الباحث ـ ــا وف ـ ــق
مس ــتوياته األربع ــة وه ــي :التوب ــيح التفس ــري التطبي ــق اخت ــاذ
املنظور.

بأن تته :جمموع ــة م ــن ا طـ ـواا واإلرل ــا اا احمل ــد ة ال ــيت توج ــه

عمــل املعلمــة والطالبــاا يف أننــاء ســري الــدرس لتحقيــق أهدافــه
بكف ـ ـ ــاءة وذل ـ ـ ــن م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــب مراح ـ ـ ــل ه ـ ـ ــي :اإلن ـ ـ ــارة
االستكش ــاا التفس ــري التب ــا ل التمدي ــد التوس ـ التق ــو
وال ــيت ي ــتم إجرا ه ــا د ــت إل ـراا وتوجي ــه م ــن املعلم ــة حبي ــت
تس ــاعد طالب ــاا الصـ ــف األول الث ــانويف علـ ــم زي ــا ة مسـ ــتو
االسـ ــتيعاب املفـ ــاهيمي أننـ ــاء راسـ ــتهن للمفـ ــاهيم العقديـ ــة يف
الوحدة ا امسة أقوال وأفعـال تنـايف التوحيـد) املقـررة يف مـنهج
التوحيد.
 .2االستيعاب المفاهيمي:

األساليب اإلحصائية

.1

يعرفــه بريكنــز ) (perkins, 1992بأنــه :يالقــدرة علــم التفكــري
والتصرا رونة م ما يعرفه املرء أيف أ لديه قدرة مرنـة علـم
.2
األ اء مقابل االسـرتجاة األصـم أو اإلجابـاا ا ليـةي نق اـال عـن
.3
العلي  1432هـ.)54 :
ويعرف ــه حس ـ 1427ه ـ ـ )124 :بأن ــه :يق ــدرة الطالب ــة عل ــم
.4
تقد مع املا ة وا ة التعليمية وإاهار القدرة علم تفسري
أج ـ ـزاء امل ـ ــا ة والتوس ـ ـ فيه ـ ــا ووب ـ ــو األفك ـ ــار وتطبيقه ـ ــا يف
مواقف جديدة وتصور املشكلة وحلها بطرق ةتلفةي.
ويُع ـمرا بأن ــه :يعملي ــة معرفي ــة ذهني ــة واعي ــة يق ــوم ا ــا امل ــتعلم
لتوليــد مع ـ أو خ ـ ة م ـ مــا يتفاعــل معــه مــن مصــا ر ةتلفــة
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لتحقي ـ ــق أه ـ ــداا البح ـ ــت ودلي ـ ــل وتفس ـ ــري البيان ـ ــاا
وإخ ـ ـراج النتـ ــائج املطلوبـ ــة مت اسـ ــتخدام األسـ ــاليب اإلحصـ ــائية
ا تية:
 Test- Retest Reliabilityعسـاب معامـل الثبـاا وقـد قـام
الباحثـ ــا حبسـ ــاب معامـ ــل الثبـ ــاا بطريقـ ــة االختبـ ــار وإعـ ــا ة
االختبار.
معامل ارتباع بريسو عساب صدق االتساق الداخلي.
معام ــل الص ــعوبة والس ــهولة؛ وذل ــن عس ــاب معام ــل الص ــعوبة
والسهولة الختبار االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد.
اختب ــار يا"  t-testللتع ــرا عل ــم تك ــافؤ اجملم ــوعت ) أيف:
الفروق ب اجملموعت التيريبية والبابطة قبل بدء التيربة يف
اختب ـ ـ ــار االس ـ ـ ــتيعاب املف ـ ـ ــاهيمي كليا ـ ـ ــا وأبع ـ ـ ــا التوب ـ ـ ــيح
والتفسري والتطبيق واختاذ املنظور).

اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية – العد  – 65الرياض صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

 .5اختبــار ا)  t-testللتعــرا علــم الفــروق بـ اجملمــوعت
التيريبيــة والبــابطة بعــد تنفيــد التيربــة يف اختبــار االســتيعاب
املفاهيمي كلياا وأبعا التوبيح والتفسري والتطبيـق واختـاذ
املنظور).
 .6حيــم التــأنري أو مــا يســمم رب ـ إيتــا )Eta Square
وقيم ــة ()d؛ ملعرف ــة حي ــم ت ــأنري املت ــري املس ــتقل عل ــم املت ــري
التاب .
إجراءات البحث
يستهدا البحت اعاجم راسة فاعلية منوذج التعلم البنائي
السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد
لد طالباا املرحلة الثانوية؛ ولتحقيق اعدا السابق اتبعت
اإلجراءاا ا تية:
متتنهج البحتتث :نظ ـرا لطبيعــة البحــت وأهدافــه وأييتــه فقــد

اســتخدم املــنهج التي ـرييب ذو التصــميم لــبه التي ـرييب؛ وذلــن
لقيـ ـ ــاس فاعليـ ـ ــة منـ ـ ــوذج الـ ـ ــتعلم البنـ ـ ــائي السـ ـ ــباعي يف تنميـ ـ ــة
االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد لـد طالبـاا املرحلـة
الثانوية.

مجتم تتع البح تتث لعينت تته :تكـ ـ مو جمتمـ ـ البح ــت م ــن عيـ ـ
طالبـ ـ ـ ــاا الص ـ ـ ـ ــف األول الثـ ـ ـ ــانويف املنتظم ـ ـ ـ ــاا يف امل ـ ـ ـ ــدارس
اعكومي ـ ــة بال ـ ــدمام للع ـ ــام الدراس ـ ــي 1437هـ ـ ـ ـ – 1438ه)
للفصــل الدراســي األول والــاليت يدرســن يف املــدارس الثانويــة
اعكومية نظام املقرراا التابعة إل ارة التعليم بالـدمام والبـالد
عــد هن  )3157طالبــة موزعــة علــم  )25مدرســة حس ــب
الدليل اإلحصائي إل ارة التعلـيم نطقـة الـدمام لعـام 1437هـ ـ
1438 /هـ ـ .و ثلــت عينــة البحــت يف طالبــاا الصــف األول
الثــانويف وعــد هن  )65طالبــة مت اختيــارهن بطريقــة عشـوائية
بســيطة قُ ّســمن إىل جممــوعت  :اجملموعــة التيريبيــة يف املدرســة
الثامن ــة والعش ـ ـرين الثانوي ــة بال ــدمام وع ــد هن  )32طالب ــة
واجملموع ـ ــة الب ـ ــابطة يف املدرس ـ ــة الس ـ ــابعة والعش ـ ـرين الثانوي ـ ــة
بالدمام وعد هن  )33طالبة.
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أدلات البحث :ثلت أ واا البحت فيما يأيت:

 :1قائمة أبعاد االستيعاب المفاهيمي فتي متنهج التوحيتد

لطالب ت ت ت تتات الص ت ت ت تتف األلل الث ت ت ت تتانو

إذ مت ددي ـ ـ ـ ــد أبع ـ ـ ـ ــا

االس ـ ــتيعاب املف ـ ــاهيمي يف م ـ ــنهج التوحي ـ ــد املناس ـ ــبة لطالب ـ ــاا
الص ــف األول الث ــانويف باالعتم ــا عل ــم ع ــد م ــن املص ــا ر
ومنهــا مــا يلــي :الدراســاا والبحــوهب الســابقة املرتبطــة بأبعــا
االســتيعاب املفــاهيمي واأل بيــاا املرتبطــة بأبعــا االســتيعاب
املف ــاهيمي وأه ــداا تعل ــيم م ــنهج التوحي ــد لطالب ــاا املرحل ــة
الثانوية وا صائ النمائية لطالباا املرحلة الثانوية .وتكونت
القائمــة يف صــورقا املبدئيــة مــن أربعــة أبعــا رئيس ـة هــي :أبعــا
الشــر والتوبــيح والتفســري والتطبيــق واختــاذ املنظــور وقــد مت
انتقاء هد األبعا األربعة؛ أل ا أكثر مرونة وتتفـق مـ طبيعـة
حمتــو مــنهج التوحيــد وأكثــر ارتباطاــا ــنهج التوحيــد وتبــمن
كــل بُعــد رئــيس جمموعــة مــن األبعــا الفرعيــة بلــد عــد ها ســبعة
ونالن ـ بعـ اـدا فرعياــا ومت عــرض هــد القائمــة بصــورقا املبدئيــة
حمكما
علم جمموعة من احملكم بلد عد هم مخسة وعشرين ا
إلبــداء ال ـرأيف حــول القائمــة فيمــا يــأيت :مــد اتســاق كــل بعــد
فرعــي لالســتيعاب املفــاهيمي علــم األبعــا الرئيس ـة الــيت تنتمــي
إلي ـ ــه ودديـ ـ ــد م ـ ــد مناسـ ـ ــبة أبع ـ ــا االسـ ـ ــتيعاب املفـ ـ ــاهيمي
لطالباا املرحلة الثانوية ودديد مد أيية هد األبعا عؤالء
الطالباا ومـد سـالمة الصـيا ة العلميـة والل ويـة لكـل بعـد
مـن أبعـا االسـتيعاب املفـاهيمي وإبـافة أو حـدا أو تعــديل
مــا ترونــه مــن أبعــا أو إبــداء أيــة ملحواــاا .ولقــد مت اختيــار
األبعــا الــيت حظيــت بنســب اتفــاق ب ـ الســا ة احملكم ـ مــن
 %80إىل  %100وإجـ ـراء التع ــديالا املقرتح ــة ح ــول بع ـ ـ
عباراا القائمة.
:2اختبتتا لقيتتاد أبعتتاد االستتتيعاب المفتتاهيمي فتتي متتنهج

التوحي ت تتد لطالب ت تتات الص ت تتف األلل الث ت تتانو  :ويتك ـ ــو ه ـ ــدا
االختب ــار م ــن راني ــة وأربع ـ ـ س ـ ـؤاالا م ــن من ـ ـ االختي ــار م ــن
متعــد وبــعت لقيــاس أربعــة أبعــا رئيس ـة هــي :بعــد الشــر
وبع ــد التوب ــيح وبع ــد التفس ــري وبع ــد التطبي ــق وبع ــد اخت ــاذ

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

املنظــور وقــد مت االســتعانة يف بنــاء هــدا االختبــار يموعــة مــن
املص ــا ر منه ــا :قائم ــة أبع ــا االس ــتيعاب املف ــاهيمي يف م ــنهج
التوحي ــد ال ــيت مت التوص ــل إلي ــه والدراس ــاا والبح ــوهب الس ــابقة
املرتبطـ ـ ــة بأبعـ ـ ــا االسـ ـ ــتيعاب املفـ ـ ــاهيمي يف مـ ـ ــنهج التوحيـ ـ ــد
واأل بيــاا املرتبطــة باالســتيعاب املفــاهيمي عامــة واالســتيعاب
املفاهيمي يف منهج التوحيـد بصـفة خاصـة وطبيعـة وخصـائ
الطالبــاا النمائيــة .ومت عــرض هــدا االختبــار يف صــورته املبدئيــة
عل ـ ــم جمموع ـ ــة م ـ ــن ا ـ ـ ـ اء واحملكمـ ـ ـ بل ـ ــد ع ـ ــد هم مخس ـ ــة
حمكما؛ كما مت تطبيق االختبار علـم عينـة مكونـة مـن
وعشرين ا
 )25طالب ـ ــة م ـ ــن طالب ـ ــاا الص ـ ــف األول الث ـ ــانويف عس ـ ــاب
معامــل الثبــاا بطريقــة إعــا ة االختبــار  Test–Retestإذ بل ــت
قيمــة معامــل االرتبــاع ب ـ التطبيــق األول والثــاين بفاصــل زم ـ
يوما  )0.81وهو معامـل نبـاا عـال ومقبـول .كمـا مت
 )12ا
حسـ ــاب مع ـ ــامالا االتس ـ ــاق الـ ــداخلي الختب ـ ــار االس ـ ــتيعاب

املفــاهيمي إذ مت حســاب معامــل ارتبــاع بريســو ب ـ رجــاا
كل بعد من أبعا االختبار بعبها م بعـ وبالدرجـة الكليـة
لالختب ــار ال ــديف تنتم ــي إلي ــه وتراوح ــت معام ــل االرتب ــاع ب ـ ـ
 )0.722 - 0.451وهــي الــة إحصــائياا عنــد مســتو اللــة
 )0.01 )0.05وهدا يؤكد أ االختبار يتمت بدرجة عاليـة
مـ ــن االتسـ ــاق الـ ــداخلي .كم ـ ــا مت حسـ ــاب معامـ ــل الص ـ ــعوبة
والس ـ ـ ــهولة لك ـ ـ ــل مف ـ ـ ـر ة م ـ ـ ــن مف ـ ـ ــر اا اختب ـ ـ ــار االس ـ ـ ــتيعاب
املف ـ ــاهيمي يف م ـ ــنهج التوحي ـ ــد وال ـ ــيت تراوح ـ ــت بـ ـ ـ -0.90
 )0.10وهــي تعــد مــن بــمن القــيم املقبولــة كمــا مت حســاب
زمـ ـ ـ ـ ــن اختبـ ـ ـ ـ ــار االسـ ـ ـ ـ ــتيعاب املفـ ـ ـ ـ ــاهيمي والـ ـ ـ ـ ــديف بلـ ـ ـ ـ ــد 30
قيق ــة .ويوب ــح اجل ــدول ا يت مواص ــفاا اختب ــار االس ــتيعاب
املف ـ ــاهيمي يف م ـ ــنهج التوحي ـ ــد ل ـ ــد طالب ـ ــاا الص ـ ــف األول
الثانويف.

جدلل 1
يوحح مواصفات اختبا االستيعاب المفاهيمي في منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو
م

موحوعات التعلم

1
2
3
4
5
6
7
8

الكفر وأقسامه
الشرذ وأقسامه
النفاق وأقسامه
عاء ري ا تعاىل
السحر وما يتعلق به
االستهزاء بالدين
اعكم ب ري ما أنزل ا
مواالة الكافرين
عد األس لة
النسبة امل وية

أبعاد االستيعاب المفاهيمي

عدد األسئلة

النسبة المئوية
16.67

الشرو لالتوحيح

التفسير

التطبيق

اتصاذ المن و

1

2

4

1

8

4

1

3

2

10

20.83

2

-

2

-

4

8.33

1

1

1

-

3

6.25

2

1

1

-

4

8.33

2

-

1

2

5

10.42

3

1

-

-

4

8.33

3

5

1

1

10

20.83

18

11

13

6

48

%100

%37.5

%22.92

%27.08

%12.5

 .1مادة المعالجة التجريبية :ليل املعلمة للتدريس بنمـوذج
التعلم البنائي السباعي وحيتويف علم املوا التعليمية املتبـمنة
لثمانية روس من ما ة التوحيد واملقررة علم طالباا الصف
األول الثانويف وهي :الكفر الشرذ النفاق عاء ري ا
الســحر االســتهزاء بالــدين اعكــم ب ــري مــا أنــزل ا م ـواالة
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%100

الك ــافرين) وق ــد اخت ــريا ه ــد الـ ـدروس؛ أل ــا تت ـ ـوافر فيه ــا
جمموعة من املفاهيم العقدية اليت تساعد يف توايـف خطـواا
منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي
وأل موبــوعاقا تتبــمن جمموعــة مــن األحكــام العقديــة الــيت
فهمـ ــا عمي اقـ ــا يف اسـ ــتيعااا و ييزهـ ــا وحـ ــل مسـ ــائلها
تتطلـ ــب ا
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التعــديل واإلبــافة وفــق مــا يتناســب م ـ طبيعــة االس ـرتاتييية
ودراء احملكم .

الشرعية وإمكا تطبيقهـا يف مواقـف جديـدة متصـلة بـاألمور
الدينية يف حياة الطالباا اليومية م تقد وجهة نظر نقدية
مدعم ــة باأل ل ــة الش ــرعية التفص ــيلية كم ــا ور ا يف الكت ــاب
والس ـ ـ ــنة .وتتب ـ ـ ــمن ه ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدروس ع ـ ـ ــد اا م ـ ـ ــن الت ـ ـ ــدريباا
واألنشطة وقد مت إعدا ها يف بوء ا طواا احملد ة لنمـوذج
ال ـ ــتعلم البن ـ ــائي الس ـ ــباعي؛ ا ـ ــدا تنمي ـ ــة أبع ـ ــا االس ـ ــتيعاب
املفـ ـ ــاهيمي الشـ ـ ــر والتوبـ ـ ــيح التفسـ ـ ــري التطبيـ ـ ــق اختـ ـ ــاذ
املنظور) لد طالباا الصف األول الثانويف ومت بب ليـل
املعلمـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل عربـ ـ ــه علـ ـ ــم جمموعـ ـ ــة مـ ـ ــن احملكم ـ ـ ـ
املتخصص ـ ـ ـ ـ يف الرتبيـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية ويف املنـ ـ ـ ــاهج وطرائـ ـ ـ ــق
الت ــدريس العام ــة واملن ــاهج وطرائ ــق ت ــدريس العل ــوم الش ــرعية؛
للتأك ـ ــد م ـ ــن مناس ـ ــبته لطالب ـ ــاا الص ـ ــف األول الث ـ ــانويف ومت

 .2تطبيت ت ت تتق أدلات البحت ت ت تتث قبليت ت ت تتا :مت تطبيـ ـ ـ ــق اختبـ ـ ـ ــار
االس ـ ــتيعاب املف ـ ــاهيمي عل ـ ــم جمم ـ ــوعيت البح ـ ــت التيريبي ـ ــة
والبــابطة قبــل بــدء التيربــة باســتخدام تطبيــق اختبــار ا)
T-test؛ و ذلن للتأكد من تكافؤ اجملموعت ) والتعرا
علم الفروق ب اجملموعت التيريبية والبـابطة مـن طالبـاا
الصـ ــف األول الثـ ــانويف دينـ ــة الـ ــدمام قبـ ــل بـ ــدء التيربـ ــة يف
اختبـ ـ ــار االسـ ـ ــتيعاب املفـ ـ ــاهيمي كلياـ ـ ــا وأبعـ ـ ــا التوبـ ـ ــيح
والتفسري والتطبيق واختاذ املنظـور) واجلـدول رقـم  )2ا يت
يوبح ذلن:

جدلل 2
تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية لالضابطة قبليا في متغير االستيعاب المفاهيمي لأبعاده (التوحيح لالتفسير لالتطبيق لاتصاذ المن و )
بين مجموعتي عينة البحث الكلية من طالبات الصف األلل الثانو بمدينة الدمام
أبعاد االستيعاب
المفاهيمي

الشرو لالتوحيح
التفسير
التطبيق
اتصاذ المن و
اختبا االستيعاب
المفاهيمي كليا

المجموعة

ن

المتوسط

اجملموعة التيريبية

االنحراف
المعيا

33

9.36

1.76

اجملموعة البابطة

32

9.25

2.03

اجملموعة التيريبية
اجملموعة البابطة
اجملموعة التيريبية
اجملموعة البابطة
اجملموعة التيريبية
اجملموعة البابطة
اجملموعة التيريبية
اجملموعة البابطة

33

5.85

1.52

32

4.97

2.16

33

6.67

2.15

32

5.97

2.53

33

2.82

0.73

32

2.93

0.95

33

24.76

4.71

32

22.47

4.96

يتبــح مــن جــدول  )2عــدم وجــو فــروق الــة إحصــائياا بـ
متوسـ ــطاا رجـ ــاا طالبـ ــاا كـ ــل مـ ــن اجملمـ ــوعت التيريبيـ ــة
والبـ ـ ـ ــابطة علـ ـ ـ ــم أ اة البحـ ـ ـ ــت قبلياـ ـ ـ ــا اختبـ ـ ـ ــار االسـ ـ ـ ــتيعاب
املفـ ـ ــاهيمي)؛ مم ـ ـ ــا يؤك ـ ـ ــد تك ـ ـ ــافؤ جمم ـ ـ ــوعيت البح ـ ـ ــت قبلياـ ـ ــا يف
االســتيعاب املف ـاهيمي كلياــا ويف أبعــا التوبــيح والتفســري
والتطبيق واختاذ املنظور.

112

د جات
الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

63

0.241

ري الة

63

1.9

ري الة

63

1.2

ري الة

63

0.57

ري الة

63

1.91

ري الة

 .3التد يس لمجموعتي البحث :مت تدريب معلمـة املدرسـة

الثانوي ــة  )28الـ ــيت تـ ــدرس اجملموع ــة التيريبيـ ــة علـ ــم تـ ــدريس
النموذج ومت تزويدها بالقراءاا الالزمة حول
 .4النمـوذج وبأنشـطة لتنميـة االسـتيعاب املفـاهيمي كمــا مت
تسليمها نسخة مـن ليـل املعلمـة فـور االنتهـاء مـن دكيمـه و
 (cdلعـروض حاســوبية للــدروس ب نــامج العــروض التقدمييــة.
يف ح ـ مل تتعــرض اجملموعــة البــابطة للمعاجلــة التيريبيــة ومت

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

التــدريس للميمــوعت التيريبيــة والبــابطة يف نفــس الظــروا
مــن حيــت زمــن التــدريس وعــد اعص ـ م ـ مراعــاة املؤهــل
العلمــي وا ـ ة التدريســية لكــل مــن معلمــة اجملموعــة البــابطة
والتيريبية.
 .5التطبي ت تتق ألدلات البح ت تتث بع ت تتديا :بع ـ ــد االنته ـ ــاء م ـ ــن

التــدريس للميمــوعت التيريبيــة والبــابطة يف العــام الدراســي
مت تطبيق أ اة البحت اختبار التصوراا البديلة بعـدياا يف يـومي
الثالناء واألربعاء املوافـق 1438/4/6 – 5ه ـ

مت رصـد نتـائج

هدا التطبيق.

 .1فاعلية نموذج التعلم البنتائي الستباعي فتي تنميتة أبعتاد
االس تتتيعاب المف تتاهيمي كلي تتا ف تتي م تتنهج التوحي تتد لطالب تتات
الصف األلل الثانو :
مت التحقق مـن صـحة الفـرض األول الـديف يـن
يال يوجــد فــرق ال إحصــائياا عنــد مســتو

علـم أنـه

 )α ≥ 0.05بـ

متوســطي رجــاا اجملموعــة التيريبيــة الــيت رســت باســتخدام

من ـ ـوذج الـ ــتعلم البنـ ــائي الس ـ ــباعي) واجملموعـ ــة البـ ــابطة ال ـ ــيت
رس ـ ــت باس ـ ــتخدام الطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة) يف التطبي ـ ــق البع ـ ــديف
الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي كلياــاي .ومت التحقــق مــن خــالل

نتائج البحث لتفسيرها لمناقشتها

حســاب قيمــة ا) للمي ـوعت التيريبيــة والبــابطة ويوبــح

اجلدول ا يت نتـائج التطبيـق البعـديف الختبـار أبعـا االسـتيعاب
املفاهيمي كلياا يف منهج التوحيد:

جدلل 3
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعتين التجريبية لالضابطة في اختبا االستيعاب المفاهيمي ككل في التطبيق البعد
التطبيق

العدد المتوسط االنحراف المعيا

التجريبية

33

43,30

2,50

الضابطة

32

28,22

6,51

د جات الحرية قيمة (ت)
63

12,04

يتب ــح م ــن اجل ــدول الس ــابق وج ــو ف ــرق ال إحص ــائياا عن ــد
مس ـ ــتو  )0,05بـ ـ ـ متوس ـ ــطي رج ـ ــاا طالب ـ ــاا اجملموع ـ ــة
البـ ــابطة واجملموع ـ ــة التيريبي ـ ــة يف التطبيـ ــق البع ـ ــديف الختب ـ ــار
االســتيعاب املفــاهيمي كلياــا يف مــنهج التوحيــد لصــاا اجملموعــة
التيريبيــة وقــد بلــد حيــم التــأنري  )3,02وهــو حيــم تــأنري
مرتفـ للنمــوذج وهــد النتييــة تتفــق م ـ مــا ور مــن راســاا
سابقة مثل :راسـة طلبـة  )2009و راسـة أكـرم 1435ه ـ)
و راسة القباة 1429هـ) كما تتفق هـد النتييـة مـ مـا ور
يف اإلطار النظريف يف هدا البحت إذ توجد عالقة ارتباطية ب
منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي وأبعــا االســتيعاب املفــاهيمي
ذل ــن أ من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي يع ــزز ل ــد طالب ــاا
الصـ ــف األول الثـ ــانويف الـ ــتعلم مـ ــن خـ ــالل العمـ ــل اجلمـ ــاعي

113

مربع إيتا

حجم التأثير قيمة

0,96

3,02

()d

مستوى الداللة مقدا حجم التأثير
0,05

كبري

واع ـوار واملناقشــاا وتعــديل التصــوراا البديلــة للــتمكن مــن
الفهم وتنمية مهاراا التفكري لديهن وتطوير أ اء الطالباا
وتفــاعلهن طـوال اعصــة الدراســية؛ العتمــا علــم جمموعــة مــن
األنش ــطة املختلف ــة ال ــيت تعم ــل عل ــم تنش ــي عملي ــاا التفك ــري
املرتبطة نهج التوحيد وزيا ة الفهم ا يتالءم م طبيعة السري
اخل مراحل النموذج.
وبن ــاء عل ــم ذل ــن مت رفـ ـ الف ــرض الص ــفريف وقب ــول الف ــرض
البديل التـاجم :ييوجـد فـرق ال إحصـائياا عنـد مسـتو )0,05
ب ـ ـ ـ متوسـ ـ ــطي رجـ ـ ــاا اجملموعـ ـ ــة التيريبيـ ـ ــة الـ ـ ــيت رسـ ـ ــت
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة
اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف
الختبار االستيعاب املفاهيمي كلياا لصاا اجملموعة التيريبيةي.
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ليمكن تفسير النتيجة السابقة على النحو اآلتي:
يتميـ ــز النمـ ــوذج اط ـ ـواا عديـ ــدة تسـ ــاعد طالبـ ــاا

الصــف األول الثــانويف علــم بنــاء ا ـ اا اجلديــدة يف أذهــا ن
سليما وذلن يف سياق اجتماعي يساعد أفـرا يف إعـا ة
بناءا ا
البناء املعريف وتكوينه؛ مما ينتج عنه بناء وت يري مفاهيم عديدة
ومن حدوهب عملية االستيعاب املفاهيمي.
يقوم النموذج علم عملية تبا ل األفكار واملعلومـاا

ب الطالباا وتوسي عمليـة االسـتيعاب املفـاهيمي للمفـاهيم
العقديــة مــن خــالل املناقش ــاا وبــدلن تتكــو لــديهن الق ــدرة
علم تطبيق املفهوم يف مواقف جديدة.
يعمـ ــل منـ ــوذج الـ ــتعلم البنـ ــائي السـ ــباعي علـ ــم تعلـ ــم

املفاهيم العقدية بطريقة أصيلة من خالل تقريبها بأمثلة واقعية
تثري أذها ن للتفكري واستنتاج األحكام والشواهد العقديـة؛ ممـا
ساهم يف تنمية هد املفاهيم وبناء املعاين والدالالا.
وتتفق هد النتيية م ما توصلت إليه الدراساا السابقة من
فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف العملية التعليمية
وتنمية التحصيل واالياهاا وتنمية مهاراا التفكري العليا
فبال عن تصويب التصوراا لبع مفاهيم العقيدة وبقاء أنر
ا
التعلم منها راسة ا بريف 1430هـ)؛ و راسة القباة
1429هـ)؛ و راسة أكرم 1435هـ)؛ و راسة Gonen,
) Kocakaya and Inan (2006و راسة (Demirdag,
) )Fayzioglu & Ates, 2011وترتب النتيية السابقة ا ور

اجلديدة ومرحلة االستكشاا اليت يتم فيها تقد األنشطة
اليت تساعد علم التفكري واستكشاا املفاهيم املرا تعلمها
ومرحلة التفسري اليت فيها يتم تشيي الطالباا علم تقد
التفسرياا واأل لة ومرحلة التوس اليت فيها يتا الفرصة
للطالباا لتوسي فهمهن حول املفاهيم العقدية وتطبيقها يف
مواقف عقدية جديدة ومرحلة التمديد اليت فيها يتم توبيح
العالقة ب املفهوم واملفاهيم األخر ومرحلة التبا ل اليت فيها
تتبا ل الطالباا األفكار أو ا اا ومرحلة التقو اليت فيها
يتم الكشف عن مد اكتساب الطالباا للمفاهيم واملهاراا
املستهدفة قرين 1434هـ؛ وزيتو . )2007
فاعليتتة نمتتوذج التتتعلم البنتتائي الستتباعي فتتي تنميتتة

.2

بعد الشترو لالتوحتيح فتي متنهج التوحيتد لطالبتات الصتف

األلل الثانو
مت التحقق من صحة الفرض الثاين الديف يـن علـم أنـه :يال
يوج ــد ف ــرق ال إحص ــائياا عن ــد مس ــتو  )α ≥ 0.05بـ ـ
متوســطي رجــاا اجملموعــة التيريبيــة الــيت رســت باســتخدام
منـ ــوذج الـ ــتعلم البنـ ــائي الس ـ ــباعي) واجملموعـ ــة البـ ــابطة ال ـ ــيت
رس ـ ــت باس ـ ــتخدام الطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة) يف التطبي ـ ــق البع ـ ــديف
الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد الشــر والتوبــيحي ومت
ذلــن مــن خــالل حســاب قيمــة ا) للميمــوعت التيريبيــة
والبابطة وقد كشفت النتائج عن اجلدول ا يت:

من إطار نظريف إذ إ منوذج التعلم البنائي السباعي حيتويف
علم مرحلة اإلنارة اليت يتم فيها دفيز الطالبة للمفاهيم

جدلل 4
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة لالتجريبية في اختبا أبعاد االستيعاب المفاهيمي (الشرو لالتوحيح) في منهج
التوحيد في التطبيق البعد
التطبيق
التجريبية
الضابطة

العدد المتوسط االنحراف المعيا
33

16,36

1,08

32

10,63

2,45

د جات الحرية قيمة (ت)
63

12,29
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مربع إيتا

حجم التأثير قيمة

0,72

3,21

()d

مستوى الداللة مقدا حجم التأثير
0,05

كبري

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو فــروق ذاا اللــة إحصــائية
عند مستو  )0,05ب متوسطي رجـاا طالبـاا اجملموعـة
البــابطة واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبُعــد الشــر
والتوبيح يف منهج التوحيد لصاا اجملموعة التيريبية وقد بلد
حي ــم الت ــأنري  )3,21وه ــو حي ــم كب ــري وه ــد النتيي ــة ال
ختتل ــف مـ ـ م ــا ور م ــن راس ــاا أخ ــر مث ــل :راس ــة العل ــي
1432هـ) و راسة الفايز 1431هـ) كما تتسق هد النتيية
م ـ اإلط ــار النظ ــريف ع ــدا البح ــت وذل ــن م ــن خ ــالل معاون ــة
الطالب ــاا لتق ــد أوص ــاا متقن ــة ول ــر مناس ــب للمحت ــو
العقديف املقدم عا والتعبري عنه ب از ووبو م تدعيم هدا
الشر بامل راا واعقائق املصدق اا لـرع ا باتبـاة جمموعـة مـن
الفنيــاا منهــا :صــيا ة تعريــف جــام مــان للمفهــوم العقــديف
االس ـ ــتدالل بال ـ ــدليل الش ـ ــرعي عل ـ ــم اعك ـ ــم العق ـ ــديف التنب ـ ــؤ
ب ـ ــاملفهوم العق ـ ــديف م ـ ــن خ ـ ــالل مق ـ ــدماا معلوم ـ ــة تص ـ ــحيح
التصــوراا البديلــة للمفــاهيم العقديــة اســتنتاج اعكــم الشــرعي
من خالل مقدماا معلومة.
وبن ــاء عل ــم ذل ــن مت رفـ ـ الف ــرض الص ــفريف وقب ــول الف ــرض
البديل التاجم :ييوجد فرق ال إحصائياا عند مسـتو )0,05
ب ـ ـ ـ متوسـ ـ ــطي رجـ ـ ــاا اجملموعـ ـ ــة التيريبيـ ـ ــة الـ ـ ــيت رسـ ـ ــت
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة
اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعد الشـر والتوبـيح لصـاا
اجملموعة التيريبيةي.
ليمكن تفسير النتيجة السابقة على النحو اآلتي:

 يعم ــل النم ــوذج عل ــم تش ــيي الطالب ــاا عل ــم اس ــتخدام
اع ـ ـوار والتفاعـ ــل اخـ ــل اعص ــة الدراسـ ــية جعلهـ ــن يشـ ــرحن
وي ـ ر اس ــتياباقن ع ــن طري ــق م ــا يق ــدم ع ــن م ــن موق ــف أو
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مقطـ ـ في ــديو أو ص ــورة تث ــري النق ــا ح ــول م ــا ل ــديهن م ــن
حصـ ــيلة معرفيـ ــة س ـ ــابقة ومـ ــا اسـ ــتيد عل ـ ــيهن مـ ــن مف ـ ــاهيم
ومصطلحاا عقدية جديدة.
 ع ــاو النم ــوذج الطالب ــاا عل ــم ل ــر إجاب ــاقن بش ــكل
متعم ــق م ـ ـ التوب ــيح لطريق ــة توص ــلهن ل جاب ــة الص ــحيحة
وذل ــن م ــن خ ــالل االس ــتدالل بالش ــواهد وال اه ـ الش ــرعية
واستنتاج األحكام العقدية من أ لتها التفصيلية.

 أت ــا النم ــوذج للطالب ــاا التع ــرا عل ــم ا ـ اا الس ــابقة
لــديهن ودديــد أوجــه املقارنــة ب ـ املفهــوم العقــديف واملف ــاهيم
املبا ة له؛ ا يؤهل الطالباا جلم اإلجاباا الصحيحة عن
السـؤال العقــديف املطــرو وصـيا ة التعــاريف صــيا ة صــحيحة
بأس ــلوان حبي ــت يك ــو التعري ــف جامعـ ـ ا أيف :يش ــمل عيـ ـ
مفر اا هدا املفهوم العقديف مانعا أيف :مان مـن أ يـدخل
يف التعريف ما ليس منه دت توجيه وإرلا املعلمة وهـدا مـا
يس ـ ــعم إلي ـ ــه النم ـ ــوذج م ـ ــن مس ـ ــاعدة الطالب ـ ــاا عل ـ ــم تق ـ ــد
ص ـ ـ ــيا اا ول ـ ـ ــروحاا وتوبـ ـ ـ ـيحاا قائم ـ ـ ــة عل ـ ـ ــم الفه ـ ـ ــم
واالستيعاب وليس علم جمر اعفظ األصم والتلق .
 .3فاعلية نموذج البحث في تنمية بعد التفسير في منهج

التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو
مت التحقق من صحة الفرض الثالت الديف ين علـم أنـه
يال يوجد فرق ال إحصائياا عند مستو  )α ≥ 0.05بـ
متوســطي رجــاا اجملموعــة التيريبيــة الــيت رســت باســتخدام
منـ ــوذج الـ ــتعلم البنـ ــائي الس ـ ــباعي) واجملموعـ ــة البـ ــابطة ال ـ ــيت
رس ـ ــت باس ـ ــتخدام الطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة) يف التطبي ـ ــق البع ـ ــديف
الختبـار االســتيعاب املفـاهيمي يف بعــد التفسـريي وقــد كشــفت
النتائج عن اجلدول ا يت:

اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية – العد  – 65الرياض صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)
جدلل 5
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة لالتجريبية في اختبا أبعاد االستيعاب المفاهيمي (التفسير) في منهج التوحيد
في التطبيق البعد :
التطبيق العدد المتوسط االنحراف المعيا
التجريبية 10,27 33
الضابطة 6,84 32

0,84
1,90

د جات الحرية قيمة (ت)
63

9,45

يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو فــروق ذاا اللــة إحصــائية
عند مستو  )0,05ب متوسطي رجـاا طالبـاا اجملموعـة
البــابطة واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبعــد التفســري
يف منهج التوحيد لصاا التطبيق البعديف للميموعة التيريبية
وقد بلد حيـم التـأنري  )2,40وهـو حيـم تـأنري كبـري وهـد
النتييــة تتفــق م ـ مــا ور مــن راســاا ســابقة ومنهــا راســة
العلي 1432ه ـ) و راسـة الفـايز 1431ه ـ) و راسـة امل ـريب
1432هـ).
كما تتفق هد النتيية م ما ور مـن إطـار نظـريف إذ إ
ـتخداما جديـ اـدا للمعلومــاا مــن أجــل
بعــد التفســري يتطلــب اسـ ا
تقـ ــد تفصـ ــيالا وترعـ ــاا ذاا مع ـ ـ للمحتـ ــو العقـ ــديف
ويسعم للكشف عن ااهر األلفاظ واملعاين وتبيا مبمو ا
واإلفصا ا تقتبيه الشواهد
واأل لـ ــة املرتبطـ ــة باملسـ ــائل العقديـ ــة مـ ــن أحك ـ ــام و الالا
وأسباب لرعية.
وبن ــاء عل ــم ذل ــن مت رف ـ الف ــرض الص ــفريف وقب ــول الف ــرض
البديل التاجم :ييوجد فرق ال إحصائياا عند مسـتو )0,05
ب ـ ـ ـ متوسـ ـ ــطي رجـ ـ ــاا اجملموعـ ـ ــة التيريبيـ ـ ــة الـ ـ ــيت رسـ ـ ــت
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة
اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعـد التفسـري لصـاا اجملموعـة
التيريبيةي.
ليمكن تفسير النتيجة السابقة على النحو اآلتي:

 قيام النموذج علم مرحلة التفسري اليت تقوم فيها الطالباا
بالتفاعــل م ـ املعلمــة؛ للتوصــل إىل تفس ـرياا ملعــاين املفــر اا
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مربع إيتا

حجم التأثير قيمة

0,59

2,40

()d

مستوى الداللة
0,05

مقدا حجم
التأثير
كبري

وبنــاء تعريفــاا املفــاهيم اجلديــدة وتوبــيحها وتقــد تفســري
ل جابـ ــاا وإ ـ ــا اعلـ ــول املمكنـ ــة عـ ــا ومناقشـ ــة تفس ـ ـرياا
ا خ ـ ـ ـ ـرين واالس ـ ـ ــتماة للمعلم ـ ـ ــة حملاول ـ ـ ــة فه ـ ـ ــم التفس ـ ـ ـ ـرياا
واستخدام املالحظاا يف تقد التفسرياا من خالل األنشطة
اليت يتم تزويدهن اا يف أوراق العمل.
 قيـ ـ ــام النمـ ـ ــوذج عل ـ ـ ـم اسـ ـ ــتنتاج علـ ـ ــل األحكـ ـ ــام وعقـ ـ ــد
املقارن ــاا بـ ـ املف ــاهيم العقدي ــة ال ــيت تس ــاعد الطالب ــاا عل ــم
س ــهولة إيب ــا ا ي ــاا ال ــيت تس ــتحق التفس ــري وتبي ــا مع ــاين
املف ــر اا والرتاكي ــب الل وي ــة يف األ لـ ــة الش ــرعية؛ مم ــا سـ ــاعد
الطالباا علم تنمية تفكريهن فيما يرتب ببعد التفسري.
 تكليـف الطالبــاا بتلخــي املوبـوة العقــديف يف عــل أو
كلم ــاا قليل ــة تُـ ـ ز املعـ ـ ودق ــق ال ــرض من ــه عـ ـمزز ملك ــة
التفســري لــديهن أل ــا يف هــد اعالــة تركــز علــم منــتج الفهــم
و ايته.
 عاو منوذج التعلم البنائي السباعي الطالبـاا علـم الـرب
بـ ـ ن ــوة املفه ــوم العق ــديف وحكم ــه بال ــدليل الش ــرعي ال ــديف
يستش ــهد علي ــه م ــن خ ــالل معرفته ــا ع ــاين املف ــر اا العقدي ــة
وتفسـ ـرياقا األم ــر ال ــديف حق ــق ع ــن أقص ــم رج ــة م ــن الفه ــم
والتفسري للموبوة.
 .4فاعليتتة نمتتوذج التتتعلم البنتتائي الستتباعي فتتي تنميتتة بعتتد

التطبيق في منهج التوحيد لطالبات الصف األلل الثانو

قام الباحثا بالتحقق من صحة الفرض الراب الديف ين
علـم أنـه يال يوجـد فـرق ال إحصـائياا عنـد مسـتو ≥ 0.05
 )αبـ ـ متوس ــطي رج ــاا اجملموع ــة التيريبي ــة ال ــيت رس ــت
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

النتائج عن اجلدول ا يت:

اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف
الختبـ ــار االسـ ــتيعاب املفـ ــاهيمي يف بعـ ــد التطبيـ ــقي وكشـ ــفت

جدلل 6
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة لالتجريبية في اختبا أبعاد االستيعاب المفاهيمي (التطبيق) في منهج التوحيد
في التطبيق البعد :
االنحراف

التطبيق

العدد

المتوسط

التجريبية

33

11,36

1,08

32

7,72

2,36

الضابطة

المعيا

د جات

قيمة (ت)

الحرية

8,05

63

يتب ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول الس ـ ــابق وج ـ ــو ف ـ ــروق ذاا الل ـ ــة
إحصائية عند
مس ــتو  )0,05بـ ـ متوس ــطي رج ــاا طالب ــاا اجملموع ــة
البابطة واجملموعة التيريبية يف التطبيـق البعـديف لبعـد التطبيـق
يف مــنهج التوحيــد لصــاا جملموع ــة التيريبيــة وقــد بلــد حي ــم
التأنري  )2,03وهو حيم تأنري كبري وهد النتيية تتفق م
مـا ور مـن راســاا سـابقة ومنهـا :راســة العلـي 1432ه ـ)
و راسة امل ريب 1432هـ) و راسة الشمريف 1432هـ).
كما تتفق هد النتيية م ما ور من إطار نظريف إذ إ
بُعــد التطبيــق يركــز علــم اجلانــب العملــي؛ إذ تطبــق الطالبــة مــا
تعلمته يف مواقف جديدة وواقعية وتبرب األمثلة علم ذلن؛
مما يساعدهن علم تقريـب املعـ للمفـاهيم العقديـة كمـا يعـ
ه ـدا البع ــد يف اس ــتخدام الطالب ــاا تطبيق ــاا حقيقي ــة ومه ــام
أ ائي ــة أكث ــر ارتباطـ ـ ا ب ــاحملتو م ــن خ ــالل تق ــد أوراق عم ــل
تتب ــمن مواق ــف ومش ــكالا ةتلف ــة وجدي ــدة؛ أيف قريب ــة م ــن
املواقف اليت تواجه الطالبة يف حياقا اليومية أو الواقعية.
وبنــاء علــم النتييــة الســابقة مت رف ـ الفــرض الصــفريف وقبــول
الفــرض البــديل التــاجم :ييوجــد فــرق ال إحصــائياا عنــد مســتو
 )0,05ب متوسطي رجاا اجملموعة التيريبية اليت رست
باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة
اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف
الختبار االستيعاب املفاهيمي يف بعـد التطبيـق لصـاا اجملموعـة
التيريبيةي.
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ليمكن تفسير النتيجة السابقة على النحو اآلتي:

 يركــز منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي علــم الفهــم ولــيس
علــم األ اء فقـ مــن خــالل مــا يقدمــه مــن تطبيقــاا و ــارين
وأمثلــة ثــل احملتــو العقــديف وذلــن يف لــكل مواقــف حياتيــة
وحقيقية؛ مما يساعد علم توس املعرفة لد الطالبـة للموبـوة
فعال.
العقديف الديف تناولته علم حنو ّ
 يعم ــل من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي عل ــم دفي ــز البن ــاء
املعــريف للطالبــاا واســتدعاء املعرفــة واملفــاهيم العقديــة مــن أجــل
تطبيقها واستخدامها يف مواقف جديدة.
 يقــدم منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي أنشــطة وتــدريباا
ومثريا لد الطالبـاا ممـا يزيـد مـن افعيـتهن
ثل لياا ا
جديدا ا
يف تطبيق املفاهيم العقدية يف مواقف جديدة.

 حيتويف منوذج التعلم البنائي السباعي علم مرحلة التوس
ويف هد املرحلة يتم إتاحة الفرصة للطالباا لتوسي فهمهن
حول املفاهيم العقدية واملهاراا املستهدفة وتطبيقها يف
مواقف عقدية جديدة وذلن ع ممارسة مد واس من
األنشطة ومواقف التعلم اجلديدة.
 .5فاعليتتة نمتتوذج التتتعلم البنتتائي الستتباعي فتتي تنميتتة بعتتد

اتصتتاذ المن تتو فتتي متتنهج التوحيتتد لطالبتتات الصتتف األلل

الثانو
قام الباحثا بالتحقق من صحة الفـرض ا ـامس الـديف يـن
علـم أنـه يال يوجـد فـرق ال إحصـائياا عنـد مسـتو ≥ 0.05
 )αب ـ متوس ــطي رج ــاا اجملموع ــة التيريبي ــة ال ــيت رس ــت

اجمللة السعو ية للعلوم الرتبوية – العد  – 65الرياض صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

الختب ــار االس ــتيعاب املف ــاهيمي يف بع ــد ياخت ــاذ املنظ ــوري وق ــد
كشفت النتائج عن اجلدول ا يت:

باستخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعـة البـابطة
اليت رست باسـتخدام الطريقـة التقليديـة) يف التطبيـق البعـديف

جدلل 7
يوحح الفرق بين متوسطي د جات طالبات المجموعة الضابطة ل التجريبية في اختيا أبعاد االستيعاب المفاهيمي (اتصاذ المن و ) في منهج
التوحيد في التطبيق البعد .
االنحراف

التطبيق

العدد

المتوسط

التجريبية

33

2,82

0,73

32

2,93

0,95

الضابطة

المعيا

د جات

قيمة (ت)

الحرية

0,57
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يتبـح مــن اجلــدول الســابق وجـو فــروق ذاا اللــة إحصــائية
عند مستو  )0,05ب متوسطي رجاا طالباا اجملموعة
البــابطة واجملموعــة التيريبيــة يف التطبيــق البعــديف لبعــد اختــاذ
املنظور يف مـنهج التوحيـد لصـاا اجملموعـة التيريبيـة وقـد بلـد
حيــم التــأنري  )7,67وهــو حيــم تــأنري كبــري وهــد النتييــة
تتفــق م ـ مــا ور مــن راســاا ســابقة ومنهــا راســة احمليميــد
1434هـ ـ ـ) و راسـ ــة الشـ ــمريف 1432هـ ـ ـ) و راسـ ــة امل ـ ــريب
1432هـ).
كما تتفق هد النتيية م ما ور من إطار نظريف إذ إ
بُع ــد اخت ــاذ املنظ ــور يرك ــز عل ــم ر ي ــة املش ــكالا العقدي ــة م ــن
منظ ـ ــور نق ـ ــديف يف ب ـ ــوء األ ل ـ ــة الش ـ ــرعية ومقاص ـ ــدها كم ـ ــا
يسـ ــاعد الطالبـ ــاا علـ ــم تقـ ــد املعلومـ ــاا املرتبطـ ــة بـ ــاملفهوم
اجلدي ــد وعالقته ــا باملف ــاهيم األخ ــر ومناقش ــتها للقب ــايا
واملشـ ــكالا واملسـ ــائل العقديـ ــة املعاصـ ــرة يف اجملتم ـ ـ املتعلقـ ــة
باملفاهيم العقدية يف إطار حدو الشريعة اإلسالمية.
وبن ــاء عل ــم ذل ــن مت رفـ ـ الف ــرض الص ــفريف وقب ــول الف ــرض
الب ـ ــديل الت ـ ــاجم :ييوج ـ ــد فـ ـ ــرق ال إحص ـ ــائياا عن ـ ــد مسـ ـ ــتو
 )0,05بـ ـ ـ متوس ـ ــطي رج ـ ــاا اجملموع ـ ــة التيريبي ـ ــة ال ـ ــيت
رسـت باسـتخدام منـوذج الـتعلم البنـائي السـباعي) واجملموعــة
الب ـ ــابطة ال ـ ــيت رس ـ ــت باس ـ ــتخدام الطريق ـ ــة التقليدي ـ ــة) يف
التطبيــق البعــديف الختبــار االســتيعاب املفــاهيمي يف بعــد اختــاذ
املنظور لصاا اجملموعة التيريبيةي.
وميكن تفسري النتيية السابقة علم النحو ا يت:
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 اســتخدام منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي ســاعد الطالبــاا
علم تعلم املفاهيم العقديـة بطريقـة أصـيلة وماتعـة مـن خـالل
تقريبهـ ــا يف صـ ــورة مواقـ ــف ومشـ ــاهد عقديـ ــة ويطلـ ــب منهـ ــا
اختيــار التصــرا الشــرعي الســليم و ييــز عــن بقيــة التصــرفاا
ا اط ة؛ مما ساهم يف تنميتها لد الطالباا.
 أ التعل ــيم بنم ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي ه ــو عملي ــة
نش ــطة تتطل ــب جه ـ اـدا عقليا ــا إذ يؤك ــد النم ــوذج عل ــم ال ــدور
النش للطالباا يف التعلم و علهن متفاعالا مما يؤ يف إىل
أ يكــو التعلــيم والــتعلم أكثــر فاعليــة وهــدا بــدور أكســب
الطالبــاا القــدرة علــم إصــدار األحكــام الشــرعية الص ــحيحة
للمسائل العقدية املطروحة.

 األنشــطة املتنوعــة الــيت يتكــو منهــا منــوذج الــتعلم البنــائي
السباعي واعوار واملناقشة والعمل اجلماعي كل ذلن ساعد
الطالب ــاا علـ ــم املشـ ــاركة يف عـ ــرض املواقـ ــف املرتبطـ ــة باملـ ــا ة
الدراسية والوقائ واألحداهب اجلارية وإنارة التنـافس يف طـر
األفكــار واعلــول واملقرتحــاا واختــاذ نقــد لــرعي ذيف مع ـ ؛
ممــا أســهم بشــكل فعــال يف جــدب الطالبــاا للــدروس وإنــارة
ر ب ـ ــتهن املس ـ ــتمرة يف ال ـ ــتعلم م ـ ــن خ ـ ــالل إجن ـ ــاز األنشـ ـ ــطة
واملشــاري املختلفــة املقدمــة عــن يف ليــل املعلمــة األمــر الــديف
ك ـ ــا ل ـ ــه األن ـ ــر الواب ـ ــح يف فاعلي ـ ــة بع ـ ــد اخت ـ ــاذ املنظ ـ ــور يف
النموذج.

 إ منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي يقــيم عالقــة قويــة ب ـ
الطالب ـ ــة وتك ـ ــوين وجه ـ ــة نظ ـ ــر ناق ـ ــدة فييعله ـ ــا ج ـ ــزءا م ـ ــن

نايف بن عصيب العتييب وعبري بنت فهد القحطاين :فاعلية منوذج التعلم البنائي السباعي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف منهج التوحيد...

الطالبــة وليســت منفصــلةا عنهــا وهــدا هــدا مهــم يف دقيــق
الفهــم فالطالبــة عنــد مرورهــا ــرحليت التمديــد والتبــا ل ومــن
خالل طـر وجهـاا النظـر املختلفـة الناقـدة الـيت ال ختـرج عـن
إطـ ــار الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية الص ـ ــحيحة للقبـ ــايا واملش ـ ــكالا
املطروح ــة يف حماول ــة إلب ـراز ال ــرواب والعالق ــاا ب ـ األل ــياء
ف ا تعمل علم تكوين عالقاا جديدة.
التوصيات لالمقترحات
يف بوء ما أسفر عنه البحت اعاجم من نتائج ف نه يوجد

جمموعة من التوصياا تتمثل يف:

 بـرورة اســتفا ة ةططــي املنــاهج مــن منــوذج هــدا البحــت
وتطوير مناهج التوحيد لطالباا املرحلة الثانوية يف بوئه.
 تبــم أبعــا االســتيعاب املفــاهيمي يف مــنهج التوحيــد
وتشــيي الطالبــاا علــم ممارســة هــد األبعــا ممارســة علميــة
م ــن خ ــالل األنش ــطة اإلنرائي ــة املب ــمنة يف لي ــل املعلم ــة ع ــدا
البحت.
 االهتم ــام بتص ــميم وبن ــاء أنش ــطة إنرائي ــة يف عيـ ـ العل ــوم
الش ــرعية وم ــن بينه ــا التوحي ــد عل ــم أ يك ــو لك ــل نش ــاع
هدا وإجراءاا ونواتج يُسعم لتحقيقها.
 ب ــرورة بن ــاء أ ل ــة املعلم ــاا يف من ــاهج الرتبي ــة اإلس ــالمية
املختلفة يف بوء منوذج التعلم البنائي السباعي وأ ين يف
أ لة املعلماا علم مد الرتكيز الديف حظي به كـل بُعـد مـن
أبعــا االســتيعاب املفــاهيمي حبيــت يكــو كالــف ا للمعلمــاا
لرتكيز انتباههن عليها وتأكيدهن عا.
 ت ـ ــدريب معلم ـ ــاا الرتبي ـ ــة اإلس ـ ــالمية عام ـ ــة ومعلم ـ ــاا
التوحيد خاصة علم اسرتاتييياا ومنـاذج الـتعلم البنـائي الـيت
تستثري أبعا االستيعاب املفاهيمي.
 تزوي ــد املعلم ــاا ب ــدليل املعلم ــة باس ــتخدام من ــوذج ال ــتعلم
البنــائي الســباعي مـ توبــيح األســاس العلمــي الــديف انبثقــت
منه هد النماذج و ورها يف دقيـق نـواتج تعلـم مر ـوب فيهـا
لد الطالباا.
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 ب ـ ـ ــرورة اس ـ ـ ــتفا ة املعلم ـ ـ ــاا م ـ ـ ــن اختب ـ ـ ــار االس ـ ـ ــتيعاب
املف ــاهيمي؛ لقي ــاس مس ــتو االس ــتيعاب املف ــاهيمي يف م ــنهج
التوحيد لد الطالباا.
 ب ـ ـ ــرورة أ ُ ـ ـ ـ ـ مد مش ـ ـ ــرفاا الرتبي ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــالمية بنم ـ ـ ــاذج
واسرتاتييياا التعلم اعديثة ومن بينها منـوذج الـتعلم البنـائي
السباعي؛ ليستطعن توجيه املعلماا بشكل صحيح.
 بـرورة الرتكيـز علـم تنميـة أبعـا االسـتيعاب املفـاهيمي ــا
يعيــنهن علــم حســن اســت الل هــد األبعــا يف حيــاقن العامــة
وا اصة.
ويف بــوء نتــائج البحــت وتوصــياته ف نــه يوجــد جمموعــة مــن
املقرتحاا تتمثل يف:
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 .3فاعلي ــة من ــوذج ال ــتعلم البن ــائي الس ــباعي يف تنمي ــة التفك ــري
االس ـ ــتقرائي ومه ـ ــاراا التفك ـ ــري الت ـ ــأملي يف م ـ ــنهج التوحي ـ ــد
لطالباا املرحلة الثانوية.
 .4فاعليــة من ـوذج ال ــتعلم البنــائي الس ــباعي يف تنميــة املف ــاهيم
العقدية ومهـاراا التفكـري البصـريف لطالبـاا املراحـل الدراسـية
املختلفة.
 .5تنميــة مهــاراا األ اء التدريســي ملعلمــاا التوحيــد راحــل
التعليم العام يف بوء منوذج التعلم البنائي السباعي.
 .6تقــو مــنهج التوحيــد ملراحــل التعلــيم العــام يف بــوء أبعــا
االستيعاب املفاهيمي.
 .7فاعليــة منــوذج الــتعلم البنــائي الســباعي يف تنميــة الــدكاءاا
املتع ــد ة وامله ــاراا اعياتي ــة يف م ــا ة التوحي ــد ل ــد مراح ــل
التعليم املختلفة.
 .8فاعليــة اسـرتاتييياا أخــر للــتعلم البنــائي ــري تلــن الــيت
ور ا يف البحــت ومعرفــة أنرهــا علــم االســتيعاب املفــاهيمي
وتقدير الداا وااليا .
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Abstract: The aim of the research was to verify the 7E constructivist learning model in the development of conceptual
understanding of the first - grade secondary students in the Tawheed curriculum. The research sample consisted of (65)
female students in Dammam City "Eastern Region"; divided into two groups: a control group and an experimental group. The
research tools and experimental treatment materials were as follows: (1) A list of the dimensions of conceptual understanding
required to be developed of the first - grade secondary school students in the monotheism curriculum. (2) Test in the
monotheism curriculum to measure the level of conceptual understanding of the first-grade secondary students. (3)
Constructing the teacher's guide according to the 7E Constructivist Learning Model to develop conceptual understanding in
the monotheism curriculum for first grade secondary students. The research results are determined in: (1) A list of the
dimensions of conceptual understanding (Explanation; Interpretation; Application and Perspective) in the monotheism
curriculum . (2) The effectiveness of the 7E constructivist learning model in developing dimensions of conceptual
understanding in the monotheism curriculum to the secondary school students in the test conceptual understanding
(Explanation; Interpretation; Application; Perspective and as a Whole ). The most important recommendations and
proposals: The need to include the dimensions of conceptual understanding in the monotheism curriculum, to train students
to practice the dimensions of conceptual comprehension (Explanation; Interpretation; Application and Perspective); As well
as attention to the need to train teachers on the constructivist - model of learning 7E constructivist learning model.
Key words: 7E Constructivist Learning Model, Conceptual Understanding, Tawheed curriculum , Secondary School Female
Students.
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الرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية" واليت ححتيل إليها رموز االسـتاابة الرـريعة  )QR Codesاملدرجـة يف كتـاب اللالـب لعلـوم الصـف األول
املتوسط الفصل الدراسي األول  -طبعة العام الدراسـي 1440-1439ه ولتحقيـق أهـداف الدراسـة س اسـت دام املـنهص الولـفي التحليلـي مـن ـ ل
أســلوب حتليــل ا،تــوى وسلــك باســت دام بلاقــة حتليــل حمتــوى يف ضــوء ســتة معــايري جلــودة وحــدا الــتعلا الرقميــة وف ًقــا لقواعــد التقــدير ربــاعي التــدريص
والصــادرة عــن م سرــة ( شــيف  )Achieveإضــافة إىل سلــك فقــد س التحقــق مــن لــدس أداة الدراســة عــن طريــق لــدس ا،كمــني و با ــا رــاب
معامـل الثبـا بـا ت ف ا،للـني .وقـد س اســت دام املعاجلـا ااحصـابية املللوبـة الـيت تناسـب مــل أسـيتلة الدراسـة والـيت ثثلـت يف املتوسـلا احلرــابية.
وقــد أرهــر نتــابص الدراســة أن معــايري جــودة وحــدا الــتعلا الرقميــة للــدروس الرقميــة ملقــرر علــوم الصــف األول املتوســط حتققــت بتقــدير قــو إس بل ـ
املتوسـط احلرــاإل ااحـا  )1.58حيــك كــان معيـار "جــودة التقنيــا التفاعليـة" أعلــى املعــايري حتق ًقـا توســط حرــاإل  )2.6و قـدير متميــيف يف حــني
كان معيار "جودة دريبا املمارسة والتعليا" األقل حتق ًقا بتقدير حمدود و توسط حراإل  )1.04كما أرهـر النتـابص أن وحـدا الـتعلا الرقميـة مـن
نوع " الدرس" كانت أكثر أنواع الوحدا حتقي ًقا للمعايري توسط حراإل  )2.14و قدير قو يف حني كانت وحدا التعلا الرقمية مـن نـوع "فيـديو
الرسوم املتحركة" أقل الوحدا حتقي ًقا للمعايري توسط حراإل  )1.04و قدير حمدود.
الكلمات المفتاحية :الدروس الرقمية وحدا التعلا الرقمية معايري جودة وحدا التعلا الرقمية.
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مقدمة:

التعليا الوطنية و لوير ا،توى االكرتوين التفاعلي وزارة
الرتبية والتعليا و لوير د.). .
ويف طبعة العام الدراسي 1440-1439هـ س إضافة رميف
االستاابة الرريل  )Quick Response Codeلكل درس يف
الكتب الدراسية إس يرتليل املتعلا من لي االنتقال إىل
الدروس الرقمية املتاحة عرب موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"
الشع ن  )2018وبالنربة للدروس الرقمية اخلالة قرر
علوم الصف األول املتوسط فقد س صميا كل درس يك
يتكون من مموعة من وحدا التعلا الرقمية شمل نر ة
إلكرتونية للدرس من الكتاب املقرر ومقاطل فيديو لعرض
الدروس ومقاطل فيديو رسوم متحركة لعرض املفاهيا املر بلة
بالدرس وأنشلة و قييما فاعلية عني بوابة التعليا
الوطنية د.). .
و كمن أمهية وحدا التعلا الرقمية يف دورها يف دعا
املتعلمني الكتراب املعارف واملهارا كمتعلمني نشلني يف
بييتة عاونية وبناءً على سلك ال بد أن كون وحدا التعلا
الرقمية لاحلة ل ست دام ربويًا و قنيًا )Hadjerrouit, 2011
كما راها عملية التقييا البعد جلود ا يف حترني عمليا
التصميا املرتقبلية إس يرتفيد القابمون عليها من نتابص التقييا
يف التلوير والتحرني  )Leacock & Nesbit, 2007بااضافة
إىل أن قياس اجلودة الرتبوية لوحدا التعلا الرقمية ميثل عام ً
& (Gordillo, Barra
أساسيًا يف جناح التعليا االكرتوين
.Quemada, 2014
ويف ضوء سلك س لوير معايري متنوعة لتقييا اجلودة
الرتبوية لوحدا التعلا الرقمية واليت شمل ما يتعلق بكل
من :األهداف وا،توى والتقييا واألنشلة و صابص
;Leacock & Nesbit, 2007; Hadjerrouit, 2011
املتعلمني
 )Achieve, 2011: Kay, 2011و عد املعايري اليت طور ا
انتشارا كما ميكن
م سرة ( شيف  )Achieveمن أكثرها
ً
لبيقها على ماال دراسية خمتلفة .)Yuan & Recker, 2018

ميثل دمص التقنية يف التعليا هدفًا اسرتا يايًا لألنظمة
التعليمية نتياةً ملا يرت ب عليي من نتابص مهمة تمثل يف دعا
وحترني العمليا التعليمية التعلمية و فض التكلفة باملقارنة
مل املصادر الورقية إس وفر املصادر الرقمية الوقت واجلهد يف
عمليا التصميا واانتاج والتعديل ورفل الكفاءة من ل
لوير مواد عليمية عالية اجلودة.
علما
فقد أشار عدة دراسا إىل أن املتعلمني حيققون ً
أفضل عند وريف التقنية يف التعليا شاهني والنمر وغنيا
دورا إجيابيًا يف عليا
2014؛ اجلريو  )2015كما أن هلا ً
العلوم نتياة أل رها يف عيفييف جوانب متعددة لعملية التعلا
مثل :التحصيل الدراسي والدافعية واالجتاها والتغري
املفاهيمي ).)Koch, 2009; Lee et al., 2011
ونظرا ألن التعليا يف القرن احلاد والعشرين يرعى إىل
ً
إعداد حيل املتعلمني للنااح يف عامل متغري وموجي بالتقنية من
ل وفري وسابل متنوعة لتنمية املهارا اليت حيتاجون إليها
رهر عدة مبادرا لدمص التقنية يف التعليا بشكل كلي أو
جيفبي من ل وفري بييتا علا مرنة وممتدة خلارج الصف
الدراسي يتا الدمص فيها بني املصادر الرقمية وامللبوعة
حتوال
 )Howell & Donnell, 2017وقد أحد ت قنية التعليا ً
يف املفهوم التقليد للكتاب؛ إس يتا قدمي ا،توى التعليمي
من ل وحدا علا رقمية ألغر و ييفا فاعلية مثل:
ويتللب التحول
مقاطل الفيديو وا،اكاة والتقييما
الناجح وفر الولول ،توى رقمي عا اجلودة (Xie, Kim,
).Cheng, & Luthy, 2017
ويف اململكة العربية الرعودية ثثل زيادة فعالية التقنية يف
رفل مرتويا األداء وحتريني هدفًا اسرتا يايًا ملشروع
االسرتا ياية الوطنية لتلوير التعليا العام الذ أطلق يف العام
2013م و تضمن سياسا حتقيق هذا اهلدف لوير بوابة
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مشكلة الدراسة:

.1

نظرا للنتابص
حيظى دمص التقنية يف التعليا باهتمام متيفايد ً
ااجيابية اليت حيققها جلميل عنالر املوقف التعليمي كما أن
لتوريف وحدا التعلا الرقمية أمهية الة يف عليا العلوم
إس شري نتابص الدراسا إىل أن هلا أ ًرا إجيابيًا على :التحصيل
الدراسي وعمق املعرفة العلمية والثقة بالقدرة على علا
العلوم و نمية املفاهيا العلمية واالجتاه حنو دراسة العلوم
Kilic & Gurol, 2011؛ اليفهراين 2013؛ عمر 2017؛
العتييب  .)2018و تضح أمهية جودة وحدا التعلا الرقمية
نتياةً لدورها األساسي يف حتقيق األهداف املرجوة من دمص
التقنية يف التعليا وهو ما أكده كل من ليكوك ونيربت
)Leacock & Nesbit, 2007؛ وإبراهيا و( رون )2013؛
وهادجرو )Hadjerrouit, 2011؛ وكا )Kay, 2011؛ وشيي
و( رون .)Xie et al., 2017
و ا أن لوير ا،توى االكرتوين التفاعلي حيقق هدف
"زيادة فعالية التقنية يف رفل مرتويا األداء وحتريني" من
األهداف الوطنية االسرتا ياية للتعليا وزارة التعليا و لوير
ونظرا حلدا ة إضافة الدروس الرقمية عرب بوابة التعليا
دً ). .
الوطنية ملقررا العلوم يف اململكة العربية الرعودية وانل قًا
من أن مال دمص التقنية يف عليا العلوم ميثل أولوية ثية عالية
الشمراين  )2012وبناءً على التوليا اليت دعت إىل
إجراء البحوث والدراسا حول معايري ا،توى التعليمي
الرقمي حممد واجل د  )2011فإن مشكلة هذه الدراسة
تحدد يف الكشف عن حتقق معايري جودة وحدا التعلا
الرقمية يف الدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف األول املتوسط
يف اململكة العربية الرعودية.

.2

ما مدى حتقق معايري جودة وحدا التعلا الرقمية يف
الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط يف
اململكة العربية الرعودية؟
ما أكثر أنواع وحدا التعلا الرقمية املكونة للدروس
الرقمية ملقرر العلوم للصف األول املتوسط حتقي ًقا ملعايري
جودة وحدا التعلا الرقمية؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى حتقق معايري جودة
وحدا التعلا الرقمية يف الدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف
األول املتوسط إىل جانب التعرف على أكثر أنواع وحدا
التعلا الرقمية حتقي ًقا للمعايري.
أهمية الدراسة:
.1

.2

ميكن وضيح أمهية الدراسة على النحو اآليت:
ميكن أن فيد يف وجيي اهتمام امل تصني حنو معايري
اجلودة اليت ينبغي حتققها يف وحدا التعلا الرقمية
اخلالة ناهص العلوم.
قد فيد نتاباها يف حترني و لوير الدروس الرقمية
ملناهص العلوم من ل التعرف على مدى حتقق معايري
جودة وحدا التعلا الرقمية فيها.

حدود الدراسة:
اقتصر الدراسة على حتليل وحدا التعلا الرقمية
املكونة للدروس الرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"
واليت حتيل إليها رموز االستاابة الرريعة  )QR Codesاملدرجة
يف بداية كل درس يف كتاب علوم الصف األول املتوسط -
الفصل الدراسي األول  -طبعة العام الدراسي -1439
1440ه.

أسئلة الدراسة:
ثثلت أسيتلة الدراسة فيما يأيت:
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 -4معايير جودة وحدات التعلم الرقمية (

مصطلحات الدراسة:

 -1رمز االستجابة السريع (:)Quick Response Code
يعرف على أني شكل نابي األبعاد مشابي للباركود
التقليد ويتمييف عني برعتي الت يفينية اليت رتاوح بني
 )7000-4000حرفًا وميكن قراءة هذه األشكال
خمصصة لقراءة الرموز QR
بواسلة برامص أو لبيقا
 )Code Readerوعلى مرتوى الصف الدراسي ثثل
رموز االستاابة الرريعة حلقة ولل بني الكتب الورقية
وشبكة اانرتنت إس يتا يفويد الدروس بالروابط
& Robertson
كمصادر لدعا وإ راء علا الل ب
.)Green, 2012
 -2الدروس الرقمية

(Lessons

 :)Standards of Digital Learning Objectsعرف
إجرابيًا يف هذه الدراسة على أهنا :مموعة معايري جودة
وحدا التعلا الرقمية الصادرة عن م سرة ( شيف
 )Achieveعام 2011م و شمل ستة معايري هي:
درجة التوافق مل أهداف الدرس جودة شرح املوضوع
جودة التقييا جودة التقنيا التفاعلية جودة دريبا
املمارسة والتعليا الفرص لتعلا أعمق.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد التعلا االكرتوين و لوير واست دام الدروس
االكرتونية من أها لبيقا دمص التقنية يف التعليا
 )Peeraer & Van, 2012إس فيد الدراسا بأن التعلا القابا
حلوال متعددة لبعض
على ا،توى التعليمي الرقمي يقدم ً
التعليا مثل ضعف دافعية املتعلمني و ركييفها
مشك
وسلك ألن التعلا االكرتوين يوفر مناهص فاعلية عرب شبكة
اانرتنت كما يراها يف لوير اسرتا يايا فريد التعلا
وزيادة البدابل املتاحة هلا لرب واجلهين 2013؛ العبيد
والشايل 2015؛ اجلريو 2015؛ الشقرة ومشوط .)2017
هذا وقد ألبح صميا الدروس االكرتونية يعتمد على
مد ل وحدا التعلا الرقمية إس ثثل هذه الوحدا أدوا
قوية لبناء املواد التعليمية كما أن لوير ا،توى التعليمي
الرقمي على هييتة أجيفاء ي د انتاج مواد عليمية عالية اجلودة
تاح عرب اانرتنت و ت ءم مل احتياجا املتعلمني واملواقف
التعليمية امل تلفة طلبة 2011؛ ليل و( رون 2012؛
Albeanu & Popentiu, 2012؛ إبراهيا و( رون .)2013
و عرف وحدا التعلا الرقمية على أهنا مصادر علا
رقمية جتمل بني النصوص والصور وأنواع أ رى من الوسابط
وميكن إعادة است دامها يف املواقف التعليمية & Leacock
 )Nesbit, 2007ويعرفها كا  )Kay, 2011بأهنا أدوا
فاعلية على اانرتنت دعا علا مفاهيا معينة من ل

 :)Digitalعبارة عن نظيا

للصي الرقمية للمواد التعليمية واليت شمل النصوص
والكتب الدراسية ومقاطل الفيديو والتراي
fox,
الصو ية والرسوم املتحركة وا،اكاة والتقييما
.)2018 & Jones
و عرف إجرابيًا أهنا :الدروس املتاحة عرب موقل "عني بوابة
التعليا الوطنية" واليت حتيل إليها رموز االستاابة الرريعة
 )QR Codesاملدرجة يف كتاب علوم الصف األول املتوسط -
الفصل الدراسي األول  -طبعة العام الدراسي -1439
1440ه.
 -3وحدات التعلم الرقمية

(Learning Objects

Quality

:)Digital

يعرفها عمر  )2017بأهنا "عبارة عن أجيفاء لغرية من
ا،توى التعليمي مصممة بصورة رقمية؛ يك ميكن
إعادة است دامها يف بييتا متنوعة لتحقيق هدف
عليمي واضح حمدد" ص .)108
و عرف إجرابيًا أهنا :وحدا التعلا الرقمية اليت تكون
منها الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط
واملكونة من مخرة أنواع هي :الدرس فيديو عرض الدرس
فيديو رسوم متحركة النشاط قيا نفرك.
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حترني حتصيل العلوم لدى طالبا املرحلة املتوسلة فقد
وللت الدراسة إىل وجود فروس سا داللة إحصابية عند

عيفييف و وجيي العمليا املعرفية لدى الل ب يتضح مما سبق
أن وحدا التعلا الرقمية عبارة عن مصادر رقمية متنوعة
مصممة هبدف دعا املتعلمني ا يت ءم و صابصها.
و تمييف وحدا التعلا الرقمية بعدة صابص ميكن
إحاهلا فيما يأيت:
 .1إمكانية اجلمل بني عدة عنالر مثل الصور ومقاطل
الفيديو لبنابها أو بني عدة وحدا علا رقمية لتكوين
وحدة علا رقمية جديدة كما ميكن إعادة است دامها
.)Wiley, 2002
 .2التفاعلية والولول والرتكييف على مفاهيا حمددة
والدعابا التعليمية سا املعىن .)Kay, 2011
 .3التباين يف احلاا والتعقيد فقد كون وحدا قابمة
بذا ا أو ثثل جيفءًا من درس أو مقرر إلكرتوين طلبة
.)2011
 .4كوين نظام لدعا التعلا إس يتا الدمص فيها بني أبعاد
ا،توى والرتبية والتقنية .)Hadjerrouit, 2011
 .5اشتمال وحدا التعلا الرقمية على الصور والتلبيقا
Achieve,
املصغرة والدروس والوحدا والتقييما
.)2011
وبالنربة لتعليا العلوم فقد أشار بعض الدراسا إىل
األ ر ااجياإل الست دام وحدا التعلا الرقمية ومنها :دراسة
كيليك وغورول  )Kilic & Gurol, 2011اليت هدفت إىل
الكشف عن أ ر دريس العلوم املدعا بوحدا التعلا الرقمية
يف التحصيل وبقاء أ ر التعلا واالجتاه والدافعية والتصورا
حول مادة العلوم لدى ط ب الصف األول املتوسط
و وللت الدراسة إىل أن الل ب يفضلون هذه اللريقة يف
التدريس نتياة أل رها ااجياإل يف التعلا والتذكر كما أن
الوحدا اليت ضمنت األلعاب وا،اكاة واألسيتلة كانت
أفضل من وجهة نظر املعلمني والل ب.
كما سعت دراسة اليفهراين  )2013للتعرف على أ ر
وريف كابنا التعلا الرقمية بربامص التعلا االكرتوين يف

مرتوى داللة  )0.01≤αبني متوسلا درجا طالبا
اجملموعة التاريبية وطالبا اجملموعة الضابلة يف اال تبار
التحصيلي البعد لصاحل اجملموعة التاريبية.
وأجريت دراسة عمر  )2017للكشف عن أ ر دريس
العلوم باست دام وحدا التعلا الرقمية يف نمية مرتوى عمق
املعرفة العلمية والثقة بالقدرة على علا العلوم والكشف عن
الع قة بينهما لدى ط ب الصف الثاين املتوسط دينة أهبا.
وكشفت النتابص عن فاعلية دريس العلوم باست دام وحدا
التعلا الرقمية يف نمية لك املتغريا كما أوضحت النتابص
وجود ع قة إجيابية سا داللة إحصابية بني مرتويا عمق
املعرفة العلمية والثقة بالقدرة على علا العلوم.
وهدفت دراسة العتييب  )2018إىل معرفة أ ر وحدا
التعلا الرقمية يف نمية املفاهيا الكيميابية والتعرف على
االجتاه حنو الكيمياء لدى طالبا املرحلة الثانوية دينة
الرياض و وللت الدراسة إىل أن أ ري وحدا التعلا الرقمية
كان إجيابيًا بدرجة مر فعة يف نمية املفاهيا الكيميابية يف
حني كان أ ريها على االجتاه حنو الكيمياء إجيابيًا بدرجة
متوسلة.
معايير جودة وحدات التعلم الرقمية:

يشمل قومي ا،توى التعليمي الرقمي عدة أبعاد شتمل
على :جودة ا،توى والبعد الرتبو واالست دام التقين
والتوافق مل املعايري ) .(Xie et al., 2017وي كد هادجرو
 )Hadjerrouit, 2011على أن قومي جودة وحدا التعلا
الرقمية جيب أال يقتصر على اجلانب التقين فقط بل جيب
الرتكييف على عيفييف فعاليتها الرتبوية .وفيما يتعلق بالبعد الرتبو
الست دام وحدا التعلا الرقمية قامت م سرة ( شيف
األمريكية املت صصة يف اال ح التعليمي  )Achieveيف عام
2011م وبالتعاون مل عدة واليا بتلوير مثانية معايري
لتقدير جودة وفعالية وحدا التعلا الرقمية يك يتا قدير
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املصممة اشراك املتعلمني هارة واحدة على األقل من
مهارا التعلا العميق.
 .8ضمان إمكانية الولول :)Assurance of Accessibility
يلبق هذا املعيار للتأكد من إمكانية ولول حيل
املتعلمني ملواد التعلا ا فيها املكفوفون وضعاف
البصر.
و رب يوان وريكر  )Yuan & Recker, 2018تمييف
معايري ( شيف  )Achieveبأهنا لممت هبدف قومي جودة
وحدا التعلا والرقمية وس نقيحها ومراجعتها عدة مرا
كما أهنا قدم م شرا جودة متنوعة وعامة يك ميكن
لبيقها على ماال دراسية خمتلفة بااضافة إىل سلك ثت
لياغتها بلريقة رهل لبيقها .ويف سا الرياس حدد
هادجرو  )Hadjerrouit, 2011مموعة من املعايري الربيرة
لتحقيق الفعالية الرتبوية لوحدا التعلا الرقمية و شمل:
 .1الفها إس يتا قدمي ا،توى بلريقة واضحة.
 .2مصدر األهداف يك كون سا ع قة باملنهص.
 .3حتكا املتعلا برري التعلا.
 .4الوقت املرتغرس يف التعلا باملقارنة مل الكتب.
 .5األنشلة التفاعلية.
 .6قدمي املعلوما بلرس متنوعة شمل الرسوم املتحركة
والصور لدعا فها حمتوى.
 .7التحفييف من حيك إ ارة االهتمام باملوضوع.
 .8التماييف يك راعي نوع املتعلمني و ربا ا الرابقة.
 .9االستق لية يف التعلا يك ال حيتاج املتعلمني معها
لللب مراعدة املعلا.
 .10التعاون يك يتعاون املتعلمون مل بعضها يف أ ناء
التعلا والتنوع يف مصادر التعلا.
ومن الدراسا اليت ثت حول جودة وحدا التعلا
الرقمية دراسة ليكوك ونيربت )Leacock & Nesbit, 2007
واليت هدفت إىل لوير أداة لتقييا وحدا التعلا الرقمية
 )Learning Object Review Insturment-LORIو وللت إىل

وفر كل معيار باست دام سلا قدير  )Rubricرباعي
التدريص وميكن وضيح هذه املعايري على النحو اآليت:
Degree of Alignment to
 .1درجة التوافق مل املعايري
 :)Standardsيلبق هذا املعيار على وحدا التعلا
الرقمية اليت يقرتح أهنا توافق مل معايري حمددة للمادة
الدراسية إس يرت دم سلا قدير املعيار لتقدير درجة
وافق وحدة التعلا الرقمية مل معايري املادة الدراسية.
 .2جودة شرح املوضوع Quality of Explanation of the
 :)Subject Matterيلبق هذا املعيار على وحدا التعلا
الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي إس يرت دم سلا
قدير املعيار لتقدير الشمولية يف شرح املوضوع أو كيفية
قدميي.
 .3الفابدة من املواد املصممة لدعا التدريس Utility of
 :)Materials Designed to Support Teachingيلبق هذا
املعيار على وحدا التعلا الرقمية املصممة لدعا
املعلمني يف ختليط أو عرض املوضوعا الدراسية يك
يكون املرت دم الربيس هلا هو املعلا.
 .4جودة التقييا  :)Quality of Assessmentsيلبق هذا
املعيار على وحدا التعلا الرقمية املصممة لتحديد ما
الذ يعرفي املتعلا قبل أو أ ناء أو بعد دريس املوضوع.
Quality of Technological
 .5جودة التقنيا التفاعلية
 :)Interactivityيلبق هذا املعيار على وحدا التعلا
الرقمية املصممة يك تضمن مكونًا قنيًا فاعليًا.
Quality of
 .6جودة دريبا املمارسة والتعليا
 :)Instructional and Practice Exercisesيلبق هذا املعيار
على وحدا التعلا الرقمية اليت تضمن دريبا
مصممة ا احة الفرلة ملمارسة و قوية مهارا ومعارف
حمددة.
Opportunities for Deeper
 .7الفرص لتعلا أعمق
 :)Learningيلبق هذا املعيار على وحدا التعلا الرقمية
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حمورا
الدراسة إىل قابمة من  )104معايري موزعة على ً )12
وهي :األهداف التعليمية وا،توى التعليمي و صابص
املتعلمني والفيتة املرتهدفة وأساليب عرض ا،توى واألنشلة
التعليمية والتغذية الراجعة والتعيفييف و صميا واجها
التفاعل وعنالر الوسابط املتعددة والتفاعل دا ل املقرر
وااجناز دا ل املقرر واملراعدة والتوجيي والتقييا.

بناء أداة كونت من رعة معايري هي :جودة ا،توى والتنوع
والدقة والتوازن وامل ءمة يف عرض األفكار والتوافق بني
أهداف التعلا واألنشلة والتقييما و صابص املتعلا
والتكيف والتغذية الراجعة والدافعية وإ ارة اهتمام املتعلمني
و صميا العرض وقدرة امل را البصرية والصو ية على إ راء
التعلا و عيفييف العمليا املعرفية وسهولة االست دام يف التنقل
و وفر املراعدة للمرت دم والولول بتصميا أدوا التحكا
ا يتناسب مل سو االحتياجا اخلالة وإعادة االست دام
يف سياقا علا خمتلفة ومل متعلمني من لفيا متنوعة
والتوافق مل املعايري العاملية.
وهدفت دراسة كا  )Kay, 2011إىل لوير مقياس
لتقومي وحدا التعلا الرقمية من قبل الل ب ويتكون
عنصرا موزعة على ة حماور هي :التعلا
املقياس من ً )13
ويتضمن التفاعلية والتغذية الراجعة والتصميا ويتضمن
اارشادا الواضحة والتنظيا و وفر املراعدة واملشاركة
و تضمن إ ارة االهتمام واملتعة يف التعلا وس لبيق املقياس
على  )2000طالب باملرحلتني املتوسلة والثانوية وأرهر
النتابص أن صورا الل ب حول التعلا والتصميا واملشاركة
كانت أكثر موضوعية عندما عاجل وحدا التعلا الرقمية
املفاهيا سا املرتويا املعرفية العليا مثل التلبيق والتحليل.
وأجرى هادجرو  )Hadjerrouit, 2011دراسة للبحك
يف صورا الل ب حول القيمة الرتبوية لوحدا التعلا
الرقمية اليت س صميمها لغرض الدراسة فقد قام باستل ع
رأ  )65طالبًا باملرحلة املتوسلة و وللت إىل أن )%89
من الل ب استلاعوا است دام وحدا التعلا الرقمية
بأنفرها من غري طلب مراعدة املعلا وفيما يتعلق بالتعلا
التعاوين أرهر النتابص أن  )%84من الل ب مل يتعاونوا مل
زم بها يف أ ناء التعلا كما كان هناك رضا لدى الل ب
حول أنشلة التعلا املقدمة والتماييف واملرونة.
وهدفت دراسة إبراهيا و( رين  )2013إىل وضل قابمة
باملعايري اخلالة باست دام كابنا التعلا الرقمية و وللت

التعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
وضح ااطار النظر مفهوم و صابص وحدا التعلا
الرقمية بولفها مكونا للدروس الرقمية كما ا فقت
الدراسا اليت س عرضها على األ ر ااجياإل الست دام
وحدا التعلا الرقمية يف عليا العلوم كما س استعراض عدة
دراسا قدمت معايري للاودة الرتبوية لوحدا التعلا
الرقمية وقد ا فقت الدراسا اليت س عرضها على أمهية قييا
جودة وحدا التعلا الرقمية يف حني باينت يف أهدافها
فمنها ما سعى إىل بناء و لوير معايري مثل :دراسة ليكوك
ونيربت  )Leacock & Nesbit, 2007ودراسة إبراهيا و( رين
 )2013ومنها ما استللل (راء املتعلمني مثل :دراسة كا
 )Kay, 2011ودارسة هادجرو .)Hadjerrouit, 2011
و تفق الدراسة احلالية مل الدراسا الرابقة يف التأكيد
على أمهية قييا جودة وحدا التعلا الرقمية يف حني ختتلف
عنها يف أهنا دف للكشف عن حتقق معايري جودة وحدا
التعلا الرقمية يف الدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول
املتوسط باململكة العربية الرعودية كما رعى للتعرف على
أكثر أنواع وحدا التعلا الرقمية حتقي ًقا للمعايري .بااضافة
إىل سلك أ ناء مراجعة أدبيا الدراسة وعن طريق البحك يف
قواعد البيانا امل تلفة فقد عذر الولول إىل دراسا حملية
ناولت قييا الدروس الرقمية وميكن أن يعيفى سلك حلدا ة
إضافتها للمقررا الدراسية.
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منهجية الدراسة:
ا بعت الدراسة املنهص الولفي التحليلي من
أسلوب حتليل ا،توى ملناسبتي للبيعة الدراسة وأهدافها.

واليت ححتيل إليها رموز االستاابة الرريعة  )QR Codesاملدرجة
يف كتاب اللالب لعلوم الصف األول املتوسط الفصل
الدراسي األول  -طبعة العام الدراسي 1440-1439ه يف
حني ثثلت عينة الدراسة يف اجملتمل األللي هلا ويوضح
جدول  )1حمتويا الدروس الرقمية لعينة الدراسة

ل

المجتمع والعينة:

كون متمل الدراسة من حيل وحدا التعلا الرقمية
املكونة للدروس الرقمية يف موقل "عني بوابة التعليا الوطنية"
جدول1
محتويات الدروس الرقمية
الوحدة
األوىل:
العلا و فاع

األجرام

الفصل

عنوان الدرس

وحدات التعلم الرقمية

طبيعة العلا

العلا وعمليا ي
النماسج العلمية

13
6

قومي التفرريا العلمية

4

احلركة
قوانني نيو ن للحركة

9
12

الشغل واآلال البريلة
اخلواص والتغريا الفييفيابية

10
10

الذرا والعنالر واجلدول الدور

اخلواص والتغريا الكيميابية
ركيب املادة

9
8

الص ور واملعادن

العنالر واملركبا وامل اليط
املعادن – جواهر األرض

17
15

أنواع الص ور
لفابح األرض املتحركة

16
21

التاوية والتعرية وأ رمها

15

14

165

احلركة والقوى واآلال البريلة

الثانية:
طبيعة املادة

الثالثة:
سلح األرض املتغري

المجموع

املادة و غريا ا

القوى املشكلة لألرض
6

بناء أداة الدراسة:

الدروس الرقمية إس ال تضمن عنالر لت ليط املوضوعا
الدراسية بااضافة إىل استبعاد املعيار الثامن "ضمان إمكانية
نظرا ألن الدروس مصممة للل ب العاديني وليس
الولول" ً
لذو االحتياجا اخلالة.

ثثلت أداة الدراسة يف بلاقة حتليل حمتوى س صميمها يف
ضوء ستة معايري من ألل مثانية جلودة وحدا التعلا
الرقمية وف ًقا لر مل قدير  )Rubricsرباعية التدرج والصادرة
عن م سرة ( شيف  )Achieveعام  .2011وبغرض املواءمة
س استبدال معايري املادة الدراسية بأهداف الدرس وسلك
نظرا للبيعة املقرر
للمعيار األول "درجة التوافق مل املعايري" ً
الذ سيتا حتليلي إس يبدأ الدرس باألهداف وال يتضمن
املعايري وم شرا األداء كما س استبعاد املعيار الثالك
نظرا للبيعة
"الفابدة من املواد املصممة لدعا التدريس" ً

صدق أداة الدراسة:

س رحة املعايري وس مل التقدير اخلالة هبا مث عرضت
على مت صصني يف الرتحة و عليا العلوم و قنيا التعليا
وسلك للتأكد من س مة لياغتها وم بمتها لغرض الدراسة
يف ضوء م حظا ا والتولل إىل
وقد س إجراء التعدي
األداة بصور ا النهابية.
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 .3جودة التقييم :يلبق هذا املعيار على وحدا

ثبات أداة الدراسة:
س لبيق با التحليل با ت ف ا،للني باالستعانة
حلل ( ر مت صص يف عليا العلوم وقد مشلت العينة
االستل عية  )3دروس س ا تيارها عشوابيًا ومثلت العينة
االستل عية نربة  )%21من عينة الدراسة ومن مث حراب
نربة اال فاس بني التحليلني باست دام معادلة هولريت
 )Holstiطعيمة :)266:2004
) 2(𝐶12
𝐶1 + 𝐶2

التعلا

الرقمية املصممة لتحديد ما الذ يعرفي املتعلا قبل أو أ ناء
أو بعد دريس املوضوع .وعند ضمني عدد من عنالر
التقييا يف وحدة علا رقمية واحدة يلبق املعيار على
اجملموعة بأكملها.

 .4جودة التقنيات التفاعلية :يلبق هذا املعيار على وحدا

التعلا الرقمية املصممة يك تضمن مكونًا قنيًا فاعليًا
ويرت دم سلا قدير املعيار لتقدير جودة التفاعلية.

=𝑅

حيك 𝑅 = معامل الثبا و  = 𝐶12عدد الفيتا اليت
يتفق عليها يف مريت التحليل و 𝐶 رميف لفيتة التحليل و
 𝐶1 + 𝐶2مموع عدد الفيتا اليت حللت يف املر ني.
وكانت نربة اال فاس بني التحليلني  )%87و عد هذه
النربة مقبولة إس يشري طعيمة  )2004إىل أن معامل الثبا
املناسب لتحليل ا،توى ال ينبغي أن يقل عن .)%60

 .5جودة تدريبات الممارسة والتعليم :يلبق هذا املعيار على
وحدا التعلا الرقمية اليت تضمن دريبا مصممة
ا احة الفرلة ملمارسة و قوية مهارا ومعارف حمددة.
الغرض من هذه التدريبا هو كوين فها أعمق للمادة
الدراسية والتعود على املهارا وااجراءا األساسية.
وعند قدمي املفاهيا واملهارا فإني من املها وفري عدد
كاف من التدريبا لدعا اكتراب املهارة .عندما تضمن
وحدة التعلا الرقمية مموعة من التدريبا فإهنا عامل
كوحدة واحدة إس يلبق املعيار على اجملموعة بأكملها.

 .1تحديد فئة التحليل :وثثلت يف قابمة معايري جودة
وحدا التعلا الرقمية واليت مشلت ستة معايري على النحو
اآليت:

التعلا الرقمية املصممة اشراك املتعلمني هارة واحدة على
األقل من مهارا التعلا العميق واليت ميكن أن لبق يف
حيل موضوعا ا،توى و شمل املهارا ما يأيت:
املركبة والعمل التعاوين
التفكري الناقد وحل املشك
والتوالل الفعال و علا كيفية التعلا واالستدالل
التاريد وبناء حاص مقبولة ونقد استدالال اآل رين
و لبيق املعارف واملهارا يف مواقف احلياة احلقيقية وبناء
واست دام وحتليل النماسج.

إجراءات التحليل:
ثت إجراءا حتليل حمتوى الدروس الرقمية ملقرر علوم
الصف األول املتوسط هبدف الكشف عن مدى حتقق معايري
جودة وحدا التعلا الرقمية وف ًقا لل لوا ااجرابية اآل ية:

 .6الفرص لتعلم أعمق :يلبق هذا املعيار على وحدا

 .1درجة التوافق مع أهداف الدرس :يلبق هذا املعيار على
وحدا التعلا الرقمية اليت يظهر أهنا توافق مل أهداف
الدرس إس يرت دم لتقدير درجة وافق وحدة التعلا
الرقمية مل لك األهداف.

 .2جودة شرح الموضوع :يلبق هذا املعيار على وحدا

 .2تحديد وحدة التحليل :ثثلت يف رموز االستاابة الرريعة

التعلا الرقمية املصممة لشرح موضوع دراسي إس يرت دم
سلا قدير املعيار لتقدير الشمولية يف شرح املوضوع أو
كيفية قدميي.

 )QR Codesاملدرجة يف كتاب علوم الصف األول
املتوسط واليت حتيل إىل الدروس الرقمية يف موقل "عني
بوابة التعليا الوطنية" و تضمن الدروس وحدا التعلا
الرقمية املكونة من مخرة أنواع على النحو اآليت:
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.1

الدرس :نر ة إلكرتونية للدرس من كتاب اللالب
املقرر.

.2

.3
.4

فيديو عرض الدرس :مقلل فيديو يقدم من

لي

.2

عرض للدرس أو مراجعة أوحل ألسيتلة الكتاب من قبل
معلا.

.4

.5

النشاط :مكون فاعلي يتللب استاابة من املتعلا
لي أنشلة مر بلة بالدرس.

األساليب اإلحصائية:

قيم نفسك :مكون فاعلي يتللب استاابة من املتعلا
ويقدم من

 .1معادلة هولريت حلراب با التحليل.
 .2املتوسلا احلرابية فقد س است دام املعيار اآليت
للحكا على متوسط التقدير وفقاً للتدريص الرباعي:
املدى = أكرب درجة  -أقل درجة = 3=0-3طول
الفرتة = املدى ÷ عدد البدابل =0.75=4÷3
ويوضح جدول  )2معيار احلكا على قيمة املتوسط
احلراإل.

لي أسيتلة قييا مر بلة بالدرس.

.3

تحديد تعليمات وضوابط الحكم على وحدة

.1

يتبل كل معيار سلا قدير رباعي التدرج يتضمن
م شرا للتحقق من كل قدير ويتا احلكا على قدير
املعيار بوضل إشارة حتت أحد البدابل اآل ية :التقدير

التحليل:

جدول2
معيار الحكم على المتوسط الحسابي
قيمة المتوسط الحسابي
من

إلى

أكبر من
إلى

أكبر من
إلى

رصد بيانات وحدة التحليل :س رايل قديرا

املعايري يف قوابا رلد ضمنت ولف املعيار سلا
التقدير رباعي التدرج اخلاص باملعيار وبيانا الدرس
وأنواع وحدا التعلا الرقمية.

فيديو رسوم متحركة :مقلل فيديو كر وين يقدم من
لي عرض ألحد املفاهيا املر بلة بالدرس.
ويقدم من

متمييف ويعلى  )3التقدير قو ويعلى  )2التقدير
جدا ويعلى .)0
حمدود ويعلى  )1التقدير ضعيف ً
عندما ال ينلبق املعيار على وحدة التعلا الرقمية يتا
حتديد البديل ال ينلبق).

تقدير المعيار
0
0.75
0.75
1.50
1.50
2.25

أكبر من

2.25

إلى

3

ضعيف ج ًدا
محدود
قوي
متميز

علوم الصف األول املتوسط؟ س حراب املتوسلا
احلرابية ملعايري جودة وحدا التعلا الرقمية املكونة للدروس
الرقمية ملقرر علوم الصف األول املتوسط كما يوضح اجلدول
.)3

نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج السؤال األول:لإلجابة عن الر ال األول والذ نص على :ما مدى حتقق
معايري جودة وحدا التعلا الرقمية يف الدروس الرقمية ملقرر
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جدول3
المتوسطات الحسابية لمعايير جودة وحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط:
م

المعيار

المتوسط الحسابي

التقدير

الترتيب

1

درجة التوافق مل أهداف الدرس

1.59

قو

3

2

جودة شرح املوضوع
جودة التقييا

1.91

قو

2

1.22

حمدود

4

4

جودة التقنيا التفاعلية

2.6

متمييف

1

5

جودة دريبا املمارسة والتعليا

1.04

حمدود

6

6

الفرص لتعلا أعمق

1.13

حمدود

5

المتوسط الحسابي اإلجمالي

1.58

قوي

3

بلغت املتوسلا احلرابية هلما  )1.91و  )1.59على
التوا كما حتققت معايري جودة "التقييا" و"الفرص لتعلا
أعمق" و" دريبا املمارسة والتعليا" بتقدير حمدود فقد
بلغت املتوسلا احلرابية هلا  )1.04 1.13 1.22على
الرت يب.
ويوضح اجلدول  )4وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "جودة التقنيا التفاعلية" واملتوسلا
احلرابية هلا حرب النوع.

يوضح اجلدول  )3أن قديرا معايري جودة وحدا
التعلا الرقمية للدروس الرقمية ملقرر علوم الصف األول
املتوسط راوحت بني متمييف وحمدود فقد بل املتوسط احلراإل
ااحا ملعايري جودة وحدا التعلا الرقمية للدروس الرقمية
 )1.58ما يدل على حتقق املعايري بتقدير قو وجاء معيار
"جودة التقنيا التفاعلية" يف الرت يب األول توسط حراإل
 )2.6و قدير متمييف يف حني حتقق معيار "جودة شرح
املوضوع" و"درجة التوافق مل أهداف الدرس" بتقدير قو إس

جدول 4
المتوسطات الحسابية لمعيار "جودة التقنيات التفاعلية" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط حسب
النوع:
نوع وحدة التعلم الرقمية

العدد

متميز

قوي

محدود

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

المتوسط

التقدير

الترتيب

الحسابي

الدرس

14

0

0

0

0

14

-

-

-

فيديو عرض الدرس

67

0

0

0

0

67

-

-

-

فيديو الرسوم املتحركة

54

0

0

0

0

54

-

-

-

النشاط

16

5

8

2

0

1

2.2

قو

2

قيا نفرك

14

14

0

0

0

0

3

متمييف

1

المجموع

165

19

8

2

0

136

2.6

متميز

-

فاعلية حظهر استاابا خمتلفة بناءً على ما يقوم بي
املرت دم .فعلى سبيل املثال :عند ااجابة عن س ال يف
الوحدا من نوع "قيا نفرك" ظهر نافذه للتغذية الراجعة
حرب طبيعة ااجابة اليت يضعها املتعلا لحيحة أم اطيتة.
وقد حققت حيل الوحدا من نوع " قيا نفرك"
التقدير متمييف ويعود سلك إىل حتقق م شرا هذا التقدير

يتضح من اجلدول  )4أن املتوسط احلراإل ااحا ملعيار
"جودة التقنيا التفاعلية" بل  )2.6ما يدل على حتقق
ونظرا
قديرا
ً
املعيار بتقدير متمييف وهو بذلك أعلى املعايري ً
إىل أن املعيار ينلبق فقط على وحدا التعلا الرقمية اليت
تضمن مكونًا فاعليًا فإني مل ينلبق إال على نوعني من
الوحدا مها "النشاط" و"قيا نفرك" إس ضمنا مييفا
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على الرغا من أن التغذية الراجعة عد أحد أوجي عملية
التكيف إس يتا قدمي معلوما للمتعلا بناءً على ما يقوم بي
إال أن هناك أوجي أ رى هلذه العملية ورف معلوما شاملة
حول املتعلا مثل :سال األداء أو مقاييس االجتاها أو
التقارير الذا ية اضفاء طابل فرد على بييتة التعلا.
وقد لوحظ من ل حتليل الوحدا اليت انلبق عليها
املعيار عدم وجود مرارا متفرعة راعي املرتويا امل تلفة
للمتعلمني وي كد هادجرو  )Hadjerrouit, 2011على أن
القيمة الرتبوية لوحدا التعلا الرقمية تمثل يف مراعدة
املتعلا على االستكشاف بنفري وهذا يتللب دمص لألنشلة
التفاعلية واملرنة وا،فيفة واليت راعي التماييف بني املتعلمني.
ويوضح اجلدول  )5وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "جودة شرح املوضوع" واملتوسلا احلرابية
هلا حرب النوع.

واليت شمل :وفري ربة التعلا الذايت و كيف وحدة التعلا
الرقمية مل ما يقوم بي املتعلا وار باطها املباشر مل موضوع
الدرس و صميمها بشكل جيد يشال املتعلا على
است دامها والعمل بشكل سليا على املوقل .أما بالنربة
للوحدا من نوع "النشاط" فقد راوحت التقديرا بني
متمييف وحمدود إس حصلت  )8وحدا على التقدير قو
نظرا ألهنا ال وفر ربة التعلا الذايت فقد كان ا،توى يقدم
ً
عرضا للمعلوما وال يتللب سوى التحكا باألسها من قبل
ً
نظرا ألن املكون
املتعلا وحصلت وحد ان على التقدير حمدود ً
التفاعلي ال ير بط مل الدرس مباشرة.
وا ضح من التحليل أن معيار "جودة التقنيا التفاعلية"
انلبق على نربة بلغت  )%17من إحا عدد الوحدا
الرقمية كما رهر من ل التحليل أن املييفة التفاعلية ثثلت
يف جانب كبري منها يف قدمي غذية راجعة للمتعلا ويف هذا
الرياس يرى ليكوك ونيربت  )Leacock & Nesbit, 2007أني

جدول 5
المتوسطات الحسابية لمعيار "جودة شرح الموضوع" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط حسب النوع
نوع وحدة التعلم الرقمية

العدد

متميز

قوي

محدود

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

المتوسط

التقدير

الترتيب

الدرس

14

14

0

0

0

0

3

متمييف

1

فيديو عرض الدرس

67

0

46

21

0

0

1.68

قو

2

فيديو الرسوم املتحركة

54

0

4

50

0

0

1.07

حمدود

3

النشاط

16

0

0

0

0

16

-

-

-

قيا نفرك

14

0

0

0

0

14

-

-

-

المجموع

165

14

50

71

0

30

1.91

قوي

-

يتضح من اجلدول  )5أن معيار "جودة شرح املوضوع"
حتقق بتقدير قو توسط حراإل بل  )1.91وإس إن
املعيار يلبق على وحدا التعلا الرقمية املصممة لشرح
موضوع دراسي فإني انلبق فقط على الوحدا من نوع
"الدرس" و"فيديو عرض الدرس" و"فيديو الرسوم املتحركة"
وقد حققت حيل الوحدا من نوع "الدرس" التقدير متمييف
ويرجل سلك إىل حتقيقها جلميل م شرا هذا التقدير واليت
تضمن :قدمي معلوما شاملة ثكن من فها املوضوع

الحسابي

والربط مل املفاهيا سا الع قة يف املادة الدراسية وحتديد
األفكار الربيرة للموضوع بشكل واضح للمتعلمني وهذا
نظرا للبيعة الوحدة واليت هي عبارة عن نر ة
طبيعي ً
إلكرتونية من الكتاب املقرر .وفيما يتعلق بالوحدا من نوع
"فيديو عرض الدرس" فقد راوحت التقديرا بني قو
نظرا ألني
وحمدود إس حصلت  )46وحدة على التقدير قو
ً
كان ينقصها عن التقدير متمييف م شر الربط مل املفاهيا
املهمة سا الع قة يف املادة الدراسية يف حني حققت )21
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والصور ومقاطل الفيديو والرسوم البيانية و رابط املفاهيا
والرسوم املتحركة مما خيدم شرح املوضوعا بلريقة يرر فها
املتعلمني ويتفق سلك مل رأ ليكوك ونيربت & Leacock
 )Nesbit, 2007حول دور دمص الوسابط املتعددة يف قدمي
وشرح ا،توى التعليمي يف دعا التعلا .كما س قدمي ا،توى
يف الوحدا اليت س حتليلها بلريقة واضحة ولغة مفهومة وهو
عامل مها لتحقيق الفها Hadjerrouit, 2011; Xie et al.,
.)2017
بااضافة إىل سلك رهر من ل التحليل عدم الربط مل
املفاهيا سا الع قة يف املادة الدراسية يف معظا الوحدا
فيما عدا ماورد يف الوحدا من نوع "الدرس" حتت عنوان
"مراجعة املفردا " ويشري إبراهيا و( رون  )2013إىل أمهية
حتديد وحدا التعلا الرقمية ملتللبا التعلا القبلية يف ضوء
اخلربا الرابقة للمتعلمني.
ويبني اجلدول  )6وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "درجة التوافق مل أهداف الدرس"
واملتوسلا احلرابية هلا حرب النوع.

حمدودا للموضوع
رحا ً
نظرا ألهنا قدمت ش ً
وحدة التقدير حمدود ً
فعلى سبيل املثال :ح صصت بعض الوحدا ملراجعة الدروس
أو حل أسيتلة الكتاب ومن مث كان الشرح املقدم فيها غري
متعمق .و راوحت قديرا الوحدا من نوع "فيديو الرسوم
املتحركة" بني قو وحمدود إس حققت  )4وحدا التقدير
قو و  )50وحدة التقدير حمدود ويعود سلك إىل طبيعة
الدرس نفري واملفاهيا اليت يتناوهلا فمث ً  :يف الدرس الثاين
"النماسج العلمية" قدمت الوحدة معلوما كافية عن املفهوم
الربيس يف الدرس فحصلت على التقدير قو يف حني أني
يف الدرس الثاين عشر "أنواع الص ور" كانت املفاهيا متعددة
وس الرتكييف يف كل وحدة على مفهوم معني ومل شمل حيل
املفاهيا فحصلت على قدير حمدود.
ويشكل معيار "جودة شرج املوضوع" جيفءًا مه ًما من
عنالر الدرس الرقمي ويرتهدف قدير الشمولية يف شرح
املوضوع وكيفية قدميي  )Achieve, 2011وا ضح من التحليل
أن املعيار انلبق على نربة كبرية بلغت  )%81من إحا
عدد وحدا التعلا الرقمية.
وفيما يتعلق بلريقة قدمي املوضوعا لوحظ من ل
التحليل نوع يف الوسابط املرت دمة إس س وريف النصوص

جدول6
المتوسطات الحسابية لمعيار "درجة التوافق مع أهداف الدرس" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط
حسب النوع
نوع وحدة التعلم الرقمية

العدد

متميز

قوي

محدود

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

المتوسط

التقدير

الترتيب

الدرس

14

14

0

0

0

0

3

متمييف

1

فيديو عرض الدرس

67

5

56

6

0

0

1.97

قو

2

فيديو الرسوم املتحركة

54

1

1

52

0

0

1.05

حمدود

3

النشاط

16

0

0

15

1

0

0.93

حمدود

5

قيا نفرك

14

0

0

14

0

0

1

حمدود

4

المجموع

165

20

57

87

1

0

1.59

قوي

-

يبني اجلدول  )6أن املتوسط احلراإل ملعيار "درجة
التوافق مل أهداف الدرس" بل  )1.59مما يدل على حتقق
املعيار بتقدير قو وقد انلبق املعيار على حيل وحدا

الحسابي

نظرا لكوهنا توافق مل أهداف الدروس وقد
التعلا الرقمية ً
حتقق التقدير متمييف جلميل الوحدا من نوع "الدرس"
بااضافة إىل  )5وحدا من نوع "فيديو عرض الدرس"
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مباشر ومل تضمن حمتوى فصيليًا للمادة العلمية وهذا مقبول
جدا
نظرا للبيعة هذه الوحدا  .وبالنربة للتقدير ضعيف ً
ً
نظرا لتناوهلا جانب لغري
فقد حتقق لوحدة من نوع "النشاط" ً
من األهداف.
وا ضح من ل التحليل أن املوجي الربيس يف حمتوى
الوحدا هو أهداف الدرس وهو عامل يعيفز من جودة
وحدا التعلا الرقمية إس يرى اليكوك ونيربت & Leacock
 )Nesbit, 2007أن هناك أ ًرا إجيابيًا الست دام األهداف
كموجي يف عملية صميا وحدا التعلا الرقمية إس يرمح
سلك بالتكامل بني كل من ا،توى واألنشلة والتقييما .
كما لوحظ يف أ ناء التحليل ااشارة لألهداف التعليمية
وخمرجا التعلا يف هناية الصفحة اخلالة بالدرس الرقمي
وي كد إبراهيا و( رون  )2013على أمهية وضل األهداف
التعليمية يف بداية كل درس إس يراعد حتديد األهداف
رب شيي و( رين  )Xie et al., 2017املتعلمني على معرفة
اجتاه علمها كما يصبح رلرل أنشلة التعلا أكثر منلقية
بالنربة هلا.
ويوضح اجلدول  )7وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "جودة التقييا" واملتوسلا احلرابية هلا
حرب النوع.

ووحدة من نوع "فيديو الرسوم املتحركة" ويعيفى سلك إىل
حتقيقها مل شر ّ التقدير :ضمني حيل أهداف الدرس وا،توى
اخلاص هبا والرتكييف عليها يك ال كون جيفءًا هامشيًا من
الوحدة .يف حني حتقق التقدير قو يف  )56وحدة من نوع
"فيديو عرض الدرس" ووحدة من نوع "فيديو الرسوم
املتحركة" ويرجل سلك إىل ناوهلا لبعض أهداف الدرس
بااضافة إىل أني يف بعض الوحدا كانت أهداف الدرس
وا،توى توافق مل جيفء فرعي من الوحدة فعلى سبيل املثال:
ضمنت إحدى وحدا "فيديو عرض الدرس" يف درس
"الشغل واآلال البريلة" حمتوى مر بط بدرس "اخلواص
والتغريا الفييفيابية" .وبالنربة للتقدير حمدود فقد حتقق يف
 )6وحدا من نوع " فيديو عرض الدرس" و  )52وحدة
من نوع "فيديو الرسوم املتحركة" و  )15وحدة من نوع
"النشاط" و  )14وحدة من نوع "قيا نفرك" ويعيفى سلك
إىل عدم ناول هذه الوحدا جليفء كبري من أهداف الدرس أو
ا،توى اخلاص هبا كمثال على سلك :ركيف وحدا "فيديو
الرسوم املتحركة" على عرض مفاهيا حمددة مثل "الشغل" و
"العنالر" و"اجلدول الدور " واليت ثثل أجيفاءً من أهداف
الدروس وحمتواها .كذلك ركيف وحدا "النشاط" و"قيا
نفرك" على قدمي أسيتلة حول الدرس أو دريبا بشكل

جدول 7
المتوسطات الحسابية لمعيار "جودة التقييم" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط حسب النوع
العدد

متميز

قوي

محدود

نوع وحدة التعلم الرقمية

14

1

8

5

0

فيديو عرض الدرس

67

0

0

67

0

فيديو الرسوم املتحركة

54

0

0

0

0

54

النشاط

16

0

0

6

1

9

0.85

قيا نفرك

14

0

5

9

0

0

1.35

حمدود

المجموع

165

1

13

87

1

63

1.22

محدود

الدرس

يشري اجلدول  )7إىل أن معيار "جودة التقييا" حتقق
بالتقدير حمدود و توسط حراإل بل  )1.22كما يتضح
أن املعيار مل ينلبق على حيل وحدا التعلا الرقمية من نوع

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

المتوسط

التقدير

0

1.71

قو

1

0

1

حمدود

3

-

-

-

حمدود

4
2

الحسابي

الترتيب

"فيديو الرسوم املتحركة" و  )9وحدا من نوع "النشاط"
إس إهنا مل تضمن عنالر قييا .و راوحت قديرا الوحدا
من نوع "الدرس" بني متمييف وحمدود فقد حققت وحدة
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إس حققت  )5وحدا التقدير قو يف حني حققت )9
وحدا التقدير حمدود ويعود اال ت ف يف التقديرا إىل
م شر ضمني حيل أهداف الدرس للتقدير قو أو بعضها
للتقدير حمدود .كذلك حققت  )6وحدا من نوع
"النشاط" التقدير حمدود إس اقتصر على قييا بعض
أهداف الدرس يف حني حققت وحدة واحدة التقدير ضعيف
جدا لعدم ار باطها بأهداف الدرس.
ً
وا ضح من التحليل أن معيار "جودة التقييا" انلبق على
نربة بلغت  )%61.8من إحا عدد وحدا التعلا
الرقمية.
ل التحليل أن معظا طرس التقييا
ولوحظ من
املرت دمة ال تللب من املتعلا إرهار اا قان يف املهارة أو
املفهوم املرتهدف ويرى شيي و( رون  )Xie et al., 2017أني
من املها أن وفر مهام التقييا الفرص للمتعلمني لتلبيق
األفكار واملهارا واليت رت دم كأدلة على فعالية وحدا
التعلا الرقمية يف حتقيق األهداف.
ويوضح اجلدول  )8وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "الفرص لتعلا أعمق" واملتوسلا احلرابية هلا
حرب النوع.

واحدة يف درس "احلركة" التقدير متمييف وسلك لتحقق حيل
م شرا التقدير واليت شمل :وافق املعارف واملهارا اليت
يتا قييمها بوضوح مل أهداف الدرس واستهداف أها
جوانب األهداف املتوقعة كما تللب طرس التقييا
املرت دمة من املتعلا إرهار اا قان يف املفهوم املرتهدف
وحققت  )8وحدا التقدير قو ويعود سلك إىل أن
التقييا يشمل حيل أهداف الدرس ا،ددة لكن طرس التقييا
فرلا مترقة للمتعلا ارهار اا قان يف
املرت دمة ال تيح ً
املهارة أو املفهوم املرتهدف يف حني حققت  )5وحدا
نظرا ألن التقييا فيها يشمل بعض أهداف
التقدير حمدود ً
الدرس ا،ددة وحمتواه .وبالنربة للوحدا من نوع "فيديو
عرض الدرس" فقد حققت حيعها التقدير حمدود ويعيفى
سلك إىل أن عنالر التقييا فيها اقتصر على بعض أهداف
الدروس كما مل تضمن بعض اجلوانب املهمة للمحتوى أو
األهداف حيك اقتصر يف معظا الوحدا على عنصرين أو
فرلا للمتعلمني ارهار اا قان
أربعة إىل جانب أهنا ال تيح ً
يف املهارة وقد يعيفى سلك إىل طبيعة هذا النوع من الوحدا
كوهنا مقاطل فيديو مرالة مرب ًقا ويرتعرضها املتعلا
كمشاهد .أما بالنربة للوحدا من نوع "قيا نفرك"
وامل صصة للتقييا فقد راوحت التقديرا بني قو وحمدود

جدول 8
المتوسطات الحسابية لمعيار "الفرص لتعلم أعمق" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط حسب النوع
العدد

متميز

قوي

محدود

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

نوع وحدة التعلم الرقمية

14

0

14

0

0

0

2

فيديو عرض الدرس

67

0

0

0

0

67

-

فيديو الرسوم املتحركة

54

0

0

0

0

54

-

-

النشاط

16

0

0

2

3

11

0.4

قيا نفرك

14

0

0

14

0

0

1

ضعيف
جدا
ً
حمدود

المجموع

165

0

14

16

3

132

1.13

محدود

الدرس

يوضح اجلدول  )8أن معيار "الفرص لتعلا أعمق"
حقق التقدير حمدود توسط حراإل بل  )1.39وانلبق

المتوسط

التقدير
قو

1

-

3

الحسابي

الترتيب

2

املعيار على وحدا التعلا الرقمية من نوع "الدرس"
و"النشاط" و"قيا نفرك" فقد رهر فيها مهارا التعلا
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جدا إس كانت
حني حققت  )3وحدا التقدير ضعيف ً
األنشلة غري عملية لتحقيق فرص التعلا العميق.
انلبق معيار "الفرص لتعلا أعمق" على نربة بلغت
 )%2من إحا عدد وحدا التعلا الرقمية.
وأرهر نتابص التحليل عدم وافر مهارة العمل التعاوين
ومن املها وف ًقا هلادجرو  )Hadjerrouit, 2011أن دعا
وحدا التعلا الرقمية التعلا التعاوين ويكون سلك من ل
صميا وحدا علا تللب التعاون بني أكثر من متعلا
اجناز املهمة.
كذلك مل ظهر مهارا "االستدالل التاريد " و"بناء
حاص مقبولة ونقد استدالال اآل رين" يف الوحدا اليت س
Xie et al.,
حتليلها ويف هذا الرياس ي كد شيي و( رون
 )2017على ضرورة دعا وحدا التعلا الرقمية لقدرا
املتعلمني يف الشرح والتوضيح وبناء احلاص وثثيل األفكار
وسلك من ل ضمينها مهما مترلرلة وجي املتعلمني
للتفرري واالستدالل و شاعها على التفكري فيما علموه.
ويوضح اجلدول  )9وزيل وحدا التعلا الرقمية على
قديرا معيار "الفرص لتعلا أعمق" واملتوسلا احلرابية هلا
حرب النوع.

العميق بتقديرا متفاو ة يف حني مل ظهر يف الوحدا من
نوع "فيديو عرض الدرس" و"فيديو الرسوم املتحركة" ويعود
سلك إىل طبيعة صميمها إس ال تللب مشاركة من قبل املتعلا
إمنا املشاهدة فقط وحققت حيل الوحدا من نوع الدرس
التقدير قو ويعيفى سلك إىل أهنا ضمنت مهارة أو مهار ني
رهورا هي
من مهارا التعلا العميق وكانت أكثر املهارا
ً
"التفكري الناقد وحل املشك املركبة" و" لبيق املعارف يف
مواقف احلياة احلقيقة" كما رهر مهارة "بناء أو است دام
أو حتليل النماسج" يف درسني مها "النماسج العلمية" و" ركيب
املادة" وحققت حيل الوحدا من نوع "قيا نفرك" التقدير
حمدود إس رهر ضمن عنالر التقييا عدة مهارا للتعلا
املركبة" إس ضمنت
العميق اشتملت على "حل املشك
بعض العنالر مرابل رياضية كما يف درس "احلركة" كما
رهر مهارة "بناء أو است دام أو حتليل النماسج" يف درسني
مها "النماسج العلمية" و" ركيب املادة" وي حظ أهنا مترقة يف
سلك مل طبيعة الدرس وبالنربة للوحدا من نوع "النشاط"
فقد حققت وحد ان من درس "النماسج العلمية" التقدير
حمدود لظهور مهارة "بناء أو است دام أو حتليل النماسج" يف

جدول 9
المتوسطات الحسابية لمعيار "جودة تدريبات الممارسة والتعليم" لوحدات التعلم الرقمية للدروس الرقمية لمقرر علوم الصف األول المتوسط
حسب النوع
نوع وحدة التعلم الرقمية

العدد

متميز

قوي

محدود

ضعيف ج ًدا

ال ينطبق

المتوسط

التقدير

الترتيب

الدرس

14

0

0

14

0

0

1

حمدود

2

فيديو عرض الدرس

67

0

0

6

0

61

1

حمدود

3

فيديو الرسوم املتحركة

54

0

0

3

0

51

1

حمدود

3

النشاط

16

0

0

6

1

9

0.85

حمدود

4

قيا نفرك

14

0

5

9

0

0

1.35

حمدود

1

المجموع

165

0

5

38

1

121

1.04

محدود

يتضح من اجلدول  )9أن معيار "جودة دريبا
املمارسة والتعليا" حتقق بالتقدير حمدود توسط حراإل بل
 )1.13مما يعين أني أقل املعايري حتق ًقا وقد انلبق املعيار على

الحسابي

الوحدا اليت ضمنت دريبا ملمارسة و قوية مهارا
ومعارف حمددة و راوحت قديرا الوحدا من نوع "قيا
نفرك" بني قو وحمدود إس حتقق التقدير قو يف )5
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على الترارع" يف الدرس اخلامس "قوانني نيو ن للحركة" على
ة دريبا مباشرة.
انلبق معيار "جودة دريبا املمارسة والتعلا" على نربة
بلغت  )%26.6من إحا عدد وحدا التعلا الرقمية.
كما ي حظ عدم حتقق التقدير متمييف أل وحدة ويعيفى
سلك إىل عدم حتقق م شر " وفري دريبا مكثفة ومتنوعة
ا قان املهارا مل مفا يح لإلجابا وأدلة إرشادية".
ونظرا للبيعة مقرر العلوم فمن املها التأكيد على وفري
ً
فرص للتدريب على ممارسة عمليا العلا واليت على الرغا من
وافرها يف حمتوى الكتاب املقرر مثل" :جتارب االستقصاء من
واقل احلياة" إال أهنا غري متضمنة يف وحدا التعلا الرقمية
ويرى شيي و( رون  )Xie et al., 2017أن وحدا التعلا
الرقمية اليت رتهدف نمية عمليا العلا واملمارسا
فرلا للمتعلا ملمارسة االستقصاء
العلمية جيب أن تيح ً
العلمي.

نظرا لتحقق م شرا التقدير اليت تضمن :وفر عدد
وحدا
ً
كاف من التدريبا لترهيل إ قان املهارا املرتهدفة
و دعيا التدريبا فا يح لإلجابا والتنوع يف التدريبا
فعلى سبيل املثال :نوعت التدريبا يف وحدة "قيا نفرك"
التابعة لدرس "أنواع الص ور" إس ضمنت اال تيار من
متعدد و ر يب القوابا وااجابة بصح أو لأ كما س
يفويدها فا يح لإلجابة بااضافة إىل أهنا كانت شاملة
جلميل أهداف الدرس .وحتقق التقدير حمدود يف  )9وحدا
جدا لترهيل إ قان
إس كانت التدريبا اليت س وفريها قليلة ً
املهارا املرتهدفة يف الدرس فمث ً يف درس "العلا
وعمليا ي" اقتصر التدريبا على نوعني إكمال الفراغ
واال تيار من متعدد كما مل غط حيل أهداف الدرس.
وبالنربة للوحدا من نوع "الدرس" فقد حققت حيل
الوحدا التقدير حمدود ويعيفى سلك إىل عدم وفر مفا يح
لإلجابة عن التدريبا كما حققت  )6وحدا من نوع
"فيديو عرض الدرس" صصت حلل أسيتلة الكتاب التقدير
حمدود إس كانت التدريبا قليلة ا قان املهارا املرتهدفة
فعلى سبيل املثال :يف الدرس الثامن "اخلواص والتغريا
الكيميابية" اقتصر الوحدة على حل  5دريبا  .وبالنربة
للوحدا من نوع "فيديو الرسوم املتحركة" فقد حققت )3
وحدا صصت لعرض لبيقا حرابية التقدير حمدود إس
كانت التدريبا قليلة ا قان املهارا املرتهدفة كما أهنا مل
كن متنوعة فعلى سبيل املثال :اشتملت وحدة " لبيقا

نتائج السؤال الثاني:

نص الر ال الثاين على :ما أكثر أنواع وحدا التعلا
الرقمية املكونة للدروس الرقمية ملقرر العلوم للصف األول
املتوسط حتقي ًقا ملعايري جودة وحدا التعلا الرقمية؟ ولإلجابة
عن الر ال س حراب املتوسلا احلرابية والتقديرا
والرت يب ملعايري جودة وحدا التعلا الرقمية وف ًقا لنوع
الوحدة :الدرس فيديو عرض الدرس فيديو الرسوم املتحركة
النشاط كما يوضح اجلدول .)10

جدول 10
المتوسطات الحسابية لمعايير جودة وحدات التعلم الرقمية وفقًا لنوع وحدة التعلم الرقمية
النوع

العدد ()14

فيديو عرض الدرس
العدد ()67

فيديو الرسوم المتحركة

النشاط

العدد ()16

العدد ()14

درجة التوافق مل أهداف الدرس

3

1.97

1.05

0.93

1

جودة شرح املوضوع
جودة التقييا

3
1.71

1.68
1

1.07
ال ينلبق

ال ينلبق
0.85

ال ينلبق
1.35

جودة التقنيا التفاعلية
جودة دريبا املمارسة والتعليا

ال ينلبق
1

ال ينلبق
1

ال ينلبق
1

2.2
0.85

3
1.35

الفرص لتعلا أعمق

2

ال ينلبق

ال ينلبق

0.4

1

المعيار

الدرس
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النوع

العدد ()14

فيديو عرض الدرس
العدد ()67

فيديو الرسوم المتحركة

النشاط

العدد ()16

العدد ()14

المتوسط الحسابي اإلجمالي

2.14

1.41

1.04

1.05

1.54

التقدير

قوي

محدود

محدود

محدود

قوي

الترتيب

1

3

5

4

2

المعيار

الدرس

يتضح من جدول  )10أن وحدا التعلا الرقمية من
نوع " الدرس" كانت أكثر الوحدا حتقي ًقا ملعايري جودة
وحدا التعلا الرقمية إس حققت التقدير قو توسط
حراإل إحا بل  )2.14ويف الرت يب الثاين جاء
الوحدا من نوع "قيا نفرك" إس بل املتوسط احلراإل
 )1.54مما يدل على حتقق التقدير قو يف حني حققت
وحدا التعلا الرقمية من أنواع "فيديو عرض الدرس"
و"النشاط" و"فيديو الرسوم املتحركة" قدير حمدود إس بلغت
املتوسلا احلرابية هلا  )1.04 1.05 1.41على التوا .
و شري النتابص يف جدول  )10إىل أن وحدا التعلا
الرقمية من نوع "الدرس" حققت قديرا أعلى من األنواع
األ رى السيما يف معيار ّ "درجة التوافق مل أهداف الدرس"
و"جودة شرح املوضوع" فقد حققت التقدير متمييف ويعيفى
سلك إىل طبيعة الوحدة إس إهنا عبارة عن نر ة إلكرتونية
للدرس من الكتاب املقرر من جهة أ رى ي حظ أن
وحدا "الدرس" حققت التقدير حمدود يف معيار "جودة
دريبا املمارسة والتعليا" ويرجل سلك ألن حمتوى النر ة
االكرتونية يقتصر فقط على حمتوى الدرس وال يتضمن
مراجعة الفصل واال تبارا املقننة املتوفرة يف الكتاب املقرر.
وبالنربة ملعيار "الفرص لتعلا أعمق" فقد حتقق بالتقدير قو
يف وحدا "الدرس" إس كانت مهارة "التفكري الناقد" أكثر
رهورا يف حمتوى الدروس وختتلف هذه النتياة مل
املهارا
ً
دراسة العصيمي  )2013واليت شري إىل أن مهارا التفكري
الناقد ال توفر يف حمتوى كتاب العلوم امللور للصف األول
املتوسط بدرجة كافية.
كما مل ظهر "مهارا االستدالل التاريد " "وبناء
حاص مقبولة ونقد استدالال اآل رين" وقد يعود سلك

العدد ()54
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لعدم ضمني التاارب واالستقصاء من واقل احلياة يف حمتوى
وحدا "الدرس" وختتلف هذه النتياة مل دراسة الشهر
 )2017واليت شري إىل أن كتاب العلوم للصف األول
املتوسط يتضمن مهارا الكشف عن املغاللا بدرجة
متوسلة ومهارا الولول الستنتاجا وإعلاء فرريا
ووضل حلول مقرتحة بدرجة من فضة.
التوصيات:
بناء على نتابص الدراسة يولى ا يأيت:
 .1مراعاة وفري مرارا متفرعة يف الدرس الرقمي راعي
املرتويا امل تلفة للمتعلمني من ل دمص األنشلة
التفاعلية وا،فيفة.
 .2وضل األهداف التعليمية يف بداية الصفحة اخلالة
بالدرس الرقمي.
 .3العمل على صميا وحدا علا رقمية فاعلية تيح
فرلا أكرب ملمارسة التدريبا و قوية اجلوانب املعرفية
ً
واملهارية وفق أهداف مقرر العلوم وميكن االستفادة من
مراجعة الفصل واال تبارا املقننة املتوفرة يف كتاب العلوم
املقرر.
 .4ضمني وحدا علا رقمية تيح فرص التعلا العميق
مل التأكيد على مهارا التفكري الناقد وحل املشك
والعمل التعاوين والتوالل الفعال و علا كيفية التعلا
واالستدالل التاريد وميكن االستفادة من جتارب
االستقصاء من واقل احلياة املتوفرة يف كتاب العلوم
والتاارب يف كراسة التاارب العملية.
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بالتعليا اجلامعي الفلرليين .دراسا

المقترحات:
.1

.2

إجراء دراسا حول وافر معايري جودة وحدا
التعلا الرقمية يف ا،توى التعليمي الرقمي للمقررا
عموما واملتاحة عرب بوابة التعليا
الدراسية األ رى ً
الوطنية.
إجراء دراسا حول أ ر است دام الدروس الرقمية يف
مقررا العلوم على نمية مهارا التعلا العميق.

المراجع:
إبراهيا رضا إبراهيا؛ اجلربيت ياسر سيد؛ حممد فارعة حرن .)2013
معايري است دام كابنا التعلا .دراسا يف املناهص وطرس التدريس -
مصر .176-151 )193
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األردن .133-114 )7 3
اجلريو سهام سلمان  .)2015مدى أ ري است دام التكنولوجيا الرقمية
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.106-23 )168
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املرحلة
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املتوسلة .رسالة ماجرتري غري منشورة .كلية الرتبية جامعة الباحة

الباحة الرعودية.
شاهني جناة؛ النا مدحت؛ غنيا دعاء أغرلس  .)2014التحليل
البعد مل رجا عليا العلوم باست دام التقنيا الرقمية .امل ثر العلمي

الرادس عشر للامعية املصرية للرتبية العلمية :الرتبية العلمية -
موجها للتمييف .القاهرة مصر .168-131

الشع ن رافر 2018 .مارس  .)24باركود لربط املناهص الورقية
باالكرتونية .لحيفة مكة .س اسرتجاعي يف  2018/10/31من
https://makkahnewspaper.com/article/842437
الشقرة مها حممد؛ مشوط اعتدال عبداحلكيا  .)2017صور مقرتح قابا
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.235-221 )44
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وعلا النفس  -الرعودية .62-25 )34
طعيمة رشد أمحد  .)2004حتليل ا،توى يف العلوم اانرانية .القاهرة :دار
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Abstract: This study aimed to explore the extent to which the quality standards of the digital learning objects are achieved
in the digital lessons of the 7th grade science textbook. Also, it aimed to identify the most digital learning objects type that
meet the quality standards. The study population and sample consisted of all digital learning objects in the IEN National
Education Portal website, to which QR Codes are included in the student's 7th grade science textbook during the first semester
(1439-1440). To achieve the aims of the study, the descriptive analytical method was used through content analysis by using
a content analysis tool devolved in light of six Quality Standards of Digital Learning Objects according to "Achieve" rubrics.
In addition, face validity was assured, and reliability was calculated by using Holisti equation. The required and appropriate
statistical treatments were used to answer the study questions. Results showed that the quality standards of the digital
learning objects for the digital lessons of the 7th grade science textbook was achieved with a scale of "strong", with total mean
of (1.58). The standard of "Quality of Technological Interactivity" was the highest standards achieved with an average of
(2.6), while the standard of "Quality of Instructional and Practice Exercises" was the least with an average of (1.04). Also, the
results revealed that the digital learning objects of the type of "lesson" were the most achieved standards with an average of
(2.14), while the digital learning objects of the type of "animation video" were the least standards with a mean of (1.04).
Keywords: Digital Lessons, Digital Learning Objects, Quality Standards of Digital Learning Objects.
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فاعلية استراتيجية سنيبس ( )SNIPSفي تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالتجاه نحو التعلم لدى
طالب الصف الخامس االبتدائي
عبداهلل بن حامد الحامد
كلية الرتبية – جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
قدم للنشر 1440/6/5هـ  -وقبل 1440/9/7هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية اسرتاتيجية ) (SNIPSيف تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه حنو
التعلم لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي .واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب ،إذ متثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه
حنو تعلم مقرر الفقه .ومت تطبيق الدراسة على ( )44طالباً من طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض توزعوا بالتساوي على جمموعتني
إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية .وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي يف
االختبار التحصيلي ويف مقياس االجتاه لصاحل طالب اجملموعة التجريبية .كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التطبيق البعدي
والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي .مما يعين فاعلية استخدام اسرتاتيجية ) )SNIPSيف تدريس مقرر الفقه يف تنمية التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه
حنو التعلم لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجية  ،SNIPSمقرر الفقه ،التحصيل ،االجتاه ،االحتفاظ بالتحصيل.
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األوىل :ابدأ باألسئلة ) ،(Start with questionويرمز هلا
اختصاراً باحلرف ( :)Sويف هذه اخلطوة يسأل الطالب نفسه
أسئلة توضح ما يرمي إليه :مل انظر إىل هذه الوسيلة؟ ما نوع
املعلومات اليت سأركز فيها؟ فإذا كانت الوسيلة صوراً فإنه
يسأل :ما الذي تعرب عنه الصورة؟ وإذا كانت أشكاالً
وخمططات فيسأل :ما الذي متثله هذه األشكال واملخططات؟
وما الذي تتم مقارنته؟ وكيف جتري املقارنة؟
الثانية :دون ما ميكن تعلمه من اإلرشادات (Note what
) ،can be learned from Hintsويرمز هلا اختصاراً باحلرف
( :)Nويف هذه اخلطوة يقوم املتعلم بالبحث عن اإلرشادات
اليت ميكن أن تدل على معىن الوسيلة البصرية ،سواء يف العنوان
أو السطور أو األرقام أو األلوان .وهذا يعين تنشيط املعرفة
السابقة املتصلة باملوضوع.
الثالثة :حدد ما هو مهم )،(Identify what is important
ويرمز هلا اختصاراً باحلرف ( :)Iويف هذه اخلطوة جيري حتديد
الفكرة الرئيسة يف الشكل ،وحتديد حقيقتني أو أكثر ممثلتني
يف الشكل.
الرابعة :صلها بالنص ) ،(Plug it into the chapterويرمز هلا
اختصاراً باحلرف ( :)Pويف هذه اخلطوة يقوم الطالب بربط
النص املقروء بالوسيلة البصرية .وذلك بالتفكري يف العالقات
بني األفكار الرئيسة للنص املقروء وما تعرب عنه الوسيلة
البصرية.
اخلامسة :اشرح الوسيلة البصرية لشخص آخر (See If you
) ،can explain visual to someoneويرمز هلا اختصاراً
باحلرف ( :)Sوفيها يقوم الطالب بشرح الوسيلة البصرية
لشخص آخر أو لنفسه بصوت ٍ
عال؛ من خالل تفسري
الوسيلة وشرحها وإبراز مضامينها وداللتها على أفكار النص
املقروء ،وعالقة اإلشارات املوجودة بالنص املقروء.
والذي يظهر من عرض خطوات اسرتاتيجية  SNIPSأهنا مزيج
من اسرتاتيجيات متعددة؛ فهي تشمل االسرتاتيجيات اآلتية:

المقدمة:
يعد الفقه اإلسالمي أحد العلوم الشرعية املهمة اليت بذل هلا
جهودا كبرية دراسة وفهماً واسـتنباطاً وحتقيقاً،
أئمة اإلسالم
ً
مستندين يف ذلك على فهم عميق وأصيل للقواعد واألصول
الكلية للشريعة اإلسالمية .ونظراً الرتباط الفقه بأصول الدين
وأحكامه؛ كانت دراسته من أشرف العلوم ،فهو يتبوأ مكانة
عظيمة يف حياة الفرد واجملتمع ،إذ حيتاج املسلم إليه فـي مجيـع
أمور حياته ،ويف خمتلف مراحلها ،وحاجة املسلم إليه تكمن
يف أن هذا العلم يتناول التشريع اإلهلي يف مجيـع مسـائل احلياة
صغريها وكبريها ،خاصة أن حياة املسلم اليوم تفرض عليه أن
يعرف حكم الشرع يف األمور اجلديدة الطارئة يف هذا العصر.
ونظًرا ألمهية معرفة املسلمني بدينهم ،وضرورة تفقههم فيه،
ليتعلمـوا أحكامـه ،ويـؤدوا عبادهتم على أكمل وجه ،فإن
اململكة العربية السعودية ممثله بوزارة التعليم اهتمت بتدريس
منهجا
الفقـه فـي مجيع مراحل التعليم العام ،وجعلت له
ً
مستقال ولتدريسه أهدافًا تربوية خاصة.
ً
الدراسات (محدان2002 ،م؛ حنان
أوصت جمموعة من ِّ
وقد َ
راشد2005 ،م؛ احلبيب1425 ،ه) بأمهية تطبيق
االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الفقه ،وتشجيع املعلمني
على استخدامها ،لفاعليتها يف املوقف التدريسي بوجه عام.
وتعد اسرتاتيجية  SNIPSمن االسرتاتيجيات احلديثة اليت
أثبتت فاعليتها يف حتقيق الفهم واالستيعاب القرائي ورفع
مستوى التحصيل ،وهي اسرتاتيجية تقوم على تعزيز النصوص
املدروسة بالوسائل البصرية؛ إذ يتم االستعانة هبا يف فهم
النصوص املقروءة .وتشدد االسرتاتيجية على إبراز التمثيالت
البصرية اليت حيتويها النص القرائي واالستفادة منها يف فهمه
واستيعابه ،مبا يشمل اخلرائط والصور واألشكال واخلطوط
الزمنية (عطية.)2014 ،
وتشتمل اسرتاتيجية  SNIPSعلى مخس خطوات ،مت ترميزها
يف مخسة حروف يتشكل منها اسم االسرتاتيجية ،وهي على
النحو اآليت( :العدوان2016 ،؛ أبو الريش:)2015 ،

148

عبد اهلل بن حامد احلامد :فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه حنو التعلم لدى طالب...

من املكونات غري أنه يف اجلملة يعود إىل ثالث مهارات
أساسية هي :التخطيط ،ومراقبة الذات ،والتقومي (العتوم،
 .)2010ويتطلب تطبيق اسرتاتيجية  SNIPSأن يهتم الطلبة
كثرياً مبساءلة الذات ،ومتابعة وتقومي عمليات تعلمهم ذاتياً
(عطية.)2014 ،

 اسرتاتيجية تنشيط املعرفة السابقة).Knowledge strategy
 اسرتاتيجية التساؤل الذايت ).(Self-Questioning strategy اسرتاتيجية التدريس التباديل (Reciprocal Teaching(Activating Prior

)strategy

 اسرتاتيجية التفكري بصوت مسموع).strategy
ولعل بناء اسرتاتيجية  SNIPSهبذا الشكل كان حماولة
لرفع فاعلية االسرتاتيجية؛ إذ إن لكل اسرتاتيجية مزاياها
وعيوهبا ،ومن خالل مزج تلك االسرتاتيجيات يف سياق واحد
مدروس ،ميكن اخلروج بأكرب قدر ممكن من اإلجيابيات وتقليل
السلبيات إىل أقل قدر ممكن.
(Thinking Aloud

ثالثاً :التمثيل البصري للمعلومات:
يقصد بتمثيل املعرفة عملية حتويل املثريات واخلربات
املختلفة إىل ٍ
معان وأفكار ميكن استيعاهبا وترميزها وتسكينها
بطريقة منظمة لتصبح جزءًا من البنية املعرفية للفرد (الزيات،
 .)1998ويرى علماء النفس املعريف أن متثيل املعلومات يف
العقل البشري يتم يف صورتني (العتوم:)2010 ،
األوىل :متثيل املعلومات على أساس اإلدراك ،وفيه يتم متثيل
املعلومات كما وردت من خالل حواس اإلنسان ،وحينه
تتمايز املعلومات اللفظية عن املعلومات البصرية حبسب
ورودها على احلواس.
الثانية :متثيل املعلومات على أساس املعىن ،وفيه يتم حتويل
املدخالت احلسية إىل ٍ
معان تكون مبنزلة الرابط بني املدخالت
واملعىن القابل لالسرتجاع ،وتشري الدراسات إىل أن ذاكرة
املعاين أفضل من ذاكرة الرتاكيب اللغوية املباشرة ،كما أن
ذاكرة املعلومات البصرية (الصور) أفضل من ذاكرة املعلومات
اللفظية.
وتعد اسرتاتيجية  SNIPSذات فعالية كبرية يف حتقيق
الفهم القرائي لدى املتعلمني البصريني الذين مييلون إىل التعليم
البصري ،األمر الذي يتطلب قدرة عالية على املالحظة
والتمييز واملقارنة ،وإسناد النص القرائي بالوسائل البصرية ذات
الدالالت واملؤشرات اليت ميكن أن يسرتشد هبا املتعلم للوصول
إىل األفكار الرئيسة يف النص املقروء (عطية.)2014 ،
ويرتكز دور املعلم يف اسرتاتيجية  SNIPSباجلملة يف التوجيه
واإلرشاد والنمذجة خاصة يف خطوة الشرح بصوت ٍ
عال.
وميكن تفصيل دور املعلم يف اآليت( :العدوان2016 ،؛ اهلامشي
والدليمي:)2008 ،

المستند النظري الستراتيجية :SNIPS

تستند اسرتاتيجية  SNIPSعلى مبادئ نظرية عديدة،
ميكن إمجاهلا يف ثالثة مبادئ عامة على النحو اآليت:
أوالً :مبادئ بياجيه في التعلم البنائي:

تستند اسرتاتيجية  SNIPSعلى مبادئ بياجيه يف التعلم،
املتعلقة بعلم نفس النمو وعلم النفس املعريف .إذ يرى بياجيه
أن التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة تؤدي إىل إبداع املتعلم
لرتاكيب معرفية ومنظومات معرفية جديدة ،حتقق تفاعالً
ناجحاً مع املثريات البيئية احملسوسة ،واالستفادة مما اكتسبه
املتعلم من خربات وتوظيفها يف مواقف جديدة .ويؤكد بياجيه
على التعلم القائم على املعىن ،إذ تتفاعل املعرفة واخلربات
اجلديدة مع املعرفة السابقة للوصول إىل تراكيب معرفية
ومنظومات معرفية ذات معىن لدى املتعلم (خباري والقرش،
2014؛ الغامدي.)2011 ،
ثانياً :مبادئ التفكير فوق المعرفي:

املقصود بالتفكري فوق املعريف (أو التفكري ما وراء املعريف) هو
وعي الفرد بعملياته املعرفية بدالً من حمتوى هذه العمليات،
ويستخدم هذا الوعي الذايت يف السيطرة وحتسني العمليات
املعرفية (هبلول .)2003 ،ويشمل التفكري فوق املعريف جمموعة
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 .1تدريب املتعلمني على املهارات املعرفية وفوق املعرفية،
وتعزيزها من خالل الدروس.
 .2تزويد النصوص القرائية مبا يلزم من وسائل بصرية حتسن
طريقة تناول هذه النصوص.
 .3متكني املتعلمني من التمييز واالستنتاج لتكوين رأي مقنع
وثابت بدالً من سرد املعلومات.
 .4على املعلم أن يدرك أن االسرتاتيجية ليست غاية يف
ذاهتا ،بل هي وسيلة لتشكيل أطر فكرية تعتمد على
الرسومات والتوضيحات.
 .5يأخذ املعلم دور املراقب ،حبيث يصبح دوره استشارياً
وليس مصدراً للمعلومات.
 .6توفري وسائل التقومي الذايت لطالبه مبا يتماشى مع طبيعة
االسرتاتيجية وما يتطلبه التفكري فوق املعريف.
وتستعمل اسرتاتيجية  SNIPSكمدخل قرائي ذي مخس
خطوات لغرض تسهيل املعاجلة الفورية للنص املقروء من خالل
تفسري الوسائل البصرية ،وميكن استعمال هذه االسرتاتيجية مع
الطالب مستقلني أو مبساعدة املعلم ،وهي تالئم األنشطة
اجلماعية حتت رعاية املعلم (اهلامشي والدليمي.)2008 ،
ويرى حبيب اهلل ( )2000أن خطوات اسرتاتيجية
 SNIPSتعرب يف حقيقتها عن جمموعة مبادئ تقود القارئ إىل
فهم النص املقروء بصورة جيدة؛ مما يساعد املتعلمني على
التغلب على كثري من الصعوبات الدراسية.
ومع أن الدراسات حول استخدام اسرتاتيجية  SNIPSقليلة
وشحيحة فإهنا تربز فاعليتها يف تنمية التحصيل بشكل ظاهر.
فقد سعت دراسة أيب الريش ( )2015إىل معرفة أثر استخدام
اسرتاتيجييت  SNIPSو SQ3Rيف الفهم القرائي والتحصيل
واكتساب املفردات لدى طالبات الصف الرابع األساسي يف
فلسطني ،واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،ومتثلت
عينة الدراسة يف ( )123طالبة ،قسمت على ثالث
جمموعات ،جمموعتني جتريبيتني درست إحدامها باستخدام
اسرتاتيجية  ،SNIPSيف حني درست األخرى باستخدام
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اسرتاتيجية  ،SQ3Rوجمموعة ضابطة درست بالطريقة
التقليدية ،وضمت كل جمموعة من اجملموعات الثالث ()41
طالبة ،وأعدت الباحثة ثالثة اختبارات هي :اختبار الفهم
القرائي ،واختبار التحصيل ،واختبار اكتساب املفردات،
وحتققت الباحثة من صدق هذه االختبارات وثباهتا ،وأظهرت
نتائج الدراسة تفوق اجملموعتني التجريبيتني على اجملموعة
الضابطة يف الفهم القرائي ،والتحصيل واكتساب املفردات.
يف حني سعت دراسة الربيعي ( )2016ملعرفة أثر اسرتاتيجية
 SNIPSيف حتصيل طالبات الصف األول املتوسط ملبادئ علم
األحياء ومهارات التفكري البصري ،واستخدمت الباحثة املنهج
شبه التجرييب ذي اجملموعتني املتكافئتني ،ومتثلت أدوات
البحث يف اختبار حتصيلي واختبار مهارات التفكري البصري،
مت تطبيقه على عينه بلغت ( )80طالبة توزعن يف جمموعتني
بواقع ( 39طالبة) يف اجملموعة الضابطة و( 41طالبة) يف
اجملموعة التجريبية .وأظهرت الدراسة تفوق طالبات اجملموعة
التجريبية يف االختبار التحصيلي واختبار مهارات التفكري
البصري.
ويف السياق ذاته استهدفت دراسة العدوان ()2016
معرفة أثر تدريس مادة التاريخ باستخدام اسرتاتيجييت
) (SNIPSو) (K.W.L.H.يف التحصيل ومهارات التفكري
التحليلي لدى طالبات الصف العاشر األساسي يف األردن،
وتكونت عينة الدراسة من ( )90طالبة من طالبات الصف
العاشر األساسي يف مديرية الرتبية والتعليم يف لواء اجلامعة
للفصل الدراسي الثاين لعام ( )2015وزعت على ثالث
جمموعات ،ومتثلت أدوات الدراسة يف اختبار حتصيلي ومقياس
ملهارات التفكري التحليلي من إعداد الباحثة .وخلصت
الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها :فاعلية اسرتاتيجييت
) (SNIPSو) (K.W.L.H.يف التحصيل ومهارات التفكري
التحليلي لدى طالبات الصف العاشر األساسي.
أما دراسة الرحيماوي والقريشي ( )2016فسعت إىل التحقق
من أثر اسرتاتيجية  SNIPSيف اكتساب مفاهيم مادة العلوم
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التحصيل يف عموم املقررات الشرعية (البوسعيدي1995 ،؛
السهلي1422 ،؛ احلامد.)1429 ،
وأظهرت كثري من الدراسات أن من األسباب الرئيسة لضعف
التحصيل ما يتبعه املعلمون من طرائق تدريس تقليدية غري
فاعلة يف حتقيق األهداف املرجوة من تدريس الفقه (أبا مني،
 .)2012كما أظهرت دراسة عفيف ( )1429أن من أبرز
معوقات تدريس مواد الرتبية اإلسالمية يتمثل يف عدم إملام
معلمي العلوم الشرعية بطرائق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة.
وباملثل أكدت دراسة الشافعي ( )1404أن االقتصار على
الطريقة اإللقائية كان سبباً يف انصراف الطالب عن مقررات
الرتبية اإلسالمية .ويف سياق ذي صلة أظهرت دراسة املعجل
( )2000أن من أهم أسباب قلة اهتمام الطالب بدراسة مادة
التوحيد يعود للرتكيز على الطريقة اإللقائية وعدم التنويع يف
طرق التدريس.
الدراسات (الزغيب2007 ،م؛
أوصت جمموعة من ِّ
وقد َ
املالكي2008 ،م؛ القحطاين2009 ،م؛ علي1430 ،هـ)
بأمهية تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس الفقه،
وتشجيع املعلمني على استخدامها ،إذ أثبتت فاعليتها يف
امليدان الرتبوي ،وأسهمت بصورة فاعلة يف رفع مستوى حتصيل
الطالب وحتسني اجتاههم حنو دراسة مقرر الفقه.
ويف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة
عن السؤال الرئيس اآليت :ما فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف
تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه حنو
التعلم لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.

لدى طالب اخلامس االبتدائي ،واستخدم الباحثان املنهج
التجرييب ،ومتثلت أداة الدراسة يف اختبار حتصيلي طبق على
عينة بلغت ( )47طالباً من طالب الصف اخلامس يف مديرية
واسط العراقية ،بواقع ( )24طالباً للمجموعة التجريبية و()23
طالباً للمجموعة الضابطة ،وأظهرت الدراسة وجود فرق ذي
داللة إحصائية بني اجملموعتني يف اختبار اكتساب املفاهيم
لصاحل اجملموعة التجريبية.
واملتتبع للدراسات يف هذا اجملال يلحظ ندرة الدراسات حول
اسرتاتيجية  ،SNIPSوأهنا قد دخلت حيز التدريس حديثاً.
كما يلحظ -حبسب الدراسات السابقة -وجود فاعلية
للتدريس باسرتاتيجية  SNIPSيف رفع مستوى التحصيل
الدراسي .ولعل ذلك يعود إىل تركيز اسرتاتيجية  SNIPSعلى
تعزيز املوضوعات بالوسائل البصرية ،وإثارة األسئلة ،وتدوين ما
يتم تعلمه ،وحتديد األفكار املهمة ،والربط بني املعلومات،
والشرح والتحليل؛ كل ذلك يؤدي بالضرورة إىل تعزيز
التحصيل إجيابياً (العدوان .)2016 ،فيما يرى الرحيماوي
والقريشي ( )2016أن التشويق الذي تنطوي عليه اسرتاتيجية
 ،SNIPSومتحورها حول الطالب ،ومراعاهتا للفروق الفردية،
وتعزيزها للنصوص بالوسائل اإليضاحية البصرية؛ يسهم يف
رفع حتصيل املتعلمني.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من أمهية الفقه واالهتمام به من قبل وزارة التعليم ،إال
أن تدريس الفقه  -يف املراحل الدراسية عامة ،واملرحلة
االبتدائية خاصة  -مل حيقق األهداف املرجوة منه ،فقد أثبتت
جمموعة من الدراسات ضعف حتصيل الطالب للمفاهيم
الفقهية (وزان1414 ،؛ مسية أمحد1414 ،؛ اجلهيمي،
 ،)1421يف حني أظهرت دراسة املطرودي ( )2009أن
اكتساب طالب الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض
للمفاهيم الفقهية املقررة مل يتجاوز احلد األدىن املقبول تربوياً.
ولعل ذلك يتسق مع ما تؤكده دراسات أخرى من ضعف

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تنمية التحصيل يف مقرر
الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
 .2ما فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تنمية االجتاه لدراسة
مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
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الطالب وتتيح له التفاعل مع املعلم والطالب
واحملتوى.
 .2فتح اجملال إلجراء املزيد من البحوث والدراسات
املتعلقة بتدريس الفقه ،واستخدام اسرتاتيجية
 SNIPSيف تدريس العلوم الشرعية األخرى.

 .3ما فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف االحتفاظ بالتحصيل يف
مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
فروض الدراسة:
تتمثل فروض الدراسة يف الفروض اآلتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )∝≥0.05بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل يف مقرر الفقه
لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )∝≥0.05بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضابطة يف مقياس االجتاه حنو مقرر الفقه لدى
طالب الصف اخلامس االبتدائي.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )∝≥0.05بني التطبيق البعدي والتطبيق املؤجل يف
اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية.

ب .األهمية العملية:
 .1تطوير أساليب تدريس مناهج العلوم الشرعية
بصفة عامة وتدريس الفقه بصفة خاصة.
 .2مساعدة معلمي العلوم الشرعية يف تأدية مهامهم
التدريسية من خالل تقدمي دروس تعليمية
باستخدام اسرتاتيجية .SNIPS
 .3مساعدة الطالب يف التمكن من املفاهيم الفقهية
حتصيالً وفهماً وتطبيقاً.
حدود الدراسة:
متحورت الدراسة حول احلدود اآلتية:
 عينة من طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مدرسةالدرعية االبتدائية لتحفيظ القرآن الكرمي يف مدينة
الرياض.
 وحدة اإلمامة واالئتمام يف مقرر الفقه للصف اخلامساالبتدائي.
 مت تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي1439 /1438هـ.

أهداف الدراسة:
سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1تعرف فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تنمية التحصيل لدى
طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مقرر الفقه.
 .2تعرف فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تنمية االجتاه لدراسة
مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
 .3تعرف فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف االحتفاظ بالتحصيل
لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مقرر الفقه.

مصطلحات الدراسة:

استراتيجية :SNIPS

أهمية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة يف جانبني:

يعرف هبلول ( )2003اسرتاتيجية  SNIPSبأهنا" :مدخل
ِّ
قرائي ذو مخس خطوات ،تسهل املعاجلة الفورية للنص املقروء
من خالل تفسري الوسائل البصرية .وتركز بصفة خاصة على:
الصور ،واألشكال ،واملخططات ،واخلرائط ،واخلطوط الزمنية،
والتمثيالت البصرية األخرى" (ص.)28

أ .األهمية النظرية:
 .1تأيت هذه الدراسة استجابة ملا يطالب به الرتبويون
من ضرورة إعادة النظر يف أساليب وطرائق تدريس
العلوم الشرعية واعتماد الطرائق اليت تتمركز حول
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يعاد تطبيقه بصورة مكافئة للصورة األوىل ،من دون تعريض
الطلبة ألية خربات بني اختباري التحصيل واالحتفاظ"
(ص.)34
عرف الباحث االحتفاظ بالتحصيل يف هذه الدراسة
وي ِّ
إجرائياً بأنه :قدرة الطالب على استدعاء املعارف اليت درسها
خالل فرتة زمنية معينة ،ويقاس مبتوسط الدرجة اليت حيصل
عليها الطالب يف االختبار التحصيلي املؤجل والذي يتم بعد
مرور أربعة أسابيع من تطبيق االختبار التحصيلي البعدي.

ويعرف الباحث اسرتاتيجية  SNIPSإجرائياً بأهنا:
ِّ
جمموعة اخلطوات اليت يستخدمها الباحث يف تعليم الطلبة
عينة الدراسة لتحقيق التفاعل مع حمتوى مقرر الفقه للصف
اخلامس االبتدائي ،وفقاً للخطوات اآلتية :ابدأ باألسئلة،
الحظ ،حدد ،اربط ،اشرح.
التحصيل (:)Achievement
يعرف التحصيل يف االصطالح الرتبوي بأنه" :مدى
استيعاب الطالب ملا فعلوه من خربات معينة من خالل
مقررات دراسية ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب
باالختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض" (اللقاين واجلمل،
 ،2003ص.)84
عرف الباحث التحصيل يف هذه الدراسة إجرائياً بأنه:
وي ِّ
مقدار ما حيصل عليه طالب الصف اخلامس االبتدائي من
معارف متعلقة بدراسته للوحدة التاسعة من مقرر الفقه،
ويقاس ذلك إجرائياً مبتوسط الدرجة اليت حيصل عليها الطالب
يف اختبار التحصيل املعد من قبل الباحث.

منهج الدراسة:
مت استخدام املنهج شبه التجرييب لتعرف فاعلية املتغري
املستقل (املتمثل يف اسرتاتيجية  )SNIPSعلى العوامل املتغرية
(املتمثلة يف :التحصيل ،واالحتفاظ بالتحصيل ،واالجتاه حنو
دراسة مقرر الفقه) لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
ويف هذه الدراسة مت االسرتشاد بالتصميم شبه التجرييب الذي
يأخذ الشكل اآليت:
ع
ع

االتجاه (:)Attitude
يعرف االجتاه يف االصطالح الرتبوي بأنه" :املوقف الذي
يتخذه الفرد أو االستجابة اليت يبديها إزاء شيء معني ،أو
قضية معينة إما بالقبول أو الرفض ،نتيجة مروره خبربة معينة"
(شحاتة والنجار ،2003 ،ص.)13
عرف الباحث االجتاه يف هذه الدراسة إجرائياً بأنه:
وي ِّ
املواقف الذي يظهرها طالب الصف اخلامس االبتدائي حنو
دراسة مقرر الفقه بالقبول أو الرفض .ويقاس إجرائياً مبتوسط
الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من خالل استجابتهم
لعبارات مقياس االجتاه حنو دراسة مقرر الفقه الذي أعده
الباحث.

ت
ض

خ1
خ1

X
0

خ2
خ2

خ3

حيث إن :
 ع :يرمز للعشوائية يف التعيني. ت :يرمز للمجموعة التجريبية. ض :يرمز للمجموعة الضابطة.  :Xيرمز الستخدام املتغري املستقل (اسرتاتيجية .)SNIP  :0يرمز لعدم استخدام املتغري املستقل (االكتفاءبالطريقة التقليدية).
 خ :1يرمز لالختبار القبلي. خ :2يرمز لالختبار البعدي. -خ :3يرمز لالختبار املؤجل.

االحتفاظ بالتحصيل (:)Maintaining Achievement
عرف زاير ( )1999االحتفاظ بالتحصيل بأنه" :مقدار
املعلومات احملتفظ هبا لدى الطلبة للموضوعات اليت درست
خالل مدة التجربة ،يقدر بدرجات االختبار التحصيلي الذي
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أدوات الدراسة:

مجتمع الدراسة:

يف ضوء االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات
ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،قام الباحث ببناء أدوات
الدراسة ،ومتثلت أدوات الدراسة يف:
 اختبار حتصيلي من بناء الباحث. مقياس االجتاه حنو تعلم مقرر الفقه من بناء الباحث.وفيما يأيت تفصيل خطوات بناء أدوات الدراسة.

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الصف اخلامس
االبتدائي باملدارس احلكومية النهارية يف مدينة الرياض خالل
الفصل الثاين من العام الدراسي 1439 /1348هـ.
عينة الدراسة:
متثلت عينة الدراسة من جمموعتني متكافئتني من طالب
الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة الرياض ،مت اختيارمها
بالطريقة العشوائية العنقودية متعددة املراحل Multi-Stage
 ،Sampleوفق املراحل اآلتية:
 االختيار العشوائي ألحد مكاتب اإلشراف الرتبويالتابعة إلدارة التعليم يف مدينة الرياض؛ وقد وقع االختيار
العشوائي على مكتب اإلشراف الرتبوي يف الدرعية.
 االختيار العشوائي إلحدى املدارس االبتدائية التابعةملكتب الدرعية ،وقد وقع االختيار العشوائي على مدرسة
الدرعية لتحفيظ القرآن الكرمي.
 االختيار العشوائي للفصول الدراسية املمثلة جملموعيتالدراسة من املدرسة اليت وقع عليها االختيار ،وقد مثل
الصف (/5ب) اجملموعة التجريبية ،يف حني مثل الصف
(/5أ) اجملموعة الضابطة .وقد بلغ عدد أفراد عينة
الدراسة ( )44طالباً توزعوا بالتساوي على اجملموعتني
الضابطة والتجريبية.

أوالً :االختبار التحصيلي:

لإلجابة عـن السـؤالني األول والثالـث قـام الباحـث بإعـداد
اختبار حتصيلي ،وقد مت إعداد االختبار وفق اخلطوات اآلتية:
 :1تحديد الهدف من االختبار:

يهدف االختبار التحصـيلي إىل قيـاس حتصـيل طـالب الصـف
اخلـ ـ ــامس يف مقـ ـ ــرر الفقـ ـ ــه ،والتحقـ ـ ــق مـ ـ ــن فاعليـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام
اسـ ـرتاتيجية  SNIPSيف تنمي ــة التحص ــيل واالحتف ــاظ ب ــه ل ــدى
طالب الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الرياض.
 :2تحديد الوحدة الدراسية المناسبة:

مت اختي ــار الوح ــدة التاس ــعة يف مق ــرر الفق ــه للصـ ـف اخل ــامس
االبت ــدائي (اإلمام ــة واالئتم ــام) .وتش ــتمل الوح ــدة عل ــى أربع ــة
دروس .وقد مت اختيار تلك الوحدة ملناسبتها من حيث احلجم
واملضمون .أما من حيـث احلجـم فقـد احتـوت الوحـدة التاسـعة
علــى أربعــة دروس وهــي بــذلك أطــول وحــدات الكتــاب ،وهــذا
يســاعد يف إعطــاء التجربــة الوقــت الــالزم للتطبيــق وظهــور األثــر
املتوق ــع .وأم ــا م ــن حيـ ـث املض ــمون :فمض ــمون الوح ــدة يتعل ــق
بالص ــفة الفعلي ــة لص ــالة اجلماع ــة وموق ــف امل ــأموم م ــن اإلم ــام
وحاالته ،األمر الذي يستدعي تدعيم الشرح النظري بالوسـائل
البصرية املعززة خلربات الطالب.

متغيرات الدراسة:
 .1املتغري املستقل  Independent Variableومتثل يف
(التدريس باستخدام اسرتاتيجية .)SNIPS
 .2املتغريات التابعة  Dependent Variablesومتثلت يف:
التحصيل ،واالحتفاظ بالتحصيل ،واالجتاه حنو دراسة
مقرر الفقه.

 :3تحديد األهداف التعليمية المقصودة:

وفيهـ ــا مت حتليـ ــل املـ ــادة التعليميـ ــة للوحـ ــدة الدراسـ ــية احملـ ــددة،
وحتدي ـ ــد املض ـ ــامني املقص ـ ــود دراس ـ ــتها ،واملس ـ ــتويات التعليمي ـ ــة
املقص ـ ــودة يف ال ـ ــتعلم ،يف ص ـ ــياغة ذل ـ ــك يف أه ـ ــداف تعليمي ـ ــة
حمددة.
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 :4إعداد جدول مواصفات االختبار:

مت حتديــد مواصــفات االختبــار التحصــيلي تبع ـاً لن ـواتج الــتعلم
املســتهدفة يف الوحــدة الدراســية احملــددة ،كمــا يوضــحها اجلــدول
رقم (.)1

جدول 1

مواصفات االختبار التحصيلي
الدرس

تذكر

األول

1

الثاني

الثالث
الرابع

المجموع

فهم

تحليل

تطبيق

تركيب

تقويم

المجموع

3

6

2

5

5
4
2
8

4

4

8

1

2

5

3

9

24

 :5صياغة مفردات االختبار:
مت صــياغة أســئلة االختبــار مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد،
وبلغـ ــت فق ـ ـرات االختبـ ــار ( )24س ـ ـؤاالً ،حبيـ ــث تغطـ ــي مجيـ ــع
موضوعات الوحدة الدراسية ،وفق ما ورد يف جدول مواصفات
االختبار التحصيلي.

السـ ـ ـؤال لقي ـ ــاس اهل ـ ــدف ،وانتم ـ ــاء السـ ـ ـؤال ملس ـ ــتوى اهل ـ ــدف،
ووضوح الصياغة اللغوية للسـؤال .ويف ضـوء مـا أبـداه احملكمـون
من ملحوظات مت إجراء التعديالت املطلوبة.

 :8التجريب االستطالعي لالختبار التحصيلي:

بع ــد االنته ــاء م ــن إع ــداد االختب ــار التحص ــيلي وتعديل ــه يف
ض ــوء آراء احملكم ــني مت جتري ــب االختب ــار عل ــى عين ــة عش ـ ـوائية
عــددها ( )32طالب ـاً مــن طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي يف
مدرس ــة حمم ــد ب ــن جماه ــد االبتدائي ــة لتحف ــيظ الق ــرآن الك ــرمي،
وذل ـ ــك هب ـ ــدف التحق ـ ــق م ـ ــن مع ـ ــامالت الس ـ ــهولة والص ـ ــعوبة
والتمييــز ،وصــدق االختبــار ،وثباتــه .وقــد جــاءت علــى النحــو
اآليت:

 :6كتابة تعليمات االختبار:

بعـ ــد االنته ـ ــاء م ـ ــن ص ـ ــياغة األسـ ــئلة وترتيبه ـ ــا مت ـ ــت كتاب ـ ــة
تعليمـات االختبـار .هبـدف تعريــف الطالـب مبوضـوع االختبـار،
ومكوناتــه ،وكيفيــة اإلجابــة ع ـن االختبــار .والعمــل علــى هتيئ ـة
الطالب لالختبـار وإعطـائهم نـوع مـن االطمئنـان قبـل البـدء يف
االختبار .وبذلك يكون قد مت بناء االختبار يف صورته األولية.

أ -حساب معامل الصعوبة والسهولة:

 :7تحكيم االختبار التحصيلي:
للتحقق من صدق االختبـار التحصـيلي ،مت عرضـه بصـورته
األوليـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ــى جمموع ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن احملكم ـ ـ ـ ــني ،م ـ ـ ـ ــن ذوي اخل ـ ـ ـ ــربة
واالختصــاص بلــغ عــددهم أحــد عشــر حمكم ـاً؛ وذلــك إلبــداء
مرئي ــاهتم ح ــول مف ــردات االختب ــار م ــن حي ــث :م ــدى مناس ــبة
معامل الصعوبة =

وهــو عبــارة عــن حســاب نســبة الطــالب الــذين جييبــون عــن
الفقرة إجابة خاطئة من املفحوصني الـذين حـاولوا اإلجابـة عـن
هــذه الفقــرة ،وقــام الباحــث حبســاب معامــل الصــعوبة والســهولة
باستخدام املعادلة اآلتية (عالم:)2007 ،

عدد الطلبة الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة

ويتم حساب معامل السهولة من خالل املعادلة
اآلتية:

عدد الطلبة الذين حاولوا اإلجابة

×100

معامل السهولة=  -100معامل الصعوبة.
وقد كانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
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جدول 2
يبين معامل الصعوبة لالختبار التحصيلي
السؤال

اإلجابات الصحيحة

اإلجابات الخاطئة

معامل الصعوبة

معامل السهولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16
19
20
16
17
18
21
18
21
23
19
14
17
20
21
19
16
18
14
17
14
12
16
21

16
13
12
16
15
14
11
14
11
9
13
18
15
12
11
13
16
14
18
15
18
20
16
11

%50.0
%40.6
%37.5
%50.0
%46.9
%43.8
%34.4
%43.8
%34.4
%28.1
%40.6
%56.3
%46.9
%37.5
%34.4
%40.6
%50.0
%43.8
%56.3
%46.9
%56.3
%62.5
%50.0
%34.4

%50.0
%59.4
%62.5
%50.0
%53.1
%56.3
%65.6
%56.3
%65.6
%71.9
%59.4
%43.8
%53.1
%62.5
%65.6
%59.4
%50.0
%56.3
%43.8
%53.1
%43.8
%37.5
%50.0
%65.6

ب – حساب معامل التمييز:

يتبني من اجلدول رقم ( )2أن قيم معامل السهولة تراوحت
بـ ـ ـ ـ ــني ( %37.5إىل  ،)%71.9كمـ ـ ـ ـ ــا تراوحـ ـ ـ ـ ــت مع ـ ـ ـ ـ ــامالت
الصـ ـ ــعوبة بـ ـ ــني ( %28.1إىل  ،)%62.5ومجيـ ـ ــع هـ ـ ــذه القـ ـ ــيم
مقبولــة ،وتوضــح صــالحية االختبــار للتطبيــق امليــداين ،إذ يــرى
عالم ( )2007أنـه إذا كـان معامـل الصـعوبة أقـل مـن ()%30
يعـ ــد الس ـ ـؤال س ـ ــهالً ،أمـ ــا إذا زاد ع ـ ــن ( )%70يعـ ــد الس ـ ـؤال
صعباً.

يش ــري معام ــل التميي ــز إىل ق ــدرة املف ــردة عل ــى التميي ــز ب ــني
اجملمــوعتني العليــا والــدنيا ،وهــذا يعــين صــدق املفــردة يف حتقيــق
وظيفتهـ ــا يف االختبـ ــار ،وهـ ــي الدقـ ــة يف التمييـ ــز بـ ــني الطـ ــالب
املتف ـ ــوقني والض ـ ــعاف يف مس ـ ــتوى التحص ـ ــيل ،وق ـ ــام الباح ـ ــث
بتقســيم عينــة الدراســة االســتطالعية والبــالغ عــددها ( )32مــن
الطالب ،إىل ثالث جمموعات على النحو اآليت:
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 اجملموعة الثالثة ،وعددها ( )14طالباً ،وهي اجملموعةالوس ـ ــطى ،وه ـ ــي اجملموع ـ ــة ال ـ ــيت مت اس ـ ــتبعادها م ـ ــن
حساب معامل التمييز.
ومت حس ـ ـ ــاب معام ـ ـ ـل التميي ـ ـ ــز وف ـ ـ ــق املعادل ـ ـ ــة اآلتي ـ ـ ــة:

 اجملموع ــة األوىل ،ومتثـ ــل ( )%27مـ ــن إمجـ ــايل العينـ ــةاالســتطالعية ،وعــددها ( )9طــالب ،وهــي اجملموعــة
العليا.
 اجملموعـ ــة الثانيـ ــة ومتثـ ــل ( )%27مـ ــن إمجـ ــايل العينـ ــةاالســتطالعية ،وعــددها ( )9طــالب ،وهــي اجملموعــة
الدنيا.
معامل التمييز = (عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا) – (عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا)
عدد أفراد إحدى اجملموعتني
وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (.)3

جدول 3
حساب معامل التمييز
السؤال

المجموعة العليا

المجموعة الدنيا

معامل التمييز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7
8
5
6
7
8
9
6
5
5
6
7
9
8
7
6
6
6
5
8
6
8
7
8

2
1
2
3
0
1
1
1
2
1
2
3
6
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2

%55.6
%77.8
%33.3
%33.3
%77.8
%77.8
%33.3
%55.6
%33.3
%44.4
%44.4
%44.4
%33.3
%77.8
%66.7
%55.6
%44.4
%55.6
%44.4
%66.7
%55.6
%66.7
%55.6
%66.7

157

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 65الرياض (صفر1441ه ـ /أكتوبر 2019م)

ج -حساب االتساق الداخلي:

يتب ـ ــني م ـ ــن اجل ـ ــدول ( )3أن ق ـ ــيم مع ـ ــامالت التميي ـ ــز ق ـ ــد
تراوح ــت ب ــني ( )%77.8 ،%33.3وه ــي ق ــيم مقبول ــة ،وت ــدل
على أن االختبار التحصيلي لديه القدرة على التمييز بني أفـراد
عينة الدراسة.

مت التحق ـ ـ ــق م ـ ـ ــن االتس ـ ـ ــاق ال ـ ـ ــداخلي لفق ـ ـ ـ ـرات االختب ـ ـ ــار
التحصــيلي وذلــك حبســاب معــامالت ارتبــاط بريســون بــني كــل
فقــرة والدرجــة الكليــة لالختبــار ،وهــو مــا يوضــحه اجلــدول رقــم
(.)4

جدول 4
معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2
3

**0.622
**0.679
**0.770

13
14
15

**0.703
**0.768
**0.768

4
5
6
7
8
9
10
11
12

**0.548
**0.612
**0.752
**0.785
*0.461
**0.580
*0.406
**0.851
*0.402

16
17
18
19
20
21
22
23
24

**0.706
**0.812
**0.695
**0.495
*0.445
**0.716
**0.782
*0.412
*0.398

** دالة عند مستوى  0.01فأقل.

* دالة عند مستوى  0.05فأقل.

د -ثبات االختبار التحصيلي:

مـ ــن اجلـ ــدول السـ ــابق يتضـ ــح أن أغلـ ــب فق ـ ـرات االختبـ ــار
التحصـ ــيلي دالـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى ( ،)0.01وبعضـ ــها دال عنـ ــد
مســتوى دالــة ( ،)0.05وعلــى ذلــك يتضــح أن مجيــع الفق ـرات
املكون ــة لالختب ــار تتمت ــع بدرج ــة ص ــدق عالي ــة ،جتعل ــه ص ــاحلاً
للتطبيق امليداين.

للتحقــق مــن ثبــات مفــردات االختبــار مت اســتخدام معامــل
ألفا كرونباخ ،والتجزئـة النصـفية وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها
اجلدول رقم (.)5

جدول 5
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالختبار التحصيلي
البعد

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

معامل التجزئة النصفية

معامل الثبات الكلي

24

0.892

0.873

ه -تحديد الزمن المناسب لالختبار:

مــن خــالل النتــائج املوضــحة أعــاله يتضــح أن معامــل
الثبات الكلـي ( )0.892يف حـني بلـغ معامـل التجزئـة النصـفية
( )0.873وهي معامالت ثبات مرتفعة تربز صالحية االختبار
للتطبيق امليداين.

لتحدي ــد ال ــزمن املناسـ ــب لالختب ــار مت تطبي ــق املعادلـ ــة
اآلتية:
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استجابات الطالب ،ومعاجلتها يف عبارات املقياس بلغة
تناسب الطالب وطبيعة املقياس.

الوقت املناسب= (الزمن الذي استغرقه أول الطالب خروجاً +
الزمن الذي استغرقه آخر الطالب خروجاً) ÷ 2
وحيث إن أول الطالب فراغاً من أداء االختبار اسـتغرق ()30
دقيقة ،يف حني اسـتغرق آخـر الطـالب فراغـاً مـن أداء االختبـار
( )40دقيقة .وعليه فيكون الزمن املناسب لالختبار هو:
= ( 35 = 2 ÷ )40 + 30دقيقة.

 االطالع على بعض مقاييس االجتاه يف دراسات سابقة
واالستفادة منها.
 بناء املقياس على طريقة ليكرت ذي التدرج الثالثي.

 .3وصف المقياس في صورته األولية:

ثانياً :مقياس االتجاه نحو تعلم مقرر الفقه:

اشتمل املقياس على جزأين:
األول :وهو عبارة عن خطاب موجه للطالب يتضمن وصفاً
خمتصراً للمقياس وطريقة اإلجابة عنه ،وبعض التعليمات حوله،
وحثه على اإلجابة عن كامل فقرات املقياس ،وإشعاره باهلدف
من تطبيق املقياس ،وأن إجابته ال ترتبط مبستواه يف املقرر.
الثاين :ويتمثل يف ( )21عبارة ،منها مخس عشرة عبارة موجبة،
وست عبارات سالبة؛ جييب عنها الطالب حبسب ما يراه وفق
سلم تدريج يضم ثالثة بدائل (موافق ،ال أدري ،غري موافق)،
وعلى الطالب أن خيتار االستجابة اليت تعرب عن رفضه أو
موافقته جتاه مضمون العبارة.

قام الباحث ببناء مقياس االجتاه من خالل اخلطوات
اآلتية:
 .1تحديد الهدف من المقياس:
وقد حتدد اهلدف من املقياس يف التعرف على أثر دراسة
طالب الصف اخلامس االبتدائي ملقرر الفقه باستخدام
اسرتاتيجية  SNIPSعلى اجتاهاهتم حنو دراسة مقرر الفقه.

 .2صياغة عبارات المقياس:
اسرتشد الباحث يف صياغة عبارات املقياس بأمور تتمثل
فيما يأيت:
 مراجعة خصائص النمو لدى طالب املرحلة العمرية يف
مستوى طالب الصف اخلامس االبتدائي ،وأخذها بعني
االعتبار عند صياغة عبارات املقياس ،وطول العبارات،
والتوجيهات الالزمة هلا.
 طلب الباحث من عدد من طالب الصف اخلامس
االبتدائي (يقدر عددهم بعشرين طالباً من غري عينة
الدراسة) الكتابة عن شعورهم اإلجيايب أو السليب حنو
طريقة تدريس مقرر الفقه ،مع ترك احلرية هلم بالتعبري مبا
يرونه مناسباً من العبارات من إنشائهم .ومت جتميع

 .4تقدير عبارات المقياس:

يتم تصحيح عبارات املقياس وفقاً لآليت:
أوالً :العبارات الدالة على االجتاه املوجب :مت منح ثالث
درجات لإلجابة (موافق) ،ودرجتني لإلجابة (ال أدري)،
ودرجة واحدة لإلجابة (غري موافق).
ثانياً :العبارات الدالة على االجتاه السالب :مت منح ثالث
درجات لإلجابة (غري موافق) ،ودرجتني لإلجابة (ال أدري)،
ودرجة واحدة لإلجابة (موافق).

جدول 6
توزيع عبارات مقياس االتجاه
العبارات السلبية

20 ،18 ،14 ،8 ،5 ،2

العبارات اإلجيابية

21 ،19 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1
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 .5تحكيم المقياس:

بعد االنتهاء من إعداد املقياس وتعديله يف ضـوء آراء احملكمـني
مت جتريـب املقيــاس علــى عينــة عشـوائية عــددها ( )32طالبـاً مــن
طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي يف مدرســة حممــد بــن جماهــد
االبتدائيــة لتحفــيظ القــرآن الكــرمي ،وذلــك هبــدف التحقــق مــن
صدق املقياس ،وثباته .وقد جاءت النتائج على النحو اآليت:

للتحقق من صدق مقياس االجتاه مت عرضه بصـورته األوليـة
علـى جمموعــة مـن احملكمــني ،مــن ذوي اخلـربة واالختصــاص بلــغ
عـ ــددهم أحـ ــد عشـ ــر حمكم ـ ـاً؛ وذلـ ــك إلبـ ــداء مرئيـ ــاهتم حـ ــول
مفــردات املقيــاس مــن حيــث :مــدى مناســبة العبــارات ،ووضــوح
صياغتها .ويف ضوء ما أبداه احملكمون من ملحوظات مت إجراء
التعديالت املطلوبة.

أ -حساب االتساق الداخلي:
مت حسـ ــاب االتسـ ــاق الـ ــداخلي لفق ـ ـرات املقيـ ــاس وذلـ ــك
حبساب معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجـة الكليـة
للمقياس ،وهو ما يوضحه اجلدول رقم (.)7

 .6التجريب االستطالعي لمقياس االتجاه:

جدول 7
معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2
3

**0.713
**0.548
**0.665

12
13
14

**0.616
**0.664
**0.606

4
5
6
7
8
9
10

**0.697
**0.591
*0.432
**0.639
**0.715
**0.645
*0.338

15
16
17
18
19
20
21

*0.392
**0.415
**0.603
**0.649
**0.626
*0.414
**0.895

11

**0.614

** دالة عند مستوى  0.01فأقل.

* دالة عند مستوى  0.05فأقل.

من اجلدول رقم ( )7يتضح أن أغلب فقرات املقياس دالة عند
مســتوى ( ،)0.01وبعضــها دال عنــد مســتوى دالــة (،)0.05
وعلــى ذلــك يتضــح أن مجيــع الفق ـرات املكونــة للمقيــاس تتمتــع
بدرجة صدق عالية ،وجتعله صاحلاً للتطبيق امليداين.

للتحقق من ثبات مفردات مقياس االجتاه مت استخدام
معامل ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية وجاءت النتائج كما
يوضحها اجلدول رقم (.)8

ب -ثبات مقياس االتجاه:

جدول 8
معامالت ثبات مقياس االتجاه
البعد

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

معامل التجزئة النصفية

معامل الثبات الكلي

21

0.903

0.886
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 oالتقنيات التعليمية.
 oالتقومي.
وقد مت عرض دليل املعلم يف صورته األولية على جمموعة
من املختصني باملناهج وطرق التدريس وبتعليم العلوم الشرعية،
بلغ عددهم أحد عشر شخصاً ،لالطالع عليه وإبداء املرئيات
وامللحوظات حياله ،من حيث مناسبته وكفايته وصدق
مضمونه ،وتقدمي االقرتاحات لتحسينه باحلذف واإلضافة
والتعديل .وقد أخذ الباحث مبا أبداه احملكمون من ملحوظات
وتوجيهات وتعديالت مقرتحة ذات وجاهة ،ومن يف مت بناء
الدليل يف صورته النهائية.

من خالل جدول ( )8يتضح أن معامل الثبات الكلي
ملقياس االجتاه بلغ ( ،)0.903يف حني بلغ معامل التجزئة
النصفية ()0.886؛ وهي معامالت ثبات مرتفعة ،توضح
صالحية املقياس للتطبيق امليداين.

دليل المعلم:

قام الباحث ببناء دليل إرشادي للمعلم يضم جمموعة من
التوجيهات حول تطبيق االسرتاتيجية التدريسية ،وقد اشتمل
الدليل على ما يأيت:
 مقدمة عامة. نبذة تعريفية خمتصرة باسرتاتيجية  SNIPSوخطواهتاوأغراضها ومتطلبات تطبيقها ودور املعلم فيها.
 التوزيع الزمين لدروس الوحدة. الدروس التعليمية :واشتمل كل درس من الدروس األربعةعلى العناصر اآلتية:
 oاألهداف التعليمية.
 oالتمهيد.
 oالتدريس واشتمل على اخلطوات اآلتية( :ابدأ
دون ما ميكن تعلمه من اإلرشادات،
باألسئلةِّ ،
حدد ما هو مهم ،صلها بالنص ،اشرح الوسيلة
ِّ
البصرية لشخص آخر).
 oالنشاطات التعليمية.

التطبيق الفعلي (الميداني) ألدوات الدراسة:
وقد تضمن ذلك اإلجراءات اآلتية:
 :1التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:

مت تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه على مجيع
أفراد عينة الدراسة ،وقد سبق ذلك توضيح الغرض من
الدراسة ،وقراءة التعليمات لكل مقياس على حدة .وللتحقق
من مدى تكافؤ طالب اجملموعتني وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مقرر الفقه،
قام الباحث بتطبيق اختبار ت ) ،(T-testوجاءت النتائج
كما تظهر يف اجلدول رقم (.)9

جدول 9
داللة الفروق بين متوسطات درجات تحصيل المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ولمقياس االتجاه
مكونات االختبار التحصيلي

مجموعات

عدد

الطالب

الدرجات

الدرجة الكلية لالختبار
التحصيلي
الدرجة الكلية ملقياس االجتاه

اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية

22
22
22
22

8.77
8.68
36.05
36.86

الدراسة

متوسط

وبالنظر إىل اجلدول ( )9يتضح عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني أفراد اجملموعة
التجريبية وأفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار

درجات

مستوى

االنحراف
المعياري

قيمة

(ت)

الحرية

0.837
غري دالة
0.500
غري دالة

1.445
1.460
4.9998
2.6240

0.208

42

0.680

42

الداللة

التحصيلي ومقياس االجتاه ،إذ بلغت قيم مستوى الداللة
( )0.837و( )0.500على الرتتيب ،وهي قيم غري دالة
إحصائياً ،مما يبني تكافؤ اجملموعتني يف التحصيل الدراسي
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 :3التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:

واالجتاه حنو مقرر الفقه؛ ومن يف صالحية اجملموعتني إلجراء
التجربة.

بعد الفراغ من تدريس الوحدة التعليمية ،قام الباحث
بتطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه على مجيع الطالب
أفراد عينة الدراسة .وقد كان الفاصل بني التطبيق القبلي
والتطبيق البعدي ألدوات الدراسة مدة (أربعة أسابيع دراسية).

 :2تدريس الوحدة التعليمية:
مت تدريب أحد املعلمني األكفاء ممن حيمل درجة الدكتوراه
يف مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية على اسرتاتيجية
 .SNIPSوقام مشكوراً بتدريس الوحدة التعليمية احملددة
لطالب اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،يف حني مت
تدريس طالب اجملموعة التجريبية باستخدام اسرتاتيجية
 .SNIPSوقد استغرق تدريس الوحدة أربعة أسابيع دراسية،
بواقع حصة دراسية واحدة أسبوعياً.

 :4التطبيق المؤجل لالختبار التحصيلي:

بعد مرور أربعة أسابيع دراسية على إجراء االختبار البعدي
قام الباحث جمدداً بتطبيق االختبار التحصيلي على طالب
اجملموعة التجريبية .وبعد الفراغ من التطبيق الفعلي ألدوات
الدراسة ،مت ترتيب البيانات استعداداً ملعاجلتها إحصائياً.
واجلدول رقم ( )10يبني توقيت التطبيق امليداين إلجراءات
الدراسة.

جدول 10
يبين توقيت التطبيق الميداني إلجراءات الدراسة
األسبوع

اإلجراء

التاريخ

األول
الثاين
الثالث

التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
التطبيق القبلي ملقياس االجتاه
الدرس األول
الدرس الثاين

1439 / 6 / 14هـ
1439 / 6 / 17هـ
1439 / 6 / 24هـ

الرابع
اخلامس

الدرس الثالث
الدرس الرابع

1439 / 7 / 2هـ
1439 / 7 / 9هـ

الثامن

التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
التطبيق البعدي ملقياس االجتاه
التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي

1439 / 7 / 16هـ

إجراءات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

1439 / 8 / 16هـ

بتطبيق األدوات على جمموعة من جمتمع الدراسة غري
الداخلني يف العينة ،ومن يف بناء األدوات يف صورهتا
النهائية يف ضوء معطيات التحكيم والتجريب
االستطالعي.
 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة ،والتأكد من تكافؤ أفراد
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف املتغريات موطن
الدراسة.

 االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة يف
جمال الدراسة.
 إعداد أدوات الدراسة يف صورهتا األولية.

 حتكيم أدوات الدراسة.
 التجريب االستطالعي ألدوات الدراسة وحساب
معامالت الصدق والثبات والتمييز والصعوبة ،وذلك
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 تدريس الوحدة التاسعة من مقرر الفقه للصف اخلامس
االبتدائي؛ فقد مت تدريس اجملموعة الضابطة بالطريقة
التقليدية ،يف حني مت تدريس اجملموعة التجريبية
باستخدام اسرتاتيجية .SNIPS

 اختبار (ت) للعينة املرتابطة
 ،)Statisticsهبدف التعرف على الفروق ذات الداللة
اإلحصائية يف درجات اجملموعة التجريبية بالنسبة للتطبيق
البعدي واملؤجل لالختبار التحصيلي.
2
 مت استخدام معادلة مربع إيتا ( )Eta Squared( )η
لتحديد حجم تأثري املتغري املستقل على املتغريات
التابعة.

 مناقشة النتائج.

أوالً :اإلجابة ة ةةة عة ة ةةن السة ة ةةؤال األول ونصة ة ةةه :مة ة ةةا فاعلية ة ةةة

( Paired Samples

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة.
 التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي ،وذلك بعد مرور
مدة شهر كامل من تاريخ التطبيق البعدي.
 مجع البيانات وترتيبها وحتليلها واستخراج النتائج.

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

استراتيجية  SNIPSفي تنمية التحصيل في مقرر الفقه لدى

أساليب المعالجة اإلحصائية:

طالب الصف الخامس االبتدائي؟

تبعاً لطبيعة الدراسة ،ولإلجابة عن تسـاؤالهتا ،مت اسـتخدام
األساليب اإلحصائية اآلتية:
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

لإلجاب ـ ــة ع ـ ــن الس ـ ـ ـؤال األول والتع ـ ــرف عل ـ ــى فاعلي ـ ــة
اسـ ـرتاتيجية  SNIPSيف تنمي ــة التحص ــيل يف مق ــرر الفق ــه ل ــدى
طالب الصف اخلامس االبتـدائي قـام الباحـث بصـياغة الفـرض
األول ونصه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللـ ــة ( )∝≥0.05بـ ــني متوسـ ــط درجـ ــات اجملموعـ ــة التجريبيـ ــة
واجملموعــة الضــابطة يف اختبــار التحصــيل يف مقــرر الفقــه لــدى
طالب الصف اخلامس االبتدائي.
وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )∝≥0.05بني متوسط درجات
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل يف
مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي ،قام
الباحث باستخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة
()Independent Samples Test؛ لتوضيح داللة الفروق بني
متوسطات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
لالختبار التحصيلي ،وجاءت النتائج على النحو املبني يف
جدول (.)11

 معامل السهولة والصعوبة للتعرف على مدى سهولة أو
صعوبة االختبار التحصيلي ،ومناسبته للتطبيق امليداين.
 معامل التمييز للتعرف على قدرة االختبار التحصيلي
على التمييز بني الطالب ذوي املستوى املرتفع
واملنخفض يف مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر الفقه.
 معامل الثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أدايت
الدراسة.
 معامل االرتباط بريسون حلساب صدق أدايت الدراسة.
 اختبار (ت) للعينات املستقلة ( Independent Samples
 ،)Testللتعرف على الفروق يف درجات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي
ألدايت الدراسة.
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جدول11
اختبار (ت) للعينات المستقلة ( )Independent Samples Testلتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
دروس االختبار

المجموعة

عدد

الطالب

الدرجات

الدرس األول

اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

2.23
4.82
2.00
3.05
4.64
7.41
1.68
4.05
10.55
19.32

التحصيلي

الدرس الثاين
الدرس الثالث
الدرس الرابع
الدرجة الكلية

متوسط

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

درجات

مستوى

مربع إيتا

0.813
0.907
0.535
0.844
1.002
0.734
0.646
0.899
1.535
2.169

9.980-

42

4.909-

42

10.469
10.016
15.488

42

*0.00
دالة
*0.00
دالة
*0.00
دالة
*0.00
دالة
*0.00
دالة

0.703

* فروق دالة عند مستوى ()0.05

بالنظر إىل اجلدول ( )11يتضح ما يأيت:
أوالً :تفوق طالب اجملموعة التجريبية على طالب اجملموعة
الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي يف مقرر الفقه
عند الدروس مستقلة ،إذ بلغ متوسط درجات اجملموعة
التجريبية يف الدروس األربعة مستقلة (،7.41 ،3.05 ،4.82
 )4.05على الرتتيب ،يف حني بلغ متوسط درجات اجملموعة
الضابطة يف الدروس األربعة ()1.68 ،4.64 ،2.00 ،2.23
على الرتتيب ،كما يتبني أن مستوى الداللة ( )0.00وهي
قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01مما يظهر
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب
اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق
البعدي لالختبار التحصيلي يف مقرر الفقه عند الدروس
األربعة لصاحل اجملموعة التجريبية ،وبذلك يكون قد مت التأكد
من خطأ الفرض األول جزئياً.

الحرية

42
42

الداللة

() η
2

0.365
0.723
0.705
0.851

اجملموعة الضابطة ( ،)10.55كما يتبني أن مستوى الداللة
( )0.00وهي قيمة دالة إحصائياً ،مما يظهر وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية
وطالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي كليًا لصاحل اجملموعة التجريبية .وبذلك يكون قد
مت التأكد من خطأ الفرض األول بشكل كامل ،وقبول الفرض
البديل.

وللتعرف على حجم أثر استخدام اسرتاتيجية  SNIPSيف
تنمية التحصيل يف مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس

االبتدائي ،قام الباحث باستخدام معادلة (مربع إيتا) ()η2

واليت تستخدم لتحديد درجة أمهية النتيجة اليت ثبت وجودها
إحصائياً ،بالتطبيق على قيم (ت) املستخرجة من اجلدول
( )11املتعلق بالفرض األول ،الذي مت صياغته والتحقق منه،
وقد بلغت قيم مربع إيتا للدروس (األول ،الثاين ،الثالث،
الرابع) ( )0.71 ،0.72 ،0.37 ،0.70على الرتتيب ،كما
بلغت قيمة مربع إيتا بالنسبة جلميع دروس االختبار التحصيلي
كليًا ( )0.85وهي قيم تتجاوز القيمة الدالة على األمهية
الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث الرتبوية والنفسية

ثانياً :تفوق طالب اجملموعة التجريبية على طالب
اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
كليًا ،إذ بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف مجيع
دروس االختبار ( ،)19.32يف حني بلغ متوسط درجات
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لإلجاب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن السـ ـ ـ ـؤال الث ـ ـ ــاين والتع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى فاعلي ـ ـ ــة
اسـ ـرتاتيجية  SNIPSيف تنمي ــة االجت ــاه حن ــو دراس ــة مق ــرر الفق ــه
لــدى طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي قــام الباحــث بصــياغة
الفرض الثاين ونصه :ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد
مسـ ــتوى داللـ ــة ( )∝≥0.05بـ ــني متوسـ ــط درجـ ــات اجملموعـ ــة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقيـاس االجتـاه حنـو مقـرر الفقـه
لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي.
وللتع ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ــا إذا ك ـ ــان هن ـ ــاك ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى دالل ـ ــة ( )∝≥0.05ب ـ ــني متوس ـ ــطي
درج ـ ــات اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة واجملموع ـ ــة الض ـ ــابطة يف مقي ـ ــاس
االجتاه حنو مقرر الفقه لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي،
ق ـ ـ ــام الباح ـ ـ ــث باس ـ ـ ــتخدام اختب ـ ـ ــار (ت) للعين ـ ـ ــات املس ـ ـ ــتقلة
()Independent Samples Test؛ لتوضــيح داللـة الفــروق بــني
متوس ــطات اجملموع ــة التجريبي ــة والض ــابطة يف التطبي ــق البع ــدي
ملقيــاس االجتــاه حنــو مقــرر الفقــه ،وجــاءت النتــائج علــى النحــو
املبني يف جدول رقم (.)12

ومقدارها (( )0.14السردي)2012 ،؛ مما يدل على وجود
أثر بدرجة كبرية ،ومهم تربوياً الستخدام اسرتاتيجية SNIPS
يف تنمية مستوى التحصيل الدراسي يف مقرر الفقه لطالب
الصف اخلامس االبتدائي مبدينة الرياض .وهذا يتماشى مع ما
أبرزته الدراسات السابقة ،كدراسة أيب الريش (،)2015
ودراسة الربيعي ( ،)2016ودراسة العدوان ( ،)2016ودراسة
الرحيماوي والقريشي ( ،)2016إذ أظهرت مجيعها فاعلية
اسرتاتيجية  SNIIPSيف تنمية التحصيل الدراسي .ولعل تركيز
اسرتاتيجية  SNIPSعلى تعزيز املوضوعات بالوسائل البصرية،
وإثارة األسئلة ،وتدوين ما يتم تعلمه ،وحتديد األفكار املهمة،
والربط بني املعلومات ،والشرح والتحليل؛ كل ذلك يؤدي
بالضرورة إىل تعزيز التحصيل إجيابياً (العدوان.)2016،
ثانياً :اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :ما فاعلية
استراتيجية  SNIPSفي تنمية االتجاه نحو دراسة مقرر
الفقه لدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟

جدول 12
اختبار (ت) للعينات المستقلة ( )Independent Samples Testلتوضيح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو مقرر الفقه
مقياس االتجاه

نحو مقرر الفقه
الدرجة الكلية
للمقياس

متوسط

المجموعة

عدد

الطالب

الدرجات

اجملموعة الضابطة
اجملموعة التجريبية

22
22

37.77
52.45

االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

درجات

مستوى

مربع إيتا

5.2819
3.8139

10.570-

42

*0.00
دالة

0.727

* فروق دالة عند مستوى ()0.05

الحرية

الداللة

() η
2

درجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف
التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه لصاحل اجملموعة
التجريبية ،وبذلك يكون قد مت التأكد من خطأ الفرض الثاين،

بالنظر إىل اجلدول ( )12يتضح تفوق طالب اجملموعة
التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
ملقياس االجتاه حنو مقرر الفقه للصف اخلامس االبتدائي ،إذ
بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية على املقياس
( ،)52.45يف حني بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة
( ،)37.77عند درجة حرية ( ،)42وبلغ مستوى الداللة
( )0.00وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة (،)0.01
مما يظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي

وقبول الفرض البديل.

وللتعرف على حجم أثر استخدام اسرتاتيجية  SNIPSيف
تنمية االجتاه حنو دراسة مقرر الفقه لدى طالب الصف
اخلامس االبتدائي ،قام الباحث باستخدام معادلة (مربع إيتا)
( )η2واليت تستخدم لتحديد درجة أمهية النتيجة اليت ثبت
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ولعل التشويق الذي تنطوي عليه اسرتاتيجية ،SNIPS
ومتحورها حول الطالب ،ومراعاهتا للفروق الفردية ،وتعزيزها
للنصوص بالوسائل اإليضاحية البصرية (الرحيماوي والقريشي،
)2016؛ يسهم يف تنمية اجتاه الطالب حنو تعلم مقرر الفقه.

وجودها إحصائياً ،بالتطبيق على قيم (ت) املستخرجة من
اجلدول ( )12املتعلق بالفرض الثاين ،الذي مت صياغته
والتحقق منه ،وقد بلغت قيمة مربع إيتا ملقياس االجتاه حنو
مقرر الفقه ( ،)0.73وهي تتجاوز القيمة الدالة على األمهية
الرتبوية للنتائج اإلحصائية يف البحوث الرتبوية والنفسية
ومقدارها (( )0.14السردي)2012 ،؛ مما يدل على وجود
أثر بدرجة كبرية ،ومهم تربوياً الستخدام اسرتاتيجية SNIPS
يف تنمية االجتاه حنو دراسة مقرر الفقه لطالب الصف اخلامس
االبتدائي مبدينة الرياض.
ومل يقف الباحث علـى دراسـات مباشـرة يف أثـر اسـرتاتيجية
 SNIPSعلــى االجتــاه حنــو الــتعلم ،ولكــن نتــائج الدراســة احلاليــة
تتماشى مع ما أظهرته الدراسات عن أثر اسرتاتيجيات التفكري
فــوق املع ـريف علــى االجتــاه حنــو الــتعلم بعامــة ،كدراســة الزبيــدي
( ،)2013ودراسة هناء حممد ( ،)2006ودراسة سـلوى بصـل
( ،)2011ودراسة هبة السيد ( .)2012واليت أظهرت مجيعهـا
فاعليــة اسـرتاتيجيات التفكــري فــوق املعــريف يف تنميــة االجتــاه حنــو
التعلم.

ثالث ة ةاً :اإلجابة ةةة عة ةةن السة ةةؤال الثالة ةةث ونصة ةةه :مة ةةا فاعلية ةةة

استراتيجية  SNIPSفي االحتفاظ بالتحصيل في مقرر الفقه
لدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟

لإلجابـ ـ ــة عـ ـ ــن الس ـ ـ ـؤال الثالـ ـ ــث ،والتعـ ـ ــرف علـ ـ ــى فاعليـ ـ ــة
اس ـ ـرتاتيجية  SNIPSيف االحتفـ ــاظ بالتحصـ ــيل يف مقـ ــرر الفقـ ــه
لــدى طــالب الصــف اخلــامس االبتــدائي قــام الباحــث بصــياغة
الفرض الثالث ونصه :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مس ـ ــتوى دالل ـ ــة ( )∝≥0.05ب ـ ــني التطبي ـ ــق البع ـ ــدي والتطبي ـ ــق
املؤجل يف اختبار التحصيل للمجموعة التجريبية.
وللتحقق من مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد
مس ـ ــتوى دالل ـ ــة ( )∝≥0.05ب ـ ــني التطبي ـ ــق البع ـ ــدي والتطبي ـ ــق
املؤجـ ــل يف اختبـ ــار التحصـ ــيل للمجموعـ ــة التجريبيـ ــة اسـ ــتخدم
الباح ــث اختب ــار (ت) للعين ــة املرتابط ــة ( Paired Samples

 .)Statisticsوجاءت النتائج كما تظهر يف اجلدول (.)13

جدول 13
اختبار (ت) للعينة المترابطة ( )Paired Samples Statisticsداللة الفروق بن متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
والمؤجل لالختبار التحصيلي
دروس االختبار

المجموعة التجريبية

عدد

الطالب

الدرجات

الدرس األول

التطبيق البعدي
التطبيق املؤجل
التطبيق البعدي
التطبيق املؤجل
التطبيق البعدي
التطبيق املؤجل
التطبيق البعدي
التطبيق املؤجل
التطبيق البعدي
التطبيق املؤجل

22

4.82
4.59
3.05
2.91
7.41
7.27
4.05
3.82
19.32
18.59

التحصيلي

الدرس الثاين
الدرس الثالث
الدرس الرابع
الدرجة الكلية
لالختبار

22
22
22
22

متوسط
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االنحراف
المعياري

قيمة (ت)

درجات

مستوى

0.907
0.796
0.844
0.526
0.734
0.703
0.899
0.664
2.169
1.333

1.000

21

0.720

21

0.720

21

0.865

21

1.502

21

0.329
غري دالة
0.480
غري دالة
0.480
غري دالة
0.397
غري دالة
0.148
غري دالة

الحرية

الداللة

مربع إيتا
() η
2

0.693
0.435
0.709
0.736
0.891
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والتحق ــق من ــه ،وق ــد بلغ ــت ق ــيم (مرب ــع إيت ــا) لل ــدروس األربع ــة
( )0.74 ،0.71 ،0.43 ،0.69عل ـ ــى الرتتي ـ ــب ،كم ـ ــا بلغ ـ ــت
قيمـة مربــع إيتــا بالنســبة جلميــع دورس االختبــار التحصــيلي كليًــا
( )0.89وهــي قــيم تتجــاوز القيمــة الدالــة علــى األمهيــة الرتبويــة
للنتـ ــائج اإلحصـ ــائية يف البحـ ــوث الرتبويـ ــة والنفسـ ــية ومقـ ــدارها
(( )0.14الســردي)2012 ،؛ ممــا يــدل علــى وجــود أثــر بدرجــة
كب ـ ـ ــرية ،ومه ـ ـ ــم تربوي ـ ـ ـ ـاً الس ـ ـ ــتخدام اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية  SNIPSيف
االحتفــاظ بالتحصــيل الدراســي يف مقــرر الفقــه لطــالب الصــف
اخلامس االبتدائي مبدينة الرياض.
ومل يقف الباحث على دراسات مباشرة يف أثر اسرتاتيجية
 SNIPSعلى االحتفاظ بالتحصيل ،ولكن نتائج الدراسة
احلالية تتماشى مع ما أظهرته الدراسات عن أثر اسرتاتيجيات
التفكري فوق املعريف على االحتفاظ بالتحصيل ،كدراسة عالية
عليمات ( ،)2018ودراسة شوق واحملوييت وأيب القاسم
( ،)2016ودراسة الصباغ ( ،)2011ودراسة إميان عبداهلل
( ،)2010واليت أظهرت مجيعها فاعلية اسرتاتيجيات التفكري
فوق املعريف يف تنمية االحتفاظ بالتحصيل الدراسي.
ولع ــل ذل ــك يع ــود مل ــا تؤك ــد علي ــه اسـ ـرتاتيجية  SNIPSم ــن
إجـراءات تعــزز االحتفــاظ املطــول بالتحصــيل .ومنهــا اســتنطاق
اخل ـربات الســابقة لربطهــا ب ـاخلربات الالحقــة وإدخاهلــا يف البنــاء
املعــريف للطالــب ،وذلــك مــن خــالل التســاؤل الــذايت والــذي يــتم
عـ ـ ــرب خطـ ـ ــوة (ابـ ـ ــدأ باألسـ ـ ــئلة) .وتوظيـ ـ ــف التمثيـ ـ ــل البصـ ـ ــري
للمعلومات واملعارف من خالل استخدام الوسائل البصرية عرب
خطــوة (اربــط بالوســيلة) .والــوعي بالعمليــات التعلميــة واملتمثــل
يف خطوة (حدِّد) .ومشاركة املعرفة مع الرفقاء من خالل إعادة
شرح الوسـيلة البصـرية لآلخـرين عـرب خطـوة (اشـرح) .كـل ذلـك
من شأنه أن يعزز االحتفاظ املطول بالتحصيل.

بالنظر إىل اجلدول ( )13يتضح ما يأيت:
أوالً :يتبني تقارب متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي ،إذ بلغ
متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل لالختبار
يف الدروس األربعة ( )3.82 ،7.27 ،2.91 ،4.59على
الرتتيب ،يف حني بلغ متوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي
( )4.05 ،7.41 ،3.05 ،4.82على الرتتيب ،عند درجة
حرية ( ،)21كما يتبني أن مستوى الداللة ( ،)0.329وهي
قيمة غري دالة إحصائياً؛ مما يظهر عدم وجود فرق ذي داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني متوسط درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي ومتوسط درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي يف
الدروس األربعة .وبذلك يكون قد مت التأكد من صحة الفرض
الثالث بشكل جزئي.
ثانياً :يتبني تقارب متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف
التطبيق البعدي والتطبيق املؤجل لالختبار التحصيلي كليًا ،إذ
بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل
لالختبار كليًا ( ،)18.52يف حني بلغ متوسط درجاهتم يف
التطبيق البعدي ( ،)19.32كما يتبني أن مستوى الداللة
( ،)0.148وهي قيمة غري دالة إحصائياً؛ مما يظهر عدم وجود
فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05فأقل بني
متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
ومتوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق املؤجل
لالختبار التحصيلي كليًا ،وبذلك يكون قد مت التأكد من
صحة الفرض الثالث وقبوله بشكل كامل.
وللتعــرف علــى حجــم أثــر اســتخدام اسـرتاتيجية  SNIPSيف
االحتفـ ــاظ بالتحصـ ــيل يف مقـ ــرر الفقـ ــه لـ ــدى طـ ــالب الصـ ــف
اخلامس االبتـدائي ،قـام الباحـث باسـتخدام معادلـة (مربـع إيتـا)
( )η2وال ــيت تس ــتخدم لتحدي ــد درج ــة أمهي ــة النتيج ــة ال ــيت ثب ــت
وجوده ــا إحص ــائياً ،ب ــالتطبيق عل ــى ق ــيم (ت) املس ــتخرجة م ــن
اجل ـ ــدول ( )13املتعل ـ ــق ب ـ ــالفرض الثال ـ ــث ،ال ـ ــذي مت ص ـ ــياغته

توصيات الدراسة:
بناء على ما أظهرته الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي
مبا يأيت:
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أبو الريش ،مرمي أمحد .)2015( .أثر استخدام اسرتاتيجييت  SNIPSو
SQ3Rيف الفهم القرائي والتحصيل واكتساب املفردات لدى طلبة
املرحلة األساسية يف فلسطني .رسالة دكتوراه غري منشورة .اجلامعة

 إدراج اسرتاتيجية  SNIPSضمن حمتوى مقرر طرق تدريسالعلوم الشرعية على وجه اخلصوص ،وبقية التخصصات يف
كليات الرتبية.
 تدريب املعلمني على تطبيق اسرتاتيجية  SNIPSيف تدريساملقررات الشرعية عامة ومقرر الفقه خاصة ،إذ إهنا
اسرتاتيجية تضم خليطاً من االسرتاتيجيات التدريسية
الفاعلة.
 ضرورة تنويع النشاطات الواردة يف مقرر الفقه ومقرراتالعلوم الشرعية بعامة ،وتدعيمها بالصور والرسوم
واألشكال واخلرائط التوضيحية ،مبا يساعد يف تطبيق
اسرتاتيجية  ،SNIPSويسهم يف تعزيز النمط البصري لدى
الطالب ،ويؤثر إجياباً يف رفع مستوى التحصيل واالحتفاظ
به لديهم.

األردنية ،عمان.
أمحد ،مسية حممد .)1414( .تقومي بعض املفاهيم الفقهية املكتسبة لدى

تلميذات الصف الثالث اإلعدادي من كتاب الرتبية اإلسالمية بدولة
البحرين ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى،

مكة املكرمة.
خباري ،إشراق ،والقرش ،هدى .)2014( .التأصيل اإلسالمي لنظرية النمو
املعريف لدى بياجيه .جملة كلية الرتبية بأسيوط -مصر،)3( 30 ،
.336 -292
بصل ،سلوى .)2011( .فاعلية استخدام اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف
تنمية مهارات التفكري الناقد واالجتاه حنو القراءة لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية .جملة البحوث النفسية والرتبوية  -كلية الرتبية  -جامعة
املنوفية  -مصر.496 -445 ،)3( 26 ،
هبلول ،إبراهيم أمحد .)2003( .اجتاهات حديثة يف اسرتاتيجيات ما وراء
املعرفة يف تعليم القراءة .مصر :جامعة املنصورة.
البوسعيدي ،أمل بنت عبد اهلل ( .)1995مدى اكتساب طالب املرحلة

مقترحات الدراسة:
يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية ،ميكن اقرتاح
املوضوعات اآلتية لتكون حبوثًا يف املستقبل:
 إجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيفالتحصيل واالجتاه حنو املقررات الشرعية األخرى.
 إجراء دراسات مماثلة حول فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيفمتغريات تابعة أخرى مثل :مهارات التفكري البصري،
والوعي بعمليات التعلم ،ومهارات التفكري التحليلي.
 إجراء دراسة يف أثر اسرتاتيجية  SNIPSمقارنةباسرتاتيجيات فوق معرفية أخرى مثل اسرتاتيجية
) (SQ3Rأو اسرتاتيجية ) (K.W.L.H.يف اكتساب
املفاهيم العلمية.

اإلعدادية يف حمافظة مسقط املفاهيم األساسية يف كتب الرتبية
اإلسالمية .رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة

السلطان قابوس ،سلطنة عمان.
اجلهيمي ،أمحد بن عبد الرمحن  .)1421( .مدى اكتساب طالب الصف
الثاين (شرعي) مبدينة الرياض املفاهيم الفقهية املقررة ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
احلامد ،عبد اهلل بن حامد .)1429( .مدى حتصيل طالب الصف األول
الثانوي املفاهيم العقدية الواردة يف كتاب التوحيد املقرر .حبث مكمل
غري منشور لدرجة املاجستري .قسم الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،الرياض.
حبيب اهلل ،حممد .)2000( .أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق
مدخل يف تطوير مهارات الفهم والتفكري والتعلم .األردن  -عمان:
دار عمار.
احلبيب ،ابتسام صاحل1425( .هـ) .فاعلية استخدام خرائط املفاهيم يف

الرفع من مستوى التحصيل يف مقرر الفقه اإلسالمي لدى طالبات
املرحلة املتوسطة مبحافظة جدة التعليمية ،رسالة ماجستري غري منشورة،

المراجع:

كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
محدان ،سيد السايح2002( .م  -يوليو) .أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم
التعاوين يف تالميذ الصف الرابع االبتدائي وأدائهم يف مادة الفقه .ورقة
مقدمة إىل :املؤمتر العلمي الرابع عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق
التدريس ،بعنوان :مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء25 -24( ،
يوليو  )2002جملد .591 -561 ،2

أبا مني ،فهد بن عبدالعزيز .)2012( .أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل على
حتصيل تالميذ الصف األول املتوسط يف بعض موضوعات مادة الفقه
مبدينة الرياض .رسالة الرتبية وعلم النفس  -السعودية– 167 ،39 ،
.223
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عبد اهلل بن حامد احلامد :فاعلية اسرتاتيجية  SNIPSيف تدريس مقرر الفقه على التحصيل واالحتفاظ به واالجتاه حنو التعلم لدى طالب...
أثر التعلم لدى تلميذات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية.
العلوم الرتبوية -مصر.633 -585 ،)2( 24 ،
الصباغ ،رضا .)2011( .أثر استخدام اسرتاتيجية مقرتحة ملا وراء املعرفة يف
تدريس علم املواد على التحصيل و بقاء أثر التعلم والتفكري
التكنولوجي لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي .دراسات تربوية
ونفسية :جملة كلية الرتبية بالزقازيق  -مصر.371 -309 ،73 ،
عبد اهلل ،إميان عبد احلكيم .)2010( .فاعلية التساؤل الذايت لتدريس
التاريخ يف تنمية التحصيل املعريف وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ املرحلة
اإلعدادية .جملة البحث العلمي يف الرتبية  -مصر،)3( 11 ،
.541 -527
العتوم ،عدنان يوسف .)2010( .علم النفس املعريف النظرية والتطبيق.
عمان ،األردن :دار املسرية للنشر والتوزيع.
العدوان ،انتصار توفيق .)2016( .أثر اسرتاتيجييت ) (K.W.L.H.و

راشد ،حنان مصطفى2005( .م) .أثر اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف
تدريس الفقه على التحصيل وتنمية االجتاه حنو أداء العبادات لدى
طالبات الصف األول الثانوي األزهري .جملة القراءة واملعرفة ،اجلمعية
املصرية للقراءة واملعرفة.81-53 ،44 ،
الربيعي ،مروة قيس .)2016( .أثر اسرتاتيجية  SNIPSيف حتصيل طالبات

الصف األول املتوسط يف مبادئ علم األحياء ومهارات تفكريهن
البصري ،حبث مكمل غري منشور لدرجة املاجستري ،كلية الرتبية للعلوم

الصرفة ،جامعة بغداد ،بغداد.
الرحيماوي ،نسرين ،والقريشي ،مهدي ( .)2016أثر اسرتاتيجية SNIPS
يف اكتساب مفاهيم مادة العلوم لدى تالميذ اخلامس االبتدائي .جملة
الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية.337-319 ،23 ،
زاير ،سعد .)1999( .أثر أساليب التقومي التكويين العالجية يف حتصيل طلبة
املرحلة اإلعدادية واالحتفاظ به يف قواعد اللغة العربية ،أطروحة دكتوراه
غري منشورة ،كلية الرتبية ابن رشد ،جامعة بغداد ،بغداد.
الزبيدي ،مهند .)2013( .فاعلية تدريب طالب الصف الثاين املتوسط على
مهارات التعلم فوق املعرفية ضمن مهمات حقيقية يف التحصيل
واالجتاه حنو الفيزياء نصفي الكرة الدماغية .جملة القادسية يف اآلداب
والعلوم الرتبوية  -العراق.123 -104 ،)2( 12 ،
الزغيب ،إبراهيم أمحد2007( .م) .أثر اسرتاتيجية التفكري املزدوج يف
التحصيل املباشر واملؤجل يف تدريس الفقه لدى طلبة الصف العاشر
األساسي .جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية
واإلنسانية.69-27 ،)1( 19 .
الزيات ،فتحي .)1998( .األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي
املعريف .سلسلة علم النفس املعريف .املنصورة ،مصر :دار الوفاء.
السردي ،حممد عبد اهلل .)2012( .تقومي األساليب اإلحصائية املستخدمة
يف البحوث الرتبوية باجلامعة اإلسالمية واحللول البديلة .حبث مكمل
للماجستري غري منشور .اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
السهلي ،عبد اهلل بن حممد (1422هـ) .حتصيل طالب الصف الثالث
الثانوي (شرعي) مفاهيم مصطلح احلديث ،حبث ماجستري غري
منشور ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،الرياض.
السيد ،هبة .)2012( .فعالية استخدام اسرتاتيجيتني من اسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة يف تنمية بعض مهارات فهم املقروء واالجتاه حنو التعلم
الذايت لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مادة الدراسات االجتماعية.
جملة كلية الرتبية باملنصورة  -مصر.444 -411 ،)79( 1 ،
الشافعي ،إبراهيم بن حممد .)1404( .الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها.
الكويت :مكتبة الفالح.
شحاتة ،حسن ،والنجار ،زينب .)2003( .معجم املصطلحات الرتبوية
والنفسية .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
شوق ،حممود ،واحملوييت ،جناة ،وأبو القاسم ،جليلة .)2016( .فاعلية برنامج
مقرتح قائم على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التحصيل وبقاء

)(SNIPSلتدريس مادة التاريخ يف التحصيل وحتسني مهارات
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Effectiveness of SNIPS Strategy in Teaching Jurisprudence Course on Achievement, Maintaining Achievement, and
Attitude Toward Learning for 5th Grade students
Abdullah bin Hamid Al-Hamid
Education College - Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Submitted 10-02-2019 and Accepted on 12-05-2019
Abstract: The study aimed at investigating the effectiveness of using SNIPS strategy in teaching jurisprudence subject on
students’ achievement, maintaining achievement, and their attitudes towards learning for 5 th grade students. The study used
semi-experimental method. The study tools were an achievement test and an attitude questionnaire prepared by the
researcher. Forty-four students participated in this study from the schools of the city of Riyadh. They were divided into two
equal groups, a control group and an experimental group. The results of the study showed a statistical difference between the
experimental group and the control group in favor of the experimental group in the post achievement test and attitude
questionnaire. Moreover, the results showed that there were no statistical significance differences between the post
achievement test results and the postponed achievement test. This study concluded that using SNIPS strategy in teaching
jurisprudence subject is effective in developing, maintaining students’ achievement, and increasing students’ attitude toward
learning for 5th grade students.
Keywords: Jurisprudence, SNIPS Strategy, Achievement, Maintaining Achievement, Attitude.
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قواعد النشر
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ين ي فيه فعمين تيين يتينشي يم الي م
اإلسي ي ال يييق ي ييهم للعي ي اليوتي ييم ال ي ي ه ق و يييل
نيعه ال فه ال نليعة واالخ قعة الي تبهة لنليعن.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية ال هتعية ويويه نش ت فيه
ت ض البحيه تنللغية اإلنولعزيية يم ل ي ال يزييد لي
( )250لية تنللغة ال هتعة.
 .3تمتم الدورية تنلبحه الت ت نل اليفك ت التهتهية.
 .4تمييتم تيينلبحه اات ال يينتم التوديييدق والتي ت ييمم في
تهسعم آفنق الي هفة ف اليونل التهتهق.
 .5ت فه الدورية هام نت الكتب الت تدور حيهل وينالت
التهتعة والت يهى ننمن اات قعية لليعة.
ييهات ف ي ال يينم اال ييدار اأول
 .6تصييدر الدورييية ث ي
خ ي ل شييمه فبهايييه والثيينن خ ي ل شييمه يهنعييه والثنل يث
خ ل شمه ن تهته.

في ي ي الكتنت ي يية

 .5االلتي ي يزام ت ظ ي يينم  APAاال ي ييدار ال ي يين
والتهثعق.
 .6تنتة ت البحث لل شكي ليه ي لدا اليل
تنللغة ال هتعة نو االنولعزية.
 .7يزو البنحث تي تلة

تحث ون

ة

الدورية الت نفه

فعمن تحث .
.8لمعئة التحهيه حق الاح اأول للبحث وت هيه نهيعت
للتحكعم نو رف .
قبي
.9ال يتم نفه البحث ف الدورية إال ت د إمن ت
اليح ّكيع .
اث ع
 .10هعئة التحهيه غعه لز ة ته البحه الت تصي إلعمن
سهاء نمعزت لل فه نم لم توز.
.11يتم است بنل البحه لل فه خ ل ال نم الون ف ط
ي لنم).
( شمه اغ ف حت نمنية شمه اتهيي

تمدف الدورية إل تح عق ن يأت :
الي تصع ف ونل البحث
 .1يهسي البحث إل اث ع
 .1تأسييعف فكييه تهتييهق فنلييي يأخييي ف ي االلتبيينر الي عيينت
نو الدراسة لتحكعي وش ا ه اسم البنحث.
الث نفعة.
 .2في ي حنل يية وم ييه اخ ييت ف ت ييع نت يينئ ت هي ييه اليحكي ييع
 .2اإلسي ييمنم في ي ي ت ي ييهيه تي ي يها التهتع ي يية والت ل ي ييعم وت هيي ي ي
يهسي البحث إل حكم ثنلث.
اليمتيع تكي ن ي تود ف اليعداش التهتهق.
 .3ي دم اليحكم ت هيها اص ل دى إمن ت للبحث ي
 .3تفوعم البنحثع والدارسع لل البحث وال فه.
لد من.
ق ي يينين

 .1ت في ييه الدوريي يية اأتحي يين اأ ي ييعلة الت ي ي ت ي يينق
و هضهلنت التهتعة.
 .2ت فييه الدورييية البحييه التي لييم ي ييبق نفيههن ولييم ت فييه
ف ممة نخهى.
 .3الح ي ييد األلي ي ي ل ي ييد لي ي يينت البح ي ييث  8000لي ي يية
بهليية للي الحنسييب اآللي وفييق ها ييانت اليوي ت
ال ليعة التنت ة لون ة اليل س ه .
 .4إرسيينل ن ي ة إلكتهونعيية ي البحييث الي يها نفييه إل ي
ي ي ييم
البهيي ي ييد Jes.gesten@KSU.EDU.SA :
ل ي ي قص ييعه ت يينللغتع ال هتع يية واإلنولعزي يية .ال يتو يينو
( )200لية يهضح فع ل هاش البحث ونهدافي و موي
ونتنئو والكلينت الياتنحعة.

تتهل هعئة التحهيه اليمينت اآلتعة:
تنت ة ت اعيهن.
 .1رسم ال عنسة ال ن ة لليولة والتأ د
 .2ال يي لل ت هيه الدورية واالرت نء تي تهاهن.
 .3اإلل م والت هي تنلدورية واست نب البنحثع لليفينر ة
تبحهثمم.
 .4اسييت بنل البحييه و هام تميين وتحديييد ييدى ان بنقميين ييم
شهوط ال فه ف الدورية.
 .5إتي ي ص ن ييحنب البح ييه لي ي ت ييلم نتح يينثمم وإ ك يينش
نفههن لد .
 .6إرسنل البحه إل اليحكيع واست بنلمن مم.
 .7الت عق م البنحث ل د حنمة البحث لب ض الت دي ت.
 .8ات يينا ال يهار تفييأش نفييه البحييث ي لد ي ت ييد هام يية
آراء اليحكيع واستونتة البنحث لمن.
 .9هام ة ال ة اأول للتأ د س تمن اأخ نء.

