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 قواعد النشر 
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عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم ثالث ويكون يُ   .14
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 افتتاحية العدد

بسم هللا الواحد األحد، الذي لم يلد ولم يولد، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى صحابته الكرام امليامين، 

 وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين

 وبعد،،،،،، 

، من املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، والذي 2021.. من العام  تاسعمن املجلد ال  ول يسعدني أن أقدم هذا العدد األ 

   شر عتسعة يحتوي على  
 
 في مجاالت العلوم التربوية املختلفة.  بحثا

ص في لك الحمد اللهم حتى ترض ى، ولك الحمد بعد الرض ى، الذي وفقنا  إلتمام هذا العدد بكرمه ومنه، نسأله تعالى اإلخال 

   .القول والعمل، ونسأله تعالى أن يتقبل من كل من ساهم في اتمامه

وها أنا اكرر النداء مرة تلو املرة، ألصحاب الهمة، علماء األمة وورثة األنبياء، من التربويين والباحثين والعلماء األكاديميين في 

الدرب، الذي باركه هللا ورسوله، لنشر إبداعهم العلمي ونتاج العالم، في مجاالت التربية وفروعها املختلفة، للمض ي معنا في هذا 

 
 
وطمعا املجلة، طاعة هلل،  لهذه  القادمة  األعداد  في  التربوي،   افي    فكرهم 

 
ودعما واملثوبة،  والنور،   ألجر  والخير  واملعرفة  للعلم 

 مقدرين ومباركين الجهود الطيبة واملشاركات املثمرة. 

ي وعظيم تقديري، ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم في إخراج هذا وال يفوتني  هنا، أن أسجل شكر  

سائلين هللا عز وجل أن  العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر الكبير الجزيل ملن نسق وأخرج وأبدع،

بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين في ينفع بهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع 

 مجاالت التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

 

 

 رئيس هيئة التحرير

 حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                                   

 



درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم وممارستهم لها في ضوء  

 بعض املتغيرات 

 3، ابتسام قاسم ربابعة2هللا محمد خطايبة عبد ،1عمر معتوق ريمة 
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 املقدمة: 

   يشهد العصر الذي نعيشه
 
   تطورا

 
في املعرفة والتقدم العلمي مما نتج عنه كم هائل من املعلومات واملشكالت التي تواجه الفرد في حياته   ملحوظا

 اليومية. 

األهداف  جعل  إلى  أدى  مما  وأساليبها.  ومناهجها  وفلسفتها  سياستها  حيث  من  التربية  منظومة  على  املتسارعة  التطورات  هذه  انعكست  وقد 

م واملمارسة هستظهار املعلومة ليست من األهداف القائمة لتدريس العلوم في القرن الحادي والعشرين؛ حيث أصبح الفالتعليمية القائمة على الحفظ وا 

  من والبيئة العالم  في املتزايد والتعقد ومستحدثاته، للعلم  الكبير التطور  ونتيجة  هي من أهم األهداف لتدريس العلوم،واكتساب مهارات عمليات العلم  

 في العلمي األسلوب واكتساب واملعرفة العلم  أساسيات على بدون الحصول  معه  والتالؤم العالم  هذا  مع التعامل عليه الصعب من  يصبح اإلنسان، حول 
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 :امللخص

العلمية طلبة فهم  أثر استقصاء الدراسة هدفت العلم   )األردن(اليرموك   جامعة في الكليات  لهالعمليات  بعض  في وممارستهم  ضوء 

عينة  املتغيرات،   جامعةوتكونت  في  العلمية  الكليات  طلبة  من  الطبقية،    الدراسة  العشوائية  بالطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  تم  والبالغ  وقد 

،    (1000)  عددها
 
 وطالبة

 
الدراسة  طالبا نتائج  االرتباطي، وأظهرت  الوصفي  املنهج  الدراسة  النسبيةواستخدمت  بين    قد تراوحت ما  أن األهمية 

الطلبة، وأظهرت وجود  ،  (55%-29%) العلم لدى  ا  إيجابية  عالقة  كما أظهرت درجة مرتفعة لفهم عمليات  الكليات  بين  دالة إحصائي  فهم طلبة 

لها وممارستهم  العلم  لعمليات  العلم    .العلمية  عمليات  لفهم  فروق  وجود  وأظهرت  الدراسية  كما  السنة  ألثر  الدراسية تعزى  السنة  لصالح 

 وجود  و ،  الخامسة
 
  و   ، املجاالت لصالح تخصص العلومفروق تعزى ألثر التخصص في جميع  أيضا

 
وجود فروق تعزى ألثر املعدل التراكمي في  أيضا

، كما أظهرت  املجاالت لصالح جيد جدجميع  
 
وجود فروق تعزى ألثر  و ،  تعزى ألثر السنة الدراسيةفي ممارسة عمليات العلم  عدم وجود فروق  ا

 التخصص في جميع 
 
املجاالت لصالح املعدل التراكمي وجود فروق تعزى ألثر املعدل التراكمي في جميع  املجاالت لصالح تخصص الصيدلة، وأيضا

الدراسة    امتياز. املعرفية.وأوصت  الناحية  مع  إلى جنب   
 
جنبا العملية  بالناحية  العلم  االهتمام  الكليات  طلبة  فإن  دراستهم ية من خالل  كذلك 

 ، يشاهد ويلتمس باستمرار املهارات العلمية من خالل ممارسة املنهج التجريبي والتحليل املنطقي، والتفكير  األكاديمية
 
من خالل   العلمي وأيضا

 . استناده إلى األدلة العلمية في تفسير النتائج

 فهم وممارسة الطلبة. ؛ عمليات العلم  ؛طلبة الكليات العلمية ؛جامعة اليرموك الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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تتكون  أساسية مكونات  ثالثة للعلم  أن إلى ويشيران  للعلم، املتكاملة (Carin & Evans, 1980: 11)  النظرة  هذه  على  وإيفانز  كارين  من  كل ويؤكد

 التفكير، في واتجاه  للبحث، طريقة هو فحسب، وإنما املعلومات من مجموعة ليس العلم  أن يعني مماواتجاهاته،  وعملياته، طرق العلم  العلم، نواتج من

 القومية الرابطة أكدته وهذا ما العلمية، املعرفة لىإ    صل التو يتم  التي العمليات أو بالطرائق العلوم  عند تدريس االهتمام يتوجه أن  يتطلب الذي  األمر

  العلمية  الطريقة على التدريب يكون  أن تقريرها في أوصت حين العلوم لتقدم
 
  . (14: 1995 العلوم )الدرابيع، لتدريس الرئيسة األهداف من هدفا

    26  2005 ,التي يتمثلها ويدمجها في بنائه املفاهيمي )  علمية ما، بالدرجةوثمة معياران لفهم املفاهيم العلمية، ُهما، األول: أن املتعلم يفهم فكرة  

Niak & Liuظات،  ( والثاني: أن املتعلم يفهم الفكرة العلمية بالدرجة التي يوظفها في السياق االجتماعي املناسب، كما في وصف وتفسير الظواهر، واملالح

 . ,Zeidler & Sadler) 32 :2005) وتصميم اإلجراءات العملية

عن  بالبحث  املجتمعات  هذه  بدأت  فقد  والتقدم  النمو  في  املختلفة  املجتمعات  طموحات  لتزايد  نتيجة  جاء  العلمي  والبحث  بالعلم  واالهتمام 

الحلول   إليجاد  العلمية  مواجهة   ملشكالتها.األساليب  في  العلمي  التفكير  إلى  يحتاج  العادي  اإلنسان  وأصبح  العلمي  البحث  مراكز  انتشرت  أن  فكان 

 (.11 :1998مشكالته، فالتفكير العلمي يحتاج إليه العلماء بل أنه تفكير يحتاج إليه الناس كلهم كما يحتاج إليه العلماء )عبيدات وآخرون، 

ي التعليم الجامعي وذلك باالرتقاء به إلى مستوى تلقي الطلبة للمعلومات واستحضارهم لها إلى مستوى  ولتحقيق ذلك ينبغي إحداث نقلة نوعية ف

 في
 
اليدين والعقل معا لها، من خالل إشغال  للمعرفة واستخالصهم  بهم   إدراكهم  (،  Lekka – Kowalik, 2009: 5)    ظواهر  من  التفاعل مع ما يحيط 

في العلمية   الكليات  تطوير  فإن  العملية   لذلك  في  املشتركة  األطراف  ومفاهيم  أفكار  الوقوف على  إلى  ويحتاج  السهل  باألمر  ليس  الجامعية  املؤسسات 

م يتناسب مع  التعليمية والتعلمية، كذلك يجب الوقوف على مفاهيم وأفكار الطلبة والعمل على تطويرها أو تغييرها، وبالتالي فإن امتالك أفكار ومفاهي

واإلصالحات    التطورات 
 
أساسا سيشكل  هذه   الجديدة  أمام   

 
عائقا ستشكل  التقليدية  املفاهيم  فإن  املقابل  وفي  لكلياتهم،  تطوري  مجهود  ألي   

 
صلبا

 (. Northcote, 2005: 41الجهود)

التفكير العلمي كمكون رئيس  ، وقد تضمنت هذه الكتابات 1949بدأت املحاوالت األولى لتحديد مفهوم عمليات العلم في كتابات "درسيل" في العام 

قدرة املتعلم على فهمه لهذه املهارة   التي تحدد  لألهداف وكانت تقاس بامتحان شامل في العلوم البيولوجية، كذلك قام بتحديد عناصر التفكير العلمي

    حديد املشكلة وحلها ويحدد الفروض،من خالل قدرته على ت (Dresal, 1949) ودرجة ممارسته لها
 
ويقوم باإلجراءات التجريبية    الختبارها،ويختار طرقا

 ويقومها تقويم الناقد.

 العلم، يعتمد على املعرفة العلمية وعمليات    بناء املناهجوقد بدأ استخدام عمليات العلم في الخمسينات من القرن املاض ي وأصبح في تلك الفترة  

وهذا ما أوصت به الهيئة األمريكية لتطوير العلوم في العام  العلم،هم وممارسة املتعلمين لعمليات بالتربية على ضرورة ف (14: 2010)السويدي,  وفيها أكد

 ( على تدريب املتعلمين أثناء تدريسهم العلوم على املالحظة والتخطيط لجمع البيانات وتفعيل مهارات التفكير ملواكبة التطورات.  1977)

نتاجات   إلى  العلمي والوصول  للتحقق  القاعدة األساسية  العلم  بأنها مهارات  العلم )وتشكل عمليات  العلم  للعلم( وتعرف عمليات  املعرفية  البنية 

لعلمية إلى ة ا أي تغيير النظرة إلى العلم بأنه جسم منظم من املعرف  سرد، عقلية قابلة للتعميم ذات طبيعة استداللية تؤكد أن العلم فعل وليس مجرد  

 (. 13: 2009، العلم كعملية )علي

الدراسية   للمراحل  العلوم  الرئيسة في تدريس  األهداف  العلم من  العلمية بمساعدة   كافة،وتعد ممارسة عمليات  بالتربية  املتخصصون  وقد قام 

وتبرز أهمية عمليات  ،  وقيمهم املرتبطة بالعلم الطلبة على استعمال عمليات العلم األساسية واملتكاملة وأكدوا حاجة الطلبة إلى تطوير مهاراتهم العلمية 

تعلمهم من خالل   توسيع  على  املتعلمين  تساعد  كونها  في  يبد  الخبرة،العلم  بأفكار  ثم  أكثر   بسيطة،ؤون   
 
 جديدة

 
أفكارا لتشكل  األفكار  تتجمع هذه  ثم 

،
 
صانعي    تعقيدا يصبحوا  حتى  املتعلمين؛  تساعد  ألنها  مهمة  األفكار  هذه  على    قرار،وكل  حل    أنفسهم،ويعتمدون  على  كذلك    املشكالت، وقادرين 

،  )خطايبةتجميع املعرفة من خالل بناء الفهم داخل غرفة الصف وخارجها  تساعدهم مهارات عمليات العلم على اكتشاف معلومات مفيدة وتمكنهم من  

2011 :24 .) 

 
 
أن تكون هدفا العلم يجب  الطلبة لعمليات     اكتساب 

 
)  رئيسا الخليلي وحيدر ويونس  التكنولوجية. ويشير  التربية  أن عمليات   (1996لتدريس  إلى 

التي تؤدي   األنشطة  إلى فروض    معينة، تؤدي   إلى وظيفةالعلم هي  إليها، والتوصل  التوصل  التي سبق  املعلومة  والتحقق من صدق  إلى معلومة جديدة، 

 جديدة، أو استنتاج قانون معين، وقد تؤدي إلى اكتساب مهارات أخرى، مثل تصميم التجارب.

   تعليميةعتبر عمليات العلم عادات  تو 
 
ام عمليات العلم يتطلب من الفرد املتعلم إذ أن القدرة على استخد  عقلية،قدرات متعلمة ومهارات    وأيضا

املعلومات   املعلومات األساسية    ومعالجتها،تمثيل  العلم ه  املعطاة،وإجراء خطوات عقلية وراء  أن عمليات  التقص ي واالكتشاف ويؤكد جانيه  ي أساس 

 (. 14: 2012، )زيتون 

 الذي  م1961 عام "التربية عملية" في كتابه برونر  ذكره  سيكولوجيين، وهما األول ماويعود السبب باالهتمام بمهارات عمليات العلم إلى مرجعين  

 أن بضرورة   وقال وقياس، وترتيب، وتصنيف، مالحظة،  من اليدوي، التعلم  عمليات على األولى والثانية املدرسيتين السنتين على التركيز ضرورة  فيه أكد

املراحل   وطلبته بياجيه إليه نظر ما فهو الثاني  السيكولوجي املرجع وأما.  التعلم  في بذاتها الغاية هي التعليمية العمليات هذه  تكون  التطور عبر  حول 
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 املادية،  العمليات ومرحلة  العمليات، قبل  ما ومرحلة  حركية، الحس  املرحلة:  وهي مراحل أربع عبر املعرفي في نموهم  يتقدمون  وأن األطفال   الدراسية،

 .(35: 2011خطايبة، ) املجرد التفكير ومرحلة

العلوم   األمريكية لتقدم  املنظمة  أهمها تصنيف  العلم،  التصنيفات لعمليات  العديد من   AAAS)1997 American Association forوقد ظهر 

the Advancement of Science  )  والقياس، حيث والتصنيف،  املالحظة،  وهي:  األساسية،  العلم  عمليات  وهما  قسمين،  إلى  العلم  عمليات  قسمت 

املكانية والزمانية،   العالقات  األرقام، واستخدام  العلم واالستنتاج، والتنبؤ، واالتصال، واستخدام  التكاملية، وهي: تمييز)التصنيف( وضبط   وعمليات 

 (. 18: 2008زيتون، ير البيانات، والتعريف اإلجرائي، والتجريب )املتغيرات، وفرض الفروض، وتفس

مجموعتين أطلق على إحداهما عمليات العلم لى  إ قسمت  ( مهارة  16)على األدب التربوي وجد أنه تم تقسيم عمليات العلم إلى    خالل االطالع ومن  

 وهي:Martin1997) ؛2010؛ زيتون، 2011خطايبة، ) Basic Science processesاألساسية تأتي في قاعدة هرم تعلم العمليات 

    Basic Science Processesعمليات العلم األساسية   .1

     Observation:املالحظة   •
 
   تتطلب من الفرد انخراطا

 
في معالجة األشياء واستخدام الحواس بشكل مباشٍر أو غير مباشٍر مع آالت بسيطة أو   فعاال

الظاهرية  الصفات  ومشاهدة  مالحظة  يتم  فيها  و  والعالقات،  والنماذج  األفعال  بداللة  والتغيرات  األشياء  صفات  العملية  هذه  وتصف  معقدة 

أو أكثر من ح اسة من الحواس الخمس وقد يتم فيها االستعانة ببعض األجهزة واألدوات الخاصة لألشياء املراد دراستها باستخدام حاسة واحدة 

 بعملية املالحظة وتسجيل األحداث باملالحظة املباشرة.

   :Measuringالقياس   •
 
كميا املالحظات  لتعيين  األدوات  باستخدام  الحدث  تصف  أن  األيدي   .وهو  مثل  معيارية  غير  أدوات  للقياس  ويستخدم 

املدرجة، ووسائل معيارية دقيقة: مثل القياس حتى أقرب جزء من عشرة   واألسطواناتائل معيارية كاستخدام: املساطر، واملوازين، واألقدام، ووس

 أجهزة وأدوات لقياس وإعطاء قيم كمية لصفات األشياء املراد دراستها، وقد يتم أخذ ال
 
قياسات  أو جزء من مئة في النظام املتري. ويستخدم أيضا

 القراءات بانتظام أو حسب ما يكون مخطط لها. أو

على العالقات التي يمكن مالحظتها. ويتم في هذه العملية خلق مجموعات باستخدام صفة واحدة، بناء  ترتيب للمعلومات  :Classifyingالتصنيف  •

أو األشياء   أو عدة صفات وذلك للتعبير عن العالقات بين الصفات املختلفة، وكذلك يتم التعرف على األشياء املشتركة أو العامة بين الظواهر، 

 التي تساعد على وضع املعلومات املتشابهة أو املرتبطة مع بعضها في مجموعات أو خانات محددة.

الوصول وفيه    :Deductingاالستنتاج )االستنباط(   • ي  يتم  األدلة والحقائق واملالحظات، فاالستنتاج عملية عقلية  أساس من  النتائج على  تم  إلى 

التي يالحظها بناء على خ املالحظات  أو تفسير  القدرة على شرح،  الفرد  السابقة ويظهر  املعارف  املالحظات وتعتمد على  براته فيها تفسير وتوضيح 

 السابقة أو يتم التوصل إلى التعميمات وفهم العالقات بين الظواهر واألحداث ويتم تطبيق النتائج التي تم استنتاجها في مواقف أخرى. 

إلى استنتاج   :  Inductingاالستقراء   • الطلبة في حقائق علمية، تقودهم  الكل، بمناقشة  إلى  الجزء  العام ومن  إلى  الخاص  االنتقال من  يتم فيها  و 

إلى  واألمثلة  الجزيئات  من  التوصل  أو  علمية،  وتعميمات  معينة  وحقائق  مالحظات  إلى  املتعلم  توصل  خالل  من  عليها  ويستدل  علمي،  مفهوم 

 العموميات. 

وفيه يتم تقديم الشروحات أو أسباب األحداث على أساس حقائق محدودة، ومصداقية االستدالالت تعتمد بشكل كبير :    Inferringاالستدالل   •

الرأي،   عن  بالتعبير  فيها  الفرد  ويقوم  الشخص ي.  الحكم  الشرحعلى  والبصر،   وتقديم  والسمع  والذوق  )اللمس  الحواس  معطيات  باستخدام 

 ة. والشم(، شرح العالقات السببي

املستقبلية )األسباب والنتائج( من خالل معالجة األشياء    : Predictingالتنبؤ   • السابقة،  من خالل  توقع لألحداث والعالقات  الخبرات واملالحظات 

 تخمينات للمالحظة، قابلة حقائق محدودة  على قائمة ميناتة تخالعملي هذه  وتشمل .املالحظات من تجمع التي املعلوماتوتقوم دقة التنبؤ على  

 .والنتيجة السبب لعالقات دقيق فهم  على قائمة

 عن التعبير وفيها يكون  الرياضية، املهارة  صفة يعطيها الكمية وهذا  للعالقات توظيفها على  تعتمد املهارة  هذه  :  Number Usingاستخدام األرقام  •

 القوانين البيانات واستخدام ملعالجة الحسابية العمليات إجراء خالل الكلمات، وذلك منوالعالقات بواسطة األرقام أكثر من  واملالحظات األفكار

 .العلمية املفاهيم  بين العددية والعالقات الرياضية

التعامل لألحداث، تخيل أو تصور هو    : Using space-Time Relation shipاستخدام العالقات املكانية الزمانية    •  حيث من  األشياء مع ويتم 

 وقربها أو بعدها وحركتها وسرعتها، وهي بذلك تسهل عملية التعرف على األشكال واملواقع.  مالحظتها وقت أشكالها

 املختلفة االتصالإلى اآلخرين عن طريق وسائل    نقل نتائج الدراسات واملعلومات التي تم التوصل إليها،  :Communicatingاالتصال )التواصل(   •

 التوضيحية والرسوم البيانية واملعادالت الرياضية.  الرسوم واستخدام املنطوقة واملكتوبة، الكلمات استخدام ثلم

ست عمليات علمية متقدمة، وهي أعلى مستوى من عمليات العلم األساسية أي   وهي  :Processes Science Integratedعمليات العلم التكاملية   .2

 العمليات العلمية، وهي: أنها تكون في هرم تعلم مهارات 
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التجريب    : Interpreting dataالبيانات   تفسير • األفكار من خالل نتائج  الطالب على تفسير وصياغة  الخاص  التيهي قدرة  إليها بأسلوبه    ،توصل 

البيانات   بتفسير  يقوم  غير    التيوكذلك  بطريقة  إليها   البيانية والرسوم الجداول استخدام   عند واضحة العملية هذه  وتبدو،  مباشرة توصل 

 .املطروحة األسئلة عن واإلجابة البيانات تفسير و  لتوضيح

الخاصة  :Defining Operationallyالتعريفات اإلجرائية   • الفرد لغته  املفردة ويستخدم  أو  املصطلح   إعطاءمن حيث    ،ويتم فيها تحديد معنى 

 .حوله األشياءو بالظواهر  يتعلق فيما يالحظه  أو به، سيقوم ماعن  كافية معلومات الظواهر أو لألشياء تعريف

املستقلة    :Controlling variablesضبط املتغيرات   • املتغيرات  املستقل والتابع  ،والتابعةوهي تحديد  املتغير  بين  الربط  تنفيذ    ،وكذلك  من أجل 

 استقصاء مقترح.

استنتاجات تكون قابلة    : Hypothesizingوضع الفرضيات   • أو  الفرد  أ والفرض قدرة عقلية يمكن من خاللها    ،لالختبارفرض مالحظات  ن يقدم 

 أدلة قابلة للتفسير.

التجريب   • ذلك من    : Designing Experimentsتصميم  بنجاح ويتم  القيام بتجارب علمية  الفرد من  تمكن   واختبار  املعلومات  جمع  خالل: هي 

وتفسير   الفرضية  اختبارحتى يتم  خطوات متتالية   في منظمة خطط  استخداموكذلك تمكنه من  املتغيرات   ضبط علىوقدرته   والفرضيات األسئلة

 .للقياس قابلة بعبارات النتائج ومناقشة

وصف    : Formulation Models النماذجصياغة   • كذلك  الكالمية  أو  الفيزيائية  أو  الرياضية  للتفسيرات  وبناء  وصف  عن  عبارة  وبناء  وتكون 

التي ال    لألنظمة أو مالحظتها بصورة مباشرة  يمكن والظواهر  يتم من خال لها فهم   ذهنية نماذج باستخدام الواقعي العالم  تمثيل ويتم  اكتشافها 

 الظاهرة. 

 الدراسات السابقة:

للدراسات السابقة    الباحثون من عدة زوايا، وفي حصر    عمليات العلم تم االطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع  

من قبل طلبة الكليات العلمية بالرغم عمليات العلم ودرجة ممارستها    تناولت فهم لم يتمكن الباحثون من إيجاد دراسة مباشرة    الدراسة،حول موضوع  

 أو أكثر من جوانب ا 
 
لدراسة من وجود اإلسناد النظري لذلك، األمر الذي يعزز من أصالة الدراسة الحالية، وسيتم عرض الدراسات التي توضح جانبا

 الحالية مرتبة من األقدم إلى األحدث. 

ملهارات عمليات    للتعرف علىدراسة  (  2002خطايبة وبعارة )  أجرى فقد   • الرسمية  األردنية  الجامعات  العلوم في  الكيمياء في كليات  مدى فهم طلبة 

 ممن يتخصصون في الكيمياء في ثالث جامعات أردنية  280وتكونت عينة الدراسة من )  واملتكاملة،العلم األساسية  
 
 مؤتة، هي: جامعة    رسمية،( طالبا

املستوى    اليرموك،جامعة   لصالح  الدراس ي  املستوى  ملتغير  تعزى   
 
فروقا النتائج  أظهرت  إذ  والتكنولوجيا.  العلوم      األعلى،وجامعة 

 
فروقا تظهر  ولم 

 كما أوصت الدراسة بضرورة التركيز على مهارات عمليات العلم األساسية واملتكاملة في جميع الجامعات األردنية.  الجنس،إحصائية تعزى ملتغير 

درا • )أما  والحدابي  عطية  التربية    (2002سة  بكلية  العلمية  األقسام  طلبة  لدى  التكاملية  العلم  عمليات  مستوى  لقياس  هدفت  جامعة   –فقد 

 من طلبة كلية التربية الذين يدرسون في األقسام العلمية من  280صنعاء. وتكونت عينة الدراسة من )
 
 وطالبة

 
    الكلية،( طالبا

 
وأظهرت النتائج فروقا

 لسنوات الدراسة في أ 
 
عزى إلى الجنس.  األعلى،ولصالح املستوى  الجامعية،داء الطلبة تبعا

ُ
 ت
 
 ولم تجد فروقا

 من أكا وجوفين وأيدوجدو  •
ً
التعرف على أثر طريقة حل املشكالت على عمليات  دراسة هدفت     Aka & Guven & Aydogdu)  ,   (2010  وأجرى كال

كلية   طالب  لدى  العلوم  مادة  في  األكاديمي  والتحصيل  التربويةالعلم  طالب   ،)تركيا(  غازي  بين   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 جريبية. املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم واختبار التحصيل األكاديمي لصالح املجموعة الت

إلى تحديد مستوى   (karamustafaoglu, 2011)  و اوجل   ىكارا مصطفوأما   • العلوم    فقد هدفت  العلم لدى طلبة كلية  وقد    والتكنولوجيا،عمليات 

 من امللتحقين 40)الدراسة ضمت 
 
 وطالبة

 
بق اختبار عمليات العلم قبل التحاقهم وبعده في هذه  تركيا،( في Amasyaماسيا )في جامعة أ( طالبا

ُ
وقد ط

وخاصة عمليات العلم التكاملية    العلم،املساقات. بينت نتائج الدراسة أن هناك العديد من املشكالت التي يعاني منها هؤالء الطلبة في فهم عمليات  

 دراستهم لتلك املساقات.  وتقلصت هذه املشكالت إلى حد كبير بعد املساقات،قبل انتظامهم في هذه 

التعرف  ( ,Aydogdu, Erkol, & Erten   (2014  وأجرى أيدوجدو وإيركلو  وإيرتين • العلم    دراسة هدفت  واملتكاملة    األساسيةعلى مهارات عمليات 

العلم   مهارات عمليات  أن  االستنتاج  تم  أخرى  نتائج  إلى  باإلضافة  املتغيرات  لبعض  ا  وفق  االبتدائية  املدارس  املدارس   األساسيةلدى معلمي  ملعلمي 

لديهم وجهات نظر مختلفة حول   معلمي العلومأفضل وأكثر استخداما من مهارات عمليات العلم املتكاملة وأظهرت النتائج أن    االبتدائية األساسية

 أهمية تلك املهارات ويتحدثون عن بعض املهارات األساسية واملهارات العامة.   

العلم وحل دراسة هدفت    (2017بسام )كما وأجرى   • تنمية عمليات  العلوم في  املقلوب في تدريس  الصف  استراتيجية  أثر استخدام  استقصاء  إلى 

بقت الدراسة على أفراد الدراسة املكونة من )  األردن،تربوية في  املشكالت لدى طلبة كلية العلوم ال
ُ
    (60ولتحقيق هذا الهدف ط

 
لتمثل   وطالبة،طالبا
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 درست باستخدام استراتيجية الصف  30)وعددها  إحداها املجموعة التجريبية  
 
 وطالبة

 
 وطالبة  30واألخرى ضابطة وعددها )  املقلوب، ( طالبا

 
( طالبا

بطة في درست املحتوى التعليمي نفسه بالطريقة التقليدية. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة املجموعتين التجريبية والضا

 جموعة التجريبية. كل من عمليات العلم وحل املشكالت تعزى إلى التدريس باستراتيجية الصف املقلوب ولصالح امل

في فهم الطلبة واملعلمين لعمليات العلم األساسية    السابقة ذات الصلة، أن هناك ضعفيتبين مما سبق ومن مرا جعة اإلطار النظري والدراسات  

اإليجابي والدافعية وجوانب أخرى   والسلوكالدراس ي  ومدى أهمية امتالك الطلبة عمليات العلم األساسية واملتكاملة وتأثيرها على تحصيلهم    واملتكاملة،

د في وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنه تم تطبيقها على مجتمع الجامعات، وهي من أوائل الدراسات العربية التي درست هذا البع  لديهم.

هم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم ومن هنا تأتي هذه الدراسة الستقصاء ف  -نيالباحثعلم  في حدود    –ضوء عدد من املتغيرات  

 .وممارستهم لها وممارستهم لها، وعالقة ذلك الفهم ببعض املتغيرات التي يتوقع أن تعدل من فهم الطلبة لعمليات العلم 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

التكاملية في   أو  العلم سواء األساسية  الطلبة من مهارات عمليات  األنظمة   جميع مراحليعتبر تمكن  التعليم األساس ي والجامعي يدل على تقدم 

سهم في اكتساب الطلبة لعمليات العلم األسا
ُ
والتكاملية،  سيةالتربوية وإنجازاتها، وهذا يتطلب من الكادر التدريس ي تبني استراتيجيات تدريسية متنوعة ت

 وتنميتها وتحسينها، وتوظيفها في حياتهم العلمية والعملية. 

العلمية،   املعرفة  لديهم حول  ترسخت  التي  نفسها  واألفكار  املفاهيم  يحملون  فإنهم  الجامعة  إلى  الطلبة  ينتقل  بناء   ويعملون علىفعندما  إعادة 

تطوير   على  فيعملوا  العلمية،  واملعرفة  العلم  عن  جديدة     العلمية،ثقافتهم  معاني 
 
العناصرألهمية    ونظرا تبذل    هذه  الجهود  فإن  املتعلمين،  حياة  في 

 .من أجل إعداد خطط مناسبة لهم دوما  

املعرفة   يمتلكوا  أن  املستقبل  وأطباء  املستقبل  ومعلمي  العلمية  الكليات  طلبة  من  يتطلب  ذاتلذا  األساسية   العلمية  العلم  بعمليات  العالقة 

قراراته   على  يؤثر  املعارف  من  النوع  هذا  وأن  سيما  ال  لها  وممارستهم  اختياروالتكاملية،  يؤثر    في  كما  له،  املناسبة  ممارساتهاملهنة  املهنة  على  التي    في 

فالطلبة   والتكاملية،وآراء غير واضحة لدى طلبة الكليات العلمية حول عمليات العلم األساسية    هناك مفاهيم سيمتهنها في املستقبل. إضافة لذلك فإن  

ختلف عليها، وأن يحلوا املشكالت، وينظموا املعلومات، ويميزوا  
ُ
بين الحقائق واآلراء، ويدرسوا وجهات بحاجة إلى أن يدرسوا قضايا األحداث الجارية امل

 وممارسة أكثر لعمليات العلم.  نحو فهم النظر املختلفة، األمر الذي يتطلب التدريب املستمر وتغيير مفاهيم الطلبة 

أداءات تساعده على تحسين   املتعلم على شكل  إمكانات  إظهار  الجامعية قد تساعد على  الخبرة  أن    بيئته،مما تقدم فإن  الخبرة كما يمكن  تلعب 

 في عمليات العلم عند طلبة الجامعة سواء كان ذلك عن طريق مساقات جامعية وأنشطة ومناخ 
 
 كبيرا

 
وقد تؤثر في املهارات العلمية  جامعي،الجامعية أثرا

 املتغيرات، تهم لها في ضوء بعض لديه والدراسة الحالية تحاول أن تكشف عن درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعميات العلم وممارس

 
 
 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: وبشكل أكثر تحديدا

 أنفسهم؟ ما درجة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم من وجهة نظر الطلبة  .1

 ؟ من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ما درجة ممارسة طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم  .2

    هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها؟ .3

 املعدل التراكمي؟ الدراسية،السنة  الكلية، مليات العلم باختالف هل تختلف درجة فهم ع .4

 املعدل التراكمي؟  الدراسية،السنة  الكلية، رجة ممارسة عمليات العلم باختالفهل تختلف د .5

   أهمية الدراسة:

 النظري والعملي. نبين يتوقع من الدراسة أن تفيد في الجا

في   العلمية  الكليات  طلبة  لدى  العلم  عمليات  فهم  بتقص ي  املتعلق  موضوعها  بأهمية  الدراسة  أهمية  تكمن  النظري  الجانب    الجامعة، ففي 

 لم يتم العثور على دراسة اختصت بدراسة متغيرات الدراسة الحالية كلها. ثين الباحفي حدود علم  - لها،وممارستهم 

األساسية    وفي العلم  بعمليات  متعلقة  علمية  مواد  برامجها  تضمين  في  العلمية  للكليات  مرشدا  تكون  بأن  الدراسة  أهمية  تكمن  العملي  الجانب 

تشكل   واملتكاملة، العلمية  الكليات  طلبة  يتلقاها  التي  املحاضرات  أن  اعتبار  على  املهارات  لهذه  ممارستهم  ومدى  الطلبة  فهم  بمستوى  للنهوض  وذلك 

العلمية  ا  معرفته  الطالب  عليها  سيبني  التي  األساسية  وا   املستقبلية،لقاعدة  الفهم  تطوير  في  يستخدمها  قد  موالتي  امتهن  إن  طلبته  لدى   هنة ملمارسة 

 عالية، ءة  الدراسة إسهامات واضحة في الثقافة العلمية لدى الطلبة مما يجعلهم جاهزين لدخول سوق العمل بكفاومن املؤمل أن تحقق هذه  ،  التدريس

 وقد تمهد نتائج هذه الدراسة إلى إجراء دراسات جديدة ذات صلة.
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 حدود ومحددات الدراسة:

 ستحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء املحددات التالية:

 . 2019/2020تم تطبيقها على طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك وذلك من خالل الفصل الدراس ي  .1

 الطلبة على أدوات الدراسة املستخدمة. دقة إجابات  .2

 ثبات أدوات الدراسة وصدقها. .3

 :املصطلحات اإلجرائية

 ،العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح )زيتون هي مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الالزمة لتطبيق طرق    :  Process     Science:  عمليات العلم

2010 :7). 

:ن  يويعرفها الباحث
ً
العمليات    إجرائيا الكليات    األساسية، هي مجموعة من  العلمية عند   العلمية،يمارسها طلبة  للمنهجية   

 
على شكل نشاط عقلي وفقا

واالستدالل والتنبؤ واستخدام األرقام والعالقات الزمانية  واالستنتاج،كاملالحظة والتصنيف والقياس  معينة،أو معالجة معلومة  مشكلة،التفكير في حل 

 ويستدل عليها من خالل استجابتهم على فقرات االختبار واالستبانة املعدة ألغراض البحث.  واملكانية،

هم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك املنتظمون في الدراسة، وضمن أقسام مختلفة :  Students of scientific colleges  العلميةطلبة الكليات  

 الهندسة، الصيدلة، العلوم( للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ممن هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام هي: )الطب،  

 . لباقي السنوات ذين أكملوا السنة األولى وبدأوا في السنة الثانية وهكذا األمر بالنسبة ل ، فطلبة السنة الثانية هم ا 2019/2020الدراس ي 

 منهج الدراسة واملعالجة اإلحصائية:  

  سيتم استخدام التصميم الوصفي/ املسحي، بقصد تجميع البيانات ومن ثم استخالص النتائج، ولتحليل النتائج تم استخدام البرنامج اإلحصائي

(SPSS  الحسابية املتوسطات  التحليالت باستخراج  الوصفية واالستداللية، وتمثلت هذه  التحليالت  الدراسة ( إلجراء  املعيارية ألداء عينة  واالنحرافات 

املتعدد   التباين  العلم، باإلضافة لتحليل  اليرموك على مقياس عمليات  العلمية في جامعة  الكليات  ارتباط M Way-ANOVAاملتمثلة في طلبة  ، ومعامل 

 بيرسون ملعرفة العالقة االرتباطية بين املتغيرات. 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

ع الدراسة من جميع طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك في املتغيرات: التخصص األكاديمي، والسنة الدراسية، واملعدل التراكمي  تكّون مجتم

 وطالبة، حسب اإلحصائية الصادرة عن دائرة  5000والبالغ عددهم )  2020-2019“التقدير"، ممن هم على مقاعد الدراسة من العام الدراس ي  
 
( طالبا

 وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، والجدول )1000ول والتسجيل في الجامعة، أما عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )القب
 
( يبين  1( طالبا

 نسب وأعداد أفراد عينة الدراسة على متغيراتها )التخصص األكاديمي، والسنة الدراسية، واملعدل التراكمي "التقدير"(. 

 السنة الدراسية والتخصص واملعدل التراكمي حسب  التكرارات والنسب املئوية  :(1جدول )

 النسبة املئوية%  التكرار  الفئات  

 % 15.3 153 سنة ثانية  السنة الدراسية 

 % 29.9 299 سنة ثالثة  

 % 28.0 280 سنة رابعة  

 % 26.8 268 سنة خامسة  

 % 17.8 178 طب  التخصص 

 % 47.4 474 هندسة  

 % 15.2 152 صيدلة  

 % 19.6 196 علوم  

 % 51.9 519 جيد فما دون  املعدل التراكمي “التقدير" 

  
 
 % 31.0 310 جيد جدا

 % 17.1 171 ممتاز  

 % 100 1000 املجموع  

 :الدراسة اتاأد

 
ً
 : أداة فهم عمليات العلم أوال

ببناء   الباحثون  العلوم  اختبارقام  الدراسات واألبحاث ومشاريع إصالح  العودة لعدد من  العلم، بعد  ؛    1997)رواشدة والخطايبة،    فهم عمليات 

طلبة  مدى فهم  عن الكشف العلم  عمليات اختبار وسعى اختبار، من العلم  عمليات فهم  أداة  تكونت(،  2018؛ جرادات والخطايبة،    2007الصميدعي،
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 ( 7)العلم وقد توزعت فقرات االختبار على  عمليات على مهارات تدل فقرة   (24)  من االختبار وتكون  واملتكاملة األساسية العلم  لعمليات الكليات العلمية

 .االتصال ، والزمانية املكانية العالقات استخدام ،التنبؤ, االستدالل ،االستنتاج ،القياس هي: املالحظة،د ابعأ 

   :صدق االختبار

وقد تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وطرائق تدريسها،  

ن املحكميإلبداء آرائهم بمدى مالئمة فقرات االختبار وشموليتها لقياس ما وضعت لقياسه، وقد عدلت بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر بناء على آراء 

 ( فقرة.24)فقرات االختبار في صورته النهائية  وبلغ عددومالحظاتهم، 

 : ثبات االختبار

( التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ( بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  test-retestللتأكد من 

 40مكّونة من )على مجموعة من خارج عينة الدراسة  
 
(.  0.87بلغ )  إذومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين    وطالبة،  ( طالبا

 حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كودر ريتشاردسون  
 
( واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 0.77بلغ ) إذ  20-وتم أيضا

 الدراسة. 

 :وبة والتميزمعامل الصع

) على تطبيقه خالل من العلم  عمليات الختبار الصعوبة معامالت استقصاء تم  استطالعية مكونة من   40عينة 
 
طالبا خارج عينة   (  وطالبة من 

اعتماد النسبة لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، حيث تم   تم تحليل استجابات عينة الدراسة ( SPSSباستخدام برنامج )الدراسة  

لكل فقرة   التمييز  بينما حسب معامل  االختبار،  لكل فقرة من فقرات  إجابة خاطئة  كمعامل صعوبة  الفقرة  أجابوا عن  الذين  للطلبة  معامل املئوية 

الكلية الدرجة  املصحح مع  الفقرة  تراوحت  ارتباط  الفقرات  ، حيث  )ما  معامالت صعوبة  تر 0.80-0.38بين  التمييز  ومعامالت  )ما  اوحت  (،  -0.39بين 

 (. وعليه فلم يتم حذف أي من الفقرات بناء على معامل الصعوبة أو معامل التمييز. 0.68

 ث
ً
 العلم عمليات ممارسة : أداةانيا

العلمية ممارسة مدى  عن للكشف أعدت استبانة من العلم  عمليات ممارسة اة  أد تكونت الكليات   واملتكاملة األساسية العلم  لعمليات طلبة 

تضمنت االستبانة عمليات العلم التي تم اختيارها في االختبار الذي يقيس فهم طلبة    , العلم  مهارات عمليات على تدل  فقرة   ( 30) من  االستبانة وتكونت

العلم، وتوزيعها في فقرات االستبانة كاآلتي: العلمية لعمليات   املكانية العالقات استخدام  ،التنبؤ،  االستدالل  ،االستنتاج،  القياس،  املالحظة  الكليات 

 . االتصال ،والزمانية

 :واملتكاملة األساسية  العلم عمليات ممارسة أداة محتوى  صدق

 التربية وزارة  في ومشرفين اليرموك، جامعة في تربويين  من أساتذة  املحكمين من  مجموعة على عرضها تم  لالستبانة الظاهري  الصدق من  للتحقق

 ضوء في االستبانة جودة  على الحكم  من املحكمين وطلب والتقويم، القياس وتخصص التدريس وأساليب العلوم تخصص مناهج ذوي  من والتعليم 

والعلمية والصحة العلم، لعمليات شموليتها للفقرا  ومناسبة قياسها املراد بالعمليات  الفقرات ارتباط ودرجة  االستبانة، لفقرات اللغوية،   تالبدائل 

 وتوضيح الفقرات بعض صياغة إعادة  تم  املحكمين مالحظات ضوء في حذف, أو إضافات أو تعديالت، أي  القتراح للمحكمين الحرية إتاحة إلى باإلضافة

وثالثين  تطبيق تعليمات من النهائية بصورتها  االستبانة تكونت ذلك  على وبناء االستبانة،  إجراءات  خيارات مع صفحتين على موزعة فقرة  االستبانة، 

  كبيرة :  اآلتي وفق التدريج الخماس ي ليكرت مقياس نمط، اختيار وتم  .االستبانة لفقرات اإلجابة
 
 وعالمتها  ومتوسطة (4) وعالمتها كبيرة  ،  (5)وعالمتها جدا

  وقليلة ،(2)  وعالمتها قليلة ،(3)
 
ارتباط فقرات املقياس مع الدرجة   ولالستخراج  (.1)وعالمتها    جدا دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت 

 40الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
 
وطالبة، حيث تم تحليل فقرات املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من   ( طالبا

دق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل  ن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصإ الفقرات، حيث 

داة ككل ما بين  فقرة وبين ارتباطها باملجال التي تنتمي إليه، وبين كل مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األ 

 (.0.89-0.62(، ومع املجال )0.63-0.86)

 ثبات أداة ممارسة عمليات العلم األساسية واملتكاملة

( التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  املقياس( بتطبيق  test-retestللتأكد من 

 وطالبة  (40على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 
حيث تراوحت    ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتينطالبا

 .(0.96-0.90قيم الثبات التطبيق وإعادة التطبيق ما بين )

ألفا،   الداخلي حسب معادلة كرونباخ  االتساق  بطريقة  الثبات   حساب معامل 
 
أيضا قيم  وتم  بلغت  وفق  حيث  الداخلي  االتساق  معادلة معامل 

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.( 0.97-0.92ما بين )كرونباخ ألفا 
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 متغيرات الدراسة:  

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية: 

: املتغيرات املستقلة، وهي:
 
 أوال

 الجنس )النوع االجتماعي( وله فئتان: ذكور وإناث.  .1

 العلوم، الطب، الصيدلة، والهندسة. التخصص األكاديمي وله أربع فئات:  .2

3.  
 
 ، امتياز. التقدير وله فئتان: جيد فما دون، جيد جدا

 فئات: السنة الثانية، والثالثة، والرابعة والخامسة.  أربعالسنة الدراسية ولها  .4

: املتغير التابع:  
 
 ثانيا

 عمليات العلم. فهم  .1

 . عمليات العلم ممارسة  .2

 : إجراءات الدراسة

 اإلجراءات اآلتية في تنفيذ الدراسة. تم اتباع 

 . 2019/2020أخذ اإلذن الرسمي من رئاسة جامعة اليرموك لتطبيق الدراسة على طلبة الكليات العلمية في العام الدراس ي  .1

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. .2

 التحقق من صدقه وثباته.تم و  العلم،واستبانة ممارسة عمليات  العلم،ت اختبار فهم عملياوهما لدراسة تي ا إعداد أدا  .3

 .الهندسة، العلوم الصيدلة، الطب،في تخصصات:  ةطبقي ةاختيار إفراد عينة الدراسة من طلبة الكليات العلمية عشوائي .4

 النتائج وتفسيرها والتوصل إلى التوصيات.  ، ومناقشة(spss)برمجيةتحليل النتائج باستخدام  .5

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 تم الحصول على النتائج التالية:  املناسبة،الوصفية واالستداللية  اإلحصائيةوإجراء التحليالت  الدراسة،بعد تطبيق إجراءات 

: النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته وهو: 
ً
من األساسية واملتكاملة فهم طلبة الكليات العلمية في جامعة اليرموك لعمليات العلم  ما درجةأوال

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ 

النسبية السؤال تم استخراج األهمية  اليرموك لعمليات  لإلجابة عن هذا  العلمية بجامعة  الكليات    ، العلم األساسية واملتكاملة  لدرجة فهم طلبة 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. 

افات املعيارية : (2جدول )  حسب  لعمليات العلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 األهمية النسبية مرتبة تنازليا

املتوسط   املجال  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 % املئوية

 % 39 2.439 5.51 عمليات العلم األساسية   1 1

 % 26 1.380 2.63 عمليات العلم املتكاملة   2 2

 % 34 3.136 8.13 اختبار عمليات العلم   

( الجدول  بين )2يبين  النسبية قد تراوحت  أن األهمية  العلم األساسية  (، حيث جاءت  39%-26%(  أهمية    اختبار  -عمليات  بأعلى  األولى  املرتبة  في 

( بلغت  جاءت  %39نسبية  بينما  املتكاملة  (،  العلم  )  اختبار  -عمليات  بلغت  نسبية  وبأهمية  األخيرة  املرتبة  ال %26في  النسبية  األهمية  وبلغت  ختبار (، 

 (.%34ككل ) ات العلم عملي

 حسب األهمية النسبية 3جدول )
ً
افات املعيارية لعمليات العلم األساسية واملتكاملة مرتبة تنازليا  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 األهمية النسبية%  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال  الرقم الرتبة 

 % 55 0.836 1.10 القياس 2 1

 % 52 0.733 1.05 االستنتاج  3 2

 % 41 0.661 0.82 املالحظة  1 3

 % 36 0.639 0.72 استخدام العالقات املكانية والزمانية  6 4

 % 32 0.673 0.64 االستدالل  4 5

 % 30 0.648 0.59 التنبؤ 5 6

 % 29 0.588 0.58 االتصال 7 7

 % 39 2.439 5.51 عمليات العلم األساسية واملتكاملة 
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، بينما (%55ت )بلغ  أهمية نسبيةبأعلى  في املرتبة األولى    القياس   حيث جاء،  (%55-%29)  نما بيقد تراوحت    أن األهمية النسبية(  3الجدول )يبين  

 (. %39) ككل عمليات العلم األساسيةل (، وبلغت األهمية النسبية%29بلغت ) في املرتبة األخيرة وبأهمية نسبية االتصالجاء 

يعطي    وهذا 
 
سلبيا  

 
العلم    مؤشرا لعمليات  العلمية  الكليات  طلبة  فهم  قيامه   واملتكاملة،األساسية  على  الطالب عند  أن  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 

،بعملية القياس يقوم باستخدام األدوات لتعيين مالحظاته  
 
 يستخدم أدوات غير معيارية للقياس مثل األيدي    كميا

 
كذلك استخدامهم   واألقدام،وأيضا

القياس    واملوازين،لوسائل معيارية كاملساطر   الدقيقة مثل  املعيارية  الوسائل  املتري. واستخدام  النظام  في  أو جزء من مئة  أقرب جزء من عشرة  حتى 

 قد يعزى السبب أن القياسات التي يقوم طالب الكليات العلمية بقياسها تكون بانتظام حسب 
 
 مخطط لها.  ما يكون وأيضا

   األخرين،اسات التي توصل إلى  وقد يعزى السبب عدم قدرة الطالب على نقل نتائج الدر   %29وجاء االتصال في املرتبة األخيرة بنسبة بلغت  
 
وأيضا

املنطوقة   الكلمات  استخدام  مثل  مختلفة  اتصال  وسائل  طريق  عن  الصحيح  بالشكل  املعلومات  نقل  على  قدرته  الرسوم   واملكتوبة،عدم  واستخدام 

من    %31  عملية فرض الفروض بنسبة مئوية بلغتأما بالنسبة لعمليات العلم املتكاملة كانت أعالها    التوضيحية والرسوم البيانية واملعادالت الرياضية.

قابلة   تكون  استنتاجات  أو  مالحظات  وأقلها ضبط   لالختبار،حيث فرض  للتفسير.  قابلة  أدلة  الفرد  يقدم  أن  يمكن من خاللها  والفرض قدرة عقلية 

بلغت   مئوية  بنسبة  العمليات    والتي  %20املتغيرات  أكثر  ،تعتبر 
 
التابعة    تجريدا املستقلة  املتغيرات  تحديد  املهمات مكنها  العديد من  تحتوي على  والتي 

 والربط بينهما. 

يد من املشكالت التي يعاني منها هؤالء  دالتي أظهرت نتائجها أن هناك الع  (2011أوجلوا )كارامصطفى    راسة مع دراسة وقد اتفقت نتيجة هذه الد

 الطلبة في فهم عمليات العلم وخاصة عمليات العلم التكاملية. 

 أنفسهم؟ ما درجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات العلم األساسية واملتكاملة من وجهة نظر الطلبة السؤال الثاني: 

املعيارية لدرجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ل أدناه يوضح ذلك. والجدو  العلم،

افات املعيارية : (4جدول )  حسب   لدرجة ممارسة طلبة الكليات العلمية بجامعة اليرموك لعمليات العلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
مرتبة تنازليا

 املتوسطات الحسابية 

االنحراف   املتوسط الحسابي املجال  الرقم  الرتبة

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  0.633 3.40 املتكاملة  العلم عمليات 2 1

 متوسط  0.613 3.38 األساسية  العلم عمليات 1 2

 متوسط  0.592 3.39 العلم  عمليات مقياس  

(، حيث جاءت عمليات العلم املتكاملة في املرتبة األولى بأعلى متوسط  3.40-3.38)  ما بين ( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت  4يبين الجدول )

العلم  عمليات (، وبلغ املتوسط الحسابي ملقياس3.38(، بينما جاءت عمليات العلم األساسية في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )3.40حسابي بلغ )

 (.3.39ككل )

 عمليات ،  األساسيةعمليات العلم  من    كلمجاالت  املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على    واالنحرافاتوقد تم حساب املتوسطات الحسابية  

 ، حيث كانت على النحو التالي: على حدة  العلم املتكاملة

افات املعيارية  :(5جدول )  حسب لاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 املتوسطات الحسابية عمليات العلم األساسية مرتبة تنازليا

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال  الرقم  الرتبة

 متوسط  0.682 3.45 املالحظة  1 1

 متوسط  0.725 3.42 االتصال  7 2

 متوسط  0.671 3.40 القياس  3 3

 متوسط  0.687 3.39 االستنتاج  2 4

 متوسط  0.686 3.37 التنبؤ 5 5

 متوسط  0.682 3.36 االستدالل  4 6

املكانية   6 7 العالقات  استخدام 

 والزمانية

 متوسط  0.772 3.34

 متوسط  0.613 3.38 األساسية  العلم عمليات  

( الجدول  تراوحت  5يبين  قد  الحسابية  املتوسطات  أن  بين (  في(، حيث جاءت  3.35-3.34)  ما  بلغ    املالحظة  بأعلى متوسط حسابي  األولى  املرتبة 

(3.45( بلغ  حسابي  وبمتوسط  األخيرة  املرتبة  في  والزمانية  املكانية  العالقات  استخدام  جاء  بينما  لعمليات3.34(،  الحسابي  املتوسط  وبلغ   العلم  (، 

 (.3.38) ككلاألساسية 
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  املتكاملة، ت عمليات العلم األساسية أعلى من درجة ممارسة عمليات العلم  يوجد تدرج في درجة ممارسة عمليات العلم األساسية واملتكاملة. فكان

العلم   بأعلى متوسط حسابي  املالحظة)األساسية  وجاءت عمليات  األولى  املرتبة  املالحظة من أسهل    (،3.45)  في  أن عملية  اعتبار  واألكثر   املهارات،على 

الكثير من   تتطلب  ال  والتي  األشياء    الجهد،استخداما  تحديد  في  الحواس  االعتماد على  فيها  يتم  أنها  ذلك على  يعزى  األحداث   والظاهر،وقد  وتسجيل 

يعزى لعدم قدرة الطلبة على    ( وقد3,34)  باملالحظة املباشرة. وجاءت مهارة استخدام العالقات الزمانية واملكانية في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ

وقربها أو بعدها وحركتها وسرعتها، وهي بذلك   مالحظتها  وقت أشكالها حيث من  األشياء كذلك عدم قدرة الطالب التعامل مع  لألحداث، تخيل أو  تصور 

  تحيث جاء،  (3.43-3.36)  ما بيناملتوسطات الحسابية قد تراوحت  أن  عمليات العلم املتكاملة فتبين    واملواقع. أماتصعب عملية التعرف على األشكال  

وقد يعزو السبب إلى قدرة الطلبة على ربط املعلومات السابقة ، (3.43)متوسط حسابي بلغ بأعلى املرتبة األولى   اإلجرائية فيالتعريفات و  البيانات،تفسير 

املناسب لألسئلة   للتفسير  الطالب ويتم مالحظتها     املهارة.هذه    الواردة فيللوصول  التي يجمعها  املعلومات والبيانات   املهارة تشمل تفسير  أن هذه  حيث 

الطلبة وكذ لدى  العلمية  الخلفية  إليها من خالل  التوصل  تم  التي  والنتائج  البيانات   لتفسير  االستقصاء  يقل وتصنيفها, كذلك عدم قدرتهم على  لك 

ي بالتالي  وهذا  املعلمين  قبل  إلى مستوى  التركيز من  بمتوسط ؤدي  املرتبة  نفس  في  كانت  اإلجرائية  التعريفات  العملية, كذلك  األداء على هذه  في  متدني 

أن الطالب من خالل الحفظ واالستذكار يستطيع  تحديد معنى املصطلح أو املفردة وبالتالي فهو يستطيع وقد يعزو السبب في ذلك    ( 3.43)حسابي بلغ  

ال لغته  الطالب   يستخدم  ضبط  بينما جاء    .حوله األشياءو بالظواهر   يتعلق فيما يالحظه  أو ،رالظواه أو لألشياء تعريف إعطاء خاصة, من حيث  أن 

)  ،املتغيرات بلغ  األخيرة،  (3.36وبمتوسط حسابي  املرتبة  من ضمن   في  واختيارها  العوامل  تحديد  فيها  يتم  العملية  أن هذه  ذلك  في  السبب  يعزو  وقد 

 إلى محدودية الطلبة على الربط
 
بين املفاهيم   املتغيرات التي تبقى ثابتة ومن تلك التي يجب أن تغير من أجل تنفيذ استقصاء مقترح. كما قد يعزى أيضا

جان من  واضحة  بعالقات  األسئلة  في  الحياتية  الواردة  واألحداث  القضايا  وبين  آخر.ب  جانب  من  التجارب  و   الجارية  املستوى تصميم  نفس  في  كانت 

 في هرم تعلم العمليات العلميةوقد يعزى السبب   (3.36) بلغبمتوسط حسابي 
 
ألنها تتضمن عمليات   أن هذه املهارة أعلى العمليات العلمية وأكثرها تقدما

الطالب على إجراء التجارب العلمية بنجاح    العلم،العلم جميعها. وهي تتطلب من الطالب قدرات وهي أن يمتلك جميع مهارات عمليات   من حيث قدرة 

للتخطيط   وعملياته  العلم  طرق  فيها  تتكامل  القياس    الفرضيات،ووضع    البيانات،وجمع    للتجربة،بحيث   املتغيرات، وضبط    ،واألرقامواستخدام 

 إصدار االستنتاجات واألحكام العلمية املناسبة  
 
. وأيضا

 
 العلمية، في طلبة الكليات    ال تتوفروكل هذه املهارات    عليها،والوصول إلى النتائج وتفسيرها علميا

 ألساليب التدريس التقليدية املتبعة في  
 
فقد تبين أن أسلوبي املحاضرة واملناقشة هما أكثر أساليب التدريس املتبعة في   التدريس،وقد يعزى السبب أيضا

التعليم   ل،  املختلفةمراحل  الحسابي  املتوسط  ككل العلم  عملياتوبلغ  درا (.  3.40)  املتكاملة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  اتفقت   ,Aka,Guven)  سةوقد 

2010) 

 هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها؟ السؤال الثالث: 

ارتباط بيرسون    تم السؤال  لإلجابة عن هذا   العلم وممارستهم لهااستخراج معامل  ( يوضح  6، والجدول )بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات 

 ذلك. 

 ارتباط بيرسون للعالقة بين فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها  :(6جدول )
استخدام العالقات املكانية   التنبؤ االستدالل  االستنتاج  القياس املالحظة   

 والزمانية 

اختبار عمليات   االتصال

 العلم

 **0.423 **0.416 **0.451 **0.402 **0.432 **0.431 **0.424 **0.421 ر املالحظة 

 **0.482 **0.491 **0.460 **0.492 **0.443 **0.488 **0.440 **0.502 ر االستنتاج 

 **0.508 **0.505 **0.498 **0.502 **0.511 **0.513 **0.504 **0.515 ر القياس

 **0.507 **0.486 **0.488 **0.492 **0.487 **0.477 **0.489 **0.490 ر االستدالل 

 **0.509 **0.506 **0.483 **0.497 **0.486 **0.480 **0.466 **0.499 ر التنبؤ

استخدام  

العالقات 

املكانية  

 والزمانية 

 **0.513 **0.523 **0.483 **0.504 **0.471 **0.485 **0.478 **0.531 ر

 **0.489 **0.519 **0.478 **0.510 **0.472 **0.508 **0.476 **0.530 ر االتصال

مقياس 

 عمليات العلم 

 **0.559 **0.675 **0.900 **0.663 **0.674 **0.699 **0.681 **0.683 ر

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**// (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*       

ا بين فهم  6يتبين من الجدول )  طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها. ( وجود عالقة إيجابية دالة إحصائي 
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العلم    العلمية لعمليات  الكليات  الفهم عند طلبة  أنه كلما زادت نسبة  إلى  النتيجة  لها،  ملهارات ومجاالت معينة زاد  وقد تعزى هذه  ت ممارستهم 

مما أدى إلى ظهور   ة تعتمد على ممارسة عمليات العلم خصصات العلميللمهارات في مجاالت أخرى قلت املمارسة فيها، كما أن طبيعة التوكلما قل الفهم  

 هذه النتيجة. 

 لسنوات  ، التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين عمليات العلم و (2002)والحدابي  عطية    دراسةوقد اتفقت نتيجة الدراسة مع  
 
أداء الطلبة تبعا

 الدراسة الجامعية ولصالح املستوى األعلى. 

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي؟  باختالف السنة السؤال الرابع: هل تختلف درجة فهم عمليات العلم 

املعيارية الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  العلم  ل  لإلجابة عن هذا  الدراسية،    حسب متغيراتدرجة فهم عمليات  السنة 

 ، والجدول أدناه يوضح ذلك. والتخصص، واملعدل التراكمي

افات املعيارية ت(: املتوسطا7جدول )  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي حسب متغيرات درجة فهم عمليات العلم ل الحسابية واالنحر

العلم         –  األساسيةعمليات 

 اختبار 

العلم    -املتكاملةعمليات 

 اختبار

 اختبار عمليات العلم

 6.24 2.22 4.02 املتوسط الحسابي  سنة ثانية  السنة الدراسية 

 2.580 1.147 2.073 االنحراف املعياري 

 8.39 2.47 5.92 املتوسط الحسابي  سنة ثالثة 

 2.913 1.280 2.441 االنحراف املعياري  

 9.36 3.04 6.32 املتوسط الحسابي   سنة رابعة 

 2.588 1.451 1.890 االنحراف املعياري  

 7.64 2.60 5.04 املتوسط الحسابي  سنة خامسة  

 3.546 1.427 2.656 االنحراف املعياري  

 7.94 2.57 5.38 املتوسط الحسابي  طب  التخصص 

 3.015 1.183 2.414 االنحراف املعياري 

 7.71 2.49 5.22 املتوسط الحسابي  هندسة  

 3.173 1.191 2.572 االنحراف املعياري  

 صيدلة  

  

 8.24 2.37 5.87 املتوسط الحسابي 

 3.143 1.486 2.534 االنحراف املعياري  

 9.25 3.20 6.05 املتوسط الحسابي  علوم  

 2.888 1.703 1.885 االنحراف املعياري  

 7.52 2.59 4.93 املتوسط الحسابي  جيد  املعدل التراكمي 

 3.351 1.382 2.582 االنحراف املعياري 

 9.35 2.74 6.62 املتوسط الحسابي  جيد جدا 

 2.528 1.370 1.923 االنحراف املعياري  

 7.78 2.53 5.25 املتوسط الحسابي  ممتاز  

 2.826 1.386 2.139 االنحراف املعياري  

( الجدول  الحسابية  7يبين  املتوسطات  في   
 
 ظاهريا

 
تباينا السنة (  متغيرات  فئات  اختالف  بسبب  العلم  فهم عمليات  لدرجة  املعيارية  واالنحرافات 

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي. 

 .(8املتعدد على املجاالت جدول ) الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 

 عمليات العلم على مجاالت  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي  ألثر الثالثي املتعدد  التباينتحليل  :(8جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 اإلحصائية 

 0.000 47.283 219.336 3 658.009   األساسيةعمليات العلم  السنة الدراسية 

 0.000 13.889 64.429 3 193.288   األساسيةعمليات العلم  التخصص 

 0.000 46.031 213.526 2 427.015   األساسيةعمليات العلم  املعدل التراكمي 

   4.639 991 4597.014   األساسيةعمليات العلم  الخطأ

   1.736 991 1720.538 عمليات العلم املتكاملة  

    999 5943.964   األساسيةعمليات العلم  الكلي 

    999 1901.871 عمليات العلم املتكاملة  
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 ، الرابعةلصالح السنة الدراسية  املجاالتتعزى ألثر السنة الدراسية في جميع  ( α =0.05 )( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8)يتبين من الجدول 

  و 
 
التخصص في جميع    ( تعزى α =0.05)  وجود فروق ذات داللة إحصائية  أيضا   و   العلوم،لصالح تخصص    املجاالت ألثر 

 
وجود فروق ذات داللة  أيضا

 لصالح  املجاالتتعزى ألثر املعدل التراكمي في جميع  ( α= 0.05)إحصائية 
 
      .جيد جدا

تعرضوا إلى مواقف وخبرات وتجارب في مراحل حياتهم وفي املرحلة الدراسية بشكل أكبر   الرابعةوقد يعزى ذلك، إلى أن أصحاب السنة الدراسية  

أدى إلى اكتسابهم  العلم مما  الدراسية عمليات   إلى أصحاب تخصص العلوم، يوجد في موادهم 
 
ذه له  من باقي السنوات الدراسية، وقد يعزى ذلك أيضا

التي تتطلب املواد  العلم في  مختلف  املهارات من عمليات  أنه توجد  هذه  التخصصات األخرى، كما  باقي  أكثر عن  املالحظة والتصنيف   املهارات بشكل 

 
 
أيضا الحفظ والتلقين، وقد يعزى ذلك  األكبر يعتمد على  التي يكون جزئها  العلمية  التخصصات  باقي  أكبر عن  أن أصحاب  والقياس واالستنتاج بشكل   

 املعدل التراكمي 
 
لة  بداللديهم مهارات عالية في اكتساب عمليات العلم ومعرفة توظيفها في املواد املختلفة  بشكل أكبر عن باقي املعدالت وامتياز   جيد جدا

 معدلهم التراكمي، كما أنهم يسعون لزيادة عمليات العلم لديهم للمحافظة على معدالتهم العالية. 

دراسةوقد   مع  النتيجة  هذه  كرموستفا  2002)وبعارة  خطايبة    اتفقت  دراسة  مع  وأيضا  األعلى  الدراس ي  املستوى  ملتغير  تعزى  النتيجة  وكانت   )

 ( التي بينت نتائجها أن هناك العديد من املشكالت التي يعاني منها الطلبة في فهم وممارسة عمليات العلم. 2011أوجلو)

 من الكلية، السنة الدراسية، املعدل التراكمي؟ السؤال الخامس: هل تختلف در 
ً
 جة ممارسة عمليات العلم باختالف كال

السنة الدراسية،  حسب متغيرات لدرجة ممارسة عمليات العلم  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 يوضح ذلك.  (9)، والجدول والتخصص، واملعدل التراكمي

افات املعيارية :(9جدول)  السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي حسب متغيرات  درجة ممارسة عمليات العلمل املتوسطات الحسابية واالنحر

 العلم  عمليات  مقياس املتكاملة  العلم عمليات   األساسية العلم عمليات     

 3.48 3.43 3.50 املتوسط الحسابي  سنة ثانية  السنة الدراسية 

 0.774 0.797 0.793 االنحراف املعياري 

 3.30 3.31 3.29 املتوسط الحسابي  سنة ثالثة 

 0.625 0.662 0.655 االنحراف املعياري  

 3.42 3.44 3.41 املتوسط الحسابي   سنة رابعة 

 0.511 0.562 0.533 املعياري االنحراف  

 3.41 3.43 3.41 املتوسط الحسابي  سنة خامسة  

 0.497 0.555 0.503 االنحراف املعياري  

 3.40 3.36 3.42 املتوسط الحسابي  طب  التخصص 

 0.497 0.520 0.518 االنحراف املعياري 

 3.20 3.19 3.21 املتوسط الحسابي  هندسة  

 0.521 0.522 0.568 املعياري االنحراف  

 3.39 3.39 3.39 املتوسط الحسابي  صيدلة  

 0.493 0.552 0.503 االنحراف املعياري  

 3.84 3.94 3.79 املتوسط الحسابي  علوم  

 0.662 0.708 0.677 االنحراف املعياري  

 3.30 3.30 3.31 املتوسط الحسابي  جيد  املعدل التراكمي 

 0.555 0.612 0.577 املعياري االنحراف 

 
 
 3.33 3.36 3.32 املتوسط الحسابي  جيد جدا

 0.501 0.525 0.532 االنحراف املعياري  

 3.75 3.76 3.74 املتوسط الحسابي  ازيمتا 

 0.713 0.738 0.723 االنحراف املعياري  

 في املتوسطات الحسابية  9يبين الجدول )
 
 ظاهريا

 
واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة عمليات العلم بسبب اختالف فئات متغيرات السنة  ( تباينا

 الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي. 

 يوضح ذلك. ( 10جدول )والاملتعدد على املجاالت  الثالثيولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 
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 ( تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر السنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي على مجاالت عمليات العلم 10جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 اإلحصائية 

 0.868 0.241 0.077 3 0.230  األساسية العلم عمليات  السنة الدراسية 

 0.000 33.302 10.589 3 31.767  األساسية العلم عمليات  التخصص 

 0.000 19.384 6.164 2 12.327  األساسية العلم عمليات  املعدل التراكمي 

   0.318 991 315.107  األساسية العلم عمليات  الخطأ

   0.309 991 306.155 املتكاملة  العلم عمليات  

    999 375.186  األساسية العلم عمليات  الكلي 

    999 400.461 املتكاملة  العلم عمليات  

وجود فروق ذات داللة ،  املجاالتتعزى ألثر السنة الدراسية في جميع  (  α=  0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  10)يتبين من الجدول  

   علوم،املجاالت لصالح تخصص التعزى ألثر التخصص في جميع    (α=  0.05)إحصائية  
 
تعزى ألثر   (α=  0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية    وأيضا

 املجاالت لصالح املعدل التراكمي امتياز. املعدل التراكمي في جميع 

رة  وقد يعزى ذلك إلى أن أصحاب السنوات الدراسية  بالكليات العلمية يمارسون مهارات عمليات العلم بالعمل واملمارسة وهذا يعطي الطالب خب

ة و بشكل نسبكاملة تحفزه على التفكير, وبالتالي فهو يمتلك مهارات عديدة كاملالحظة والتصنيف والقياس أي امتالك عمليات العلم وممارستها, بنفس ال

في املراحل املتقدمة من الحياة الجامعية ويفقدون   املهاراتاألخرى الذين يهملون هذه    التخصصات أكبر من غيرهم من التخصصات األخرى، على عكس  

التخصص   أن طبيعة   
 
أيضا اتجاه دراستهم، وقد يعزى ذلك  العلم  تتطلب ممارسة    الصيدلةالحماسة  الدر   ملهارات عمليات  املرحلة  ا  في  اسية وخصوص 

امتياز يمارسون  الصيدلةأثناء التطبيق العملي لطلبة    إلى أن أصحاب املعدل التراكمي 
 
إلى ظهور هذه النتيجة، وقد يعزى ذلك أيضا عمليات ، مما أدى 

املعدالت األخرى الذين ال يهتمون ملثل هذه  أصحاب    وملتزمون بكافة التفاصيل أثناء املرحلة الجامعية للحفاظ على تفوقهم العلمي، على عكس  العلم  

 استخدام  املهارات.
 
 الخبرات تراكم  وأيضا  ،تواجهه التي املشكالت لحل مناسبة قرارات  اتخاذ على  يساعدهم  مما واملنطقي، العلمي التحليل هم وأيضا

 (2002) .وبعاره  وخطابية (2007) الصمديعي وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ،املهارات نمو في تسهم 

 ن باآلتي: يضوء نتائج الدراسة، يوص ي الباحث وفي

  إلى توصلت راسةالد أن حيث .1
 
 تتعلق مساقات بطرح توص ي الدراسة فإن أن فهم طلبة الكليات العلمية لعمليات العلم وممارستهم لها كان متوسطا

    تكون  بحيث الجامعات، في عمليات العلم  وممارسة  بفهم 
 
  الطلبة إعداد منجزءا

 
 نظ التعليم، نحو  التوجه  في يرغبون  الذي  الطلبة وخصوصا

 
 ملا  را

   املواد العلمية بمختلف املجاالت والتخصصات. تدريس في دور  من الجانب هذا  يلقيه

 إلى جنب مع الناحية املعرفية. .2
 
كذلك فإن طلبة الكليات العلمية من خالل دراستهم  األكاديمية، يشاهد ويلتمس   االهتمام بالناحية العملية جنبا

 من خالل استناده إلى األدلة
 
املنطقي، والتفكير العلمي  وأيضا املنهج التجريبي والتحليل  العلمية في   باستمرار املهارات العلمية من خالل ممارسة 

التوجيه كي يد إلى  الطالب  النتائج، ويحتاج  في تدني فهم عمليات  تفسير  أثر  لها  التي ربما  العوامل  العلم ومن  يتعلق بعمليات  بأن ما يمارسه  رك 

االمتحانات، وهذه الطريقة تهمل جوان ب  العلم لدى طلبة الجامعة شيوع طرق التدريس التقليدية، والتي تهتم بحفظ املعلومة واستذكارها وقت 

 اتخاذ قراراته الصحيحة. مهمة للطالب وال تزوده باملهارات الالزمة في 

في   .3 واالستقصاء  البحث  من  املزيد  مهاراتإجراء  العلم    موضوع  عمليات  مستوى  رفع  في  تؤثر  أخرى  عوامل  وتناول  العلم    ، كالدافعيةعمليات 

 واالتجاهات، وامليول. 

عمليات   .4 بتضمين  الجامعات  في  الدراسية  املقررات  على  القائمين  اهتمام  مثل    العلم،ضرورة  املالحظة،وإدراجها   واالستدالل،   والقياس،  مهارة 

 وضبط املتغيرات.  واملكانية،واستخدام العالقات الزمانية  البيانات،وتفسير 

 .العلم ومدى ممارستهم لها عمليات مهارات فهم  تطور  مدى  ملعرفة الحالية للدراسة مشابهة دراسة إجراء .5
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Abstract: The study aimed at investigate the impact of students of scientific colleges at Yarmouk University 
(Jordan) understanding Science Process skills,  sample was formed The study is from students of scientific 
colleges at Yarmouk was chosen in the stratified random way consisted of 1000) male and female students 
The results of the study showed that the relative importance ranged between (29% -55%), It also showed a 
high degree of understanding of the science processes of students, and showed a positive statistically 
significant relationship between the understanding of students of scientific colleges and processes of 
science. It also showed the existence of differences due to the understanding of the science processes 
attributable to the impact of the school year in favor of the fifth school year, and also the presence of 
differences attributable to the impact of specialization in all fields in favor of the science specialization, and 
also the presence of differences attributable to the effect of the cumulative average in all fields in favor of a 
very good, and also showed that there were no differences in the practice Science operations are 
attributable to the impact of the school year, and the presence of differences attributed to the impact of 
specialization in all fields in favor of the specialty of pharmacy, and also the presence of differences due to 
the effect of the cumulative average in all fields in favor of the cumulative average privilege. The study 
recommended attention to the practical aspect, along with the cognitive aspect. Likewise, students of 
scientific colleges through their academic studies constantly watch and seek scientific skills through 
practicing the experimental approach, logical analysis, and scientific thinking, and also by relying on 
scientific evidence to interpret the results. 

Keywords: Yarmouk University; students of scientific colleges; Science Process skills; understanding and 
practicing students . 
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   :قدمةامل

الوقت ثمار   في هذا  العالم  ، توازيها تحديات كبيرة ناجمة عن تسارع عمليات تقنيةعلمية وهندسية و   تتطورات كبيرة في ميادين ومجاال يحصد 

املج التقدم والتطو االتالتغيير وتقاربها في تطور هذه  املشهود ، ولعل هذا  اعتماده على قد  ال  ر  املادية بقدر  اإلمكانات  إلى  اإلبداع   راداألف  راتيستند  في 

  راتاملعارف واملها  راد يحملون إلى وجود األساس العلمي املتين؛ األمر الذي يدعو الدول إلى إعادة النظر في أنظمتها التعليمية؛ إلعداد أف  ، إضافةواالبتكار

التطو  الالزمة ملواكبة  العلمي والت  راتوالكفايات  التنافس  املستمرة من جهة، ولتحديد موقعها على خارطة  التحديات  في    ولوجيكناملتسارعة، ومواجهة 

  (.1: 2020 )الزبيدي، القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى 
والتنمية   وتعد املناهج مصدر قوة للمجتمع إذ ترتبط إلى حد كبير بفلسفة املجتمع وثقافته، وإذا كانت التربية هي األداة لتحقيق التنمية البشرية

العملية   في  األهم  العنصر  هي  املناهج  فإن  التربوية على مراجعة الشاملة  النظم  تحرص  لذلك  أهدافها،  لتحقيق  العملية  األداة  بمثابة  تعد  إذ  التربوية 

التغيير فإن من مناهجها وتحليلها وتقويمها للتعرف على مكامن القوة والضعف فيها، من أجل االرتقاء بها، وملا كانت سمة املجتمعات املعاصرة التجديد و 

 (. 2: 2014متطلبات هذا املنحى )مرعي،  البديهي أن تكون املناهج من

للتغيير في مجال ما وفق ما   راده األساس حاجة املجتمع وأفا  ألن منشأه  -وبالنظر إلى أن التحديات تختلف باختالف املجتمعات وتتطور بتطورها  

التعليم عموًما وفي تعليم العلوم بوجه خاص غدت من األولويات العاملية؛ ملا للعلوم من قوة في التفاعل مع   فإن الحاجة للتغيير والتطوير في  -يستجد  
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 :امللخص

فلسطين   في  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  اشتمال  درجة  عن  الكشف  الدراسة  العلوم  هدفت  ملعايير  الجديد  للجيل 

(، وقد  NGSSر )واملجاالت املعرفية املتضمنة بها، ولتحقيق هدف الدراسة تمَّ بناء األداة املتمثلة ببطاقة تحليل املحتوى املبنية على قائمة املعايي

الدراسة   نتائج  وأظهرت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  واسُتْخدَم  وثباتها،  صدقها  من  التحقق  م  األولى  أن  تَّ املرتبة  في  جاء  الرئيسة"  "األفكار  مجال 

( بلغت  مرتفعة  مئوية  )%65.6وبنسبة  بلغت  متدنية  مئوية  وبنسبة  الثانية  املرتبة  في  الشاملة"  "املفاهيم  مجال  وجاء  مجال  20.4%(،  وجاء   ،)

( بلغت  متدنية  مئوية  وبنسبة  الثالثة  املرتبة  في  والهندسية"  العلمية  كما  %14"املمارسات  أن  (،  النتائج  بَتَضُمِن  وأظهرت  ا 
ً
ملحوظ تفاوًتا  هناك 

دقة حصلت مستويات التفكير الدنيا )التذكر   (، وبشكل أكثرNGSSمستويات بلوم املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم )

 بمستويات التفكير العليا )التطبيق%89.9والفهم( على نسبة مئوية مرتفعة )
ً
، والتحليل، والتركيب، والتقويم( والتي حصلت على نسبة  (، مقارنة

 (. %10.1مئوية منخفضة )

 املجاالت املعرفية. ؛(NGSSالجيل الجديد ملعايير العلوم )؛كتاب العلوم والحياة  الكلمات املفتاحية:
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ة منذ بداية القرن التفاصيل الدقيقة إلدارة التغيير في املجتمعات املختلفة، وال أدّل على ذلك من حركات ومشاريع إصالح مناهج العلوم وتعليمها املتتالي

 
ً

 .(23: 2010زيتون، ) القرن الحالي  إلىالعشرين وصوال
م( حركة إصالحية كبيرة في مناهج العلوم وتطويرها في الواليات املتحدة األمريكية، كان من  1977  –  1950شهدت الفترة الزمنية منذ عام )حيث  

األم للدولة  صدمة  سبب  الذي  الروس ي سبوتنك،  الصاروخ  إطالق  هو  اإلصالح  لهذا  امللحة  األسباب  مراجعة  أحد  إجراء  تتطلب  مما  ومواطنيها،  ريكية 

 .(63: 2010شاملة للمناهج التي كانت مقررة ومتبعة في ذلك الوقت، كما وانتقد على أثر هذه املراجعة محتوى مناهج العلوم وبرامجها )زيتون، 
في خطر عام   أمة  تقرير  التاريخية صدور  املحطات  تلك  أبرز  ومن  العلوم  ملناهج  اإلصالحية  الحركات  توالت  التاريخ  ذلك  وفي عام  1983ومنذ  م، 

املعايير الوطنية لتعليم العلوم    1996م ظهر ما يسمى العلم لجميع األمريكان، وفي عام  1989(، وعام  2061م تم اصدار مشروع )1985   NSESظهرت 

(National Science Education Standards)( من مشرع 
ً
( وتناولت تعليم وتعلم العلوم من كافة الجوانب،  2061، حيث اشتقت هذه املعايير انطالقا

 لعام  k-1 م تم اصدار دليل العلوم لـ  1999وفي عام  
ً
 2013، وخالل بداية القرن الحادي والعشرين وصوال

ً
ات التربوية  العديد من اإلصالح  م توالت أيضا

، واإلطار العلمي للـتقييم الوطني  2مريكيا، وأطلس العلوم  أ ، وتقرير مختبرات  1ومن أبرزها االستقصاء واملعايير الوطنية لتعليم العلوم، وأطلس العلوم  

التعليمي   الر  NAEP) ) (National Assessment Of Educational Progress )للتقدم   غير  البيئات  في  العلوم  وتعلم  وإطار  ،  للتربية   K – 12سمية، 

 ,NGSS (Next Generation Science Standards  )(NGSS, 2014a: 5; NGSSالعملية، ومن أبرز تلك اإلصالحات التربوية الجيل الجديد ملعايير العلوم 

2013a: 4; NRC, 2012: 7) . 
  
ً
( وتألف من مرحلتين: األولى تمثل إطاًرا لتعليم العلوم من الروضة الى الصف الثاني  2010عام ) ( فيNGSSبدأ تطوير معايير )وبشكل أكثر تفصيال

الوطني )(A Framework for K-12 Science Education)عشر   البحوث  للعلوم، ومجلس  الوطنية  األكاديمية  املرحلة بقيادة  (، والهيئة NRC، وهذه 

هذا   وفر  حيث  للعلوم.  الوطنية  لألكاديمية  من التنفيذية  التعليم  مراحل  لجميع  العلوم  في  األساسية  واملفاهيم  الحالي  العلوم  لتعليم   
ً
أساسا اإلطار 

ثالثة أجزاء وهي: الجزء األول ويقدم رؤية لتعليم     ، (A Framework for K-12 Science Education)الصف الثاني عشر، وقدم هذا االطار  ىلإ الروضة  

بوسائ فيهتم  الثالث  الجزء  أما  والهندسة،  العلم  تعليم  يوفر محتوى  الثاني  والجزء  والتنظيم،  اإلرشادية  االفتراضات  يتضمن  والذي  تحقيق العلوم  ل 

ملعايير) يقود  والذي  والتنفيذ،  املحتوى،  دمج  اإلطا  ،(NGSSالرؤية من خالل  الشاملة، ويصف  واملفاهيم  والهندسة،  العلم  هي: ممارسات  أبعاد  ثالثة  ر 

( تديرها  األمريكية  الواليات  بقيادة  جهوًدا  فكانت  التطوير  الثانية من  املرحلة  أما  املحورية.  )26واألفكار  والية  NGSS( والية العتماد  قامت كل  (، حيث 

العلوم،   معلمي  من:  ممثلين  تضم  القاعدة  واسع  فريق  اللجان بإنشاء  وهذه  التعليم،  وقادة  العمل،  وأصحاب  األعمال،  ومجتمع  ومهندسين،  وعلماء 

 . (NRC, 2012: 7; NRC, 2015: 13; Achieve, 2013: 15)قدمت اآلراء واملقترحات على مسودات املعايير 
ٍة متسقة  والجيل الجديد ملعايير العلوم هي مسعى بين عدة واليات هدفت إلى ابتكار معايير جديدة تكون غنية في املحتوى والتطبيق، وُمرتبة بطريق

شتركت ،  وقد ا (Fulmer, Tanas, & Weiss, 2018: 1078)عبر التخصصات والصفوف الدراسية من أجل إمداد الطالب بتعليم عاملي املستوى للعلوم 

 في مراجعة املعايير، هذا وتشجع بعض املنظمات مثل رابطة معلمي العلوم بكاليفور   26
ً
نيا وتدعم والية في وضع هذه املعايير، كما اشترك الجمهور أيضا

للمعايير في مارس   النهائية  املسودة  يتم إصدار  أن  املقرر  املعايير، وكان من  املالحظات على هذه   ,NGSS Lead State, 2013: 3; NGSS)  2013تقديم 

2014a: 2; NRC,2012: 4).   
العلمية والهندسية التي يستخدمها العلماء واملهندسون في تطوير النظريات وتصميم   NGSSوتتضمن وثيقة معايير   ثالثة أبعاد: أولها: املمارسات 

التخصصية في مجاالت   املحورية  األفكار  األنظمة، وثانيها:  األ النماذج وإنشاء  الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وعلوم  رض والفضاء والهندسة العلوم 

يجة، القياس والتكنولوجيا وتطبيقات العلم، والبعد الثالث: املفاهيم الشاملة عبر املجاالت العلمية وتضمن سبعة مفاهيم هي: األنماط، والسبب والنت

وامل والطاقة  النظم،  ونماذج  النظم  الكمية،  والتغي والنسبة  والثبات  والوظيفة،  والتركيب  حسانين،  Karleah, Alec, & Joachim, 2017: 56)رادة،  ؛ 

2016 :404) . 
ي وزمالؤه  ِ

ّ
ْز واملجلس الوطني للبحوث (Michelle et al., 2018: 3)وقد أورد متشيل

ْ
 عن ُهوِْج وِبْنك

ً
 ;NRC  (Hoeg & Bencze, 2017في دراستهم نقال

NRC, 2015( أنَّ الرؤية الجديدة لتعلم العلوم واملوضحة في الجيل الجديد ملعايير العلوم )NGSS  وإطار عمل تعلم العلوم من الروضة إلى الصف الثاني )

، تتطلب إشراك الطالب في تعليم سياقي يحاكي كيفية تفكير NGSS، والذي تستند إليه 2012( من عام م (NRCبحوث عشر املنبثق من املجلس القومي لل

التي  الظواهر  استنباطهم من تخصصات متعددة وتطبيق ممارسات علمية وهندسية متنوعة حسب ما تقتضيه   كيفية 
ً
العلماء واملهندسين، وتحديدا

قصون حلها. ويتطلب هذا إلى الدمج بين املعرفة واملمارسة من أجل النهوض بالقيم التي تقوم عليها املعايير الجديدة، يبحثون عنها أو املشكلة التي يست

أنشطة   في  العلمية  املمارسات  املحتوى عن  األساسية وعزل  العلمية  األفكار  لحفظ  األولوية  إعطاء  تعليمهم عن  في  العلوم  يتحول معلمو  الفصل  وأن 

ركيز على خبرات التعلم متعددة األبعاد التي تشرك الطالب في استكشاف األفكار عبر علوم األرض والفضاء والعلوم الحياتية والعلوم الدراس ي، نحو الت

 الفيزيائية لشرح الظواهر في العالم الطبيعي.  
أشار   األفراد في   في دراسته (Aaron, 2017: 89) رونأ وقد  اتخاذ  بأن    التكنولوجي  املجتمعيطالب  يكونوا مفكرين مستقلين وناقدين قادرين على 

( والذي يشمل NGSSقرارات جيدة أثناء العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين، لذلك، يعتبر تعلم العلوم الجيد الذي يروج له الجيل الجديد ملعايير العلوم )
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وًيا للتطوير األكاديمي للطالب، وهنا يجب على املعلمين إعداد الطالب عن  ممارسات العلوم والهندسة في سياق تعلم األفكار الكبيرة في العلوم، أمًرا حي

األولى  طريق تحفيز اهتمامهم وفضولهم حول العالم، وبمجرد أن يدرك الطالب أن العلوم والهندسة تقع حولهم، فسيكون املعلمون قد اتخذوا الخطوة  

 .وقف أساس ي للنجاحفي مساعدتهم على التطور ليصبحوا متعلمين مدى الحياة وهو م
العلمي، من   املحتوى  العلم مع  تكامل ممارسة  الواقع في  الظواهر في  العلوم يؤكد على دراسة  ملعايير  الجديد  الجيل  العلوم في ظل  خالل فتعليم 

وتفسير   األسئلة  وطرح  الفرضيات  وتطوير  التجارب  وتصميم  وإجراء  االستقصائية  األنشطة  بممارسة  املتعلمين  املشكالت  تشجيع  وحل  البيانات 

-Zembal)( و زمبالسول  Sutherland, 2010: 457  Krajcik and(، وأشار كل من كراجك وسذرالند )Kuhn & Others, 2017: 236ومناقشة النتائج )

Saul, 2009: 692)،  ( و ابلتونAppleton, 2006: 33   في دراستهم كيف أن محتوى العلوم املبني بشكل علمي سليم )  ملساعدة الطالب 
ً
 مثاليا

ً
يمثل إطارا

التجارب،  على تطوير مهارات قوية في حل املشكالت والتفكير النقدي مع اكتساب معرفة واسعة، وتوجيه الطالب لتوليد أسئلة قابلة لالختبار، وتصميم 

 مة على األدلة.وتحليل النتائج، مع تحديهم إلنشاء تفسيرات علمية من خالل بناء وتقييم الحجج العلمية القائ
يجب وعن أهمية تحليل املحتوى فهو يقدم املساعدة للمؤلفين والناشرين، وفي إعداد كتب مدرسية جديدة، وذلك باإلشارة إلى ما يجب تجنبه وما 

بر  مراجعة  عملية  في  مساعدة  مواد  وتقديم  توجيهية،  بمبادئ  وتزويدهم  املدرسيةا تضمينه،  الكتب  اختيار  وفي  ككل،  الدراسة  التعليمية،   مج  واملواد 

شاركي بينهم وتبيان أوجه القوة والضعف فيها، وتقديم أساس ملراجعتها، وتعديلها عند الحاجة، وفي إعداد املعلمين واإلداريين وتسمح بفرص العمل الت

بجودة الكتاب املدرس ي وصالحيته، وتكشف لنا (، كما أن عملية تحليل املحتوى هي وسيلة تعرفنا  23:  2005  ماء واملفكرين )جيدوري وأخرس،لوبين الع

 (. 5: 2001مدى قدرة املنهج على مواكبة التقدم والتغيرات في العصر الحالي، وتسهل عملية تأليف الكتب املدرسية )أعمر، 
بتنسيق م العلوم ومحتواها وعملية تحليلها هي نظام من كل متكامل كل جزء منها يعمل  بأن مناهج  القول   يمكننا 

ْ
تآزر ال تنفصل بعضها عن  إذ

ع تنتج  العملية  هذه  في  خلل  وأي  وعملها  للخلية  الحيوية  الدعامة  يشكل  الذي  بروتين  إلى  وترجمته  ونسخه  الجين  مضاعفة  كعملية  تماما  نها بعض، 

 تعتبر بمثاب  (NGSS)طفرات تفسد تلك الوظائف التي تسعى الخلية لتحقيقها، وأن الجيل الجديد ملعايير العلوم  
ْ
( لتلك األجزاء  Codonsة كودونات )إذ

تحمل مضمونا   املنهجية  القضايا  متوالية من  تربوية  اعتبارها منظومة  يمكن  العملية  فهذه  وقوة تفسيرية منصبة على خباريً إ بأكملها،  تنبئية  ا وطاقة 

 وغاياتها املنشودة.العالم الذي نحيا به، وأي خلل في أي جزء منها فلن تستطيع تلك املنظومة تحقيق أهدافها 
ن أجل ومن هنا جاء اهتمام الباحث لتسليط الضوء على تلك العناصر ودراستها وتراكيبها وتحليلها للتعرف على مدى فاعليتها في مناهج العلوم، م

بحاث والدراسات وما بينته األ   ،NGSSتعزيز مواطن القوة فيها والحد من مواطن الضعف فيها، ومما تقدم اعتمد الباحث الجيل الجديد ملعايير العلوم  

الكواشف   فهي  تطبيقها،  وضرورة  بأهميتها  الحديثة  بها (Indicatorsالعلمية  تعمل  التي  والديناميكية  الستاتيكية  الخصائص  تلك  عن  تكشف  التي   )

 مناهج العلوم وعناصرها. 

 الدراسات السابقة:
املتعلق بموضوع  و التربوي  األدب  التي في ضوء مراجعة  الدراسات  تناول عدد من  العالقة، فقد تم  الدراسات ذات  الدراسة واستطالع بعض من 

 NGSSتناولت الجيل الجديد ملعايير العلوم )
ً
 استنادا

ً
 لإلحاطة بهذه الدراسات ودراستها وربطها بموضوع الدراسة الحالية، فقد تم ترتيبها زمنيا

ً
(، وتسهيال

 ى األحدث(، لتبين مالمح تطور هذه الدراسات.)من األقدم إل إلى تاريخ إجرائها

(، من خالل تطوير وحدة NGSSالجديد ملعايير العلوم ) للجيلإلى بناء تصور مقترح لتدريس العلوم في األردن   دراسة هدفت (2016املومني ) أجرت •

، ولتحديد مدى املوائمة تم بناء مقياس من خمس NGSSفي موضوع الوراثة في ضوء هذه املعايير وبناء نموذج مقترح للموائمة بين املحتوى ومعايير 

ت طالبات الصف الثامن  (، ودراسة أثر هذه الوحدة على ممارسات وتحصيل واتجاهاNGSSعشرة فقرة تمثل كل فقرة منه أحد مرتكزات معايير )

إجراء مقابالت شبه مقننة مع عينة تكونت م األردن، تم  العلوم في  املعايير لتدريس  إمكانية موائمة  العلوم، وللكشف عن مدى  ن األساس ي نحو 

من عينة   %15وأظهر    لم يؤيد،  %12لتدريس العلوم في األردن،    NGSSمنهم يؤيدون تبني رؤية معايير    %73( مختصا في مجال تدريس العلوم،  26)

ت  الدراسة تأييدهم لتبني رؤية املعايير ولكن ضمن حدود معينة. وأما للكشف عن أثر تدريس الوحدة املطورة فقد تم اختيار عينة قصدية تكون

األولى تجريبية وفيها )59من ) إلى مجموعتين   
ً
الثامن األساس ي ووزعت عشوائيا الصف  ( طالبة.  29ة وفيها )( طالبة والثانية ضابط30( طالبة من 

املج تحصيلي على  اختبار  تطبيق  تم  التحصيل  املطورة على  الوحدة  أثر  تبين وجود  مولقياس  املشترك  التباين  تحليل  اختبار  وباستخدام  وعتين 

أن هنإ فروق ذات داللة   النتائج  املطورة. كما وأظهرت  التجريبية يعزى للوحدة  املجموعة  اك فروق ذات  حصائية في متوسطات تحصيل طالبات 

حصائية في متوسطات استجابة الطالبات لصالح االستجابة البعدية على املقياس بعد ما تم تطبيقه بصورة قبلية وبعدية، وتبنت الباحثة إ داللة  

مية والهندسية،  بطاقة رصد ومالحظة أعدها مركز في جامعة كاليفورنيا األمريكية من أجل الكشف عن قدرة الطالبات على القيام باملمارسات العل

 في مما
ً
 واضحا

ً
صت النتائج أن هناك ممارسات أبدعت الطالبات في القيام بها كاستخدام وتطوير النتائج، بينما أظهرت الطالبات ضعفا

ُ
رسة  وخل

 استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي. 
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نهي ملعلمات األحياء للمرحلة الثانوية في ضوء كفايات معلم  في بحثيهما إلى تحديد احتياجات النمو امل  (2016واستقص ى كل من األحمد واملقبل ) •

( معلمة أحياء للمرحلة الثانوية بمحافظة الخرج، وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وبينت 54األحياء للجيل القادم، تكونت عينة الدراسة من )

لى معظم الكفايات املوجودة في االستبانة وتشير هذه النتيجة إلى أهمية  النتائج إلى ارتفاع قيم متوسط استجابات أفراد العينة ونسبتها املئوية ع

 الكفايات من وجهة نظر معلمات األحياء للمرحلة الثانوية، وقدمت الدراسة توصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية.  

م للصف األول املتوسط في السعودية. تم  في كتب العلو   NGSSإلى التعرف إلى مدى تضمين معايير    (2017وسعت دراسة الربيعان وآل حمامة ) •

، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن توافر املعايير  NGSSاستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأداة الدراسة هي بطاقة تحليل املحتوى قائمة على معايير 

،  %24.3والهندسية جاء بصورة منخفضة وبنسبة    ، وكانت على النحو التالي: توافر معيار املمارسات العلمية%33.1جاء بصورة منخفضة وبنسبة  

ال املفاهيم  ال%18بنسبة    شاملةيليها معيار  األفكار  معيار  في   %57بنسبة    رئيسة، وحصل  النظر  إعادة  إلى  الدراسة  وأوصت  وبصورة متوسطة، 

 . شاملةفيها مع التركيز على املمارسات العلمية والهندسية واملفاهيم ال NGSSمحتوى كتب العلوم للصف األول املتوسط وذلك بتضمين معايير الـ 

• ( قام عمر  مناهج    (2017وفي سياٍق مشابه،  تقويم محتوى  إلى  في  بدراسة هدفت  العربية  الثانوية بجمهورية مصر  باملرحلة  الحياة  ضوء  علوم 

العلوم) ملعايير  الجديد  بناء على NGSSالجيل  الحياة  الوصفي التحليلي بغرض تقويم وتحليل محتوى مناهج علوم  املنهج  الدراسة  (، استخدمت 

الحياة، وصمم الباحث أداة تحليل املحتوى في ضوء معايير   إعداد تصور مقترح لتضمين هذه املعايير في محتوى مناهج علوم   تم ، و NGSSمعايير  

NGSS  ( متوافر بدرجة كبيرة،  2.42، وقد أظهرت النتائج أن ترتيب متوسط درجة توافر املعايير كانت على النحو التالي: معيار التركيب والوظيفة )

( ويشير إلى 0.62ع العالقات املتبادلة في النظم البيئية بلغ)  ( درجة متوسطة، ومتوسط معيار موضو 2.25متوسط معيار موضوع املواد والطاقة)

الطبيعي    االنتخاب ( يدل على درجة متوسطة، وعدم توافر معيار موضوع  1.75عدم توافر هذا املعيار، ومتوسط موضوع الوراثة وتنوع الصفات )

 .والتطور فكان متوسطه صفر

وم للجيل القادم لهدفت إلى التعرف على مدى تضمن محتوى كتب العوم والحياة للمرحلة األساسية في فلسطين ملعايير الع (2018ودراسة أهل ) •

NGSS  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة بإعداد بطاقة تحليل املحتوى تستند إلى معايير ،NGSS وتكونت عينة ،

العل أعلى  الدراسة من كتب  والهندسية حصل على  العلمية  املمارسات  أن معيار  النتائج  والثامن، وأظهرت  السادس والسابع  وم والحياة للصف 

 لجميع الصفوف،    شاملةدرجة توافر في محتوى الكتب لجميع الصفوف، وكانت درجة توافر معيار املفاهيم ال
ً
املحتوى أيضا في املرتبة الثانية في 

ال األفكار  العلوم    ةرئيسوكان معيار  الضعف في كتب  النظر في مواطن  إعادة  الدراسة بضرورة  الصفوف، وأوصت  أقل نسبة لجميع  حصل على 

 . NGSS ثرائها بالجيل الجديد ملعايير العلوم إ والحياة والعمل على 

األ   (2018الطورة )  وأما دراسة • التاسع األساس ي في  الحياتية للصف  العلوم  الكشف عن تحليل كتاب  إلى  ملعايير هدفت  الجديد  الجيل  ردن على 

من خالل قائمة الجيل الجديد ملعايير العلوم وترجمتها وتم التأكد من صدقها وثباتها، حيث تم تطبيقها على ، تم إعداد أداة تحليل  NGSS  العلوم

 في درجة توافر  عينة الدراسة املتمثلة ب
ً
كتاب العلوم الحياتية بجزأيه األول والثاني، اْسُتخِدَم املنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة تباينا

املرتبة الثانية النظام   NGSSمعايير   التركيب والوظيفة، وجاءت في   هي من الجزيئات إلى الكائنات الحية: 
ً
 في الكتاب، حيث كان أكثر املعايير ورودا

وع لم يذكر في البيئي: التفاعالت، الطاقة والديناميكية، واملرتبة الثالثة الوراثة: الوراثة وتغير الصفات، وكان مجال التطور الحيوي: الوحدة والتن 

 الكتاب، حيث أوصت الدراسة بضرورة تضمين وحدة التنوع الحيوي في الكتاب.

)هو  • الدين  عز  دراسة  العلوم    (2018دفت  ملعايير  الجديد  الجيل  على  قائمة  أنشطة  تقديم  والهندسية    NGSSإلى  العلمية  املمارسات  لتنمية 

ال املجموعة  ذي  التجريبي  التصميم  استخدام  تم  بالسعودية.  االبتدائية  املرحلة  طالبات  لدى  العلوم  في  العلمية  وامليول  الناقد  واحدة والتفكير 

ا  وتألفت عينة  وبعدي،  قبلي  )قياس  وبناء  20لدراسة من  أنشطة مقترحة،  ببناء  الدراسة  أدوات  تمثلت  االبتدائي،  السادس  الصف  طالبة من   )

داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  صت 
ُ
وخل العلمية.  امليول  مقياس  وبناء  الناقد،  التفكير  واختبار  والهندسية  العلمية  املمارسات    اختبار 

جريبية الختبار املمارسات العلمية والهندسية واختبار التفكير الناقد ومقياس امليول العلمية لصالح  إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة الت

برامج التطبيق البعدي، وكذلك عالقة ارتباطية بين املمارسات العلمية والهندسية وامليول العلمية. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام املسؤولين ب

 ية للجيل الجديد ملعايير العلوم وتدريبهم على تصميم أنشطة قائمة عليها، وسبل تنميتها لدى الطالب.  إعداد معلمي العلوم بكليات الترب

من  و  • كل  وليوجنج  أجرى  و  توسو 
ْ
وبُردجوَسن الجيل  دراسة    ،(Rachmawati, Prodjosantoso & Wilujeng, 2019)رتشماواتي   " بعنوان 

تطوير   في  العلوم  ملعايير  العلوم"،الجديد  تعلم  في  للطالب  العملية  العلوم   تهدف   املهارات  تعلم  أدوات  الكشف عن جدوى  إلى  الدراسة  هذه 

نحو   تطوير،    NGSSاملوجهة  وتقييمات  العلمية  العمل  وأوراق  الدروس  خطط  تحضير  في  األدوات  تمثلت  للطالب،  العملية  املهارات  لقياس 

النموذجية من خالل   املهارات  التجريبيواستخدام  املنهج شبه  املستخدم كان  املنهج  أن مهارة تطوير  ،  املالحظة،  البيانات،  نتائج تحليل  وأظهرت 

حيث أظهرت هذه األدوات تحسين جودة  ،  (1.58( أعلى من تلك املوجودة في فئة الضابطة أي )3.69النماذج واستخدامها للفئة التجريبية، أي )

 ريب الطالب على تطوير واستخدام النتائج.التعليم وتنمية املهارات العملية وتد
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من عدة جوانب فهنالك دراسات تحدثت عن أهمية   NGSSمن خالل استعراض الدراسات السابقة، ُيالحظ تناولها للجيل الجديد ملعايير العلوم  

والتي كان   NGSS، في حين تناولت دراسات أخرى تحليل املحتوى في ضوء   (Rachmawati, et al., 2019)ومنها ودراسة رتشماواتي ورفقائه  NGSSمعايير  

 ،(  2017( ودراسة عمر )2017ودراسة الربيعان وآل حمامة )  ،(  2018ودراسة أهل )(  2018)الطورة    لها صلة مباشرة بالدراسة الحالية، ومنها ودراسة

معايير   على  قائمة  وتقويمية  تطويرية  برامج  أنشاء  عن  تحدثت  )  NGSSودراسات  املومني  دراسة  التي   ،(  2016ومنها  الدراسات  من  مجموعة  وهنالك 

 (.2016ودراسة األحمد واملقبل )  ،( 2018ومنها ودراسة عز الدين ) NGSSتحدثت عن واقع ممارسات معايير 
    NGSSوعليه، ُيالحظ مدى أهمية معايير  

ً
وتأثيرها على جوانب وسلوكيات تربوية مختلفة، وقد ركزت تلك الدراسات على الجوانب املذكورة سابقا

معايير   أهمية  على  تؤكد  جميعها  كانت  ولكنها  متفاوتة،  بنتائج  وخرجت  خاص،  أهمية   NGSSبشكل  وعلى  التربوية،  املناهج  في  تضمينها  ضرورة  وعلى 

 ى التحصيل والسلوك اإليجابي لألفراد، وتحقيق الدافعية واتخاذ القرارات وغيرها. اكتسابها وتنميتها وتأثيرها عل

 :الطريقة واإلجراءات

( واملجاالت  NGSSوقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي للجيل الجديد ملعايير العلوم )

 املعرفية املتضمنة بها؟ 

 :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

في عمليتي التعليم والتعلم وأهمية تضمينها في كتب العلوم، وميزة هذه   (NGSS)تنبثق مشكلة هذه الدراسة من أهمية الجيل الجديد ملعايير العلوم 

املمارسات على  اشتملت  فهي  والدماغ  اليد  بين  والعمل  الفكر  بين  والتطبيق  النظرية  بين  جمعت  أنها  الشاملة   املعايير  واملفاهيم  والهندسية  العلمية 

الثالث املحاور  والفضاء، وهذه  األرض  وعلوم  الحياتية  والعلوم  الفيزيائية  العلوم  في  التخصصية  تعمل كنظام   ةواألفكار  بحث  بينها  والدمج  الترابط  تم 

 
ً
الثالث يعد هدفا املحاور  اكتساب تلك  أن عملية   أسا  متكامل ال ينفصل جزء عن آخر، وخاصة 

ً
الذي    سيا التحدي  العلوم في ظل  أهداف تدريس  من 

ت شاقة  مهمة  أمام  أنفسهم  يجدون  املناهج  مخططي  فإن  بينه  من  االختيار  عليهم  يجب  الذي  املحتوى  من  الهائل  الكم  وهو  املناهج  بناة  تعلق يواجه 

مع حاجات املتعلم وخصائصه النمائية وحاجاته وميوله، ويتفق باملعايير التي ال بد من تغطيتها، بحيث تحقق أهداف املنهج وغاياته ومراميه، ويتواءم  

 .الجميع بأن املحتوى الذي يقع عليه االختيار هو الذي يستطيع التالميذ تعلم الحد األقص ى منه بحسب قدراتهم وإمكاناتهم 

 
ً
بناؤها حديثا تم  كونه  األساسية،  املرحلة  لتحليل كتب علوم  الحاجة  تظهر  العام    وفي فلسطين  في   2018/  2017في  رائدة  مرحلة  تعد  والتي  م، 

 
ً
( في تحقيق أهداف هذه  NGSSؤديه الجيل الجديد ملعايير العلوم )يا من أهمية هذه املرحلة والدور الذي  اإلعداد والتكوين للمراحل التي تليها، وانطالق

بدرجة  املرحلة،   املتمثل  الرئيس  بالسؤال  الدراسة  مشكلة  تبلورت  للجيل    شتمالا وبهذا،  فلسطين  في  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب 

 ( واملجاالت املعرفية املتضمنة بها؟ NGSSالجديد ملعايير العلوم )

 وانبثقت منه األسئلة الفرعية اآلتية: 

 (؟  NGSSجيل الجديد ملعايير العلوم )للكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في فلسطين  درجة اشتمالما  .1

درجةتهل   .2 ال  اشتمال  ختلف  للصف  والحياة  العلوم  باختالف    ثالثكتاب  فلسطين  في  التاليةاألساس ي  الرئيسة  العلمية )  املجاالت  املمارسات 

 (؟  NGSSة( للجيل الجديد ملعايير العلوم )والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشامل

 ؟ األساس ي في فلسطين ثالثلكتاب العلوم والحياة للصف ال NGSS)ما هي املجاالت املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم ) .3

  :أهداف الدراسة

 تتلخص أهداف الدراسة في االتي:

 (. NGSSفي ضوء "الجيل الجديد ملعايير العلوم" )الكشف عن درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي  .1

في   .2 الفروق  على  العلمية  التعرف  )املمارسات  التالية  الرئيسة  املجاالت  باختالف  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  اشتمال  درجة 

 (.  NGSSسة، واملفاهيم الشاملة( للجيل الجديد ملعايير العلوم )والهندسية، واألفكار الرئي

 لكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي.  NGSS)املجاالت املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم )الكشف عن  .3

 :أهمية الدراسة

فلسطين،   في  والتعليم  التربية  لوزارة  العامة  والغايات  التربوي  التطور  واقع  من  أهميتها  الدراسة  هذه  ملنهاج    والنتاجاتتستمد  والخاصة  العامة 

 العلوم والحياة، كما أنها تأتي متزامنة مع التوجهات العاملية الحديثة حول أهمية تطوير املناهج الدراسية.

الدراسة   أهمية  النظري  وتتمثل  الجانب  الجديد أنه  حيث  في  الجيل  العلوم والحياة على   ملدى اشتمال كتب 
ً
الدراسة تصّورا تقّدم  أن  املؤّمل  من 

العلوم   مهمة    NGSSملعايير  أبعاد  ثالثة  تتناول  والتي  الجديدة،  املواضيع  من  عتبر 
ُ
ت األول التي  األفكار   :البعد  والثاني:  والهندسية،  العلمية  املمارسات 
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املفاهيم   الثالث:  والبعد  التخصصية،  العلمية،  الشاملة  املحورية  املجاالت  املؤتمر عبر  ولتوصيات  العاملية  لالتجاهات  استجابة  الدراسة  ات  وتأتي هذه 

ملواكبة  الكتب  تلك  تطوير  جاء  هل  ينفي  أو  سيؤكد  مما  جودتها،  مدى  على  التعرف  بهدف  الفلسطينية  للمناهج  املستمر  التحليل  إلى  دعت  التي 

 املستجدات التربوية والعلمية الحديثة. 

لتي أعدت ألغراض هذه الدراسة والتي يمكن أن االستفادة من اإلجراءات واألدوات ا تتمثل في  أما الجانب العملي )اإلجرائي(، فإن أهمية الدراسة  و 

العامل التربوي، وفي دراسات أخرى مستقبلية  ون والباحث   ون يستفيد منها  املجال  القائمين على تطوير ، كما و في  في لفت نظر  الدراسة  نتائج  قد تساعد 

العلوم   ملعايير  الجديد  الجيل  بأهمية  للمعلمين  املنهي  والتدريب  إرشادية   NGSSاملناهج  لبرامج  تصور  في وضع   
ً
واإلسهام مستقبال املناهج،  في  وتضمينها 

 .    NGSSوتربوية تدريبية مستندة إلى معايير الـ 

 تعريفاتها اإلجرائية:مصطلحات الدراسة و 

لصنع استنتاجات قابلة للتكرار وصحيحة من النصوص )أو أي مسألة أخرى ذات معنى(، ويتضمن إجراءات   منظم   هو أسلوب بحثيتحليل املحتوى:  

 (.  (Krippendorff, 2019: 24الظواهر العلمية املختلفة فهم ليوفر رؤى جديدة و  ،أداة علمية  ويعتبر ،متخصصة

التكرارات بطريقة كمية،   : NGSSالتحليل للجيل الجديد ملعايير العلوم   لهذه  املئوية  النسب  الدراسة، وتحديد  املعايير في عينة  تلك  رصد تكرار ورود 

 ،
ً
، و وفق املستويات )مستوى متدنيا

ً
 للمؤشرات الفرعية )معايير التحليل( في األداة املعدة لهذه الدراسة. و مستوى متوسطا

ً
( وفقا

ً
 مستوى مرتفعا

وهو الكتاب الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم لتدريسه في مدارس دولة فلسطين للصف الثالث األساس ي   لث:كتاب العلوم والحياة للصف الثا

  .، وهو كتاب موزع إلى جزأين للفصل األول والفصل الثاني2018/ 2017بدًء من العام الدراس ي 

 للمسألة التعليمية، أو كمقياس ملا هو مطلوب   : "مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة محددة من الجودة،املعايير
ً
ينظر إليها كهدف محدد مسبقا

األغراض" لبعض  التي (The New Oxford American Dictionary,2010)تحقيقه  املواصفات  من  مجموعة  بأنها  الدراسة  هذه  في   
ً
إجرائيا وتعرف   ،

، NGSSبع والخامس، لتكون متناسقة مع املتطلبات العاملية للمناهج في ضوء معايير  ينبغي توافرها في محتوى مناهج العلوم والحياة للصف الثالث والرا 

 والوصول إلى الجودة املطلوبة. 

(، لتقديم رؤى جديدة لتدريس العلوم في NRCمجموعة من املعايير التي أعدت من قبل املركز القومي للبحوث ):  NGSSالجيل الجديد ملعايير العلوم  

 يتحدد بها توافق كتب أمريكيا، تمكن  
ْ
الطالب من الدراسة بشكل فعال في املمارسات العلمية والهندسية، فهي لطالب اليوم والقوى العاملة في الغد، إذ

 ,NGSS Lead Stats) (Achieveالعلوم مع معايير عاملية وضعت للعلوم والهندسة تسمى الجيل الجديد ملعايير العلوم، من خالل عملية تديرها منظمة )

2013; NGSS, 2013a; NGSS,2014a; NRC, 2015; Achieve, 2013a).   

التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم    املجاالت املعرفية: بلوم وهي  املعرفي في تصنيف  للمجال  الستة  املستويات  بها   ,Ulum)ويقصد 

وتعرف  (1675 :2016 العلوم    اجرائيً إ ،  ملعايير  الجديد  الجيل  في  توافرها  ينبغي  والتي  بلوم  لتصنيف   
ً
وفقا جاءت  التي  املعرفية  املستويات  تلك  بأنها 

ال)امل واملفاهيم  الرئيسة،  واألفكار  والهندسية،  العلمية  تضمينها  شاملةمارسات  قياس  وتم  األساس ي،  الثالث  للصف  الحياة  العلوم  كتاب  في    اجرائيً إ ( 

الفرعيةبحساب   للمؤشرات   
ً
وفقا كمية،  بطريقة  التكرارات  لهذه  املئوية  النسب  وتحديد  الدراسة،  عينة  في  املستويات  تلك  ورود  تكرار  )معايير   رصد 

 التحليل( في األداة املعدة لهذه الدراسة. 

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود واملحددات التالية: 

الدراسة على   .1 التربية  اقتصار عينة  أقرتها وزارة   آلخر طبعة 
ً
الثالث األساس ي وفقا العلوم والحياة للصف  الفلسطينية لعام تحليل كتاب  والتعليم 

(2019-2020 .) 

وأناقش   .2 وأفكر  متضمنة،  وأسئلة  ورسومات،  ومخططات  توضيحية،  وأشكال  وصور  وتجارب،  أنشطة  من  يتضمنه  وما  الكتاب  محتوى  تحليل 

وم الوحدة،  وأسئلة  وزيارة ميدانية، ومشروع،  وأبحث،  ومعلومة مفيدة،  وأتساءل،  نفس ي، ومشكلة وحل،  وأختبر  باستثناء  زمالئي،  اإلنجاز،  لف 

 الصفحات املحتوية على الغالف واملقدمة والفهرس واألهداف املتضمنة في بداية كل وحدة، ودليل املعلم، أو أي نشرات ملحقة للكتب. 

الخاصة بالجيل الجديد ملعايير العلوم   .3 بأداة التحليل  الدراسة محددة بأداتها املستخدمة في جمع البيانات وتحليلها املتمثلة  بأبعادها   NGSSهذه 

 الثالث األساس ي. للصفالثالث )األفكار الرئيسة، واملفاهيم الشاملة، واملمارسات العلمية والهندسية(، لكتاب العلوم والحياة 

 :منهج الدراسة

لتحديد للصف الثالث األساس ي  وذلك ملالءمته لطبيعة الدراسة القائمة على تحليل كتاب العلوم والحياة    ،لتحليلياستخدام املنهج الوصفي ا  تم 

 . (NGSSدرجة اشتماله على الجيل الجديد ملعايير العلوم )
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 : وعينتها مجتمع الدراسة

التربية والتعليم    العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني )الطبعة األولى(، والذي أقرته وزارة مجتمع الدراسة من كتاب  تكون  

   .(2017)وزارة التربية والتعليم،  (2018 – 2017للصف الثالث األساس ي(، بدًءا من العام الدراس ي ))لتدريسه في مدارس دولة فلسطين 
وحدة تحليل،   للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني، وقد تم اعتماد الفقرة   نفسه وهو كتاب العلوم والحياة   كانت عينة الدراسة املجتمعو 

إلى وحدات )فقرات: والتي تمثل وحدة التحليل، بحيث تكون قابلة للعد والقياس، تجزئة املحتوى   تم   وتحليل محتوى كل فقرة طبًقا ملعايير األداة، حيث

 ( التالي: 1ويمكن توضيح عينة الكتاب وفقا للجدول )، املعنى، واضحة ومستقلة، وذات عالقة بأهداف الدراسة(مكتملة 

 توزيع كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني حسب عدد الوحدات والصفحات  :(1جدول )

 عدد صفحات الكتاب  عدد الوحدات  الجزء  الصف 

 90 2 األول  األساس ي الثالث 

 83 2 الثاني

 : أداة الدراسة

ثالث األساس ي، ثم ترجمة قائمة  لالخاصة بالصف ا   NGSSحيث تم تحديد قائمة معايير  ،  (NGSS)تم بناء أداة رصد الجيل الجديد ملعايير العلوم  

، واملمارسات العلمية املة، واملفاهيم الشة)األفكار الرئيس  ةمعايير رئيسوالتي تتضمن ثالثة    NRC)تلك املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )

ثم   ومن  الفرعية،  املعايير  من  مجموعة  محور  كل  تحت  ويندرج  العلوم  والهندسية(،  ملعايير  الجديد  الجيل  قائمة  الفرعية   (NGSS)إعداد  ومؤشراتها 

 .(Next Generation Science Standards: For States, By States)وذلك حسب ما وردت في كتاب  بصورتها األولية

الدراسات   ومن هذه  الحالية،  الدراسة  وأدوات  تحديد مواد  في  السابقة  الدراسات  الباحثون من  واستفاد  )كما  الطورة  ودراسة  (،  2018دراسة 

  NGSSهدفت جميع تلك الدراسات إلى الكشف عن درجة توافر الجيل الجديد ملعايير العلوم  حيث  ،  (2017ودراسة عمر )(، 2017الربيعان آل حمامة )

 في محتوى مناهج العلوم لصفوف ومراحل دراسية مختلفة وفي بيئات متعددة، حيث استخدمت جميع تلك الدراسات نفس أداة التحليل )أداة تحليل 

 ت: )األفكار الرئيسة، املمارسات العلمية والهندسية، املفاهيم الشاملة(.  مرتكزا  املحتوى( واتبعت املنهج الوصفي التحليلي، ضمن

 :صدق األداة وثباتها

وطرق   واملناهج  التربية  في  واالختصاص  الخبرة  أهل  من  مجموعة  بعرضها على  وذلك  األولية  بصورتها  املحتوى  تحليل  أداة  صدق  من  التأكد  تم 

( محكًما، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات والصياغة اللغوية 14واألحياء وعلوم األرض والبيئة، وبلغ عددهم )التدريس وفي تخصصات الفيزياء والعلوم  

ومن ثم إعداد األداة بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت وقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية تحكيم فقرات األداة،  ومدى انتماء الفقرات للمقياس،  

 ات املحكمين. بناًء على مالحظ

الكتاب مرتين يفصل  واحد من  الزمن( من خالل تحليل فصل  الداخلي )عبر  الثبات  الثبات؛  األداة باستخدام نوعين من  ثبات  التحقق من  وتم 

الخارجي )عبر األشخاص( (. وتم التحقق من الثبات  %91.4)حساب متوسط نسبة التوافق بين التحليلين ووجدت أنها تساوي    تم ( يوًما، ثم  21بينهما )

التي التحليل  أداة  انفراد( باستخدام  بالتحليل على  الكتاب )كل باحث قام  الباحثين لفصل واحد من  إعدادها، ثم حساب معامل  من خالل تحليل  تم 

    (Delfico, 1996: 58) .ثبات عملية التحليل باستخدام معادلة هولستي

 %100فيها التحليالن ÷ عدد الوحدات الكلي( × معادلة هولستي = )عدد الوحدات التي اتفق 

   .( وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة89.1وقد كان معامل الثبات )

 :اإلجراءات

الفقرة وحدة تحليل، وتحليل محتوى كل فقرة طبًقا اعتماد  الفرعية(، وضبط وحصر   تم  التحليل )مؤشراتها  أداة  املصطلحات والكلمات   ملعايير 

( الثالثة ومؤشراتها  NGSSفي الفقرة )وحدة التحليل( والتي لها عالقة بمجاالت الجيل الجديد ملعايير العلوم ) والعبارات الوصفية والسمات املعبرة الواردة 

(  في NGSSملعايير العلوم )عدد مرات تكرار كل مجال من مجالت الجيل الجديد  بأرقام متسلسلة، ثم تفريغ الفرعية، وترميز الفقرات املستهدفة للتحليل

تم حساب طول  ، ومن ثم    ، كما وقام الباحثون بتصنيف تلك الفقرات حسب مستويات بلوم املعرفية(3الجدول )  ( فقرة 186الكتاب والتي بلغ عددها )

العلوم   ملعايير  الجديد  الرئيسة للجيل  الثالثة  األبعاد  ا NGSSالفئة لدرجة اشتمال نسب  املعادلة  القش ، باستخدام  أوردها  أبو 2019)  يلتي   عن 
ً
( نقال

 (. 2017( والشراري )2016غليون )

 3أدنى نسبة( ÷  –مدى الفئة = )أعلى نسبة 

 3( ÷ %20.4 - %65.6مدى الفئة = )

 ( مستوى متدنًيا.%35.5أقل من  - %20.4حيث اعتبر املستوى الذي يقع ما بين ) •
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ا.%50.6أقل من  - %35.5واملستوى الذي يقع ما بين ) •
ً
 ( مستوى متوسط

 ( مستوى مرتفًعا.%65.6 - %50.6واملستوى الذي يقع ما بين ) •

 :عرض ومناقشة النتائج

: عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول:  
ً
ما درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي للمنهاج الفلسطيني  أوال

 ؟NGSS)ملعايير العلوم )على الجيل الجديد 

( العلوم  ملعايير  الجديد  الجيل  في ضوء  املحتوى  تحليل  بطاقة  إعداد  تم  السؤال،  األساس ي، NGSSولإلجابة عن هذا  الثالث  بالصف  الخاصة   )

كتاب   في  وردت  وكما  البطاقة  هذه  ر (Next Generation Science Standards: For States, By States)تضمنت  محاور  ثالثة  في: ،  متمثلة  ئيسة 

، وكل 36تحت كل محور عدد من املعايير الفرعية، بلغ مجموعها ) املمارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشاملة، ويندرج
ً
( معيارا

أو    معيار يندرج تحته عدد   املعيار، سواًء كان تواجده صريًحا  أماكن تواجد هذا  التي توضح  املؤشرات  بلغمن  ( مؤشًرا، كما هو  48مجموعها ) ضمنًيا، 

 ( 2موضح في الجدول )

( في كتاب العلوم  NGSS(: املحاور األساسية وعدد املعايير الفرعية واملؤشرات والنسب املئوية لها في قائمة املعايير للجيل الجديد ملعايير العلوم )2جدول )

 للصف الثالث األساس ي 

 النسبة للمجال  عية واملؤشرات عدد املعايير الفر  املحور الرئيس 

 املؤشرات  الفرعية 

 % 31.3 15 12 املمارسات العلمية والهندسية 

 % 41.7 20 13 األفكار الرئيسة ويضم 

 % 20 4 2 العلوم الطبيعية  -1

 % 65 13 9 العلوم الحياتية  -2

 % 15 3 2 علوم األرض والفضاء  -3

 % 27 13 11 املفاهيم الشاملة 

 % 100 48 36 املجموع الكلي  

( 3ومتوسط النسب املئوية لكل مجال من الجيل الجديد ملعايير العلوم، والجدول ) كما تّم استخراج التكرارات والنسب املئوية ومجموع التكرارات

 (. NGSSالعلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في ضوء الجيل الجديد ملعايير العلوم ) يبين نتائج تحليل كتاب

( املتضمنة في كتاب العلوم والحياة  NGSSاملجاالت الرئيسة وعدد املعايير الفرعية واملؤشرات والنسب املئوية لها في الجيل الجديد ملعايير العلوم ) (: 3جدول )

 للصف الثالث األساس ي 

 الترتيب النسبة املئوية  التكرار  املجاالت   

: املمارسات العلمية والهندسية 
ً
 الثالث % 14 26 أوال

: األفكار الرئيسة
ً
 األول  % 65.6 122 ثانيا

 الترتيب بالنسبة لهذا املجال النسبة املئوية بالنسبة لهذا املجال املواضيع املتضمنة في هذا املجال

 الثالث % 4.1 5 العلوم الطبيعية  -1

 األول  % 91 111 العلوم الحياتية  -2

 الثاني % 4.9 6 علوم األرض والفضاء -3

: املفاهيم الشاملة
ً
 الثاني % 20.4 38 ثالثا

 % 100 186 املجموع الكلي 

(، وجاء مجال %65.6( مرة، وبنسبة مئوية مرتفعة بلغت )122( أن مجال "األفكار الرئيسة" جاء في املرتبة األولى بمجموع تكرارات )3يبين الجدول )

(، وجاء مجال "املمارسات العلمية والهندسية" في %20.4( مرة، وبنسبة مئوية متدنية بلغت )38" في املرتبة الثانية بمجموع تكرارات )لشاملة"املفاهيم ا 

الثالثة بمجموع تكرارات ) بلغت )26املرتبة  التكرارات )%14( مرة، وبنسبة مئوية متدنية  الكلي لعدد  باملجموع   
ً
الفق186(، مقارنة التي تم ( لجميع  رات 

أن مستوى تضمن املحاور الرئيسة الثالثة في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث ال    فقد وُجد  ( 2حصرها وتحليلها، وبمقارنة هذه النتائج مع الجدول )

لتضمن ملجال األفكار الرئيسة في أن نسبة ا   وُيالحظ (،  NRCنسبة املحاور الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  يتناسب مع

 بلغت )
ْ
(، وأما مجال املمارسات  %41.7( مقارنة بالنسبة الحقيقية )%65.6كتاب العلوم والحياة للصف الثالث أكبر من النسبة الحقيقية لهذا املحور إذ

لها ) التضمن  الحقي%14العلمية والهندسية كانت نسبة  النسبة   مقارنة مع 
ً
الشاملة كانت %31.3قية )( وهي نسبة قليلة جدا املفاهيم  (، وكذلك مجال 

بلغت )  
ْ
إذ لها قليلة  التضمن  )%20.4نسبة  الحقيقية  النسبة  أقل من  الرئيسة كان هنالك مبالغة في %27( وهي  األفكار  أن مجال  القول:  (، وهنا يمكن 
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العلم املمارسات  مجالي  عن  وأما  الثالث،  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  تضمنه  النسبة  واملفاهيم  والهندسية  بشكل ضعيف    شاملةية  تحققت  قد 

 ومستوى متدٍن في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي.

والتفاوت وعدم توافر هذه املعايير بالشكل املطلوب إلى أن معايير الكتاب وضعت ملرحلة دراسية ال لصف واحد بحد ذاته،   االختالفهذا    وُيعزى 

 بناًء على مصفوفة املدى والتتابع التي اتبعتها الوزارة في بناء املناهج الجديدة وتطويرها. 

بشكل كبير،    شاملةعلى مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفاهيم الوُيالحظ من النسب السابقة أن مجال األفكار الرئيسة قد تفوق  

الباحث أن يتعلمها في هذه   ون ويعزو  الطالب  التي تريد من  املفاهيم  املعلومات وأكبر عدد ممكن من  التربية والتعليم على  إلى تركيز وزارة  الفروقات  هذه 

الدراسية،   ا   ُيعزى قد  كما  املرحلة  واملفاهيم  العلمية والهندسية  املمارسات  التركيز على مجالي  التربية والتعليم   من خالل قيام  لشاملةعدم  بعقد   وزارة 

العلو  مادة  التطبيقي والعملي في  الجانب  لهم والتركيز على  املنهي  للمعلمين والتطوير  املستمرة والندوات  التدريبية  الدورات  فتلك العديد من  م والحياة، 

، رسمت خطة حتى يتم تدريب أكبر 2018  –  2017ات تحل محل هذين املجالين، فمنذ أن أقرت وزارة التربية والتعليم تدريس املنهاج الجديد لعام  الدور 

الجديد املناهج  املعلمين بشكل مستمر ومتواصل حول هيكلية  الحديثة، بواسطة    هاوكيفية تدريس  ة عدد من  التدريس  الطرق وأساليب  ناس أ بأحدث 

  خبراء مختصين.و 

ذلك إلى    فقد ُيعزى (،  NRCنسبة املحاور الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  وأما عن عدم مطابقة تلك النسب مع

بعين   يؤخذ  لم  ربما  )  االعتبارأنه  العلوم  ملعايير  الجديد  للجيل  املناهج  واضعي  إغفال  أن NGSSأو  مع  الكتب،  تلك  في  تضمينها  وضرورة  وأهميتها   )

التطبيقي والجانب  النظري  الجانب  تربط  التي  الالزمة  املهارات  عام على  بشكل  املدرسية  الكتب  احتواء  تركز على ضرورة  العاملية  حد   التوجهات  على 

   .مكن الطلبة من حل املشكالت والقضايا املختلفة، لتكون لهم سالًحا يواجهون فيه تحديات العصر املتالحقة وقضاياه املعقدة سواء، والتي بدورها ت

 ;The NGSS, 2014b)  األدب التربوي ( ملوضوٍع ما بشكٍل كاٍف، هو ما أشار إليه  NGSSعدم اشتمال الجيل الجديد ملعايير العلوم )  كما وقد ُيعزى 

NGSS,2013b; NGSS Lead States, 2013) ،    وليس لتعليم كل الحقائق  –إلى أن األفكار الرئيسة تهدف إلى تزويد الطلبة باملعرفة األساسية الكافية–  

العلوم والهند األفكار في مجال  أنفسهم، وتركز على مجموعة محددة من  تلقاء  إضافية في وقت الحق من  الحصول على معلومات  يمكنهم  ، سةبحيث 

أعمق للمحتوى وكذلك تطبيقه من خالل التركيز على عدد أقل من األفكار األساسية القابلة للتعلم والتي يفترض أن  NGSS وكذلك تركز ال على فهم 

 من عدد ال يحص ى من الحقائق والتفاصيل املرتبطة بها
ً

 . يتعلمها الطالب مع الوقت حتى تخرجهم من املرحلة الثانوية، بدال

الثاني:  ثانًيا:   الدراسة  املتعلقة بسؤال  النتائج  ومناقشة  ) عرض  العلوم  ملعايير  الجديد  الجيل  تحقق  في NGSSما مستوى  والحياة   (  العلوم  كتاب 

 "  (؟ملةللصف الثالث األساس ي في فلسطين باختالف املجاالت الرئيسة التالية )املمارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشا

السؤال   تم  ولإلجابة عن هذا  الالنتائج  توضيح  فقد  في  إليها  التوصل  تم  )التي  السابق  املعايير   (3جدول  لجميع  دقيًقا وتفصيلًيا   
ً

تحليال وتحليلها 

 ( اآلتي.4الرئيسة والفرعية للجيل الجديد ملعايير العلوم وفًقا للجدول )

الجديد ملعايير  من الجيلاملتضمنة في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي مجموع التكرارات والنسب املئوية للمعايير الرئيسة والفرعية  :(4جدول )

 (NGSS) العلوم 
 النسبة املئوية  التكرار  املعايير الفرعية املعايير الرئيسة 

 

 

: املمارسات العلمية والهندسية 
ً
 أوال

 %0 0 طرح األسئلة وتحديد املشكالت 

 % 27 7 تخطيط وتنفيذ التحقيقات 

 % 11.5 3 تطوير واستخدام النماذج

 % 15.4 4 في حجة من األدلة االنخراط

 % 15.4 4 تحليل وتفسير البيانات 

 % 30.8 8 بناء التفسيرات وتصميم الحلول 

 %0 0 جمع وتقييم واتصال البيانات 

 % 100 26 املجموع الكلي للمجال األول 

: األفكار الرئيسة
ً
املئوية للمعيار  النسبة  التكرار  ثانيا

 الرئيس ي

النسبة املئوية للمجال  

 الكلي 

العلوووووووووووم الطبيعيوووووووووووة: الحركوووووووووووة  1-1 

 واالستقرار: القوى والتفاعالت

 % 4.1 % 100 5 القوة والحركة

 %0 %0 0 أنواع التفاعالت 

 % 4.1 % 100 5 املجموع 

العلووووووووووووووووووووووووم الحياتيوووووووووووووووووووووووة: مووووووووووووووووووووووون  2-1 

الجزيئووووووووووات اتوووووووووووى الكائنوووووووووووات الحيوووووووووووة: 

 والعملياتالهياكل 

 % 14.8 % 16.2 18 نمو وتطور الكائنات الحية

ال   2-2 األنظمة  حياتيةالعلوم   :

والطاقة،   التفاعالت،  البيئية: 

 والديناميكيات

 % 6.6 % 7.2 8 وسلوك املجموعة االجتماعيةالتفاعالت 
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ووووووة: حياتيوووووووووووووةالعلووووووووووووووم ال 2-3 وو وو وو و : الوراثو

 والوراثة وتنوع الصفات

 % 19.7 % 21.6 24 وراثة الصفات 

 % 39.3 % 43.2 48 تنوع الصفات 

ووووووووور حياتيووووووووووووووووةالعلوووووووووووووووووم ال 2-4 وو وو وو و : التطو

 البيولوجي: الوحدة والتنوع

 % 3.3 % 3.6 4 ديناميكيات النظام البيئي، الوظائف، واملرونة

 %0 %0 0 دليل على األصل املشترك والتنوع

 % 0.8 % 0.9 1 االنتخاب الطبيعي

 %0 %0 0 التكيف

 % 6.6 % 7.2 8 والبشرالتنوع البيولوجي 

 % 91 % 100 111 املجموع 

علوووووم األرض والفضوووواء: أنظمووووة  3-1

 األرض

 % 2.5 % 50 3 الطقس واملناخ

علوووووووم األرض والفضوووووواء: األرض  3-2

 والنشاط البشري 

 % 2.5 % 50 3 املخاطر الطبيعية

 % 4.9 % 100 6 املجموع 

 % 100 % 100 122 املجموع الكلي للمجال الثاني

 النسبة املئوية  التكرار  الرئيس واملعايير الفرعيةاملعيار 

: املفاهيم الشاملة
ً
 % 44.7 17 األنماط ثالثا

 % 55.3 21 السبب والنتيجة

 %0 0 املدى والنسب والكمية

 %0 0 النظام ونماذج النظام

 % 100 38 املجموع الكلي للمجال الثالث 

 186 املجموع الكلي لجميع املجاالت 

ا من حيث االهتمام بتضمين بعض املجاالت الرئيسة والفرعية للجيل الجديد ملعايير العلوم )4الجدول )يوضح  
ً
(  NGSS( أن هناك تفاوًتا ملحوظ

الرئيسة"، وخاصة موضوع    دون األخرى في كتاب العلوم الحياة للصف الثالث األساس ي، وبشكل أكثر "العلوم دقة فإن التركيز كان على مجال "األفكار 

  بناء التفسيرات وتصميم الحلول" و "الفرعية منها "تنوع الصفات"، وأما مجال املمارسات العلمية والهندسية فكان التركيز للمعيار الفرعي "و   الحياتية"

 نماط". فكان التركيز فيها للمعيار الفرعي "السبب والنتيجة" و"األ  شاملة"، وأما مجال املفاهيم ال تخطيط وتنفيذ التحقيقات

يُ و  أن  أجل  أو مرتفعة وكذلك مجال بيَّ من  نسب متدنية  والهندسية على  العلمية  املمارسات  في مجال  املعايير ومؤشراتها  بعض  ن سبب حصول 

الشاملة أشار  ،املفاهيم  )  فقد  )402:  2016حسانين  وزمالؤه  وكارليه   )Karleah & et al, 2017: 57   أن الطبيعية (  العلوم  في  الرئيسة  األفكار  مجال 

 على والعلوم الحياتية وعلوم األرض والفضاء يمثل نقطة االرتكاز والترابط واالتساق مع املمارسات العلمية والهندسية واملفاهيم الشاملة، و 
ً

لنأخذ مثال

التابع ملجال املمارسات العلمية والهندسية لم يتم تضمينه، وكذلك  ( أن املعيار "طرح األسئلة وتحديد املشكالت" ومؤشراته4ذلك، ُيالحظ من الجدول )

ال املفاهيم  مجال  بعضهما   املعيار  شاملةفي  مع  يتالمسان  ال  جسمين  بين  املغناطيسية  أو  الكهربائية  التفاعالت  في  والنتيجة  السبب  عالقات  "تحديد 

ا  للمعيار  التابع  يتم تضمينه، و   لرئيسالبعض"  أيًضا لم  املتعلقة  فسَّ يُ "السبب والنتيجة"،  إلى غياب املخرجات  السبب وراء ذلك  املمارسات ر  في مجال 

ال املفاهيم  والهندسية ومجال  العلوم   شاملةالعلمية  كتاب  في  الرئيسة  األفكار  في مجال  والتفاعالت"  القوى  "أنواع  املعيار ومؤشراته  تضمن  هو عدم 

ذا لم يرد أحد مواضيع مجال األفكار الرئيسة، هذا  إ املجاالن مرتبطان ومتسقان بمجال األفكار الرئيسة، وبهذا    ذينالثالث، وذلك ألن هوالحياة للصف  

ألفكار بمجال ا يدل على عدم توافر املعايير ومؤشراتها في مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفاهيم الشاملة بالنسبة لهذا املوضوع املرتبط  

ية أو علوم  الرئيسة، والعكس هنا ليس صحيًحا بمعنى أنه ربما يتضمن أحد مواضيع مجال األفكار الرئيسة سواًء في العلوم الطبيعية أو العلوم الحيات

 . شاملةاألرض والفضاء، وال نجد له أحد املعايير ضمن مجال املمارسات العلمية والهندسية أو مجال املفاهيم ال

نتا )ولكن من  الجدول  يُ 4ئج   )( نسبة  أعلى  والنتيجة" قد حصل على  "السبب  الفرعي  املعيار  أن  )%55.3الحظ  تكرارات  في مجال  21( وبمجموع   )

ال "السبب  شاملةاملفاهيم  الفرعي  املعيار  وذلك ألن  ال،  الحقيقة  في  ولكن  تضمينه،  يتم  لم  أنه  في  السابقة  الفقرة  في  ذكره  تم  ما  مع  مناقض  وهذا   ،

الحياتية، وعلوم األرض والفضاء(، فهو مرتبط بـ "أنو والنتيجة اع " هو مرتبط بأكثر من موضوع من مجال األفكار الرئيسة )العلوم الطبيعية، والعلوم 

السابقة    -التفاعالت"   الفقرة  في  توضيحه  تم  ما  وهذا  تضمنه  يتم  لم  املعيار  هذا  ضمن  العلو   –وهنا  موضوع  في  والحركة"  "القوة  بـ  ارتبط  م فقد 

وسلوك املجموعة" و"الوراثة وتنوع الصفات" و"ديناميكيات النظام البيئي" واالنتخاب الطبيعي" في موضوع    االجتماعيةالطبيعية، ومرتبط بـ "التفاعالت  

 شاملة. العلوم الحياتية، ومرتبط بـ "املخاطر الطبيعية" في موضوع علوم األرض والفضاء، لذا حصل على أعلى نسبة في مجال املفاهيم ال

تم    ،ا سبقمل  وتأسًيا و فقد  )مناقشة  الجدول  نتائج  الجديد 4تفصيل  للجيل  الثالثة  األبعاد  واحًدا من  بعًدا  ويمثل كل قسم  أقسام،  ثالثة  ( على 

 :تيعلى النحو اآل (NGSSملعايير العلوم )
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 :
ً

 مجال املمارسات العلمية والهندسية  أوال

( الجدول  أن معيار  4يتضح من   )( وبنسبة  االولى  املرتبة  في  جاء  الحلول" قد  وتصميم  التفسيرات  "%30.8"بناء  الثانية معيار  املرتبة  في   (، وحل 

في حجة من األدلة" ومعيار " تحليل وتفسير البيانات" على الترتيب الثالث   االنخراط (، وحصل كل من معيار "%27تخطيط وتنفيذ التحقيقات" وبنسبة )

الن%15.4بنسبة مئوية ) الخامسة معيار "تطوير واستخدام  املرتبة  التفاوت  عزى  (، ويُ %11.5" وبنسبة )ماذج(، وجاء في  املنهاج هذا  إلى طبيعة محتوى 

عزى حصول معيار "بناء يُ هذا ويمكن أن    ،لرئيسةط تلك املعايير بمواضيع مجال األفكار ا موضع الدراسة، ومستوى تضمين كل معيار فيه، ومدى ارتبا

 ه
ْ
إذ أعلى نسبة  الحلول" على  أدلة صحيحة وموثوقة   يالتفسيرات وتصميم  الطفل على استخدام  الدراسية فهي تساعد  املرحلة  لهذه  باألهمية بمكان 

أو مبادئ العلوم( كما وتتضمن استخدام التفكير لدعم االدعاء حول ظاهرة ما   الشخصية أو معرفة العلوم العامة  في العالم )مثل البيانات أو الخبرة 

وهي املمارسة العلمية املستخدمة لتحديد البيانات التي ستوفر أدلة صحيحة وموثوقة لتطوير أو لتحقيقات" وكذلك معيار "تخطيط وتنفيذ ا  ،الطبيعي

حصول معيار "تطوير واستخدام    وُيعزى كما    اختبار تفسير أو نموذج لظاهرة ما؛ وتحديد عملية لجمع تلك البيانات، والتنفيذ املنتظم لتلك العملية،

أن هذا املعيار مرتبط بعمليات العلم التكاملية والتي تحتاج من الطفل مهارات ومستويات تفكير عليا قد يصعب لطالب في  هو  النماذج" على أقل نسبة  

 مثل هذه املرحلة القدرة على تشكيل وتصميم تلك النماذج.

املشكالت"   وتحديد  األسئلة  "طرح  معيار  األخيرة  املرتبة  في  )وجاء  مجال   سرفويُ (،  %0بنسبة  في  املتعلقة  املخرجات  غياب  إلى  ذلك  وراء  السبب 

عيار  لتضمن ملاملمارسات العلمية والهندسية هو عدم تضمن املعيار ومؤشراته "أنواع القوى والتفاعالت" في مجال األفكار الرئيسة، وأيًضا كانت نسبة ا 

هذه   نيعزو   ون لهذا املعيار التابع ملوضوع "الطقس واملناخ" إال أن الباحثعلى الرغم من عدم غياب املخرجات    (%0)  هي"جمع وتقييم واتصال البيانات"  

"الطقس النتيجة   املوضوع  لهذا  العملي  املنحى  حساب  على  النظري  باملنحى  املناهج  معدي  واهتمام  والحياة،  العلوم  كتاب  في  الواردة  األنشطة  لقلة 

 باملجاالت األخرى  علميةتدني مجال املمارسات اليدل على ، ومحصلة ذلك كله  واملناخ"
ً
 .مقارنة

العلمية والهندسية   املمارسات  التي تخصصت في مجال  الدراسات  النتائج تحليل مجال    ،(Rachmawati& et al., 2019)دراسة  ومن  أظهرت   
ْ
إذ

ا  واستخدام  تطوير  على  الطالب  وتدريب  العملية  املهارات  وتنمية  التعليم  جودة  تحسين  في  كبير  دور   له  كان  والهندسية  العلمية  لنتائج، املمارسات 

صت دراسة )عز الدين، 
ُ
 العلمية والتفكير الناقد  ( إلى وجود عالقة ارتباطية بين املمارسات العلمية والهندسية وامليول 2018وخل

 شاملةمجال املفاهيم الثانًيا: 

املفاهي4يشير الجدول ) ال( إلى ترتيب املعايير ضمن مجال  األولى وبنسبة حعلى الن   شاملةم  و التالي، فقد جاء معيار "السبب والنتيجة" في املرتبة 

(55.3%( وبنسبة  "األنماط"  معيار  الثانية  املرتبة  في  وحل  مخرجاته   وُيعزى (،  44.7%(،  ارتباط  هو  نسبة  أعلى  على  والنتيجة"  "السبب  معيار  حصول 

 هي في األهمية ، وقد جاء تفصيل ذلك في  بالعديد من مواضيع األفكار األساسية
ْ
الفقرات السابقة، وأما حصول معيار "األنماط" على الترتيب الثاني، إذ

التي   العالقات والعوامل  املرصودة، وتطرح أسئلة حول  للنماذج واألحداث  التنظيم والتصنيف  إلى  املتعلم  املرحلة فهي توجه  ،  تؤثر عليهابمكان في هذه 

عزى هذه النتيجة(  %0نسبة مئوية )وحصل معيار "املدى والنسب والكمية" على  
ُ
إلى غياب املخرجات املتعلقة في مجال املمارسات العلمية والهندسية   وت

معيار "النظام ونماذج النظام" على نسبة  كذلك حصل هو عدم تضمن املعيار ومؤشراته "دليل على األصل املشترك والتنوع" في مجال األفكار الرئيسة، و 

ُيعزى %(،    0) البيولوجي   ذلك  وأيًضا  "التنوع  املعيار ومؤشراته  تضمن  هو عدم  والهندسية  العلمية  املمارسات  في مجال  املتعلقة  املخرجات  هو غياب 

 . والبشر" في مجال األفكار الرئيسة

دون األخرى يثير الكثير من التساؤالت حول  شاملةأن هذا التفاوت الكبير في االهتمام بتضمين بعض معايير مجال املفاهيم ال حثون ولكن يرى البا

العلوم والحياة وانعدام تضمين بعضها اآلخر،   الجوهرية لقلة توافرها في كتاب  والكمية معيار "املذلك عدم تضمن    لىومثال عاألسباب  " دى والنسب 

 ,pasley & et al., 2016: 21  (NGSS, Lead؛ 402: 2016 )حسانين، األدب التربوي وخصوًصا أن غير مبرر، ولكن هذا ، النظام ونماذج النظام"ومعيار "

State, 2013;   والوقت الحجم  في مقاييس مختلفة من حيث  ما هو مهم  إدراك  املهم  ظاهرة معينة، من  في  النظر  فعند  املعايير،  تلك  أهمية  إلى  أشار 

هيكل النظام وأدائه، وهذا ما يحققه معيار "املدى والنسب والكمية"، وأما معيار والطاقة، وبكيفية تأثير التغييرات في الحجم أو النسبة أو الكمية على  

فكيف يتم تجاهل مثل هذه املعايير، وقد ، "النظام ونماذج النظام" فهو يوفر أدوات لفهم واختبار األفكار التي تنطبق في جميع جوانب العلوم والهندسة

وديُ  البحث عنها  يجدر  أخرى  أسباب  إلى  ذلك  وآل حمامة  راستهاعزى  )الربيعان  دراسة  اتفقت مع  النتيجة  )أهل، 2017، وهذه  دراسة  تتفق مع  ولم   ،)

2018 .) 

ا: 
ً
 مجال األفكار الرئيسة ثالث

( مرة، وبنسبة مئوية  111أن موضوع "العلوم الحياتية" ضمن مجال األفكار الرئيسة جاء في املرتبة األولى بمجموع تكرارات )  ( يتبين 4من الجدول )

( )%91بلغت  تكرارات  بمجموع  الثانية  املرتبة  في  والفضاء"  األرض  "علوم  )6(، وجاء موضوع  بلغت  وبنسبة مئوية متدنية  (، وجاء موضوع  %4.9( مرة، 

 باملجموع الكلي لعدد التكرارات )%4.1( مرة، وبنسبة مئوية متدنية بلغت )5بيعية" في املرتبة الثالثة بمجموع تكرارات )"العلوم الط
ً
( لجميع  122(، مقارنة

الحياة للصف نجد أن نسبة تضمن مواضيع األفكار الرئيسة في كتاب العلوم و   (2الفقرات التي تم حصرها وتحليلها، وبمقارنة هذه النتائج مع الجدول )

رى أن نسبة التضمن  يُ (، فNRCنسبة تضمن مواضيع األفكار الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  الثالث ال يتناسب مع
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 بلغت )
ْ
%(، وأما   65بالنسبة الحقيقية )( مقارنة %91ملوضوع العلوم الحياتية في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث أكبر بكثير من النسبة الحقيقية إذ

( لها  التضمن  نسبة  كانت  الطبيعية  العلوم  )%4.1موضوع  الحقيقية  النسبة  مع  مقارنة   
ً
جدا قليلة  نسبة  وهي  األرض  20%(  علوم  موضوع  وكذلك   ،)

 بلغت )
ْ
يمكن القول: أن موضوع العلوم الحياتية عطًفا ملا سبق (، و %15( وهي أقل من النسبة الحقيقية )%4.9والفضاء كانت نسبة التضمن لها قليلة إذ

تحقق  قد  والفضاء  األرض  وعلوم  الطبيعية  العلوم  وأما عن موضوعي  الثالث،  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  تضمنه  نسبة  في  مبالغة  ت كان هنالك 

 بشكل ضعيف ومستوى متدٍن في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي. 

فاوت وعدم توافر هذه املعايير بالشكل املطلوب إلى أن مواضيع ِوَحْد الكتاب وضعت ملرحلة دراسية ال لصف واحد بحد  هذا االختالف والت  وُيعزى 

الص في هذا   
ً

الجديدة وتطويرها، فمثال املناهج  بناء  التربية والتعليم في  اتبعتها وزارة  التي  املدى والتتابع  بناًء على مصفوفة  التركيز على ذاته،  يتم  ف لم 

"الكهربالع تتحدث عن  فيه وحدة  أكبر فقد وردت  بشكل  التركيز عليه  كان  الرابع  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  ولكن  كبير،  بشكل  الطبيعية  اء  لوم 

الخامس األساس ي فقد وردت فيه وحد  الصف  الثاني، وكذلك في  الجزء  الكتاب ووحدة عن "الضوء والصوت" في  األول من  الجزء  في  ة واملغناطيسية" 

ية"، وأما تحدث عن "خصائص املادة" ووحدة عن "الطاقة في حياتنا" في الجزء األول من الكتاب، وأما الجزء الثاني فقد وردت وحدة "الكهرباء السكونت

ة واملجموعة مجال علوم األرض والفضاء أيًضا كان التركيز عليه في صفوف دراسية مختلفة، ففي الصف الرابع ورد فيه وحدة تتحدث عن "الحالة الجوي

بُ  لو  األمر  وكذلك  فلسطين"،  في  "الثروات  عن  تتحدث  وحدة  فيه  وردت  الخامس  الصف  وفي  الكتاب،  من  الثاني  الجزء  في  مراحل   ِحث الشمسية"  في 

جاء في تقسيم مراحل ر على صفوف تلك املرحلة الصف الثالث والرابع والخامس وذلك حسب ما  اقتصاال  تم املزيد واملزيد، ولكن    جَد دراسية أخرى لوُ 

 -K-2  ،3  –  5  ،6  –  8  ،9(، فقد قسمت على النحو التالي )NGSS, 2013a: 2; Achieve, 2013: 4الصفوف الدراسية من الجيل الجديد ملعايير العلوم )

 ، وذلك حتى تكون املقارنة بشكل واضح. (12

تنوع الصفات" في املرتبة األولى بنسبة   " معيارحياتية حسب النسب املئوية لها فقد جاء ملوضوع العلوم ال املعاييرترتيب   ( إلى4كما ويشير الجدول )

(، %16.2"نمو وتطور الكائنات الحية" بنسبة ) معيار(، بينما حل في املرتبة الثالثة  %21.6"وراثة الصفات" بنسبة ) معيار(، وحل في املرتبة الثانية 43.2%)

" ديناميكيات   معيار(، وجاء  %7.2على نفس النسبة )  التنوع البيولوجي والبشر"  معيار"التفاعالت االجتماعية وسلوك املجموعة" و   يارمعوحصل كل من  

( وبنسبة  الخامسة  املرتبة  في  واملرونة"  الوظائف،  البيئي،  يليه  %3.6النظام  )  معيار(،  بنسبة  الطبيعي  االنتخاب  وأما  0.9%"  األصل    معيار(،  "دليل على 

تنوع موضوعات العلوم الحياتية في كتاب العلوم   وُيعزى   ،فلم يتم تضمينهما في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث"التكيف"    معياراملشترك والتنوع"، و 

 لها
ْ
أهمية كبيرة في حياة الطالب فهي من  والحياة للصف الثالث وتفوقها على مواضيع العلوم الطبيعية ومواضيع علوم األرض والفضاء كما سيتقدم، إذ

وأسهل   والتجريب،  املالحظة  جانبي  على  اشتمالها  وخصوًصا  املتعلم،  ومجتمع  بواقع  ا 
ً
ارتباط العلوم  وفهمُ أكثر  هذهتعلمها  لطالب  املرحلة    ه ا 

ا في الصف  مهوالتنوع"، ومعيار "التكيف"، هو ورودَ عن سبب عدم تضمن الكتاب ملعيار "دليل على األصل املشترك  ، وأما   (Bybee, 2013: 1)الدراسية

  الرابع والخامس األساس ي حسب مصفوفة املدى والتتابع التي رسمتها وزارة التربية في بناء املناهج الجديدة.

)املومني، دراسة  الحياتية  العلوم  موضوع  إلى  أشارت  التي  الدراسات  )الطورة،  (2016ومن  ودراسة  )عمر،  و   (،2018،  صت  2017دراسة 
ُ
خل إذ   )

وهذه النتيجة تتفق الدراسة إلى ضرورة تضمن موضوعات علوم الحياة بشكل متناسق ومنطقي في املحتوى العلمي ملناهج علوم الحياة باملرحلة الثانوية، 

 الدراسة الحالية.  تيجةمع ن

ولكن بمقارنة هذه النسبة    (%100"القوة والحركة" بنسبة )  معيارملوضوع العلوم الطبيعية فقد جاء في املرتبة األولى    عاييروفيما يتعلق بترتيب امل

عدم ورود معيار "أنواع  وقد ُيعزى (. %0واع التفاعالت" بنسبة )أن" معيار، يليه %( 4.1مع املجال الكلي )األفكار الرئيسة( نجدها متدنية جًدا فقد بلغت )

في كتاب العلوم والحياة للصف الخامس   ه اعالت" هو أنه تم ذكره بتفصيل أكبر في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع الجزء األول، وأيًضا تم ورودالتف

الثاني،   )و الجزء  املرحلة  في  توافره  قليلة وحتى عدم  بنسبة  والحركة"  "القوة  تضمن معيار  وال5  –  3أما عن سبب  العلوم  كتاب  في  إال  للصف (،  حياة 

متقدمة،   درسية  ومراحل  الباحثون  السابع  الرياضية  فيرى  بالعلوم  وارتباطها  واشتقاقاتها  قوانينه  وكثرة  املوضوع  هذا  صعوبة  وقوانين  التجريدية  إلى 

 في تدريسها لطالب هذه املرحلة الدنيا.
ً
 نيوتن والحركة، والتي يجد املعلمون صعوبة

( %50س واملناخ" واملخاطر الطبيعية" على نفس النسبة )قضمن موضوع علوم األرض والفضاء، فقد حصل كل من مجال "الط عاييروأما ترتيب امل

الحقيقة متدنية جًدا فحسب الجدول )لكٍل منهما الرئيسة نجدها في  النسبة مع املجال الكلي لألفكار  ( قد بلغت في كٍل منهما  4، ولكن باإلشارة إلى هذه 

 في مراحل دراسية أخرى، فمعيار " الطقس واملناخأ ى سبب ذلك ملا تم ذكره سابًقا هو ورودها بشكل  عز ويُ   ،(2.5%)
ً

قد تم التركيز عليه في   "كثر تفصيال

كتاب العلوم الجزء الثاني، وأما معيار "املخاطر الطبيعية" كذلك تم وروده في الصف الرابع الجزء الثاني، وأيًضا في  كتاب العلوم والحياة للصف الرابع  

 والحياة للصف الخامس الجزء الثاني.

الباحث ملا سبق، يرى   
ً
ملا تقدم ذكره، وإضافة  

ً
الجديد قد تم    ون وخالصة الفلسطيني  املنهاج  الثالث األساس ي في  العلوم والحياة للصف  أن كتاب 

افتقر إلى تضمن مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفا الرئيسة بشكٍل كبير، ولكنه في الحقيقة  هيم الشاملة التركيز فيه على مجال األفكار 

املطلوب، واحتوت على نسب تقليدية له املجالين،بالشكل  العلوم واملوضحة في   ذين  لتعلم  الجديدة  الرؤية  أنَّ  البحث والدراسات تؤكد  أدبيات  أن  مع 

العلوم ) ملعايير  الجديد  استنباطهم من NGSSالجيل   كيفية 
ً
العلماء واملهندسين، وتحديدا الطالب في تعليم سياقي يحاكي كيفية تفكير  ( تتطلب إشراك 
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ويتطلب  ،علمية وهندسية متنوعة حسب ما تقتضيه الظواهر التي يبحثون عنها أو املشكلة التي يستقصون حلها تخصصات متعددة وتطبيق ممارسات

الجديدة،   املعايير  عليها  تقوم  التي  بالقيم  النهوض  أجل  من  واملمارسة  املعرفة  بين  الدمج  إلى   ;Hoeg & Bencze, 2017: 281; NRC, 2015: 4)هذا 

Michelle, & et al., 2018: 3)  . 

ا: عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: 
ً
 NGSS)ما هي املجوواالت املعرفيووة التووي  هوور موون خاللهووا الجيوول الجديوود ملعووايير العلوووم )ثالث

  ؟لكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في فلسطين

التكرارات والنسب   املئوية لكل مجال من مجاالت بلوم املعرفية، والتي تضمنت مستويات التفكير الدنيا ولإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج 

ملعا الجديد  الجيل  من خاللها  ظهر  والتي  والتقويم(  والتركيب،  والتحليل،  )التطبيق،  وتشمل  العليا  التفكير  ومستويات  والفهم(،  العلوم )التذكر،  يير 

(NGSS ملحتوى كتاب العلوم والحياة للصف ،)( يبين نتائج التحليل5الرابع األساس ي في املنهاج الفلسطيني، والجدول ). 

في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث   NGSS)التكرار والنسب املئوية ملستويات بلوم املعرفية التي  هر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم ) :(5جدول )

 األساس ي 

 النسبة املئوية  التكرار  املجال املعرفي  املستوى 

 % 47.7 146 التذكر  مستويات التفكير الدنيا

 % 42.2 129 الفهم

 % 89.9 275 املجموع 

 % 7.2 22 التطبيق  مستويات التفكير العليا 

 % 2.3 7 التحليل 

 % 0.65 2 التركيب 

 %0 0 التقويم

 % 10.1 31 املجموع 

 % 100 306 املجموع الكلي 

ا بتضمين مستويات بلوم املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل  5يبين الجدول )
ً
( في محتوى NGSSالجديد ملعايير العلوم )( أن هناك تفاوًتا ملحوظ

الدنيا )التذكر والفهم( على   التفكير  أكثر دقة حصلت مستويات  الفلسطيني، وبشكل  املنهاج  األساس ي في  الثالث  العلوم والحياة للصف  مجموع كتاب 

 بمستويات التفكير ال  89.9( مرة، وبنسبة مئوية مرتفعة )275تكرارات )
ً
يق، والتحليل، والتركيب، والتقويم( والتي حصلت على )التطب  عليا%(، مقارنة

 (.  %10.1( مرة، ونسبة مئوية منخفضة )31مجموع تكرارات )

 إلى عدد من   ون ويرى الباحث
ً
في تفسير هذه النتائج، أنه بالتأكيد تم تشكيل عدد كبير من كتب العلوم والحياة في املنهاج الفلسطيني الجديد استنادا

امل التعلم  بينته  نظريات  املتنوعة حسب ما  العقلية  العمليات  املشاركة في  ختلفة، وكل منها يقدم مجموعة متنوعة من األساليب واملبادئ حول كيفية 

، ولكنها في الحقيقة  و   كما(،  2017،  وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )
ً
ال تخدم  أن تلك الكتب تحفز املتعلمين على النجاح أكاديميا

 & ,Freahat)وفي هذا يشير فريحات وصمادي    ,Ulum)  (2016إال املستويات الدنيا من عمليات التفكير العقلية، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة أولم  

Smadi, 2014: 1087)    على أنه "ينبغي أن ُيْنظر في طبيعة العالقة بين األسئلة املعرفية الدنيا واألسئلة املعرفية العليا، حيث يمكن وصف هذه العالقة

ناحية لية، ومن  بأنها تكاملية، ويمكن أن تعزز األسئلة ذات املستويات الدنيا اكتساب املعرفة الواقعية واألسس الالزمة للحصول على مهارات إدراكية عا

 ات". أخرى، تعد األسئلة ذات املستوى األعلى أدوات فعالة لتحفيز التفكير وتطوير املهارات املعرفية األخرى مثل حل املشكالت واتخاذ القرار 

يقة لم تتضمن  أن تلك األسئلة بالحق  وعلى الرغم مما توفره كتب العلوم والحياة الجديدة من عدد كبير من األسئلة القائمة على االستقصاء، إال  

ذلك إلى ما بينته تحليل نتائج السؤال األول والثاني في تركيز كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي   وُيعزى وجود عمليات تفكير عالية املستوى،  

الجان الحياتية وعلوم األرض والفضاء، والتي تمثل  الطبيعية والعلوم  العلوم  الرئيسة في  األفكار  العلوم    بعلى مجال  ملعايير  الجديد  الجيل  النظري من 

(NGSS  الشاملة املفاهيم  العلمية والهندسية ومجال  املمارسات   بمجال 
ً
املجال في درجة تضمنه على نسبة مرتفعة مقارنة حيث    –(، حيث حصل هذا 

ممارسة املتعلم مهارات متنوعة ابتداًء باملالحظة   إلىا  والتي يتطلب كل  منهوالتي حصل كل منها على نسبة منخفضة،    -تمثل الجانب التطبيقي في العلوم  

فبالتأكيد ستكون مستويات التفكير الدنيا )التذكر والفهم( هي املتضمنة بداع وحل املشكالت، وبسبب قلة تضمن هذين املجالين،  وانتهاًء بالتقويم واإل 

 بشكل كبير في كتب العلوم والحياة. 
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Abstract: This study aimed at detecting the degree to which the science and life textbook for third grade in 
Palestine included the next generation of science standards and cognitive domain within it. The study used 
the content analysis card tool designed according to a group of (NGSS). The tool's reliability and validity were 
confirmed. The study adopted the descriptive analytical method. The results showed that the field of 
"Disciplinary Core Ideas" came first, with a remarkably high percentage of (65.6%), while the field of 
"Crosscutting Concepts" came second, with a low percentage of (20.4%). The field of "Science and Engineering 
Practices" ranked third, with a low percentage of (14%). They also demonstrated that there is a marked 
disparity when applying the levels of Bloom’s taxonomy through which the next generation of science 
standards (NGSS) appeared. More accurately, the lower-level cognitive skills (remembering and 
understanding) hit a high percentage of (89.9%), compared to the higher-level cognitive skills (applying, 
analyzing, creating, and evaluating) that posted a significantly low percentage of (10.1%). 

Keywords: Life and Science textbook; Next Generation Science Standards (NGSS); Cognitive Domains. 
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في تطوير الدافعية للتعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر  املؤثرة ممارسات املعلمة 

 معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط

 منال عبدالعزيز  السالم1، آمال محمد عبدالجواد2، خيرية عون الشهراني3  
 السعودية  -مشرفة تدريب باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض1
 السعودية -مشرفة علوم مسلكية بمكتب التعليم بخميس مشيط2،3
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: اإلطار النظري   

 من التربويين  
ً
 كبيرا

ً
اهتماما التي تؤثر في تحصيل الطالب الدراس ي وتقدمهم العلمي  الدافعية تشغل العوامل  العالم. وتعد  والباحثين على مستوى 

الدافعية أحد الدوافع األخرى. هذا وتعد  الكثير من  اإلنسان ألنه يتوقف عليها تحقيق  أهمية لدى  الدوافع  أكثر  التحصيل واإلنجاز من  الجوانب    نحو 

 التدريس.  املهمة في عملية التدريس، إذ أنه في كثير من األحيان يتوقف عليها نجاح أو فشل عملية

م  وتعّد دافعية الطالب للتعلم إحدى أهم العوامل التي تؤثر على تحصيل الطالب الدراس ي، ويؤدي انخفاضها إلى تدني مستويات الطالب وتسربه

التعليم  )إذ  ،  من  مولود  وأبي  موس ى  بن  دراسة  وبين  2017خلصت  الثانوية  املرحلة  لطالب  التعلم  دافعية  بين  عالقة  وجود  إلى  الدراس ي، (  تحصيلهم 

التحصيلي 2016وأكدت دراسة )سيسبان،   املستوى  انخفاض  إلى  التعلم  انخفاض دافعية  إذ يؤدي  الدراس ي  التعلم والتحصيل  بين دافعية  االرتباط   )

انخفاض  كما  للطالب. للتعلم   ينعكس  الطالب  امل  دافعية  والتغيب  بالسرحان،  الفكري  وتسربهم  املدرسة،  داخل  الطالب  سلوك  وإهمال  على  تكرر، 

 . ( 2014إذبال، الواجبات الدراسية )

والخارجية، الداخلية  والعوامل  األبعاد  من  بمجموعة  للتعلم  الطالب  دافعية  موضوع    وتتأثر  في  التربوية  البحوث  من  كثير  إجراء  إلى  أدى  مما 

 على تطوير دافعية التعلم لدى الطالب. الداخلية والخارجية الدافعية للتعلم وكيفية تطويرها ورفعها ودرجة تأثير العوامل
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 :صخاملل

املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات املعلمة املؤثرة في تطوير دافعية التعلم لطالبات  

 املسلكية بخميس مشيط.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي بأداة االستبانة املغلقة، وكان مجتمع الدراسة هو معلمات العلوم املسلكية باملدارس الثانوية  

 ( معلمة منهن على األداة. 53التابعة ملحافظة خميس مشيط، وتم التطبيق على كامل املجتمع حيث أجابت )

  خلصت الدراسة إلى أن جميع ممارسات املعلمة الواردة في االستبانة مؤثرة بدرجة كبيرة على دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية 

املع أعلى ممارسات  التابعة ملحافظة خميس مشيط، وكانت  الثانوية  باملدارس  املسلكية  العلوم   على دافعية  من وجهة نظر معلمات 
ً
تأثيرا لمات 

الحا إشباع  الطالبات، تحرص على  بها  التي تمر  الصحية والنفسية  الظروف  التالية: تراعي  املمارسات  الثانوية هي  املرحلة  جات التعلم لطالبات 

طالبات بابتكار طرق  األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة، تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم، تسمح لل

 وحلول جديدة للتعلم، وترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج. 

 م.وأوصت الدراسة باإلعداد التربوي للمعلمة قبل الخدمة، والتدريب املستمر على مهارات املعلمة التي تزيد من دافعية طالباتها نحو التعل

 تطوير دافعية التعلم.  ؛ممارسات املعلم  ؛دافعية التعلم : املفتاحيةالكلمات 
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املعلم  و  ممارسات  للتعلم  تعتبر  الطالب  دافعية  على  تؤثر  التي  العوامل  أهم   من 
ً
إيجابا أو   

ً
)إذبال،  سلبا دراسة  خرجت  من  2014،  بمجموعة  م( 

امل املعلمين، مثل: معتقدات  أهمها ممارسات  التعلم كان  الطالب نحو  أو غياب  العوامل واملسببات لضعف دافعية  املتعلم وبيئته، ضعف  علمين نحو 

 ن.لصفية، عدم تنويع التدريس ليتفق مع احتياجات املتعلميا  التخطيط لألنشطة

بتطوير    يدعومما   بما يعود  وتجويدها  املعلمين  وذلك بهدف تحسين ممارسات  للتعلم،  بدافعية طالبهم  وارتباطها  املعلمين  دراسة ممارسات  إلى 

 لتعلم.ورفع دافعية الطالب ل

 :
ً
 مفهوم الدافعية للتعلم أوال

)حديدي،   خارجية  وأخرى  داخلية  ظروف  أو  عوامل  بها  وتتحكم  معين،  هدف  إلى  الوصول  نزعة  بأنها   
ً
عموما الدافعية  وعّرفت   .(2015تعرف 

 (2015حديدي، ؛ 2015الدافعية للتعلم بمجموعة من التعريفات، منها: )الناجي، 

 إيجاد أنشطة أكاديمية وتحقيق النجاح في العملية التعليمية. ميل الطلبة والرغبة نحو  •

بأنشطة إنتاجية في بيئة تعليمية تتسم بالنشاط والحيوية، من • خالل   حالة داخلية لدى الطالب تدفعه إلى املشاركة في املوقف التعليمي والقيام 

  ط أو املهمة.إيقاع حيوي إيجابي يساهم في تحقيق األهداف التي ينبغي تحقيقها من النشا 

متعلقة  حالة كامنة داخل الطالب، عندما يمتلكها يعمل باستمرار وتواصل، وإذا ما تحلى بالصبر أثناء قيامه بما يلزم للتعلم من نشاطات مختلفة   •

 بمواقف تعليمية مختلفة، فإن ذلك يمكنه من الوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو عملية التعلم. 

للمواصلة أو استمرار األداء، للوصول إلى حالة توازن معرفية    داخلية أو خارجية، تحرك أفكار ومعارف املتعلم ووعيه وانتباهه، وتلح عليهحالة   •

  معينة.

واالستم موجه  بنشاط  عليه  واإلقبال  التعليمي،  املوقف  إلى  االنتباه  إلى  تدفعه  املتعلم  عند  داخلية  حالة  هي   
ً
إذا للتعلم  حتى  فالدافعية  فيه  رار 

 يتحقق الهدف.

 : تفسير الدافعية وفق النظريات الحديثة 

شري  انطلقت التفسيرات النفسية الحديثة للدافعية من االتجاهات الفلسفية التي أكدت دور الغرائز في السلوك وتلك التي نظرت إلى الكائن الب

ركزت النظرية السلوكية على دور البيئة في اكتساب الدوافع وتطورها لدى األفراد، فهي ترى  على أنه كائن عقالني واعي بملك حرية اإلرادة واالختبار. فقد  

مل املجتمع  يقدمه  الذي  والتعزيز  للدعم   
ً
وفقا تتعزز  بحيث  فيها،  يعيشون  التي  البيئة  مع  األفراد  تفاعل  مكتسبة من خالل  الدوافع  ثل هذه أن معظم 

دت دور النمذجة والتوقعات واألهداف التي يضعها الفرد لنفسه في عملية تشكيل الدوافع إضافة إلى إجراءات الدوافع. أما نظرية التعلم االجتماعي فأك 

أن الدوافع لدى اإلنسان تأخذ الطابع الهرمي، بحيث يسعى الفرد إلى   -  وال سيما نظرية ماسلو في الحاجات  -  العقاب والتعزيز. وترى النظرية اإلنسانية

م ترتيب  وفق  إلى إشباعها  السعي  أو  التفكير  يتم  وال  الهرم.  الذات قمة هذا  تحقيق  تمثل حاجة  حين  في  األساسية،  الحاجات  الهرم  قاعدة  ويمثل  عين. 

املعرفية   والعمليات  والنية  القصد  عوامل  دور  املعرفية  النظريات  تؤكد  حين  في  الدنيا.  الحاجات  إشباع  يتم  لم  ما  العليا  الحاجات  كالتعليل إشباع 

 (. 2012)الزغلول،  في الدوافع اإلنسانية واإلدراك

:مصادر الدافعية للتعلم  

 تنقسم مصادر الدافعية للتعلم إلى: 

 ألداء الطالب وتحثه على العمل ليس من أجله بل من أجل اآلخرين، كاملعلم أو إدارة املدرسة أو أولياء األم .1
ً
ور أو حتى  مصادر خارجية: تكون موجهة

 وراء إرضاء املعلم وكسب إعجابه أو إرضاء لوالديه والحصول على تشجيع مادي أو معنوي. األقران . فقد يقبل 
ً
 الطالب على التعلم سعيا

2.  
ً
التعلم مدفوعا الداخلية، حيث يقدم على  الطالب نفسه ومن رغبته  نابعة من  الشعور    مصادر داخلية:  برغبة داخلية إلرضاء ذاته وسعًيا وراء 

 . ( 2015)حديدي،  بمتعة التعلم وكسب املعارف

 أهمية الدافعية للتعلم لدى املتعلمين:

 (2018تبرز أهمية دافعية التعلم في عمليات التعلم والتعليم في التالي: )الرايقي، 

تتفاعل جميع إطالق الطاقات الكامنة لدى الفرد واستثارة نشاطه وحفزه على اإلقبال على التعلم برغبة واهتمام شديدين، ويتحقق ذلك عندما   .1

 .
ً
 الدوافع الداخلية والخارجية معا

 مون إليها.إثارة وجذب انتباه املتعلمين وتركيزهم على موضوع التعلم مع الحفاظ على هذا االنتباه ليتحقق الهدف أو تعلم الخبرة التي يسعى املتعل .2

 وقف التعليمي. زيادة اهتمام املتعلمين باألنشطة واإلجراءات التعليمية واالنشغال بها طوال امل .3

 هداف.توجيه سلوك املتعلمين نحو مصادر التعلم املتاحة وزيادة مستوى املثابرة لديهم والدراسة والتقص ي بغية الحصول على املعرفة وتحقيق األ  .4

 توجيه املتعلمين الختيار الوسائل واإلمكانات املادية وغير املادية التي تساعدهم في تحقيق أهداف التعلم.  .5

 املتعلمين على اختيار األنشطة بما يتالءم مع ميولهم واهتماماتهم.  زيادة إقبال .6
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 توفير الظروف املشجعة لحدوث التعلم وضمان استمراريته تفاعل املتعلم مع املوقف التعليمي.  .7

: اآلثار السلبية الناتجة عن انخفاض الدافعية للتعلم  

 على سير العملية التعليمية منها: )التل،   ، إذا انخفضت دافعية الطالب للتعلم تظهر بعض السلوكيات واآلثار داخل الصف أو خارجه 
ً
وتؤثر سلبا

2004) 

 رفض تعليمات أو أوامر املعلم .1

 التذمر من الدراسة واالختبارات.  .2

 .تشتت االنتباه وضعف املشاركة الصفية .3

 -.إهمال الواجبات الدراسية .4

 التأخر الصباحي عن املدرسة أو التأخر عن حضور الطابور الصباحي  .5

 اإلخفاق في االختبارات املدرسية  .6

 . إثارة الفوض ى والعبث باملرافق املدرسية وعدم املحافظة عليها أو الكتابة على جدران املدرسة  .7

 :
ً
 الدافعية للتعلم عوامل مؤثرة في الدافعية للتعلم واآلثار املترتبة على انخفاض  ثانيا

والحرمان  األمان  بعدم  الطالب  تشعر  التي  األسرية  كالخالفات  للتعلم  الطالب  دافعية  مستوى  في خفض  تسهم  التي  العوامل  العديد من  هناك 

الذي   أو غيره،  العصبي  الجهاز  في  الخلل  الصحية مثل  واملشكالت  للتعلم،  الدافعية  انخفاض  إلى  بالطالب  تؤدي  التي  في والقسوة  يترتب عليه صعوبة 

التي قد يمارسه التربوية  املناهج، األساليب غير  املدرسية وما فيها من عقبات )كصعوبة بعض  الدافعية، والبيئة  أو التعلم وبالتالي نقص في  املعلمون  ا 

 .إدارات املدارس، واصطباغ العملية التعليمية بطابع التلقين، كثرة أعداد الطالب في الفصول(

 لسابقة:الدراسات ا

 .وقد اهتمت الدراسات التربوية بتحديد العوامل املؤثرة في دافعية التعلم لدى الطالب

الرايقي   • املرحلة    (2018)كدراسة  طالبات  نظر  وجهة  من  التعلم  دافعية  انخفاض  إلى  املؤدية  املدرسية  العوامل  على  التعرف  إلى  هدفت  التي 

التع طالبات  في عينة عشوائية من  الدراسة  تمثلت عينة  االستبانة،  هي  الدراسة  أداة  وكانت  الوصفي،  املنهج  واتبعت  بمدينة جدة،  ليم الثانوية 

الثانوية   باملدارس  دافعية  العام  انخفاض  إلى  تؤدي  التي  باملعلمة  املرتبطة  املدرسية  العوامل  أبرز  أن من  نتائجها  أهم  وكان من  مدينة جدة،  في 

ملعلمة التعلم لدى الطالبات ما يلي: افتقار املعلمة للمرونة ومراعاة ظروف الطالبة، استخدام املعلمة أسلوب التهديد والتخويف، ضعف اهتمام ا 

 ة كالثناء.بالحوافز املعنوي

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين املكونات اإليجابية للبيئة الصفية في ضوء نظرية موراي والدافعية للتعلم لدى  التي    (2016  )  ودارسة كلحة •

بأنها مجموعة تفاعالت نفسية    
ً
إجرائيا الصفية  للبيئة  اإليجابية  املكونات  الثانوي. حيث عّرفت  الثالث  الصف  واجتماعية يمكن  طالب وطالبات 

إدارة الصف، وجودة املناخ السائد داخل الفصل املدرس ي وهذه املكونات هي: الدعم االجتماعي، وضوح  من خاللها االستدالل على صحة مسيرة 

استخدم  
ً
وصفيأ الدراسة  منهج  كان  التعلم،  بعملية  االنشغال  الصفية،  القرارات  في  املشاركة  الذاتي،  التوجه  املكونات مقي  فيه  املعايير،  اس 

 وطالبة في املدارس الثانوية التابعة لوالية 60على عينة بلغ حجمها)املقاييس  اإليجابية للبيئة الصفية ومقياس الدافعية للتعلم، وطبقت  
ً
( طالبا

 لتعلم. مستغانم، وكان من نتائجها وجود عالقة موجبة بين املكونات اإليجابية للبيئة الصفية في ضوء نظرية موراي والدافعية ل

فهدفت إلى الخروج بقائمة ألفضل ممارسات زيادة دافعية التعلم لدى طالب املرحلة الثانوية في ضوء إشباع حاجاتهم   (2015)أما دراسة الناجي •

 لتصنيف ماسلو، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي تحليل محتوى الدراسات والبحوث التي تناول 
ً
ت دافعية اإلنسانية وفقا

الطالب، ثم تحكيمها من قبل ) مة من  10التعلم لدى 
ّ
بقائمة محك أن خرجت  نتائجها  أهم  النفس، وكان من  املناهج وعلم  ( خبراء في تخصصات 

 ممارسات زيادة دافعية التعلم لدى الطالب في أربع محاور: محور املعلم، محور الطالب، محور املنهج، محور البيئة. 

العالقة بين التوافق النفس ي واالجتماعي للطالب والدافعية للتعلم لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدارس   (2015)دراسة سرار  وهدفت   • إلى دراسة 

تمثل مجتمع  ،منطقة القصيعة، واتبعت املنهج الوصفي، وكانت أداتا الدراسة هما مقياس الدافعية للتعلم، ومقياس التوافق النفس ي واالجتماعي

القصيعة، وطبقت على عينة مكونة من )الدراسة في طالب   الثانوية بمنطقة  نتائجها وجود عالقة ذات   ( 65املرحلة  أهم   وطالبة، وكان من 
ً
طالبا

وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين الدافعية . داللة إحصائية موجبة بين التوافق النفس ي والدافعية للتعلم لدى طالب املرحلة الثانوية

البيئة  للتعلم   مع  بالتفاعل  الطالب  خاللها  يقوم  مستمرة  دينامية  عملية  بأنه  الدراسة  عّرفته  الذي  للطالب،  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  وبين 

ملواجهة  الذاتية  إمكاناته  واستثمار  توظيف  على  وقدرته  واآلخرين،  نفسه  عن  الرضا  ليحقق  واالجتماعية،  والنفسية  الجسمية  حاجاته  إلشباع 

 . الحياة متطلبات 
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عمر • دراسة  سعت  املنهج   (2014  ) وقد  واتبعت  الثانوي،  التعليم  طالب  لدى  للتعلم  والدافعية  النفس ي  األمن  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى 

نة  الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي مقياس األمن النفس ي، تمثل مجتمع الدراسة في طالب وطالبات الصف الثالث ثانوي باملدارس الثانوية بمدي

جنس  باختالف  العالقة  هذه  تختلف  وال  للتعلم،  بالدافعية  عالقة  له  النفس ي  باألمن  الطالب  شعور  أن  نتائجها  أهم  من  وكان  بالجزائر،    بريان 

  الطالب )ذكر أو أنثى( أو تخصصه )علمي أو أدبي(.

وآخرون • كاري  دراسة  تحديد    (carey, Jennifer & lynley, 2011)  أما  إلى  ودعم  فهدفت  طالبهم  تحفيز  في  الثانوية  املرحلة  معلمي  ممارسات 

الثانوية وعددهم   املرحلة  املالحظة على عينة من طالب  أداة  املعلمين في تحفيظ    2864التعلم، وذلك باستخدام  بأن ممارسات  ، وخرجت 
ً
طالبا

بنا الفهم، وممارسات  الصف الطالب وعم تعلمه تندرج تحت محاور ثالثة رئيسية: ممارسات دعم  إدارة  واملحافظة عليها، وممارسات  العالقة  ء 

  الدراس ي.

خطورة الدوافع الخارجية التي تنتهجها النظم التعليمية مع الطالب عبر الدرجات أو املكافآت    (Crow & small, 2011)وترى دراسة كرو و سمال   •

 ذلك بأن هذه الحوافز تعمل غ
ً
 ضد الهدف الحقيقي واألهم من التعلم، فالحوافز الخارجية وغيرهما من حوافز ملموسة وغير ملموسة، معللة

ً
البا

 تضعف الدوافع الداخلية. 

يق على الدراسات السابقة: ل التع  

  يهاإلالعرض السابق يظهر تشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في موضوع دافعية التعلم لدى طالب املرحلة الثانوية، وأقرب الدراسات  

الناجي)و   هي   التعلم لدى  دراسة وكاري وآخرون  (carey et al.,2011)(  2018( والرايقي )2015دراسة  املعلم ودورها في دافعية  لتركيزها على ممارسات 

 الطالب. 

إثراء إطارها   تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الحدود املكانية للدراسة، وحدودها البشرية، وتستفيد من الدراسات السابقة في

 ( في بناء أداتها. 2015دراسة الناجي)نتائج  النظري، ودعم نتائج الدراسة، كما استفادت الدراسة الحالية من  

 :مشكلة الدراسة

( التي تتطلع إلى تطوير  2030بعد إعالن اململكة رؤيتها الطموحة )رؤية    يهم تطوير دافعية التعلم لدرفع تحصيل الطالب الدراس ي و تزايدت أهمية  

ا  بروح  تتصف  مستقلة  شخصية  ذا  ليكون  الحميدة  والسلوكيات  واملهارات  املعارف  الطالب  إكساب   " إلى   
ً
ساعية والتربوية  التعليمية  ملبادرة املنظومة 

والقياد )رؤية  واملثابرة  وثيق28م،  2015،  2030ة"  نّصت  رؤية  (.كما  باملعارف   2030ة  أبنائنا  "تزويد  و  والتدريب  التعليم  في  االستثمار  مواصلة  على 

 ( وهو األمر الذي ال يتحقق بدون وجود دافعية للتعلم لدى الطالب. 36م، 2015، 2030واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل" )رؤية 

لتالئم  وتجويدها  التعليم  مخرجات  مستوى  رفع  أهمية  من   
ً
أن   وانطالقا ينبغي  للتعلم  الطالب  دافعية  تطوير  فإن  الوطن  وطموحات  متطلبات 

 يحظى باهتمام التربويين للبحث في أفضل املمارسات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف. 

 من عناصر التدريس، وال سيما أنها تعمل على زيادة فعاليتها واملساهمة إلى درجة 
ً
 أساسيا

ً
كبيرة في تحقيق األهداف املرجوة  تشكل الدافعية عنصرا

تباين مستوى  إلى  املتعلمين يعود  بين  التحصيل  الفردية في  الفروق  الرئيسية في وجود  أن من األسباب  البعض  املتعلمين. حيث يرى  الدافعية   منها لدى 

ميا بحد ذاتها حتى يتسنى تحقيق التعلم املرغوب لدى لديهم. وهذا ما دفع العديد من علماء النفس والتربويين ضرورة تأكيد أن تكون الدافعية هدفا تعلي

 (. 2012املتعلمين. ويعزو كثير من الباحثين ضعف دافعية الطالب إلى ضعف ممارسات املعلمين )الزغلول، 

ال إلى  الخريج  بعدها  ينتقل  إذ تعتبر مرحلة مفصلية  الثانوية  املرحلة  التعلم على طالب وطالبات  دافعية  في  التركيز  إلى  ويزداد  أو  الجامعية  حياة 

 التعليم املنهي والتقني أو إلى سوق العمل. 

أن ممارساتو  هي  حيث  التعليمية،    املعلم  العملية  في  أهمية وحيوية  الطالب، فقد سعتاألكثر   على 
ً
تأثيرا أفضل   واألقوى  دراسة  إلى  الباحثات 

 انوية. ممارسات املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى الطالبات في املرحلة الث

 :الدراسةهدف 

املعلمة    التعرف على ممارسات  إلى  الدراسة  العلوم  املؤثرة  تهدف  نظر معلمات  الثانوية من وجهة  املرحلة  طالبات  لدى  التعلم  دافعية  تطوير  في 

 املسلكية بمحافظة خميس مشيط

 :أسئلة الدراسة

ن وجهة  من  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  التعلم  دافعية  تطوير  في  املعلمة  ممارسات  أثر  ما  التالي:  السؤال  عن  اإلجابة  إلى  الدراسة  ظر سعت 

 معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط؟ 
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 : أهمية الدراسة

ن هذه الدراسة هي األولى التي تتناول تطوير دافعية إ تتمثل أهمية الدراسة في أهمية موضوعها وهو تطوير دافعية التعلم لدى الطالبات، وحيث  

فإن    –دية  وذلك بعد البحث في قواعد املعلومات العربية املدرجة في املكتبة الرقمية السعو   –التعلم لطالبات املرحلة الثانوية بمحافظة خميس مشيط  

باملنطقة. التعليم  وإدارة  التربويات،  واملشرفات  املدرسية،  والقيادات  للمعلمات،  نتائجها  أهمية  في  تتلخص  نحو   أهميتها  التوجه  مع   
ً
انسجاما وذلك 

اململكة   أن تطلعت رؤية  التعليم، بعد  الطالب، وتجويد مخرجات  نتائج متقدمة مقإلى    2030تحسين نواتج تعلم  الطالب  النتائج إحراز  ارنة بمتوسط 

وهو األمر الذي ال يتحقق دون أن يمتلك الطالب    (.2016،  2030الدولية والحصول على تصنيف متقدم في املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي )رؤية  

 الدافعية للتعلم. 

 : الدراسةمحددات  

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 سعت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية. الحدود املوضوعية:

 باململكة العربية السعودية.  املدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط الحدود املكانية:

 هـ 1441زمن إجراء الدراسة وهو العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

   طبقت الدراسة على معلمات العلوم املسلكية باملدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط. بشرية:الحدود ال

 :مصطلحات الدراسة

 بأنها  الدافعية للتعلم
ً
حتى حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إلى االنتباه إلى املوقف التعليمي، واإلقبال عليه بنشاط موجه واالستمرار فيه  تعّرف إجرائيا

 يتحقق الهدف.

 إلى دراسة السلوك اإلنساني وتفاعل دهي مقررات تدّرس في املرحلة الثانوية من التعليم العام السعودي، ها العلوم املسلكية
ً
مع البيئة املحيطة الفرد فة

 به. تتضمن املقررات التالية: الدراسات النفسية واالجتماعية، مهارات حياتية، التربية األسرية.

 : منهجية وإجراءات الدراسة 

وهو املنهج الذي يتم فيه استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة، أو عينة كبيرة    .، وذلك ملناسبته لهدف الدراسةاملتبع هو املنهج الوصفي املسحي  املنهج

 (. 2012منهم، وذلك لوصف الظاهرة املدروسة )العساف، 

 لجمع املعلومات وذلك ملناسبتها لهدف البحث،  استخدمت االستبانة املغلقة أدا   أداة الدراسة:
ً
وهي تلك االستمارة التي تحتوي مجموعة من العبارات ة

 (.2012املكتوبة مزّودة بالخيارات املحتملة لها )العساف، 

م( 2015بما أن االستبانة بنيت على قائمة ممارسات املعلم في تطوير دافعية التعلم لدى طالب الثانوية التي وردت في دراسة )الناجي،  صدق االستبانة: 

  محكمين خبراء فقد تم االستغناء بذلك عن تحكيم االستبانة للتحقق من صدق األداة. 10وهي قائمة محكمة إذ تم تحكيمها من قبل 

التحقق من    ثبات االستبانة: ألفا لعبارات االستبانةتم  البرنامج اإلحصائي    ثبات االستبانة عبر حساب معامل كرونباخ  ، وكان معامل spssباستخدام 

 كرونباخ ألفا لألداة كالتالي:

 : معامل كرونباخ ألفا(1جدول )

 عدد عبارات االستبانة  معامل كرونباخ ألفا 

0.864 31 

 مما يدل على ثبات االستبانة. ،معامل كرونباخ ألفا لالستبانة مرتفع ( أن1ظهر من الجدول رقم)وي

 : استخدم معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانة، أما في معالجة البيانات فاستخدمت املتوسطات واالنحراف املعياري.املعالجات اإلحصائية

  وذلك االستبانة، لعبارات املمارسة مدى  وتحديد الدراسة  أفراد استجابات لتحليل الفارق  النسبي الوزن معادلةكما استخدم 
ً
 التالية: للمعادلة وفقا

 األدنى  الفئة  قيمة – األعلى الفئة  قيمة = املدى

= 4-1=3 

 األعلى الفئة  قيمة  ÷ املدى = الفئات بين الفرق 

= 3÷4 = 0,75 
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ً
  الفئات توزيع تم  فقد الفئة طول  على واعتمادا

ً
 يلي: كما (2) رقم  للجدول  وفقا

 االستبانة في  املستخدم الرباعي املقياس وفق الفئات توزيع (:2) جدول 

 مدى املتوسطات  الوصف 

 3,26-4 غير مؤثرة 

 2,51-3,25 مؤثرة بدرجة ضعيفة 

 1,76-2,50 مؤثرة بدرجة متوسطة 

 1-1,75 مؤثرة بدرجة كبيرة 

 إجراءات الدراسة: 

 لإلجراءات التالية:  ت الدراسةتم
ً
 وفقا

ن عبارات االستبانة، وترتيبها لتكوّ   م(،2015دراسة )الناجي،  تلخيص ممارسات املعلم في تطوير دافعية التعلم لدى الطالب من   بناء االستبانة عبر .1

رسة على تطوير دافعية طالبات املرحلة  ( عبارة، وأمام كل عبارة مقياس ليكرت الرباعي للتعرف على درجة تأثير هذه املما31وكان عدد العبارات )

 الثانوية، وكان املقياس املستخدم: 

 بدرجة كبيرة  ة مؤثر  •

 بدرجة متوسطة  ة مؤثر  •

 بدرجة ضعيفة ة مؤثر  •

 ةغير مؤثر  •

و   .2 االستبانة،  توزيع  املوافقة على  بطلب  بخميس مشيط  التربوي  اإلشراف  املوافقة  بعد  مخاطبة مديرة مكتب  االستبانة تم  الحصول على  إعداد 

 الكتروني
ً
 .العلوم املسلكية باملدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط على معلماتا وتوزيعه ا

3.  
ً
إحصائيا تحليلها  بعد  النتائج  اإلحصائي    استخراج  التحليل  برنامج      spssعبر 

ً
تأثيرا املمارسات  أعلى  على  لدى    فيللتعرف  التعلم  دافعية  تطوير 

   طالبات املرحلة الثانوية.

 مجتمع الدراسة:

العلوم معلمات  في  )  يتمثل  وعددهن  مشيط،  خميس  ملحافظة  التابعة  الثانوية  املدارس  في  معلمة.60املسلكية  العلوم   (  معلمات  اختيار  وتم 

 . بخميس مشيط مشرفات علوم مسلكية املشاركات في الدراسة املسلكية لسهولة وصول الباحثات لهن حيث أن بعض الباحثات

 : عينة الدراسة

من مجتمع الدراسة وهي  %88,33( معلمة، بنسبة 53، وكان عدد املستجيبات )مجتمع الدراسة للخروج بنتائج أفضلتم توزيع االستبانة على كامل 

 نسبة مقبولة في مثل هذه الدراسات املسحية. 

 : ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

االستبانة   وكانت  31)تضمنت  الثانوية،  املرحلة  لطالبات  التعلم  دافعية  تطوير  في  املعلمة  املعياري ( عبارة من ممارسات  واالنحراف   املتوسطات 

 ي:درجة تأثير كل ممارسة منها في تطوير دافعية طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط كالتالل

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات االستبانة(: 3) جدول 

املتوسط   املمارسة 

 الحسابي

 درجة تأثير املمارسة  االنحراف املعياري 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.72334 1.4717 تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  (1

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.89020 1.5283 بها الطالبات تراعي الظروف الصحية والنفسية التي تمر  (1

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تبتعد عن التهديد البدني )الضرب ..( واملعنوي )خصم الدرجات ..(   (2

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.26668 1.0755 تتجنب التعريض بأجناس الطالبات أو أعراقهن أو أعرافهن  (3

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.44996 1.0943 الطالبات فيتيح لهن فرصا متساوية في التعلم تعدل في التعامل مع  (4

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.39500 1.1887 تلجأ إلى النظام والقوانين الصفية عندما يكون سلوك الطالبة معيقا للتعلم  (5

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075 تتبع نظام واضح متدرج في توزيع املكافآت والعقوبات في الصف  (6

تدّون إعجابها وتقديرها للممارسة التعلمية الصحيحة على أوراق ودفاتر وكتب   (7

 الطالبات

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.6668 1.0755

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.37521 1.1132 تنتقد السلوكيات الخاطئة للطالبات بال تجريح ودون أن تتعرض لذواتهن  (8
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برودة ..( املحيطة بالطالبات  -الشرح الظروف الفيزيقية )حرارة تراعي عند  (9

 داخل الفصل.

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.56763 1.2830

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تبتعد عن تخويف الطالبات من صعوبة محتوى املنهج أو االختبار  (10

املتوسط   املمارسة 

 الحسابي

 املمارسة درجة تأثير  االنحراف املعياري 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075 تبدي استعدادها لدعم الطالبات فيما يصعب عليهن فهمه  (11

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.31988 1.1132 تطبق طرق التدريس التي تعزز تشارك الطالبات وتعاونهن في التعلم.   (12

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.39500 1.1887 ثالثي ...( -ثنائي  -تنوع في مسارات التعلم )فردي  (13

  -إقناع   -حوار   -تمارس املهارات التواصلية مع الطالبات بإتقان )استماع  (14

 تعاطف..( 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.49453 1.2075

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تربط املحتوى والتعلم بواقع الطالبات. (15

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.26668 1.0755 والتفوق تؤكد للطالبات قدرتهن على تحقيق النجاح  (16

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.57462 1.3019 ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج  (17

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.75380 1.3208 تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  (18

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.29510 1.0943 باألسئلة غير املتوقعة وغير املألوفة وباأللغاز التعليمية ( تستثير تفكير الطالبات 20

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.40943 1.2075 ( تعتني بمناسبة األنشطة والتقنيات املستخدمة لخصائص نمو وقدرات الطالبات 21

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.57462 1.3019 ( تشجع مشاركة الطالبات في األنشطة املدرسية. 22

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.3418 1.1321 ( تحتفي بمشاركات وإنجازات الطالبات.23

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.44100 1.1887 ( تتبع معايير واضحة ومعلنة في تقييم أداء الطالبات 24

بمحكات  ( تبتعد عن مقارنة درجات ومستوى الطالبة باألخريات وإنما بنفسها أو 25

 موضوعية 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.37906 1.1698

( تجزئ حل الواجبات واملهمات الكبيرة إلى أجزاء ومراحل لتساعد الطالبات على  26

 اإلنجاز

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.34181 1.1321 ( تقدم تغذية راجعة مباشرة على أداء الطالبات وواجباتهن واختباراتهن 27

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.23330 1.0566 ( تستخدم نتائج التقويم في تعزيز نقاط القوة لدى الطالبات وتحسين تعلمهن28

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تثني على الطالبات اللواتي أظهرن تقدما أو تفوقا في مستواهن التعليمي   (29

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.36142 1.1509 تتيح فرصة للطالبات األكثر تفوقا بمساندة ومعاونة زميالتهن  (30

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.58090 1.3208 تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم  (31

يظهر أن جميع ممارسات املعلمة الواردة في عبارات االستبانة كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على دافعية التعلم لطالبات املرحلة    (3رقم )من الجدول  

 على دافعية التعلم لدى  الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بخميس مشيط، و 
ً
يمكن ترتيب العبارات التي تمثل أعلى ممارسات املعلمة تأثيرا

 للمتوسطات واالنحراف املعياري طالبات املرحلة الثانوية 
ً
 كالتالي: وفقا

 على دافعية التعليم لدى الطالبات 4جدول )
ً
 (: ممارسات املعلمة األعلى تأثيرا

 ات مارسامل الترتيب

 الظروف الصحية والنفسية التي تمر بها الطالبات تراعي  1

 تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  2

 تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم  3

 تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  4

 ية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائ 5

تنوعت بين املمارسات التدريسية، وبين ممارسات التأثير على دافعية الطالبات للتعلم  ياألعلى ف  رتيبالتي حظيت بالتالخمس ويالحظ أن العبارات 

الفسيولوجية األساسية الحاجات    مراعاة 
ً
تأثيرا األكبر  املمارسات  املعلمة مع طالباتها  . ولكن  بتعامل  تتعلق  التي  املمارسات  وفق حاجاتهن األساسية هي 

ماسلو هرم  تتناول  وفق  التي  العبارات  مقابل  في  للمعلمةامل،  التدريسية  بقية ،  مارسات  بين  األعلى  بالترتيب  حظيت  التي  التدريسية  املمارسات  وكانت 

 ارسات التي تشرك الطالب في العملية التعليمية وتمنحه فرصة االختيار والتعلم الذاتي واإلبداع واالبتكار. املمارسات هي املم

النتائجوهذ نتيجة    ه  )الرايقي،  يتفق مع  يؤدي ضعف ممارسات  2018دراسة  إذ  ونتيجة املعلمة  م(  الطالبات،  لدى  التعلم  دافعية  انخفاض  إلى 

)سرار،   إ 2015دراسة  انتهت  التي  للطالب.م(  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  وبين  للتعلم  الدافعية  بين  تتفق    لى وجود عالقة موجبة  الدراسة  كما  نتائج 

)عمر،  الحالية   نتائج دراسة  للتعلم.2014مع  النفس ي ودافعيته  باألمن  الطالب  بين شعور  العالقة  أكدت  التي  )كلحة،    م(  ( حيث 2016ونتائج دراسة 

 املكونات اإليجابية للبيئة الصفية.اتفقت هذه املمارسات مع 

وتحويل   التعلم،  في  بفاعلية  الطالبة  إشراك  على  تقوم  التي  التعليم  في  الحديثة  االستراتيجيات  املعلمة  تطبيق  أهمية  تؤكد  النتيجة  دور  وهذه 

 التعلم. الطالبة من مجرد التلقي، ودور املعلمة من التلقين إلى التيسير والتوجيه والدعم لعملية 



 السالم وآخرون                                           ....                                             ممارسات املعلمة املؤثرة في تطوير الدافعية للتعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية 

 46-35، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 42 

 

 : التوصيات

 توص ي الدراسة بناًء على ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:

 . ومراعاة احتياجات املرحلة العمرية االعتناء باإلعداد التربوي للمعلمة في برامج إعداد املعلم بمهارات التعامل مع الطالب .1

: وهي ربط املحتوى بالواقع، التقويم التربوي، مهارات التفكير، والتعلم نحو التعلم   الطالباتدافعية    لتطوير على املهارات الالزمة    املعلماتتدريب   .2

 التعاوني. 

 : بحوث مستقبلية مقترحة

 أثر ممارسات القيادة املدرسية في تطوير دافعية التعلم للطالبات.  .1

 أثر اإلرشاد الطالبي في تطوير دافعية التعلم للطالبات. .2

 .دافعية التعلم للطالباتدور األسرة في تطوير  .3

 املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 .58-51، ص1، البيداغوجي، ع"ضعف دافعية التعلم لدى املتعلمين"(. 2014إذبال، أسماء .) .1

 .عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع .علم النفس العام (. 2004التل، شادية أحمد .) .2

 : 18ع  :، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية"للتعلم بين تأثير العامل النفس ي واالجتماعيالدافعية  "(.  2015حديدي، محمد .) .3

39-48. 

4. (. حامد  بنت  وئام  من "(.  2018الرايقي،  دراسة ميدانية على عينة  الطالبات  نظر  من وجهة  للتعلم  الدافعية  املؤدية النخفاض  املدرسية  العوامل 

 .44-16 :(3)59 .الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين :، مجلة الخدمة االجتماعية"املرحلة الثانوية بمدينة جدة طالبات 

  .هـ1441/ 3/ 2تم االسترجاع في   https://vision2030.gov.sa(. من الرابط2015.) 2030رؤية  .5

 . . العين: دار الكتاب الجامعيعلم النفس التربوي (. 2012) .الزغلول، عماد .6

رمضان. .7 محمد  القصيعة"(.  2015)  سرار،  منطقة  بمدارس  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  للتعلم  بالدافعية  وعالقته  واالجتماعي  النفس ي    ."التوافق 

 . 370-349ص .كلية اآلداب والعلوم ترهونة .أعمال وبحوث املؤتمر العلمي األول لجامعة الزيتونة

الدافعية للتعلم وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لدى التالميذ املعرضين للتسرب املدرس ي دراسة وصفية لتالميذ  "(.  2016سيسبان، فاطيمة الزهراء .) .8
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Abstract: The study aimed at identifying the female-teacher's practices that impact on development of 
motivation for learning among secondary school female-students from the viewpoint of behavioral science 
female-teachers in Khamis Mushait. 
The study used the descriptive-survey approach with the closed-ended questionnaire as a tool, and the 
study population was the female-teachers of behavioral sciences in the secondary schools affiliated to 
Khamis Mushait Governorate, and the tool was applied to the entire population of (53) female-teachers who 
have responded to the study tool. 
The study concluded that all female-teacher's practices mentioned in the questionnaire have a significant 
impact on the motivation for learning among secondary school female-students from the viewpoint of 
behavioral science female-teachers in secondary schools affiliated to Khamis Mushait Governorate, and 
female-teachers' practices of the highest impact on the motivation for learning among secondary schools 
female-students were the following: - She takes into account the health and psychological conditions 
experienced by the female-students. - She keens to satisfy the basic needs of the female-student from eating, 
drinking and going to the toilet. - She engages the students in determining and testing some of their 
evaluation methods and mechanisms. – She allows female-students to devise new methods and solutions for 
learning. - She guides female-students to support and enrichment programs that support their learning of 
the curriculum content. 
The study recommended the educational preparation for the pre-service female-teacher, and continuous 
training in the skills of the female-teacher that increases the motivation of her female-students towards 
learning. 

Keywords: Learning Motivation; Teacher's Practices; Developing the Learning Motivation. 
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 املالحق 

 : استبانة الدراسة 1ملحق 

افقة 2ملحق  مديرة مكتب التعليم بخميس مشيط على تطبيق االستبانة : خطاب مو

 )استبانة الدراسة(

 في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط املؤثرة ممارسات املعلمة 

في   األهمية  بالغ   
ً
عامال للتعلم  الطالبة  دافعية  رفض تعتبر  التالية:  املظاهر  في  الطالبة  لدى  التعلم  دافعية  انخفاض  ومظاهر  تظهر سلبيات  إذ  الدراس ي،  مستواها 

الفكري   التسرب  املعلم،  أوامر  أو  الطابور    -السرحان-تعليمات  عن حضور  التأخر  أو  املدرسة  عن  الصباحي  التأخر  الدراسية،  الواجبات  إهمال   ، الحصة  جو  من 

 االختبارات املدرسية، إثارة الفوض ى والعبث باملرافق املدرسية وعدم املحافظة عليها أو الكتابة على جدران املدرسة. الصباحي، اإلخفاق في 

املعلمة   االستبانة لدراسة ممارسات  املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالباتها كانت هذه  املرحلة الثانو املؤثرة  ولتأثير ممارسات  ية من  في تطوير دافعية طالبات 

 بأن نتائج    بتحديد درجة تأثير ممارسات املعلمة املوضحة في عبارات االستبانة،وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط، نأمل منك التكرم  
ً
علما

 الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية.

 املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ املمارسات التالية من   درجة تأثيرمن وجهة نظرك: ما 

مؤثرة بدرجة  املمارسة 

 كبيرة 

مؤثرة بدرجة 

 متوسطة 

 غير مؤثرة  مؤثرة بدرجة ضعيفة 

     تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  .1

     الطالبات تراعي الظروف الصحية والنفسية التي تمر بها  .2

     تبتعد عن التهديد البدني )الضرب ..( واملعنوي )خصم الدرجات ..(   .3

     تتجنب التعريض بأجناس الطالبات أو أعراقهن أو أعرافهن  .4

     تعدل في التعامل مع الطالبات فيتيح لهن فرصا متساوية في التعلم  .5

     الطالبة معيقا للتعلم تلجأ إلى النظام والقوانين الصفية عندما يكون سلوك  .6

     تتبع نظام واضح متدرج في توزيع املكافآت والعقوبات في الصف  .7

تدّون إعجابها وتقديرها للممارسة التعلمية الصحيحة على أوراق ودفاتر وكتب   .8

 الطالبات

    

     تنتقد السلوكيات الخاطئة للطالبات بال تجريح ودون أن تتعرض لذواتهن  .9

برودة ..( املحيطة بالطالبات  -الشرح الظروف الفيزيقية )حرارة تراعي عند  .10

 داخل الفصل.

    

مؤثرة بدرجة  املمارسة 

 كبيرة 

مؤثرة بدرجة 

 متوسطة 

 غير مؤثرة  مؤثرة بدرجة ضعيفة 

     تبتعد عن تخويف الطالبات من صعوبة محتوى املنهج أو االختبار  .11

     يصعب عليهن فهمه تبدي استعدادها لدعم الطالبات فيما  .12

     تطبق طرق التدريس التي تعزز تشارك الطالبات وتعاونهن في التعلم.   .13

     ثالثي ...( -ثنائي  -تنوع في مسارات التعلم )فردي  .14

  -إقناع   -حوار   -تمارس املهارات التواصلية مع الطالبات بإتقان )استماع  .15

 تعاطف..( 

    

     بواقع الطالبات.تربط املحتوى والتعلم  .16

     تؤكد للطالبات قدرتهن على تحقيق النجاح والتفوق  .17

     ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج  .18

     تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  .19

     املألوفة وباأللغاز التعليمية تستثير تفكير الطالبات باألسئلة غير املتوقعة وغير  .20

تعتني بمناسبة األنشطة والتقنيات املستخدمة لخصائص نمو وقدرات   .21

 الطالبات

    

     تشجع مشاركة الطالبات في األنشطة املدرسية. .22

     تحتفي بمشاركات وإنجازات الطالبات.  .23

     تتبع معايير واضحة ومعلنة في تقييم أداء الطالبات   .24

تبتعد عن مقارنة درجات ومستوى الطالبة باألخريات وإنما بنفسها أو بمحكات   .25

 موضوعية 

    

تجزئ حل الواجبات واملهمات الكبيرة إلى أجزاء ومراحل لتساعد الطالبات على   .26

 اإلنجاز

    

     أداء الطالبات وواجباتهن واختباراتهن تقدم تغذية راجعة مباشرة على  .27

     تستخدم نتائج التقويم في تعزيز نقاط القوة لدى الطالبات وتحسين تعلمهن  .28
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     تثني على الطالبات اللواتي أظهرن تقدما أو تفوقا في مستواهن التعليمي  .29

     تتيح فرصة للطالبات األكثر تفوقا بمساندة ومعاونة زميالتهن  .30

     الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم تشرك  .31
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 املقدمـة: 

 وتطّوًرا سريًعا في املعرفة اإلنسانية
ً
حيث   ،جميع الصعد املحلية والعامليةوعلى  ،  شهدت العقود األخيرة من القرن املاض ي وحتى القرن الحالي تقّدما

البشري والعلمي والتربوي  للتفاعل  الزمانية واملكانية  اعتبارات للحدود  امللموس بال  األثر  التقدم  لهذا  إلى    ،كان  أدى  اإلنسانية في   تغيرمما  االحتياجات 

والث والعاملية  والدولية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  العلمية  املجاالت  والتاريخيةجميع  إلى  و   ،قافية  الحاجة  في جميع  برزت  بالتعليم  النهوض 
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  DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.1.4   2020/ 4/ 2قبول البحث:      2020/ 17/3مراجعة البحث:       2020/ 3/ 8استالم البحث:         

 امللخص:

الدراسة إلى   تطوير وحدة تعليمية باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس مبحث التاريخ وقياس أثرها في هدفت هذه 

الثامن   الصف  طلبة  لدى  التاريخي  التخيل  مهارات  الدراسة    ،األساس يتنمية  أهداف  على  ولتحقيق  التجريبي  شبه  املنهج  استخدام  عينة تم 

(  160قصدية مكونة من 
ً
طالبا وتطوير وحدة   (  الثانية،  الزرقاء  ملنطقة  والتعليم  التربية  األساس ي في مديرية  الثامن  الصف  وطالبة من طلبة 

والبعدي(،  تعليمية باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد والتأكد من صدقها وثباتها، وتم بناء اختبار مهارات التخيل التاريخي )القبلي 

 15واملكّون من )
ً

(، 40( وذكور )40 من نوع املقالي، حيث تم تقسيم الطلبة إلى أربع مجموعات عشوائّيا، مجموعتين تجريبيتين: إناث )( سؤاال

 .2019/2020( في العام الدراس ي 40( وذكور )40ومجموعتين ضابطتين: إناث )

 
ً
لح املجموعة التجريبية التي تلقت الوحدة (  تعزى لصا=0.05αذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  وأظهرت النتائج وجود فروقا

 
ً
تبين عدم وجود فروقا الضابطة، فيما  باملجموعة  األبعاد مقارنة  الجرافيكية ثالثية  املنظمات  ذات داللة إحصائية  عند   املطورة باستخدام 

 (  تعزى ألثر الجنس والتفاعل بينهما في جميع مهارات اختبار التخيل التار =0.05αمستوى الداللة )
ً
    يخي، كما تبين وجود فروقا

ً
دالة إحصائيا

 عند =0.05αعند مستوى الداللة )
ً
 ملتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروقا دالة إحصائيا

ً
التاريخي ككل تبعا ( في اختبار مهارات التخيل 

( الداللة  التجريبية،   =α)0.05مستوى  املجموعة  في  الذكور  لصالح  والجنس  املجموعة  بين  للتفاعل   
ً
تبعا التاريخي  التخيل  مهارات  اختبار  في 

األخرى،  املباحث  االجتماعية وجميع  الدراسات  تصميم مباحث  في  األبعاد  ثالثية  الجرافيكية  املنظمات  استخدام  بضرورة  الدراسة  وأوصت 

 حديثة في تدريس مبحث التاريخ وتنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة. والتنّوع في استخدام التقنيات ال

املفتاحية: الثامن   الكلمات  الصف  طلبة  التاريخي،  التخيل  مهارات  التاريخ،  مبحث  األبعاد،  ثالثية  الجرافيكية  املنظمات  وحدة،  تطوير 

 األساس ي.
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العالم  ظ  ،أنحاء  في  التعليمية  واملناهج  التربوية  املؤسسات  والالمحدود  وتطوير  الكبير  التسارع  هذا  واملعرفة؛  ل  العلم  انتشار  املناهج في  تعتبر  لهذا 

 لتعليمية التي تتأثر بهذا التطور، وربما الحاجة املاسة للتغيير املستمر.التعليمية للمواد الدراسية املختلفة من أهم مكونات األنظمة ا 

تحقيقها    وتعد مناهج الدراسات االجتماعية من أكثر املناهج تأثًرا بهذا التقدم العلمي املتسارع, وذلك لطبيعة محتواها واألهداف التي يسعى إلى     

الفرد حياة  مجاالت  مختلف  في  املتوقعة  الصالح  ،وتأثيراتها  املواطن  إعداد  هو  لها  الجوهري  الهدف  وأن  الهائل    سيما  الكم  هذا  فهم  على  من القادر 

عالوة على امتالكه ملنظومة القيم التي تساعده في تحقيق الدور املطلوب   ،واملكتسب لعدد من املهارات الحياتية والعقلية واآلدائية املختلفة  ،املعلومات

 (. 28 ،27: 2006،منه في هذا العالم)خضر

كما ويسهم التاريخ    ،إذ يدرس املاض ي والثقافة وفهم الجذور التاريخية لإلنسان  ،في العملية التعليمية  األساسيةمن املباحث  مبحث التاريخ  ويعتبر  

واكتساب القدرة   ،وفهم العصور املاضية  ،وتنمية القيم األخالقية وفهم املجتمع من خالل دراسته ومعرفة الحقائق التاريخية ، في تكوين شخصية الفرد

في مجتمعهم  واإلنساني  والثقافي  واالقتصادي  والسياس ي  االجتماعي  بدورهم  الطلبة  وعي  وبالتالي  ونقدها,  التاريخية  النصوص  تقييم  والقدرة على   ،على 

واالقتصادي  االجتماعي  التغير  وحقيقة  والقومي  السياس ي  وواقعهم  مجتمعهم  وبموقع  العالم  والتقني  فهم  فهم   ،والتكنولوجي  على  ويساعدهم  كما 

 (.8:  2005، )الجمل تنبؤ باملستقبلالحاضر وال

مات الجرافيكية ثالثية األبعاد أدوات تعلم قوية
ّ
وهي عبارة عن  ،فهي مخططات رسومية تفاعلية  تم إنشاؤها منذ أكثر من ثالثين عاًما ،وتعّد املنظ

الطلبة على االحتف التدريس، وتشجيع  الحركية الستراتيجيات  الدراسية، وتوفير مكون  املواد  الطالب على ملكية  اظ طيات وأشكال ومجسمات تشجع 

   ،بالدروس األكاديمية على املدى الطويل
ً
بين الشكل والفضاء والرموز إلى األبحاث الحالية، فإن املنظمات الجرافيكية هي تمثيالت مرئية تجمع    واستنادا

بيانًيا املعلومات  لتنظيم  أو  واملفاهيم  الحقائق  االتصال  ،لنقل  لتسريع  مناسب؛  بشكل  واستخدامها  تصميمها  املعلومات,  ،عند  تنظيم  في  واملساعدة 

 . (Meyer& Wisker, 2011) ونقل األفكار، وتوضيح املفاهيم  ،وإظهار العالقات املعقدة  ،وتسهيل الفهم 

بّد من توظيف أفضل اإلجراءات وإعادة صياغة ولتحق التاريخي ال  التخيل  التاريخ وتنمية  التفكير والدافعية نحو تعلم  املستويات من  يق أفضل 

التي ولعل من الطرق التي يمكن من خاللها تعديل املحتوى وإعادة تنظيمه هو توظيف املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد    ،املحتوى الذي يقّدم للطلبة

وتصميٍم ملجسمات بصرية وشخصيات تاريخية بطرق    ،من خالل تنظيم وترتيب األحداث والنصوص التاريخية  ،تساعد في تطوير محتوى مبحث التاريخ

قوية  ،إبداعية تعليمية  بعًدا جديًدا ألداة  األبعاد  ثالثيـة  الجرافيك  تضيف منظمات  مع    ،وربما  بالتعامل  الطلبــة من خاللها  يقوم  املحتــوى وهم حيث 

 (.   Daniel  (2009,يشعرون باإلنجاز والفــهم واالستيعـاب واإلبداع 

خالل   ويستنتج الباحثان بأن املعلمين يستطيعون دمج املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تطوير وحدة دراسية متكاملة في مبحث التاريخ من

والتي تساعد الطلبة في املقارنة والتمييز والتحليل واالستنتاج  ، والشخصيات والخرائط التاريخية ثالثية األبعادالصور والرسومات واألشكال واملجسمات 

 . والتنبؤ والتسلسل الزمني في ترتيب األحداث التاريخية وهم يتقدمون عبر الوحدات الدراسية

املرجوة بطريقة شائقة وأكثر متعة, فإ التدريسية  األهداف  املدرس ي وعرضه بطريقة وكذلك لتحقيق  الكتاب  املحتوى في  إعادة تنظيم وترتيب  ن 

األشخ املجرد عن  الكالم  استيعاب  املتعلمين على  تساعد  بطريقة  التاريخ  بتوظيف محتوى  يسهم  املتعلمين,  لدى  اإلحساس  وتنمي  الخيال  اص تحاكي 

  مما قد يعني أن تطوير املحتوى قد يقود إلى تنمية  ،تغيرات التي يتعاملوا معهاوبالتالي فإنها تحفز التفكير والتخيل واإلحساس بامل  ،واألبطال واألحداث

الطلبة التاريخي لدى  التقليدية(  ،التخيل  املألوف )األساليب  للتخيل ُيخرجهم عن  الطلبة  التي تساعد   ،وإكساب  التاريخية  املعرفة  إلى  الوصول  ومن ثم 

وبذلك يصبح التخيل    ،التاريخ؛ ألنهم سيشعرون أنهم يعرفون ويمارسون ويفكرون ويناقشون وينقدون الطلبة وتحفزهم وتثير دافعيتهم نحو تعلم مادة  

 (.21, 20: 2014 ،جزًءا رئيًسا من ثقافتهم) الخوالدة 

أنه يتضمن قدرة مركبة، تتيح للدماغ فرصة إنتاج صور ذهنية مجردة، ترتبط باألفكار وامل عاني، واألشياء  وتبرز أهمية تنمية التخيل التاريخي في 

إنتاج متغيرات وبدائل متنوعة وعديدة، وهو من العوامل املؤثرة  إثارة و غير الحسية مدار التفكير والتداول, ولذا فإنها تقوم بوظيفة توليدية، تتجلى في  

ن الفرد من دراسة األحداث وتحليلها بعمق )نوفل
ّ
 (.2011وسعيفان،  واملسؤولة عن التفكير اإلبداعي والناقد والتخيلي الذي يمك

مبحث في تدريس  ( أن تنمية مهارات التخيل التاريخي  في مجال تدريس املواد الدراسية بصفة عامة، و2012وقد ذكر عبد هللا وسليمان والجمل )

 اد الدراسية، فهو أكثر أهميةالتاريخ بصفة خاصة أصبحت من االتجاهات الحديثة في التدريس، فإذا كان التخيل أمًرا هاًما وضرورًيا في تعلم جميع املو 

من معلومات وحقائق تاريخية تركز    ةلبعد الزماني فيه وكل ما يدرسه الطباجتماع الُبعد املكاني والبً   وضرورة في تعلم التاريخ، حيث ينفرد مبحث التاريخ

ق استخدام القصص التاريخية أو لعب األدوار أو من ياألحداث والوقائع التاريخية عن طر   ةبلكن تتغير الصورة بأن يتخيل الطلعلى املاض ي بأحداثه، و 

 وحية.  من مبحث التاريخ مادة ممتعة خالل التطبيقات التكنولوجية أو غيرها من األساليب التي تجعل

بينت عدة دراس الجزار وأحمد)وقد  تنمية( ض2016ومعروف وسليمان ومرواد)؛  (2015والحنان)؛  (2003ات  التاريخي لدى    رورة  التخيل  مهارات 

واإلبداع،  ةلبالط بالتفكير  الوثيق  الرتباطه  وذلك  الط،  قدرة  تطوير  إلى  ذلك  يؤدي  املتاحة   ةلبحيث  الحلول  وتخيل  واألحداث،  املواقف  إدراك  على 

وقف التاريخي، عالوة على أن ذلك يؤدي إلى نتاجات  للمشكالت التي تواجهه، وتحليل األدوار واملواقف والشخصيات التاريخية، وذلك لفهم وتأصيل امل

 منفتحة على الخبرة؛ إلنتاج أفكار ومقترحات واكتشافات أصلية. 
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 ألحوال املجتمعات في املاض ي وجوانب الحياة فيه، واألحداث  ةلب"تصور الط  ( التخيل التاريخي بأنه54:  2012وُيعرف عبد هللا وسليمان والجمل )

تلك األحداث والنتائج املترتبة عليها وتدوينها، وهو قدرة املتعلم على التمييز   زمنية محددة، واستحضار نفسه فيها ملعرفة أسباب وقوع التي مرت به في فترة 

املستقبلية في ضوء بين املاض ي والحاضر واملستقبل، وترتيب األحداث، وتحديد خصائص الفترة التاريخية، وربط األحداث بجذورها، والتنبؤ باألحداث  

 العالقة بين معرفة تسلسل األحداث وبين أحداث وقعت في أماكن أخرى".  املاض ي والحاضر، وإدراك

التاريخ مبحث في تدريس ثالثية األبعاد استخدام املنظمات الجرافيكية  لتكشف النقاب عن أهمية جاءتيرى الباحثان أن هذه الدراسة قد  لذلك

 .لديهم  التخيل التاريخيمهارات ألنها تساعد الطلبة على تنمية  ،ةلجميع املراحل التعليمي

 الدراسات السابقة:

 وبمراجعة األدب التربوي نجد بعض الدراسات التي تناولت موضوع املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد، 

)ك • الزحلف  مهارات مصمم  التي هدفت    (2017دراسة  اإلنترنت على  أثر وسائل  تقص ي  األردنإلى  في  املنهج ،  الجرافيك  الدراسة  استخدمت  حيث 

 
ً
 وإناثا

ً
طلبة وأساتذة وممارس ي تصميم الجرافيك في    ،الوصفي التحليلي في إطار املسح امليداني ملجتمع الدراسة املكون من مصممي الجرافيك ذكورا

كما توصلت هذه  ،ه أسئلة مغلقة لهم باملحاور الخمسة لألداةتم توجي ،( مصمم300وطبقت االستبانة على عينة  بلغت مجموعها االجمالي ) ،األردن

ثر لوسائل اإلنترنت  وكما أظهرت النتائج وجود أ  ،منها  أبرزها: أنه تعد وسائل اإلنترنت وسيلة تعليمية يمكن التعلم واإلستفادة  ،الدراسة إلى عدة نتائج

الجرافيك املصمم  ومهارة  كفاءة  مستوى  رفع  وسائ  ،يفي  تساعد  اإلنترنتوأنه  من   ل  كبير  عدد  بين  التواصل  خاللها  من  يتم  عمل  بيئة  توفير  على 

أعمال مشتركة فيما  إيجاد  الجغرافي تمكنهم من  الدينية وموقعهم  أجناسهم وأعمارهم وثقافتهم ومعتقداتهم  النظر عن  الجرافيك بغض  مصممين 

وأنه هناك بعض من وسائل اإلنترنت   ،تلف تصاميمهم اإلبداعية واملبتكرة صممين بعرض ونشر مخاملبينهم, وكما تمكن وسائل اإلنترنت العديد من  

 قد تكون فيها الحماية قليلة أو معدودة بحيث تمكن بعض املستخدمين الوصول إلى التصاميم واستخدامها دون موافقة املصمم. 

• ( القرعان  دراسة  التصميم ا2017وهدفت  على مهنة  التنمية املجتمعية  )تأثير  بعنوان  افيكي((  االجتماعي على    لجر التطور  أثر  استكشاف  إلى 

الجرافيكي التصميم  الجديدة   ،مهنة  التفاعلية  التكنولوجيا  بسبب  املصممين  يواجهها  التي  واالجتماعية  األخالقية  تستكشف    ،والتحديات  كما 

 
ً
مقابل اعتباره شكل من أشكال علم االجتماع   ،الدراسة بعض القضايا املتعلقة بمعنى التصميم الجرافيكي كإعتباره شكل من أشكال الفنون أحيانا

أخرى   
ً
أحيانا االتصال  الجراف  ،أو  ودور مصمم  الجرافيكي  التصميم  ملعنى  أفضل  فهم  إلى  الوصول  الدراسة هو  الرئيس ي من  في مجتمع الهدف  يك 

 اليوم. 

• ( ظاهر  دراسة  الخامس    (2018هدفت  للصف  اإللكتروني  التعليمية  الكتب  تطوير  في  املتعددة  والوسائط  الجرافيكي  التصميم  دور  تعرف  إلى 

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي, وتكّون مجتمع الدراسة من جميع املدارس الخاصة العاملة واملكتملة املراحل   ،األساس ي بمادة الرياضيات

( مدرسة كعينة وتم تطوير أدوات الدراسة )االستبانة من 15وتم أخذ )  ،( مدرسة خاصة في العاصمة عمان43من )  في محافظة العاصمة وتكونت

قسمين من  تكونت  األولية  البيانات  على  للحصول  الباحث  )الجنس  ،قبل  الديموغرافية  للمتغيرات  تعريفية  بيانات  على  للحصول  واملؤهل    ،األول 

املتغير املستقل للدراسةانات مالثاني اشتمل على بيوسنوات الخبرة( والقسم    ،العلمي تم  ،  وتم استخراج صدق وثبات األداة   ،تعلقة بقياس عالقة 

الدراس ي ) العام  الثاني من  الدراس ي  الفصل  الدراسة في  النتائج    ،( م2017  –  2016تطبيق  إلى  الدراسة  التحليالت اإلحصائية توصلت  إجراء  وبعد 

درجة عالي أن هناك  اإللكترونيالتالية:  الكتاب  تطوير  في  املتعددة  والوسائط  الجرافيكي  التصميم  لدور  تصميم    ،ة  لدور  درجة عالية  وبأن هناك 

 ≥αأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ،الكتاب اإللكتروني في تحسين إدراك الطلبة للمادة التعليمية

ال0.05 التصميم  دور  في  الجنس (  متغير  حسب  األساس ي  الخامس  للصف  اإللكترونية  التعليمية  الكتب  تطوير  في  املتعددة  والوسائط  جرافيكي 

لدور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة  ( α≤ 0.05وسنوات الخبرة كما واظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس ،  رونية للصف الخامس األساس ي تعزى ملتغير املؤهل العلميفي تطوير الكتب التعليمية اإللكت

سنوات فأقل   5وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة هم من الذين لديهم سنوات خبرة "  ،(%85هم من اإلناث وبنسبة مئوية )

املؤهل العلمي من حملة البكالوريوس وبنسبة مئؤية )  ،(%45" وبنسبة مئوية ) وقد أثبتت هذه    ، (%90وأن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 الدراسة دور التصميم الجرافيكي والوسائط املتعددة في إعطاء الطلبة خيارات متعددة لفهم املادة التعليمية بكل سهولة ويسر.

األردنإلى    (2018هدفت دراسة الشرايدة ) • املطبوعة في  الجرافيكي في قصص األطفال  والكشف عن مراحل اإلخراج  ،  قياس درجة توافر معايير 

الطباعة مرحلة  إلى  التصميم  مرحلة  من   
ً
بدءا املطبوعة  األطفال  لقصص  قصص    ،الفني  بناء  في  املستخدمة  والتقنيات  األساليب  على  والتعرف 

ة الدراسة وهي عبارة عن إستمارة أعّدها الباحث لجمع البيانات الخاصة بتطبيق معايير التصميم  ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم أدا   ،األطفال

األردن املطبوعة في  املختّصة تكونت هذه   ،الجرافيكي في قصص األطفال  الشخصيات  السابقة واملالحظة واملقابلة مع  الدراسات  وبعد االطالع على 

قصص أطفال صادرة من  5التي تألفت من خمسة محاور رئيسية مما ترتب على ذلك تحليل   ،بات األداة األداة, حيث تم التأكد من صدق وتحكيم وث
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للعام   الثقافة  التحكيم 2016/2017وزارة  التالي:    ،م بموافقة وإقرار من لجنة  النحو  النتائج على  أهم  التحليلي وكانت  الوصفي  املنهج  الباحث  تبنى 

 في حين أن بقية املعايير كانت غير متوافرة.  ،املحور الرابع كان تصفيح الورق والطي متوافر في القصصوفي  ،منخفضة للمحاور الثالث األولى

• ( نشوان  دراسة  األردن  (2018هدفت  في  الرقمية  التجارية  العالمة  على  الحديثة  الجرافيكي  التصميم  اتجاهات  تطبيق  درجة  على  التعرف   ، إلى 

الجرافي التصميم  اتجاهات  أهمية  األردنيين عليهاومعرفة  الحديثة ودرجة اطالع املصممين  التساؤل األساس ي: ما هي    ،كي  الدراسة على  وتجيب هذه 

رجة اطالعه درجة تطبيق اتجاهات التصميم الجرافيكي الحديثة على العالمة التجارية الرقمية في األردن من قبل املصمم الجرافيكي األردني, وما هي د

الدرا  أهداف  ولتحقيق  التحليليعليها؟  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدام  من    ،سة  وتكونت  املعلومات  لجمع  كأداة  االستبانة  الباحث  واستخدام 

وتوصلت نتائج    ،سنوات على األقل  3من املصممين األردنيين ذوي الخبرة    30وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية ومكونة من    ،محورين

 لكل مصمم من وجهة نظر املصممين األردنيينالدراسة أن االطالع على اال
ً
 هاما

ً
وتشير النتائج إلى أن    ،تجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي أمرا

املصممين   نظر  وجهة  من  مرتفع  بمستوى  وكانت  والحداثة  املعاصرة  صفة  التصميم  إعطاء  على  الجرافيكي  التصميم  في  الحديثة  االتجاهات 

أي  ،نياالردني النتائج  التغييروتشير  في عالم سريع  التطور  تواكب  أنها  في  تكمن  الجرافيكي  التصميم  في  الحديثة  االتجاهات  أهمية  أن  إلى   
ً
وكما   ،ضا

 
ً
الحديثة كان متوسطا باالتجاهات  األردنيين  الوعي لدى املصممين  أن  الدراسة  الكثير    ،أثبتت  يتابعون  األردنيين  أن املصممين  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 لعامليين لالستفادة من خبراتهم في تطبيق االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي حيث كانت النتيجة مرتفعة. من املصممين ا 

•  ( عيس ى  دراسة  الذاتية،   ( Eissa,2012تناولت  والفعالية  األكاديمي،  التحصيل  على  االستراتيجي  التدخل  في  املتقدمة  الجرافيكية  املنظمات  أثر 

تقدمة على  والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تدريس معاقي طلبة اإلعدادية, وقد تناولت هذه الدراسة تأثير استخدام املنظمات الجرافيكية امل

  60حيث تمت دعوة ما مجموعه    ،لية الذاتية، والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تعلم الطلبة املعاقين في اإلعداديةالتحصيل الدراس ي، والفعا

 
ً
العينة عشوائيا تقسيم  وتم  للمشاركة,  التعلم  ذوي صعوبات  التعرف عليهم من  تم  =    طالبا  )ن  تجريبيتين  إناث( 7ذكور،    23،  30إلى مجموعتين 

وقد بينت نتائج هذه الدراسة فاعلية البرنامج املستخدم في    ،واستخدم التحليل اإلحصائي لتحليل البيانات  ،إناث(  9ذكور و    21،  30وضابطة )ن =  

   ،تحسين التحصيل الدراس ي والفعالية الذاتية والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية لدى الطلبة املستهدفين
ً
إلى النتائج، دعت الدراسة إلى    واستنادا

في   استخدام املنظمات الجرافيكية على التحصيل الدراس ي، والفعالية الذاتية، والدافع لتعلم الدراسات االجتماعية في تعلم الطلبة املعاقين  فعالية

 السنة الثانية من اإلعدادية. 

الجرا   ((Conley, 2008أجرى كونلي   • املنظمات  أثر  الكشف عن  إلى  األمريكية هدفت  املتحدة  الواليات  في  تحصيل  فيكدراسة  في  األبعاد  ثالثية  ية 

)  ةبالطل من  مكونة  عينة  خالل  من  تجريبية  منهجية  الدراسة  اتبعت  التاريخي.  وفهمهم  األمريكي  التاريخ  مادة  إلى 60في   
ً
عشوائيا قسموا   

ً
طالبا  )

( أفرادها  بلغ عدد  تجريبية  إلى 30مجموعتين: مجموعة  األبعاد  ثالثية  الجرافيكية  املنظمات  تقنية  باستخدام  ملدة فصل  األمريكي  التاريخ  ( درست 

( افرداها  بلغ عدد  املعلم، ومجموعة ضابطة  نوع 30جانب شرح  تاريخي من  اختبار  تم عقد  ثم  الصفية،  الغرفة  في  االعتيادية  بالطريقة  درست   )

( من  تكون  متعدد  من  املجموعة  30االختيار  أفراد  لصالح  التحصيل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  فقرة،   )

هم  تعزى لطريقة التدريس باملنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد، كما إن التفكير التاريخي والقدرة على التحليل واالستنتاج كانت أفضل لدي التجريبية

 من نظرائهم في املجموعة الضابطة. 

دراسة • ) وفي  الدراسات   بعنوانİlter,2016) إلتر  في  العواطف  وإثارة  والتحصيل  الطلبة  تعلم  على  وأثرها  افيكية:  الجر املنظمات  )قوة 

العواطف  االجتماعية(   وتطوير  املفردات  لتعليم  الجرافيكية  املنظمات  من  أنواع  لثالثة  الفعالية  دراسة  هو  الدراسة  هذه  من  الهدف  كان  حيث 

وكانت هذه   ،فة من منظمي الجرافيك على تعلم الكلمات ومختلف املشاعر في الدراسات االجتماعيةوركزت على آثار ألنواع مختل  ،املتعلقة باإلنجاز

البعدي( القبلي واالختبار  املتكافئة باستخدام تصميم )االختبار  السيطرة غير  التجريبي من خالل مجموعات  باملنهج شبه  حيث   ،الدراسة مصممة 

املفر  التجريبية مجموعة من  املجموعة   التفكيرتعلمت  الكلمة ودائرة خريطة  املفهوم، واستراتيجية استجواب  في   ،دات باستخدام تعريف خريطة 

( )السياق  الضابطة الستخدام  املجموعة  تدريس  تم  السياق  -االستجواب    -(  2حين  للمفردات من خالل  تعلم جديدة  وكان ،  االستبيان( كعملية 

وأظهرت النتائج أن مجموعة منظمي الرسوم الجرافيكية   ،طالب مدرسة حكومية في بايبورت في تركيا املشاركون في هذه الدراسة في املرتبة الرابعة من

 
ً
اكتساب معاني الكلمة والهدف   كانت أكثر نجاحا مما كانت عليه املجموعة الضابطة من حيث تحسين االعتراف  باملعرفة والقفزات ذات املغزى في 

أن استخ تبين  إلى ذلك،  املشاعر والعواطف منها, وباإلضافة  التعبير عن  إيجابية كبيرة  في  لها  الجرافيكية  الرسوم  أنواع مختلفة من منظمات  دام 

 والتحصيل )أي التمتع، واألمل والفخر( أكثر من عملية التعلم السياقية في الدراسات االجتماعية. 

 : وهناك أيًضا بعض الدراسات التي تناولت موضوع التخيل التاريخي

لكشف عن أثر تطوير وحدة تعليمية باستخدام الخيال التاريخي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة التي هدفت ل (2011الخوالدة )دراسة ك •

التاريخ مبحث  في  األساس ي  العاشر  واطسون    ،الصف  صممه  الذي  الناقد  التفكير  اختبار  الباحث  استخدم  الدراسة  أهداف  جليزر   –ولتحقيق 

(Watson – Glazer, 1964( وسليمان  السالم  عبد  العربية  للنسخة  وطوره   )1982)  ،( البرصان  األردنية  فقرات  ،  (2001وللبيئة  تحويل  تم  وقد 
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( فقرة موزعة على خمسة اختبارات فرعية تمثل 100االختبار إلى فقرات بمضمون تاريخي بعد التحقق من صدق االختبار وثباته, تكون االختبار من )

 174وتكونت عينة الدراسة من ) ،وتقويم الحجج  ،والتفسير  ،ومعرفة املسلمات واالفتراضات, واالستنباط  ،الناقد: االستنتاج  مهارات التفكير
ً
  ( طالبا

الثانية عمان  ملنطقة  التعليم  و  التربية  ملديرية  تابعة  حكومية  مدارس  أربع  من  األساس ي  العاشر  الصف  طلبة  من  بالطريقة    ،وطالبة  اختيرت 

الدراس ي   العام  في  العنقودية  مجموعتي  ،م2011/  2010العشوائية  إلى  عشوائيا  الدراسة  في  املشاركون  )قسم   88ن: 
ً
طالبا املجموع   (  في  ة  وطالبة 

 86و) ،لتعليمية املطورة تجريبية التي درست الوحدة ا ال
ً
وأظهرت نتائج الدراسة أن  ،ة الضابطة التي درست الوحدة األصليةوطالبة في املجموع ( طالبا

 
ً
)  هناك فروقا الداللة  مهارة على حدة α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  الناقد ككل ولكل  التفكير  مهارات  ال  ،( في  للوحدة  تعليمية  تعزى 

ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل وعدم وجود فروقا   ،تعليمية املطورة لصالح املجموعة التجريبية التي درست الوحدة ال

 بين متغيري الجنس واملجموعة. 

ى طلبة رياض االطفال في البادية الشمالية  ( بعنوان )أثر االلعاب التعليمية املحوسبة في تنمية مهارة التخيل لد2012هدفت دراسة العون ) •

ية الشمالية الشرقية.  دطلبة رياض االطفال في الباتنمية مهارة التخيل لدى    بة فيوسإلى التعرف على أثر االلعاب التعليمية املح  الشرقية األردنية( 

 وطالبة مثلوا  31راسة في الفصل الدراس ي األول على )دتم تطبيق ال
ً
 وطالبة مثلوا املجموعة الضابطة25و)  ،املجموعة التجريبية( طالبا

ً
وقد    ،( طالبا

 
ً
وإعداد البرنامج التعليمي واختبار تنمية التخيل.   ،وألغراض الدراسة قام الباحث بتطوير برمجية الحاسب اآللي  ،اختيرت هذه املجموعات عشوائيا

إحصائية تحليلية  وطرق    ،واالنحرفات املعيارية  ، تمثلت في املتوسطات الحسابية  ، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام طرق إحصائية وصفية

الت اآلتية: عدم وجود فروق  ،(ANCOVAين املصاحب )ابتضمنت تحليل  النتائج  الدراسة   وأظهرت 
ً
الدراسية   ا املجموعات  بين  ذات داللة إحصائية 

الطلبة إلى جنس   ووجود فروق  ،تعزى 
ً
ا   ا بين  باأللعاب ذات داللة إحصائية  التي تعلمت  التجريبية  التجريبية والضابطة لصالح  الدراسية  ملجموعات 

الحاسب   ،التعليمية املحوسبة تبني استخدام برمجيات وألعاب  التوسع في  باآلتي:  الباحث  الدراسة يوص ي  التي أسفرت عنها هذه  النتائج  وفي ضوء 

األطفال رياض  في  والتعليم  للتعلم  أستاذ   ،األلي  من  مختصين  إشراف  تحت  تعليمية  آلي  حاسب  برمجيات  إنتاج  والتعليم  التربية  وزارة  تتبنى  ة  أن 

 ا في املراحل الدراسية املختلفة. بة وفاعليتهوسوإجراء دراسات أخرى للتعرف الى تأثير األلعاب التعليمية املح ،هايسالجامعات وموجهي املقررات ومدر 

• ( الحنان  في  (2015أجرى  الواقع  دراسة  تكنولوجيا  باستخدام  التاريخ  في  أثر وحدة مقترحة  تعرف  إلى   العربية هدفت  االفتراض ي   جمهورية مصر 

مهارات لتنمية  )االنغماس ي(  واالنغماري  )الكومبيوتري(  طل املكتبي  لدى  التاريخي  شبه    ةبالتخيل  املنهج  البحث  استخدم  اإلعدادي،  األول  الصف 

، منهم )44امليدانية للبحث، تكونت عينة الدراسة من ) التجريبي في التجربة
ً
( شكلوا املجموعة التجريبية ودرسوا باستخدام التكنولوجيا و 22( طالبا

التقليدية22) بالطريقة  ودرسوا  الضابطة  املجموعة  شكلوا  ال  ،(  أدوات  تطبيق  وكتابوتم  املقترحة  الوحدة  )مرجعي  األول  بحث  للصف  الطالب 

املكتبي االفتراض ي  الواقع  تكنولوجيا  باستخدام  دال    -واالنغماس ي اإلعدادي  فرق  وجود  النتائج  أظهرت  وقد  التاريخي(،  التخيل  مهارات  اختبار 

بين متوسطي الطل إحصائيا  الب  ةبدرجات  ملجموعة  البعدي  والتطبيق  القبلي  التطبيق  اختبارفي  في  املجموعة  حث  لصالح  التاريخي  التخيل  مهارات 

االفتراض ي املكتبي التجريبية, وهذا يؤكد تأثير التاريخ باستخدام تكنولوجيا الواقع  الكومبيوتري)النغماري واالنغماس ي( لتنمية ) الوحدة املقترحة في 

 الصف األول اإلعدادي.  ةبطل مهارات التخيل التاريخي لدى 

عت • دراسة  )هدفت  ونصر  مهارات  2015يلي  تحسين  في  واإللكتروني  القصص ي  السرد  باستراتيجيتي  اإلسالمية  التربية  تدريس  )أثر  بعنوان   )

األردن( األساسيةفي  املرحلة  طالبات  لدى  والسرد   التخيل  الشفوي  القصص ي  السرد  باستراتيجيتي  اإلسالمية  التربية  تدريس  أثر  تقص ي  إلى 

( طالبة من الصف الخامس  90تكونت عينة الدراسة من )  ،هارات التخيل لدى طالبات املرحلة األساسية في األردنالقصص ي اإللكتروني في تحسين م

عمان  األساس ي في  التعليمية  ماركا  منطقة  من   
ً
قصدا اختيرت  مدارس  ثالث  مدرسة.   ،في  كل  من  شعبة  بواقع   

ً
عشوائيا الدراسة  أفراد  واختير 

األولى التجريبية  املجموعة  تدريس  في  الشفوي  القصص ي  السرد  استراتيجية  تدريس    ،واستخدمت  في  اإللكتروني  القصص ي  السرد  واستراتيجية 

لتحقيق هدف الدراسة استخدمت أداة    ،جموعة الضابطةفي حين استخدمت الطريقة االعتيادية في تدريس طالبات امل  ،ةوعة التجريبية الثانيماملج

الباحثين إعداد  )  ،من  من  تكون  التخيل  مهارات  لقياس  مقالي  اختبار  عن  فقرة 36عبارة  التربية   ،(  منهاج  من  دراسية  وحدات  ثالث  واستخدمت 

الخامس للصف  كتابة  ،  اإلسالمية  قواعد  بنائها  في  روعي  قصص,  ست  في  محتوياتها  صياغة  .    ، القصةواعيدت 
ً
إلكترونيا ذاتها  القصص  عولجت 

لصالح    ،بين أداء الطالبات على مهارات التخيل تعزى الستراتيجية التدريس املستخدمة(  α = 0.05أظهرت الدراسة وجود فروق دالة عند مستوى )

الش القصص ي  السرد  اإللكتروني  ،وي فاستراتيجية  القصص ي  السرد     ،استراتيجية 
ً
إحصائيا دالة  فروق  املجموعتين  ووجود  طالبات  أداء  بين   

 التجريبيتين على مهارات التخيل لصالح املجموعة التجريبية األولى. 

إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التخيل في تدريس مادة االجتماعيات على التحصيل وتنمية مهارات التفكير    (2016تهدف دراسة الشمري ) •

وذلك بسبب  ، حيث تم اختيار عينة الدراسة قصدًيا من ثانوية النعمان بن مقرن  ،ململكة العربية السعوديةالناقد لدى طلبة الصف األول ثانوي في ا 

 ملتغيري الدراسة إلى مجموعتين   ،( طالب54فتم اختيار شعبتين من أصل ثالث شعب بمجموع )  ،تعدد الشعب
ً
وتم توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

وعددهم) )  ،(27تجريبية  وعددهم  ضابطة  التجريبية    ،(27وأخرى  املجموعتين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
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( الداللة  مستوى  عند  التجريبية(  α = 0.05والضابطة  املجموعة  يشير  ،لصالح  باستخدام    مما  التدريس  ملدخل   
ً
إحصائيا دال  أثر  وجود  إلى 

للتحصيل البعدي  االختبار  في  التقليدية  بالطريقة  بالتدريس  مقارنة  التخيل  املجموعتين    ظناستراتيجية  بين  إحصائية  داللة  ذات   
ً
فروقا ووجود 

يشير إلى وجود أثر للتدريس باستخدام استراتيجية التخيل  مما  ،  لصالح املجموعة التجريبية(  α = 0.05التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة )

 مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية في تنمية التفكير الناقد. 

اقع االفتراض ي لتنمية التخيل  2016كما تبين في دراسة للباحثين معروف ومرواد وسليمان ) • (  بعنوان )برنامج مقترح قائم على تكنولوجيا الو

 ، أهمية توظيف تكنولوجيا الواقع االفترض ي في تدريس التاريخ ميذ الصف األول اإلعدادي(التاريخي لدى تال 
ً
لقدرتها على إعادة تمثيل األحداث   نظرا

افتراضية ممتعة بيئات تعلم  الداللة  ،التريخية وخلق  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  نتائج  اظهرت  بين  (  α ≤ 0.05)  حيث 

كما وحقق البرنامج املقترح    ،ت الطلبة في التطبيقين القبل والبعد الختبار مهارات التخيل التاريخي لصالح التطبيق البعدي لالختبارمتوسطي درجا

 القائم على تكنولوجيا الواقع االفتراض ي درجة كبيرة من التأثير في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة مجموعة البحث. 

دراسة كمال   • التاريخي 2017)هدفت  التخيل  تنمية مهارات  على  التاريخ  تدريس  في  الدماغ  إلى  املستند  التعلم  نظرية  )أثر استخدام  بعنوان   )

مهارات   والتفكير الجانبي لتالميذ املرحلة اإلبتدائية( تنمية  التاريخ على  الدماغ في تدريس  إلى  املستند  التعلم  أثر استخدام نظرية  التحقق من  إلى 

( تلميذ من تالميذ الصف 80وتكونت عينة البحث من )  ،م2016/2017اريخي والتفكير الجانبي لتالميذ املرحلة اإلبتدائية للعام الدراس ي  التخيل الت

( من  تكونت  تجريبية  مجموعة  مجموعتين,  إلى  تقسيمهم  تم  اإلبتدائي  للدماغ40السادس  املستند  التعلم  نظرية  باستخدام  ودرست  تلميذ   ) ، 

ضابط )ومجموعة  من  وتكونت  العادية40ة  بالطريقة  ودرست  تلميذ  التي    ،(  أدواته  وإعداد  البحث  أهداف  لتحقيق  التجريبي  منهج  استخدام  وتم 

الجانبي التفكير  مهارات  واختبار  التاريخي,  التخيل  مهارات  اختبار  في:  مستوى  ،  تمثلت  عند   
ً
إحصائيا دال  فرق  وجود  البحث  نتائج  أوضحت  وقد 

بين متوسطي  0.05) التفكير (  مهارات  واختبار  التاريخي  التخيل  مهارات  البعدي الختبار  التطبيق  في  الضابطة  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات 

التجريبية املجموعة  لصالح  وفي    ،الجانبي  التاريخ  تدريس  في  الدماغ  إلى  املستند  التعلم  نظرية  لتوظيف  كبير  تأثير  النتائج وجود حجم  أظهرت  كما 

مهارات التجريبية  تنمية  املجموعة  تالميذ  لدى  التاريخي  والتخيل  الجانبي  أهمها   ،التفكير  من  التوصيات  من  مجموعة  بتقديم  البحث  انتهى  وقد 

ضرورة عقد ورش عمل لتدريب    ،ضرورة توفير بيئة تعلمية آمنة خالية من التهديد والتوتر ومليئة بالتحديات املتنوعة واملنابسة ملستويات لتالميذ

املس التعلم  نظرية  باستخدام  التدريس  كيفية  الخدمة على  وأثناء  قبل  الدماغاملعلمين  إلى  التي   ،تند  املقترحة  البحوث  من   
ً
عددا البحث  كما قدم 

 ترتبط بتوظيف نظرية التعلم املستند إلى الدماغ, والتخيل التاريخي والتفكير الجانبي قي تدريس التاريخ.    

اريخ لتنمية مهارات التخيل البنائي  التعرف على فاعلية تصور مقترح الستخدام الشعر كمنظم متقدم في تدريس الت (2017استهدفت دراسة مرواد ) •

اإلعدادية املرحلة  تالميذ  لدى  التاريخية  سبعة    ،لالحداث  القائمة  تضمنت  إذ  التاريخية  لألحداث  البنائي  التخيل  بمهارات  قائمة  اعداد  تم  حيث 

( تحتها  يندرج  رئيسة  مهارة فرعية 32مهارات  الشعر كمنظم متقد  ،(  تصور مقترح الستخدام  اعداد  تم  الراشدين كما  الخلفاء  تدريس وحدة  في  م 

بلغ عددها ) الشاطئ اإلعدادية بدمياط والتي  الثاني اإلعدادي بمدرسة بنت  الصف  ( طالبة حيث تم تقسيمهم  70وتطبيقه على عينة من طالبات 

التقليدية الطريقة  لها باستخدام  الوحدة  إلى مجموعتين إحداها ضابطة تم تدريس  لها باستخدام   واألخرى تجريبية  ،بالتساوي  الوحدة  تم تدريس 

كما تم إعداد اختبار مهارات التخيل البنائي لألحداث التاريخية وتطبيقه على طالبات عينة البحث ورصد النتائج ومعالجتها   ،الشعر كمنظم متقدم

 
ً
ا ،  إحصائيا لألحداث  البنائي  التخيل  مهارات  تنمية  في  املقترح  التصور  فاعلية  البحث  نتائج  اظهرت  قيمة  وقد  بلغت  إذ  البحث  لدى عينة  لتاريخية 

( املعدل لبالك   1.27الكسب 
ً
التاريخية لدى طالبات   ( وهي تدل طبقا البنائي لألحداث  التخيل  تنمية مهارات  املقترح في  التصور  لبالك على فاعلية 

( للمتغير املستقل )التصور املقترح(  dساب قيمة )كما تم قياس حجم التأثير للتصور املقترح حيث تم ح ،عينة البحث ألنها أكبر من الواحد الصحيح

( إيتا  التاريخية( وذلك عن طريق حساب مربع  البنائي لألحداث  التخيل  التابع )مهارات  املتغير  )(,   2ήعلى  إيتا  بلغت قيمة مربع  كما    )2ή ( )0.94وقد 

( فإن ذلك يشير إلى حجم تأثير مرتفع أو كبير للتصور  0.8( أكبر من )d( وبما أن قيمة )7.92( املقابلة لها والتي تعبر عن حجم التأثير )dبلغت قيمة )

 املقترح.

دراسة في بريطانيا هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الخيال التاريخي في تنمية املهارات التاريخية والفهم عند   ( (Wiliams,2013أجرت ويلليامز   •

( في  االجتماعية  الدراسات  استبانة على معلمي  توزيع  تم  ونوعية، حيث  الدراسة منهجية كمية  اتبعت  األساسية.  املرحلة  ( مدرسة حول 15طالب 

، ثم تم إجراء مقابالت نوعية مع املعلمين، وتسجيل املالحظات الصفية حول تفاعل  30دد املعلمين واملعلمات )الخيال التاريخي، حيث بلغ ع
ً
( فردا

أن الخيال  الطالب ودور الخيال التاريخي في الفهم. وقد أظهرت الدراسة أن غالبية املعلمين يوظفون الخيال التاريخي في حصصهم، كما بينت النتائج  

 على تنمية االستقصاء والتفكير التاريخي والقدرة على التعاطف وبالتالي امتالك الفهم التاريخي وازدياد التحصيل. التاريخي يعمل 

هورتون  • دراسة  كندا":(Horton, 2014وهدفت  "أنا  التاريخي    (  الخيال  باستخدام  االجتماعية  الدراسات  في  االجتماعية  املسؤولية  استكشاف 

الورقة تثقيف الشباب بمفهوم املواطنة والديمقراطية مع التركيز على التقاطع بين القراءة والقيم، وتحديدا رعاية للشباب البالغين( تستكشف هذه 
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واستخدام إطار مصمم مسبقا لتعليم املسؤولية االجتماعية، وأظهرت النتائج أن عددا كبيرا من الشباب البالغين تستخدم   ،املسؤولية االجتماعية

 خي للنظر في إمكانيات تعلم مواد الدراسات االجتماعية وتدريس الخيال التاريخي في الفصول الدراسية. سلسلة الخيال التاري

الفيلسوف واملؤرخ آر جي    في الفصول الدراسية(  Collingwoodبعنوان )الخيال التاريخي: كولينغ وود   (Lemisko, 2004) وفي دراسة ليميسكو •

(R.G. Collingwood    وضعت نظرية )  كولينغ وود كنهج إلعادة بناء املعرفة عن املاض ي الذي يعتمد على الخيال التاريخي, تقول هذه الورقة أن نظرية

ف بأهمية كولينغ وود تقدم للمعلمين أسباب استخدام املقاربات البنائیة في فصولهم وأنه يمكن تكييف نهجه لتطوير تعليم االستراتيجيات التي تعتر 

   ،لية التعلم الخيال البشري في عم
ً
للطريقة املقترحة لها للتعامل معها وسيتم توفير املواد واملصدر   والجوانب الهامة لنهج كولينغ وود النظري، ووصفا

 األساس ي، واستراتيجية تعليمية لتخيل املاض ي، على أساس طريقة خاصة بها.

قبل الستخدام مهارات التفكير التاريخي في مرحلة ما    semiotic analysis  بعنوان )تحليل سيميوتيك(Aktin,2016) وقد أجريت دراسة آكتين   •

التاريخي  املدرسة( التفكير  في عملية  الخيال  مهارات  باستخدام  املاض ي  خيالية  املدرسة  قبل  ما  األطفال  يتعلم  في    ،لتحديد كيف  املشاركون  وكان 

   14الدراسة عددهم  
ً
تم جمع بيانات الدراسة من خالل الصور التي رسمها األطفال ومن خالل املقابالت التي    ،حضروا مرحلة ما قبل املدرسة  طفال

الصور  السيميوتيكية    ،أجريت معهم حول هذه  التحليل  لتقنية  وفقا  الحصول عليها  تم  التي  البيانات  تحليل  إطار    semiotic analysisثم  ضمن 

النوعي البحث     ،أسلوب 
ً
الق  ووفقا يمكن  الدراسة،  عن  لنتائج  مستقلة  النامية  لألطفال  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  في  التاريخي  الخيال  مهارات  أن  ول 

اليوم   ،العمر تصور  على  املاض ي  لتشكيل  رسوماتهم  في  ينظر  مفهوم  لتغيير  وجهودهم  لألطفال  املطورة  غير  الحركية  املهارات  أن  القول  ويمكن 

يؤلف   أن  الصعب  من  يجعل  ما  وهو  التفكير(  في  الناجح )املفارقة  التاريخية   ،الخيال  األشياء  مع  لألطفال  القصير  التفاعل  مدى  فإن  ذلك  ومع 

 واألرقام؛ ومصالحهم وتصوراتهم غير كافية، وعامل الجنس له عالقة في اختالف كيفية تخيل األطفال للخيال التاريخي.

 مشكلة الدراسة:

للطلبة احث الدراسات االجتماعية مبتدريس طرق حول معلمين التي أجراها الباحثان مع واللقاءات سة الحالية من الحوارات انبثقت مشكلة الدرا 

املدارس الباحثان في  رضا  , حيث الحظ  االجتماعية    أن هناك عدم  الدراسات  استراتيجيات حديثة  عند معظم معلمي  استخدام  في  التنويع  قلة  في عن 

الذي يقتصر على النصوص املجّردة  في مناهج التاريخ  املحتوى التعليمي  عرض  بها  ة التي يتم  ريق، بل إن البعض قد اشتكى من الطتدريس مبحث التاريخ

التقليديةوالصور  واألشكال   إال  ،والخرائط  التوضيحية  الصور  بعض  وجدت  أحياًنا  تقد  أنها    وإن  مقتصرة  بعضكون  التاريخي   على  التفكير  أنماط 

 ومهاراته.

املعلمي د كثير من 
ّ
أك أن  كما  التعليمي ال يسعفهم ن  استراتيجيات تدريس    املحتوى    رية علياتساعد على تحقيق مستويات تفكيحديثة  في توظيف 

الطلبة تقنيات،  عند  وتوظيف  والتعليمي،  التربوي  امليدان  في  التاريخ  مبحث  تدريس  في  التكنولوجيا  إدخال  يتم  بأن  الباحثان  إرتآى   متطورة  لذلك 

في املدارس    لطلبةيتم تدريسها لت تعليمية من مناهج وكتب التاريخ التي تم تأليفها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي  وبرمجيات حديثة في تطوير وحدا 

األردن، واألجنبية  الحكومية في  العربية  الدراسات  الحديثة ثالثية   ولوجود قصور في بعض  البرمجيات والتقنيات  في تطوير وحدات تعليمية باستخدام 

التاريخف  األبعاد مبحث  تدريس  لذلك   ي  األخرى،  املباحث  من  لت  وغيرها  الدراسة  هذه  ت جاءت  على  وحدة  عمل  للصف  تعليمية  طوير  التاريخ  كتاب  من 

 الثامن األساس ي في ضوء توظيف املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد وقياس أثرها في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الطلبة. 

 كان ال كما  
ّ
الطواها)  نالباحثيالع  ط الدراسات مثل دراسة  تّم توظيفها في عدد من  األبعاد والتي  الجرافيكية ثالثية  املنظمات  ودراسة    ،(2014على 

ظاهر)  ،(2009الرواشدة) وميلدريد    ،(2018ودراسة  بيتروس  وويسكر  ، (Petros & Mildred,2018)ودراسة  ماير   (Meyer, and Wisker ودراسة 

تنظيم محتوى مبحث التاريخ في ضوء هذه املنظمات ربما يسهم في تحقيق   بأن إعادة   نالباحثيدوًرا بإحساس    ،((Conley,2008كونلي    ودراسة  ،(2011)

 التي من أجلها يدّرس مبحث التاريخ.واألهداف املرجّوة الغايات 

 فرضيات الدراسة:

 لتحقق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية: 

بين متوسطات أداء الطلبة على اختبار مهارات التخيل التاريخي تعزى لكل (  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الرئيسية للدراسة:  

 ا(، ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: موالتفاعل بينه ،والجنس ،من )الوحدة املطورة 

التاريخية (  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية األولى:   الطلبة على مهارة تخّيل زمان وقوع األحداث  أداء  بين متوسطات 

 ا(. موالتفاعل بينه ،والجنس ،تعزى لكل من )الوحدة املطورة 

ن متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخّيل مكان وقوع األحداث التاريخية بي(  α = 0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية الثانية

 ا(. موالتفاعل بينه ،والجنس ،تعزى لكل من )الوحدة املطورة 
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بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخّيل الشخصّيات التاريخية تعزى لكل ( α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية الثالثة: 

 ا(. موالتفاعل بينه، والجنس ،من )الوحدة املطورة 

بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخّيل الّسببّية التاريخية تعزى لكل (  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية الرابعة:  

 ا(. موالتفاعل بينه ،والجنس، من )الوحدة املطورة 

بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخّيل نتائج األحداث التاريخية تعزى ( α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية الخامسة: 

 . (اموالتفاعل بينه ،والجنس، لكل من )الوحدة املطورة 

متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل األحداث املستقبلية تعزى  بين  (  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية السادسة :  

 ا(. موالتفاعل بينه، والجنس، لكل من )الوحدة املطورة 

بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة طرح البدائل التاريخية تعزى لكل من ( α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية)الفرضية الفرعية السابعة : 

 ا(. موالتفاعل بينه ،والجنس، )الوحدة املطورة 

 أهمية الدراسة:

املوضوع الذي تناولتههذه  تأتي أهمية    األهمية النظرية: الدراسة    ،الدراسة من أهمية  وزارة التربية والتعليم وكافة املؤسسات التربوية حيث تفيد هذه 

من   وغيرها  مجتمع  وكليات  ومعاهد  وجامعات  مدارس  التعليميةمن  املناهج  املؤسسات  كافة  تطوير  عام،  الدراسية  في  طلبة   بشكل  يستفيد  وكذلك 

هندسين واملبرمجين واملصممين في كيفية تدريس  املدارس والجامعات، واملعلمين وأساتذة الجامعات في جميع املؤسسات التعليمية والتربوية، وكذلك امل

 العمرية التي تتعامل معها.  والفئاتناهج التعليمية على اختالف تخصصاتها وتصميم وبرمجة الدروس والوحدات الدراسية وامل

التطبيقية أهمي  :األهمية  في  وتأتي  الدراسة  هذه  تطبيق  وكذلك ة  التعليم،  في  التكنولوجيا  استخدام  وأساليب  طرق  في  املستمر  والتحديث  التطوير 

على البرمجيات   التدريب  تصميم  ومواكبة    كيفية  حديثة  تدريس  استراتيجيات  وبناء  التعليم،  في  وإدخالها  األبعاد  ثالثية  الرقمي   للعصر الهندسية 

الدراسية و  املناهج  الحديثة في تدريس  التقنيات  الطلبة والدارسين واملتعلمين بإستخدام هذه  بقالب  تطويرها  إعادة تصميمها و والتكنولوجي في تدريس 

تتناسب مع جمي أو علم جديد، بحيث  الهندسة،  أو  الطب،  أو  التعليم،  التخصصات سواء في  الثقافية، والتعليمية، والعمرية، وفي كافة  املستويات  ع 

 الدراسات االجتماعية وغيرها الكثير.  التصميم الجرافيكي، أوعلم الحاسوب، أو حتى في مناهج العلوم والرياضيات والفنون و

 اإلجرائية: التعريفات

األبعاد ثالثية  افيكية  الجر ومرئ:   3D Graphic Organizers  املنظمات  بصرية  وصور  ورسومات  وسائل  مجموعة  بأشكال   يةهي  ومصممة  منظمة 

أجهزة يتم عرضها على الطلبة على شكل برمجية متطورة مقسمة إلى خمسة دروس لوحدة تاريخ األندلس، حيث يتم عرضها على    هندسية ثالثية األبعاد

بطريقة الحوا  الغرض  لهذا  املصمم  القصر  داخل  والتحرك  أسئلتها  على  واإلجابة  الدروس  وقراءة  بنفسه،  البرمجية  إلى  للدخول  طالب  لدى كل  سيب 

األبعاد،   الثالثي  التلفزيوني  وبرمجية  العرض  األتوكاد  برمجية  في  مختصين  معماريين  ومهندسين  مصممين  قبل  البر   3D MAXمن  من  مجيات وغيرها 

وسوف يتم استخدمها في الدراسة الحالية إلعادة تنظيم املادة التاريخية وترتيبها بشكل واضح وسليم يتناسب مع القدرات    املتطورة في الرسم الهندس ي،

 مما يسهم في تحقيق أهداف تدريس مبحث التاريخ.  املرحلة العمرية،و  عقلية ومستويات تفكير الطلبةال

هي مجموعـة من املهارات واإلجراءات التي يسلكها الطلبة أثناء مواقف التعلم املختلفة من :   Historical Imagination Skills التخيل التاريخي مهارات

قياسها من   أجل تحقيق األهداف املنشودة من تدريس مبحث التاريخ والوحدة التعليمية املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد، ويمكن

إخت التاريخيخالل  التخيل  الطلبة على تخيل األحداث  ،بار مهارات  املهارات  التاريخية، وتصور بدائل وتفصيالت لألحداث   حيث تساعد هذه  واملواقف 

الشخصيات في وقوع األحداث التاريخية، وتخطيه ملكان التاريخية، وتخيل دور  للمعلومات والخبر   ،وزمان وقوع األحداث  العقلية  الصور  ات واسترجاع 

 بلية واتخاذ القرار.وتنظيمها في صور جديدة، والتنبؤ باألحداث املستقية السابقة حول األحداث التاريخ

رية في املدارس  هم أفراد العينة الذين يدرسون مبحث التاريخ في هذه املرحلة العم:  Eighth Grade Primary students طلبة الصف الثامن األساس ي

وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية )سيتم    ،والذين سيتم تطبيق أدوات الدراسة جميعها عليهم   ،الحكومية كمنهاج خاص للصف الثامن األساس ي

األبعاد( ثالثية  الجرافيكية  املنظمات  باستخدام  إجراءات    ،تدريسها  حسب  املعلم(  دليل  في  املوصوفة  االعتيادية  بالطريقة  تدريسها  )سيتم  وضابطة 

 الدراسة, واألساليب اإلحصائية املتبعة في اإلجابة عن أسئلتها وفرضياتها.

ويقصد بها إضافة معلومات إثرائية وأنشطة تقنية وتصاميم هندسية ووسائل بصرية جرافيكية :  Developing an Instructional Unit تطوير وحدة  

باستخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد والتي هي ،  ثالثية األبعاد على وحدة )تاريخ األندلس وحضارتها( من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي

 كما وسيتم اعتماد أسلوب اإلضافة واإلثراء في عملية التطوير.  برمجية هندسية متطورة قائمة على املجسمات الهندسية ثالثية األبعاد،لى شكل ع
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 حدود الدراسة ومحدداتها:

الدراس ي    الحدود الزمانية واملكانية: للعام  الثانية  الزرقاء  الثامن األساس ي في مدارس مديرية تربية  الصف  الدراسة على طلبة  /   2019تم تطبيق هذه 

2020 . 

 .ناثاإل طلبة الصف الثامن األساس ي الذكور و  الحدود البشرية:

بما وفرته م  الحدود املوضوعية: الدراسة  نتائج  الدراسة،  تتحدد  اختيار عينة  ثباتهاوحن شروط حول  كما   ،جمها وأدواتها من حيث صدقها وفاعلية 

وكذلك طبيعة التحليل اإلحصائي املستخدم في تحليل نتائجها  ،  تتحدد نتائج هذه الدراسة بالطريقة التي تم اعتمادها في تطبيق أدوات الدراسة بموجبها

 لإلجابة عن تساؤالتها.

 الطريقة واإلجراءات: 

( طالًبا وطالبة بالطريقة القصدية من طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية الزرقاء الثانية والبالغ 160تم اختيار طلبة الدراسة البالغ عددهم )

( )2920عددهم  وطالبة، موزعين على  طالًبا   )64( منها  )32( مدرسة،  و  لإلناث،  )32( مدرسة  وتضم  للذكور،  )108( مدرسة  منها  ( شعبة 54( شعبة، 

)(  56( طالبة و )1458لإلناث وتضم ) للذكور وتضم  الباحثان( طالًبا،  1462شعبة  م  حيث قام  تابعتين ملدارس مديرية تربية وتعليم   درستينباختيار 

باختيار أربع    قام الباحثانو   ،شد الزيود الثانوية للبنين()مدرسة أم شريك األنصارية الثانوية املختلطة للبنات، ومدرسة الشهيد را الزرقاء الثانية وهي:  

تقسيم الشعب األربع إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية وتتألف من شعبة من الذكور، تّم ثم ن كل مدرسة وبالطريقة العشوائية، بواقع شعبتين م شعب

الج املنظمات  بناء على  املطورة  الوحدة  تدريسهم  يتم  بحيث  إناث  حين  وشعبة  في  األبعاد،  ثالثية  ت رافيكية  املجموعتين  دتم  لطلبة  ذاتها  الوحدة  ريس 

 ملتغيري )املجموعة والجنس(. ( توزيع أفرد عينة الدراسة ت1بالطريقة االعتيادية املوصوفة في دليل املعلم، ويوضح الجدول رقم ) الضابطتين
ً
 بعا

 ملتغيري )املجموعة والجنس((1)جدول 
ً
 : توزيع أفرد عينة الدراسة تبعا

 العدد الجنس املجموعة 

 40 ذكر الضابطة

 40 أنثى 

 80 املجموع 

 40 ذكر التجريبية 

 40 أنثى 

 80 املجموع 

 مادة الدراسة:

 تطوير الوحدة التعليمية في ضوء املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد:

 وفق اإلجراءات اآلتية: مية في ضوء املنظمات الجرافيكية، بتطوير وحدة تعلي قام الباحثان

 ا  .1
ّ
واألجنبية  ن الباحثيالع  ط العربية  السابقة  والدراسات  التربوي  األدب  في   ،على  األبعاد  ثالثية  الجرافيكية  املنظمات  تطبيق  بكيفية  واملتعلقة 

 ، (Petros & Mildred,2018)ودراسة بيتروس وميلدريد    ،(2018ودراسة ظاهر)  ،(2009ودراسة الرواشدة)  ،(2014مثل: دراسة الطواها)  ،التدريس

 (.(Conley,2008ودراسة كونلي  ، Wiske)& ,Meyer  2011ودراسة ماير وويسكر ) 

وقياس    ،وهو تضمين املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي  ،تحديد الهدف من تطوير الوحدة التعليمية   .2

 أثرها في تنمية مهارات التخيل التاريخي. 

الثامن .3 للصف  التاريخ  كتاب  الخامسة من  الوحدة  األندلس وحضارتها(،  اختيار  )تاريخ  التطوير  ،تحت عنوان  دراسية مقترحة ألغراض    ، كوحدة 

 ة صياغة الوحدة الدراسية املطورة في ضوء املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد. وإعاد 

 صياغة نتاجات عامة للوحدة املطورة. .4

تم إضافة كل ذلك بما يتناسب مع ومن ثم    ، األنشطة والصور الالزمةاعتماد أسلوب اإلضافة واإلثراء في التطوير من خالل املعلومات اإلثرائية و   .5

 حدة مع املحافظة على املحتوى الرئيس ي املتضمن في الكتاب املدرس ي قبل التطوير.طبيعة محتوى الو 

والنتاجات الخاصة لكل درس ومراعاة   ،ارشادات عامة للمعلم يتم مراعاتها أثناء تنفيذ الوحدة املطورة  يحتوي على ما يلي:و  ،تم إعداد دليل املعلم   .6

)معرفية و   ،ومهارية(  ،وجدانية  ،تنوعها  للطالب  ،املصطلحاتاملفاهيم  إضافية  الفردية  ،معلومات  الفروق  مراعاة  األنشطة   ،التكامل   ،أساليب 

 ومصادر التعلم.، اتيجيات التقويم استر ، إجابات األسئلة املطورة  ،واملواد الالزمة وزمن وأسلوب التنفيذ
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ضوء تصميم أدوات تعليمية مبتكرة وسهلة التعلم تعزز املفاهيم تم تضمين املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد من خالل أنشطة يتم تنفيذها في  .7

وصور شخصيات تاريخية ووسائل   ،وخرائط تاريخيةومجسمات،    وأشكال،  األساسية وتحفز جميع الطالب نحو التعلم, مثل: رسوم ثالثية األبعاد

 جرافيكية بصرية مختلفة األشكال واملسميات.

إضافة معلومات وصور    .8 ثالتم  تاريخية، وكذلك  صور لشخصيات  ومجسمات  األبعاد وخرائط  الدروس  ة،  تاريخيثية  يتناسب مع محتوى  وبما 

 والتصاميم الجرافيكية ثالثية األبعاد. 

 تم وضع تقويم في نهاية كل درس من دروس الوحدة. .9

 صدق الوحدة التعليمية املطورة: 

( املحكمين مؤلفة من  لجنة من  األولية على  بصورتها  تم عرضها  املطورة،  الوحدة  الجامعات 10للتأكد من صدق  في  التدريس  أعضاء هيئة  ( من 

مدى من  للتأكد  والتقويم،  والقياس  تعليم،  وتقنيات  تدريسها  وأساليب  االجتماعية  الدراسات  ومناهج  عامة  تدريس  مناهج  تخصصات  في   األردنية 

  ها لألهداف التي وضعت لتحقيقها ومستوى املرحلة العمرية املوجهة لها، وما يتبع ذك من إضافة وتعديل ملحتوى الوحدة ومضمونها من محتوى مناسبت

ال على  التعديل  وتم  االعتبار  بعين  املحكمين  وآراء  مالحظات  كافة  أخذ  تم  وقد  تقويم،  واستراتيجيات  تدريس  وطرائق  التعلم  ومصادر  وحدة وأنشطة 

 املطورة في ضوئها.  

 تجريب الوحدة التعليمية املطورة:

 تم تجريب بعض دروس الوحدة التعليمية املطورة على عينة من طلبة الصف الثامن األساس ي في مدارس مجتمع املدارس املشابهة لظروف املدارس

التأكد من وضوح محتواها وعبار  للدراسة بهدف  اختيارها كعينة  الطلبة  وأنشطتها وتسجتها وصياغاتها  ا التي تم  أبداها  التي  املالحظات  أثناء تجريب يل 

 املطلوب تنفيذها من قبل الطلبة.  تلك الدروس، والوقت املستغرق في شرح الدروس وأية مالحظات مرتبطة بفهم واستيعاب األدوار واملهام 

 أدوات الدراسة:

 اختبار مهارات التخيل التاريخي:

قام   الدراسة  هدف  االرتباط    الباحثانلتحقيق  ذات  النظري  واألدب  السابقة  الدراسات  مراجعة  على   
ً
اعتمادا التاريخي  التخيل  اختبار  بتطوير 

دراسة و   ،(2011دراسة نوفل وسعيفان)(، و Aktin, 2016)  ودراسة آكتين  (،2014والخوالدة )(،  2011: دراسة الخوالدة )بموضوع التخيل التاريخي ومنها

الحنان)(Wiliams,2013ويليامز   ودراسة  ودراسة  2015(،  وسليم(،  هللا  والجمل)عبد  الجزار    ،(2012ان  معروف    ،(2003وأحمد)ودراسة  ودراسة 

سؤال من أسئلة كل سؤال من نوع املقالي، و ( 20تخيل التاريخي مؤلف من )مهارات الببناء اختبار  انالباحثوفي ضوء ذلك قام ، (2016) ومروادوسليمان 

التاريخي،    االختبار هو التخيل  اإلبداعية، موزعة على سبع مهارات فرعية و عبارة عن مهارة من مهارات  املرتفعة من نصيب اإلجابات  العالمات  ستكون 

ولها   التاريخية  األحداث  وقوع  زمان  تخّيل  ثالثناال سؤ )مهارة  ولها  التاريخية  األحداث  وقوع  مكان  تخّيل  ومهارة  الشخصّيات    ة،  تخّيل  ومهارة  أسئلة، 

مهارة تخيل األحداث  و ، نسؤاال أسئلة، ومهارة تخيل الّسببّية التاريخية ولها سؤال واحدة، ومهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية ولها   ةالتاريخية ولها ثالث

 (. نسؤاال ، ومهارة طرح البدائل التاريخية ولها نسؤاال املستقبلية ولها 

 لتخيل التاريخي: صدق اختبار ا

الصدق   التاريخي ومهار   الظاهري للتحقق من  التخيل  األولية على مجموعةا الختبار  الفرعية تم عرضه بصورته  )  ته  املحكمين مؤلفة من  (  13من 

التاريخ، والقياس والتقويم،    امختصً  األردنية في تخصصات  الجامعات  التدريس في  التعليم،  الأساليب  و )من أعضاء هيئة  مناهج  و تدريس، وتكنولوجيا 

، وتحديد مدى مناسبتها لألهداف واملهارة التي تنتمي أسئلة االختبار تحكيم الدراسات االجتماعية، وتربية خاصة، وعلم النفس التربوي( حيث طلب منهم 

، وقد تم أخذ كافة مالحظات وآراء املحكمين بعين االعتبار  وتعديل ألسئلتهاإليه، ومناسبة الصياغة اللغوية للفقرات، وما يتبع ذلك من حذف وإضافة  

أو حذف  %80شريطة إجماع ) إلى تعديل  التي تحتاج  الفقرات  املحكمين على  املحكمي( من  إذا كانت مالحظات أحد  إال  ن جوهرية وال يمكن  أو إضافة، 

 ( فقرات.  5وبهذا تم حذف )التغاض ي عنها، 

 صدق البناء: 

ع خارج  من  استطالعية  عينة  في  ككل  االختبار  مع  االختبار  ملهارات  ارتباط  معامالت  استخرجت  لالختبار،  البناء  صدق  دالالت  ينة  الستخراج 

معامل االرتباط هنا يمثل  ّن إ ، حيث تم تحليل مهارات االختبار وحساب معامل ارتباط كل مهارة مع املقياس، حيث وطالبة طالًبا (40الدراسة مكونة من )

 (.2داللة للصدق بالنسبة لكل مهارة، وذلك كما في الجدول)
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 : قيم معامالت االرتباط بين املهارات واالختبار ككل(2)جدول 

 االرتباط مع االختبار ككل معامل  املهارة 

 0.80 مهارة تخّيل زمان وقوع األحداث التاريخية

 0.75 مهارة تخّيل مكان وقوع األحداث التاريخية

 0.73 مهارة تخّيل الشخصّيات التاريخية

 0.79 مهارة تخيل الّسببّية التاريخية

 0.77 مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية

 0.78 األحداث املستقبلية مهارة تخيل 

 0.75 مهارة طرح البدائل التاريخية

( ويالحظ من القيم سالفة الذكر بصدق البناء؛ أن 0.80-0.73( أن معامالت ارتباط املهارات مع االختبار كل تراوحت ما بين )2يتبين من الجدول )

 . (0.20معامل ارتباط املهارات مع االختبار ككل لم يقل عن معيار )

  :التخيل التاريخيمهارات ثبات اختبار 

إعادة تطبيقه بعد  و بتطبيق االختبار،     ( Test - retestللتأكد من ثبات اختبار التخيل التاريخي، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

الدراسة مكونة من ) بين تقديراتهم في ، ومن ثم تم  وطالبة( طالًبا  40أسبوعين على مجموعة من خارج عينة  بيرسون  االرتباط بطريقة  حساب معامل 

 ( يوضح ذلك. 3املرتين، الجدول )

 : معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين تقديرات أفراد العينة االستطالعية في اختبار التخيل التاريخي في املرتين (3) جدول 

 الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  املهارة 

 0.00 0.75 وقوع األحداث التاريخيةمهارة تخّيل زمان 

 0.00 0.77 مهارة تخّيل مكان وقوع األحداث التاريخية

 0.00 0.76 مهارة تخّيل الشخصّيات التاريخية

 0.00 0.73 مهارة تخيل الّسببّية التاريخية

 0.00 0.79 مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية

 0.00 0.74 مهارة تخيل األحداث املستقبلية 

 0.00 0.76 مهارة طرح البدائل التاريخية

 0.00 0.77 اختبار التخيل التاريخي ككل 

اختبار  وقد   الثامن على  الصف  املعيارية ألداء طلبة  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  ملتغير مهارات  تم استخراج   
ً
تبعا القبلي  التاريخي  التخيل 

 ( يوضح ذلك. 4املجموعة )تجريبية، ضابطة(، ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام )ت(، والجدول )

 ملتغير املجموعة على أداء طلبة الصف الثامن األساس ي على اختبار : املتوس(4)جدول 
ً
افات املعيارية واختبار )ت( تبعا التخيل  مهارات   طات الحسابية واالنحر

 التاريخي القبلي 

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجموعة  

التاريخي  التخيل مهارات اختبار 

 القبلي

 0.17 158 1.38 7.64 10.75 تجريبية 

 7.36 9.11 ضابطة 

تعزى إلى املجموعة )ضابطة، تجريبية( في مهارات التخيل التاريخي لدى  (  α = 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )4يتبين من الجدول )

 . القبليطلبة الصف الثامن األساس ي في مبحث التاريخ في القياس 

 تصحيح اختبار التخيل التاريخي:

موضوعي بصورة  املحددة  التاريخي  التخيل  مهارات  اختبار  على  الطلبة  أداء  مستويات  الباحثانولتقدير  استخدم  الكمي    ة،  التقدير  أسلوب 

((Rubric:بحيث تم وضع مستويات أداء تقابل كل مهارة كما يلي ، 

:
ً
له    أوال ويخصص  )املرتفع(  القوي  باملوضوع،    ثالث املستوى  ارتباطها  ومدى  والتخيلّية  اإلبداعية  األفكار  صلة  في  تتمثل  محددة  مؤشرات  وله  درجات 

بي والترابط  وإبداع،  ومنطقية  بتسلسل  األفكار  وعرض  منظمة،  بطريقة  االختبار  أسئلة  فقرات  وصياغة  سليم  بشكل  اإلجابة  عن  التعبير  ن وأسلوب 

 ناصر السؤال وبين اإلجابة املتوقعة، وعرض الحقائق التاريخية بطريقة تخيلية وكافية واإلجابة على فقرات االختبار باحتراف وتمّيز. ع

لكنها بشكل غير كاف مما   ثانًيا: األفكار بطريقة منظمة وتخيلية  أهمها عرض  املتوسط ويخصص له درجتان، وقد اشتمل على عدة مؤشرات  املستوى 

 إلى إهمال بعض جوانب السؤال املطروح وغياب بعض التفاصيل.يؤدي 
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ا:
ً
املستوى الضعيف ويخصص له درجة واحدة، ويتكون هذا املستوى من عدة مؤشرات أهمها التعبير عن بعض األفكار املتعلقة بالسؤال املطروح   ثالث

وجود بعض الحقائق واألفكار التي ليس لها عالقة بالسؤال املطروح وال ولكن دون وجود أية ترابط بين األفكار مع غياب ذكر التفاصيل بشكل ملحوظ، و 

 تنتمي ملهارات التخيل التاريخي. 

املطروح، وال وجود ألية   رابًعا: التي ليس لها عالقة بالسؤال  املستوى الضعيف جدا ويخصص له صفر درجة، ويتكون هذا املستوى من وجود األفكار 

ا على السؤال لعدم القدرة على التخيل وتنظيم األفكار ترابط بين األفكار الرئيسة ول يس لها أي صلة بمهارات التخيل التاريخي، أو أنه لم يتم اإلجابة نهائيًّ

 بطريقة إبداعية. 

  :املعالجات اإلحصائية

إيجاد   و تم  الحسابية  واملتوسطات  املتوسطات  املعيارية  املجموعتين  االنحرافات  أفراد  ألداء  والضابطة(  املعدلة  مهارات )التجريبية  اختبار  على 

التاريخي، وتطبيق   االتجاه  التخيل  ثنائي  التباين  اختبار   way ANCOVA 2)تحليــــــــل  الدراسة على  أفراد عينة  إجابات  الفروق في  للتعرف على  مهارات ( 

 ملتغيري )الجنس، املجموعة( والتفاعل بينهما. 
ً
 التخيل التاريخي ككل تبعا

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

باستخدام   املطورة  التعليمية  الوحدة  بأثر  املتعلقة  ومناقشتها  الدراسة  نتائج  الجزء عرض  في هذا  في  سيتم  األبعاد  ثالثية  الجرافيكية  املنظمات 

 تدريس مبحث التاريخ في تنمية مهارات التخيل التاريخي لدى الصف الثامن األساس ي.

بين متوسطات أداء الطلبة على اختبار مهارات التخيل (  α = 0.05ذات داللة إحصائية)  ال توجد فروق:  النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية للدراسة

 والتفاعل بينها(.  ،والجنس ،التاريخي تعزى لكل من )الوحدة املطورة 

الثامن  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الفرضية تم استخراج  للتحقق من صحة هذه 

 للوحدة التعليمية املطورة 
ً
)تاريخ األندلس وحضارتها( من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي، الجدول    على اختبار مهارات التخيل التاريخي ككل وفقا

 ( يوضح ذلك.5)

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارات(5)جدول  التخيل التاريخي لدى طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية    :  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الزرقاء الثانية 
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 32.33 22.15 11.50 19.15 4.11 15.05 41.80 1.68 41.80 4.80 15.80 ذكر

 20.16 21.88 13.05 21.88 4.54 3.18 19.15 6.32 22.15 6.56 5.70 أنثى 

  22.01 1.019 22.01 7.36 9.11 30.48 14.02 30.48 7.64 10.75 املجموع  

هارات التخيل التاريخي لدى طلبة الصف  الختبار م( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي  5يتبين من الجدول )

 ريبية والجنس والتفاعل بينهما. نية ناتج عن اختالف املجموعة التجالزرقاء الثا من األساس ي في مديرية تربيةالثا

من   الظاهريو الفر وللتحقق  ا   ةق  املتوسطات  للقياسبين  م  البعدي و   القبلي   لحسابية  التاريخيإلختبار  التخيل  التباين  هارات  تحليل  إجراء  تم  ؛ 

( املتعدد  الدراسة  way MANCOVA 2املصاحب  مجموعتي  تمثل  لدرجات  إل ل(  األساس ي  الثامن  الصف  تم ختبار  طلبة  كما  التاريخي،  التخيل  مهارات 

 ( هذه اإلحصائياًت.6(، ويبين الجدول )way ANCOVA 2تطبيق تحليل التباين املصاحب )

 ملتغيري )املجموعة، الجنس( والتفاعل بينهما  : (6)جدول 
ً
 تحليل التباين املصاحب للقياس القبلي والبعدي الختبار التخيل التاريخي ككل تبعا

 حجم األثر  اإلحصائية الداللة  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.18 0.00 34.19 2967.32 1 2967.32 املجموعة 

 0.19 0.00 36.89 3202.07 1 3202.07 الجنس

 0.27 0.00 56.66 4917.62 1 4917.62 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.00 0.66 0.19 16.38 1 16.38 التخيل التاريخي / املصاحب 

       86.79 155 3452.60 الخطأ

         160 136793.00 املجموع 

         159 26595.49 املجموع مصحح 
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( الجدول  من  )6يتبين  الداللة  مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  فروق  وجود   ،)α = 0.05  )  ملتغير  

ً
تبعا ككل  التاريخي  التخيل  مهارات  درجات  على 

 أن حجم األثر الذي تم استخراجه بواسطة املجموعة، وبالعودة إلى املتوسطات الحسابية يتبين أن هذه  
ً
الفروق كانت لصالح املجموعة التجريبية. علما

(، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام  الوحدة التعليمية املطورة في تدريس مادة التاريخ يساهم في تقديم مادة تعليمية 0.18( بلغ )η2مربع إيتا)

األبعاد في تدريس التاريخ ساهم في معدة بشكل قادر على تنمية املهارات   التخيلية للطلبة, كما يرى الباحثان أن استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية 

 خلق جو من اإليجابية واملتعة التي ساهمت بدورها في تنمية مهارات التخيل التاريخي. 

 عند مستوى الداللة )6كما يتبين من الجدول )
ً
 ملتغير الجنس، (  α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا

ً
درجات مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا

إيتا) مربع  بواسطة  استخراجه  تم  الذي  األثر  حجم  أن   
ً
علما الذكور  لصالح  كانت  الفروق  هذه  أن  يتبين  الحسابية  املتوسطات  إلى  بلغ η2وبالعودة   )

 عند مستوى الداللة )0.19)
ً
 للتفاعل بين املجموعة والجنس،  على  (  α = 0.05(، ووجود فروق دالة إحصائيا

ً
درجات مهارات التخيل التاريخي ككل تبعا

 أن حجم األثر الذي تم استخر 
ً
اجه بواسطة وبالعودة إلى املتوسطات الحسابية يتبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذكور في املجموعة التجريبية، علما

إيتا) بلغ )η2مربع  بأ(،  0.27(  النتيجة  بأبعاد  ويمكن تفسير هذه  إدراك األشياء  اإلبداعية من خالل  التخيل  املطورة ساهمت في تعزيز عملية  الوحدة  ن 

في   العقلية  الوحدة جميع عملياتهم  يستخدمون من خالل  فالطلبة  أكبر،  بشكل  الذاكرة  وتنشيط  التفكير  لالنتباه، ومحفزة على  مثيرة  التفكير ثالثية 

والتح واالستيعاب  والفهم  والتذكر  منطقي،  والتخيل  بشكل  التاريخية  األحداث  بين  والربط  واالستنتاج  والتركيب  بأن  ليل  النتيجة  هذه  تبرير  ويمكن 

 ف التعليمية اإلاملواقالتكنولوجيا والبرمجيات والتقنيات الحديثة و تفاعل مع  الالذكور أكثر قدرة على  
ً
باإلناث، واتفقت هذه النتائج مع   لكترونية مقارنة

(،  2015(، ودراسة الحنان)(Wiliams,2013دراسة ويليامز (،  2011(، ودراسة نوفل وسعيفان)(Aktin, 2016(، ودراسة آكتين 2011دراسة الخوالدة)  

 (. 2016(، ودراسة معروف وسليمان ومرواد)2003ودراسة الجزار، وأحمد)(، 2012ودراسة عبد هللا وسليمان والجمل)

األولى الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  إحصائية)ال  :  النتائج  داللة  وقوع  (  α = 0.05توجد فروق ذات  زمان  تخّيل  مهارة  الطلبة على  أداء  بين متوسطات 

 األحداث التاريخية تعزى لكل من )الوحدة املطورة, والجنس, والتفاعل بينهما(.

للقياسين   املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الفرضية تم استخراج  الثامن للتحقق من صحة هذه  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة 

التاريخية   الثامن األساس ي،   على مهارة تخّيل زمان وقوع األحداث  التاريخ للصف  األندلس وحضارتها( من كتاب  )تاريخ  املطورة  التعليمية  للوحدة   
ً
وفقا

 ( يوضح ذلك. 7الجدول )

افات  (7)جدول   ملتغيري للمجموعة والجنس  املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخّيل زمان وقوع األحداث التاريخية  :  املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
تبعا

 والتفاعل بينهما 
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 4.69 4.13 2.06 4.28 1.38 2.48 5.45 0.49 5.75 1.59 2.33 ذكر

 4.34 3.93 2.19 3.83 0.97 1.03 4.57 0.62 4.23 1.55 1.40 أنثى 

  4.03 1.61 4.03 1.39 1.75 5.01 1.66 5.01 1.63 1.86 املجموع  

( الجدول  التاريخية  7يتبين من  األحداث  زمان وقوع  تخّيل  ملهارة  والبعدي  القبلي  للقياس  الحسابية  املتوسطات  بين  لدى    ( وجود فروق ظاهرية 

 املجموعة والجنس والتفاعل بينهما. طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن اختالف 

( املصاحب  التباين  تحليل  تطبيق  تم  الفروق؛  لهذه  اإلحصائية  الداللة  من  األحداث  way ANCOVA 2وللتحقق  وقوع  زمان  تخّيل  مهارة  على   )

 ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين الجدول )
ً
 اإلحصائياًت. ( هذه 8التاريخية تبعا
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على مهارة تخيل زمان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في  ( way ANCOVA 2: تحليل التباين املصاحب ) (8)جدول 

 
ً
 القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية  Fقيمة  املربعات متوسط  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.08 0.000 12.44 30.53 1 30.53 املجموعة 

 0.000 0.44 0.59 1.45 1 1.45 الجنس

 0.04 0.02 5.54 13.38 1 13.38 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.000 0.50 0.47 1.15 1 1.15 تخّيل زمان وقوع األحداث التاريخية /مصاحب 

    2.45 149 365.54 الخطأ

     160 3731.00 املجموع 

     159 463.94 املجموع مصحح 

 عند مستوى الداللة )8يتبين من الجدول )
ً
بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل زمان وقوع (  α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير  
ً
 وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق F()12.44املجموعة، حيث بلغت قيمة )األحداث التاريخية تبعا

ً
( وهي قيمة دالة إحصائيا

املطورة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى مهارة تخيل زما الوحدة التعليمية  ن وقوع لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

 للتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة األحداث التاريخية تب
ً
 ملتغير الجنس، ووجود فروق بين املتوسطات الحسابية للمهارة تبعا

ً
عا

أن غالبية التجريبية،   التدريس التقليدية ال تساعد الطلبة على تنمية قدراتهم التخيلية، حيث  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استراتيجيات وأساليب 

ى وإن كانت طرق املتبعة في تدريس التاريخ تعتمد على أن يقوم املعلم بإلقاء الدرس على مسامع الطلبة على شكل معلومات نظرية؛ فيتلقاها الطلبة حتال

باستخدام   املطورة  التعليمية  الوحدة  استخدام  أن  حين  في  دراستها وحفظها،  الطلبة  دراسية على  أو على شكل مواد  التوضيح،  املنظمات مجردة من 

خالل تحفيز العقل  الجرافيكية ثالثية األبعاد يتيح للطلبة القدرة على إنتاج صوٍر ذهنية مجردة ترتبط باألفكار واملعاني، واألشياء غير الحّسية وذلك من

 وإثارته للتفكير والتخيل إلنتاج بدائل متنوعة ومتجددة لألفكار. 

بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخّيل مكان وقوع (  α = 0.05ذات داللة إحصائية)  ال توجد فروق  :  النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية 

 ا(.موالتفاعل بينه ،والجنس ،األحداث التاريخية تعزى لكل من )الوحدة املطورة 

است الفرضية تم  املتوسللتحقق من صحة هذه  الثامن   ات طخراج  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات 

الثا التاريخ للصف  األندلس وحضارتها( من كتاب  )تاريخ  املطورة  التعليمية  للوحدة   
ً
التاريخية وفقا من األساس ي، على مهارة تخّيل مكان وقوع األحداث 

 ( يوضح ذلك. 9الجدول )

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخّيل مكان وقوع األ  تاطاملتوس : (9)جدول   ملتغيري ا حداث التاريخية  الحسابية واالنحر
ً
ملجموعة والجنس تبعا

 والتفاعل بينهما 

 ضابطة  تجريبية  لجنس ا
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ط ا
وس

ملت
ا
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 7.29 6.77 3.43 5.88 1.39 3.65 8.09 0.65 8.70 1.28 4.18 كرذ

 5.48 4.18 2.74 4.40 1.18 0.80 6.49 0.85 6.55 1.54 1.13 نثى أ

  5.48 2.29 5.48 2.15 2.23 7.29 2.88 7.29 2.08 2.65 ملجموع  ا

لدى    وقوع األحداث التاريخية    مكان    القبلي والبعدي ملهارة تخّيل  ة بين املتوسطات الحسابية للقياس  ( وجود فروق ظاهري9يتبين من الجدول )

 اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.الزرقاء الثانية ناتج عن  طلبة الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية 

( املصاحب  التباين  تحليل  تطبيق  تم  الفروق؛  لهذه  اإلحصائية  الداللة  تخّيل مكان  (  way ANCOVA 2وللتحقق من  مهارة  األحداث    على  وقوع 

 ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل 
ً
 ( هذه اإلحصائياًت.10)بينهما، ويبين الجدول التاريخية تبعا
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التعليمية والجنس والتفاعل  على مهارة تخيل مكان وقوع األحداث التاريخية وفقا للوحدة  ( way ANCOVA 2) : تحليل التباين املصاحب (10)جدول 

 
ً
 بينهما في القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات الحرية  املربعات مجموع  املستقل 

 0.13 0.00 21.70 110.22 1 110.22 املجموعة  

 0.01 0.20 1.64 8.33 1 8.33 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.00 0.40 0.72 3.68 1 3.68 تخّيل مكان وقوع األحداث التاريخية/مصاحب 

       5.08 1 576.91 الخطأ 

       149 7695.00 املجموع 

         160 1179.74 املجموع مصحح 

 عند مستوى الداللة )10يتبين من الجدول )
ً
بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل مكان وقوع ( α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير  
ً
 وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق F()21.70املجموعة، حيث بلغت قيمة )األحداث التاريخية تبعا

ً
( وهي قيمة دالة إحصائيا

ن وقوع لصالح املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى مهارة تخيل مكا

تب التاريخية  املجموعة والجنس،  األحداث  بين  الجنس والتفاعل  ملتغير   
ً
التجريبية تعرضوا عا املجموعة  أفراد  أن  إلى  أيًضا  النتيجة  الباحثان هذه  وبعزو 

ن كين الطلبة مللوحدة التعليمية املطورة والتي تتضمن الكثير من الصور واملشاهد، والدروس، واألشكال، واملجسمات ثالثية األبعاد، والتي تساهم في تم

؛ مما يعزز مقدرته ترسيخ املعلومات التاريخية من خالل التأمل واملالحظة واالستنتاج والتحليل والربط بين األحداث التاريخية، والقدرة على اتخاذ القرار

ينعكس على الذي  األمر  ونتائجها،  أسبابها  ومعرفة  ومكوناتها  والتعرف على عناصرها  وتحليلها  التاريخية  األحداث  تخيل  التخيل    على  زيادة قدرته على 

املوجو  والتاريخي  الزمني  التسلسل  واكتشاف  التاريخية،  األحداث  ومكان  زمان  وتخيل  البدائل  التاريخية وطرح  واألماكن  للشخصيات   التاريخي 
ً
بصريا د 

( التي أظهرت وجود أثر (Conley, 2008لي  بتأمل وتفكير إبداعي ومنطقي لكل األحداث التي مّر بها تاريخ األندلس، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كون

 إيجابي للمنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ األمريكي وفهمهم التاريخي. 

مهارة تخّيل الشخصّيات  بين متوسطات أداء الطلبة على  (  α = 0.05ذات داللة إحصائية)  ال توجد فروق:    النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة

 ا(. مالتاريخية تعزى لكل من )الوحدة املطورة, والجنس, والتفاعل بينه

املتوس  للتحقق من  الفرضية تم استخراج  الثامن   ات طصحة هذه  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات 

الشخصّيات     على مهارة تخّيل 
ً
الجدول  التاريخية وفقا الثامن األساس ي،  التاريخ للصف  األندلس وحضارتها( من كتاب  )تاريخ  املطورة  التعليمية  للوحدة 

 ( يوضح ذلك.11)

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخّيل الشخصيّ  اتطاملتوس : (11)جدول   ملتغيري ا التاريخية  ات  الحسابية واالنحر
ً
ملجموعة والجنس تبعا

 والتفاعل بينهما 

 ضابطة  تجريبية  لجنس ا
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 5.83 4.01 2.72 2.58 1.13 2.48 8.22 0.85 8.05 1.93 2.08 كرذ

 3.00 3.04 3.32 2.90 0.95 0.35 2.41 3.73 4.15 2.25 1.25 نثى أ

  3.53 3.56 2.74 1.49 1.41 5.31 3.40 6.10 2.12 1.66 ملجموع  ا

( الجدول  الشخصيّ 11يتبين من  تخّيل  ملهارة  والبعدي  القبلي  للقياس  الحسابية  املتوسطات  بين  ظاهرية  طلبة التاريخية  ات  ( وجود فروق  لدى 

 اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن 

املصاحب ) التباين  الفروق؛ تم تطبيق تحليل  لهذه  الداللة اإلحصائية  الشخصّيات  (  way ANCOVA 2وللتحقق من   ية  التاريخعلى مهارة تخّيل 

 ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين 
ً
 ( هذه اإلحصائياًت.12)الجدول  تبعا
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التعليمية والجنس والتفاعل بينهما  وفقا للوحدة  التاريخية  على مهارة تخّيل الشخصّيات ( way ANCOVA 2: تحليل التباين املصاحب ) (12)جدول 

 في القياس البعدي بوجود 
ً
 القياس القبلي مصاحبا

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية  Fقيمة  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.11 0.00 18.39 143.46 1 143.46 املجموعة 

 0.08 0.00 12.64 98.63 1 98.63 الجنس

 0.26 0.00 53.53 417.60 1 417.60 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.00 0.77 0.09 0.66 1 0.66 تخّيل الشخصّيات التاريخية/مصاحب 

    7.80 149 1162.46 الخطأ

     160 5171.00 املجموع 

     159 2046.94 املجموع مصحح 

( الجدول  من  )12يتبين  الداللة  مستوى  عند   
ً
إحصائيا دالة  فروق  وجود   ،)α = 0.05  )  حول الدراسة  عينة  أفراد  درجات  تخّيل  بين  مهارة 

)الشخصّيات   قيمة  بلغت  حيث  املجموعة،  ملتغير   
ً
تبعا أن F()18.39التاريخية  تبين  الحسابية  للمتوسطات  الرجوع  وعند   

ً
إحصائيا دالة  قيمة  وهي   )

مستوى  في  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  كما  املطورة،  التعليمية  الوحدة  باستخدام  درست  التي  التجريبية  املجموعة  لصالح  تخّيل    الفروق  مهارة 

بأن  الشخصّيات   النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن  التجريبية،  املجموعة  في  الذكور  لصالح  والجنس  املجموعة  بين  والتفاعل  الجنس  ملتغير   
ً
تبعا التاريخية 

التاري الروايات  املطورة ساهم في تكون  الوحدة  الكشف عن  استخدام  القدرة على  املعنيين، والخية من خالل  التي واجهتهم، نوايا األشخاص  صعوبات 

التاريخية،   الشخصيات  هذه  مثل  الذي  املعقد  الحصة  والعالم  سير  أثناء  أكبر  ثقة  يمتلكون  الذكور  الطلبة  بأن  النتيجة  هذه  تفسير  املمكن  فمن 

املعل التفاعل مع  أقدر على  أنفسهم  يرون  بحيث  التخيل  أعلى على  مهارة  ولديهم  أفضل،  بشكل  م 
ّ
التعل بعملية  وأسلوبه،  واالندماج  تدريسه  م وطريقة 

اإل وتحفزه على  خياله  تحاكي  األبعاد  ثالثية  برمجية  باستخدام  التعليمية  الوحدة  والتعليم، وطريقة عرض  التعلم  فيها  يجري  التي  والفن والبيئة  تقان 

ا  بينما  بنفسه،  املعلومة  عن  والباحث  املفكر  بدور  يقوم  الدرس   خالل  الطالب  إن  إذ  واإلبداع؛  م والتصميم 
ّ
للتعل وامليسر  املسهل  بدور  يقوم  ملعلم 

 والتفكير، مما يجعل البيئة التعليمية مناسبة للتعلم ومثيرة للتخيل التاريخي، وكذلك تجعل تنمية التخيل التاريخي واكتساب مهاراته أم
ً
 وواضحا

ً
را واقعا

 وميّسرا.
ً
 وسهال

الرابعة الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  توجد فروق:  النتائج  إحصائية)ذا   ال  داللة  الّسببّية (  α = 0.05ت  تخيل  مهارة  الطلبة على  أداء  بين متوسطات 

 ا(. موالتفاعل بينه ،والجنس ،التاريخية تعزى لكل من )الوحدة املطورة 

املتوس  للتحقق من  الفرضية تم استخراج  الثامن   ات طصحة هذه  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات 

 للوحدة التعليمية املطورة )تاريخ األندلس وحضارتها( من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس 
ً
( 13ي، الجدول )على مهارة تخيل الّسببّية التاريخية وفقا

 يوضح ذلك. 

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل الّسببّية التاريخية   اتطاملتوس : (13)جدول   ملتغيري للمجموعة والجنس والتفاعل  الحسابية واالنحر
ً
تبعا

 بينهما 
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 2.36 2.24 1.20 1.30 0.55 1.00 2.59 0.30 2.90 0.50 1.50 كرذ

 1.26 0.81 1.30 0.90 0.33 0.13 1.61 0.43 2.15 0.93 0.43 نثى أ

  1.53 1.15 1.53 0.63 0.56 2.10 1.19 2.10 0.81 0.74 ملجموع  ا

لدى طلبة الصف   ( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل الّسببّية التاريخية  13يتبين من الجدول )

 اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن  

املصاحب ) التباين  الفروق؛ تم تطبيق تحليل  لهذه  الداللة اإلحصائية  التاريخية  على مه(  way ANCOVA 2وللتحقق من  الّسببّية   ارة تخيل 
ً
تبعا

 اإلحصائياًت.( هذه 14)ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين الجدول  
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التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في  وفقا للوحدة  على مهارة تخيل الّسببّية التاريخية  ( way ANCOVA 2: تحليل التباين املصاحب ) (14)جدول 

 
ً
 القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.08 0.00 13.15 10.51 1 10.51 املجموعة  

 0.12 0.00 19.96 15.95 1 15.95 الجنس  

 0.02 0.08 3.02 2.41 1 2.41 التفاعل)املجموعة × الجنس( 

 0.00 0.85 0.04 0.03 1 0.03 تخيل الّسببّية التاريخية/مصاحب 

     0.80 149 119.09 الخطأ

       160 754.00 املجموع

         159 228.38 املجموع مصحح 

 عند مستوى الداللة )14يتبين من الجدول )
ً
بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل الّسببّية (  α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا

)  التاريخية   بلغت قيمة  املجموعة، حيث  ملتغير   
ً
الفروق لصالح ( وهي  F()13.15تبعا أن  تبين  الحسابية  للمتوسطات  الرجوع   وعند 

ً
قيمة دالة إحصائيا

الشخصّيات   النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخّيل  أظهرت  املطورة، كما  التعليمية  الوحدة  التي درست باستخدام  التجريبية  التاريخية املجموعة 

توجد فروق ال  بينما  الذكور،  لصالح  الجنس  ملتغير   
ً
املنظمات  تع  تبعا استخدام  بأن  النتيجة  تفسير هذه  ويمكن   والجنس،  املجموعة  بين  للتفاعل  زى 

في تدريس التاريخ يسهم في تنمية قدرة الطلبة على اكتساب أطر معرفية متنوعة من خالل تفسير مجريات التاريخ وأحداثه؛   الجرافيكية ثالثية األبعاد  

باملراحل   الطلبة  ومنطقية، وتعريف  إبداعية  بطريقة  األفكار  عن  التعبير  بأهمية  والوعي  واألفكار،  األحداث  وتأمل  التحليل  مهارة  وإكسابهم  التاريخية 

م يتوافق مع  وهذا  التاريخية،  الّسببّية  تخيل  مهارة  في  آدائهم   على 
ً
إيجابا انعكس  ما  وهذا  الرسم،  أو  الكتابة  أو  الكالم  دراسة  سواء من خالل  في  ورد  ا 

 ( التي أشارت إلى أن استخدام الخيال التاريخي يسهم في تنمية املهارات التاريخية والفهم عند الطلبة. Wiliams, 2013لليامز)وي

الخامسة الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  فروق:  النتائج  توجد  إحصائية)  ال  داللة  نتائج  (  α = 0.05ذات  تخيل  مهارة  على  الطلبة  أداء  متوسطات  بين 

 (.والتفاعل بينهما ،والجنس، املطورة   اريخية تعزى لكل من )الوحدة األحداث الت

الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف الثامن    اتطصحة هذه الفرضية تم استخراج املتوس  للتحقق من

 للوحدة التعليمية املطورة )تاريخ األندلس وحضارتها( من كتاب التاريخ للصف الثامن األ 
ً
ساس ي، الجدول على مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية وفقا

 ( يوضح ذلك.15)

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية  ال اتطاملتوس: (15)جدول   ملتغيري للمجموعة والجنس   حسابية واالنحر
ً
تبعا

 والتفاعل بينهما 
 ضابطة  تجريبية لجنسا
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 3.89 2.30 1.78 1.65 0.71 1.83 5.64 0.59 5.40 0.88 2.20 كرذ

 2.15 2.73 1.90 1.38 0.59 0.25 1.41 2.30 2.28 3.13 0.58 نثى أ

  2.51 2.35 1.52 1.02 1.04 3.53 2.30 3.84 1.41 1.39 ملجموع ا

لدى طلبة      ( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية15يتبين من الجدول )

 اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.الصف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن 

تخيل نتائج األحداث التاريخية على مهارة  (  way ANCOVA 2وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب )

 ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين الجدول  
ً
 اإلحصائياًت.( هذه 16)تبعا

التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في القياس  وفقا للوحدة  على مهارة تخيل نتائج األحداث التاريخية  ( way ANCOVA 2: تحليل التباين املصاحب ) (16)جدول 

 
ً
 البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية Fقيمة  املربعات متوسط  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.08 0.00 12.17 41.79 1 41.79 املجموعة  

 0.07 0.00 10.67 36.65 1 36.65 الجنس  

 0.33 0.00 72.54 249.11 1 249.11 التفاعل )املجموعة × الجنس( 

 0.01 0.16 22.02 6.93 1 6.93 تخيل نتائج األحداث التاريخية/مصاحب 

       3.43 149 611.64 الخطأ

         160 2355.00 املجموع

         159 896.64 املجموع مصحح 
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( الجدول  )16يتبين من  الداللة   عند مستوى 
ً
إحصائيا دالة  نتائج  (  α = 0.05(، وجود فروق  تخيل  مهارة  الدراسة حول  أفراد عينة  درجات  بين 

 ملتغير    األحداث التاريخية  
ً
 وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق F()12.17املجموعة، حيث بلغت قيمة )تبعا

ً
( وهي قيمة دالة إحصائيا

ا  نتائج  النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخيل  أظهرت  املطورة، كما  التعليمية  الوحدة  التي درست باستخدام  التجريبية  املجموعة  ألحداث لصالح 

ملتالتاريخية    
ً
التعليمية تبعا الوحدة  أن استخدام  الباحثان  التجريبية، ويرى  املجموعة  الذكور في  والجنس لصالح  املجموعة  بين  الجنس والتفاعل  غير 

التاريخ،   في تدريس مادة  املتبعة  التقليدية  بالطريقة  املتمثلة  التاريخ  التي تواجه تدريس مادة  املشكلة األساسية  ت املطورة ساهم في حل  ى عتمد عل والتي 

مشاركتهم في العملية  من حيث الكمية وليس الكيفية، مما أدى إلى شكوى الطلبة وشعورهم بضعف جدوى دراستهم، فضعفتحفظ املعلومات وتلقينها 

ّدة بطريقة عالتعليمية، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة في تدريس مبحث التاريخ يسهم في تقديم مادة تعليمية م

درتهم على  تقنية تساعد في تنمية املهارات التخيلية للطلبة الذكور واإلناث، ولكن عند الذكور بشكل أكبر وقد يعود ذلك لطبيعة شخصية الذكور في ق

املجسمات واألشكال والخرائط   التخيل، أو إتقان استخدام  التقنية ثالثية األبعاد والتكنولوجيا ومهاراتها في التنقل بين الدروس داخل القصر وتحريك

لتاريخ ساهم في والصور، والتفاعل مع املعلومة واإلجابة عن األسئلة بكل يسر وسهولة، كما أن استخدام املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد في تدريس ا 

 التاريخية لديهم.  إيجاد جو من اإليجابية واملتعة في التعلم، وكذلك القدرة على تنمية مهارة تخيل نتائج األحداث

بين متوسطات أداء الطلبة على مهارة تخيل األحداث (  α = 0.05ذات داللة إحصائية)  ال توجد فروق:  النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية السادسة

 ا(. موالتفاعل بينه، والجنس، املستقبلية تعزى لكل من )الوحدة املطورة 

املتوس  للتحقق من  الفرضية تم استخراج  الثامن   ات طصحة هذه  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات 

 للوحدة التعليمية املطورة )تاريخ األندلس وحضارتها( من كتاب التاريخ للصف الثامن األساس ي، الجدول )على مهارة تخيل األحداث 
ً
(  17املستقبلية وفقا

 يوضح ذلك. 

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة تخيل األحداث   اتطاملتوس : (17)جدول   ملتغيري للمجموعة والجنس الحسابية واالنحر
ً
املستقبلية تبعا

 والتفاعل بينهما 
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 4.21 2.58 2.18 2.03 1.13 2.38 6.00 0.55 5.60 1.14 2.65 كرذ

 2.41 3.02 2.21 2.05 1.01 0.58 1.62 2.40 3.55 1.58 0.83 نثى أ

  2.80 2.41 2.04 1.40 1.48 3.81 2.39 4.58 1.65 1.74 املجموع 

املستقبلية لدى طلبة الصف ( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للقياس القبلي والبعدي ملهارة تخيل األحداث 17يتبين من الجدول )

 اختالف املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.الزرقاء الثانية ناتج عن  الثامن األساس ي في مديرية تربية 

 املستقبلية  ة تخيل األحداث  على مهار (  way ANCOVA 2وللتحقق من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ تم تطبيق تحليل التباين املصاحب )
ً
تبعا

 ( هذه اإلحصائياًت.18)الجدول  ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين 

التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في القياس  وفقا للوحدة  املستقبلية  على مهارة تخيل األحداث  ( way ANCOVA 2: تحليل التباين املصاحب ) (18)جدول 

 
ً
 البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

مجموع   املستقل 

 املربعات 

 حجم األثر  الداللة اإلحصائية Fقيمة   متوسط املربعات  درجات الحرية 

 0.07 0.00 11.29 44.12 1 44.12 املجموعة  

 0.06 0.00 1.02 39.13 1 39.13 الجنس 

 0.30 0.00 63.19 246.84 1 246.84 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.02 0.11 2.59 10.14 1 10.14 تخيل األحداث املستقبلية/مصاحب 

    3.91 149 582.08 الخطأ 

     160 2701.00 املجموع 

      159 951.99 املجموع مصحح 

 عند مستوى الداللة )18يتبين من الجدول )
ً
بين درجات أفراد عينة الدراسة حول مهارة تخيل األحداث (  α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املجموعة، حيث    املستقبلية  
ً
 وعند الرجوع للمتوسطات الحسابية تبين أن الفروق لصالح  F()11.29بلغت قيمة )تبعا

ً
( وهي قيمة دالة إحصائيا

تخيل نتائج األحداث التاريخية    املجموعة التجريبية التي درست باستخدام الوحدة التعليمية املطورة، كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى مهارة 
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 ملتغير الجنس والتف
ً
اعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة التجريبية، ويرى الباحثان أن استخدام الوحدة التعليمية املطورة هدف تبعا

الط لدى  التاريخي  التخيل  تنمية  في  املعلومات، مما ساهم  إلى  الطلبة من خالل جذبهم  أذهان  في  التاريخية  األحداث  فهم مجريات  تعميق  الب، مما  إلى 

ستقبل بناًء على هذا الفهم، ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الوحدة املطورة باستخدام املنظمات الجرافيكية ثر قدرة على فهم الحاضر وتصور امليجعله أك

األبعاد   الخاص ثالثية  املهارات  إدراك  الطلبة على  تحسين قدرة  إلى  يؤدي  وهذا  واستيعابها،  إدراكها  يسهل  املعلومات، مما  تبسيط  إلى  بالتخيل  تؤدي  ة 

ثال البرمجية  مشاهدة  عند  الدماغ  في  وتحليلها  املعلومات  تشكيل  في  حاسة  من  أكثر  املطورة  الوحدة  هذه  في  يستخدم  الطالب  ألن  أفضل؛  ثية بشكل 

ان في كل غرفة من األبعاد، والتنقل بين الدروس داخل القصر للتعرف على تاريخ األندلس من خالل الصور واملجسمات واملعلومات املنتشرة على الجدر 

ذاكرته حيث   غرف القصر وباحاته، واألسئلة اإلثرائية واإلضافية واإلبداعية والتقويمية لكل درس من دروس الوحدة املطورة، مما يؤدي إلى إدامتها في

بية في املوقف التعليمي، وهي بذلك  يشارك الطالب في التعلم املستقل والذاتي وحب االستطالع والبحث عن املعلومة بنفسه، ويزيد من مشاركته اإليجا

 تحّسن من مستويات الفهم واالستيعاب والتخيل التاريخي لدى الطلبة. 

السابعة الفرعية  بالفرضية  املتعلقة  توجد فروق:  النتائج  إحصائية)  ال  داللة  البدائل  (  α = 0.05ذات  طرح  مهارة  الطلبة على  أداء  بين متوسطات 

 ا(. موالتفاعل بينه، والجنس ،)الوحدة املطورة التاريخية تعزى لكل من 

الفرضية تم استخراج الثامن   ات طاملتوس  للتحقق من صحة هذه  الصف  القبلي والبعدي ألداء طلبة  للقياسين  املعيارية  الحسابية واالنحرافات 

األندلس وحضارتها(   )تاريخ  املطورة  التعليمية  للوحدة   
ً
التاريخية وفقا البدائل  الجدول )على مهارة طرح  الثامن األساس ي،  التاريخ للصف  ( 19من كتاب 

 يوضح ذلك. 

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ملهارة طرح البدائل التاريخية   اتطاملتوس : (19)جدول   ملتغيري للمجموعة والجنس والتفاعل   الحسابية واالنحر
ً
تبعا

 بينهما 

 ضابطة  تجريبية لجنس ا
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 4.01 2.60 1.93 1.45 0.81 1.25 5.57 0.67 5.40 0.76 1.33 كرذ

 1.56 1.70 2.10 1.93 0.22 0.05 1.28 2.37 2.38 0.50 0.10 نثى أ

  2.15 2.24 2.15 0.84 0.65 3.43 2.45 3.43 0.89 0.71 ملجموع  ا

( الجدول  القبلي والبعدي مل19يتبين من  للقياس  الحسابية  املتوسطات  بين  التاريخية  ( وجود فروق ظاهرية  البدائل  الصف  هارة طرح  لدى طلبة 

 املجموعة والجنس والتفاعل بينهما.اختالف الثامن األساس ي في مديرية تربية الزرقاء الثانية ناتج عن  

( املصاحب  التباين  الفروق؛ تم تطبيق تحليل  لهذه  الداللة اإلحصائية  التاريخية   على م(  way ANCOVA 2وللتحقق من  البدائل    هارة طرح 
ً
تبعا

 ( هذه اإلحصائياًت.20)ملتغيري املجموعة والجنس والتفاعل بينهما، ويبين الجدول  

  على مهارة طرح البدائل التاريخية  ( way ANCOVA 2) تحليل التباين املصاحب : (20)جدول 
ً
التعليمية والجنس والتفاعل بينهما في  للوحدة  وفقا

 
ً
 القياس البعدي بوجود القياس القبلي مصاحبا

 األثر حجم  الداللة اإلحصائية Fقيمة   متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املستقل 

 0.11 0.00 18.92 66.58 1 66.58 املجموعة  

 0.13 0.00 21.70 76.37 1 76.37 الجنس 

 0.18 0.00 31.83 112.02 1 112.02 التفاعل )املجموعة × الجنس(

 0.02 0.13 2.30 8.10 1 8.10 طرح البدائل التاريخية/مصاحب

     3.52 149 524.35 الخطأ 

         160 2180.00 املجموع 

         159 936.78 املجموع مصحح 

( الجدول  )20يتبين من  الداللة   عند مستوى 
ً
البدائل (  α = 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيا الدراسة حول مهارة طرح  أفراد عينة  بين درجات 

بلغت قيمة ) املجموعة، حيث  ملتغير   
ً
تبعا  وعند  F()18.92التاريخية 

ً
دالة إحصائيا الفروق لصالح  ( وهي قيمة  أن  تبين  الحسابية  للمتوسطات  الرجوع 

ا  البدائل  النتائج وجود فروق في مستوى مهارة تخيل طرح  أظهرت  املطورة، كما  التعليمية  الوحدة  التي درست باستخدام  التجريبية  لتاريخية املجموعة 

 ملتغير الجنس والتفاعل بين املجموعة والجنس لصالح الذكور في املجموعة ا 
ً
لتجريبية، ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأن الوحدة املطورة تساهم في  تبعا

و حل تنمية قدرة الطالب على استكشاف قدر ما من الخبرات من أجل الوصول إلى هدف، وقد يكون هذا الهدف الفهم، أو اتخاذ القرار أو التخطيط أ 

، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الوحدة املطورة زادت من فاعلية دائل التاريخيةاملشكالت أو الحكم على ش يء ما؛ مما ساهم في تنمية مهارة طرح الب
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امل السابقة وتنمية  بالخبرات  العقلية وربطها  القدرات  تحسين  األثر في  لها  التعليمي، وكان  املحتوى  إتقان وفهم واستيعاب  الطلبة في  يول واملواهب دور 

ر واسترجاع املعلومات، والتفاعل مع النص التاريخي   اإلبداعية لديهم، مما نتج عنه تحّسن في
ّ
التركيز والتذك العمليات اإلدراكية من خالل قدرتهم على 

 وفهمه، مما نتج عنه تطّور جوانب مهمة في شخصية الطلبة من جميع النواحي، املعرفية واملهارية والوجدانية واإلجتماعية، وغيرها. 

كونلي دراسة  مع  النتيجة  هذه  املجموعة  (Conley, 2008  واتفقت  أفراد  لصالح  التحصيل  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أظهرت  التي   )

دراسة   مع  اتفقت  أنها  كما  األبعاد،  ثالثية  الجرافيكية  باملنظمات  التدريس  لطريقة  تعزى  )التجريبية  وحدة  2015الحنان  أثر  وجود  إلى  أشارت  التي   )

 التخيل التاريخي.  االفتراض ي املكتبي )الكومبيوتري( واالنغماري )االنغماس ي( لتنمية مهارات ا الواقعمقترحة في التاريخ باستخدام تكنولوجي

 التوصيات: 

 بناًء على ما سبق توص ي الدراسة بما يلي:

األبعادأن يهتم   .1 املنظمات الجرافيكية ثالثية  الصفوف    املعلمون باستخدام  املباحث في تدريسهم ملبحث التاريخ في  املختلفة، واستخدامها في كافة 

 التعليمية. 

باستخدام البرمجيات والتقنيات    أن تهتم وزارة التربية والتعليم في األردن بتطوير كتب التاريخ بما يتناسب مع املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد .2

 التفاعلية املتطورة.  

وفنياتها وكيفية اإلعداد لها لتطبيقها بصورة فاعلة، من خالل عقد دورات    كية ثالثية األبعادضرورة تدريب املعلمين على آليات املنظمات الجرافي .3

 .واملدارس والتعليم  تدريبية وتأهيلية لهم في جميع املراحل التعليمية، وإجراء ندوات ومناقشات على مستوى الوزارة ومديريات التربية

على متغيرات أخرى، وفي مراحل عمرية    األردن، ملعرفة أثر املنظمات الجرافيكية ثالثية األبعاد  إجراء دراسات مشابهة في مناطق تعليمية أخرى في .4

 غير مبحث التاريخ مثل، مبحث العلوم والرياضيات واللغة العربية، وغيرها.  أخرى مختلفة، وتطبيقها على مباحث تعليمية 

 املراجع:
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Abstract: This study aimed to develop a teaching unit using 3D graphic Organizers in teaching history and 
measure its impact on developing the historical imagination skills among the students of the eighth grade. 
To achieve the objectives of the study, the researcher adopted that quasi- experimental approach as well as 
developing a unit according to using 3D graphic organizers and checking its validity and reliability, and was 
developed a test in applying the pre-test and the post-test of the historical imagination skills, contains (15) 
questions, The researcher administrated the unit on eighth grade  students in second Zarqa educational 
directorate totaling (160) male and female students; divided into four groups; two experimental groups, 
one for girls (40), and the other for boys (40), and two control groups, one for girls totaling (40), and one 
for boys (40) students in schooling year 2019\ 2020.    
The results showed that there was a positive impact for developing a teaching unit through using the 3D 
graphic Organizers in the teaching of history on developing the historical imagination skills among the 
eighth grade. The results also concluded statistically significant differences in the level of the historical 
imagination skills as a whole depending on the variable of gender in favor of males, and statistically 
significant differences at sig.  (α=0.05) in the historical imagination skills according to the interaction 
between the group and the gender in favor of the males in the experimental group. The study recommended 

the need to conduct more studies in order to develop school curricula according to using the 3D graphic 
Organizers in the teaching of all curriculums, and on developing the historical imagination skills among the 
students.   

Keywords: Developing an Instructional Unit; 3D Graphic Organizers; History; Historical imagination Skills; 
eighth Grade . 
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 : املقدمة

اآلفاق والرؤى   إذ فتح  الشعوب وتقدمها،  الركيزة األساسية في تطور  العلم  التي يعتبر  النظريات واألفكار  الكثير من  إلى تغيير  أدت  التي  الجديدة، 

اهتمت   األمر الذي أسهم في االرتقاء بفكر الفرد واستغالل الطاقات البشرية واستثمارها، وعليه فقد  الحياة،  العديد من كانت سائدة في شتى مجاالت 

البشرية، الطاقات  في  االستثمار  مجاالت  من  كمجال  بالتعليم  الحاضرة   الدول  مشاكله  فهم  على  والقادر  السليم،  التفكير  على  القادر  الفرد  إلنشاء 

 في بيئته ومجتمعه. 
ً

 واملستقبلية والعمل على حلها، ليكون عضًوا فاعال

ائدة، يشهد العصر الحالي تطوًرا كبيًرا في جميع مجاالت الحياة، وفتحت عديًدا من األفاق والرؤى، فًضال عن أنها غيرت نظريات وأفكار كانت س

وة ال تقل فأصبحت قوة الدول تقاس بما تملكه من موارد وطاقات بشرية، فكان العلم ركيزة أساسية، فاالستفادة من األفراد والطاقات البشرية يعد ثر 

 أهمية عن الثروات الطبيعة واالقتصادية. 

تقدمها يرتكز  وملناهج العلوم أهمية كبيرة في التقدم واالزدهار في شتى املجاالت التي تهم األفراد واملجتمعات، وازدهار أي أمة من األمم وتطورها و  

أن كل بلد من البلدان التعليمي، وال غرابة أن نجد  ، يتولى من حين آلخر إجراء تحديثات وإصالحات لنظامه التعليمي التربوي   بشكل رئيس على نظامها 

تدري وأساليب  بمحتواها   
ً
ومرورا أهدافها،   من 

ً
بدءا فيها  والتعلم  التعليم  املناهج  وتحسينها وإصالح  كبيرة لتطوير هذه  ُبذلت جهود  والوسائل  فقد  سها 

 ال   وطريقة،  مادة   بأنها  العلم،  منطبيعة  األهمية  هذه   العلوم  مناهج  رجاتها التعليمية املختلفة وتستمدالتعليمية املناسبة لها، وانتهاًء بتقييمها وتقييم مخ

ا فيها املتعلم  يكون   أن تدريسهابدون ي يتأت
ً
ا طرف

ً
   نشط

ً
 ( .12: 2010)زيتون،  وفعاال
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 :امللخص

الدافعية نحو التعلم لدى طالبات الصف التاسع هدفت هذه الدراسة تصميم وحدة تعليمية قائمة على الذكاء املتعدد وأثرها في تنمية  

( طالبة من الصف التاسع األساس ي في مدرسة الدير الثانوية للبنات مديرية التربية والتعليم لواءي  42، تكونت عينة الدراسة من )األساس ي

املجموعة   بتصميم  التجريبي،  شبه  املنهج  الدراسة  واستخدمت  والوسطية.  على  الطيبة  القائمة  التعليمية  الوحدة  درست  التي  التجريبية 

الدراسة وجود نتائج  وأظهرت  االعتيادية،  التعليمية  بالوحدة  املتعدد، ومجموعة ضابطة درست  ملجاالت  فروق ذات داللة إحصائية    الذكاء 

 للمجموعة )تجريبية، ضابطة(الدافعية نحو التعلم 
ً
(، مما يعني وجود 0.000إحصائية مقدارها ) ( بداللة9.075، فقد بلغت قيمة )ت( )وفقا

سرت قيمة    مجاالت الدافعية نحو التعلم تعزى لطريقة التدريس، وأظهرت أن حجم أثر    في تنمية الدافعية نحو التعلم أثر  
َ
؛ فقد ف

ً
كان كبيرا

فسر )املتنبئ به( في املتغير التابع وهو  %92.5( ما نسبته )2ηمربع أيتا )
ُ
طالبات الصف التاسع تنمية الدافعية نحو التعلم لدى  ( من التباين امل

التدريس  األساس ي الدراسة  تعزى لطريقة  املتعدد  في  ، وأوصت  الذكاء  القائمة على نظرية  التدريس  استراتيجية  املعلمين على استخدام  حث 

 من االعتماد على االستراتيجيات والطرق التقلي
ً
 دية.تنمية الدافعية  نحو تعلم الفيزياء، بدال

 الصف التاسع.؛ الدافعية نحو التعلم  ؛الذكاء املتعدد ؛كتاب الفيزياء ؛: وحدة تعليميةالكلمات املفتاحية
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 ويعد الكتاب املدرس ي 
ً
 من املنهاج، بل أنه أداة املنهاج ودوره يرئيس جزءا

ً
الفاعل في العملية التربوية، ويشكل لبنة أساسية في عملية التعليم والتعلم ا

األركا  من  املدرس ي  الكتاب  في  التقويم  وطرق  النشاطات  إلى  إضافة  املتضمنة  البصرية  السمعية  والوسائل  الكتاب  ومحتوى  الوحدات  أهداف  ن  ألن 

 (.278: 1994د، األساسية في بناء املناهج والخطط التعليمية )العبد هلل ومحمو 

ائية للعلوم  وإن املفاهيم العلمية هي إحدى أساسيات العلم واملعرفة العلمية التي تفيد في فهم هيكله العام وانتقال أثر التعلم، وهي الوحدات البن

يز على بناء املفاهيم العلمية كأحد أهم ولغتها، وعن طريق املفاهيم يتم التواصل بين األفراد داخل املجتمعات وخارجها، ولهذا السبب قام التربويون بترك

، وهذا يؤدي إلى  
ً
صعوبة في أهداف تدريس العلوم، وقد أشارت معظم الدارسات إلى أن املفاهيم العلمية بشكل عام تدرس بطريقة تتطلب تفكيًرا مجردا

 (. 30: 2009تعلم املفاهيم وتحصيلها )عوض، 

اختزل الحقائق وتصنيفها والتقليل من تعقيدها، وتعد أكثر ثباًتا وبالتالي أقل عرضة للتغيير، وتساعد ويتبين من ذلك أهمية املفاهيم العلمية في  

في العلم  توظيف  الطالب على  زيادة قدرة  إلى  وتؤدي  التعلم(،  أثر  انتقال  على  يساعد  املفاهيم  تعلم  أن  )أي  والتطبيق  التفسير  التفسير    الطالب على 

 (. 23: 2003شد وعبد الهادي، والتحكم والتنبؤ )النجدي ورا 

الثو  ملواكبة  والوسيلة  واإلبداع،  التطور،  أساس  هي  وتعد  البشرية؛  باإلمكانات  مضاعًفا  االهتمام  أصبح  الحديثة  العلمية  التوجهات  رة وبسبب 

افة مجاالت الحياة، ويعتبر الذكاء القدرة العامة املعرفية الهائلة باستمرار؛  لهذا البد من برمجة العملية التعليمية على استخدام املعرفة وتطبيقاتها في ك 

، ويتضح أن كل قدرة من هذه القدرات األولية هي طاقات متجانسة من السلوك العقلي ة الكلية لجميع القدرات العقليةالتي تقوم في جوهرها على املرحل

لعام لجميع تلك القدرات، واملحصلة العامة لجميع القدرات العقلية وبذلك تصبح هذه القدرات كمثل العناصر الرئيسة للمادة، ويصبح الذكاء املركب ا 

 املعرفية األولية. 

النشاط  مظاهر  فجميع  واملعرفية،  العقلية  العمليات  جميع  في  يتجلى  عام  استعداد  ولكنة  عقلية,  عملية  مجرد  ليس  الذكاء  أن  سبيرمان  ويرى 

ال وتختلف  العام،  العامل  في هذا  تشترك  واملعرفي  العمليات العقلي  فتحتاج  العامل؛  بهذا  تشبعها  في درجة  وذلك  للذكاء،  احتياجها  في  العقلية  عمليات 

   –الحسابية املعتمدة على مراكز عصبية محددة إلى قليل من الذكاء، بينما يحتاج استنباط العالقة بين طرفين  
ً
درجة أعلى ذكاء، كما أن الذكاء هو -مثال

ال  املشتركينالعامل   العمليات    جميع 
ً
نشاطا يقيس  للذكاء  اختبار  وكل  للمعلومات،  املعرفي  والتواصل  العالقات  وأطراف  العالقات،  إدراك  تتطلب  تي 

، يمكن تحليله: أحدهما عام مشترك بين هذا النشاط أو محتواه، وهوما يسمى بالذكاء العام، وعوامل خاصة تتعلق بهذا النشاط دون غ
ً
يرها من عقليا

 .  (17: 2004األنشطة )محمد، 

" ، وقد 1983” عام )Howard Gardnerوقام هوارد جاردنر 
ً
أن هناك ذكاًء واحدا الشائع من  االعتقاد  بها  املتعدد، مخالًفا  الذكاء  ( بوضع نظرية 

إال على درجات    أسس هذا العالم نظريته، بناًء على مالحظاته لألفراد الذين يتمتعون ببعض القدرات العقلية الخارقة، وال يحصلون في اختبارات الذكاء

القدرات   متوسطة أو دونها، مما قد يجعلهم يصنفون في مجال املعاقين عقلًيا، األمر الذي استدعى اهتمامه، وبات يعتقد أن الذكاء مؤلف من عدد من

 عن األخر )
ً

 (. Gardner, 1983: 30املنفصلة، الذي يقوم كل منها بعمله مستقال

املشكالت أو وقد عرف جاردنر الذكاء بأنه:   أو إمكانية بيولوجية نفسية كامنة ملعالجة املعلومات، التي يمكن تنشيطها في بيئة ثقافية لحل  قدرة 

أنه عبارة عن إمكاني التعريف يوحي بأن الذكاء ليس عبارة عن أشياء يمكن أن ترى أو تعد، بل  أو قدرات إيجاد نتاجات لها قيمة في ثقافة ما. وهذا  ات 

طها أو ال يتم تنشيطها، وذلك يتوقف على قيم ثقافة معينة، وعلى الفرص املتاحة في تلك الثقافة، والقرارات الشخصية التي يتخذها عصبية يتم تنشي

 (.  Gardner & Walter, 1994: 12أفراد األسر ومعلمو املدارس )

 (: Gardner, 1999: 11( )Armstrong,2000: 8وتحدث جاردنر عن العديد من الذكاء يمكن تحديدها فيما يلي )

• ( اللغوي  الكلمات  Linguistic Intelligenceالذكاء  مع  التعامل  على  والقدرة  املعرفي  البناء  معالجة  وعلى  اللغة  إتقان  الفرد  قدرة  إلى  يشير   :)

وبفاعلية  واستخدامهاواأللفاظ   اللغوي من جعل    ،بدقة  الذكاء  جيًدا،  ويمكننا  الشخصية مفهومة  الذكاء إدراكاتنا  يكون هذا  أن  املحتمل  ومن 

أهم املتعددة  الذكاءات  أكثر  في  واحًدا من  ويظهرية  والكتاب   ثقافتنا،  الشعراء  القصص مثل  ورواية  والكتابة  القراءة  يحبون  الذي  األفراد  لدى 

 (. Grander, 2004: 21الدين )والصحفيين، ورجال السياسية ورجال 

ت الرياضية املجردة والقدرة على (: يمثل القدرة على التعامل مع األرقام واملعادال Logical Mathematical Intelligenceالذكاء املنطقي الرياض ي ) •

العالي من خالل وض التعقيد  الحسابية والهندسية ذات  العمليات  األرقام بفاعلية وتنفيذ  املشكالت واستخدام  املنطقي وحل  التفكير  ع  ممارسة 

املهندسين وع الذكاء في  بالرموز، ويتمثل هذا  تتم عبر االستدالل  التي  املجردة  العالقات  الرياضيات الفرضيات وبناء  الفيزياء واملهتمين بعلم  لماء 

 . (Grander, 1999: 37ومبرمجي الحاسوب )

• ( املكاني  البصري  إنتاج  Visual Spatial Intelligenceالذكاء  وإعادة  األشكال  ومحاكاة  بدقة،  وإدراكه  املكاني  العالم  تصوره  على  القدرة  يمثل   :)

والعمق   والهيئة  والشكل  اللون  إدراك  إ أشكال جديدة،  املكانية،  الصور  وتنسيق  البصري  الفراغي  والتصور  واألبعاد،  ثالثية  املكاني  الصور  دراك 

إلى إضافة  األعصاب  األبعاد  دراسات علم  وتفيد  الخصب،  التخيل  إلى  املستند  الفني  وأ اإلبداع  األيمن  ،  الكروي  للنصف  ثمة سيطرة واضحة  ن 
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 :Armstrong, 2009)للدماغ لدى األفراد املتصفين بهذا النوع من الذكاء ويتضح  بأفراد كالطيار والبحار والنحات والرسام واملهندس العماري  

18.) 

املوسيقي) • العاطفيMusical Intelligenceالذكاء  واملظاهر  واإليقاع  املوسيقية  النغمة  أو  الصوت  بطبقة  اإلحساس  على  القدرة  يتضمن  ة  (: 

املختلفة، حيث يظهر املوسيقية، والنبرات واأللحان واإليقاعات  املوسيقي والداللة  الذوق  بما فيما  تمييز األصوات  أو  بعض   واملزاحية للصوت، 

، وبينت األطفال تفوقهم في هذه القدرة من خالل أداء العزف وهم في جيل مبكر وهذا ما يقودهم إلى التغيير واإلبداع والتذوق من خالل املوسيقي

 (.22: 2003 بين وكتاب األغاني)حسين،دراسات علم األعصاب أن الذكاء املوسيقي من وظائف الجانب األيمن للدماغ، ويتمثل لدى املغنيين واملطر 

ذلك يتمثل بالقدرة  (: ويتمثل في امتالك مهارات التآزر والقوة واملرونة والسرعة والتوازن وك   Bodily – Kinesthetic Intelligenceالذكاء الحركي ) •

الجسدي   الذكاء  ويتركز  والعقل  الجسم  بين  والتنسيق  الحركية  املهارات  واستخدام  منه  بجزء  أو  بالجسد  واإلحساس  التعامل  على    –العالية 

وغ اليمنى،  اليد  يستخدمون  الذين  لألفراد  بالنسبة  للدماغ  األيسر  النصف  بالحركة مع غلبة  الخاصة  الدماغية  القشرة  في  النصف  الحركي  لبة 

 (. Strahan, 1997: 74األيمن للدماغ بالنسبة لألفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، ويظهر لدى أصحاب الحرف والرياضيين واملمثلين )

• ( الطبيعي  وطيور    : Natural Intelligence)الذكاء  ونباتات  وأشجار  أزهار  من  الحية  الكائنات  وتحديد  التصنيف  على  الفرد  قدرة  إلى  ويشير 

اهتمام  وحيوانات وفهم الطبيعة والتعرف إلى األنماط الطبيعية ويتمثل في األفراد الذين يدرسون ويحللون ويجمعون النباتات والحيوانات ولديهم  

 (. Armstrong, 2000: 54ولوجيين وعلماء اآلثار )طبيعي كاملزارعين ومربي الحيوانات والجي

(: قدرة الشخص على فهم وأدراك أقوال ونوايا ودوافع اآلخرين، وإقامة العالقات الناجحة Interpersonal Intelligenceالذكاء البين شخص ي ) •

الحساسي إلى  إضافة  بينهما،  والتمييز  مشاعرهم  وإدراك  معهم،  اإليجابي  والتفاعل  اآلخرين  ثم  مع  ومن  واإليماءات  والصوت  الوجه  لتعبيرات  ة 

ويظ الجبهيين،  الفصين  في  يتمركز  الذكاء  وهذا  معهم،  واالندماج  التفاعل  خالل  من  إجرائية  بطريقة  اإليماءات  لهذه  االستجابة  على  هر  القدرة 

 .(Gardner, 1999: 25والكوميديين. )بشكل واضح لدى األخصائيين النفسيين واملعلمين والزعماء السياسيين واملصلحين واالجتماعيين 

الشخص ي) • أفكار   Intrapersonal Intelligence):الذكاء  واستبطان  وقدرات،  إمكانيات  من  وذاته  نفسه  فهم  على  الشخص  قدرة   هويعني 

هذا  مثل  ونجد  لذاته،  وتقديره  دوافعه  ومقاصده  الداخلية  بأمزجته  والوعي  الضعف،  ونواحي  القوة  نواحي  حيث  من  ذاته  وتصور  وانفعاالته، 

 (.47:  2003الذكاء لدى الفالسفة وعلماء النفس والحكماء ورجال الدين )جابر، 

كانت   والتي  املتعدد  الذكاء  في  افترضها  التي  املبادئ  من  إلى العديد  ذكاء  تنمية كل  تمكن  املبادئ:  أهم هذه  ومن  النظرية  لهذه  ودعم  مصدر قوة 

ليكون ذكًيا ضمن كل فئ الفرد  الذكاء تعمل عادة بطرق مركبة وحيوية ديناميكية، وهناك طرق متعددة يوظفها  الكفاءة، وإن  ة،  مستوى مناسب من 

تتف إلى أخر، كما  النمو والتطور من شخص  الذكاءات في  الذكاء وبنسب متفاوتة، وهي  وتتفاوت  الفرد ذاته، وكل شخص يمتلك خليط من  اوت داخل 

 . Gardner, 1983: 21)األقل )على ات ثمانية ذكاء

ن والطلبة  إن الفتراضات نظرية الذكاء املتعدد تطبيقات واسعة في مجال تطوير طرق التدريس واستراتيجياته، وهي تالقي إقباال كبيرا من قبل املربي

تطوير  ملا   على  الطلبة  مساعدة  نحو  وتدفعهم  وميولهم،  املعلمين  حاجات  تلبي  فهي  بمجملها،  التدريسية  العلمية  على  واضحة  انعكاسات  من  لها 

ط تدريسهم داخل الصف بما يتوافق مع األنما استراتيجياتع  أفاقا واسعة أمام املدرسين لتنو   استراتيجيات متنوعة للتفكير، كما أن هذه النظرية تفتح 

 التعليمية لطالبهم بحيث تسهم في تطوير وتحسين قدرات الطالب. 

، ففي حين ين
ً
 وحديثا

ً
 لفهم السلوك اإلنساني. لذا حظيت الدافعية باهتمام واسع من قبل علماء النفس قديما

ً
ظر  وتعد دراسة الدافعية أساسا

 في تحديد أبعاد الدافعية،   علماء النفس من أمثال ِهل للدافعية على أنها مرتبطة بالحاجة فإن البحوث
ً
 هاما

ً
الالحقة في مجال الدافعية شكلت منعطفا

يقول   توملان   
ً
فمثال الدافعية،  التعلم عن  انفصال  بدأت فكرة  )أبو  بأ حيث  ما  لوجود هدف  وليس كمتطلب  باستكشافها،  املتاهة  تتعلم  الحيوانات  ن 

 (. 11: 2014عالم، 

اطالعهالباحثون  رى  وي خالل  التعلم،   م من  في  وتوجيهه  الفرد،  سلوك  تحريك  في  الدافعية  دور  أهمية  على  العلماء  بين  اتفاق  شبه  هناك  بأن 

 بالتعلم، ويستلزم دراستها للوصول 
ً
لى تفسير أفضل للسلوك اإلنساني بوجه  غوالتحصيل الدراس ي، واإلنجاز األكاديمي، فهو من أبرز املوضوعات ارتباطا

 عام. 

ية مفهوم فرض ي، بمعنى يتم افتراضه ويستدل عليه من خالل األثار الناجمة عنه، إال أنه احتل مكان الصدارة في األبحاث ن الدافعأ وبالرغم من  

حافظة عليه، املتنوعة في علم النفس والتعلم. وتعرف الدافعية بأنها: سلسلة من العمليات التي تعمل على إثارة السلوك املوجه نحو هدف وصيانته، وامل

 .(Taylor et. Al, 1982: 566)في النهاية وإيقافه 

الجزم   الحالة أبويمكن  في هذه  السلوك  تصنيفاتها، ويتميز  اختالف  اآلخرين على  تفسير جميع سلوكات  وراء  يقف  الذي  العامل  هي  الدافعية  ن 

، باإلضافة 
ً
 . (Santrock, 2003: 131)ى مسؤولية الدافعية التامة عن تحديد وقت توقف السلوك إلباحتوائه على طاقة ذاتية وموجهة
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الدافعية مفهوم الفردية بحيث    وبالتالي فإن  الفروق  السلوك فتعمل على تحديد بدايته وتوجهه، وتفسير  التي تؤثر في  القوى  نستخدمه لوصف 

 تكون املستويات الشديدة من السلوك مؤشرات على مستوى عالي من الدافعية، كما أن استمرار السلوك ومقاومته من مؤشرات قوة الدافعية. 

للدافعية إال أن لديهم نقاط التقاء قوية في تحديد خصائص الدافعية أهمها: اإلثارة والتنشيط: وتشير  اختلف العلماء حول تحديد تعريف موحد 

أو األسلوب    ى حدوث السلوك الظاهر أو الضمني، واالستمرار واملثابرة: وتعني املدة التي يستغرقها السلوك في الحدوث، والتوجيه: بمعنى تحديد الجهةإل

 (. 14: 2005تثارة السلوك )العتوم وآخرين، الذي يتبعه الفرد عند اس

الدافع يؤدي   أن توفر  يعني  بالتعلم واألداء، مما  التعلم، فهي تؤثر  الدافعية في  أهمية  اللى تحسن  إ ومن هنا ظهرت  تعلم، وبالتالي فإن  في عملية 

 أكثر من املوجه الخارجي، فهم يدركون 
ً
 داخليا

ً
 لوجود موجها

ً
، نتيجة

ً
 باملهارة.أ الطلبة يظهرون دافعية عالية

ٌ
 ن مهمات التعلم مقيدة

،  اوكذلك تتأثر فيه اوتؤثر فيه وتؤثر الدافعية على عمليات االنتباه، واإلدراك، والتخيل، والتذكر، والتفكير، واالبتكار، ومن هنا فإنها ترتبط بالتعلم 

الكافي للنجاح   وجدير بالذكر أن الدافعية العامل األساس ي في التعلم واإلنجاز في كافة أوجه النشاط اإلنساني، سواء كان إدراك الفرد ضرورة بذل الجهد

، أو غير مدرك كأن ال يعي الفرد سبب الدا 
ً
 (.33: 2010فع الذي يحرك سلوكه )الزيات، مثال

بوير  الحاجة  أى ماسلو  الفرد مثل  اإلنساني، فحاجته  إلن هناك حاجات توجه سلوك  السلوك  املعرفة والفهم والتي تستثير  ى حب االستطالع  إلى 

بحيث  جديدة،  ومعلومات  معرفة  وتعلم  اكتساب  في  والرغبة  الترتيب، إ   واالكتشاف،  في  الرغبة  في   
ً
مصحوبة تكون  فإنها  قوية  الحاجة  هذه  كانت  ذا 

 (.45: 2008دراك العالقات )الغباري، إ نيف، والتنظيم، والتحليل، والتفكير، و والتص

من  متعلمين،  شاركة النشطة للوعليه جاءت فكرة هذه الدراسة لتوظيف نظرية الذكاء املتعدد في تدريس الفيزياء، إليجاد بيئة تعليمية تشجع امل 

في    تصميم خالل   أثرها  وقياس  املتعدد  الذكاء  على  قائمة  الفيزياء  مقرر  من  مطورة  تعلمية  الدافعيةوحدة  التاسع   تنمية  الصف  طلبة  لدى  للتعلم 

 األساس ي.

 :مشكلة الدراسة

التنسيق بين طريقة التدريس وأسلوب تعلم الطلبة، فالتوافق يعني اإلقبال على الدرس، مما يساعد على التقليل من   املعلم   يحاول   ومن املهم أن 

نظرية الذكاء املتعدد طريقة ليست فقط عالجية   وأنماط التعلم لديهم،املعلم    أساليباإلحباط وامللل الذي قد يصيب بعض الطلبة بسب الشعور بين  

املتعدد تساعد في نقل العلمية التعلمية من عملية محورها املعلم، الذي يقوم بدور التلقين   الذكاءاتنظرية  ل التنظيم أيضا،  بل طريقة وجدت من أج

   (.Armstrong. 1994: 11نفسه )للطلبة بالطريقة املباشرة إلى عملية تشاركية تفاعلية أحد أعمدتها الفاعل املتعلم 

إ العلمية في  التربية  اتجاه تكمن مسؤولية  املناسب  القرار  اتخاذ  الحياة، يتمكن من  تتعلق بمختلف مجاالت  التي  العلمية  باألمور  عداد معلم واٍع 

عد من األهداف  املشكالت التي تواجهه واملواقف، لذا فإنه يجب أن نثير دافعية املتعلم إلكسابه مهارات التفكير وكيفية استخدامها في حياته اليومية ي

 (. 17: 2011أن يحققها التدريس بشكل عام وتدريس العلوم بشكل خاص )عناقرة،  الرئيسة التي البد

وضع وقصور في اإلجابة عن   في مادة الفيزياء،  تحصيل الطلبة في األدب التربوي، وخبراتها التربوية تدني في    م من خالل اطالعه  الحظ الباحثون وقد  

الفيزياء، والتي تتطلب مست املطروحة في كتاب  انخفاض التساؤالت  الباحثون في  التعلم، والذي ملسه  التفكير، وانخفاض دافعيتهن نحو  ويات ُعليا من 

العلوم من   أساليب تدريس  الدراسة بوجود حاجة في تطوير  املدرسية، وتتمثل مشكلة  وحدة   خالل تصميم مستوى تحصيلهن، من خالل االختبارات 

   تعليمية قائمة على الذكاء املتعدد وقياس أثرها في الدافعية نحو التعلم لدى طالبات الصف التاسع األساس ي.

 أسئلة الدراسة:

 ؟ التعلم لدى طالبات الصف التاسع األساس ي الدافعية نحو تصميم وحدة تعليمية قائمة على الذكاء املتعدد في ما أثر 

 :فرضيات الدراسة

يوجد   • )ال  إحصائية  داللة  ذو  في  بين (  α=0.05فرق  والضابطة  التجريبية  الدراسة  إلى    متوسطي درجات  مجموعتي  ُيعزى  التعلم  نحو  الدافعية 

 طريقة التدريس )الذكاء املتعدد، الطريقة االعتيادية(.     

   :أهمية الدراسة

في   والتعليم  التربية  لوزارة  العامة  واألهداف  التربوي  التطوير  واقع  من  أهميتها  الدراسة  هذه  والنتاجاتتستمد  ملنهاج    األردن  والخاصة  العامة 

بين النظري والعملي الفيزياء، كما أنها تأتي متزامنة مع التوجهات العاملية الحديثة حول أهمية تطوير املناهج الدراسية، وتتمثل أهمية الدراسة في الجان

 )اإلجرائي(. 

، تتمثل أهمية في أنها قدمت وحدة تعليمية مطورة في ضوء نظرية الذكاء املتعدد وتدريسها باستراتيجيات الذكاء املتعدد التي  الجانب النظري ففي  

ب الطلبة في  الطلبة، ومن خالل توفير مناخ تعليمي مالئم يساعد  بين  املختلفة  الفردية  الفروق  الدافعية نحو تراعي  ذاتًيا، وإتاحة  العلمية  املفاهيم  ناء 
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إضافة   البيئة  إل التعلم.  تنمية ذكاء كل متعلم عند توفر  إمكانية  التي يمتلكونها، مع األخذ بعين االعتبار  الذكاء  أنماط  املتعلمين على معرفة  ى مساعدة 

إلى   املناسبة، باإلضافة  الكشف عن  أنالتعليمية  املعلمين في  لهم  ه ساعدت  التعامل معهم، كما توفر  املتعلمين، وبالتالي تحديد كيفية  مهارات وقدرات 

 الفرصة للتعرف على العديد من استراتيجيات التدريس والتقويم التي تهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة.

من حيث ارتباطها باستراتيجيات نظرية الذكاء املتعدد.    كما قدمت نتائج الـدراسـة رؤيـة أولية حول استراتيجيات التعليم التي يستخدمها املعلمون 

 مما سيؤكد أو ينفي بضرورة تطوير الكتب ملواكبة املستجدات التربوية والعلمية السريعة. 

البيئ التعلم، بشكل عام وعلى  الدافعية نحو  تنمية  املتعدد وأثرها على  الذكاء  أهمية  إطار عام حول  الدراسة مّهدت إليجاد  نتائج  التربوية وأن  ة 

 األردنية على وجه الخصوص. 

وفير أدوات بحثية متعلقة بالذكاء املتعدد والدافعية نحو التعلم، والتي سيستفيد فإن أهمية الدراسة تتمثل في ت أما الجانب العملي )اإلجرائي(،  

ين على إعداد املناهج وتطويرها واالهتمام بالذكاء املتعدد ويمكن استخدامها في دراسات علمية مستقبال، وكما أنها قد تلفت انتباه القائم  الباحثون منها  

 ئج أفضل.والدافعية نحو التعلم بشكل أوسع وبالتالي تدريب املعلمين وإعطاء دورات منظمة لها واإلسهام في تقدم كل من املعلمين والطلبة نحو نتا

 حدود الدراسة ومحدداتها:

 اآلتية:نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود 

الدراسة  حد • تناولت  التعلم لدى  تصميم  ود موضوعية:  الدافعية نحو  تنمية  املتعدد وأثرها في  الذكاء  الفيزياء قائمة على  وحدة تعليمية في كتاب 

 الصف التاسع األساس ي. 

 ربد. إ حدود مكانية: تم تطبيقها على طالبات الصف التاسع في مدرسة الدير للثانوية للبنات في محافظة  •

 .2019/2020ن العام الدراس ي حدود زمانية: طبقت خالل الفصل الدراس ي الثاني م •

 أما املحددات املتعلقة بأداة الدراسة فتمثلت باآلتي: 

 دقة إجابات طلبة الصف التاسع األساس ي على أدوات الدراسة املستخدمة.  •

 ثبات أدوات الدراسة وصدقها. •

 درجة تمثيل العينة للمجتمع. •

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 الدراسة العديد من املصطلحات، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لكل منها:تتضمن هذه 

 . (Gardener, 1983: 5)مجموعة من املهارات تمكن الفرد من حل مشكالته، وتتكون من ثمانية ذكاءات الذكاء املتعدد: 

: مجموعة من األنشطة املطور واستراتيجيات التدريس املستخدمة في ضوء  
ً
أنماط الذكاء املتعدد التي افترضها جاردنر والتي تستخدم في تعرف إجرائيا

 اكتساب املفاهيم العلمية وتحسين الدافعية نحو تعلم العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساس ي.

، واملحافظة عليه، وإيقافه  السلوك املوجه نحو هدف، وصيانته  إثارة لى عملية أو سلسلة من العمليات التي تعمل على  إ يشير مفهوم الدافعية    :الدافعية

 
ً
 . (Taylor et. Al, 1982)أخيرا

:وتعرف 
ً
 التي يحصل عليها املستجيب على مقياس الدافعية املستخدم ألغراض هذه الدراسة.  بالدرجة إجرائيا

)  كتاب الفيزياء:  الدراس ي  العام  املدرسية، في  املناهج والكتب  إدارة  األردن صادر عن  التاسع في  الجزء  م2020-2019املقرر للصف  إلى جزأين،  ( مقسم 

 ( صفحة.105( صفحة، والجزء الثاني ويبلغ عدد صفحاته )134األول ويبلغ عدد صفحاته )

العليا في  الصف التاسع األساس ي الصفوف األساسية  الطلبة في : هو أحد  العاشر األساس ي، وأعمار  إلى  األول األساس ي  الصف  تمتّد من  األردن، والتي 

 ( سنة.15-14هذه املرحلة تتراوح ما بين )

 الدراسات السابقة:

 :قام الباحثون بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، وكان من أهمها

)  دراسة • أثر    (2005العموري  تقص ي  إلى  هدفت  امل  استراتيجياتدراسة  الذكاء  نظرية  على  القائمة  الدراس ي التدريس  التحصيل  في  تعدد 

الدراسة من ) العام، وتكونت عينة  التعليم  العاشر من  الصف  الكيمياء لدى طالبات  الكبرى  120واالتجاهات نحو  ( طالبة من مدرسة خديجة 

( طالبة تم 60من )إلى مجموعتين؛ مجموعة تجريبية تكونت    الدراسةالحلقة الثانية منطقة الباطنية شمال. وقد قسمت عينة    -للتعليم األساس ي

، وللتعرف على  االعتيادية( طالبة، وقد تم تدريسها وفًقا للطريقة 60نظرية الذكاء املتعدد، ومجموعة ضابطة تكونت ) الستراتيجياتتدريسها وفًقا 

لكيمياء، وتوصلت الدراسة  قدرات الذكاء املتعدد لدى طالبات عينة الدراسة، تم استخدام أداة ملسح الذكاء املتعدد، ومقياس لالتجاهات نحو ا 
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على   املجموعتين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  التحصيلإلى  املجموعة    متغير  لصالح  الكيمياء  مادة  نحو  االتجاهات  ومتغير  الدراس ي 

 التجريبية، ووجود تحسن دال إحصائًيا في اتجاهات طالبات املجموعة التجريبية عند التطبيق البعدي ملقياس االتجاهات. 

املشكلة    (2008وفي دراسة حسين) • تنمية مهارات حل  املتعدد في  الذكاء  أنشطة  العلوم باستخدام  لتعليم  الكشف عن فعالية برنامج  إلى  هدفت 

( طالًبا من طلبة الصف الثاني متوسط، وقسمت 66وبعض عمليات العلم األساسية في اململكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )

إ  تجريبية  العينة  املتعدد،   دراسةلى مجموعتين  الذكاء  نظرية  في ضوء  الباحث  أعده  الذي  البرنامج  باستخدام  العلوم  )الحركة( من مقرر  وحدة 

، حيث أجرى الباحث اختباًرا للتحصيل وعمليات العلم وحل املشكالت قبل املعالجة وبعدها. االعتياديةومجموعة ضابطة درست باالستراتيجية  

الستخدام أنشطة الذكاء املتعدد في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم األساسية ومهارات حل    تربوية الدراسة أن هناك فعالية    أظهرت نتائج 

التعلمية   األدلة  من  بنماذج  املتوسطة  املدارس  بدعم  الدراسة  وأوصت  الضابطة،  باملجموعة  مقارنة  التجريبية  املجموعة  طلبة  لدى  املشكلة 

 دام أنشطة الذكاء املتعدد، وبأسلوب حل املشكالت. للتدريس باستخ

  إيجابي  اتجاه   تكوين  في  املتعددة   الذكاءات  تيجيةا ستر ا   وفق  التدريس  أثر   إلى  للتعرف  هدفت  سةرا د  (2014)  نياوالزهر   الصميلي  من  كل   جرتأو  •

  للبنات،  ن بستاال  مدرسة  من  ( طالبة 70)  من   سةا ر دال  عينة  وتكونت  املكرمة،  مكة  بمدينة   متوسط  الثاني  الصف   طالبات   لدى   العلوم   مادة   نحو

  وتوصلت  العلوم،  مادة   نحو  الطالبات  اتجاه   تحديد  ومقياس  جاردنر،  تصنيف  حسب  املتعددة   الذكاءات  ملسح  أداة   أداتان:  سةرا الد  في  استخدم

  يؤثر املتعددة  الذكاءات تيجياتا ستر ا  استخدام أن إلى سةا الدر 
ً
 .العلوم مادة  نحو إيجابي اتجاه  تكون  في إيجابا

   املتعددة   الذكاءات  أكثر  على  التعرف  بدراسة هدفت إلى  (2016وقامت البالدي ) •
ً
 جدة،   محافظة  في  العليا  االبتدائية  املرحلة  طالبات  لدى   شيوعا

عينة  استجابات  متوسطات   بين   اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق   عن  والكشف  ( املستقلة  للمتغيرات  تعزى   املتعددة   للذكاءات  الدارسة  أفراد 

 بين   اإلحصائية  الداللة  ذات  العالقة  عن  والكشف  ،))متوسط  مرتفع،( الرياضيات  في  التحصيل  ،)سادس  خامس،  رابع، ( الدراس ي  الصف

  الوصفي   املنهج  الدراسة  اتبعت  الرياضيات،  في  الدراس ي  التحصيل  ومستوى   املتعددة   للذكاءات  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسطات

  الكلية   الدرجة  أن  النتائج  وأظهرت  .طالبة (105) الدراسة  عينة  توبلغ   البيانات،  لجمع  كأداة   املتعددة   الذكاءات  مقياس  وطبقت  التحليلي،

  جاء  ثم  ،)موسيقي( الذكاء  تاله   ،)رياض ي /منطقي( الذكاء  تاله   ،)اللغوي / اللفظي ( للذكاء   أعالها  وجاء  ) متوسطة ( بدرجة   جاءت   املتعددة   للذكاءات

  كما   ،)طبيعي( الذكاء  جاء   وأخيًرا   ،)مكاني /بصري  ( الذكاء  تاله   ،)ذاتي /شخص ي(   الذكاء  تاله   ،)االجتماعي( الذكاء  تاله   ،)حركي /جسمي ( الذكاء

ة   ذات فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت
ّ
 ملتغير  تعزى   املتعددة   للذكاءات  الدراسة  في  املشاركات   الستجابات  الحسابية  املتوسطات  بين   إحصائية  دالل

ة ذات فروق جودو  عدم النتائج وكشفت ،)سادس خامس، رابع، ( الدراس ي الصف
ّ
  املشاركات  الستجابات الحسابية املتوسطات بين إحصائية دالل

  ) الكلية الدرجة طبيعي، ،موسيقي ذاتي، /شخص ي االجتماعي، حركي، /جسمي اللغوي، /اللفظي( الذكاءات ملستوى  الدراسة في
ً
  مستوى   ملتغير تبعا

ة  ذات  فروق   وجود   النتائج  وأظهرت.بالرياضيات  التحصيل
ّ
 ملستوى   الدراسة  في  املشاركات  الستجابات   الحسابية  املتوسطات   بين  إحصائية   دالل

 مرتفعي  فئة  لصالح   الفروق  وجاءت  ،)متوسط  مرتفع، (بالرياضيات  التحصيل  مستوى   ملتغير  تبًعا) مكاني /بصري   رياض ي، /منطقي (الذكاءات

ب  )  مكاني /بصري   رياض ي،  /منطقي (الذكاءات  بين  إحصائية  داللة  ذات) موجبة (ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  ،كما  الرياضياتالتحصيل 

 الرياضيات. في التحصيل وبين

إلى تصميم برنامج تدريس ي قائم على استراتيجية الذكاءات املتعددة وقياس أثره في التحصيل مادة الفيزياء   هدفتبدراسة    (2018وقام القفيلي ) •

( طالًبا وطالبة من الصف األول الثانوي بمحافظة حضرموت، وتم  103)    وتنمية االتجاه نحو املادة ومعلمها، وتم اختيار عينة قصدية بلغ حجمها 

املت الذكاءات  مقياس  الدراسة استخدام  وأظهرت  نهائي،  تحصيلي  واختبار  قبلي  تحصيلي  واختبار  ومعلمها،  املادة  نحو  االتجاه  ومقياس  عددة، 

التحصيلي  االختبار  في  والضابطة  التجريبية  املجموعة  درجات طلبة  بين متوسط  إحصائية  داللة  توجد فروق ذات  أهمها:  النتائج  مجموعة من 

فيزياء ومقياس االتجاه البعدي نحو معلم الفيزياء لصالح املجموعة التجريبية، وتوجد فروق ذات داللة  البعدي ومقياس االتجاه البعدي نحو ال

التحصيلي البعدي لصالح  إحصائية بين متوسط درجات املجموعة التجريبية والضابطة ذكور واملجموعة التجريبية والضابطة إناث في االختبار 

املجموعتين، وكما ال   اإلناث في  املجموعة  مجموعة  التجريبية والضابطة ذكور وبين متوسط درجات  املجموعة  بين متوسط درجات  توجد فروق 

املجموعة   الضابطة ذكور ومتوسط درجات  املجموعة  بين متوسط درجات  وتوجد فروق  الفيزياء،  مادة  نحو  االتجاه  في مقياس  إناث  التجريبية 

اإل  لصالح  الفيزياء  مادة  نحو  االتجاه  مقياس  في  التجريبية إناث  املجموعة  درجات  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  كما  ناث، 

لة والضابطة ذكور وبين متوسط درجات املجموعة التجريبية والضابطة إناث في مقياس االتجاه نحو املعلم لصالح الذكور، وتوجد عالقة ذات دال

 وال توجد عالقة بين االتجاه البعدي نحو املادة واالتجاه والبعدي نحو املعلم. إحصائية بين التحصيل النهائي واالتجاه البعدي نحو املعلم، 

الثامن األساس ي في  إ بدراسة هدفت    (2011وقام العناقرة ) • الصف  العلوم وتدريسها لطلبة  لى استقصاء فاعلية وحدة تعليمية مطورة من مقرر 

( طالب وطالبة من مدارس الحكومية 136ليات العلم. تكونت عينة الدراسة من )ضوء نظرية الذكاءات املتعددة في اكتساب املفاهيم العلمية وعم

لى مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. استخدمت الدراسة مقياس مكانزي ملسح الذكاء املتعدد. وأظهرت النتائج وجود  إ تم تقسيمهم  
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متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات  اختب أ فروق  على  الدراسة  عينة  التدريس  فراد  استراتيجية  متغير  ألثر  تعزى  العلمية  املفاهيم  اكتساب  ار 

فراد عينة أ لصالح استراتيجية الذكاء املتعدد. وعدم وجود فروق تعزى للجنس والتفاعل بينهما. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

 وجود فروق تعزى للتفاعل بين الجنس واالستراتيجية.  ، وعدمء املتعددتغير استراتيجية الذكاالدراسة على اختبار التفكير الناقد تعزى ألثر م

بدراسة هدفت إلى دراسة نمط الذكاءات املتعددة، وسمات الشخصية ومهارات التفكير الناقد لدى الطالب    ( Lee et al., 2012ن ) وآخرو وقام لي   •

ماليزي في  العالي  الدراس ي  التحصيل  ذوي  الثانوية  املرحلة  طالب  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  ماليزيا؛  في  العالي  الدراس ي  التحصيل  ا؛  ذوي 

  90ب؛ واعتمد الباحثون على النهج الكمي االستطالعي القائم على استبانة الذكاءات املتعددة املكونة من  ( طال1268وتكونت عينة الدراسة على )

 فقرة ملعرفة نوعية ذكاء الطلبة؛ ومقياس مايرز بريجز للتعرف على سمات الشخصية لدى الطلبة، واختيار واتسون لتقدير لتفكير الناقد. 

 : الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة

ات الصف أتبع الباحثون املنهج شبه التجريبي في تصميم وحدة تعليمية قائمة على الذكاء املتعدد وأثرها في تنمية الدافعية نحو التعلم لدى طالب

 التاسع األساس ي. 

 :مجتمع الدراسة

الطيبة والوسطية، والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف التاسع األساس ي في املدارس التابعين ملديرية التربية وا  لتعليم للواءي 

 (. 2020-2019( طالبة حسب إحصائيات قسم التخطيط التربوي في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، للعام الدراس ي )726عددهن )

 : عينة الدراسة

( من  الدراسة  عينة  طالبة42تكونت  الطيبة   (  لواءي  والتعليم  التربية  مديرية  للبنات  الثانوية  الدير  مدرسة  في  األساس ي  التاسع  الصف  من 

لتجريبية  والوسطية، تم اختيارهم بالطريقة املتيسرة، وتم اختيار الشعبتين بشكل عشوائي، كما تم استخدام التعيين العشوائي في تحديد املجموعة ا 

الت املجموعة  الوحدة  والضابطة. حيث درست  الضابطة  جريبية  املجموعة  املتعدد، ودرست  الذكاء  القائمة على  بالطريقة االعتيادية، وبذلك التعليمة 

اختيار عينة الدراسة من نفس املنطقة لضمان  20( طالبة، واملجموعة الضابطة )23تكونت املجموعة التجريبية من ) الباحثون على  ( طالبة، وحرص 

اال املستوى  في  التفاوت  )عدم  العمرية  الفئة  من  التأكد  على  حرصت  كما  للطالبات،  والثقافي  واالجتماعي  عدم  15-14قتصادي  من  للتحقيق  سنة   )

 ن املجموعتين التجريبية والضابطة.التفاوت في العمر بي

 : الدراسة داةأ

 : نحو التعلم كالتالياستخدام مقياس الدافعية  فرضياتها تم ابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من لإلج

 : مقياس الدافعية نحو التعلم

التي تناولت الدافعية   -حسب علم الباحثون   –بإعداد مقياس الدافعية نحو التعلم من خالل مسح الدراسات والبحوث السابقة    قام الباحثون 

املكونات   ثم تم حصر  ومن  املقياس عليها،  بناء  تم  التي  األبعاد  تحديد  التعلم، مما ساعد على  في نحو  املشتركة  والعناصر  التعلم،  لدافعية  األساسية 

 الدراسات السابقة، وقام الباحثون باختيار املناسب منها للمرحلة العمرية املستهدفة من أبعاد وفقرات.
 :صدق املحتوى 

 من األساتذة واملدرسين املختصين في الجامعات  8بعرض املقياس على )  وللتأكد من صدق املحتوى قام الباحثون 
ً
، في علم النفس األردنية( محكما

انتمائها   ومدى  الفقرات،  وضوح  مدى  على  التعرف  بهدف  العربية،  واللغة  واملناهج،  النفس ي،  والقياس  ودقة إ التربوي،  للمقياس،  الرئيسة  األبعاد  لى 

وقد أشار املحكمون ،  ( سنة طالبات الصف التاسع األساس ي15-14العمرية املستهدفة في الدراسة )للفئة    ومالئمتهاالصياغة اللغوية، وسهولة الفقرات 

 يسمح باستخدام املقياس في هذه الدراسة.وتم اعتماد الف
ً
املقياس للكشف عن الدافعية نحو تعلم الفيزياء، وأعتبر ذلك مؤشرا قرات التي إلى مناسبة 

 . ( من املحكمين80أجمع عليها )%

 : البناء صدق 

 ( ذلك. 1بحساب معامل االرتباط )بيرسون( لكل فقرة من فقرات املقياس بالدرجة الكلية للمقياس ويوضح الجدول ) قام الباحثون 
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 ارتباط بيرسون لكل فقرة من فقرات املقياس مع بالدرجة الكلية للمقياس معامالت :(1) جدول 

رقم  

 الفقرة

معامل االرتباط بالبعد الذي  

 ليه إتنتمي 

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  

 الكلية للمقياس 

رقم  

 الفقرة

معامل االرتباط بالبعد الذي  

 ليه إتنتمي 

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  

 للمقياس الكلية 

1 0.42 0.41 2 0.46 0.54 

3 0.62 0.52 4 0.44 0.62 

5 0.71 0.49 6 0.54 0.52 

7 0.43 0.46 8 0.46 0.44 

9 0.44 0.38 10 0.61 0.37 

11 0.46 0.45 12 0.51 0.29 

13 0.38 0.61 14 0.43 0.45 

15 0.54 0.51 16 0.44 0.34 

17 0.38 0.47 18 0.54 0.37 

19 0.45 0.61 20 0.71 0.39 

21 0.51 0.52 22 0.48 0.46 

23 0.72 0.46 24 0.56 0.51 

25 0.39 0.48 26 0.47 0.61 

27 0.42 0.42 28 0.45 0.55 

29 0.38 0.48 30 0.62 0.58 

( وتعتبر هذه  0.72-0.38تراوحت ما بين ) والعالمة الكلية للمقياس الدافعية( أن قيم معامل االرتباط بين فقرات مقياس 1يالحظ من الجدول )

 القيم مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة. 

 : ثبات مقياس الدافعية نحو تعلم الفيزياء

فا وبلغت قيمة معامل الثبات  ألمعامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ    باستخراج دالالت الثبات باستخدام طريقتين:  قام الباحثون 

( طالبة من 30عينة الدراسة مكونة من )  بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج حثون  البا  قامحيث  االختبار:  عادة  وإ االختبار    (. وطريقة 0.91)

وتم   األساس ي،  التاسع  الصف  مض ي  إ طالبات  بعد  املقياس  تطبيق  يوم14)عادة  االرتباط (  معامل  وبلغ  التطبيقين  بين  االرتباط  معامل  حساب  وتم   ،

 بين التطبيقين.  (0.84)

 :الدراسة متغيرات

  اشتملت الدراسة على عدد من املتغيرات والتي يمكن تصنيفها على النحو االتي:   

 املتغير املستقل: وتتألف من متغير مستقل واحد وهو استراتيجية التدريس ولها مستويان: •

 التدريس )بواسطة الذكاء املتعدد(. .1

 التدريس بالطريقة التقليدية )الطريقة االعتيادية(. .2

 .لدافعية نحو تعلم الفيزياءا املتغير التابع:  •

 : تكافؤ مجموعتي الدراسة في مقياس الدافعية نحو التعلم

ينة  للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في مقياس الدافعية نحو التعلم القبلي، حسب املتوسطان الحسابيان، واالنحرافان املعياريان، ألداء ع

 ملجموعتي الدراسة )التجريبية الضابطة(الدراسة القبلي على  
ً
 t-test)استخدم اختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين  و ،  مقياس الدافعية نحو التعلم تبعا

for Two Independent Test)( 2، للمقارنة بين متوسطي درجات املجوعتين كما هو مبين في الجدول.) 

 نتائج اختبار )ت( ملقارنة املتوسطات الحسابية ألداء عينة الدراسة القبلي على مهارات التفكير التأملي : (2دول )ج

املتوسط   املجموعة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة

 "ت" 

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية 

 0.634 40 0.478 0.229 1.845 التجريبية 

    0.217 1.771 الضابطة 

( وهي أكبر من مستوى الداللة  0.534) ( بداللة إحصائية0.488بلغت ) ن قيمة )ت( للمجموعة التجريبية( يلحظ أ 2وبالنظر إلى نتائج في الجدول )

، بمعنى تكافؤ )تحقق الضبط التجريبي( مجموعتي الدراسة على(، وتشير  α=0.05إحصائية )
ً
مقياس الدافعية نحو   إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا

 . التعلم 
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 : الوحدة التعليمية

 تم تطوير الوحدة التعليمية وفق نظرية الذكاءات املتعددة كاآلتي:  •

الوحدة   • واختيار  املتعددة،  الذكاءات  أداة مسح  تطبيق  األساس ي  تم  التاسع  للصف  املدرس ي  الكتاب  امليكانيكا من  وهي وحدة  املناسبة  التعليمية 

 وتمثلت مبررات اختياره باآلتي:  2019/2020للعام الدراس ي 

أنو  • للمادة مع  العلمي  املحتوى  الالحقة، وانسجام  الصفوف  املوضوعات في  بالعديد من  ارتباطها  للطلبة  الهامة  الوحدات  الوحدة من  اع  تعد هذه 

للمثابرة وتحقيق العالية  الدافعية  التعليمية  الوحدة  األولي(، وتحتاج  )الكشف  املتعددة  الذكاءات  نتائج ألداة مسح  املتعدد حسب  نتائج    الذكاء 

 مرضية، وتحقق الطالبات مستويات ونتائج تحليلية عالية.

ف محاكاة، ومذكرات تدريسية مبنية على أنواع الذكاءات األكثر  إعادة صياغة الوحدة التعليمية على شكل أوراق عمل، وأنشطة تعليمية، ومواق •

 عند الطالبات، حيث اشتملت املذكرات على اإلجراءات والخطوات التي يتبعها املعلم في التدريس. 
ً
 انتشارا

 مذكرات تدريس: 8اشتملت الوحدة التعليمية على 

 نتهاء من تدريس الوحدة التعليمية. الهدف: ويبين الغاية التي يتوقع من الطالبات تحقيقها بعد اال  •

 النتاجات التعليمية/التعلمية: وتحتوي على األهداف السلوكية التي يتوقع تحقيقها بعد تدريس الوحدة. •

 املواقف التعليمية: وتشمل كافة املواقف التي تتضمنها الوحدة التعليمية.  •

املراجع، والرسوم، والخرائط، وامل • املرجعية: وتشمل كافة  املعلم لتحقيق  املواد  الطالبات ويوظفها  لها  اإللكترونية، والتي تعود  جسمات، واملواقع 

 أهداف الدرس. 

 التعلم السابق: ويضم كافة املعلومات التي سبق أن تعلمتها الطالبات ولها تأثير مباشر على فهم املحتوى الجديد.  •

 تخدمها املعلم في األنشطة.املواد واألدوات املستخدمة: وتضم كافة األدوات التعليمية التي يس •

خطوات الدرس: وتشمل طرق العرض )مرحلة التهيئة، ومرحلة التقديم، مرحلة التطبيق( بحيث يكون هناك نشاط على األقل لكل نوع من أنواع   •

 الذكاءات الشائعة لدى الطالبات.

وعددها   • طالبة  بكل  الخاصة  العمل  أوراق  ويشمل  الطالب:  ا   8سجل  األنشطة  تضم  على  مذكرات  وتحتوي  بها  القيام  الطالبة  على  يجب  لتي 

 النشاط، واألداة املستخدمة، والهدف، واالستنتاجات، والتقويم. 

 : أسس بناء الوحدة التعليمية 

ة  عليتستند الوحدة التعليمية على مجموعة من األسس واملبادئ الخاصة بنظرية الذكاءات املتعددة، مع مراعاة توفر السياقات االجتماعية التفا •

، وتوظيف  لعمليات الالزمة لعمليات التعلم والتعليم، واألخذ بمبدأ البنائية في عملية التعلم، من حيث اعتماد التعلم الالحق على التعلم السابق

الباحثون بمراعاة   املعلم، والطالبة. وقام  أدوار محددة لكل من  املطورة على تحديد  التعليمية  الوحدة  السابقة، كما تدور  األتية الخبرات  األمور 

 عند بناء الوحدة التعليمية: 

معظ • يمتلكنها،  التي  الذكاء  وأنماط  وقدراتهن  ميولهن  في  الطالبات  تختلف  املتعددة،  الذكاءات  أنماط  من  نمط  كل  في  قدرات  لديها  طالبة  م  كل 

 في اختالف أنما
ً
 هاما

ُ
ط الذكاء املتعدد لدى الطالبات، استخدام نمط الطالبات يطورن كل ذكاء إلى مستوى عال من الكفاءة، الخبرات تلعب دورا

 وحدة واحدة، يمكن تقوية أنماط الذكاء الضعيفة،
ً
  من أنماط الذكاء قد يطور استخدام نمط آخر من أنماط الذكاء، أنماط الذكاء تعمل سويا

 تعليمية غنية بالذكاءات املتعددة. وتعزيز أنماط الذكاء القوية لدى الطالبات من خالل أنشطة تعليمية مناسبة، أهمية بناء مناهج 

   :صدق الوحدة التعليمية 

 من أهل االختصاص والخبرة في الجامعات األردنية، ووزارة التربية والتعليم، بهدف 8للتحقق من صدق الوحدة التعليمية تم عرضها على ) •
ً
( محكما

الواردة   العلمية  املعلومات  ودقة  اللغوية،  الصياغة  املحتوى التأكيد على:  الدراس ي، مدى شمولية  الطالبات  ملستوى  ومناسبتها  فيها، وسالستها، 

 للمادة العلمية، ومدى انسجام النشطة مع أنواع الذكاءات املتعددة. ومناسبة األهداف واألنشطة، والتدريبات، وأوراق العمل املعدة. 

 : زمن تنفيذ الوحدة التعليمية 

• ( بمعدل  األسبوع  في  بواقع خمس حصص  أسابيع  أربعة  ملدة  التعليمية  الوحدة  تنفيذ   من  45استمر 
ً
اعتبارا وذلك  دراسية،  لكل حصة  ( دقيقة 

 في الفترة من  2019/2020بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 
ً
 م  5/3/2020ولغاية  8/2/2020وتحديدا
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 النتائج: 

: عرض  
ً
التعلم لدى   الدافعية نحو تصميم وحدة تعليمية قائمة على الذكاء املتعدد في  ما أثر  النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول:  ومناقشة  أوال

 ؟طالبات الصف التاسع األساس ي

متوسطي درجات  مجموعتي   بين(  α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )لإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من صحة الفرضية املتعلقة به:  

 الدافعية نحو التعلم ُيعزى إلى طريقة التدريس )الذكاء املتعدد، الطريقة االعتيادية(.  الدراسة التجريبية والضابطة في

التعليم في الدافعية نحو  املعيارية ملقياس  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السابق تم حساب  الفرض  القبلي والبعاالختبار    لقياسين 
ً
تبعا دي 

 ( يوضح ذلك. 3، والجدول )لطريقة التدريس )الذكاء املتعدد، االعتيادية(

افات   املتوسطات :(3جدول )  لقياسين القبلي والبعدي ملجموعتي الدراسة ا  فيالدافعية نحو التعلم   ملقياس املعياريةالحسابية واالنحر

 

 املجموعة 

 القياس البعدي  القياس القبلي 

 االنحراف   املتوسط   االنحراف   املتوسط  

 املعياري  الحسابي املعياري  الحسابي

 0.30803 2.9864 0.22992 1.8455 التجريبية 

 0.34877 2.0667 0.21799 1.7717 الضابطة 

( الجدول  املتعدد، 3يتضح من  بالذكاء  التي درست  التجريبية  املجموعة  القبلي والبعدي ألداء طالب  الحسابي  املتوسط  بين  ( وجود فرق ظاهري 

الفروق الظاه رية ذات  ووجود فروق ظاهرية بين املتوسط الحسابي البعدي ألداء مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية. وملعرفة فيما إذا كانت هذه 

   ( للقياس البعدي للدافعية نحو التعلم T-test Independent Sampleتم استخدام اختبار )  داللة إحصائية،
ً
بعد    للمجموعة )تجريبية، ضابطة(  وفقا

 (:3تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وفيما يلي عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول )

افات املعيارية  :(4جدول ) للكشف عن الفروق بين أفراد املجموعتين   (T-test Independent Sampleواختبار ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 القبلي لديهم أثر القياسبعد تحديد  )التجريبية، والضابطة( في مقياس الدافعية )البعدي(

الداللة   ( Tقيمة ) العدد املعياري االنحراف  املتوسطات الحسابية  املجموعة  املجاالت 

 اإلحصائية 

مربع إيتا 
2η 

 7.808 22 0.64993 2.9455 التجريبية  الكفاءة الذاتية 

 

0.000 

 

0.875 

 20 0.34580 1.6800 الضابطة

 5.554 22 0.63899 3.0545 التجريبية  استراتيجيات التعلم الفاعلة 

 

0.000 

 

0.847 

 20 0.53351 2.0400 الضابطة

 1.359 22 0.93942 2.7182 التجريبية  قيمة تعلم الفيزياء 

 

0.182 

 

0.421 

 20 0.62543 2.3800 الضابطة

 3.760 22 0.81972 2.7364 التجريبية  هدف األداء 

 

0.001 

 

0.678 

 20 0.42688 1.9700 الضابطة

 1.766 22 0.42974 3.3909 التجريبية  هدف اإلنجاز 

 

0.000 

 

0.758 

 20 0.36864 1.9300 الضابطة

 3.355 22 0.68881 3.0727 التجريبية  تحفيز بيئة التعلم 

 

0.002 

 

0.677 

 20 0.60751 2.4000 الضابطة

 9.075 22 0.30803 2.9864 التجريبية  الدافعية ككل )بعدي( 

 

0.000 

 

0.925 

 20 0.34877 2.0667 الضابطة

 للمجموعة  ( ملجاالت الدافعية نحو التعلم α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4الجدول )يتضح من  
ً
)تجريبية،   وفقا

، مما يعني وجود أثر في تنمية الدافعية نحو التعلم 0.000( بداللة إحصائية مقدارها )9.075ضابطة(، فقد بلغت قيمة )ت( )
ً
(، وهي قيمة دالة إحصائيا

 تعزى لطريقة التدريس.

سرت قيمة  مجاالت الدافعية نحو التعلم ( أن حجم أثر  4كما يتضح من الجدول )
َ
؛ فقد ف

ً
( من التباين %92.5( ما نسبته )2ηمربع أيتا )  كان كبيرا

فسر )املتنبئ به( في املتغير التابع وهو 
ُ
 تعزى لطريقة التدريس. طالبات الصف التاسع األساس يتنمية الدافعية نحو التعلم لدىامل

املتعدد   الذكاء  استراتيجية  أن  إلى  ذلك  يعزى  وجعلهم  ولدوقد  الطلبة،  لدى  االستطالع  حب  استثارة  طريق  عن  الطلبة  لدى  داخلية  دافعية  ت 

وتصميم مهما وقدراتهم،  الطلبة وخصائهم  تحديد حاجات  املعلمين على  دافعية ساعدت  لديهم  ولدت  كما  للتعلم،  أكثر  واقتدار  بفعالية  ت  يشعرون 

الفعالة   املشاركة  على  لتلبيتها، وحفزتهم  واالحتفاظ  تعليمية مناسبة  لتحقيقها،  والسعي  بأنفسهم  التعلم  أهداف  الطلبة على وضع  بها، كما ساعدت 

الفردية بتوقعات عالية ولكن واقعية تنسجم مع قدراتهم وتنوعهم لدافعهم نحو النجاح، كما ساعدت استراتيجية الذكاء املتعدد على مراعاة   الفروق 
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قد يعزى ذلك أيضا إلى دور املعلم في إثارة الدافعية الخارجية لدى الطلبة عن طريق استراتيجية الذكاء بين الطلبة، وتراعي تنوع دوافعهم نحو التعلم. و 

دى إلى زيادة املتعدد ودورها في عملية التعليم، وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن الطلبة تفاعلوا مع هذه الطريقة بشكل أفضل من الطريقة االعتيادية مما أ 

 بر من الطريقة االعتيادية وظهور هذه النتيجة. الدافعية لديهم بشكل أك 

( التي هدفت تقص ي أثر استخدام برنامج تدريس ي قائم على دمج الذكاءات املتعددة وأنماط 2014أبو حسين )وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  

طالبات املرحلة األساسية في وكالة الغوث الدولية، والتي أظهرت التعلم في فهم املفاهيم العلمية والقدرة على حل املشكالت والدافعية لتعلم العلوم لدى 

 ضابطة. وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطالبات على مقياس الدافعية لتعلم العلوم لدى أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال

استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة في تحسين دافعية وتحصيل ( التي هدفت التعرف على أثر Bender,2002برندر)كما واتفقت مع دراسة 

 الطلبة، والتي أظهرت النتائج تحسن مستوى تحصيل الطلبة، ودافعيتهم نحو التعلم. 

على مدى   ( التي هدفت التعرف على أثر استخدام نظرية الذكاء املتعدد وبرنامج تدريبي املوهوبينVivona, 2001فيفونا )وقد اختلفت مع دراسة  

ا  القائمة على أساس  املوهوبين  الطلبة  التعلم، والتي أظهرت توقعات معلمي  الدراس ي ودافعيتهم نحو  للمنهاج والتحسن في تحصيلهم  لذكاءات إدراكهم 

 العادية.  املتعددة ليس لها أهمية في التأثير في املناهج املدرسية وعلى دافعية الطلبة املوهوبين وتحصيلهم أكثر من مستوى البرنامج

 : التوصيات

 في ضوء ما تقدم من عرض ومناقشة النتائج فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات:

املتعدد .1 الذكاء  التدريس  استراتيجية  املعلمين على استخدام  الدافعية نحو    حث  تنمية  الفيزياء، بدال من االعتماد على االستراتيجيات والطرق في 

 التقليدية. 

 دراسة مشابهة لهذه الدراسة مع االختالف في العينة املختارة غير التي استخدمت في هذه الدراسة وهم طلبة الصف التاسع األساس ي.إجراء  .2

استراتيجية .3 دور  الفيزياء عن  تدريس  أمام مشرفين  الصورة  نتائجها، ووضع  لالستفادة من  اململكة  الدراسة على جميع مدارس  نتائج هذه    تعميم 

 كاء املتعدد في العملية التعليمية. التدريس الذ

 املراجع:

 :
ً
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Abstract: This study aimed at designing an educational unit based on multiple intelligence and its effect on 
developing the motivation towards learning among students of the ninth grade, the study sample consisted 
of (42) students from the ninth grade of basic education in the monastery of the secondary school for girls 
for the Directorate of Education, the two branches of kindness and middle. The study used the semi-
experimental approach, by designing the experimental group that studied the educational unit based on 
multiple intelligence, and a control group that studied the regular educational unit, and the results of the 
study showed that there were statistically significant differences in the areas of motivation towards learning 
according to the group (experimental, control), the value of (T (9,075) with a statistical significance of 
(0,000), which means that there is an effect on the development of motivation towards learning due to the 
method of teaching, and showed that the magnitude of the impact of the areas of motivation towards 
learning was large; Explanation (predicted) variance in the dependent variable It is the development of the 
motivation towards learning among students of the ninth grade, attributed to the method of teaching, and the 
study recommended that teachers urge the use of a teaching strategy based on multiple intelligence theory in 
developing the motivation towards learning physics, rather than relying on traditional strategies and 
methods. 

Keywords: educational unit; physics book; multiple intelligence; motivation towards learning; ninth grade. 
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 : قدمةامل

العلم  العصر،   هذا  سمات من سمة املستمروالتطوير   التعلم  أصبح املستمد في أصوله من طبيعة  العلوم  الذي شهده تدريس  الزائد  واالهتمام 

 للظواهر الطبيعية، واعتبار هذا االهتمام  وعملياته
ً
 من كونها وصفا

ً
والتقدم ، والذي صنف العلوم على أنها تفاعل ديناميكي بين العمليات والنتائج بدال

 ركن
ً
 أساسي  ا

ً
التركيبية،   ا بنيته  الطبيعة  تشمل هذه  بحيث  تميزه عن غيره،  والتي  الخاصة  طبيعته  له  املعرفة  وأن كل فرع من فروع  العلوم،  تدريس  في 

البحث والتفكير)زيتون،   إلى لذا أصبحت  (،120:  2013وطرقه، وعملياته، وأساليب   توفير خالل من الدائم والرقي التطور  تحقيق املجتمعات تسعى 

 ذلك ويتجلى املتغيرة، طبيعة الحياة  مع للتكيف واملرونة القدرة  إلكسابهم  لدى املتعلمين، العلمية واالتجاهات املهارات لتنمية والفنية كانات املاديةاإلم

 . (223: 2009واملعلومات )الزعبي، ارف املع عن البحث في العلمي واستخدام االستقصاء العلمي التفكير ومهارات العلم  العلوم لعمليات مناهج تضمين في

املعلومات واملعارف، وفي ذات    ( Ostlund, 1992: 11وستالند )أ ولقد حدد   الحصول على  األكثر فعالية في  الوسيلة  العلم هي  أن مهارات عمليات 

أن عمليات العلم تستند على البحث العلمي عن طريق االستفسار ومهارات عملية التفكير    (Hackell & Pratt, 1998: 320)  هيكل وبرات  السياق ذكر

)املعرفة(   والتفكير النقدي وكذلك مهارات التفكير العلمي املستخدمة من قبل العلماء، حيث يستقص ي العلماء املعرفة الجديدة ويتوصلون إلى النتائج

نمية االتجاه نحو مادة العلوم والتحفيز على استخدام أسلوب التفكير العلمي، باإلضافة ملساهمتها في تنمية ت  والتي تسمى نواتج العلم ومخرجاته )ومنها

الذ  التعلم  على  القدرة  لديهم  ويصبح  تواجههم  التي  املشكالت  مع  التعامل  على  الطلبة  قدرة  من  وتزيد  الناقد،  والتفكير  اإلبداعي  وذلك    اتي(،التفكير 
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املخبري.   العمل  نحو  باتجاهاتهم  وعالقتها  اليرموك  جامعة  في  العلوم  كلية  طلبة  لدى  العلم  عمليات  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

فقرة،   (40ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، حيث تم جمع البيانات من خالل اختبار عمليات العلم، واملكون من )

( املخبري مكون من  العمل  نحو  اتجاهاتهم  ) (28واستبانة  ووزعت على  اليرموك. 286فقرة،  جامعة  في  العلوم  كلية  طلبة  وطالبة من   
ً
طالبا  )

أنه ال توجد اليرموك متدنية،  العلوم في جامعة  امتالك طلبة كلية  أن درجة  النتائج  الداللة  فروق ذات داللة إحصائية    أظهرت  عند مستوى 

(α=0.05)    العلم تعزى ألثر اختبار عمليات  الطلبة على  الحسابية لعالمات  املتوسطات  املجاالت باستثناء مجال    الجنسفي  التنبؤ،  في جميع 

اإلناثفقد   لصالح  الفروق  داللة جاءت  ذات  توجد فروق  ال  وأنه  املخبري متوسطة،  العمل  نحو  الطلبة  اتجاهات  أن  النتائج  وأظهرت  كما   .

 إحصائية تعزى ملتغير الجنس، وأظهرت النتائج بعدم وجود عالقة ارتباطية بين عمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري. 

 طلبة الجامعة.  ؛العمل املخبري  ؛االتجاهات ؛عمليات العلم الكلمات املفتاحية: 
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تشمل مهارات تعلم الحياة بحيث يستخدمها الطالب املتعلم في التعامل مع مشكالت الحياة اليومية التي قد عمليات العلم، فهي  باستخدام طرقه ومنها  

 (. 13: 2002)زيتون،  تواجهه

 ( أن مهارات عمليات العلم أصبحت  Partick, 2010: 110; Kurtz & Baxter, 2001: 19ويشير بارتيك وكوارتز وباكستر )
ً
   عنصرا

ً
في العلم    رئيسيا

من املالحظة واملنهاج، وذلك لقياس مدى أهمية العلم للجانب الفكري للطالب املتعلم، وكذلك قياس تأثيره من خالل إدراكه للمهارات املكتسبة، بداية  

 إلى مهارات التجريب والنمذجة، وأضاف إلى ذلك )العليان،  وتفسير البيانات والتعريفات اإلجرائية واملتغيرات وصياغة الفرضية و 
ً
 & Lord؛  2010صوال

Orkwiszewski,  2006 بداعي. اإل ( إلى أنه يصبح لدى الطالب املتعلم القدرة على التعلم الذاتي والتفكير 

 في التعلم، ليصبح لديه رغبة كما وتسهل مهارات عمليات العلم عملية تعلم وتعليم العلوم، وتعلم أساليب البحث، وجعل  
ً
 ومشاركا

ً
الطالب نشطا

د، وبهذا يصبح لدى االستمرار في التعلم، وبناء املعرفة واملحافظة عليها وربطها باملعرفة السابقة املوجودة لديه، وتسهم في فهم الظواهر الكونية والوجو 

والتفكي االستفسار  في  واستمرار  ورغبة  ذاتي  ونمو  تعليمي  دافع  تم الطالب  والتي  املعلومات وحفظها،  تلقي   من 
ً
بدال والتحقيق  واالستكشاف  والبحث  ر 

الطالب(، ويعتبر تعلم ال علوم عملية نشطة، التأكيد عليها من قبل املعايير الوطنية للتعليم العلمي في الواليات املتحدة األمريكية، )تشمل العلم لجميع 

الثق مستويات  وزيادة  والبحث  االكتشاف  على  تطوير يركز  من  جزء  باعتباره  العلوم  تدريس  تطوير  ومحاولة  لذلك،  أفضل  فهم  وتحقيق  العلمية  افة 

 (. NSES, 1996: 3التعلم )

فيما والربط  وتبويبها  وتصنيفها،  واملعلومات،  البيانات  في جمع  واملوضوعية  الدقيقة  املالحظة  الطلبة على  في قدرة  العلم  بينها،   وتتمثل عمليات 

بهوفرض   لينتفع  لعمل وسلوك  تحويلها  بل  العلمية  باملعرفة  الطلبة  تزويد  العلوم على  تدريس  يقتصر  وال  لتعميمات،  والوصول  واختبارها،   الفروض، 

واملهار  العلمية،  الجديدة  األفكار  اكتساب  في  ليساعدهم  املعرفة  واكتساب  التعلم،  نحو  واالتجاه  لهم  واالستعداد  الدافع  وتوفير  الالطلبة،  عملية، ات 

 (.34: 2001هللا،  وتوظيفها في مواقف جديدة )عطا

( أن تعلم العلوم يعني بناء املعرفة العلمية من قبل الطالب، عن طريق املالحظة والتجريب والتركيز على مهارات عمليات 125:  2013زيتون )ويرى  

التساؤالت   نفسه  في  يثير  لألشياء  مالحظته  فعند  لها العلم،  التفسيرات  وبناء  عليها  اإلجابة  ويحاول  األسئلة،  ويطرح  األحداث  فيصف  واالستفسارات 

 واختبارها وتبادل أفكاره مع اآلخرين، وبهذا يتطور تفكير الطلبة وفهمهم من خالل جمع الجانب النظري والجانب العملي للعلم. 

 ,Marten & Ger, 2001; Constant, 1995; Gega,1994; Ostlund     2013ن،  وتقسم عمليات العلم كما صنفتها أدبيات التربية العلمية )زيتو 

 ( إلى:1998

العلمية،عمليات العلم األساسية العمليات  املالحظة  ، وهي في قاعدة هرم تعلم  ، والتصنيف، والقياس، واالستنتاج، واالستقراء، واالستدالل،  وتضم: 

 واالتصال. العالقات الزمانية واملكانية،والتنبؤ، واستخدام األرقام، واستخدام 

التكاملية العلم  وتضم:عمليات  العلمية،  العمليات  تعلم  هرم  في  األساسية  العمليات  من  مستوى  وأعلى  متقدمة  عمليات  وهي  البيانات،   ،  تفسير 

 والتعريفات اإلجرائية، وضبط املتغيرات، وصياغة الفرضيات، والتجريب، والنمذجة. 

الصفية، ففي املختبر يتم    (Tsai, 2003: 851ويقول تساي ) املختبرات بطريقة أفضل بكثير مقارنة بالغرفة  يتم تقديم مهارات عمليات العلم في 

األ  العلم  عمليات  ملهارات  الطلبة  اكتساب  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  الخمسة،  لحواسه  استخدامه  خالل  من  منها  والتأكد  والتحقق  النتائج  ساسية توليد 

ال باعتبارها  جميع واملتكاملة،  لتطوير  تناسبه  متنوعة  بأنشطة  املختبر  يتميز  أخرى  جهة  ومن  داخله.  والتجارب  الدراسات  إلجراء  أهمية  األكثر  هدف 

 (. Miskowski & Howard, 2005: 253لديهم ) اإليجابيةمهارات عمليات العلم وتعزيزها وتحفيز الطلبة للعمل وتوليد االتجاهات 

أن العمل املخبري يساعد الطلبة في بناء وإعادة بناء إطار املفاهيم لديهم، وبناء    (Rochoudhury & Roth, 1993: 242)ويذكر روخندري وروث  

وأضاف   السابقة،  بوعي مع معرفتهم  يدمجوها  والتي  املختبر،  يحصلوا عليها داخل  التي  الخبرات  الجديدة من  )املعارف   ,Sharpe & Abrahamsلذلك 

( أن الطلبة يستمتعون بالعمل املخبري ألنه يحفزهم على التعلم ويشجعهم على العمل. كما ويساعد العمل املخبري في تنمية طرائق العلم 112 :2010

وحدودها للنتائج  الناقد  والتحليل  الغش  مقاومة  على  واملثابرة  العلمية  األمانة  مثل  العلمية،  االتجاهات  وتنمية  ومهاراته،  املخاطر   وعملياته  وتقدير 

 (. 25: 2002واملوضوعية والثقة بالنفس واملسؤولية والتعاون )زيتون، 

املهارات  وكذلك  األفكار  وامتالك  االتجاهات  تنمية  على  الطلبة  مساعدة  يمكن  العلوم،  تدريس  في  العلمية  النشاطات  استخدام  خالل  فمن 

ووفرة املشاهدات والتجارب، باإلضافة إلى الخطط التي توضع لألغراض التعليمية، وهذا باعتبار  ها،  يالعلمية، وذلك من خالل الفرص العلمية التي يتيح

 من عادات التالميذ الفكرية. 
ً
 هاما

ً
 االتجاه العلمي جزءا

تشكيل شخ في  لدورها  وذلك  مراحلها  في مختلف  العلمية  التربية  أهداف  من   
ً
وهاما  

ً
أساسيا  

ً
العلمية هدفا االتجاهات  تنمية  الطالب وتعد  صية 

العقلية،   العلمية، فهي تعمل كموجهات سلوكية يقوم بها الطالب الستخدام طرائق العلم وعملياته ومهاراته، بمنهجية علمية بالبحث والتفكير وتكوين 

إل أن تؤدي  املمكن  أدائه ومن  أن تضبط سلوكه وتحسن  املمكن  للتعلم فمن  االهتمام والرغبة )امليول( لديه  تثير  أنها  أدائه، وهذا يشكل كما  ى ضعف 

 ملتابعة العلوم ودراستها )زيتون،  
ً
(. وعالوة على ذلك، فإنها تزيد من انتباهه وتيهئ له الفرصة للمناقشة والتعبير عن ذاته وتشعره بسهولة 12:  2002دافعا
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( ذكرها  كما  ثالثة جوانب  من  االتجاهات  وتتكون  بها،  واالستمتاع  والجانب   ( Arson et al, 1994: 33املادة  املعرفي،  والجانب  العاطفي،  الجانب  وهي 

( زيتون  ويرى  أهمية 14:  2002السلوكي،  تأييد  إلى  تدفعه  التي  وهي  الحياة،  املستمر مدى  بالتعلم  يهتم  الذي  الطالب  تكوين  في  تساعد  االتجاهات  أن   )

 الفرد والجماعة. العلم في املجتمع، وهي القوة التي تكمن وراء وضع وتنفيذ القرارات التي تتعلق ب

دراسة  في  جاء  كما  أفضل  بشكل  املفاهيم  وتعلم  لديهم  وتطويره  الصحيح  الفهم  للحصول على  واالتجاهات  واملهارات  املعرفة  دمج  الطلبة  وعلى 

(Kamba & Giwa & Libata & Wakkala, 2018: 109به االحتفاظ  درجة  على  وتؤثر  املعلومات  مفهوم  تشوه  أن  لالتجاهات  يمكن  حيث  وأن (،  ا. 

وتحصيلهم العلمي، االتجاهات اإليجابية تجاه العلوم مرتبطة بدرجة عالية بإنجازهم العلمي، والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في نجاحهم األكاديمي 

 (. Manuel, 2013: 2089وتستند بعض االتجاهات إلى الخبرات واملعارف واملهارات الخاصة، وبعضها اآلخر مكتسبة من مصادر أخرى )

أن أكثر   إن أثر اتجاهات الطالب نحو العلم أمر هام للغاية، ألنه يتطلب منه حل املشكالت والصبر واملثابرة والرغبة في قبول املخاطر، حيث تبين 

وبأن لديهم معرفة كافية  ( وذلك لشعورهم بالثقةLindahl, 2003: 33عامل يسهم في قرارات الطلبة للدراسة والتعلم، هو اهتمامهم باملوضوع كما ذكر )

(  
ً
ووفقا وانجازاتهم،  دوافعهم  على  يؤثر  بدوره  فهذا  السابقة،  دراساتهم  خالل  من  القضايا  أو  الذين  Opateye, 2012: 36باملفاهيم  األفراد  أن  يزعم   )

 يستخدمون مهارات عمليات العلم لديهم اتجاهات إيجابية نحو العلم. 

 الدراسات السابقة:

 يأتي عرض موجز للدراسات واألبحاث ذات الصلة على املستوى األجنبي واملستوى العربي في هذا املجال.  وفيما

معرفة الفرق   كان الهدف منها  دراسة   (Yamtinah & Masykuri & Ashadi & shidiq, 2017)أجرى يمتينة ومسيكوري وأشادي وصادق  فقد   •

 و)  (109بين الجنسين في اتجاهات الطلبة نحو العلوم وتحليل عمليات العلم لهم. وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 مدارس.ثالث   ( طالبة من117طالبا

العل لعمليات  امتالكهم  في  الطالبات  نسبة  أعلى من  للطالب  املئوية  النسبة  أن  والطالبات، حيث  الطالب  بين  اختالفات  النتائج وجود  م، وتظهر 

 .ينتج الطالب والطالبات موقًفا مشابًها في اتجاهاتهم نحو العلوم عام،وبشكل 

وكاربوديوان   • وأجرى كوا  املختبر    (CHUA & Karpudewan, 2017)كما  بيئة  الثانوية حول  املرحلة  تصورات طالب  بين  العالقة  توضح  دراسة 

الدراسة من   العلوم. وتكونت عينة  املرح  (1003)والدوافع واالتجاهات نحو  الشماليةطالب من طالب  املنطقة  الثانوية في  وأظهرت  في ماليزيا،    لة 

 ختبر والدوافع نحو العلوم والتعليم ولها تأثير ايجابي على اتجاهات الطالب نحو العلوم.النتائج وجود عالقة كبيرة بين التصورات حول بيئة امل

بدراسة العالقة بين مستوى معرفة طالب املرحلة الثانوية ملهارات عمليات العلم واتجاهاتهم   (Zeidan & Jayosi, 2015)وقام زيدان والجيوس ي   •

الدراسة من   وتكونت عينة  اتجاهاتهم.  وعلى  العلم  ملهارات عمليات  وإقامتهم على مستوى معارفهم  وتأثير جنسهم  العلوم  طالب من    (159)نحو 

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات عمليات العلم بسبب الجنس لصالح  ثانوي في طولكرم. أشارت نتائج    األول طالب الصف  

 ، لم تكن هناك اختالفات كبيرة في اتجاهاتهم نحو العلوم بسبب املتغيرات. قامة لصالح طالب القرى. ومع ذلكاإلناث. وبسبب اإل

دراسة سعت للتعّرف على عمليات العلم وعالقتها باألداء املختبري في مختبر الكيمياء التحليلية عند طلبة قسم الكيمياء.    (2014)الجلبيأجرى  و  •

الدراسة من   الطلبة   طالب وطالبة  (48)وتكونت عينة  امتالك  هي  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وأهم  التربية.  كلية  في  الكيمياء  طلبة قسم 

 واألداء املختبري وبشكل واضح، كما وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بينهم. لعمليات العلم 

وطهران   • أجراها سيسين  دراسة  املدارس   (Sesen & Tahran, 2013)وفي  فهم طالب  وعلى  االستقصاء  القائم على  املختبر  أنشطة  أثار  ملعرفة 

طالب من طالب املدرسة الثانوية في تركيا.    (62)واالتجاهات نحو الكيمياء والعمل املخبري. حيث تكونت العينة من    اإللكترونيةالثانوية للكيمياء  

القائم على االستقصاء يسبب التعليم  أن  النتائج  بالكيمياء    وأظهرت  املتعلقة  العلمية  املفاهيم  كما وأظهرت    أفضل،بشكل    اإللكترونيةاكتساب 

 النتائج إلى انه يوجد اتجاهات ايجابية نحو الكيمياء واملختبرات.  

الكيمياء.    (Ogunleye, 2012)وأجرى اغونلي   • الطالب في  العلمية وأداء  واالتجاهات  للمعلمين  العلم  بين مهارات عمليات  العالقة  دراسة ملعرفة 

الدراسة من   انه يوجد عالقة ذات داللة    (20)معلم و  (50)وتكونت عينة  النتائج  اغون في نيجيريا. وأظهرت  الثانوية في والية  املدارس  طالب من 

العلم للمعلمين وأداء الطالب في الكيمياء، وكذلك أظهرت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارات إحصائية بين مهارات عمليات  

 عمليات العلم للمعلمين واالتجاهات العلمية. 

الطالب    (Cheung, 2011)كما وقام تشونغ   • اتجاهات  إلى معرفة وتحديد  الدراسة من    نحو مختبربدراسة تهدف  (  954)الكيمياء. وتكونت عينة 

في   تحسين  وجود  إلى  باإلضافة  الكيمياء،  مختبر  نحو  ايجابية  اتجاهات  وجود  إلى  النتائج  وتوصلت  الكيمياء.  طالب  من   
َ
في   إنجازطالبا الطلبة 

 الكيمياء.
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بدراسة تهدف إلى اكتشاف أثار التعلم القائم على االستقصاء على املفاهيم الطالبية    (Simsek & Kabapinar, 2010)  وكابابينار وقام سيميكس   •

طالب من طالب الصف الخامس. وأظهرت النتائج انه يوجد أثار    (20)ومهارات عمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري. تكونت العينة من  

 هرت النتائج ايجابية على فهم الطالب للمفاهيم وعمليات العلم، وأظ
ً
 انه ال يوجد تأثير على اتجاهاتهم نحو العلوم. أيضا

وسيسين   • طهران  على    (Tahran & Sesen, 2010)وأجرى  والقواعد  بالحوامض  املتعلقة  املختبرية  األعمال  فعالية  التعلم    إنجازاتبدراسة 

)تركيا(. وأظهرت النتائج اتجاهات ايجابية   أزميرطالب من مدرستين ثانويتين في  (108)واالتجاهات نحو مختبر الكيمياء. تكونت عينة الدراسة من 

 نحو مختبر الكيمياء، كما وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعات. 

زيدان   • وأجرى  في    (Zeidan, 2010)كما  التعليمية  البيئة  وتصورات  األحياء  نحو  االتجاهات  بين  العالقة  توضح  وتأثير   منطقةدراسة  طولكرم 

طالب من طالب الصف الحادي عشر. وأظهرت النتائج وجود اختالف في العالقة بين    ( 190)وتكونت العينة من    اتجاهاتهم.اإلقامة والجنس على  

 االتجاهات والتصورات تعزى للجنس، كما وأظهرت النتائج انه ال توجد عالقة بينهم تعزى لإلقامة. 

أمبوسعيدي • السلطان   دراسة  (2010)  وعبد هللا  وأجرى  جامعة  التربية/  بكلية  العلوم  تخصص  املعلمين  الطلبة  معتقدات  تقص ي  إلى  هدفت 

من   الدراسة  وتكونت  العلمية.  املختبرات  لبيئة  بتقديرهم  وعالقتها  العلم  طبيعة  نحو  املسجلين    ( 61)قابوس  املعلمين  الطلبة  من  وطالبة   
ً
طالبا

قاب السلطان  بجامعة  التربية  كلية  في  العلوم  الجامعي  بتخصص  للعام  الطلبة م2009-2008وس  معتقدات  ترتيب  جاء  يلي:  ما  النتائج  وبينت   .

ط العلمية،  والنظرية  القوانين  بين  العالقة  واالستدالل،  املالحظة  يلي:  كما   
ً
تنازليا املقياس  ألبعاد   

ً
وفقا العلم  طبيعة  نحو  املعرفة  املعلمين  بيعة 

والثقافية عل االجتماعية  التأثيرات  املعلمين  العلمية،  الطلبة  تقدير  ترتيب  جاء  اإلنساني.  والخيال  اإلبداع  التجريبي،  األساس  العلمية،  املعرفة  ى 

االختب والعملي، البيئة  النظرية  املواد  بين  والتكامل  التعليمات،  وضوح  واألجهزة،  املواد  يلي:  كما   
ً
تنازليا االستبانة  ملجاالت   

ً
وفقا العلمية  رات 

الطلبة بعضه بين  بين والعالقات   
ً
املنخفض واملنخفض جدا بين  يتراوح ما  ارتباط  املفتوحة. وجود  النهاية  والتجارب ذات  املشرفين،  م بعضا ومع 

 بعض أبعاد طبيعة العلم ومجاالت بيئة املختبرات العلمية. 

و  • املناسبة    (2009)سليمان    أجرتكما  العملية  واملهارات  العلم  عمليات  إكساب  في  املدرسية  املختبرات  فعالية  عن  الكشف  إلى  سعت  دراسة 

(  90)  وتنمية االتجاهات نحو العمل املخبري في الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي. وشملت العينة مجموعة تجريبية واحدة وعدد طالباتها

الثانوي بمدينة أبها. توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف    طالبة من طالبات الصف األول 

البعدي لالختبار. وتوج التطبيق  املدرسية وبعدها، وذلك لصالح درجات  املختبرات  العلم قبل تفعيل  اختبار بعض عمليات  الثانوي على  د األول 

متوس بين  إحصائية  داللة  ذات  املختبرات  فروق  تفعيل  قبل  العملية  املهارات  بعض  إكساب  على  الثانوي  األول  الصف  طالبات  درجات  طات 

املالحظة. وتبين   البعدي لبطاقة  التطبيق   املدرسية وبعدها، وذلك لصالح درجات 
ً
بين متوسطات درجات    أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ن االتجاه  مقياس  الثانوي على  األول  الصف  التطبيق  طالبات  درجات  لصالح  وذلك  وبعدها،  املدرسية  املختبرات  تفعيل  قبل  املخبري  العمل  حو 

 البعدي للمقياس.  

وبيرام   • ساريباس  أجرى  الخدمة    (Saribas & Bayram, 2009)بينما  قبل  العلوم  ملعلمي  العلم  عمليات  مهارات  تحسين  إلى  تهدف  دراسة 

العينة من   وتكونت  الكيمياء.  نحو مختبر  إلى   (54)واتجاهاتهم  النتائج  توصلت  بجامعة مرمرة.  األولى  بالسنة  التحقوا  الذين  الخدمة  قبل  مدرس 

املجموعة الضابطة في اختبار عمليا نه ال يوجد اختالف في اتجاهاتهم نحو مختبر  أ ت العلم، كما وأظهرت النتائج  تفوق املجموعة التجريبية على 

 الكيمياء. 

العلوم    (Wolf & Fraser, 2008)وفي دراسة أجراها وولف وفريسر   • التعلم واالتجاهات نحو  بيئة  املدارس    واإلنجازملعرفة  العلوم في  بين طالب 

من   العينة  تكونت  حيث  االستقصاء.  على  القائم  املختبر  أنشطة  باستخدام  املختبر   (1434)املتوسطة  أنشطة  أن  إلى  النتائج  وأظهرت   ،
َ
طالبا

 املستندة إلى االستقصاء فعالة بشكل تفاضلي بين الذكور واإلناث الطالب. 

تيربون   • مل  (Turpin, 2004)وأجرى  النشاط    أثرعرفة  دراسة  على  قائم  برنامج  علىاستخدام  العلم   وتأثيره  عمليات  ومهارات  العلمي  التحصيل 

مدارس في شمال لويزيانا. وأظهرت النتائج أنه يوجد   (3)طالب من طالب الصف السابع من    (531)واالتجاهات نحو العلوم. وتكونت العينة من  

النتائج   إلى ذلك تشير  العلم، باإلضافة  التحصيل ومهارات عمليات  البرنامج على تحسين  االتجاهات نحو أ تأثير الستخدام  تأثير على  نه ال يوجد 

 العلوم. 

الدراسة وّضحت في هذه  الواردة  والبحوث  الدراسات  أن معظم  ُيالحظ،  ملهاراتها    مما سبق  امتالكهم  ومدى  الطلبة  لدى  العلم  مستوى عمليات 

هات نحو  واالتجاهات نحو العلوم واالتجاهات نحو العمل املخبري، كما وبينت بعض الدراسات العالقة بين تصورات الطلبة حول بيئة املختبر واالتجا

لوض كافية  أهمية  توِل  لم  أنها  كما  املتغيرات عليها،   بعض  وتأثير  فإن هذه العلوم  وعليه  العلم،  لعمليات  الجامعيين  الطلبة  امتالك  مدى  وح ومعرفة 

بين العالقة  إيجاد  الضوء على  سلط 
ُ
ت أنها  كما  العلم،  لعمليات  امتالكهم  ومدى  املخبري  العمل  نحو  الطلبة  اتجاهات  ُتحاول معرفة  عمليات   الدراسة 
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الد ُيميز هذه  وأن ما  املخبري.  العمل  واتجاهاتهم نحو  إجراءاتها ومنهجها، العلم  باعتبارها أصيلة وجديدة في موضوعها، ومجالها، وموضوعية في  راسة 

 وجوهرية في أسئلتها ونتائجها، وحديثة في مراجعها وموطنها.

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

التعليم   التكاملية في جميع مراحل  أو  العلم سواء األساسية  الطلبة من عمليات  التربوية  يعتبر تمكن  األنظمة  األساس ي والجامعي يدل على تقدم 

سهم في اكتساب الطلبة لعمليات العلم األساسية والتك
ُ
املية، وتنميتها  وإنجازاتها، وهذا يتطلب من الكادر التدريس ي تبني استراتيجيات تدريسية متنوعة ت

 وتحسينها، وتوظيفها في حياتهم العلمية والعملية. 

ينتقل   بناء فعندما  إعادة  ويعملون على  العلمية،  املعرفة  لديهم حول  ترسخت  التي  نفسها  واألفكار  املفاهيم  يحملون  فإنهم  الجامعة  إلى  الطلبة 

الج فإن  املتعلمين،  حياة  في  العناصر  هذه  ألهمية  ونظرا  العلمية،  ثقافتهم  تطوير  على  فيعملوا  العلمية،  واملعرفة  العلم  عن  جديدة  تبذل  معاني  هود 

 من أجل إعداد خطط مناسبة لهم.دوما ً

ستهم لها لذا يتطلب من طلبة الكليات العلمية ومعلمي املستقبل وأطباء املستقبل أن يمتلكوا املعرفة العلمية ذات العالقة بعمليات العلم، وممار 

املناسبة له، كما يؤثر على املهنة  اختيار  املعارف يؤثر على قراراته في  النوع من  املستقبل. إضافة    ال سيما وأن هذا  التي سيمتهنها في  املهنة  ممارساته في 

وا قضايا لذلك فإن هناك مفاهيم وآراء غير واضحة لدى طلبة الكليات العلمية حول عمليات العلم األساسية والتكاملية، فالطلبة بحاجة إلى أن يدرس

املعلومات املشكالت، وينظموا  ختلف عليها، وأن يحلوا 
ُ
امل الجارية  الذي  األحداث  األمر  املختلفة،  النظر  الحقائق واآلراء، ويدرسوا وجهات  بين  ، ويميزوا 

 يتطلب التدريب املستمر وتغيير مفاهيم الطلبة نحو فهم وممارسة أكثر لعمليات العلم. 

وعندها ميول وقيم واتجاهات   أجيال مثقفة، وملمة بأساسيات العلم، ولديها القدرة على التفكير العلمي، إعداد إلى التدريس تسعى وبما أن عملية

لتعليم  مدخل أن اعتبار العلمية، على الثقافة تنمية  على تؤكد العلوم  تعليم  طبيعة جوهر الن ايجابية،  على باالعتماد يتم  أن  يجب العلوم التدريس 

  النشاط نظرية على قائم  العلم  لطبيعة منظم  نموذج
ً
املنطقية، االعتماد من بدال األهداف   إنجاز روابط مع العلم  لعمليات  فهم  يشمل وهذا  على 

(Holbrook & Rannikmae, 2007)  . 

ل 
ّ
  أن يمتلك بد ال التعلم، لهذا  جزء من مسؤولية عليه وتقع التعليمية التعلمية، العملية الرئيس في املحور  وبما أن الطالب أصبح يمث

ً
 سليما

ً
 فهما

 على التعاملوأن يكون   قوية، علمية وقاعدة  العلم، لعمليات
ً
العلمية واملشكالت التي تواجهه في حياته، وأن يدرك االتجاهات العلمية  القضايا مع قادرا

املتعلقة بعمليات    -في حدود علم الباحثين    –االيجابية، وأن تكون لديه القدرة في بناء معرفته بنفسه، وبما أنه يوجد قلة أو ندرة في الدراسات املحلية  

 ملا يقوم به املختبر من دور فعال ومهم في إكساب الطلبة للمهار العلم لدى الطلبة 
ً
ات وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري في املرحلة الجامعية، ونظرا

 بضرورة وأهمية اتجاهات الطلبة نحو أنشطة العمل املخبري ، لتتوافق مع التو 
ً
ت الحديثة جهاالعلمية ومهارات التفكير ومهارات عمليات العلم، وإيمانا

العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرم ا وك وعالقتهواالهتمام املتزايد فيه وبأهميته، من هنا، تسعى هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على عمليات 

 باتجاهاتهم نحو العمل املخبري. 

 أسئلة الدراسة:

 : ما درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم؟ السؤال األول 

 هل يوجد اختالف في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالف متغير الجنس؟ :السؤال الثاني

 ل املخبري؟ : ما مستوى اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمالسؤال الثالث  

 : هل يوجد اختالف في اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري باختالف متغير الجنس؟ السؤال الرابع

 هل توجد عالقة ارتباطية بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري؟  السؤال الخامس:

 أهداف الدراسة: 

 اآلتي:  الدراسة التعرف علىتهدف  

 في جامعة اليرموك لعمليات العلم. درجة امتالك طلبة كلية العلوم  .1

 متغير الجنس.  ختالف في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالفاال  .2

 مل املخبري. جامعة اليرموك نحو العمستوى اتجاهات طلبة كلية العلوم في  .3

 عمل املخبري باختالف متغير الجنس. ختالف في اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو الاال  .4

 وك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري. رتباطية بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرماال عالقة ال .5
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 : الدراسة أهمية

 الدراسة أن تفيد في الجوانب التالية: يتوقع من هذه 

 علمي، : تنبع األهمية النظرية للدراسة في املعلومات الجديدة التي ستضيفها إلى املعرفة العلمية التي من املمكن أن ُتثري األدب التربوي الالنظري   الجانب 

شكل األساس  
ُ
 يستند على بيانات ميدانية حقيقية ت

ً
 معرفيا

ً
 نظريا

ً
املنطقي واملوضوعي لكشف ومعرفة درجة امتالك الطلبة لعمليات فهي تقدم أساسا

الدراسة قد تأتي استجابة للتوجهات التربوية الحديثة التي تنادي  أن هذه  املخبري، باإلضافة إلى  بضرورة التركيز   العلم وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل 

 تجاهاتهم وكذلك استجابة للتوجهات التربوية وحركات اإلصالح في التعلم والتعليم.  على املختبرات التعليمية وإعطاء أهمية لرغبة وميول الطلبة وا 

وتنبع األهمية العملية للدراسة مما تقدمه في امليدان التربوي، وبما يعود من فائدة على املدرسين والطلبة وواضعي املناهج والخطط :  التطبيقي  الجانب 

 نها جاءت منسجمة مع توصيات الدراسات السابقة في دراسة هذا املوضوع. الدراسية، كما تبرز أهمية هذه الدراسة كو 

أنها قد تكون    عن 
ً
املخبري لدى   فضال العمل  القائمين على  أمام  الدراسة  نتيجة هذه  املخبري من خالل وضع  العمل  إصالح وتحسين  في  محاولة 

البحث والتجريب واالستقالطلبة و  التي تقوم على  املهارات لديهم  املختبرات، والتعرف على تنمية  املختلفة داخل  املهارات  املشكالت وممارسة  صاء وحل 

 حاجاتهم واتجاهاتهم وتعزيزها، وفهمهم لعمليات العلم الفهم السليم الذي سيساعدهم في مواجهه املشكالت. 

الطلبة واتجاهاتهم نح  للمدرسين والباحثين في معرفة ميول   
ً
أنها قد تقدم نموذجا إلى  العلم باإلضافة  ملهارات عمليات  امتالكهم  املختبر ومدى  و 

 عالقة أو صلة أخرى ذات وبمتغيرات وتدريسها العلوم مناهج في أخرى  ودراسات تربوية بحوث توليد  إلى الدراسة هذه  تمهد أن جميعها، كما ويؤمل

 نحو العمل املخبري.  العلم واالتجاهاتبعمليات 

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 تعميم نتائج الدراسة على املحددات اآلتية التي اقتصرت على: يتوقف 

( وذلك حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل 1442اقتصرت الدراسة على طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك البالغ عددهم ) الحدود البشرية: 

 . 2020-2019في جامعة اليرموك للعام الدراس ي 

بقت هذه الحدود الزمانية
ُ
 . 2020-2019الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي : ط

 اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك.  الحدود املكانية:

 اقتصرت على عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري. الحدود املوضوعية: 

 أما محددات الدراسة، فقد اقتصرت على الخصائص السيكومترية لألداة التي تم استخدامها من حيث الصدق والثبات.  

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

ه : "تصف األنشطة، أو األفعال، أو املمارسات التي يقوم بها الطلبة للتوصل إلى النتائج املمكنة للعلم من جهة، وفي أثناء الحكم على هذالعلم  عمليات

أخرى" جهة  من  والقياس،   (7:  2010)عليان،    النتائج  والتصنيف،  املالحظة،  اآلتية:  العمليات  وتضم  األساسية  العلم  عمليات  قسمين  إلى  وتقسم 

 بالعالمةواالستنتاج، والتنبؤ، وعمليات العلم املتكاملة وتضم العمليات اآلتية: تفسير البيانات، وضبط املتغيرات، والتجريب، وتعرف 
ً
الكلية التي   إجرائيا

 خالل االختبار املعد لعمليات العلم. يحصل عليها الطالب من  

: طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك من التخصصات )الفيزياء، والكيمياء، واألحياء، وعلوم األرض(، وممن هم على مقاعد الدراسة العلوم  كلية   طلبة

 . 2020-2019في الفصل الدراس ي األول عام 

   (. 25: 2011)الخطايبة، وضوعات واألحداث"،"نزوع عقلي نحو األفراد واألشياء وامل: االتجاهات

 على أنها محصلة استجابة الطلبة نحو العمل املخبري من حيث التأييد أو الرفض بناًء على ما يقيسه مقياس االتجاهات    االتجاهاتكما وتعرف  
ً
إجرائيا

 املعد من قبل الباحثين ويقدر بالعالمة الكلية التي سوف يحصل عليها الطالب. 

 إلنجاز وتحقيق أهداف املساق.: النشاطات واألعمال التي يقوم بها الطالب داخل املختبر املخبري  العمل 

 : منهجية الدراسة

خالل   من  الطلبة  لدى  العلم  عمليات  على  للتعرف  الدراسة  سعت  حيث  وأهدافها،  ملوضوعها  ملالءمته  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  اتبعت 

 االختبار، واالتجاهات نحو العلم املخبري من خالل االستبانة.
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 : مجتمع الدراسة وعينتها

اليرموك والبالغ عددهم )تكون   العلوم في جامعة  األولى من كلية  السنة  الدراسة من طلبة   إلحصائيات دائرة    (1442مجتمع 
ً
 وطالبة وفقا

ً
طالبا

( مختبر جيولوجيا CHEM 107, PHYS 105, BIO 105, EES 105القبول والتسجيل، حيث تم تحديد الطلبة الذين يدرسون املساقات املخبرية التالية )

، وتم اختيار 2020-2019س ي األول للعام الدراس ي  ، في الفصل الدرا 1، ومختبر علوم حياتية عامة1، ومختبر كيمياء عامة1، ومختبر فيزياء عامة1عامة

الدراسة   البسيطة  عينة  العشوائية  )الفيزياء، والكيمياء، بالطريقة  الذين يدرسون  الطلبة  املتاحة من  العينة  والتي تسمى  له  املجتمع كعينة ممثلة  من 

امل العدد  بلغ  وقد  واالختبار،  االستبانة  ووزعت عليهم  األرض(،  وعلوم  بلغت عينة واألحياء،  وبذلك  العينة،  أفراد  واالختبار وهم  االستبانات  سترجع من 

 و)106الدراسة )
ً
 (طالبة.162( طالبا

  :الدراسة أدوات

 :
ً
 :اختبار عمليات العلم األساسية واملتكاملةأوال

 ( فقرات، واالستنتاج5( فقرات، والقياس )7) والتصنيف( فقرات،  4( فقرة من نوع االختيار من متعدد موزعة كالتالي: املالحظة )40وتكون من ) 

 ( فقرات.5) ( فقرات، والتجريب3( فقرات، وضبط املتغيرات )6) فقرات، وتفسير البيانات (5) ( فقرات، والتنبؤ4)

دالالت   من  التحقق  االختبار  تم  على  صدق  املحكمينبعرضه  من  أخصائي   مجموعة  ومن  تدريسها  وأساليب  العلوم  مناهج  في  الخبرة  ذوي  من 

وال الدراسة،  وأهمية  االختبار  تحقيقها ألهداف  األسئلة، ووضوحها، ومدى  طبيعة  واملقترحات حول  املالحظات  وذلك إلبداء  والتقويم  صياغة القياس 

 ن ونتائج التطبيق.مقترحات التحسي والدقة العلمية واللغوية، وجرى بعد ذلك التعديل في ضوء

 وطالبة، وتم  30، على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مؤلفة من )الطريقة النصفية، فقد تم إيجاده باستخدام االختبار ثباتأما 
ً
( طالبا

، وأن  0.81براون، وبلغ ) -حساب معامل الثبات بتطبيق معادلة سبيرمان
ً
األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية ألغراض  (، وهذه القيمة مقبولة ودالة إحصائيا

 تطبيقها.

 :
ً
 :مقياس اتجاهات الطلبة نحو العمل املخبري ثانيا

( الباحث مكونة من  استبانة من قبل  بناء  النظري، وتم  السابقة واألدب  للبحوث والدراسات  الرجوع  الخماس ي 28تم  ( فقرة، وفقا لسلم ليكرت 

 (. 1إعطاء ال أوافق بشدة الرقم ) وتم  (5حيث تم إعطاء موافق بشدة الرقم )

من ذوي الخبرة واالختصاص في ( محكم  11وعددهم )جرى التحقق من دالالت الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على مجموعة من املحكمين  

 س في الجامعات األردنية. مناهج العلوم وأساليب تدريسها وعلم النف

)  املقياس  ثباتوللتحقق من   استطالعية مكونة من  العينة. تم  30تم تطبيقها على عينة  الدراسة تم استبعادهم من   وطالبة من مجتمع 
ً
( طالبا

 ( يوضح قيم ثبات التطبيق، وقيم االتساق الداخلي. 1لي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )حساب معامل ثبات االتساق الداخ

 (ة اإلعادة واالتساق الداخلي بداللة معادلة )كرونباخ ألفاقيم معامالت الثبات بطريق :(1جدول )

 االتساق الداخلي)كرونباخ الفا( الثبات بطريقة اإلعادة املهارة 

 0.81 0.84 ضبط املتغيرات 

 0.79 0.82 التجريب 

 0.90 0.80 تفسير البيانات 

 0.85 0.79 املالحظة 

 0.84 0.78 القياس

 0.76 0.85 التصنيف 

 0.78 0.84 االستنتاج 

 0.82 0.84 التنبؤ

 0.82 0.82 الدرجة الكلية 

   ما درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم؟": " عرض السؤال األول ومناقشته 

واالنحرافات   الحسابية  واملتوسطات  املئوية  النسبة  استخراج  تم  السؤال  جامعة لإلجابة عن هذا  في  العلوم  كلية  طلبة  امتالك  لدرجة  املعيارية 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.  %60اليرموك لعمليات العلم، كما تم استخدام اختبار ت للعينة الواحدة مقارنة مع الوسط الفرض ي 
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افات ، املتوسطات الحسابيةالنسبة املئوية و  :(2جدول ) لدرجة   %60اختبار ت للعينة الواحدة مقارنة مع الوسط الفرض ي املعيارية و واالنحر

 حسب  
ً
 النسبة املئويةامتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم مرتبة تنازليا

اختبار ت مقارنة مع   النسبة املئوية )%( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال الرقم الرتبة

الوسط الفرض ي  

60% 

 لداللة اإلحصائيةا

 0.000 6.866 75 1.055 2.24 ضبط املتغيرات  7 1

 0.000 8.282 75 1.468 3.74 التجريب  8 1

 0.002 3.114 66 2.303 4.64 تفسير البيانات  6 3

 0.002 3.168 65 1.134 2.62 املالحظة 1 4

2.359- 54 2.097 2.70 القياس  2 5  0.019 

6.145- 51 1.736 3.55 التصنيف 4 6  0.000 

5.636- 46 1.660 1.83 االستنتاج 3 7  0.000 

7.268- 45 1.639 2.27 التنبؤ 5 8  0.000 

1.189- 59 5,651 23.59 عمليات العلم     0.235 

(، بينما جاء التنبؤ في املرتبة األخيرة  %75( أن مجالي ضبط املتغيرات، والتجريب قد جاءوا في املرتبة األولى بأعلى نسبة مئوية بلغت )2يبين الجدول )

 (. %59(، وبلغت النسبة املئوية ل عمليات العلم ككل )%45بنسبة مئوية بلغت )

 )ن قيم ت كانت دالة إحصأ كما ويتبين من الجدول  
ً
في جميع املتغيرات باستثناء عمليات العلم ككل، وكانت اقل درجة االمتالك اقل  (  α=0.05ائيا

( في كل املالحظة، وتفسير البيانات،  %60( في كل من القياس، واالستنتاج، والتصنيف، والتنبؤ، وأعلى من املستوى املقبول )%60من املستوى املقبول )

 وضبط املتغيرات، التجريب. 

 زى ذلك إلى أن طلبة العلوم ال يدركون أهمية امتالك عمليات العلم بالنسبة إليهم، وقد يعزى ذلك  وقد يع
ً
إلى أن مدرسين العلوم لم يهتموا    أيضا

 بتوصيل عمليات العلم للطلبة بالشكل الكافي. وقد يعزى ذلك  
ً
من جوانب  إلى عدم ظهور االهتمام الكافي بعمليات العلم، بالرغم من أنها جانب هام    أيضا

أ  العلم، وعدم وجود  العلميـة علـى حساب عناصر أخرى مثل عناصر عمليات  باملعرفة  العلوم  ازدحام كتب  إلى  العلمية وقد يرجع ذلك  نشطة  الثقافة 

 موازية مثل الرحالت وغيرها التي تعطي للطلبة الفرصـة لالكتشاف وممارسة هذه العمليات وتطبيقها. 

 في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالف الجنس؟"    هل توجد فروق : " ومناقشتهعرض السؤال الثاني 

اليرموك لعمل العلوم في جامعة  امتالك طلبة كلية  املعيارية لدرجة  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  يات  لإلجابة عن هذا 

، والجدول  (T-test Independent Sample) ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" العلم حسب متغير الجنس،

 أدناه يوضح ذلك.   (3)

افات املعيارية واختبار "ت" :(3جدول ) درجة امتالك طلبة كلية العلوم   فيللكشف عن الفروق   (T-test Independent Sample) املتوسطات الحسابية واالنحر

 لجنس الطالب في جامعة اليرموك لعمليات العلم
ً
 تبعا

املتوسط  العدد الجنس  املجال

 الحسابي

 قيمة االنحراف املعياري 

 "ت"

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية 

 0.633 266 0.478- 1.084 2.59 162 أنثى  املالحظة

    1.210 2.66 106 ذكر

 0.720 266 0.359- 2.133 2.66 162 أنثى  القياس 

    2.015 2.75 106 ذكر

 0.697 266 0.390- 1.702 1.80 162 أنثى  االستنتاج

    1.602 1.88 106 ذكر

 0.712 266 0.369 1.744 3.58 162 أنثى  التصنيف

    1.731 3.50 106 ذكر

 0.018 266 2.374 1.627 2.46 162 أنثى  التنبؤ

    1.621 1.98 106 ذكر

 0.602 266 0.522 2.367 4.70 162 أنثى  تفسير البيانات 

    2.209 4.55 106 ذكر

 0.532 266 0.626- 1.083 2.21 162 أنثى  ضبط املتغيرات 

    1.014 2.29 106 ذكر

 0.481 266 0.705- 1.565 3.69 162 أنثى  التجريب 

    1.308 3.82 106 ذكر

 0.716 266 0.364 5.825 23.69 162 أنثى  العلم عمليات 

    5.398 23.43 106 ذكر
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( الجدول  توجد  (3يتبين من  إحصائية    أنه ال  داللة  ذات  الداللة  فروق  على    (α=0.05)عند مستوى  الطلبة  لعالمات  الحسابية  املتوسطات  في 

 . جاءت الفروق لصالح اإلناثالتنبؤ، فقد في جميع املجاالت باستثناء مجال  الجنساختبار عمليات العلم تعزى ألثر 

واالحتياجات الظروف  وبنفس  الكلية  داخل  التعليمية  املراحل  بنفس  يمرون  جنسهم  اختالف  على  الطلبة  أن  إلى  ذلك  يعزى  التدريسية،    وقد 

ذلك   يعزى  وقد  النتيجة،  ظهور هذه  إلى  أدى  مما  لديهم  التعليمية  االهتمامات   وبنفس 
ً
للطلبة على   أيضا املعلومات  توصيل  يحاولون  املدرسين  أن  إلى 

 اختالف جنسهم بالشكل الكافي. 

دراسة    مع 
ً
اختالفا النتيجة  لصالح    (Yamtinah, Masykuri, Ashadi & shidiq, 2017)وأظهرت هذه  داللة  ذات   

ً
الى وجود فروقا أظهرت  التي 

 الذكور. 

 ما اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري؟"  : "عرض السؤال الثالث ومناقشته

في   العلوم  كلية  طلبة  التجاهات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  العمل لإلجابة  نحو  اليرموك  جامعة 

 مستوى االتجاهات متوسط،  (3.67-2.34) مستوى االتجاهات منخفض، (2.33-1.00املخبري، ولتحديد مستوى االتجاهات، تم اعتماد املعيار التالي: )

   ( أدناه يوضح ذلك. 4والجدول )  ،( مستوى االتجاهات مرتفع3.68-5.00)

افات املعيارية  املتوسطات :(4جدول )  حسب املتوسطات الالحسابية واالنحر
ً
تجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو مرتبة تنازليا

 الحسابية 

أفضل أن أتعاون مع  ( والتي تنص على "  5(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.22-1.91بين ) ( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما4يبين الجدول )

" أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة ( ونصها 26(، بينما جاءت الفقرة رقم )4.22" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) كتابة التقارير املخبريةزمالئي في 

 مستوى االتجاهات   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة  الرتبة

 مرتفعة 0.852 4.22 أفضل أن أتعاون مع زمالئي في كتابة التقارير املخبرية.  5 1

 من أن أقرأ املحاضرات.  18 2
ً
 مرتفعة 0.888 4.18 أفضل أن أقوم بالتجارب املخبرية بدال

 مرتفعة 0.893 4.15 الصعوبات التي تواجنهي في إجرائها. أحب إجراء التجارب على الرغم من بعض  17 3

 وأهمية عن الجانب النظري.  24 4
ً
 مرتفعة 0.924 4.15 أعتقد أن العمل املخبري ال يقل شأنا

 مرتفعة 0.934 4.13 أرتاح لوجودي في املختبر مع زمالئي.  21 5

 مرتفعة 0.961 4.07 قابلة للتعديل والتغيير. يؤكد العمل املخبري على صحة املعرفة العلمية وأنها   2 6

 مرتفعة 0.908 4.05 القيام بالتجارب املخبرية يدربني على تحمل املسؤولية نحو نفس ي ونحو اآلخرين.  20 7

 مرتفعة 0.902 4.04 يساهم العمل املخبري في تقدير جهود العلماء في محاوالتهم للوصول للمعرفة العلمية.   25 8

 مرتفعة 0.992 4.04 اعتقد أن العمل املخبري أفضل طريقة لحل املشكالت العلمية التي تواجه العلماء.   7 9

 مرتفعة 0.952 3.94 أشعر بأن قيامي بالتجارب والنشاطات املخبرية يزيد من اهتمامي بالعلوم.   28 10

 مرتفعة 1.006 3.90 أشعر أن النظريات في العلوم افتراضية وصعبة التجريب العلمي.  15 11

 مرتفعة 1.025 3.84 ال أخش ى الفشل في إجراء التجارب العلمية.  27 12

.أفضل  13 13
ً
 من اتباع خطوات تجربة مصممة مسبقا

ً
 مرتفعة 0.950 3.67 تصميم التجارب العلمية بدال

 متوسطة  0.958 3.65 استمتع عندما أقوم بالنشاطات والتجارب املخبرية.  8 14

 من املتاعب واملشاكل.  9 15
ً
 متوسطة  1.020 3.64 ال يسبب لي العمل املخبري كثيرا

 متوسطة  1.040 3.50 يمكن استيعاب املفاهيم واملبادئ العلمية دون إجراء التجارب املخبرية. أعتقد أنه ال  12 16

 متوسطة  1.425 3.16 تصرفات زمالئي في املختبر تجعلني غير متحمس إلجراء التجارب املخبرية.  19 17

18 4 .
ً
 وممتعا

ً
 سهال

ً
 متوسطة  1.420 3.07 يساعد العمل املخبري على جعل املادة العلمية موضوعا

 متوسطة  1.383 3.01 أتمنى أن تتاح لي فرصة إجراء التجارب العملية لوحدي.  16 19

20 3  .
ّ
 متوسطة  1.372 2.96 أستطيع أن أبدع في إجراء التجارب العلمية إذا بذلت جهدا

 منخفضة 1.233 2.32 وتفسير النتائج. يساعدني إجراء التجارب املخبرية على التفكير العلمي ووضع الفرضيات  10 21

 منخفضة 1.603 2.30 يساعدني العمل املخبري على إتقان مهارات متعددة.   6 22

 منخفضة 1.467 2.29 عندما أقوم بإجراء تجربة أكتب نتائجها كما رأيتها.  11 23

24 14  .
ً
 منخفضة 1.307 2.28 أعتقد أن نتائج التجارب املخبرية تتفق مع ما أتعلمه نظريا

 منخفضة 1.279 2.27 تزداد قدرتي على التركيز في أثناء إجراء التجارب.  23 25

 منخفضة 1.187 2.24 أفضل مناقشة زمالئي بموضوعات التجارب املخبرية.  22 26

 منخفضة 1.095 1.95 أفضل أن أعرف بنفس ي أسباب حدوث الظواهر العلمية عن طريق إجراء التجارب العلمية.   1 27

 منخفضة 1.135 1.91 أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة في إجراء التجارب العلمية في املختبر.  26 28

 متوسطة  0.513 3.32 األداة الكلية 
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املختبر (، بمعنى أن اتجاهات 3.32(. وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل )1.91" باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )  في إجراء التجارب العلمية في 

 .متوسطةالطلبة نحو العمل املخبري بشكل عام 

 ك  وقد يعزى ذلك إلى أن الطلبة ال يعون أهمية العمل املخبري بالنسبة لديهم ويفضلون التعاون فيما بينهم في العمل املخبري، وقد يعزى ذل
ً
  أيضا

 ي مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة. بسبب قلة خبرتهم في مجال العمل املخبر التجارب العلمية الجديدة  إجراءإلى أن غالبية الطلبة ال يفضلون 

 وقد يعزى ذلك  
ً
إلى طول فترة املختبرات التي قد تشعر الطلبة بامللل والتعب وعدم الرغبة في القيام باألنشطة والتجارب، وعدم تدريبهم على   أيضا

االمتحانات،   النجاح في  الحفـظ واالسـتظهار و  العلوم، وتركيزهم على  ملادة  أثنـاء دراسـتهم  املدرسين في  العلم من قبل  املدرسين ممارسة عمليات   واتباع 

فأصبح املدرس يهـتم بتلقين املعرفة واملعلومات من محتوى وحقائق ومفاهيم دون االهتمام بالجوانب األخرى، أو إعطاء  -طرق تدريس خاطئة أو تقليدية 

بأنفسهم  املعرفة  اكتشاف  في  فرصة  بس   -الطلبة  ربما  وذلك  العلمية،  باألنشطة  والقيام  واإلبداعي  العملي  الجانب  على  التركيز  توفر وعدم  عدم  بب 

الطلبة واتكاله اعتماد  أو  التجارب،  الالزمة إلجراء  األنشطة،  األدوات واملواد  إجراء  املدرسين في  أظهرت    (Sesen & Tahran, 2013)ففي دراسة  م على 

 نتائجها الى وجود اتجاهات ايجابية نحو العلوم.  

  " الرابع  السؤال  نص  كان  ومناقشته:  الرابع  السؤال  يوجد  عرض  العمل هل  نحو  اليرموك  جامعة  في  العلوم  كلية  طلبة  اتجاهات  في  اختالف 

 " املخبري باختالف متغير الجنس؟

العم نحو  اليرموك  جامعة  في  العلوم  كلية  طلبة  املعيارية التجاهات  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  ل لإلجابة عن هذا 

الفرو  ولبيان  الجنس،  متغير  حسب  "ت"  املخبري  اختبار  استخدام  تم  الحسابية  املتوسطات  بين  اإلحصائية  ،   ( T-test Independent Sample)ق 

 ( أدناه توضح ذلك. 5والجدول )

افات املعيارية واختبار "ت"  :(5جدول ) اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة   عن ( للكشفT-test Independent Sample) املتوسطات الحسابية واالنحر

 لجنس الطالب  اليرموك نحو العمل املخبري 
ً
 تبعا

املتوسط   العدد الجنس 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 "ت"

الداللة   درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.159 266 1.411 0.467 3.35 162 أنثى  االتجاهات 

    0.575 3.26 106 ذكر

تعزى ألثر الجنس، وهذه النتيجة تختلف مع دراسة  (  α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة  5يتبين من الجدول )

 أظهرت بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث.  التي (2015زيدان )

هذه األعمال  إلجراءت الكافي املخبرية على عكس الذكور الذين ال يوجد لديهم الوق األعمالوقد يعزى ذلك إلى أن اإلناث لديهم الوقت الكافي إلجراء 

إلى بسبب انشغالهم بأعمال أخرى مثل السعي لطلب الرزق على عكس اإلناث، وقد يعزى ذلك إلى حب اإلناث للتخصص بشكل أكبر من الذكور مما أدى 

 تفوقهم في العمل املخبري. 

 وقد يعزى ذلك  
ً
أن تكوين االتجاهات العلمية بصورة عامة يحتاج لوقت طويل لتنميتها لدى الطلبة، مما أدى إلى قلتها عند الذكور بسبب إلى    أيضا

وه التربوية  لألهداف  املهمـة  الجوانب  من  يعتبر  بجانب  واملناهج  املدرسين  اهتمام  في  تدني  يوجد  فانه  اإلناث،  عكس  على  لديهم  الوقت  الجانب قلة  و 

بما   املختبر  الوجداني  نحو  االتجاهات  وخاصة  العلمية  االتجاهات  أن  الباحثين  ويعتقد  للطلبة  أهميتها  مـن  الـرغم  علـى  علمية  اتجاهات  من  يتضمنه 

أخرى  لعناصـر  علـوم  منهاج  أي  تضمين  يجب  لذلك  لديهم  املهارات  الكثير من  تنمي  وتحسينه فهي  الطلبة  تغيير سلوك  تعمل على  مثل   ضرورية، ألنها 

 العلم واتجاهات علمية إيجابية مرغوبة.   عمليات

ومناقشته الخامس  السؤال  الخامس "عرض  السؤال  كان نص  في  :  العلوم  كلية  لدى طلبة  العلم  بين مهارات عمليات  ارتباطية  توجد عالقة  هل 

 جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري؟"

بيرسون بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط  

 ( يوضح ذلك. 6العمل املخبري، والجدول )

 بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري للعالقة معامل ارتباط بيرسون  :(6جدول )

تفسير   التنبؤ التصنيف  االستنتاج  القياس املالحظة  عمليات العلم 

 البيانات

ضبط  

 املتغيرات 

 عمليات العلم  التجريب 

 

 االتجاهات 

 0.101 0.063 0.019 0.050 0.012 0.11- 0.050 0.100 0.042 معامل االرتباط   ) ر(        

 0.099 0.304 0.760 0.412 0.841 0.858 0.412 0.103 0.490 الداللة اإلحصائية 

 268 268 268 268 268 268 268 268 268 العدد

* 
ً
 **//(0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا

ً
 (. 0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا
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 وجود عالقة دالة إحصائيعدم  (6) يتبين من الجدول 
ً
جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في ا

 . املخبري 

 وقد يعزى ذلك إلى أن غالبية املواد تكون نسبة العمل املخبري فيها قليلة بالنسبة إلى الجانب النظري املوجود فيها، وقد يعزى ذلك  
ً
إلى اتباع    أيضا

األع التقليدي مما قد يسبب امللل للطلبة في  العلم  غالبية املدرسين إلى طريقة التعلم  ارتباطية بين عمليات  إلى عدم وجود عالقة  مال املخبرية مما أدى 

 والعمل املخبري، وقد يعزى ذلك  
ً
ض مما أدى إلى ظهور هذه إلى قلة وعي الطلبة بأهمية عمليات العلم والعمل املخبري وأنهما مكمالت لبعضهم البع  أيضا

 النتيجة. 

 ,Ogunleye)وجود عالقة ارتباطيه قوية بين عمليات العلم واالتجاهات نحو املختبر، وفي دراسة    ( أظهرت نتائجها إلى2014بينما في دراسة جلبي )

2012)  ( إلى دراسة سليمان  العلمية، باإلضافة  العمليات واالتجاهات  بين  النتائج وجود عالقة  اكتساب    التي (2009أظهرت  بين  أظهرت لوجود عالقة 

 تجاهات نحو العمل املخبري. عمليات العلم واال

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي: 

 املدرسين والطلبة على الجانب العملي في تدريس العلوم وتعديل الخطط الدراسية.التركيز واالهتمام من قبل  .1

 توعية الطلبة بأهمية علميات العلم وأثرها في مواجهة مشاكل حياتهم اليومية. .2

 نحو العمل املخبري واالتجاهات العلمية لدى الطلبة. اإليجابيةتنمية االتجاهات  .3
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Abstract: This study aimed to know the science processes of students of the Faculty of Science at Yarmouk 
University and their relationship to their attitudes towards laboratory work. To achieve the goal of the study. 
data were collected through a science processes test. consisting of (40) items. and a questionnaire consisting 
of (28) items. distributed to (286) male and female students from the College of Science students at Yarmouk 
University. The results showed that the degree of ownership of students of the Faculty of Science at Yarmouk 
University is low. and that there are no statistically significant differences attributable to the gender variable 
in their ownership of science processes except for the prediction process. as it showed statistically significant 
differences in favor of males. and the results also showed that students' attitudes toward laboratory work are 
medium. And that there are no statistically significant differences attributable to the gender variable. and the 
results showed that there is no correlation between the science processes and attitudes towards laboratory 
work. 
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   :قدمةامل

تسهل عم التي  املتنوعة  والخبرات  العلمية  املادة  لتوفير وعرض  املنهاج، ووسيلة ضرورية  أهداف  املدرس ي عنصرا مهما لتحقيق  الكتاب  لية يعتبر 

 طريقة لتوضيح رؤية املناهج التعليمية الوطنية ووجهات النظر التربوية.  يويعتبر الكتاب املدرس  التعلم والتعليم،

 ( أن للكتاب املدرس ي دور (Horsly & Knight & Huntly ,2010 يلسلي ونايت وهنتر كما يؤكد هو 
 
   ا

 
في تحقيق األهداف التربوية، فهو يحوي   فعال

عليها املنهج املقرر في موضوع معين، باإلضافة إلى أن الكتاب يعمل على تعزير املعلومات في ذهن دنى من املفاهيم والحقائق واألفكار التي ينص  الحد األ 

املنطقي لألفكار و  التنظيم  أن يراعي  املشابهة؛ لذلك ل بد من  الحياتية  املواقف  إلى  التعلم  أثر  انتقال  الذي بدوره يساعد في  املراحل الطالب،  أن يالئم 

 تحقق أهداف املنهج بتحقق جودة الكتاب املدرس ي وحسن استخدامه.  ولهذا ي ،النمائية للطالب

هداف السلوكية وفي عرض واأل   ،هداف العامةلكتاب املدرس ي هو املساعد للمعلم داخل الغرفة الصفية في تحديد األ ا فإن    وحسب فرانسوا ريشا

 (. 252: 2000ومرعي،  )الحيلةنشطة واختيار وسائل التعليم ووسائل التقويم املفاهيم واأل
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 :لخصامل

إشراكية كتاب العلوم الطبعة األولى التجريبية من سلسلة هاربر كولنز  للصف الرابع األساس ي في  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة 

( الدراسية  للسنة  معادلة2020-2019األردن  استخدم  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق   )(Romy’s Formula)     الكتاب إشراكية  درجة  لتحديد 

تكون   والصدق،  الثبات  التأكد من  الكتاب، وتم  لجميع صفحات  واألنشطة  واألشكال،  والرسومات  التعليمي،  املحتوى   في عرض  للطالب، 

األول من )ك الجزء  التعليمي في  املحتوى  أن إشراكية   الدراسة  نتائج  أظهرت  الرابع،  العلوم للصف  الدراسة من كتاب  الطالب(  مجتمع  تاب 

(،على العكس  Romey( وهي أقل من املدى املقبول  الذي حدده )0.37تسلطية غير مناسبة  ول تشرك الطالب في عملية تعلمه وقد بلغت )

 في الفصل الثاني حيث بلغت إشراكية املحتوى في الجزء الثاني من كتاب الطالب 
 
ب  وهي نسبة تدلل إشراكية عالية تسمح للطال( 0.49)تماما

 
 
  ( 1.3)  في الجزء األول (1.3)للجزئين  بلغت    بالتحليل والتفكير والستنتاج، كما دلت إشراكية الرسومات واألشكال على إشراكية مرتفعة جدا

طة (، وهذا يدلل على قدرة الرسومات واألشكال على تحفيز الطلبة على التفكير والستنتاج ، أما إشراكية األنش1.07وبلغت في الجزء الثاني )

وأوص ى الباحثون بضرورة    (.0.09)  ( وبلغت في الجزء الثاني0.73فقد كانت في املدى املقبول حيث كانت في الجزء األول من )كتاب الطالب( )

من حيث اإلشراكية للمحتوى،   Harper Collins)إعادة النظر في محتوى كتاب العلوم )كتاب الطالب( الجزء األول من سلسلة هاربر كولنز )

 رة أن تكون هناك طريقة جديدة لقياس إشراكية أنشطة الكتاب للطالب. وضرو 

 كتب هاربر كولنز. ؛ معادلة رومي ؛إشراكية الطالب الكلمات املفتاحية:
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الثقافة  أ  ونقل  التعلم  وسائل  من  هامة  وسيلة  فهو  خاص  بشكل  العلوم  كتاب  حيثما  والتجاهات   العلمية؛  واملهارات  املعارف  للطلبة  يقدم 

 كما ويؤكد بضرورة مناسبة املع  للطالب  إكسابهاالعلمية التي لبد من  
 
   رفة العلمية لنمو الطلبة بيولوجيا

 
سئلة جابات األ إ يقتصر هدفها على    وأل  وفكريا

 .(76 :1999 ،وتفكيره )زيتون لبد أن تعمل على تعديل سلوكه  الكتاب، بلالتي في 

املدارس، ومن هذه   الكتب لطلبة  املحددة للحكم على مدى مناسبة هذه  املعايير  التي تعرضها   املعاييرلذلك كان لبد من وجود بعض  اإلشراكية 

 . هذه الدراسة

مناسبة هذه  الحكم على  يتم من خاللها  في ضوء معايير محددة  يتم  بشكل خاص  العلوم  وكتب  بشكل عام  املدرسية  الكتب  وتقويم  تحليل  إن 

املعايير  لالستخدامالكتب ومدى صالحيتها   أ   ، ومن هذه  العلمية دون  باملادة  للطالب  الكتاب  العلمية، ويكشف عن مدى إشراكية  املادة  ن يملي عليهم 

الستكشاف والتقص ي بح املدرس ي كلما زادت رغبته في  الكتاب  املتعلم مع  واستخدامها، وكلما زاد تفاعل  األفكار  استنتاج  الطلبة على  يث يصبح قدرة 

 
 
   الطالب مشاركا

 
   فاعال

 
   وطالبا

 
ا و وهذا ما نعبر عنه باإلشراكية،    ،إيجابيا أنواعيضم مفهوم  املادة،    ،إلشراكية عدة  الطالب من خالل  إشراكية و إشراكية 

 .(32: 2008)خطايبة، ية الطالب من خالل خالصات الفصول إشراكية الطالب من خالل النشاطات، وإشراكو الطالب من خالل الرسومات واألشكال، 

كثر أ شراك  إ نشطة التي تعمل على  واألثراء الكتاب املدرس ي بالوسائل التعليمية،  إ نه يجب  إفضل فأ وحتى تتحقق مشاركة الطالب في تعلمه بشكل  

شراك أكثر من حاسة من حواس الطالب كان  إ مكن  أ نه كلما  أ ثناء عملية التعلم والتعليم، وقد ثبت لدى علماء النفس  أ من حاسة من حواس الطالب  

 
 
 (. 252: 2000،الحيلة ومرعي) في سرعة التعلم، واكتساب الخبرات سببا

وتقاس   العلمي،  الستقصاء  بأسلوب  العلمية  األفكار  استنتاج  على  الطالب  قدرة  عن  األربعة  املجالت  في  اإلشراكية  الكتاب شراكية  إ وتكشف 

رومي   طريقة  أول "    Romy’s Formula"باستخدام  وقام  من  ويعد  باسمه،  الطريقة فعرفت  درجة   باستخدام  استخدم هذه  لتقدير  معادلت خاصة 

 (. 33: 2008 خطايبة،) شكال، والنشاطات وخالصات الفصول إشراكية الكتاب للطالب في عرض املادة، والرسومات واأل 

ملهارات مختلفة مثل املالحظة الطالب   اكتسابمن  شراكية الطالب في كتب العلوم بنسبة عالية هي مؤشر على مراعاة أهداف تدريس العلومإ  تعد

 . (101: 2014زيتون، )القياس والستنتاج واتخاذ القرار و 

املهمة الوثيقة  املدرس ي  الكتاب  يعد  تحتوي واملباشرة   ،لذا  التي  املعارف  ،  العلمية  ،على  والقيم،    ،واملهارات   ، والستقصاء،  والعملوالتجاهات، 

  لتقييم   الباحثين؛ لذلك يعمد مطوري املناهج   لتعريفات للكتاب املدرس ي تختلف باختالف اهتماملذلك هناك العديد من ا   والتحليل؛  ،واملهارات العقلية

العاملية،   للمعايير  ومواكبته  احتوائه  معرفة  على  للوقوف  للمحتوى  التحليل  عمليات  خالل  من  املدرس ي  ستملرالكتاب    (Stemler, 2001: 3)ويعرف 

املحتوى   النصتحليل  العديد من كلمات  تقليص  للتكرار تستخدم من أجل  أقل وفقا لقواعد  فئات    إلى  أنه تقنية منهجية منظمة قابلة  ذات محتوى 

 ترميز واضحة. 

هم أ ن من  أ ، ويوضح طعيمة  التصالأسلوب علمي منظم، يصف املضمون الظاهر ملادة    املحتوى: بأنهاعملية تحليل    (77:  2004)ويعرف طعيمة  

املحتوى   تحليل  يضع خطة    منظم،سلوب عملي  أ نه  أ خصائص  أن  ذلك عليه  الباحث  يحقق  ولكي  املادة،  لتلك  الظاهرة  العناصر  بين  العالقة  يوضح 

 علمية واضحة تستوفي جميع عناصر املوضوع، وتقوم على دراسة الظ
 
 واستنتاجا

 
.  واهر إحصاء واستقراء وربطا

 
 وتفسيرا

 ا وُيعد تحليل املحتوى كأداة ومنهجية بحث من أكثر األدوات واألساليب  
 
براز توجهات  إل في تحليل املناهج والكتب املدرسية وأدلتها؛ وذلك   ستخداما

التعليمية وتشخيصها، وتحديد خصائصها بمنهجية عاملية منظمة،  واتجاهات إلى  وليس  املواد   
 
أو معالجات عشوائية، بهدف    استنادا انطباعات ذاتية 

العصر ومتطلباته وتح التوصيات واملقترحات واإلجراءات لتطويرها لتواكب توجهات  املناهج، وتقييمها، وتطويرها، وتحسينها، وتقديم  دياته تشخيص 

 (. 448: 2010 ،)زيتون 

 لتطوير العلوم في األ   اإلصالحومواكبة عمليات  ضوء الهتمام العاملي باملناهج   وفي
 
مع    ردن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهج العلوم تماشيا

النقاشية التي قدمها في املؤتمر    السابع بعنوان التطورات، واستحوذ على اهتمام جاللة امللك عبد هللا الثاني وقد ترجم هذا الهتمام من خالل الورقة 

 قطاع استراتيجي، فل  قطاع التعليم ن  أ على    أكدت"، حيث   األمة"بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة  
 
بأي حال من    م يعد مقبول

 . (12: 2019املناهج، الوطني لتطوير  )املركزالخوف من التطوير في العلوم.  األحوال التردد أو

نتاج املركز الوطني بكتابي  إ ردن، وقد بدأت باكورة نشاء املركز الوطني لتطوير املناهج كدائرة مستقلة تعنى بتطوير املناهج املدرسية في األ إ حيث تم 

 شراكية. إل ول والرابع لذا جاءت هذه الدراسة لتحليل كتاب العلوم في ضوء معايير ا وم والرياضيات للصفين األ العل

اإل 5:  2003الناجي )يعرف  و  للطالب و   بأنهاشراكية  (  املدرس ي  الكتاب  التعليمية وما  إ "درجة جذب  للمادة  الكتاب من خالل عرضه  شراكه في مادة 

 كثر تفاعال". أ فكاره ليكون أ نشطة وخالصات تحفز الطالب على الستقصاء والستكشاف وتتحدى أ يتضمنه من 

واستقصاء املعرفة وحفزه على التفكير من خالل عرض   لكتشافودعوته    للطالب،( "أنها درجة مخاطبة الكتاب  2377:  2012يعرفها النوافلة )و 

 .املحتوى، واألنشطة والرسومات واألشكال وتقاس بطريقة رومي"

أبو   )ويرى   10:  2007نعاج 
 
الطالب مشاركا يجعل  بقواعد  الكتاب  مادة  "بأنها عرض  ويحفزه على    (  التعلم،     البحثفي 

 
متلقيا وليس    والستقصاء 

 للمعلومات فقط".
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على    اإليجابيلى الـتأثير  إ  باإلضافةالرأي،    القرار وإبداء  اتخاذ"أن اشراكية الكتاب للطالب مهمة في عملية    (79:  2006)  هاشمي والعزاوي ويوضح ال

 ، وتحفيزهم على املشاركة الفاعلة".بناء الشخصية اإليجابية

اإلشراكية: تعريف  يمكن  سبق  على  أب  مما  القدرة  على  نها  والـتأثير  الطالب  اهتمام  وتحفيزه جذب  والتفاعل   تفكيره  للمشاركة  دافعيته  وزيادة 

 الحصة الدراسية. الصحيحة أثناءجابات عطاء اإل إ القرار و  واتخاذ الستنتاجاملستمرين ويظهر ذلك من خالل 

اإل  مفهوم  مستوى  ويضم  تقدير  خاللها  من  يتم  مجالت،  عدة  ا إ شراكية  من  الطالب  املجالت  شراكية  وهذه  املدرسية  من  كل    أوردهالكتب 

 . (153-150 :2011 ،)الخطايبة

 .شراكية كتاب الطالب من خالل عرضه املادة إ  .1

   .شكالكتاب الطالب من خالل الرسومات واأل  إشراكية .2

 .نشطةكتاب الطالب من خالل األ إشراكية .3

 . كتاب الطالب خالصات الفصول  إشراكية .4

رومي)  إشراكيةوتقاس   طريقة  باستخدام  معاملRomy’s Formulaالكتاب  ويحسب  العلمية  ا إشراكية    (  املادة  عرض  خالل  من  لكتاب 

 . لحساب اشراكيتهاشكال والجداول وخالصات الفصول والتي حددت كل منها بمعامل خاص والرسومات واأل 

 الدراسات السابقة:

لصفوف  ، وبعضها تناول كتب العلوم  وجد منها األردنية وأخرى عربية وأجنبيةالطالب  شراكية  إب  لألدب التربوي املتعلق  الباحثون   عند استعراض

الرابع   من  اختص  الثامن،  إلىمختلفة  العربية  ب  وبعضها  اللغة  أو  الدراسات  األحياء  بينأو  تراوحت  هذه  2017-1994)األعوام    الجتماعية  وجميع   )

 .استخدمت معادلة روميالدراسات 

وهي    (0.25)شراكية كتاب األحياء للصف العاشر األردني حيث كانت اإلشراكية للمحتوى إ دراسة ملعرفة    (1994وعنيزة )  العبد هللاجرى  أحيث   •

وإشراكية   وهي مرتفعة  0.8(األنشطةضعيفة،  الطلبة(  توجيه  كماللتفكير    وتدلل على  واألشكالإشراكية  أظهرت    والستقصاء،  نسبة   الرسوم 

 (. 0.785)مرتفعة بلغت

افلة  • استقصت درجة إشراكية كتب العلوم لطلبة صفوف السادس والسابع والثامن في األردن، من خالل عرض  (2012)وفي دراسة أجراها النو

إن  املحتوى، والرسوم واألشكال واألنشطة، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق في درجة إشراكية كتب العلوم للطالب حسب الصف الدراس ي 

الصفوف الثالثة جاءت جميعها ضمن املدى الذي اعتمده رومي، وتراوحت قيمها باملدى   أظهرت النتائج أن إشراكية املحتوى لطلبةكما  وجدت،  

الرسومات  .(  0-0.52بين ) يتعلق باإلشراكية من خالل  أما قيما  العلوم،  الطالب لألنشطة في جميع كتب  انخفاض إشراكية  النتائج  كما أظهرت 

والذي ل تقدم رسوماته وأشكاله البيانات   (1.76)  ع الذي كان معامل إشراكيتهواألشكال فقد كانت جيدة عدا كتاب الجزء األول للصف الساب

 لكافية لقيام الطالب بالستقصاء.ا 

أن    عن  )2014)يحيى  دراسة  استقصت   • إلى  النتائج  وأشارت  رومي،  باستخدام معادلة  األولى،  الثالثة  للصفوف  العلوم  إشراكية كتب  مستوى 

الجزء الثاني من    ضعيفة، أماإشراكية النشاطات في كتب العلوم كانت    (، وأن 40.0)وأنها أقل من    وتسلطية  مستوى اإلشراكية للمحتوى ضعيفة

علمي موجه. كما أظهرت النتائج انخفاض    باستقصاءيعطي قدرا من اإلشراكية ل بأس به بحيث ينشغل كتابي العلوم للصف الثاني والثالث فهو  

كتاب   في  واألشكال  الرسوم  إشراكية  للصففي مستوى  بجزئيه  العلوم  وأن األول  والثاني  الثالث  الصف  العلوم  كتابي  في  الثاني  الجزء  ، وكذلك 

 الثاني والثالث كانت جيدة.   للصفوف ول من كتاب العلوم اإلشراكية كانت قليلة وتسلطية وأن الجزء األ 

األردن، ولتحقيق هذا    (2015)جرى بني خلف  أ • دراسة كشفت عن درجة مالءمة محتوى كتاب علوم الصف الرابع األساس ي ملستوى الطلبة في 

ن إشراكية الكتاب من خالل عرض املادة العلمية غير مالئمة  أ الهدف استخدمت أربع أدوات، كما أظهرت النتائج التي استخدم فيها معادلة رومي 

الرسو  وكانت من خالل  العلمية  للطلبة،  األنشطة  من خالل  إشراكيته  كانت  بينما   ،
 
جيدة واألشكال  والصور  في   وأشارت  تسلطية،مات  النتائج 

حتوى ُمجملها عدم مالءمة محتوى كتاب العلوم للمرحلة النمائية لطلبة الصف الرابع. وفي ضوء النتائج تمت التوصية بإعادة النظر في بناء امل

 العلمي للكتاب.

هودي • دراسة  والياغتادار)  وفي  األ   & Liaghatdar, 2015   ( Hodaianان  كتاب  الباحثان  حلل  في  حيث  الثانوية  املرحلة  في  الثالث  للصف  حياء 

فقد   واألشكالشراكية الرسوم  إ أما    (،0.032)شراكية النصوص حيث بلغتواألشكال فأظهرت النتائج تدني إ ايران من حيث النصوص والرسوم  

 يشرك الطالب في عملية تعلمه. نه أي أ  (1.35)بلغت 

 من  جرى  أو  •
ً
للكشف عن درجة إشراكية الطالب في كتاب   السعودية هدفتدراسة في  اململكة العربية    (2016)العبد الكريم والعبد الكريم  كال

املعادلت   وتم حساب  واألنشطة  واألشكال  والرسوم  املحتوى  البتدائي، من خالل عرض  السادس  للصف  املطور    (   Romy’s Formula)العلوم 
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حيث صنفت جمل النص إلى مجموعتين، أحدهما تشرك الطالب في تعلمه، واألخرى ل تشركه مما  ،  ر العشوائي لبعض صفحات الكتاببالختيا

وهي درجة مناسبة لثبات األداة، وأظهرت نتائج بحث اإلشراكية للطالب في املحتوى نص الكتاب العلوم للصف  (  %92.25)رفع درجات الثبات إلى  

املقبول،    البتدائيالسادس   املدى  له بالتحليل، والتفكير والستقراء،  (0.4)  بنسبةفي  الطالب ويسمح  أنه يشرك  وصياغة استنتاجات   مما يعني 

( مما يدل على ضعفها في حث الطالب على الستقصاء وظهور ارتفاع  0.31(في إشراكية الطالب في الرسوم واألشكال بلغ  خاصة، في ظهر انخفاض

 (0.65في إشراكية الطالب في األنشطة بنسبة )

ة لكتاب الجتماعيات للصف  التي أجريت في طهران، وفيها تم تحليل محتوى اإلشراكي  ( Vakili & Mansouri, 2016)   اكيلي ومنصوري دراسة ف •

 السادس،  
 
كامال الكتاب  وحلل  السادس  للصف  الجتماعية  العلوم  كتاب  الدراسة  مجتمع  كان  وأسئلة    حيث  وصور  نصوص  من  يحوي  بما 

(  0.91واألنشطة )  ،(1.27األسئلة )  ،(1.25) في الصور   بينما(  1.12)أظهرت النتائج أن إشراكية الطالب في املحتوى    األنشطة؛ حيثباإلضافة إلى  

 واألنشطة املقترحة .لذا كان كتاب الدراسات الجتماعية للصف السادس نشطا من حيث املضمون والصورة واألسئلة 

  األردن استخدمت شراكية كتاب قواعد اللغة العربية لطلبة الصف العاشر األساس ي في إ لى معرفة درجة إ دراسة هدفت   (2017جرت الوائلي )أو  •

العربية اسبته للدراسة، واتبعت صيغة رومي، واختارت عينة الدراسة بشكل عشوائي من كتاب قواعد اللغة  الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملن

اإل   وأظهرت لعرض  نتائج  )شراكية  وهي  0.07املادة  أما  أ (  املطلوب،  الحد  ا   األنشطةقل من  درجة  بلغت  )إل فقد  الحد  0.47شراكية  ( وهي ضمن 

 املطلوب.  

 مشكلة الدراسة:

 ربية والتعليم في األ قامت وزارة الت
 
  ( 2019)  ولى التجريبيةاأل طبعة  الكتاب العلوم للصف الرابع    باعتماد  (2019)  من العام الحالي  ردن حديثا وبدءا

تكليف   ول والرابع كخطوة تدريجية لتطوير جميع املناهج دون استثناء، حيث تم  األ   ينول والرياضيات للصفلى تطوير كتاب علوم الصف األ إ ضافة  إل با

(HarperCollins Puplishers )    بخبرة  أ ثاني العالم  في  نشر  دار  العلوم    (200)كبر  ملادتي  املدرسية  الكتب  تطوير  بمهمة  التأليف  مجال  في  عام 

 والرياضيات. 

املجالت    وفي   (TIMSS & PISA)القرائيةالرياضيات والعلوم   الطلبة في اختبارات  إجاباتردن قصورا في  الختبارات الدولية في األ   تشير نتائجكما  

 
 
الدولية )وزارة   أداء الختباراتردن في  األ   تتراجعوبالتالي  ظهار مشاكل في املهارات واملعارف املكتسبة بنسب عالية،  إل   الفرعية لكل مبحث، مما كان سببا

 (. 87: 2017 التربية والتعليم،

املعرفة   تعلمه، تقديم منها املشاركة في عملية    مهارات مختلفةحيث كان الهدف الرئيس من تطوير مناهج العلوم هو مساعدة الطلبة على امتالك  

   (7-6: 2017املناهج، الوطني لتطوير  )املركزالعلمية للطلبة من خالل توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين 

 
 
رفضا التطور  و األردنيالشارع  من    ورافق هذا  املعلمين  ونقابة  واملعلمين،  املثقفين  بعض  قبل  ومن  األ أ ،  الذين  ولياء  الكتب  أ مور،  لى إ عادوا هذه 

وسلبيات    إيجابياتمن  حقيقة هذا الكتاب   الدراسة لتوضح  ه هذ  ت ردن كردة فعل على صعوبة هذه املناهج، لذلك جاءاأل   مناطق   املديريات املختلفة في

 شراكية الكتاب للطالب.إ من خالل تحليل 

 :أسئلة الدراسة

 األساس ي ما درجة إشراكية طالب الصف الرابع  :ول األ  السؤال
 
 ؟  Romy’s Formula   لطريقةفي محتوى النص لكتاب العلوم وفقا

  األساس يدرجة إشراكية طالب الصف الرابع   الثاني: ماالسؤال 
 
 ؟  Romy’s Formulaلطريقة    في الرسوم واألشكال في كتاب العلوم وفقا

 في األنالصف الرابع األساس ي درجة إشراكية الطالب  : ماالثالث السؤال 
 
 ؟ Romy’s Formulaة  قلطري شطة في كتاب العلوم وفقا

 : أهداف الدراسة

    والرسوم.نشطة ب في املحتوى واألشراكية الطالإ لى مستوى إ الكشف عن درجة اشتمال كتاب العلوم املطور للصف الرابع التعرف 

 :أهمية الدراسة

(،  2020-2019(للعامالتجريبية من سلسلة هاربر كولنز ولى أل هميتها بالوقت الحالي تزامنها مع اعتماد كتاب العلوم الطبعة ا أ الدراسة  تستمد هذه 

األ أ املتوقع   والتعليم  التربية  رؤية وزارة  يحقق  العلومن  ملناهج  والخاصة  العامة  والنتاجات  لتطوير  كما    ،ردنية،  الوطني  )املركز  العلوم  وثيقة  وضحت 

 املناهج
 
وتحقيقا التربوي)  (،  للتطوير  الوطنية  املؤتمرات  كما  2001لتوصيات  وتطويرأ (،  املناهج  لتطوير  الحديثة  العاملية  للتطورات  مواكبة  تأتي    نها 

 .2061، ومشروع  ERFKEاملعلم واملتعلم حسب توصيات العديد من املشاريع ومنها مشاريع التطوير التربوي نحو القتصاد املعرفي مهارات 
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 همية الدراسة في املنحنيين النظري والتطبيقي: أوتتمثل 

 لدراسة بآالتي:  همية اأففي الجانب النظري تتمثل 

 ،2020-2019ساس ي النسخة التجريبية للعام  شراكية كتاب العلوم الصف الرابع األ إ ستوى  ملن هذه الدراسة ستقدم تصورا شامال  أ من املتوقع  

  وتتناول الدراسة
 
  جانبا

 
 . ن تنمو مع الطالب وتتوسع في صفوف ومراحل لحقةأ من املهارات التي يجب  مهما

التربوية    األهدافللطالب ومواكبته للتوجهات العاملية، وتحقيقه    حيث إشراكيتهالحكم من خالل نتائج الدراسة على مناسبة كتاب العلوم من  

 الحديثة لتدريس العلوم. 

ا  الدراسة  نتائج  العام لتإل قد تمهد  الرابع بشكل  طار  تلي الصف  التي  العلوم للصفوف  الصعف والقوة في  أ طوير مناهج  فضل بعد معرفة نقاط 

 منهاج العلوم املطور للصف الرابع.

 من حيث اإلشراكية.املترجم عن سلسلة هاربر كولنز البريطانية  العلوم األردني محتوى كتابلعل هذه الدراسة رائدة في عملية تحليل 

 : تياآلهمية تتمثل في ن األ إالجانب التطبيقي: فما أ

خرى، وقد تساعد سباب نقاط القوة فنطورها في املراحل القادمة من تطوير مناهج العلوم للصفوف األ أ قد تساعد النتائج لهذه الدراسة ملعرفة  

األ  للصفوف  الكتب  في  تكرارها  الجديدة وعدم  الطبعات  في  عليها  فنعدل  الضعف  نقاط  القادم    املرادخرى  في معرفة  الدراس ي  للعام  -2020تطويرها 

 شراكية  همية عن اإل أ ثراء املكتبة العربية بدراسة ذات إ ،  2021

 حدود الدراسة:

 تية: للتعميم في ضوء الحدود واملحددات اآلستكون نتائج الدراسة قابلة 

  .شراكيةلل  2020-2019اقتصرت عملية التحليل على كتاب العلوم للصف الرابع في العام الدراس ي   .1

    لكتاب العلوم. محتوى اإلشراكية أدوات تحليلاقتصرت الدراسة على استخدام   .2

 :جرائيةل التعريفات ا

لأل   :الشراكية  درجة رومي  معادلة  حسب  الشراكية  فئات  تكرارات  ورصد  وتحديد  الثالثة  خالل  هينواع  من  للطالب  الكتاب  املادة    إشراكية  عرض 

وإشراكية واألشكال،  الرسومات  خالل  من  للطالب  الكتاب  وإشراكية  الشراكية  العلمية،  من  الرابع  النوع  أما  النشاطات،  خالل  من  للطالب    ؛الكتاب 

 . لعدم وجود خالصات في كتاب الطالب  وذلك ا لم يتم التحليل في ضوءه إشراكية الكتاب للطالب من خالل الخالصات 

للصف   العلوم  تدريسه من    : هوالرابع كتاب  املقر  وزارة الكتاب  األر ال  قبل  والتعليم  األ تربية  في مدارس  األ دنية  املجلس  قرار  بناء على  للمركز ردن  على 

رقم  الوط في جلسته  املناهج  لتطوير  )  2019-5-14 تاريخ   (4)ني  رقم  والتعليم  التربية  وقرار مجلس  تاريخ  93/2019،  العام    (30-5-2019)(  بدءا من 

 سنوات. 10-9 ما بين( لطلبة الصف الرابع األساس ي الذين تتراوح أعمارهم 2020-2019 (ولى التجريبية للعام الدراس يالطبعة األ  2020-2019الدراس ي 

 جراءات الطريقة وال 

 منهج الدراسة: 

البحثية    ون اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي القائم على وصف الظاهرة كما هي، وذلك من خالل رصد وتحليل واقع املشكلة 

 .دنر ملعرفة درجة إشراكية كتاب العلوم للطالب في الصف الرابع، في األ   Romy’s Formula طريقة رومي املطروحة باستخدام

 مجتمع الدراسة وعينتها:

وعينته   الدراسة  مجتمع  كتابتكون  في    من  الرابع  للصف  في    األردن،العلوم  أقر  طالب    2019-5-14تاريخ  الذي  لجميع  موحد  في وهو    األردن 

ول والثاني  أل ربعة كتب، اعتمد كتاب الطالب الجزء ا أ املدارس الحكومية وهو عبارة عن كتابين لكل فصل دراس ي كتاب الطالب وكتاب التمارين وبواقع  

و إ لتحديد   املحتوى  وا إ شراكية  الرسوم  ا أل شراكية  صفحات  استثناء  وتم  ا ألشكال  الجزء  التمارين  كتاب  واعتماد  اللغوي،  لتحديدوالثاول  أل ثراء    ني 

 ( يوضحان ذلك. 2( و )1نشطة. والجدول )ألشراكية ا إ 

 معلومات عن كتاب العلوم )كتاب الطالب( :(1)جدول 
 معلومات عامة عن كتاب العلوم 

 )كتاب الطالب( 

 الصف الرابع األساس ي 

 الجزء الثاني  األول الجزء 

 األولى  األولى  رقم الطبعة 

 2019 2019 سنة النشر

 Harper Collins Publishers Limited (2019) والحقوق الناشر 

 5 4 عدد الوحدات 

 64 68 عدد الصفحات 
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 معلومات عن كتاب العلوم )كتاب التمارين ( :(2)جدول 

 معلومات عامة عن كتاب العلوم 

 )كتاب التمارين(

 الصف الرابع األساس ي 

 الجزء الثاني  األول الجزء 

 األولى رقم الطبعة 

 2019 النشر سنة 

 Harper Collins Publishers Limited (2019) الناشر والحقوق 

 5 4 عدد الوحدات 

 60 58 عدد الصفحات 

 أدوات الدراسة:

الباحث درجة    Romy’s Formulaداة  أ   ون استخدم  في كل من إ لتحديد  الواردة  للطالب  الكتاب  (  1994،  وعنيزة   العبد هللا ؛  1982  زار،)أ   شراكية 

 شراك الطالب.إ شكال التي تعمل على أل نشطة، والرسوم وا ألشراكية الطالب، من خالل عرض املادة، وعدد ا إ لتقدير درجة 

جملة في الصفحة املختارة لغاية الفاصلة، من الصفحات   قراءة كلن ثم الطالب( املكون من جزئي العلوم )كتاببتحليل كتاب  ون حيث قام الباحث 

 لى الفئات التالية: إ وتم تصنيف الجمل 

 .عبارات الحقائق وتعرف لغرض الدراسة وهي تمثل عينة من املعلومات . أ 

   .وهو يمثل رأي املؤلف املستخلص من املعنى و التعميمات الصريحة:أ الستنتاجات  .ب

 الكتاب من عبارات تحدد معاني املصطلحات واملفردات فيه.  ما يعرضهالتعريفات وهي  .ج

 سئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة. أل ا  .د

 . سئلة التي تحتاج من الطالب تحليل املعلوماتاأل  .ه

 ن يصوغ استنتاجه الخاص. أ التي تحتاج من الطالب   اإلخباريةالجمل  .و

 والعبارات التي تطرح مشكلة ليقوم الطالب بحلها. داء وتحليل نشاط ما،أ التي تطلب من الطالب  اإلرشادات .ز

 مباشرة من الكتاب املدرس ي.  إجابةاهتمام الطالب ول توجد لها  إلثارة التي تسأل  األسئلة .ح

 .سابقةي من التصنيفات الأ جرائية في النشاطات والجمل التي ل تالئم إل و رسم توضيحي( والتعليمات ا أ لى شكل )إ الجمل التي توجه القارئ للنظر  .ط

 سئلة البالغية وهي التي تطرح ملجرد التأثير في النفوس لبتغاء الحصول على جواب.أل ا  . ي 

 شراكية الكتاب للطالب من خالل عرض املادة من العالقة التالية: إ ويحسب معامل 

 

ـــــــ إ معامل  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ    شراكية الكتاب للطالب =  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـــــ

 

  و استخدام مهارات استقصاء علمية لذلك فهي تمثل مستويات دنيا، أ ركة الطالب  تحتاج مشا  د( ل أ، ب، ج،  )ن الفقرات  أ ومما تجب مالحظته  

نها ل تؤثر بشكل حقيقي ألما الفقرات ط، ي، فقد تم تجاهلهما  أفهي مالئمة في خلق التوجه الستكشافي مستويات عليا و (،  ز، ح  ،ه، و)ما الفقرات  أ 

 على فائدة الكتاب من خالل تدريسه.

 

ــــ واألشكالشراكية الرسوم إ معامل  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ                   = ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ                 ــ

        

 استخدام مباشر لغرض توضيحي   -حيث: أ 

 و استخدام معلومات أ داء نشاط ما أ يحتاج من الطالب  -ب     

  

ــــشراكية النشاطات للطالب = إ معامل  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ  ـ

                                      

 زار هي:في أ  ليهإ شراكية التي ذكرها رومي املشار إل لى قيم ا إقيم ومعايير الحكم 

 شراكية إل الصفر: انعدام ا •

 مشاركة الطالب والعبارات التي تتطلب بعض من تفكير الطالب.  ل تطلبتساوي عدد العبارات التي  :1 •

 . تتطلبه زادت نسبة املادة التي تتطلب الستقصاء مقارنة باملادة التي ل (1عن )كلما زادت قيمة املعامل  •

 لب  في تعلمه()تشرك الطا   ب

 (في تعلمه الطالب ال تشرك ) أ            

 ح  ز+  و+  + ھ

 د   + ج  +  ب  + أ

 عدد النشاطات المطلوب قيام الطالب بها  

 عدد الصفحات المحللة عن النشاطات 
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 ويمثلالكتاب  فيعد (0.4) عنشراكية الكتاب إ ذا قل معامل إ  •
 
  تسلطيا

 
  تحديا

 
 للطالب   قليال

سئلة ول يعطي الطالب البيانات الكافية ليتعامل معها  أ فهذا يعني ان الكتاب ل يحوي سوى   (1.5)من كثر أ شراكية الكتاب إ ذا كان معامل إ  •

 بفاعلية. 

 داء وثباتها: أل صدق ا  

   Test-Retest Reliabilityداة عبر الزمن  أل ثبات ا .1

الباحث قامت    ون قام  ثم  املحتوى  الزمنية    بإعادة بتحليل  الفترة  وكانت  الثبات    (14)التحليل  حساب  تم  ذلك  وبعد  ا يوم  ونتائج  أل ،التحليل  ول 

 .العبارات التي تم التفاق عليها والعبارات التي اختلف عليها من خالل معادلة هولستي ون التحليل الثاني حيث حسب الباحث

 

 درجة الثبات        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   (: (Inter-rater Reliabilityاملحللين داة باختالف أل حساب ثبات ا .2

اختيار   نسبتهتم  معلمتين    % 20  ما  قبل  من  املحللة  املادة  وا أ من  املاجستير  درجة  تحمل  وأساليب أل حداهما  العلوم  مناهج  في  الدكتوراة  خرى 

، رصدت نقاط التفاق ونقاط الختالف بين املحللتين لكل من عرض واألنشطةمن املحتوى والرسوم    ترميز التحليلتدريسها بعد التفاق على وحدات  

عنصر من عناصر التحليل لكل جزء كما  الباحثتين لكلنشطة، لصفحات عينة الثبات ثم حسبت نسبة التوافق بين ألكال، واشأل املحتوى والرسوم وا 

 في الجدول واستخدمت املعادلة التالية: 

 

ــــ      ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــنسبة التوافق= ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـ

 

 ول والثانيأل التوافق بين املحللتين في جميع مجاالت التحليل لكتاب العلوم )كتاب الطالب( للجزء ا نسب :(3)جدول 

 نسبة التوافق%  نقاط الختالف بين املحللين  نقاط التفاق بين املحللين  عنصر التحليل 

 % 92 9 106 املادة التعليمية 

 % 89.7 5 44 شكال أل الرسومات وا

 % 100 - 31 األنشطة 

 حسبت معامالت كابا لنسب التوافق وهي نسب التوافق بعد حذف معامل الصدفة بناء على املعادلة التالية:

         

ــــــمعامل كابا=  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ

                            

 بين املحللتين ومعامل كابا وهو حد مقبول وقوي  ( %86.2وافق بين املحللتين هي )نسب الت أن تبين
 
حسب العالمات املعيارية في سلم التقدير  أيضا

   . (Stemler, 2001) اليه  أشار ( الذي 3)ملعامل كابا، املوضح في الجدول 

 

 

 

 عدد وحدات التحليل المتفق عليها 

 التحليل    عدد الوحدات والتحليل الكلية في عينة

 نسبة صدفة التوافق  -1

 نسبة صدفة التوافق  –نسبة التوافق 

 عدد الفقرات المتفق عليها 

 %100 ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   

 عدد الفقرات المختلف عليها +عدد الفقرات المتفق عليها 
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 98.4 % =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    

 (566+9 ) 
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 التقدير املعتمد ملعامل كابا سلم :(4)جدول 

 درجة القوة  اإلحصائية معامالت  كابا 

 ضعيف  0.00 <

 سطحي  0.2

 مناسب  0.21-0.4

 متوسط  0.41-0.6

 قوي   0.61-0.80

 مميز  0.81-1.00

 

 : النتائج ومناقشتها

 ما درجة إشراكية الطالب في محتوى النص لكتاب العلوم الصف    ومناقشتها:  عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول 
ً
لطريقة    الرابع األساس ي وفقا

Romy’s Formula  ؟ 

من الكتاب املكون مــن جــزأين ثــم صــنفت املــادة التعليميــة فــي  الطالب(مادة العلوم )كتاب الطالب( بأخذها املحتوى كامال من )كتاب   ون حلل الباحث

في كل ووحدة، ثم حساب تكرار كل من الفئات في كل استنتاجات(، كل صفحة من عينة الدراسة وذلك حسب الفئات املحددة في صيغة رومي، )حقائق، 

 جزئي كتاب العلوم )كتاب الطالب( للفصلين، كما في الجداول التالية. منجزء 

 2020-2019ول من كتاب الطالب للصف الرابع أل تكرار الفئات املعتمدة لعرض املادة العلمية في الجزء ا :(5)دول ج

 

 

 الوحدة 

 الفئة

 
الوحدة 

األول 
ت الحياة  

دورا
 

 

الوحدة الثانية 
 

ت الحية في البيئة  
الكائنا

 

الوحدة الثالثة 
 

سم 
ج

سان 
اإلن

 
صحته 

و
 

الوحدة الرابعة 
ص املادة      

صائ
خ

جموع تكرار الفئة   
م

 

 237 87 48 48 54 حقائق 

 82 30 13 23 16 و التعميمات الصريحة أالستنتاجات 

 45 12 8 18 7 التعريفات 

 55 20 9 13 13 األسئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة 

 28 10 1 11 6 األسئلة التي تحتاج من الطالب تحليل معلومات 

 27 10 3 7 7 ن يصوغ استنتاجه الخاص أالجمل الخبرية التي تحتاج من الطالب 

 63 3 10 18 14 نشاط أوتحليل  أوالتي تتطلب من الطالب القيام بأداء  اإلرشادات 

 38 22 7 4 5 عليها الكتاب مباشرة  ل يجيبأسئلة إلثارة اهتمام الطالب التي 

 0 0 0 0 0 أسئلة بالغية 

 

 من كتاب الطالب = األول شراكية املحتوى الجزء إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ  ا نالحظ  الفئة  الحقائق حيث بلغت مجموع تكرارها )ألن  بلغ مجموع  أ ت  ( ثم فئة الستنتاجا237كثر تكرارا هي فئة  الصريحة وقد  التعميمات  و 

تلتها فئة  82)  تكراراتها بأداء    اإلرشادات(  القيام  الطالب  الكتاب   األسئلة(، ثم  63و نشاط بمجموع)أ و تحليل  أ التي تتطلب من  التي تسأل ويجيب عليها 
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مقداره   تكرار  بمجموع  تكرار  (55)مباشرة  بمجموع  التعريفات  جاءت  الخامسة  املرتبة  وفي  ا (45)،  جاءت  السادسة  املرتبة  وفي  اهتمام   إلثارة سئلة  أل ، 

التي   )  ل يجيبالطالب  الكتاب مباشرة بتكرار  ا 38عليها  )أل (، ومن ثم  بتكرار مقداره  الطالب تحليل معلومات  التي تحتاج من  قل  أل(، والفئة ا28سئلة 

شراكية محتوى كتاب الطالب إ (، بينما كانت 27استنتاجه الخاص بمجموع تكرار مقداره )ن يصوغ ل الخبرية التي تحتاج من الطالب أ تكرار هي فئة الجم

 (.0.37(لجميع الفئات

 2020-2019الرابع   الطالب( للصفتكرار الفئات املعتمدة في التصنيف لعرض املادة العلمية في الجزء الثاني من كتاب العلوم )كتاب   :(6)جدول 

 الوحدة                         

 

الوحدة  فئة التصنيف 
 

سة 
الخام

 

ضوء 
ال

 

 

الوحدة 
 

سة  
ساد

ال
 

حركة 
ض

ر األ
سابعة     

الوحدة ال
 

الكهرباء 
 

الوحدة الثامنة  
 

طاقة 
القوة وال

سعة   
الوحدة التا

طبيعية في   
رد ال املوا

البيئة 
املجموع  
 

 149 42 33 20 22 32 حقائق 

 76 14 16 21 12 13 التعميمات الصريحة و أالستنتاجات 

 8 2 0 4 2 0 التعريفات 

 50 16 17 11 1 5 األسئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة 

 47 9 8 13 4 13 األسئلة التي تحتاج من الطالب تحليل معلومات 

 27 3 6 8 7 3 استنتاجه الخاص  ن يصوغأالخبرية التي تحتاج من الطالب الجمل 

 37 5 8 15 3 6 نشاط أوتحليل  أوالتي تتطلب من الطالب القيام بأداء  اإلرشادات 

 30 9 3 6 6 6 مباشرة  عليها الكتاب  ل يجيبأسئلة إلثارة اهتمام الطالب التي 

 0 0 0 0 0 0 أسئلة بالغية 

 

 معامل اشراكية املحتوى في الجزء الثاني=

 

 

      

 

 

 

 

 

الفئة  أ (  6)الجدول    يظهر  بلغت    األكثرن  الحقائق حيث  الثانية (149)تكرار هي  املرتبة  الصريحة  التعميمات  أو  ، في حين حلت فئة الستنتاجات 

بلغ ا 76(بتكرار  ثم  )أل (،  مقداره  تكرار  بمجموع  مباشرة  الكتاب  عليها  ويجيب  تسأل  التي  ا 50سئلة  ثم  ومن  تحليل  أل (،  الطالب  من  تحتاج  التي  سئلة 

جاءت التي    سئلة  أل ،  ثم فئة ا (37)  نشاط بمجموع  أوو تحليل  أ التي تتطلب من الطالب القيام بأداء    اإلرشاداتتلتها فئة    ،( 47)  معلومات بتكرار مقداره 

بتكرار مقداره    إلثارة  الكتاب مباشرة  التي ل يجيب عليها  الطالب  الطالب (،  30)اهتمام  التي تحتاج من  الخبرية  الجمل  الخاص ا يصوغ    أن  ثم  ستنتاجه 

 (. 0.49(شراكية محتوى كتاب الطالب  في الجزء الثاني لجميع الفئاتإ (، بينما كانت 8) التعريفاتقل تكرار لفئة أ(، و 27بمقدار)

شراكية يدلل على قيمة وهذا املعامل لل    (0.37)  شراكية للكتاب من خالل عرض املحتوى التعليمي يساوي اإل معامل    أن  تدل نتائج الدراسة على

ا منخفضة تسلطية في   الجزء  الطالب  املتعلم   ،ول أل كتاب  التي تتطلب من  الجمل  التعريفات على حساب  الحقائق ووجود  ويدلل على ذلك زيادة نسبة 

 املفردات التي تحتاج الى تحليل املعلومات سواء من  األسئلةعلى حساب ( 55)املباشرة في التحليل  األسئلةفي حين بلغ عدد  ، استخدام استنتاجه الخاص 

الصو أ  )  تكراراتها  شكال وبلغ عددأل ر وا و  الدراسة  الكتاب نسخة تجريبية أ لى  إ ذلك يعود    للطالب ولعلقل  أ نه يمثل تحديا  أ وهنا يتضح    ،(28حسب  ن 

الترجمة، وعدم حذف  Harper Collin s  مترجمة عن سلسلة هاربركولنز التأكيد على حرفية  أو  بأهميتها  ظنا  الحقائق  الترجمة على  ركزت  ولربما  و أ ؛ 

من    (0.49)شراكية  في الجزء الثاني للمحتوى  تساوي  إل تعديل وكان ذلك على حساب تفاعل الطالب، على العكس تماما منه فقد كانت نسبة معامل ا ال

شراكية وتمثل تحديا يتناسب مع قدرات الطالب فهو يسمح للطالب بالتحليل والتفكير  إل على نسبة عالية من ا ( وهي تدلل  كتاب الطالبكتاب العلوم )

وتحديه. شراكية الطالب  إ لى تحليل وهي بذلك تزيد من  إ سئلة التي تحتاج  أل سئلة ذات الحلول املباشرة مع ا أل والستقراء وصياغة استنتاجاته في تقارب ا 

ول من كتاب العلوم الفصل أل خذ بها بعد تطبيق الجزء ا أل مور واملشرفين املختصين التي تم ا أل التغذية الراجعة من امليدان وأولياء ا   أن  الباحثون   ويرى 

 ه+و+ز+ح 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ+ب+ج+د

50+8+76+149 

 0.49=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  

30+37+27+47 
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 أل ا 
 
سببا الفصل  إ في تحسن معامل    ول  في  العلمية  املادة  تعديل فقرات محتوى  وارتفاعه من خالل  الطالب  بينما شراكية  شراكية إل ا   الإجموفي    الثاني. 

  ( 0.43شراكية املحتوى التعليمي )إ نه يمثل تحديا للطالب وفي املدى املقبول، حيث بلغت أ ظهرت نتائج تحليل الدراسة  أ للمحتوى التعليمي للجزأين فقد 

النوافلة    ما يتفقوهذا   نتائج  واملنصوري (2012)مع  والعبدالكريم )(2016(، ووفاكيلي  والعبدالكريم  املقبول  (  2016،  املستوى  ول تتفق هذه  كانت في 

 (. 2014يحيى)و  (،2017) ،والوائلي (1994) ، ونتائج العبدهللا وعنيزة (2015)وبني خلف (2014) يحيى مع نتائج النتائج

-2019كتاب العلوم )كتاب الطالب( الصف الرابع   األول والثاني في ين لتصنيف لعرض املادة العلمية للجزئفي اخالصة تكرار الفئات املعتمدة  :(7جدول )

2020 

صة االشراكية 
ال
خ

 

حقائق
 

ت 
جا

ستنتا
اال

 أو 
صريحة

ت ال
التعميما

 

ت 
التعريفا

 

ب  
ب عليها الكتا

سأل ويجي
األسئلة التي ت

شرة
مبا

 

ب تحليل  
طال

ج من ال
األسئلة التي تحتا

ت 
معلوما

 

ب ان  
طال

ن ال
ج م

الجمل الخبرية التي تحتا

صوغ 
ي

ص 
جه الخا

ستنتا
ا

 

 

ت 
رشادا ال

 
ب القيام بأداء  

طال
ن ال

ب م
طل

التي تت

 أو 
تحليل  

 أو 
ط 

شا
ن

 

 

ب  
ب التي ال يجي

طال
رة اهتمام ال سئلة لثا

أ

شرة 
ب مبا

عليها الكتا
 

الجزء  

األول 
 237 82 45 55 28 27 63 38 

الجزء  

الثاني
 149 76 8 50 47 27 37 30 

 
ً
 أل شراكية الطالب في الرسوم واإدرجة    ما  : السؤال الثاني ب: عرض النتائج املتعلقة  ثانيا

ً
  شكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( الصف الرابع وفقا

 ؟   Romy’s Formula لطريقة

شكال والرسومات أل ا  عد تكرارشكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( من خالل أل شراكية الطالب في الرسوم وا إ لى معرفة درجة إهدف هذا السؤال 

 مي.و ر  يقةمن خالل طر  اإلشراكيةالتي تشرك الطالب في عملية تعلمه واستخراج معامل 

 Romy’s Formula: تكرار الرسومات واألشكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( للصف الرابع األساس ي وفق طريقة  (8جدول )

 كتاب الطالب(العلوم )كتاب  

 الجزء األول من الكتاب 

 معامل الشراكية= ب/أ  تكرار ب  تكرار أ 

ـــاة: األولىالوحدة   ــ  0.8 12 15 دورات الحــيـ

 2.96 35 13 الحية في البيئة  الثانية: الكائنات الوحدة 

 0.7 11 14 وصحته  اإلنسانجسم الوحدة الثالثة : 

 1,9 24 19 خصائص املادة الوحدة الرابعة:  

 1.3 82 61 املجموع  

 معامل الشراكية= ب/أ  تكرار ب  تكرار أ  من الكتاب  الجزء الثانيكتاب العلوم )كتاب الطالب(  

 1 10 10 الخامسة: الضوء الوحدة  

 0.18 2 11 حركة النهار الوحدة السادسة :

 1.46 19 13 السابعة: الكهرباءالوحدة  

 2.14 15 7 والطاقة    الثامنة: القوةالوحدة  

 0.9 9 10 املوارد الطبيعية في البيئة  الوحدة التاسعة :

 1.07 55 51 املجموع 

 

 شكال في الجزأين = أل شراكية الرسوم وا إ معامل 

        

 

 

 

 137                   ب             

   1.2= ـــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــ

                          112أ                 

 أ
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شراكية في الرسومات إ على قيمة في حين ان الوحدة الرابعة حصلت على معامل  أن معامل الشراكية في الوحدة الثانية هو  ( أ 8من الجدول )  تبين

ا 1.9)شكال  األ و  الوحدة  بينما حصلت  في  أل (،  الثالثة  املرتبة  وا إ ولى على  الرسوم  في  الطالب  بتكرار مقداره أل شراكية  كانت   (0.8)  شكال  الرابعة  واملرتبة 

 (. 1.3) األول شكال في الجزء األ شراكية للرسوم و إل ن معامل ا أ وبهذا تبين  (0.7)شراكية مقدارها إللوحدة الثالثة ب

ظهرت النتائج أ ذ  إ شكال للطالب في الجزء الثاني من كتاب الطالب هو في الوحدة الثامنة  أل وا شراكية الرسوم  اإل على قيمة  أ ن  أ وكما يظهر الجدول  

ا أ  )إل ن معامل  بمعامل  (2,14شراكية  السابعة  الوحدة  ثم  ثم  (1.46)شراكية مقداره  إ ،  الخامسة،  )إ بمعامل    الوحدة  مقداره  الوحدة  (1شراكية  ثم   ،

شراكية الرسوم إ ن معامل  أ ظهرت النتائج  أ (، كما  0.18شراكية للوحدة السادسة حركة النهار)إ قل معامل  أ ، و (0.9شراكية مقداره )إ التاسعة بمعامل  

الرسوم وا أل وا  الثاني ملجموع  تكرارات  الجزء  للطالب في  النتائج  (،  0.9شكال )أل شكال  الرسوم وا إ ن معامل  أ وتظهر  شكال للجزأين معا تساوي  أل شراكية 

(1.13) 

 2020-2019الرابع  الطالب( الصفشكال في كتاب العلوم للجزأين )كتاب أل خالصة تكرار الرسومات وا :(9)جدول 

 التكرار 

 

 الجزء 

 معامل الشراكية =ب/أ  تكرار ب  تكرار أ 

 

 1.3 8.2 61 األول الجزء 

 1.07 55 51 الجزء الثاني 

 1.2 137 112 املجموع 

نها تتيح للطالب وبدرجة عالية  أ وهذه القيمة تدلل على    (1.03)ول بلغ  أل شكال في الجزء ا أل للرسوم وا    اإلشراكيةمعامل    أن(  9يظهر لنا الجدول )

( والتي مازالت تعطي فرصة للطالب للبحث والستقصاء والتفكير والستنتاج 1.07فرصة لالستقصاء والبحث مقارنة بنتائج الجزء  الثاني التي بلغت )  

)  اإلشراكيةوبلغ معامل   ب1.2للجزأين معا  العمرية  الفئة  لهذه  املناسبة  النسب  الباحثة هذه  وتبرر  العلوم من (  توطين كتب  قادرين على  خبراء  وجود 

 ثل البحث والستنتاج والستقصاء.ردنية وتحفيز الطلبة على  املهارات والقدرات العقلية مأل مع متطلبات البيئة ا  كولنز بما يواءمهاربر سلسلة 

خلف بني  نتائج  مع  تتفق  النتائج  وعنيزة   وعبد  (2015)وهذه  والياغتادو (  1994)  هللا  والوائلي ،& Liaghatdar, 2015   ( Hodaianار)  هوديان 

، و نتائج دراسة (0.31) واألشكالشراكية الرسوم إ ول تتفق مع نتائج دراسة العبدالكريم والعبدالكريم حيث بلغت  ( 2016)( وفاكيلي واملنصوري 2017)

 . األول شكال منخفض جدا في كتاب علوم الصف األ شراكية الرسوم و إ ( حيث كان معامل 2014) يحيى

 
ً
الثالث   :ثالثا بالسؤال  املتعلقة  النتائج  اإدرجة    ما   :عرض  في  الطالب  الرابع األشراكية  للصف  التمارين(  )كتاب  العلوم  كتاب  في  ساس ي  أل نشطة 

 
ً
 ؟   Romy’s Formulaلطريقة   وفقا

 . 2020-2019 للعام الدراس ي تكرار النشاطات املحللة في للجزأين من كتاب العلوم للصف الرابع )كتاب التمارين(  :(10)جدول 

 

           األول( =)الجزء  األنشطة املحللةتكرار   

 

 

 

 عدد الصفحات املحللة  عدد النشاطات  عنوان الوحدة      الجزء األول 

 15 11 دورات الحياة  الوحدة األولى 

 17 10 الكائنات الحية في البيئة  الوحدة الثانية 

 11 8 جسم اإلنسان وصحته  الوحدة الثالثة 

 21 18 خصائص املادة  الوحدة الرابعة 

     64 47 املجموع 

 عدد الصفحات املحللة  عدد النشاطات  عنوان الوحدة )الجزء الثاني( الوحدة 

 12 11 الضوء  الوحدة الخامسة 

 8 9 حركة األرض  الوحدة السادسة 

 14 12 الكهرباء  الوحدة السابعة 

 10 10 القوة والطاقة  الوحدة الثامنة 

 10 8 املوارد الطبيعية في البيئة  الوحدة التاسعة 

 54 50 املجموع 

47                   

ــ   73 .0=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الثاني( =نشطة املحللة )الجزء ألشراكية ا إ تكرار 

 

 

 

 

 

 

 =  الطالب للجزئيننشطة لكتاب ألشراكية ا إ تكرار 

 

 

 

ومعامل  (  68عدد صفحات محللة عددها)  صلأ من   (17)  التمارين بلغ عددهاول من كتاب  أل ن عدد النشاطات في الجزء ا أ (  10تبين من الجدول )

بلغ  (  0.73)شراكية مقداره  إ  الثاني)بينما  الجزء  النشاطات  بلغت  (  55)صل  أ نشاط من     (50عدد تكرار  النشاطات إ صفحة تم تحليلها حيث  شراكية 

( 0.90)والجزء الثاني  (  0.73)  األول نشطة في الجزء  األشراكية  إ ن  أ ، تبين النتائج  (0.82)نشطة مقدارها  أ شراكية  إ ظهرت النتائج  أ بينما    (0.92)للجزأين  

لألإل ا ن معامل  أ يالحظ   و   (،0.80)للجزأين    اإلشراكيةومعامل   التمارين  األ  يعتمد على عدد  نشطةشراكية  وكتاب  املحللة  الصفحات  نشطة على عدد 

 
 
نها راعت املراحل أ نشطة  ألن نحكم على ا أ كثرتها وهي ل تخولنا    أونشطة  ألن نعزو ارتفاع املعامل بسبب نوعية ا أ ن  يمك   نشطة لذلك ل لأل  مخصص تماما

شراكه في عملية تعلمه،   إ نه يتيح للطالب الفرصة للتفكير والتحليل واستخدام املعلومات و أ و  أ نها فعلت دور الطالب وزادت دافعيته للتعلم  أ و  أ النمائية  

املرتفعةوهذه   )  النتائج  والعبدالكريم  العبدالكريم  دراسة  نتائج  مع  وعنيزة 2016تتفق  والعبدهللا  دراسة(  1994)  (،  ومنصوري   ونتائج  فاكيلي 

Vakili&Mansouri2016)،) (. 2014)، ويحيى(2012)النوافلة، (2015)وتختلف مع نتائج الدراسة مع نتائج دراسة بني خلف ،(2017) والوائلي 

 التوصيات: 

 ما يلي:وفي ضوء هذه النتائج يوص ي الباحثون بضرورة 

 ول من كتاب العلوم )كتاب الطالب(أل الجزء ا شراكية محتوى الكتاب للطالب إ تعديل  .1

 شكال والرسومات، وحجم ولون الخط.واأل خراج الكتاب من حيث الصور إ جراء دراسات تحليلية تقويمية عن إ  .2

 ة هاربر كولنز وللسنوات القادمة.الالزمة لجميع كتب العلوم املشمولة بالتطوير ضمن سلسلجراء الدراسات إ ضرورة  .3

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 الكتاب العربي.  املتحدة دارالعربية  اإلمارات .التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية (.2000)الحيلة، محمد  .1

 . األردن عمان، ، دار املسيرة،أسسها وعملياتها عناصرها، مفاهيمها، مناهج التربية، .(2000)محمد ومرعي، توفيق  الحيلة، .2

 .دار املسيرة  .( عمان2ط. )للجميعتعليم العلوم (. 2008هللا ) عبدخطايبة،  .3

 . . عمان، دار املسيرة تعليم العلوم للجميع(. 2011) خطايبة، عبد هللا .4

  (4)21  :مجلة املنارة   ".دراسة تحليلية ملحتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساس ي في األردن في ضوء املرحلة النمائية"(.  2015محمود )بني خلف،   .5

197-238 . 

في  "  (.1990)محمود    خويلة، .6 الثانوي  الثاني  للصف  والنصوص  املطالعة  لكتاب  تحليلية  غير    ."األردندراسة  ماجستير  جامعة    .منشورةرسالة 

 . األردن ربد:إ  .اليرموك

 الشروق للنشر والتوزيع.  عمان: دار .(1)ط .أساليب تدريس العلوم (.1999)زيتون، عايش  .7

 الشروق للنشر والتوزيع.  دار (، عمان:7. )طالعلومأساليب تدريس  (.2014)زيتون، عايش  .8

 .، عمان: دار الشروق1، طالتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 2010) زيتون، عايش .9

 . عمان: دار الفكر العربي. تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية: مفهومه وأسسه واستخداماته(. 2004رشدي ) طعيمة، .10

97              

 0.82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = 

118              

50                   

ــ   92 .0=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكريم، .11 و   العبد  كت  درجة"(.  2016)صالح    العبدالكريم،ندى  في  الطالب  البتدائياشراكية  السادس  للصف  املطور  العلوم  العلوم   ."اب  مجلة 

 .500-475(: 2)28 ،التربوية

ماهر،  العبد هللا .12 وعنيزة،  هللا  املدارس  "  (. 1994)  .عبد  في  األساس ي  العاشر  للصف  األحياء  لكتاب  تقويمية  تحليلية  مركـز    ". األردنية دراسة  مجلة 

   . 169-137(: 6)3. قطـر :  البحـوث

   .عمان: األردن. األردن اإلطار العام للنتاجات ومؤشرات مناهج العلوم في(. 2019املناهج )املركز الوطني لتطوير  .13

)  الناجي، .14 في    مستوى "(.  2003حسن  البتدائي  السادس  للصف  العربية  اللغة  كتاب  اشراكية  ودرجة  املتحدة   اإلماراتمقروئية  دراسة   ".العربية 

 جامعة امللك سعود.  .كلية التربية. واملنطلقات األسسمقدمة لندوة املناهج 

15. ( طارق  نعاج،  األساسية"(.  2007أبو  املرحلة  في  للطالب  الفيزياء  كتاب  اشراكية  منشورة   ".درجة  غير  ماجستير  العربية   .رسالة  عمان  جامعة 

 للدراسات العليا عمان.

وليد   .16 األردن" (.  2012)نوافلة،  في  املتوسطة  األساسية  املرحلة  لطلبة  العامة  العلوم  كتب  )العلوم  "إشراكية  لألبحاث  النجاح  (، اإلنسانية. مجلة 

7(15 :)2370- 2398.  

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. عمان: .دراسات في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها (.2006)فائزة  والعزاوي، عبد الرحمن الهاشمي، .17

(:  223)2،  األستاذ  . مجلة"(دراسة تحليليةاألردن )في    األساس ياشراكية كتاب قواعد اللغة العربية لطلبة الصف العاشر  "(.  2017)سعاد    الوائلي، .18

69-90.  

 . األردن عمان، .دليل التدريب-PISA &TIMSSالدولية  الدراسات(. 2017)األردنية وزارة التربية والتعليم  .19

 20-2،11العدد الرابع، ج  .األردن :مجلة العلوم التربوية ".كتب العلوم لطلبة املرحلة البتدائية في األردن إشراكية"(. 2014)يحيى، شيماء  .20

    .44-35(:13)3 . مجلة التوثيق التربوي،"النقرائية" (.1975)فتحي  يونس، .21

 :
ً
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Abstract: The purpose of this research is to identify the level of student involvement in the advanced Science 
textbook Science Book, the first experimental edition of the Harper Collins series for the 4th Grade in Jordan 
for the academic year(2019-2020), by: viewing the scientific content (text), pictures, figures and activities 
which were calculated using Romey’s Formula, which measure the book involvement factor for the student, 
in content, pictures, figures, and activities, to all books pages, by researchers. In order to check its validity 
and invariability ,the population of the study consisted of the science book for the 4th grade, the results of 
involvement showed that the inclusion of educational content in the first part of the (student book) 
authoritarianism is inappropriate and does not involve the student in his learning process and has It 
reached (0.37), which is less than the acceptable range specified by Romey, quite the opposite in the second 
semester, where the inclusion of content in the second part of the student's book reached (0.49) which is a 
high percentage of involvement that allows the student to analyze, think, and conclude, while the student 
involvement in pictures and figures indicated a very high student involvement of the two parts, which as it 
was (1.3) in the first part  and (1.07) in the second part, and this indicates the ability of pictures and figures 
to motivate students to think and conclude, As for the student involvement in activities, it was in the 
acceptable range, as it was in the first part of the “Student Book” (0.73), and it reached in the second part 
(0.9), which is in the high range, Thus, the researchers recommended reviewing the original version of  
Harper Collins textbooks series, by the publisher, and rewriting the scientific context first part of (student 
book), , and that there should new method for measuring the involvement of student book activities. 

Keywords: student involvement; Romey’s Formula; HarperCollins books. 
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 : املقدمة

النظرية  النظريات املستخدمة شهرأ من و ، في تقدم مستمر  والتربوي لقياس النفس ي فا ،تصميم االختبارات واملقاييس وتحليل فقراتهاطرق تطورت 

للقياس   في  Classical Test Theory (CTT) الكالسيكية  اختصت  واملقاييسالتي  االختبارات  من  مختلفة  أنواع  أنها  بناء  إال  على  تلم  ،  مختلف تغلب 

السيكومترية العملية  فمن    ،املشاكل  التطبيقات  في  قصورها  و   ؛املتقدمةأوجه  األسئلة،  بنوك  التكيفاال   بناء إنشاء  و يةختبارات  عن،  تحيز   الكشف 

الكالسيكية ال تزودنا و   ،(2005)عالم،    الفقرات النظرية  أن  املعالم، كما  املستخدمة في استخراج هذه  األفراد  الفقرات باختالف عينة  اختالف معالم 

املتدنية،   القدرات  العالية، وذوي  القدرات  األفراد ذوي  النظرية كما  بتقديرات دقيقة لقدرات  الفقرات في  أو مجموعة جزئية من  الفقرة  األداء على  أن 

إمكانية تطويرالكالسي الكالسيكية يقوم على أساس  النظرية  الثبات في  أن مفهوم  إلى  الفرد، بالضافة  أداء   كية ال يقدم معلومات كافية عن مستوى 

 للمزايا العديدة التي تتمتع بها إضافة
ً
االفتراضات إلى    صور متوازية، يصعب تحقيقها في الواقع. لذا ظهرت نظرية االستجابة للفقرة كنظرية بديلة، نظرا

الكالسيكية النظرية  تالفي عيوب  يفترض من خاللها  والتي  اعتمدت عليها،  التي  والالتغير  القوية  والتماثل  التوزيع  في  العدالة  الشريفين،  )  ومنها مشكلة 

2019) . 

 : هي Hambleton & Swaminathan, 1985))وتقوم هذه النظرية على افتراضات أساسية 
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هناك  Undimensionality  البعد  أحادية .1 أن  الحديثة  النظرية  تفترض  واحدة    سمة:  نها ع  تجتنو   ،االختبار  على  املفحوصأداء    تفسرأساسية 

، تسمى النماذج متعددة األبعاداملنبثقة  نماذج  في حالة افتراض وجود أكثر من سمة واحدة تفسر أداء املفحوص فالأما    ،النماذج أحادية البعد

 تحليل العاملي. الطريقة  ائية للتأكد من تحقق البيانات لهذا االفتراضومن أهم الطرق الحص

إلجابة على فقرة لنفس القدرة    م له من  املفحوصين: يعني هذا االفتراض أن استجابات  Local Item Independenceللفقرة   وضعي ستقالل املاال  .2

 ما تكون مستقلة  
ً
فقرة أخرى، ويتحقق هذا االفتراض   على أي لفقرة يجب أال تؤثر أو تتأثر باستجابته  على ا   املفحوص، أي أن استجابة  إحصائيا

 ختبار أحادي البعد. اال فقط في حالة 

اقتران تراكمي تصاعدي    : Item Characteristic Curve (ICC)  الفقرة  منحنى خصائص .3 بين قدر هو  العالقة  املفحوصيصف  وتحصيله على   ة 

 . االختبار

 . اتاستجابات املفحوص على الفقر تفترض النظرية الحديثة أن عامل السرعة ال يؤثر على  :Non- speediness  عدم السرعة .4

من  مجموعة  النظرية  هذه  عن  انبثقت  نماذج  املرياضية  النماذج  ال  وقد  باسم  و الكامنة  سماتالعروفة  على    التي،  عند نحصل  ميزات  عدة 

 : (2000)جمحاوي،  استخدامنا لها في تحليل الفقرة 

 . ينصو فحمن خصائص امل فقرات ذات خصائص سيكومترية متحررة  .1

 .ات التي تم االستجابة عليهاخصائص الفقر  متحررة من املفحوصينخصائص  .2

 .ينصو فحماالختبار بمستويات القدرة املختلفة للفقرات توفر نماذج نظرية لربط  .3

 على افتراضات يمكن الدفاع عنها. مبنيةنماذج  .4

 .عملًيانماذج ال تتطلب التوازي لتقدير الثبات الذي يصعب تحقيقه  .5

تحديد  لتهدف  و   ،اقترانات رياضية احتمالية تختلف صيغتها الرياضية وفًقا لعدد معلمات الفقرة املكونة لبنائها الرياض ي  عنعبارة    النماذجوهذه  

إجابة   احتمال  بين  وال  املفحوصالعالقة  صحيحة  إجابة  بأنها  كانت    سمةلفقرة  سواء  األداء،  هذا  وراء  االستجابة الفقرات  الكامنة  ثنائية 

((Dichotomous response  أو متعددة (Polytomous response) . 

 Hambelton, (Swaminathan)أوردها هامبلتون وسوامينثان وروجرز    التينماذج الفقرات ثنائية االستجابة  وسيتم التركيز في هذه الدراسة على  

and Rogers, 1991 وأمبريتسون وريز ،(Embretson and Reise, 2000 ) بالتالي : 

 .(One Parameter Logistic Model-1PLM)النموذج اللوجستي أحادي املعلمة  .1

 .Two Parameter Logistic Model-2PLM)النموذج اللوجستي ثنائي املعلمة ) .2

 .(Three Parameter Logistic Model-3PLM)وأخيًرا، النموذج اللوجستي ثالثي املعلمة  .3

للفقرة  ستخدم  تو  الحصائية  املؤشرات  على  الحصول  خاللها  من  يمكن  التي  واالختبارات  املقاييس  وتطوير  بناء  في  النماذج  منهذه   املتحررة 

و و ،  املفحوصينخصائص   املقياس،  الالتغيرهذا هو مفهوم  صعوبة فقرات  تقدير    خاصية  بين مختلف    معلماتفي   ها وصف  التي،  ينصو فح ملا الفقرات 

أو أزمنة   من سياقات أو ثقافات  مختلفة  املتأصلة بنفس الطريقة ملجموعات  سمةس الالحالة التي تقيس فيها أداة القيا  لى أنهاع  (Finch, 2014)فينش  

تغير، حيث أشار إلى الإمكانية تعميم السمات الكامنة في كل سياق اجتماعي وثقافي يتم فيه اختبار ال أنهاب (Little, 1997)ليتل  هاأوضح ذلك، وكمتنوعة

  هاأن
ً
ات الكامنة، أي أن هذه سمنها أيًضا الحالة التي ال تؤثر فيها االختالفات الثقافية في قياس الأ كما  ،الوضع الذي يكون فيه التحيز والخطأ أقل احتماال

الكامنة متشابهة مع   وتكون ختلفةاملجموعات  املالسمات  املختلفة  ،  الثقافات  للفقرات مستقلة عن  الفريدة  تعتبر  ،االختالفات  في   لذلك  أهم خاصية 

 .،(Lord, 1980)نظرية استجابة الفقرة 

عن  ومع   الناتج  البشري  السلوك  دراسة  على  التربوي  النفس  علم  مالحظتها  السماتتركيز  يمكن  ال  التي  من  إنما  و   ، الكامنة  عليها  االستدالل 

ال  فحوصين امل  استجابات املبنية لقياس تلك  األدوات  النماذج  ،  اتسمعلى  الكثير من  الهدف،    الحصائيةظهرت  الحاسوبية لتحقيق هذا  من  و والبرامج 

النماذج  أشهر العام  :هذه  العاملالنماذج  التحليل  نوعين من  تنتج عن  التي  ، وعندما ي كيد و الت  يعاملالتحليل  الو   ،ي االستكشاف  يعامل التحليل  الي:  لية 

 الندرس خاصية ال
 
( في حالة مطابقة النموذج املقترح مع البيانات  CFAبنوعيه: )التحليل العاملي التوكيدي )  ي كيد و تال  يعاملالتحليل  بالنى  عتغير، فإننا ن

التوكيدي   العاملي  املفحوصين، والتحليل  الباحث منصب على مالءمة MGCFA)  املجموعةمتعدد    بوجود مجموعة واحدة فقط من  اهتمام  إذا كان   )

 . Billiet, 2003; Jöreskog, 1971))  تلفة من املفحوصين(النموذج املقترح لبيانات ناتجة من عدة مجموعات مخ

املختلفة املجموعات  كافة  عبر  الطريقة  بنفس  املفحوصين  استجابات  تفسير  إمكانية  لدراسة  القياس  في  الالتغير  خاصية  ويستخدم  وانتهاك   ،

بتحقق   االهتمام  يتم  لذلك  معنى،  ذا  تفسيًرا  البيانات  تفسير  دون  يحول  متزايد الالتغير  بشكل  الالتغير  لخاصية  النفسية  واملقاييس  االختبارات 

(Vendenberg, & Lance.2000)( وقد تم تطوير التحليل العاملي التوكيدي ،CFA  )  من قبل جورسكوج( Jöreskog, 1969 للتحقق من صدق البناء )

يتطلب وجود أساس نظري لتحديد   وهذا ،  من نظرية ما ملجموعة من البياناتلالختبارات واملقاييس النفسية، وذلك باختبار مدى مطابقة نموذج اشتق  

فإن التحديد املسبق للنموذج ة، وعليه  ًدا لنظرية معينوجود صلة معينة بين املتغيرات الكامنة استناالتأكد من  طريقة تشبع املتغيرات على العوامل، و 
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مؤشرات   يسمح للمتغيرات بالتشبع على العوامل املحددة بحرية دون غيرها ثم يتم تقويم النموذج لتحديد دقة مطابقته للبيانات املستخدمة من خالل

  ( Gadelrab, 2004يق مقارنته بنموذج آخر )تساعد الباحث على تحديد مدى جودة النموذج املقترح عن طر   حصائية تسمى مؤشرات حسن املطابقة،إ 

 & ,Georgeكما وضحها جورج واريني )إلى أن هناك عدة مؤشرات الختبار مالءمة البيانات للنموذج في النماذج الخطية البنائية، ومن أهم هذه املؤشرات 

Irini. 2002( والتن وكارول وجرين )Lattin, Carrol, & Green. 2003:)    متوسط املقارن، ومؤشر تاكر لويس، وجذر    املالءمةمؤشر مربع كاي، ومؤشر

البواقي املعيارية، وفي حالة استخدام التحليل العاملي التوكيدي، والتحليل العاملي التوكيدي متعدد املجموعة فإنه يتم   متوسطوجذر  ،  التقريبخطأ  

( املؤشرات وعالمة 1)  عليها وفق عالمة قطع متفق عليها في األدب النظري. ويبين جدول يتم الحكم    االعتماد على مجموعة من مؤشرات حسن املطابقة

  القطع لكل منها:

 مؤشرات جودة املطابقة وعالمة القطع لكل منها  :(1جدول )

 املصدر  عالمة القطع  الرمز اسم املؤشر 

  دال إحصائًيا  chi-square 𝜒2  كاي تربيع

 𝜒2/𝑑𝑓 1-5 Cangur & Ercan, 2015 الحرية كاي تربيع/ درجات 

 & ,Hair, Anderson, Tatham 0.8الحد األدنى  Comparative Fit Index CFIمؤشر املالءمة املقارن 
Bentler, 1995 

 Hu, & Bentler, 1999 0.08الحد األعلى  Root Mean Square Error of Approximation RMSEAجذر متوسط خطأ التقريب 

 Hu, & Bentler, 1999 0.09الحد األعلى  Standardized Root Mean Residual SRMRجذر متوسط البواقي املعيارية 

 Tucker-Lewis Index TLI 0-1 Bentler, 1990  مؤشر تاكر لويس

للفقرات وانحرافاتها املعيارية مًعا لجميع املجموعات،   ةط الحسابياوستقدر األ   حيثية متعددة املجموعات،  لي النماذج العامفوهذا ما يتم أيًضا  

، (MGCFA)  باستخدام التحليل العاملي التوكيدي متعدد املجموعةالعامل واالنحرافات املعيارية والتباين املشترك بين املجموعات    أوساطمقارنة    تتم ل

بداية يتم  لذلك س،  االستجابة  فقرات ثنائيةضوع الدراسة فهو اختبار ذات  االختبار التقييمي ملهارات الرياضيات للصف الثالث األساس ي مو وفي حالة  

  ( 1-  (املجموعاتالفئات )عدد  )  يتم تصميم العتبات بحيث تكون مساوية ل  ثم تحديد عدد القيم )االستجابات( لكل مؤشر )الفقرة( للعامل )املهارة(،  

(Muthén and Christoffersson, 1981)،  لتأكد من تحقق من ثم ا و ، املراد تحقيقها خاصية الالتغيرمع الحفاظ على املعلمات التي تسبب عدم تحقيق

الثالث   بأنواعه  الالتغير  املطابقةبخاصية  لحسن  الحصائية  املؤشرات  بمقارن  مقارنة  ببعضهما  ةالفارقة  والعددي(   نموذجين  واملتري،  ، )التكويني، 

 ملؤشرات وعالمة القطع لكل منها.( ا 2قطع متفق عليها في األدب النظري، ويبين الجدول )والحكم عليها وفق عالمة 

 وعالمة القطع لكل منها  ملقارنة نماذج الالتغير الفارقة مؤشرات املطابقة  :(2جدول )
 املصدر  عالمة القطع  الرمز اسم املؤشر 

𝜒2∆ مربع كاي الفارقة   Tuker & Lewis, 1973 إحصائًيا غير دالة  

 Tuker & Lewis, 1973 0.01الحد األعلى  CFI∆ املقارن  املالءمةمقارنات مؤشر 

 Tuker & Lewis, 1973 0.05الحد األعلى  TLI∆ كر لويسامقارنات مؤشر ت

SRMR∆ مقارنات الجذر املعياري ملتوسط البواقي   Tuker & Lewis, 1973 0.03الحد األعلى  

 Chen, 2007 0.015الحد األعلى  RMSEA∆ متوسط خطأ التقريب مقارنات جذر 

 يميز الباحثون بين ثالثة مستويات لقياس الالتغير: وهنا 

 ويعني أن نفس املتغيرات الكامنة تقاس بالفقرات نفسها في كافة املجموعات.  ؛Configural Invarianceالتكويني الالتغير  -1

فيعني أن املتغيرات الكامنة تقاس بنفس الفقرات لكافة املجموعات ومعامالت تحميل الفقرات متشابهة   ؛Metric Invarianceاملتري الالتغير  -2

 عبر املجموعات. 

العامل عبر   ؛ Scalar Invarianceالعددي  الالتغير   -3 تقاطعات  العامل ومؤشر  تحميل  لتساوي معامالت  بالضافة  ما سبق  يهتم بتحقق  فإنه 

 (. Vandenberg and Lance, 2000املجموعات )

 ,Millsapتغير العددي )الالقياس، أي ال تقاطعاتو  معامالت التحميل  علىتغير الال خاصية العامل، يجب تحقيق وساط أل لضمان قابلية املقارنة و 

 ,Sörbom)من القيود    تقليلتغير املتري للالتغير العددي، لذلك تتم دراسة الالي لعدم استيفائه لشروط اللغالًبا ما يتم رفض النموذج العامو ،  (2011

ول(1989 من خاصية  ،  في  لتحقق  النطاق  للالقياس  الالتغير  واسعة  لتحقيقمقاييس  ا   املطبقة  من  متنوعة  تحصيل مجموعة  مقارنات  مثل  ألهداف: 

تهتم التي  ختلفة  املدراسات  وال  (،PIRL)، والتقدم في دراسة محو األمية  (TIMSS)دراسة الرياضيات والعلوم    نحو  واالتجاهات،  (PISA)الدوليين    الطلبة

الثقافات  كامنةال  السماتبقياس   ب  ؛عبر  االجتماعيا رنامج  مثل  األوروبي  (،ISSP)  الدولي  ملسح  االجتماعي  على   (، ESS)  واملسح  البحوث  إجراء  ومع 

 .(McArdle, 1996) (MGCFA) ةمتعدد املجموع يكيد و الت يعامل التحليل ال هو ستخدمامل األسلوب الحصائي  املنظمات، فإن
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التطورات في قياس    األردنية  التعليم التربية و وزارة  ومن مساعي   التعليميةملواكبة  املستويات منها  املهارات  بأعلى  الطلبة وتزويدهم    شعورها، و لدى 

املراحل التعليعلى طلبة    بالقلق الطالب في  مية املراحل األولى التي تمثلها الصفوف الثالثة األولى؛ باعتبارها املرحلة االبتدائية التي تحدد مستوى تعليم 

تهدف التي  الطالب  الالحقة  يكتسبها  أن  يجب  التي  املهارات  في جميع  الطالب  مستوى  رفع  في ،  إلى  ودوره  التقييم  االختبارات ألهمية   من مديرية 
ً
وإدراكا

العام   في  أعدت  املتعلمين،  لدى  الضعف  نقاط  عن  تقييم  2018-2017الكشف  الرياضيات    ياختبار  طلفي  اكتساب  مدى  عن  الكشف  إلى    ةبيهدف 

 األساس ي في األردن لذلك العام، ثم الصف الثالث ةتطبيق االختبار على جميع طلبتم و  ،الرياضيات مبحثفي  ساسيةلمهارات األ ل ساس ياأل  الصف الثالث

لوقوف ، وطلب منهم دراسة التقرير وا مين التربويينتم تحليل النتائج، وإصدار تقرير بالنتائج على مستوى املديرية واملدرسة وتعميمه على املشرفين واملعل

الختبار ، وهدف هذا ا ةفي كل من املديرية واملدرسة ملعالجة نقاط الضعف لدى الطلب  يةخطط العالجالوإعداد    ، على نقاط الضعف التي أظهرتها النتائج

 :لـ

 الصف الثالث األساس ي في املهارات والقدرات األساسية في مجال الرياضيات. ةمعرفة املستوى التعليمي لطلب .1

ا لنتائج  املناسبة وفًق   يةخطط العالجالووضع    ةهم، ومساعدتهم على متابعة الطلبتتزويد املعلمين بمعلومات عن نقاط القوة والضعف في أداء طلب .2

 .االختبارات

اقعي ومعلومات صحيحة بحيث يركز املنهج على تلك الجوانب واملهارات التي أظهرت نتائج االختبار باملناهج على أساس و   اتخاذ القرارات املتعلقة .3

 .عليها ةضعف أداء الطلب

ملا    للتأكد من مدى صدقه  سيتم استخدامه في هذه الدراسةواالستخدامات املمكنة لنتائجه في خدمة أصحاب القرار ختبار  هذا اال بسبب أهمية  و 

أجله من  )صمم  من  ويتألف  الجبر 25،  والعمليات،  األعداد  وهي:  الرياضيات،  مادة  في  التعلم  محاور  على  موزعة  متعدد  من  االختيار  نوع  من  فقرة   )

أما املهارات املدرجة  ،والهندسة  ،والقياس  ،)األنماط( األرقام وكتابتها، مقار فهي  والحصاء واالحتماالت،  األرقام، قراءة  نة األرقام وتقريبها، إجراء : تمثيل 

والعال الصلبة  واملواد  الهندسية  األشكال  بين  التمييز  املختلفة،  القياس  تحديد وحدات  النموذج،  إكمال  األرقام،  الحسابية على  بينهما، العمليات  قات 

والنسبة التغير  وتطبيق مفاهيم  والصور  العالمات  من  جدول  في  البيانات  وتنظيم  وتسجيل  فقرات  لعداد  و ،  جمع  لكتابة  لجنة  تشكيل  تم  االختبار، 

في األساس ي  الثالث  الصف  من  مبحث  اختبار  املشرفين    إدارة   مشرفي  الرياضيات،  من  وعدد  واالختبارات،  واتبعوا االمتحانات  التربوي،  امليدان  في 

 :الخطوات التالية

الفقرات: .1 كتاب  بناء  محتوى  االختبار، ل  الرياضيات  تحليل  في  املستهدفة  املادة  في  الثالث  للصف  التعلم  نتائج  ودراسة  األساس ي،  الثالث  لصف 

 .االختبارمواصفات وتحديد محاور التعلم واملهارات التي سيتم قياسها في االختبار، وإعداد جدول 

الفقر .2 الفقرات  اتتجربة  اختبار  تم  طلب  على:  األساس يعينة  الثالث  الصف  من  و ة  ثم  ،  ال تم  من  إحصائي  تحليل  على   ةالطلبستجابات  إجراء 

فا مثل:  السيكومترية  والخصائص  للقراءة  قابليتها  ملعرفة  والتمييز  عالفقرات  الصعوبة  ومستوى  البدائل،  الفقرات  للية  اختيار  تم  ثم  لفقرات، 

 .قريب من الصفرالأو  السالب ذات التمييز، وتم حذف الفقرات هااملناسبة، وتعديل صياغة بعض

 لألوزان والنسب في مجموعة الفقرات التي تم إنشاؤها : تم اختيار الفقرات النهائية مناد االختبار في شكله النهائيإعد .3
ً
، بحيث يكون االختيار ممثال

 .جدول املواصفات الذي تم تطويره ليشمل مؤشرات األداء

 الدراسات السابقة:

 مدار اهتمام العديد من الدراسات. لهم  االختبارات الوطنية والدولية ودراسة البناء العامليقد كانت املقارنات بين املجموعات املختلفة على ل

قا • )فقد  التقي  عن    (1992م  للكشف  تهدف  البدراسة  افتراض  تحقق  عينات المدى  استخدام  خالل  من  األسئلة  صعوبة  مستويات  في  تغير 

ال وافتراض  األفراد  في قدرات  المختلفة من  الجزئي ومقياس  تغير  التقدير  نماذج  الفقرات باستخدام  أخذ عينات مختلفة من  األفراد من خالل 

مقال  تتألفو   ،التقدير اختبار  من  الدراسة  الرياض  يأداة  طلفي  قدرة  قياس  بهدف  تطويره  تم  حل   ةبيات  على  األولى  السنة  في  الثانوية  املدارس 

 أوضحت النتائج أنه تم تحقق االفتراضين عند استخدام نموذج التقدير الجزئي فقط. ، وقدمجهولينمجهول أو املعادالت الجبرية واملثلثية في 

وجاري   • آدام  دراسة  هدفت  طريقة  (Adam & Gary, 2004) كما  تقنيات  /   ي كيدو الت  يعامل التحليل  اللتوضيح  التكافؤ  لقياس  األكثر شيوًعا 

النتائج  ، وأشارتالقياس  تكافؤعوامل الختبار تشبعات الفي  املختلفة استخدمت الدراسة مجموعة من البيانات املولدة في القياس، حيث  تغيرالال

وعدد كاف من املؤشرات    ،وفر حجم عينة كبيرتالقياس في ظل ظروف مثالية، و   تكافؤ الختبار    ا جيًد   يكون   ي كيد و الت  يعاملالتحليل  ال  أداءإلى أن  

 الواضحة. 

ال  (2011محمد )أجرى  و  • إلى قياس  العامالدراسة تهدف  للملي  لتغير  األبعاد  يةمالكقياس فورست  )  الذي   متعدد  ( فقرة باستخدام 15يتكون من 

، املنيا  جامعة  -( طالًبا في كلية التربية  149لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق املقياس على عينة من )و   ملجموعات متعددة،  التوكيدي   يعامل التحليل  ال

ا وإجر  املناسب  لتحليلاء  الكمالو   ،الحصائي  أن مقياس  النتائج  )  يةأظهرت  أبعاد بعد حذف  أربعة  يتكون من  األبعاد  )التنظيم  13متعدد  ( فقرة 
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(،  0.82-0.62تراوحت بين ) الثباتوالشكوك تجاه الجراءات( وأن معامالت  ،والحساسية لألخطاء ،والنقد األبوي واملعايير الشخصية ،والتوقعات

 .وأكدت النتائج مطابقة جيدة للعوامل األربعة

• ( الزبون  قدم  ال  (2013كما  الكتشاف  تهدف  معلمات  الدراسة  تقدير  في  متعدد  ريااالخت  فقراتتغير  مختلفة،   من  سياقات  في  تطبيقها  عند 

 فقرة مشتركة  (15بالضافة إلى )  ،متعدد في الرياضيات  ختيار مناال   من نوع  فقرة (  113اختبار يتكون من )تم تطبيق  ولتحقيق أهداف الدراسة،  

باستخدام البرامج املناسبة في تحليل البيانات كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح النموذج  و  وطالبة، طالب 2511على عينة من  طبقت

بالنموذج كما    الثالثي مقارنة  االرتباط  الثنائي  قيم معامل  تقديأظهرت  تم معايرتها  رات  بين  والتي  والتخمين،  والصعوبة  التمييز  الفقرة:  معلمات 

الضمن  بشكل مستقل و  أنها كانت عالية وذات داللة إحصائية  كليالطار  األعلى عند    ،لالختبار  االرتباط كانت  أن قيم معامالت  أيًضا  وقد وجد 

معايرة الفقرات كعينة منفصلة )بمفردها(. يمكن أن نخلص إلى أنه يمكن الحصول على دقة أفضل عند معايرة عينة من الفقرات بشكل مستقل  

 باملعايرة داخل الطار الكليمقا
ً
 .لالختبار رنة

فقرة    65تكون من  يي  ذ ي له، واللالعامة والبناء العاماللفظية  القدرات    اختباردراسة لفحص بيانات   (Dimitrov, 2013)أجرى ديمترف  وكذلك   •

على   املطبقة  متعدد  من  االختيار  نوع  فحص  ثم  ،  وطالبة  طالب  15.610من  البعدتم  باستخدام  ل   أحادية    ي، كيد و الت  يعاملالتحليل  الالختبار 

جيًدا   توافًقا  النتائج  العاملي  البناء  اللنموذج  وأظهرت  الخاص مع  واملحتوى  اللفظية  للكفاءة  األحادي  العام  النموذج  استخدام  عند  بيانات 

 .بالنموذج الثالثي للجوانب املتأصلة في الكفاءة اللفظية

العامة    (Ioannis,2014a)كما أجرى ايونيس   • القدرات  أنثى( الختبار  الطالب )ذكر،  للبيانات حسب جنس  العاملي  البناء  املعد    (GAT)دراسة في 

الدراسة   في هذه  السعودية، شارك  العربية  اململكة  في  والتقويم  للقياس  الوطني  املركز  قبل  منهم    8272من  و  7409طالب وطالبة.    863إناث، 

ول مكون من سبع مجاالت والثاني من مجالين، لكل منهما بعدين )اللفظي، والعددي(، أظهرت النتائج أن  ذكور، تم دراسة نموذجين، النموذج األ 

العامة   القدرات  الختبار  العاملي  البناء  على صحة  دليل  ويقدم  البيانات  يناسب  النموذجين  في (GAT)كال  الالتغير  دراسة  هو  الثاني  والهدف   .

امل )الترتيبي،  الثالث  بأنواعه  والهدف  القياس  النموذجين،  في  وعددي  ومتري  تكويني  تغير  وجود  النتائج  أظهرت  حيث  للنموذجين،  العددي(  تري، 

أظهرت النتائج أن األوساط للذك املجاالت املختلفة باستخدام الفروق في األوساط الكامنة، حيث  ور الثالث هو قياس الفروق بين الجنسين عبر 

الرقمي، وأن البعد  الناث في  أعلى من   أعلى من  الناث  أوساط  الفرعية كانت  املجاالت  أما في  اللفظي.  البعد  الذكور في  أعلى من  األوساط لإلناث 

بين  أي فروق  يوجد  ولم  والهندسة،  الحساب  في مجاالت  الناث  أعلى من  الذكور  أوساط  بينما  الجملة،  وإتمام  الكلمة  في مجاالت معنى   الذكور 

 والتحليل الكامن.  الجنسين في مجاالت القراءة والفهم 

املعد    (GAT)دراسة في البناء العاملي للبيانات حسب نوع املدرسة )خاصة، حكومية( الختبار القدرات العامة    (Ioannis, 2014b)وأجرى ايونيس   •

اسة نموذجين، النموذج  طالب وطالبة، تم در   8272من قبل املركز الوطني للقياس والتقويم في اململكة العربية السعودية، شارك في هذه الدراسة  

ويقدم  األول مكون من سبع مجاالت والثاني من مجالين، لكل منهما بعدين )اللفظي، والعددي(، أظهرت النتائج أن كال النموذجين يناسب البيانات 

العامة   القدرات  الختبار  العاملي  البناء  على صحة  بأنو (GAT)دليل  القياس  في  الالتغير  دراسة  هو  الثاني  والهدف  املتري، .  )الترتيبي،  الثالث  اعه 

املدارس بين نوع  الفروق  الثالث هو قياس  النموذجين. والهدف  تغير ترتيبي ومتري وعددي في  النتائج وجود  أظهرت  للنموذجين، حيث   والعددي( 

أعلى الخاصة  املدارس  في  الطالب  أوساط  أن  وجد  الكامنة،  األوساط  في  الفروق  باستخدام  املختلفة  املجاالت  في   عبر  العامة  املدارس  في  منها 

، وأظهر التحليل أن أوساط الطالب في املدارس الخاصة أعلى من الطلبة (GAT)املجاالت الكامنة )اللفظية، العددية( على حد سواء في اختبارات  

الختبارات   الكامنة  املجاالت  في  الحكومية  املدارس  و (GAT)في  الكامنة،  والهندسة  الحساب  مجاالت  باستثناء  داللة ،  ذات  فروق  هناك  يكن  لم 

 إحصائية بين هذين النوعين من املدارس. 

ايونيس   • درس  اختبار    (Ioannis, 2015)كما  لبيانات  العاملي  للقياس    (SAAT)البناء  الوطني  املركز  قبل  من  يدار  الذي  للقبول،  التحصيلي 

السعودية. تقدم ل العربة  اململكة  الرياض،  العالي في  التعليم  )  63380الختبار  والتقويم في  طالب    62إناث،    27041ذكور،    36277طالب وطالبة 

كان النموذج الثاني أفضل من النموذجين اآلخرين، وقد بينت   (SAAT)وطالبة لم يحددوا جنسهم(. تم دراسة ثالثة نماذج للبناء العاملي الختبار  

 على صحة البناء العاملي ملعيار اختبار  
ً

التحصيلي للقبول. وأظهرت النتائج وجود    (SAAT)النتائج أن جميع النماذج تناسب البيانات وتقدم دليال

يًرا  كان الهدف الثالث من هذه الدراسة اختبار الفروق املحتملة بين عبر الجنس. أخ  (SAAT)الالتغير في التشبعات العاملية وفق فقرات اختبار  

. باستخدام أوساط الفروق الكامنة، حيث أظهرت النتائج أن األوساط لإلناث أعلى منها للذكور في علم  (SAAT)الجنسين في البناء العاملي الختبار  

 الذكور أعلى منها لإلناث في مجاالت الفيزياء والرياضيات. األحياء والكيمياء ومجاالت تحقيق العاملية، بينما كانت أوساط

باستخدام الالتغير الدقيق :  األوروبي  االجتماعي  في املسح   الهجرة   االتجاهات نحو  قياسات (Davidov et al., 2015) كما قارن دافيدوف وزمالؤه   •

  وفحص  الهجرة   االتجاهات نحو  ومقارنة  الستقصاء  متزايد  بتواتر  الدولي  املسح   بيانات   تحليل  التقريبي، حيث تم   القياس   التغير  الكالسيكي بمقابل

 تقيس   أن  يجب  أنها  بمعنى  -  قياسات مكافئة  تتطلب  والنفسية  التجريدية  للبنى  الدولية  االتجاهات؛ فاملقارنات  هذه   تشكل  التي  السياقية  العوامل
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  تم   الدول،  القياسات ال يمكن مقارنتها عبر  أن  الستنتاج  دية لتقييم التغير القياستؤدي أغلب الطرق التقلي  أداة القياس،  نفس  على  املفهوم  نفس

القياس،   للغاية،  صارمة  لكونها  انتقادها لتقييم التغير  الكالسيكية  الطريقة  تقريبي عن  بايزون كبديل  طريقة  الدراسة   وهذه   لذلك قدمت هذه 

تسمح  صغيرة   الطريقة  عبر  معلمات  في  بتغيرات  التحليل  القياس  عن  التحدث  وتم  املجموعة  التوكيدي   العاملي  املجموعات،    كنقطة  متعدد 

  وتم   ، (ESS)  األوروبي  االجتماعي  املسح   في  نفذ  الذي   الهجرة   االتجاهات نحو  مقياس  على  والكالسيكي  التقريبي  الالتغير  حيث تم اختبارات  انطالق،

والتقريبية    كل من الطريقة الكالسيكية   نتائج  جوالت، وكانت  ست  على  دولة  35  في  فرًدا   27120  الكاملة من  املجموعة  عبر  القياس  التغير  اختبار

  للباحثين السماح  وبالتالي  ، (ESS)  واالجتماعي  البيئي  جوالت املقياس   كل  فالطريقة التقريبية أثبتت تحقق خاصية التغير القياس في  تماًما،  مختلفة

الدرجات  بمقارنة بال  أوساط  النظريةوعالقاتها  الدول   بناءات  عبر  للمقارنة  البيانات  قابلية  عدم  عنها  فنتج  الكالسيكية  الطريقة  أما  األخرى، 

 . والفترات الزمنية املتعددة بسبب عددها الكبير

مالحظة:و يمكن  السابقة  الدراسات  من  عرضه  تقدم  ما  ضوء  القياس  هدف  جميًعا  أنها   في  التغير  عن  للكشف  العاملي ت  التحليل  باستخدام 

، ( Dimitrov 2013  ،Ioannis 2014a  ،Ioannis 2014b  ،Ioannis 2015،  2013، الزبون  2011، محمد  Adam & Gary 2004التوكيدي، مثل دراسة )

نهائًيا،    أنهكما   الثالث األساس ي  الرياضيات للصف  ملهارات  التقييمي  يتم دراسة االختبار  الخصوصية في لم  لتأخذ نوًعا من  الدراسة  لذلك جاءت هذه 

ؤه لضبط نوعية اختباًرا تم بنا  ألنهكونها تناولت الكشف عن التغير القياس في أداء طلبة الصف الثالث األساس ي عبر مديريات التربية والتعليم األردنية،  

ًيا، ولم يتم العثور على دراسة التعليم في وزارة التربية والتعليم األردنية من قبل إدارة االمتحانات واالختبارات في الوزارة وليس اختباًرا مقنًنا وطنًيا أو عامل

 ا للدراسات السابقة.من من خالل استعراضهيتناولت هذا االختبار، وذلك حسب علم الباحث

 لدراسة:مشكلة ا

ام أدت التغييرات املستمرة في مجال القياس والتقييم إلى ظهور منهجيات إحصائية حديثة للمقارنة بين املدارس أو املناطق املختلفة باستخد

القياس   اختبارات    علىأدوات  األدوات ليست    لذلك  ،شخصية  مقاييسأو    معرفيةشكل  أن هذه  افتراض  املنطقي  إذا كان من  التفكير فيما  كان علينا 

الوطنية   االختبارات  استخدام  في ظروف وبيئات مختلفة، خاصة عند  تطبيقها  واسعوالدولية  منحازة عند  نطاق  تعليمية مختلفة على  سياقات   ، عبر 

ملهارات الرياضيات،  األساس ي  الصف الثالث  ة، واختبار تقييم طلب𝑃𝐼𝑆𝐴و 𝑇𝐸𝑀𝐼𝑆 ، مثل اختبارتي تطبق اختبارات على مستوى واسعفي البلدان ال  وًصاصخو 

ختلف املدارس االبتدائية والثانوية، ومن املؤكد أن املدارس ترغب في معرفة تصنيفها في تعزيز ملهذه التقييمات على املستوى الوطني    تطبيق حيث تتم  

 .ولتحقيق ذلك، يجب مواجهة التحديات املنهجية الفريدة والتغلب عليها ،هذه املهارات

عاملها )على سبيل املثال، مستوى مهارة واحد(؛   أوساط  لىملقارنة املجموعات ع  املجموعة  متعدد  ي التوكيد  يعاملال  تحليلاليمكن استخدام  

ير عبر بما أن هذه الخاصية تعني أن خصائص املقياس ال تتغو ،  ةتحققم  مقياسلل  الالتغيرمن أجل صحة هذه املقارنات، يجب أن نفترض أن خاصية  

، على سبيل  السمة بمرور الوقت أو املجموعات  ، فهذا يعني أن نماذج القياس تستخدم لإلجابة على أسئلة االختالف فيمجموعات مختلفةسياقات أو  

بمعنى أن اختالف   ؛نفس السمة بين الجنسين  يجب أن يقيس  املقياس املستخدمفإن  املثال، إذا كنت تدرس الفرق في خاصية ما بين الذكور والناث،  

وعات أو الوقت ال يؤثر على طريقة عمل املقياس، ألنه إذا تغيرت خصائص املقياس بمرور الوقت أو املجموعات، فلن نتمكن من معرفة مصدر املجم

فالفرق  النظرية،  ،  الناحية  القياس    الالتغيرمن  لفي  بين    املقاسة  لسمةيتحقق  نفسها  هي  السمة  تكون  في  املشخاص  األعندما  أو  واقف املختلفين 

الطلبامل املفهوم على سمات غير معرفية، مثل تحفيز  املثال، عند تطبيق هذا  يتم  ف،  ةختلفة، على سبيل  التحفيز  الفقرات في مقياس  أن  نحن نفترض 

الطلب ألنواع  بالنسبة  الطريقة  بنفس  الهندسيناملختلف  ةتصورها  طالب  فإن  وبالتالي  ي  ة،  املستسوف  فقرات  على  التي   س بنف  قياس جيب  الطريقة 

في العديد من ، والتي تشارك جميعها في إجراء تحقيق  ظهرت عدة طرق إحصائية الختبارها  خاصية الالتغيرتحقق  ألهمية  ، و ون طالب الفنيستجيب فيها  

القياس؛  نموذج  بإجراء    أجزاء  الباحثون عادة  املثال، يقوم  سبيل  وليست دون صعوبات. على  الخطوات  أنها عملية متعددة  اختبارات على كل من  أي 

تغير أكثر صعوبة العلى هذا النحو، يصبح الكشف عن ال  تغير،الفقرات املقياس، واحدة تلو األخرى، حتى يجد نموذج القياس الذي يحقق خاصية ال

زادت   فهذف  املقياس؛   فقراتعدد  كلما  الباحث فقرات عديدة،  لدى  كان  الحصائيإذا  االختبارات  مئات  يخلق  األ ة،  ا  كان  وتصبح  إذا  أكثر صعوبة  مور 

ال اكتشاف  أو ثالث مجموعات، ألن  بأكثر من مجموعتين  التي الالباحث مهتًما  إلى عدد ال يحص ى من االختبارات الحصائية  الحالة يؤدي  تغير في هذه 

األول   النوع  إلى أخطاء االستدالل )خطأ من  الثاني   من، وخطأ  α تؤدي  أن هذه (β   النوع  إلى     ، بالضافة 
ً
احتمال  و ،  االختبارات تستغرق وقًتا طويال يعد 

، حيث أن إعادة توحيد النموذج التكراري بين املجموعات تعتمد على البيانات، وفي هذه الحالة لحقيقي بهذه األخطاء أمًرا صعًباالوصول إلى النموذج ا 

 . (MacCallum, Roznowski, & Necowitz, 1992) أي أنه ال يمكن تعميم هذه النتائج على عينات أخرى  الصدفة؛يعتمد على 

ثنائية االستجابة تتكون من فقرات  وطنية  الهدف العام من الدراسة هو الكشف عن الالتغير في القياس عند استخدام مقاييس واختبارات  ف

الالتغير   خاصية  من  والتحقق  اتباعها  باحث  ألي  يمكن  واضحة  كانبخطوات  اختبار  فإن  ألي  ذلك،  ولتحقيق  املجموعة ،  متعدد  العاملي   التحليل 

ا  الطلباللللكشف عن  أداء  الثالث    ةتغير في  الصف  الرياضيات لطالب  مهارات  اختبار تقييم  يتم تطبيقه على  املبني من قبل   األردناألساس ي في  سوف 

 وستسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية: ، إدارة االمتحانات واالختبارات األردنية
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هل نموذج العوامل السبعة املقترح ملحتوى اختبار الرياضيات )تمثيل األعداد، مقارنة األعداد، العمليات الحسابية على األعداد، الجبر   السؤال األول: 

 القياس، الهندسة، الحصاء واالحتماالت( يناسب البيانات بشكل كاف؟  )األنماط(،

 هل يختلف البناء العاملي لالختبار التقييمي ملهارات الرياضيات للصف الثالث األساس ي عبر مديريات التربية والتعليم األردنية؟ السؤال الثاني:

 أهمية الدراسة: 

أهمية   من  الدراسة  أهمية  حيث  الالخاصية  تنبع  العملي،  الجانب  على  وتركيزها  القياس  في  معرفتهم  االباحث  الحظتغير  حدود  في  وجود    قلةن 

تغير الالدراسات التي تناولت ال  انعداموالدراسات االستقصائية الدولية، و   ،املقاييس النفسية  أو  ،فقرات االختباراتتغير القياس في  الدراسات تناولت  

القياس   التقياال فقرات  لفي  الرياضيات،  ييمختبار  والحصائية   ملهارات  النظرية  الحقائق  يتضمن مجموعة من  نظرًيا  إطاًرا  الدراسة  لذلك، توفر هذه 

ألهمية العملية لهذه لبالنسبة  ما  أ   ،، والتي تعكس جميعها األهمية النظرية للدراسةياس للمقاييس واالختبارات األخرى تغير في القالاملتعلقة بخاصية ال

فهي   الصالدراسة،  مؤشرات  من  املزيد  لتوفير  محاولة  من  طلبمل   يتقييمالختبار  ال ل   دقتنبع  مجتمع  في  الرياضيات  الثالث  ةهارات  في    األساس ي  الصف 

 .األردن

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

أي أن هذه الخصائص   ؛ت األساسيةسماالثقافية في قياس الهو الحالة التي ال تؤثر فيها االختالفات    : Measurement Invarianceالالتغير في القياس 

 .املتأصلة متشابهة مع املجموعات املختلفة ألن االختالفات الفريدة للفقرات مستقلة عن الثقافات املختلفة

القياس:  لالتغير  اإلجرائي  قياس    التعريف  العاملالهو  العاملالو   CFAوكيدي  الت  يتحليل  املجموع  وكيدي الت  يتحليل  باستخدام   MGCFA  ةمتعدد 

الجيدة  املطابقة  التقييماال   فقراتل  (  CFI, RMSEA, SRMR, χ2)  مؤشرات  التعليم األساس ي بحيث يكون    يختبار  الثالث من  الرياضيات للصف  ملهارات 

 .لديهم نفس التركيب والتكوين بين املجموعات املختلفة

لقياس    2018اختبار من إعداد وزارة التربية والتعليم ممثلة بمديرية االمتحانات في عام    االختبار التقييمي للصف الثالث األساس ي ملبحث الرياضيات:

وتقريبها، إجراء العمليات الحسابية على   تهاوقراءتها وكتابتها ومقارن  عداداأل   تمثيلالصف الثالث األساس ي ملهارات الرياضيات السبع )  بةامتالك طلمدى  

الهندسية واملالنمط  وإكمال،  عداداأل  بين األشكال  املختلفة، والتمييز  القياس  الب  جسمات، وتحديد وحدات  بينهما، وجمع  يانات، وتسجيلها والعالقات 

 . (وتنظيمها في جدول الشارات والصور، وتطبيق مفاهيم التغير والنسبة 

األردنية    التعريف اإلجرائي لالختبار التقييمي للصف الثالث األساس ي ملبحث الرياضيات: التربية والتعليم  يهدف لقياس هو اختبار وطني تعده وزارة 

هذه   إتقانمدى   وفي  سنوًيا،  االختبار  هذا  ويطبق  السبع،  الرياضيات  ملهارات  فئاتها  بمختلف  األردنية  املدارس  كافة  في  األساس ي  الثالث  الصف  طلبة 

 . 2018الدراسة تم استخدام نتائج الطلبة على االختبار املبني لعام 

 محددات الدراسة:

ا  الثالث األساس ي في  الصف  الدراسة على طلبة  الدراس ي  اقتصرت هذه  للعام  األردنية  على مهارات مبحث    تاقتصر كما  م،  2017/2018ملدارس 

 الرياضيات للصف الثالث األساس ي.

 منهج الدراسة:

الصف الثالث األساس ي من خالل مديريات التربية والتعليم لعام    ةبس اختبار مهارات الرياضيات لطلتغير في قياالاملنهج املناسب للكشف عن ال

، وتحليل جمع الحقائق عنه، و املنهج املعني بتحديد الواقع  ( على النحو التالي: "هو2004نصر )املنهج الوصفي التحليلي الذي حدده أبو ال  2017-2018

جوانبه تطويره"بعض  في  تسهم  بطريقة  الباحث131)ص    ،  استخدم  حيث  للتحليالت (،  وصًفا  قدما  ثم  املجموعة  متعدد  العاملي  التحليل  طريقة  ان 

 .ختبار التقييميال قياس لالتغير في الالحصائية في اكتشاف ال

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ارس التابعة لوكالة تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساس ي في مدارس اململكة األردنية الهاشمية الحكومية، والخاصة، واملد

 ( إناث. 74500( ذكور و)72630م منهم )2017/2018الغوث، واملدارس التابعة ملديرية التعليم والثقافة العسكرية للعام الدراس ي 

 ويبين الجدول اآلتي أعداد الطلبة املتقدمين لالختبار ونسبهم على مستوى اململكة.

 مستوى اململكة -أعداد الطلبة املتقدمين لالختبار التقييمي للصف الثالث األساس ي ونسبهم على  :(3جدول )

أعداد الطلبة املرشحين لالختبار كما  

 وصلت من املديريات 

 نسبة املتقدمين لالختبار  أعداد الطلبة الذين تقدموا فعلًيا لالختبار 

163046 147130 90 % 
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 عينة الدراسة: 

الثانية  قّسم مجتمع   العينة  تقدمت  فيما  العربية  اللغة  اختبار  إلى  األولى  العينة  تقدمت  وبشكل عشوائي، حيث  إلى عينتين متساويتين  الدراسة 

 ويبين الجدول اآلتي توزيع عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث األساس ي على مديريات التربية والتعليم ونسبهم،  )عينة الدراسة( إلى اختبار الرياضيات

 على مستوى اململكة.

 توزيع عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث األساس ي على مديريات التربية والتعليم :(4جدول )
نسبة املديرية إلى مجتمع   عدد الطلبة  اسم املديرية

 الدراسة 

نسبة املديرية إلى مجتمع   عدد الطلبة  اسم املديرية 

 الدراسة 

% 12 9127 التعليم الخاص  %1 983 الشمالية الشرقية البادية    

%4 2889 قصبة عمان  %1 959 البادية الشمالية الغربية    

%2 1424 الجامعة  %7 5166 الزرقاء األولى   

%4 2940 القويسمة %3 2260 الزرقاء الثانية    

%5 3995 ماركا %5 3403 الرصيفة    

%2 1115 وادي السير  %3 1930 قصبة السلط    

%1 708 ناعور  %1 706 دير عال   

%1 646 سحاب  %1 532 الشونة الجنوبية    

%1 550 الجيزة  %3 2135 عين الباشا    

%1 583 املوقر  %2 1175 قصبة الكرك    

%2 1546 مادبا %1 922 املزار الجنوبي    

%0 321 ذيبان %1 490 القصر   

%5 3630 ربد إقصبة  %1 694 األغوار الجنوبية    

%2 1336 بني عبيد %1 733 الطفيلة    

%1 649 املزار الشمالي  %0 300 بصيرا   

%1 546 الطيبة والوسطية  %0 357 معان    

%1 1082 الكورة %0 329 البتراء    

%1 1014 بني كنانة %0 141 الشوبك    

%1 1159 الرمثا %1 631 البادية الجنوبية    

%1 715 األغوار الشمالية %2 1659 العقبة    

%3 2076 جرش %8 5709 وكالة الغوث    

%2 1707 عجلون  %1 421 الثقافة العسكرية    

%3 2055 قصبة املفرق      

% 100 نسبة املديريات إلى مجتمع الدراسة  73448 املجموع   

 أداة الدراسة: 

 تكونت أداة الدراسة من: 

مكون   • )اختبار  وهي:  25من  الرياضيات  مبحث  في  التعلم  محاور  على  موّزعة  متعدد  من  االختيار  نوع  من  فقرة  والجبر  (  والعمليات،  األعداد 

 :(5كما هو موضح في الجدول )، )األنماط(، والقياس، والهندسة، والحصاء واالحتماالت

 نتاجات التعلم ومحاورهفقرات االختبار على توزيع  :(5جدول )
 أرقام الفقرات  محاور التعلم  وصف النتاج  رقم النتاج 

   1 األعداد والعمليات عليها  ( 9999بالكلمات( حتى ) يقرأ األعداد )باستخدام الرموز  1

 3،  2 ( 9999يستخدم الطريقة التحليلية لتمثيل األعداد ضمن ) 2

 4 ( على خط األعداد أو جزء منه 100يمثل األعداد حتى ) 3

أو جزًءا من مجموعة؛  يمثل الكسور العادية واألعداد الكسرية التي تظهر في الحياة الواقعية بوصفها جزًءا من كل،  4

 باستخدام املحسوسات واألشكال )ولغاية مقام أصغر من أو يساوي عشرة( 

13 ،14 

 5 ( منازل، ويرتبها 4يقارن األعداد ضمن ) 5

   10 يضرب عدًدا من منزلة واحدة بعدد من مضاعفات العشرة أو مئة ذهنًيا 6

   11 ويطرحها باستخدام استراتيجيات متنوعة، ويحكم على الحل ( منازل بطالقة، 4يجمع األعداد ضمن ) 7

 9 يجمع الكسور ذات املقامات املوحدة ويطرحها، ويحدد كسرين مجموعهما واحد صحيح  8

 6 يذكر حقائق القسمة ضمن حقائق الضرب  9

والطرح على الكسور )خطوتان على  يحل مسائل حياتية باستخدام العمليات األربع على األعداد، وعمليتي الجمع  10

 األكثر( 

7  ،8 ،12 



  .....                                                      السعيد & الشريفين في االختبار التقييمي ملهارات الرياضيات لطلبة الصف الثالث األساس ي  الكشف عن الالتغير   

 128-113، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 121 

 

ا عددية تتضمن جمع أو طرح مقدار ثابت  11
ً
   16، 15 الجبر )األنماط( يكمل أنماط

 18، 17 يوضح قاعدة النمط، ويقدم تنبؤات  12

األسطوانة(، ويستخدم مسميات األشكال  يصف مجسمات ثالثية األبعاد ويسميها مثل: )املكعب، الكرة، املخروط،  13

 الثنائية األبعاد لوصف أوجهها، ويحدد عدد الرؤوس وعدد األحرف 

 22 الهندسة 

 23 يصف العالقات بين األشكال الثنائية األبعاد والثالثية األبعاد، مثل: الكرة، والدائرة، واملربع، واملكعب  14

ويستخدمها مثل: )ميليمتر، وكيلومتر(، الوقت )يوم، وأسبوع، وشهر، وسنة(،  يحدد وحدات القياس املتعلقة بالطول  15

 وحجم السوائل )السعة بالليتر(، والكتلة )غرام، وكيلوغرام(

 21، 19 القياس

 20 يقرأ الساعة بالدقائق  16

 25، 24 الحصاء واالحتماالت  يحل مسائل باستخدام البيانات املمثلة  17

املهارات   • الرياضيات فهيأما  اختبار  الثالث األساس يناتجة عن    التي شملها  الرياضيات للصف  املشكلة من    تحليل محتوى كتاب  اللجنة  من قبل 

الختبار، وإعداد جدول لالتعلم للصف الثالث في املادة املستهدفة    ات، ودراسة نتاجإدارة االمتحانات واالختبارات في وزارة التربية والتعليم األردنية

تمثيل األعداد وقراءتها  ، وهذه املهارات هي:  والنسبألوزان  لهذه النتاجات وا ممثلة  النهائية لتكون  اختيار الفقرات  من ثم  و   ،لهذا الغرض  مواصفات

ا  وتمييز  املختلفة،  القياس  وتحديد وحدات  النمط،  وإكمال  األعداد،  الحسابية على  العمليات  وإجراء  وتقريبها،  األعداد  ألشكال  وكتابتها، مقارنة 

 لشارات والصور وتطبيق مفهومي التغير والنسبة. الهندسية واملجسمات والعالقات بينها، وجمع البيانات وتسجيلها وتنظيمها بجدول ا 

السبع  (  6)والجدول   الرياضيات  مبحث  مهارات  على  االختبار  فقرات  توزيع  يبين  مواصفات  وا   للنتاجات  املمثلةالتالي  جدول  في  والنسب  ألوزان 

 : املبني لهذا الغرض لتقييميا االختبار 

 مبحث الرياضيات السبع التي يقيسها االختبار التقييمي توزيع فقرات االختبار على مهارات : (6جدول )

 أرقام الفقرات  اسم املهارة  رقم املهارة 

 14، 13، 3، 2، 1 ملحسوسات واألشكالا تمثيل األعداد  وقراءتها وكتابتها، وتمثيل الكسور العادية  واألعداد الكسرية باستخدام  1

 5، 4 مقارنة األعداد وتقريبها  2

 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6 إجراء العمليات الحسابية على األعداد، وعمليتي الجمع والطرح على الكسور ) خطوتان على األكثر (  3

 18،  17، 16، 15 إكمال النمط وتوضيح قاعدة النمط  4

 21، 20، 19 تحديد وحدات القياس املختلفة  5

   23،  22  تمييز األشكال الهندسية واملجسمات والعالقات بينها 6

 25، 24 جمع البيانات وتسجيلها وتنظيمها بجدول الشارات والصور  7

 ومناقشتها: نتائج الدراسة 

( برنامج  استخدام  تم  الدراسة  أسئلة  عن  على  Mplus v8.4لإلجابة  للحصول  وذلك  النموذجقيم  (؛  مالءمة  إدارة   مؤشرات  قبل  من  املقترح 

العوامل سباعي  األردنية  واالختبارات  مهارات(    االمتحانات  ا )سبع  التقييمي  استجاباتالناتجة عن    لبياناتومطابقته مع  االختبار   ، الطلبة على فقرات 

 : وكانت النتائج على النحو اآلتي 

هل نموذج العوامل السبعة املقترح ملحتوى اختبار الرياضيات )تمثيل األعداد، مقارنة األعداد، العمليات   فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال األول:

القياس،   )األنماط(،  الجبر  على األعداد،  البيانات بشكل كاف؟الحسابية  يناسب  واالحتماالت(  التحليل   الهندسة، اإلحصاء  أسلوب  استخدام  تم 

( التوكيدي  في  CFAالعاملي  الدراسة  ألن    برمجيةال(  كعينة  واحدة استخدمت  الشكل    مجموعة  في  املوضح  العوامل  سباعي  النموذج  مع   1ملطابقة 

 .7 وذلك كما في الجدول والحصول على قيم مؤشرات حسن املطابقة،  ، استجابات الطلبة
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 النموذج العاملي لالختبار التقييمي ملهارات الرياضيات للصف الثالث األساس ي  :(1شكل )

 فقرة( 25نتائج التحليل العاملي التوكيدي لفقرات االختبار التقييمي ) :(7جدول )

 CFI RMSEA SRMR TLI 𝜒2 P املؤشر الحصائي 

 0.0 19304.827 0.97 0.036 0.035 0.975 قيمة االختبار 

، وكافة قيم املؤشرات األخرى تقع ضمن املدى املقبول ملالءمة النموذج املستخدم للبيانات   𝜒2( وجود داللة إحصائية لقيمة  7جدول )يالحظ من  

ه  في للبيانات كما تم توضيح  جًدا   مناسباملمثل بالنموذج السباعي املقترح  (، وكل هذه القيم تدل على أن البناء العاملي لالختبار  1املوضح في الشكل )

( تكون  (1الجدول  ومن هنا  الحسابية على ،  العمليات  األعداد،  األعداد، مقارنة  )تمثيل  السباعي  العاملي  للنموذج  جيدة  السؤال مالءمة  نتائج  أظهرت 

العو  أن  النتيجة على  الرياضيات، وتدل هذه  اختبار  املقترح ملحتوى  الحصاء واالحتماالت(  الهندسة،  القياس،  الجبر )األنماط(،  واألبعاد األعداد،  امل 

تم االمتحانات  السبعة  إدارة  يشرف عليه  الذي  األردن،  نتيجة متوقعة الختبار وطني على مستوى  وهذه  الرياضيات،  اختبار  وبشكل واضح محتوى  ثل 

في مجال   وامليدان التربوي من ذوي الخبرة   الدارة واالختبارات في وزارة التربية والتعليم األردنية التي تضم عدًدا كبيًرا من الخبراء واملختصين من مشرفي  

وتطبيقه  الرياضيات، الذين عملوا على بنائه وفق أسس علمية جيدة، وال شك أن هذا االختبار مر بمراحل عديدة وطويلة في إعداده وبنائه وتطويره،  

ا به من حيث العداد والبناء. 
ً
 ملرات متعددة جعلت منه اختباًرا وطنًيا موثوق

، إال أن بعض نتائج الدراسة  حسب قراءات الباحثينييمي ملهارات الرياضيات مسبًقا كاختبار وطني  ورغم أنه لم يتم دراسة خصائص االختبار التق

تتفق هذه النتيجة  ففي دراسة خاصية الالتغير الختبارات أو مسوحات دولية    الحصائيةتتفق مع نتائج الدراسات البحثية السابقة املتبعة للمعالجات  

ديمترف   دراسة  نتيجة  وايونيس  (Dimitrov, 2013)مع   ،(Ioannis,2014a)  وايونيس  ،(Ioannis, 2014b)   لبيانات العاملي  والبناء  األحادية  لفحص 

( العامة  اللفظية  القدرات  التوكيدي    GAT)اختبار  العاملي  التحليل  نموذج  CFAباستخدام  لبيانات  العاملي  للبناء  املطابقة  حسن  النتائج  وأظهرت   ،

(GAT)  اتفقت هذ اللفظية، كما  للكفاءة  الكامنة  املحتوى للجوانب  الثالثي محدد  اللفظية والنموذج  للكفاءة  العام  النموذج األحادي  ه عند استخدام 

ايونيس   دراسة  مع  ا   (Ioannis, 2015)النتيجة  لبيانات  العاملي  للقياس   (SAAT)ختبار  للبناء  الوطني  املركز  قبل  من  يدار  الذي  للقبول،  التحصيلي 

 على
ً

صحة البناء العاملي  والتقويم في التعليم العالي في الرياض، اململكة العربية السعودية، وبينت النتائج أن جميع النماذج تناسب البيانات وتقدم دليال

 التحصيلي للقبول.  (SAAT)ملعيار اختبار 

السؤال  فيما   عن  باإلجابة  مديريات   :الثانييتعلق  عبر  األساس ي  الثالث  للصف  الرياضيات  ملهارات  التقييمي  لالختبار  العاملي  البناء  يختلف  هل 

األردنية؟  والتعليم  )  التربية  املجموعة  متعدد  التوكيدي  العاملي  التحليل  أسلوب  استخدام  في  MGCFAتم  البناء  ال(  التغير  لفحص  العاملي برمجية 

 كمامع استجابات الطلبة،    1ملطابقة النموذج سباعي العوامل املوضح في الشكل    ،مديرية(  45)  لالختبار التقييمي عبر مديريات التربية والتعليم األردنية

 و التالي: تم اختبار الالتغير التكويني، واملتري، والعددي عبر مديريات التربية والتعليم األردنية، وكانت النتائج على النح

 

 

f1-f7 الرياضيات مهارات   :

في   املوضحة  التقييمي  لالختبار 

 (. 5الجدول )

u1-u25  فقرات االختبار من نوع :

 االختيار من متعدد. 
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: الالتغير التكويني باختالف مديرية التربية والتعليم األردنية )
ا

 مديرية(: 45أوال

العاملي   التحليل  استخدام  املجموعة  التوكيدي  تم  برمجية    (MGCFA)متعدد  كاملة    (Mplus v8.4)في  البيانات  التكويني   ختبارال على   الالتغير 

الشكل   في  املوضح  املقترح  النموذج  يتم  2حسب  الذي  )  إجراؤه ،  قيود  أية  مراحلو  ،(No constraintsبدون  من  مرحلة  أول  باستخدام   لتحليلا   في 

أو وذلك    ،تباًعا  مديريات  (9)  استبعادتم    البرمجية النظري  ا سابًقا  ردنكما  ثنائية  بفي الطار  التقييمي ذي فقرات  أن االختبار  االستجابة فيتم حصر ما 

القيم )االستجابات(  ا عد أ  املقترح  د  النموذج  السبعة في  العوامل  )  كافة في  لكل مؤشر )فقرة( من مؤشرات  انسجام  املديرياتاملجموعات  ( ودراسة مدى 

األعداد بالنسبة لهذه  الغير منسجمة  ،املجموعات مع بعضها  الحالية حيث تم ، وهذا ما كااألخرى املجموعات  مع    واستبعاد املجموعات  ن في دراستنا 

الخاص، والجامعة، والقويسمة، وسحاب، ومادبا، وقصبة  املديريات  استبعاد مجموعة من   الشمالية، وعجلون(إ هي: )التعليم  . ربد، والرمثا، واألغوار 

   .مديريات 9بعد استبعاد ال ( نتائج هذا التحليل8ويبين جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36نموذج الالتغير التكويني )أ( لالختبار التقييمي وفق متغير مديريات التربية والتعليم ال :(2شكل )

 مديرية( 36وفًقا ملديريات التربية ) )أ( نتائج اختبار الالتغير التكويني :(8جدول )
 CFI RMSEA SRMR TLI 𝜒2 𝑑𝑓 𝜒2/𝑑𝑓 P املؤشر الحصائي 

 0.0 2.095 9144 19155.355 0.968 0.054 0.033 0.973 قيمة االختبار 

، وكافة قيم املؤشرات األخرى تقع ضمن املدى املقبول ملالءمة النموذج املستخدم للبيانات  χ2( وجود داللة إحصائية لقيمة 8)يالحظ من جدول  

( الشكل  في  العامليي  ا (، وهذ2املوضح  البناء  أن  العوامل  دل على  للبيانات   سباعي  األردنية   لالختبار مناسب  والتعليم  التربية  كاٍف عبر مديريات  بشكل 

 . (36ال)

ا: الالتغير املتري باختالف مديرية التربية والتعليم األردنية )  مديرية(: 36ثانيا

منتم   نموذج  التحقق  املتري    مالءمة  )الالتغير  الشكل  في  من  3املوضح  استخدام  (  الفارقة خالل  املطابقة  حسن  مؤشرات 

(∆RMSEA, ∆SRMR, ∆CFI, ∆TLI( التي تبين الفرق في قيم )RMSEA, SRMR, CFI, TLI ( بين نموذج )أ( الذي يمثل الالتغير التكويني ونموذج )ب( الذي

   .36ملجموعات ال( على تشبعات العوامل تتمثل بتساوي التشبعات في ا constraintsيمثل الالتغير املتري في ظل وضع قيود )
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 36ال   )ب، ج( لالختبار التقييمي وفق متغير مديريات التربية والتعليم والعددي املتري الالتغير  نموذج  :(3شكل )

 (: 36ال) ( النتائج الخاصة بالنموذج )ب( وفًقا ملتغير مديريات التربية والتعليم األردنية9ويبين جدول )

 مديرية( 36نتائج نموذج الالتغير املتري )ب( وفًقا ملديريات التربية ) :(9جدول )
 CFI RMSEA SRMR TLI 𝜒2 𝑑𝑓 𝜒2/𝑑𝑓 P املؤشر الحصائي 

 0.0 2.096 9529 19974.870 0.968 0.054 0.033 0.972 قيمة االختبار 

، وكافة قيم املؤشرات األخرى تقع ضمن املدى املقبول  𝜒2( أن النموذج املتري يناسب البيانات لوجود داللة إحصائية لقيمة 9ي الحظ من جدول )

( الجدول  في  توضيحه  تم  كما  للبيانات  املستخدم  النموذج  )  (،4ملالءمة  الجدول  نتائج  10ويبين  الفارقة(  املطابقة  وفق   مؤشرات حسن  املتري  لالتغير 

  (.  36يريات التربية والتعليم )متغير مد

ا ملديريات التربية )  مؤشرات حسن املطابقة الفارقةنتائج  :(10جدول )
ا
 مديرية( 36لالتغير املتري وفق

 CFI ∆RMSEA ∆SRMR ∆TLI ∆𝜒2 ∆𝑑𝑓∆ املؤشر الحصائي 

 385 819.515 0.000 0.000 0.000 0.001 قيمة االختبار 

,RMSEA∆)  املطابقة  في مؤشرات( أن قيم الفرق  10ويبين جدول ) ∆SRMR, ∆CFI, ∆TLIموذج املتري ن( بين النموذج التكويني غير املشروط )أ( وال

 (.2، كما تم توضيحه في جدول )املشروط )ب( تدل على وجود ال تغير متري في االختبار

ا: الالتغير العددي باختالف مديرية التربية والتعليم األردني
ا
 مديرية(: 36ة )ثالث

متم   العددي  الالتغير  استخداماختبار  خالل  الفارقة  ن  ,𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴∆)  املؤشرات  ∆𝑆𝑅𝑀𝑅, ∆𝐶𝐹𝐼, ∆𝑇𝐿I  قيم في  الفرق  تبين  التي   )

(RMSEA, SRMR, CFI, TLI  ( بين نموذج )ب( الذي يمثل الالتغير املتري ونموذج )ج( الذي يمثل الالتغير العددي في ظل وضع( قيودconstraints  على )

( النتائج الخاصة بالنموذج )ج( وفًقا ملتغير مديريات 11، ويبين جدول )36تتمثل بتساوي التقاطعات في املجموعات ال (interceptsتقاطعات العوامل )

 . التربية والتعليم األردنية

ا ملديريات التربية )  :(11جدول )
ا
 مديرية( 36نتائج اختبار الالتغير العددي )ج( وفق

 CFI RMSEA SRMR TLI 𝜒2 𝑑𝑓 𝜒2/𝑑𝑓 P املؤشر الحصائي 

 0.0 2.096 9529 19974.870 0.968 0.054 0.033 0.972 قيمة االختبار 
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( البيانات لوجود داللة إحصائية لقيمة  11ي الحظ من جدول  العددي يناسب  النموذج  أن   )𝜒2 املدى املؤشرات األخرى تقع ضمن  ، وكافة قيم 

لالتغير العددي مؤشرات حسن املطابقة الفارقة ( نتائج 12(، ويبين الجدول )1املقبول ملالءمة النموذج املستخدم للبيانات كما تم توضيحه في الجدول )

 (. 36متغير مديريات التربية والتعليم )وفق 

ا ملديريات التربية ) مؤشرات حسن املطابقة الفارقةنتائج  :(12جدول )
ا
 مديرية( 36لالتغير العددي وفق

 CFI ∆RMSEA ∆SRMR ∆TLI ∆𝜒2 ∆𝑑𝑓∆ املؤشر الحصائي 

 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 قيمة االختبار 

,RMSEA∆)( أن قيم الفرق في مؤشرات املطابقة 12ويبين جدول ) ∆SRMR, ∆CFI, ∆TLI( بين النموذج املتري )( تدل على ج) عددي ( والنموذج الب

(، ونالحظ انطباق النموذج املتري والعددي وهذا يؤكد أن االختبار حقق خاصية الالتغير 2تم توضيحه في جدول )في االختبار، كما    عددي وجود ال تغير  

 . 36القياس عبر املديريات الفي 

باختال  الرياضيات  ملهارات  التقييمي  لالختبار  املقترح  السباعي  العاملي  للبناء  القياس  في  كلي  الثاني وجود التغير  السؤال  نتائج  ف مديرية أظهرت 

ال) والتعليم  ال)36التربية  من  حيث  45(  والتعل  ثبت(،  التربية  مديرية  ملتغير  وفًقا  تكوني  التغير  العاملي وجود  البناء  اختالف  عدم  على  يدل  مما  يم؛ 

ف عليها  املتفق  باملعايير  إعداده  على  املشرفة  الهيئات  والتزام  االختبار  صدق  إلى  ذلك  عزو  ويمكن  الرياضيات،  الختبار  املقترح  املحتوى السباعي  ي 

 والعمليات، والتزام الجهات املشرفة على تطبيقه حسب تعليمات وإجراءات االختبار. 

ال)وه والتعليم  التربية  من حيث مديريات  املختلفة  الطلبة  فئات  لدى  العاملي  التركيب  نفس  لالختبار  أن  يؤكد  أن  36ذا  تعني  النتيجة  (، وهذه 

ف في الختال الفروق بين األوساط الحسابية لألداء على االختبار من قبل الطلبة في هذه املديريات تعزى الختالف خصائص تلك الفئات وقدراتها، وليس ل

العينات في ضبط  لخلل  يعزى  قد  الباقية  والتعليم  التربية  ملديريات  الالتغير  تحقق خاصية  أما عدم  املختلفة،  الفئات  االختبار عبر  ترك   خصائص  أو 

 عند استخدام املجموعات املتعددة لالختبارات الوطنية واسعة النطاق. بعض الفقرات دون استجابة 

يتم دراس سابًقا لم  ذكرنا  بعض وكما  أن  إال  الباحثة،  باألردن حسب علم  املطبق  األساس ي  الثالث  الصف  ملهارات  التقييمي  االختبار  ة خصائص 

تتفق ف  دوليةنتائج الدراسة تتفق مع نتائج الدراسات البحثية السابقة املتبعة للمعالجات الحصائية في دراسة خاصية الالتغير الختبارات أو مسوحات  

د نتيجة  مع  النتيجة  ديمترف  هذه  وايونيس  (Dimitrov, 2013)راسة   ،(Ioannis,2014a)  وايونيس  ،(Ioannis, 2014b)    القياس في  الالتغير  لدراسة 

وجود تغير تكويني ومتري ، وأظهرت النتائج  MGCFAمتعدد املجموعة  باستخدام التحليل العاملي التوكيدي    بأنواعه الثالث )التكويني، املتري، العددي(

ايونيس    النموذجينوعددي في   النتيجة مع دراسة  اتفقت هذه  اختبار    (Ioannis, 2015)كما  لبيانات  العاملي  الذي   (SAAT)للبناء  التحصيلي للقبول، 

النتائج   وبينت  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  في  العالي  التعليم  في  والتقويم  للقياس  الوطني  املركز  قبل  من  التشبيدار  في  الالتغير  عات  وجود 

 ,.Davidov et al) واختلفت نتائج الدراسة الحالية عن دراسة دافيدوف وزمالؤه  التحصيلي للقبول عبر الجنس،    (SAAT)اختبار  العاملية وفق فقرات  

  التقريبي، حيث تم  القياس   التغير  باستخدام الالتغير الدقيق الكالسيكي بمقابل :  األوروبي  االجتماعي  في املسح   الهجرة   االتجاهات نحو   لقياسات   (2015

الدول    ست  على  دولة  (35)  في  فرًدا   (27120)  الكاملة من  املجموعة  عبر  القياس  التغير  اختبار للمقارنة عبر  البيانات  قابلية  ونتج عنها عدم  جوالت، 

 والفترات الزمنية املتعددة بسبب عددها الكبير. 

 التوصيات واملقترحات:

    دراسةتقدم هذه ال
ً

على صدق االختبار التقييمي ملهارات الرياضيات املطبق على طلبة الصف الثالث األساس ي في األردن مما يشجع    اإضافيً دليال

الشار  وتجدر  التحصيلية.  اختباراتهم  بناء  وفي  التدريس  في  منه  واالستفادة  لالختبار  الرجوع  من  العمرية  املرحلة  لهذه  الرياضيات  أن معلمي  إلى  هنا  ة 

تهدف  الن مستقبلية  دراسات  إجراء  يستدعي  مما  واملديريات  املناطق  باختالف  تختلف  قد  التحتائج  قياس  تحسين  املدارس  لإلى  وإدارة  التربوي  يل 

 .، ومراجعة إجراءات تطبيق االختباروالصفوف
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Abstract: This study aimed to detect the Invariance in the test for the third basic grade in Jordan through 
directorates of education (numbering 45 directorates). To achieve this, the descriptive analytical method was 
used in analyzing the results of students on the test who participated for the 2017/2018 academic year, 
specifically the responses of (37272) boys and (36176) girls were analyzed on (25) multiple choice test 
items, and were analyzed Paragraph data using two methods of confirmatory factor analysis (CFA) and multi-
group factor analysis (MGCFA) through the statistical program (Mplus v8.4), and to judge the appropriateness 
of the global construction of the test five good-matching indicators were used: (𝜒2) , (CFI), (RMSEA), (SRMR), 
(TLI). The results showed the suitability of the proposed model with its seven skills for the content of the test, 
and the results also showed the presence of configuring, metric, and scalar invariance across (36) from (45) 
directorates. 
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 قدمة: امل 

االغتراب كظاهرة انتشرت بين األفراد في املجتمعات املختلفة، وربما يرجع  ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن العشرين بدراسة  

دل  لهذه الظاهرة من دالالت قد تعبر عن أزمة اإلنسان املعاصر ومعاناته وصراعاته الناتجة عن تلك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمع ذلك إلى ما

الذي أدى باإلنسان إلى الشعور بعدم األمن والطمأنينة حيال واقع    الوراء األمركأنه يتقهقر إلى  هائل السرعة، وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء و 

ا  يبرر  ذلك  ولعل  إليها،  االنتماء  بعدم  الشعور  آخر  بمعنى  أو  عنه،  غريبة  وكأنها  الحياة  هذه  إلى  النظر  وربما  بل  العصر،  هذا  في  مفهوم  الحياة  نتشار 

التي تع املوضوعات  املعاصر،االغتراب في  اإلنسان  الحياة في    الج مشكالت  أن نسمع عن تفسير  الراهن بصورة متزايدة  الوقت  املألوف في  بل أصبح من 

 (. 2012نعيسة،) عصرنا الحالي من خالل مفهوم االغتراب
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 امللخص:

املرحلة الثانوية بمدينة بريدة باململكة  االغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس الثانوية الحكومية في  التعرف إلى مستوى  هدف البحث 

البحث من ) الوصفي، وتكونت عينة  املنهج  الباحثة  اعتمدت  الدراسة  أهداف  املتغيرات، ولتحقيق  السعودية باختالف بعض  ( 92العربية 

قا وقائدة من  بلونر  قائد  الباحثة مقياس  واستخدمت  بريدة،  في مدينة  الثانوية  املرحلة  إجراء  (  Blauner,1962)دة  الوظيفي مع  لإلغتراب 

تعديالت عليه، وتم تطبيقه على العينة بعد التأكد من صدقه وثباته، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن مستوى االغتراب  

(، وقد حصل ُبعد فقدان السيطرة على الترتيب %52(، ونسبة مئوية )2.62ة متوسطة، وبمتوسط حسابي )الوظيفي لدى القادة جاء بدرج

( وبمتوسط حسابي  املقياس،  أبعاد  بين  )2.99األول من  ونسبة مئوية  الالمعيارية،  60%(،  ُبعد  الترتيب  في  تاله  تحقق متوسطه،  وبدرجة   )

( )2.77بمتوسط حسابي  ونسبة مئوية  ودرج55%(،   ،)( بمتوسط حسابي  العزلة،  ُبعد  جاء  الثالث  الترتيب  تحقق متوسطه، وفي  (،  2.57ة 

( مئوية  )%51ونسبة  حسابي  بمتوسط  واألخير،  الرابع  الترتيب  املعنى  فقدان  ُبعد  واحتل  ضعيفة،  تحقق  ودرجة  مئوية  2.16(،  ونسبة   ،)

حصائية في تقديرات عينة البحث ملستوى االغتراب الوظيفي  (، ودرجة تحقق ضعيفة. كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إ 43%)

في حين لم تكشف   السيطرة والالمعيارية،  الكلية، وعلى بعدي فقدان  الدرجة  الذكور على  الفروق لصالح  الجنس، حيث كانت  ملتغير   
ً
تبعا

أبعاد الكلية وعلى  الدرجة  الخبرة على   ملتغير 
ً
تبعا السيطرة، حيث كانت    النتائج عن فروق ذات داللة إحصائية  األداة باستثناء بعد فقدان 

 ( سنوات.10( سنوات إلى أقل من )5من )( سنوات، مقابل أصحاب الخبرة 5الفروق لصالح أصحاب الخبرة أقل من )

    .فقدان املعنى ؛العزلة ؛االغتراب الوظيفي ؛االغتراب  الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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ذاته يتمركز عليها ويلتصق  يملك سوى  ، وهو ال 
ً
 وعضويا

ً
واجتماعيا  

ً
نفسيا النواحي  يغترب من جميع  حين  الفرد  استثمار   إن  يعجز عن  وأنه  بها 

ا  أزمات  من  أزمة  لكونها  األهمية  بالغة  قضية  الوظيفي  االغتراب  اعتبار  يمكن  لذلك  ذاته،  يحقق  أن  يستطيع  وال  ومواهبه  وقدراته   إلنسانإمكاناته 

 (.  2013)الكنعان،

ا  نظرية  فتعتبر  حداثتها  رغم  االغتراب  بظاهرة  واالجتماع  النفس  علماء  اهتم  اال لعقولقد  مجال  د  في  االغتراب  ملفهوم  األساس ي  املصدر  جتماعي 

 عن األمن االجتماعي،  
ً
أو السلطة بحثا األفراد عن بعض أو كل حقوقهم للمجتمع  ويعتبر  الفلسفة، وفكرتها أن قيام مجتمع مدني يستلزم تنازل بعض 

رأى أنه يوجد انفصال متأصل في وجود اإلنسان كفاعل   هيجل من أوائل املفكرين الذين استخدموا مصطلح االغتراب على نحو منهجي ومفصل، حيث

 (. 2013الهيجاء،عباس،ين )أبو وكموضوع ألفعال اآلخر 

وصل    أما كارل ماركس فيتعبر في مقدمة من تناولوا االغتراب العتباره ظاهرة اجتماعية تاريخية سواء من حيث نشأتها أم تطورها، وقد تدرج حتى

االغتراب وهي اغتراب اإلنسان عن العمل من خالل فهمه للنظام االقتصادي، وتناول ماركس االغتراب الذي يصاحب العمليات إلى فكرته األساسية عن  

 أبوسمرة) خريناإلنتاجية من أربع زوايا هي: اغتراب العامل عن نتاج عمله، واغتراب العامل عن عمله، واغتراب العامل عن نفسه، واغتراب العامل عن اآل 

 (. 2014،وآخرون

)الصرايرة، يرى  حيث  الوظيفي  االغتراب  ظاهرة  الدراسات  من  العديد  تناولت  الحديث  العصر  التنظيم 2005وفي  بسبب  ينشأ  االغتراب  أن   )

فيواجهون الفشل وعوامله املختلفة التي من شأنها تعريض األفراد للعديد من العقبات واملواقف التي من قدراتهم وقابليتهم في إشباع ما يطمحون إليه،  

ي يقود لالغتراب الوظيفي، ويكون بأشكال متعددة ينطوي على ذنهي وبالتالي اإلجهار والتوتر الوظيفي الوخيبة األمل، ثم عدم االرتياح النفس ي والبدني وامل

 املعاصرة. العناصر السلبية والتخريبية مما يجعله من أخطر الظواهر التي تواجه األفراد في التنظيمات 

تحقيق  وحي في  املدرسية  القيادة  دور  ألهمية   
ً
ونظرا مجتمع  أي  نهضة  أساس  يعتبر  والذي  والحيوية  الهامة  القطاعات  من  التعليم  قطاع  أن  ث 

الحاص األنشطة  عن جميع  املسؤول  الشخص  فهو  املدرسة  في   
ً
وتأثيرا أهمية  األكثر  الشخصية  القائد  يعتبر  حيث  والتعليمية  التربوية  في األهداف  لة 

 رسة ومحيطها، فسوف تركز هذه الدراسة على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس.املد

رور وتعد ظاهرة االغتراب الوظيفي بصورها ومالمحها املتعددة أحد أهم وأخطر الظواهر التي تصيب العاملين في املؤسسات الحكومية لتدل على م

تهدد نجاحها وتميزها وباالس بأزمة حقيقية  أكدت دراسة )حوالةاملؤسسة  السابقة فقد  الدراسات  إلى  أبعاد   ( أن2019،  جستينةو   تناد  مستوى تحقق 

 االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض جاء بمستوى متوسط.

 متوسطة، ( خلصت إلى أن مستوى االغتراب لدى املعلمات في املناطق النائية جاء بدرجة 2019 والحارثي،  غيث،دراسة )ومن بين الدراسات كذلك 

 دراسة )
ً
ن في املدارس الحكومية أن املعلمي  ( كشفتVerma, 2017وأن هناك تأثير سلبي لالغتراب بأبعاده األربعة على سلوك املواطنة التنظيمية، وأيضا

 لمات في املدارس الحكومية. شعروا بالغربة عن العمل أكثر من املع

ي املدارس الخاصة في الزرقا من بأن درجة األمن الوظيفي لدى قائد  (2016)  فقد أشار القريوتي والشورطي  واملسؤولينأما على مستوى القيادات  

التنظيمي لدى قادة   غتراباال ( أشارت إلى أن مستوى  2017الشورطي،و   وكذلك دراسة )الرقب  منخفضة،وجهة نظرهم متوسطة وكانت درجة االغتراب  

 ( أن مظاهر االغتراب لدى املرشدين من وجهة نظرهم جاءت بدرجة منخفضة.  2013املدارس في عمان كان منخفضا، وأكدت دراسة )أبو الهيجاء،

املجاال  من  العديد  في  املنظمة  في  العاملين  األفراد  على  الوظيفي  االغتراب  تأثير  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت  )الرقوقد  كدراسة  ب  ت 

  التي   (Awang, 2017)  ودراسة ( التي أشارت لوجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة امللل الوظيفي ومستوى االغتراب الوظيفي، 2017الشورطي،و 

   توصلت إلى أن هناك عالقة طردية بين االغتراب الوظيفي والتوتر املرتبط بالوظيفة.

( وجود  2016) وقد توصلت عدد من الدراسات أنه توجد عالقة عكسية بين االغتراب وعدد من املتغيرات فقد أظهرت دارسة القريوتي والشورطي

ارتباطية عكسية بين درجة األمن الوظيفي واالغتراب توصلت إلى أن هناك تأثير سلبي لالغتراب الوظيفي (  2019، وكذلك دراسة )غيث،الحارثي،عالقة 

)العزاوي، ودراسة  املواطنة،  العلمي،2010على سلوك  واالنتاج  الوظيفي  االغتراب  بين  لوجود عالقة عكسية  أشارت  التي   ) ( ( Erdem،  2014 ودراسة 

ا  الوظيفي وجودة  بين االغتراب  أشار )توصلت لعالقة عكسية   
ً
بين جودة  ( Çetinkanat & Kösterelioglu, 2016لحياة، وأيضا لوجود عالقة عكسية 

 الحياة واالغتراب الوظيفي.

 مشكلة البحث:

 قد يواجه قادة املدارس العديد من  
ً
لطبيعة عملهم ووجودهم كحلقة وصل بين املعلمين واإلدارة التعليمية، مما   املشاكل اإلدارية والتنظيمية نظرا

والعز  النفس ي  بالضغط  لديهم شعور  وبناءً يولد  التنظيم،  واالغتراب عن  ما  لة  سير    على  تؤثر  آثار سلبية على  لها  التنظيمي  االغتراب  فإن مشكلة  سبق 

، وجاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى االغتراب الوظيفي من خالل  اؤه وانتمائهب عن بيئة عمله قل أدشعر الشخص بأنه غري العمل حيث كلما  

   أسئلة الدراسة التالية:
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 :أسئلة البحث 

 ما مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟ .1

 –تعزى ملتغيرات )الجنس   في مدينة بريدة وجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية هل ت .2

 سنوات الخبرة (؟

 أهداف البحث:

 التعرف على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.  .1

 الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تبعا ملتغيرات: الجنس، سنوات الخبرة. الكشف عن  .2

 تقديم مقترحات تسهم في خفض مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة.  .3

 أهمية البحث:  

 الدراسة بما يلي: تحددت أهمية 

 قد تثري املكتبات العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص وتشكل بداية لدراسات وأبحاث أخرى. .1

ية  تساعد على إثراء جانب مهم من مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية وهو االغتراب الوظيفي لدى عينة من قادة املدارس الثانوية الحكوم .2

 بمدينة بريدة. 

انتباه املسئولين في وزارة التعليم لوضع خطط وبرامج للحد من اآلثار السلبية لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدراس من أجل رفع شعورهم توجه   .3

 بالتفاؤل والذي يساهم بدوره في تعزيز الكفاءة الذاتية لديهم. 

الشعور باالنتماء الوظيفي وتأثير  .4 أهمية  الدراسة هو  امليدان التعليمي من خالل التوسبب اختيار الباحثة هذه  عرف على مستوى  ه على العمل في 

 .سلبيةيترتب عليها من نتائج   ما وتداركاملدارس لتوضيح املشاكل التنظيمية التي تواجههم  االغتراب لدى قادة 

 البحث:  حدود

موضوعية: قادة    حدود  لدى  الوظيفي  االغتراب  مستوى  عن  املعايير/االنعزال   )بأبعاده:املدارس  الكشف  املعنى/فقدان  السيطرة/فقدان  فقدان 

 االجتماعي(. 

 مكانية: تقتصر الدراسة على املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة .حدود 

 يدة. قائدي وقائدات املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بر حدود بشرية: 

 هـ 1441-1440الدراس ي الثاني من العام  الفصل  حدود زمنية:

 مصطلحات البحث: 

"شعور املوظف بالغربة في موقع عمله، إذ يفقد االنتماء الوظيفي والتنظيمي بسبب االنغماس في البيروقراطية والشعور بعدم الرضا  االغتراب الوظيفي:

"ظاهرة سلبية تنتاب العامل أثناء العمل  أو هو    (.2004الحمد،) محيط العمل وقصور العالقات اإلنسانية."وافتقاد املوظف للتفاعل االجتماعي داخل  

انفصال الفرد العامل عن  "هو  و    (.2010  السالم،  )عبد  "خرينوباآل بالوظيفة التي يعمل بها ويشعر بالعزلة وعدم االرتباط بعمله    االنتماءوتجعله يفقد  

  ذاته، وعن العالم الخارج
ً
 يصبح معه الفرد العامل غير قادر على االنسجام ال مع نفسه، وال مع محيط املنظمة أي يصبح الفرد العامل مغتربا

ً
ي انفصاال

 (.2015 ،” )حافظيؤدي إلى مخاطر االغتراب التنظيمي املختلفة عن ذاته وعن الوظيفة أو العمل أو جماعة العمل واملنظمة، وهذا ما

الباحثة    إجرائيوتعرفه 
ً
بأا والالمعنى نه    االجتماعية  والعزلة  العجز  أو  السيطرة  بفقدان  بريدة  بمدينة  الثانوية  املرحلة  قادة  فيها  يشعر  سلبية  ظاهرة 

 بها.وفقدان املعايير، فتجعله غير قادر على االنسجام مع محيطه، ويفقد االنتماء للمدرسة وإدارة التعليم التي يعمل 

امل الثانوية:قادة  إجرائيا    دارس  الباحثة     بأنهم وتعرفهم 
ً
وتعليميا  

ً
تربويا املدرسة  لقيادة  القصيم  في منطقة  التعليم  إدارة  قبل  املكلفين من  األشخاص 

 لتحقق األهداف املنشودة.

 الدراسات السابقة:

 :ما يليالدراسات السابقة واملتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وكان من أهمها العديد من قامت الباحثة باالطالع على 

، وقد استخدم بمدينة الرياض إلى التحقق من أبعاد االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفالوالتي هدفت  (2019دراسة حوالة وجستينة ) •

وكشفت الدراسة أن مستوى  معلمة ممن تم استرجاع االستبانة منهم،(  744)املنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت العينة من  

أبعاد بمستوى متوسط بالترتيب   (4)تحقق أبعاد االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض من خالل أبعاده الخمسة جاءت
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التمرد،  التالي: املعنى،  الرياض من  العجز، فقدان  بمدينة  األطفال  رياض  لدى معلمات  الوظيفي  االغتراب  أبعاد  تحقق  وأن مستوى  الالمعيارية 

رية بينما جاء بعد العزلة بمستوى  الالمعيا أبعاد بمستوى متوسط بالترتيب التالي :العجز، فقدان املعنى، التمرد،  (4)خالل أبعاده الخمسة جاءت

األهليوأ ضعيف،   األطفال  رياض  نوع  لصالح  البكالوريوس، وكذلك هناك ةن هناك فروق  لصالح  املعلمات  تعليم  يتعلق بمستوى  فيما  ، وكذلك 

 سنوات .(10)  فرق ملتغير سنوات الخدمة حيث ظهر االغتراب لدى من خدمتهن أقل من

• ( والحارثي  غيث  دراسة  بأبعاده   (2019وهدفت  الوظيفي  االغتراب  أثر  املعايير/   ملعرفة  وفقدان  املعنى،  وفقدان  والسيطرة،  القوة،  )فقدان 

استخدم وقد  الطائف،  بمحافظة  النائية  القرى  معلمات  لدى  التنظيمية  املواطنة  سلوك  الذاتي(على  التحليلي   توالتقييم  الوصفي  املنهج 

مدارس التعليم العام بمراحلها الثالث وقد أسفرت النتائج   (مدرسة من23في )معلمة    (197  )لعينة من  واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت ا 

بدرجة جاء  املعلمات  لدى  املواطنة  أن سلوك  النتائج  وأظهرت  بدرجة متوسطة،  جاء  النائية  املناطق  في  املعلمات  لدى  االغتراب  أن مستوى    عن 

بعاده األربعة على سلوك املواطنة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية آلراء املعلمات تجاه  عالية، وأن هناك تأثير سلبي لالغتراب بأ

 االغتراب الوظيفي تعزى إلى اختالف املؤهل العلمي.

)تقصو  • والشورطي  الرقب  دراسة  وقد    درجة   (2017ت  عمان،  في  املدارس  مديري  لدى  التنظيمي  االغتراب  بمستوى  وعالقتها  الوظيفي  امللل 

 التنظيمي تكونت منهج وصفي ارتباطي، وأداة البحث تكونت من استبيانين األولى تقيس درجة امللل الوظيفي والثانية مستوى االغتراب    تاستخدم

عددهم   البالغ  املجتمع  أفراد  جميع  وق  (174)من  وأ قائد  مستوى  ائدة،  أن     االغترابظهرت 
ً
منخفضا كان  فروق  التنظيمي  ووجدت  داللة  ،  ذات 

 إحصائية 
ً
 ووجدت عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة امللل الوظيفي ومستوى االغتراب الوظيفي. املدرسة،للمؤهل العلمي ونوع  تبعا

العم  أثر  (Awang, 2017)أوانج  وأوضح   • بالوظيفة وعبء  املرتبط  التوتر  العمل في  العمل، وقد استخدماغتراب  الزائد وجهد  املنهج    ل  الدراسة 

أكاديمي، أثبتت النتائج أنه من أجل تعزيز جهد العمل في الجامعة ، يجب إزالة   (367)وتكونت العينة من االرتباطي واالستبانة كأداة لجمع البيانات،

وا  العمل  توتر  تقليل  العمل  أو  بالوظيفة وعبء  املرتبط  إضافةلتوتر  تأثير   الزائد،  يؤثر  العمل  اغتراب   الى 
ً
   ا

ً
بالوظيفة    متداخال املرتبط  التوتر  في 

 وعالقات العمل الزائدة والجهد. 

املعلمين   ( Verma, 2017)  فيرماوبَين   • عمل  غربة  وبين  والحكومية  الخاصة  املدارس  في  االبتدائية  املدارس  معلمي  عمل  غربة  بين  القائم    الفارق 

استخدم وقد  عام،  بشكل  لجمع    واملعلمات  كأداة  واالستبانة  املسحي  وتكونت املنهج  من  البيانات  املدارس (  60معلًما)  (120)  العينة  في  مدرًسا 

امل  (60و)الخاصة   الحكوميةمعلما في  املعلمي  (، وكشفتدارس  ا أن  بالغربة فين في  الحكومية شعروا  املدارس   ملدارس  املعلمات في  أكثر من  العمل 

أبعاد لألغتراب    وأنهالحكومية.   بين سبعة  االنتماء  العمل،عن    من  الشعور بعدم  أن  املدارس   ،والعزلة  ، وجد  بين معلمي  الغالب  املعنى هو  وعدم 

 االبتدائية مقارنة باألبعاد األخرى.

والشورطي  • القريوتي  دراسة  مديري   (2016) وذكرت  لدى  الوظيفي  االغتراب  بمستوى  وعالقتها  الوظيفي  األمن  درجة  تقص ي  إلى  هدفت  والتي 

استخدمت   وقد  الزرقاء،  محافظة  في  الخاصة  واألخرى لا وصفي  النهج  املاملدارس  الوظيفي  لألمن  استبيانين  من  مكونة  البحث  وأداة  تحليلي، 

 وقائد   (124)العينة من    الوظيفي وتكونتلالغتراب  
ً
اختيارهم بشكل عشوائي، وخلصت إلى  قائدا الغتراب منخفضة ووجود فروق درجة ا أن  ة تم 

 دالة إ 
ً
لة االجتماعية لصالح املتزوجين، ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين اتعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة املاجستير والدكتوراه والح   حصائيا

 درجة األمن الوظيفي واالغتراب. 

العمل    العالقة بين جودة   (Çetinkanat & Kösterelioglu, 2016)  وتناولت دراسة كل من جيتن كنات وكوستريل أوغلو  • العملية وغربة  الحياة 

العينة    لدى  وتكونت  البيانات،  لجمع  أداة  واالستبانة  االرتباطي  املنهج  واستخدمت  )املعلمين،  يشعرون وأظه معلم، (426من  املعلمين  أن  رت 

 كتشاف عالقات سلبية وهامة بين جميع األبعاد الفرعية لجودة حياة العمل واألبعاد الفرعية لغربة العمل. ال ، باإلضافةاملدرسة بالغربة في

)  وقامت  • ومزياني  تخة  من  الكشف عن مستوى    (2015كل  إلى  بورقلة   االغتراببدراسة هدفت  للتجارة  الوالئية  املديرية  لدى عمال    ، الوظيفي 

املكون من  للمجتمع  الشامل  الحصر  الضبط، وطبقت أسلوب  الوظيفي ومركز  الباحث منهج وصفي استكشافي، ومقياسين لالغتراب    واستخدم 

النتا(130) الوظيفيعامل وأظهرت  االغتراب  الداخلي بمستوى منخفض من  الضبط  املديرية ذوي  لو   ،ئج شعور عمال  ذات    فروقود  جبإلضافة 

 في السن واألقدمية ونوع الوظيفة.  داللة إحصائية

استخدم املنهج    العمل وقد( للتنبؤ بغربة  QWLتحديد مستوى جودة حياة معلمي املدارس االبتدائية )  إلى  ( Erdem, 2014) إيردموهدفت دراسة   •

من   العينة  وتكونت  البيانات،  لجمع  العالئقي  املسح  ونموذج  إلى    (346)االرتباطي  وتوصلت  االغتراب  معلم،  أبعاد  بين  كبيرة  سلبية  وجود عالقة 

الحياة   ،الوظيفي)العجز جودة  وأبعاد  الديمقراطية  والالمعنى(  االجتماعي  ،)البيئة  تطوير    ،والتكامل  يؤثر  حيث  االجتماعي(  بيئة الواالندماج 

 والعزلة(.  ،االغتراب الوظيفي بأبعاده)عدم املعنى الديمقراطية في املدارس في خفض مستوى 

• ( الهيجاء  أبو  ا   (2013وأجرى  التعرف على مظاهر  إلى  التربويين من وجهة نظرهم، وقد استخدم  دراسة هدفت  املرشدين  الوظيفي لدى  الغتراب 

العينة من الباحثة، وتكونت     (250)  منهج وصفي تحليلي، ومقياس مطور لالغتراب من قبل 
ً
أن مظاهر االغتراب لدى   ومرشدة،  مرشدا وكشفت 
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أقلها مجال فقدان السيطرة، وتوجد فروق في مظاهر االغتراب  املرشدين من وجهة نظرهم جاءت بدرجة منخفضة وكان أعالها فقدان املعايير و  

 الوظيفي تعزى للمؤهل العلمي. 

في دراسته العالقة بين املستوى التنظيمي املتمثل في املوقع التنظيمي الذي يحتله املوظف ومستوى اإلغتراب الوظيفي، وقد   (2011وبّين الكنعان ) •

  (288) واستبانة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من استخدمت املنهج الوصفي التحليلي،
ً
 من متدربي معهد اإلدارة العامة بالرياض، متدربا

 وتوصلت إلى اختالفات في مستوى االغتراب الوظيفي باختالف املستوى التنظيمي.

العزاوي  • دراسة  في    االغترابأثر    (2010)  وتناولت  حالة  "دراسة  العلمي  اإلنتاج  على  تتكون  الوظيفي  قصدية  عينة  على  األردنية"،  الجامعات 

 38من)
ً
، واستخدمت (2008  و   2007  )ممن تقدم بنتاجه العلمي للمشاركة في جائزة أفضل باحث مميز في الجامعات األردنية بين عامي  ( أكاديميا

وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباط سلبية متوسطة    املنهج الوصفي التحليلي واستبانة لقياس املتغيرات لقياس مظاهر االغتراب واإلنتاجية العلمية،

 تابع إذ يتأثر بالعوامل الشخصية . بين مظاهر االغتراب واإلنتاج العلمي ووجود تأثير متوسط الشدة للمتغير املستقل في ال

 على الدراسات السابقة:  التعليق

كما    في غالبها  باختالف مستوياته  السابقة اشتراكها في دراسة مظاهر وأبعاد االغتراب الوظيفي واختصاصها باملجتمع التربوي   الدارساتيتضح من  

الدراسة الدراسةو  ،هو مجتمع هذه  املتغيرات محل  الوظيفي على بعض  االغتراب  تأثير  تناولها حسب  )  ففي دراسة  اختلفت في طريقة   ( 2011الكنعان 

التنظيمي،مدى تأثير االغتراب علتناولت   املستوى  أما  و   املرتبط بالعمل،  تأثيره على التوتر  تناولت(  Awang, 2017)أوانج  دراسة    وأما ى العاملين حسب 

 ,Çetinkanat & Kösterelioglu) دراسة جيتن كنات و كوستريل أوغلو وأما  ، األمن الوظيفي( تناولت عالقة االغتراب ب2016) دراسة القريوتي والشورطي 

غيث والحارثي العلمي، وأما دراسة    اإلنتاجأثر االغتراب على    ( تناولت2010في دراسة العزاوي)أما    ،  تناولت عالقة االغتراب بجودة حياة العمل(  2016

أثره على  2019) التنظيمية( فتناولت  املواطنة  الدراسة مع  ؛ واتفقت  سلوك  الرقب والشورطي )هذه  الدراسة(  2017دراسة  ب  في عينة  اقي واختلفت مع 

دراسة  الدراسات واتفقت  العدد  حيث  من  وتباينت  اختلفت  قد  الدراسات  فإن  األبعاد  حيث  ومن   ،( والحارثي  في   (2019غيث  الحالية  الدراسة  مع 

 . والالمعنى ،والعزلة ،وفقدان املعايير ،أو فقدان السيطرة  ،اعتمادها لألبعاد التالية : العجز

 اإلطار النظري: 

العجز  والالمعيارية، باإلضافة   ،والعزلة  ،والالمعنى  ،يتناول اإلطار النظري مفهوم االغتراب الوظيفي لدى العديد من الباحثين وأبعاده املتمثلة في 

ا  أهم  وسإلى  بها،  بالعامليين  أو  بها  الخاصة  سواء  املنظمة  في  الوظيفي  االغتراب  لظهور  تؤدي  التي  والعوامل  الوظيفي  باالغتراب  املتعلقة  بل  لنظريات 

 مواجهة االغتراب الوظيفي. 

 مفهوم االغتراب: 

العشرين بدراسة االغتراب كظاهرة انتشرت بين األفراد في املجتمعات املختلفة، وربما لقد ازداد اهتمام الباحثين خالل النصف الثاني من القرن  

الكبيرة بين تقدم الفجوة  تلك  الناتجة من  املعاصر ومعاناته وصراعاته  اإلنسان  أزمة  تعبر  الظاهرة من دالالت قد  لهذه  إلى ما  مادي يسير    ويرجع ذلك 

إلى النظر هذه الحياة وكأنها غريبة، أو بمعنى آخر الشعور بعدم  باإلنسانبمعدل بطئ األمر الذي أدى  بمعدل هائل السرعة، وتقدم قيمي ومعنوي يسير

 (.2002الشيخ خليل،إليها )االنتماء 

الغتراب الوظيفي هو شعور الفرد بانفصاله عن ذاته وقيمه ومبادئه ومعتقداته وطموحاته وينعكس ذلك من خالل  ا   (2002  وقد عرف )موس ى،

( أن االغتراب الوظيفي هو ضعف العالقة بين الفرد والوظيفة ومستوى 2008( و)القبالن،2007وأكد كل من )الكنعان،  الفرد بعدم الفاعلية،إحساس  

.
ً
 أو مهنيا

ً
 أو فكريا

ً
 االندماج الذي قد يكون نفسيا

( السالم   (2004  الحمد،ويتفق  هو    (2012  )شبات،و  (2010  ،و)عبد  الوظيفي  االغتراب  والتنظيمي  بأن  الوظيفي  االنتماء  بعدم  الفرد  شعور 

العمل، أو جماعة  لـه،2015كما عرف )حافظ،  للمنظمة  املحيطة به واملحيطـة  البيئة  بين ذاته وبين  القائم  بالصراع  الفرد  بأنه وعي  بصورة  (االغتراب 

أو الشعور بفقدان املعنـى، والالمبـاالة، ومركزيـة   لوك ايجـابي،وما يصاحب ذلك من سـ ،والعدوانية ،والقلق ،والسخط ،تتجسد في الشعور بعدم االنتماء

 (.1998إكلينيكية.)عبد املختار،  الـذات واالنعـزال االجتماعـي ومـا يـصاحبه مـن أعـراض

 مظاهر االغتراب الوظيفي )أبعاده(:  

( من  Siman, 1959يعتبر  االغتراب  نقلوا  الذين  االجتماع  علماء  أوائل  من  العزلة  (  الالمعنى،  القوة،  انعدام  أو  العجز  وهي:  األبعاد  إلى  املفاهيم 

الهيجاء، )أبو  الباحثين  واتفق معظم  الذات.  تحقيق  االغتراب عن  الالمعيارية،  و)بن زاهي2013االجتماعية،  و)2010نورالدين،و   (  والشورطي(    ،الرقب 

بين2011و)الكنعان،(  2010و)العزاوي،  (2016 األبعاد  هذه  على   )( دراسة  أضافت  وجستينةما  )تخة 2019  ،حوالة  عليها  وزادت  التمرد  بعد   ) 

 ( التشيؤ  الالهدف. 2015مزياني،و 
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 فقدان السيطرة )العجز(:   .1

يأتي   لن  أن سلوكه  الحالة  هذه  في  الفرد  يتوقع  بها، حيث  يعمل  التي  املنظمة  في  التحكم  القدرة على  الفرد  افتقاد  به  يقصد  العجز  بالنتائج  أن 

)ليست لديه القدرة( على  يستطيع التأثير بشعور الفرد بأنه ال  (2005وعرفه )املطرفي،  (2013)تاميدي، املرجوة منه، وأنه ال تأثير له في مستقبل املنظمة

الكبرى أو في صنع القرارات املهمة التي  يتمكن من تقرير مصيره أو التأثير في مجرى األحداث فالفرد املغترب هنا ال املواقف االجتماعية التي يتفاعل معها،

 اول حياته ومصيره فيعجز بذلك عن تحقيق ذاته.نتت

 الالمعنى: .2

أو موجه للسلوك،   إلى مرشد  بأنه يفتقر  الفرد  أهداف أساسية تعطي معنى لحياته    وتعني شعور  الهائل نتيجة لعدم توافر  بالفارغ  الفرد  ويشعر 

 عدم قدرة الفرد على فهم ماوتحدد اتجاهاته وتستقط نشاطاته، وأ 
ً
يكلف بالقيام به من مهام بأهداف    يدور حوله من فعاليات تنظيمية وعالقة ما  يضا

 املنظمة التي يعمل بها.

 العزلة االجتماعية:  .3

وعندها يشعر   ومحاولته االبتعاد عن العالقات الوظيفية أو االجتماعية السائدة في محيط عمله،  وهي إحساس الفرد بالوحدة في محيط عمله، 

لتأثيرها أصبحت نسبية ومتناقضة وغامضة ومتغيرة باستمرار وبسرعة، وأن عالقته االجتماعية ال تحقق ل التي يخضع  القيم  اتساق  بأن  ه ذاته الفرد 

 
ً
 لذلك إلى العزلة والنفور عن الذات. وتتجه تبعا

 الالمعيارية: .4

وأ  مطلوبة،  املشروعة  غير  الوسائل  بأن  الفرد  شعور  واملعايير وتعني  القيم  تتفكك  عندما  تنشأ  الحالة  وهذه  األهداف،  إلنجاز  لها  بحاجة  نه 

الفردي وضبطه السلوك  السيطرة على  الطالب بعدم وجود ضوابط ومعايير وقيم واحدة للموضوع    االجتماعية وتفشل في  ويحدث ذلك عندما يشعر 

 فيشعر الفرد بضياع القيم واملعايير. الفجوة بين الغايات والوسائل، ونقيضها، فتحدثالواحد، فيصطدم بوجود القيم 

 نظريات االغتراب الوظيفي: 

 نظرية اغتراب الشباب عند "كينستون":  .1

املجتمعات نظريته عن اغتراب الشباب في كتابه "اغتراب الشباب في املجتمع األمريكي" حيث بين أن االغتراب يحدث في كل    1965عرض كينستون  

الثقافية والسياسية واالجتماعية، فنظرية االغتراب تحمل معاني تشاؤمية وال أنماطها  االغتراب بعوامل محددة، لو زالت هذه   باختالف  يتحدد وجود 

 (.Keniston,1965) العوامل زال معه االغتراب

 نظرية أزمة الهوية عند "أريكسون": .2

اهت أريكسون هو  لنظرية  األساس ي  الهدف  األنا،إن  بتطور هوية  النظرية  الفرد حيث    مام  لدى  األنا  نمو هوية  في  املراهقة حاسمة  فترة  أن  ويرى 

 بالتوحد، فتحدد هويته ويدخل مرحلة األلفة واالنتماء ألن
ً
 فإن ذلك يعطيه إحساسا

ً
 محددا

ً
 مركزيا

ً
عدم تحديد    عندما يكون لدى الفرد املراهق هدفا

 (.Erikson,1968) بالفرد إلى الشعور باالغتراب الهوية للمراهق وعدم توحده يؤدي 

 العوامل التي أدت لظهور االغتراب الوظيفي: 

 وتنقسم العوامل املؤدية لالغتراب الوظيفي إلى قسمين:

 عوامل تعود إلى املنظمة. .1

 عوامل تعود إلى العاملين في املنظمة. .2

 عوامل تعود إلى املنظمة: 

تعود   التي  العوامل  من  عدد  )أبوسن،يوجد  الباحثين  من  العديد  عليها  واتفق  الوظيفي  االغتراب  ظهور  في  املنظمة  ( 2009و)بحري،  (1991على 

 (. 2005و)املطرفي،  (2004( و)الكبيس ي،2002( و)الغمري، 1999و)عنوز، (1997( و)العيسوي،1996و)السباعي وآخرون،

األداء:   .1 كفاية  تقارير  في  باأل الخلل  للعاملين  األداء  تقارير  الشخصيةتتأثر  الفردية    ،هواء  التقديرات   العتمادها على 
ً
تعتمد    ال  للرؤساء فهينظرا

 واإلدارة. أساس موضوعي وهذا يؤدي إلى خلل في العالقات الوظيفية بين العاملين 

وهذا يؤدي إلى عدم قدرة اإلدارة على أداء املطلوب منها، وهذا يتطلب إعادة بنائها على مبادئ اإلدارة  ضعف الفاعلية اإلدارية في هذه املؤسسات:  .2

كافة   لتتحمل  التقني    مسؤولياتهاالسلوكية،  التطور  منوتجاري  وتتعلق    السريع  به  تؤثر  التي  القرارات  صنع  في  باملشاركة  موظف  لكل  السماح  خالل 

 .بعمله

نتيجة لهيمنة األتمتة، وأجهزة الحاسوب، واألجهزة اإللكترونية على العمل اليومي، فظهر هذا الخطر التكنولوجي و كأنه    وذلكاملكننة واألتمتة:   .3

أجهزته الحرفيون واملهنيون واإلداريون سادة على  أن كان  فبعد  النفسية واالجتماعية،  اإلنسانية ومثير لألمراض واملشاكل  للعالقات  م ومكاتبهم،  مهدد 

 دما لها خاضعين إلرادتها. أصبحوا خ
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من اآلثار السلبية على العاملين ازدياد حجم املؤسسة فهو يؤدي إلى تشتت جهود الرؤساء، فيشعر العاملين أن االشراف    اتساع حجم املنظمة:  .4

ويسهم  العاملين،  بغيره من  املجتهد  تساوي  إلى  يؤدي  قد  ينوب عنه ضعيفة، مما  أو من  املباشر  الرئيس  قبل  بعدم   عليهم من  يسود شعور  أن  في  هذا 

 وعدم الرضا عن العمل بمعنى االغتراب الوظيفي. والالمباالة العدالة بين العاملين في املنظمة، وبالتالي اإلهمال 

افز: .5 الحو نظام  والعالقات    ضعف  للمجامالت  خضوعه  أو  الحوافز  نظام  وضوح  عدم  الوظيفي  لالغتراب  املؤدية  العوامل  أهم  من  يعتبر 

 من النظريات والدراسات الشخصية ب
ً
ين املوظفين ورؤساء املنظمة، ويتأثر مستوى االغتراب الوظيفي بشكل عام بغياب الحوافز السيما أن هناك عددا

 التي سعت إلى معرفة العالقات بين االغتراب الوظيفي والحوافز، فترى مثال مدرسة العالقات اإلنسانية أن املوظف السعيد هو موظف منتج،  
ً
 وعموما

 قد ال يكون االغتراب ناتج من العمل بذاته بل قد يكون ناتج عن الظروف املحيطة بالعمل والزمالء وبيئة العمل ونوعية الخدمات. 

قد يتعرض العامل لعدد من املواقف داخل املنظمة التي يشعر من خاللها أن دوره في املؤسسة عدم ظهور دور املوظف أو العامل في املؤسسة:   .6

 التي يعمل ب
ً
، بقصد أو بدون قصد، فإن ذلك من شأنه أن يعرض العامل   أهميتهمن خالل بعض العاملين بإلغاء دوره، أو التقليل من    ها أصبح مهددا

ث الجسم، ومن  أن تعرقل وظائف  الفسيولوجية من شأنها  العمليات  الخوف والغضب والضيق، هذه  تنتابه مثل  التي  االنفعال  م ملجموعة من مثيرات 

 تساعد على الشعور باالغتراب العامل. 

الس  إن  باملعلومات:االحتفاظ   .7 اآلثار  أخطر  من  من  الثاني  والصف  للعاملين  نقلها  وعدم  والخبرات  باملعلومات  االحتفاظ  العمل  مواقع  في  لبية 

بدورهم التدريبي ملن  وال يقومون القيادات، وكذلك وجود القيادات واملشرفين والعاملين وأصحاب الخبرات الطويلة في العمل ممن يحتفظون بمعلوماتهم 

حتفاظ باملعلومات والخبرات خوف صاحب الخبرة من االستغناء عن خدماته أو نقله إلى مكان آخر، إذا وجد من وقد يكون السبب وراء اال  يعملون معهم،

 . يقوم بعمله، وقد أثبتت جميع التجارب امليدانية، أن كل النظم والقوانين والفلسفات لم تنجح في عالج هذه املشكلة وتغيير هذا السلوك

اقع منفصلة: .8 إن العمل في أماكن منفصلة ملنظمة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى شعور العاملين بعدم املساواة نتيجة لوجود مميزات  العمل في مو

اإلدارة   لبعض املواقع ال تتوفر للبعض مثل الحوافز والبدالت و أوقات وساعات العمل، وكذلك وجود بعض الجوانب السلبية في األماكن التي تبعد عن

وعدم متابعة مشكالت العاملين في املواقع البعيدة بنفس درجة أقرانهم املوجودين  ،.( .التهوية واإلضاءة والحرارة.العمل )مالءمة ظروف املركزية مثل عدم 

 في املوقع الرئيس ي أو الفروع القريبة منه. 

   املؤسسة:املنافسة الشديدة بين العاملين داخل   .9
ً
الواحدة في صالح العمل مالم تتجاوز القواعد    املنافسة بين العاملين في املنظمة  ما تكون   غالبا

العامل بين  املنافسة  إن خرجت  املنظمة، لكن  أكبر استفادة مادية ومعنوية ممكنة من  الحصول على  الجهود في  تتمثل في بذل  ين عن الصحيحة، والتي 

إلى مكاسب ال يستحقو  املشروعة للوصول  العاملون بعض األساليب غير  يتبع  القواعد كأن  الشرفاءهذه  العاملين  أن يدفع  إلى   نها، فإن ذلك من شأنه 

معدالت   تنخفض  ثم  ومن  يريدونها،  التي  للمكاسب  الوصول  من  فيستسلمون اليأس  اغترابهم    أدائهم  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  اإلحباط  لليأس ومشاعر 

 وظيفيا عن الوزارة أو املؤسسة التي يعملون بها. 

الفر   عندما  التدريب:ضعف مستوى   .10 التعليم يشعر  أو رغبة في إشباع حاجة فإنه يحاول حلها عن طريق  أكثر يستلزم حلها  أو  د بوجود مشكلة 

اإلنت العملية  من   
ً
جزءا والتدريب  التعليم  أصبح  ذلك  أجل  من  التقدم،  روح  وبث  واالنجاز  والتفكير  العمل  في  كفاءته  رفع  أجل  من  في والتدريب  اجية 

 دم. املجتمع املعاصر لتحقيق التطور والتق

 عوامل تعود إلى العاملين في املنظمة: 

)صادق، الباحثين  بعض  وذكرها  املنظمة  في  العاملين  على  تعود  التي  العوامل  من  عدد  و)العمري،1996يوجد  و)العيسوي،2002(   )1997 )

 كالتالي: ، وهي (2000( و)الهواري،2016( و)املطيري،2004( و)الكبيس ي،1985( و)القرضاوي،2010و)الفضالة،

إن محاولة الهروب من املشاعر واالنفعاالت بسبب شعور العاملين بالخوف وعدم األمن الوظيفي يؤدي إلى تشتت الخوف وعدم األمان الوظيفي:   .1

 .الجهود املبذولة أثناء وقت الدوام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انتشار ظاهرة االغتراب الوظيفي بين العاملين في املنظمة

إن نقص الكفاءة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض األداء الوظيفي بين العاملين في املنظمة، حيث يسعى  اءة عند العاملين في املنظمة:  نقص الكف .2

الغياب عن كل منهم إلى محاولة إرجاع أسباب ضعف أدائه إلى ظروف خاصة باملنظمة التي يعمل بها، ونتيجة لنقص الكفاءة فإن بعض العاملين يلجأ إلى 

 . لعمل، كما يتصرف البعض منهم قبل نهاية الدوام، وأيضا تكثر املشاجرات بين العاملين، وهذا يمثل االغتراب الوظيفيا 

إن وجود وقت فراغ طويل لدى العاملين باملنظمة من شأنه أن يؤدي إلى كثرة األحاديث الجانبية خاصة إذا كانت املشكلة موجودة    وقت الفراغ: .3

العا من  كبير  عدد   لدى 
ً
بدال حلها  في  والتشاور  الشخصية  مشاكلهم  بحث  إلى  العاملين  ينصرف  حيث  إ ملين،  في  الرسمي  الدوام  وقت  قضاء  من  نجاز  

 األعمال. 

في    عدم مالءمة قيم وضوابط وأهداف العمل للفرد، أو الهدف الذي يتجه عمل الفرد نحوه غير مرغوب فيه، أو أن    إن  املنظمة: توجهات العاملين 

بالرعاية، كل هذا يؤدي إلى الشعور باالغتراب   ال تحظى أن حاجات الفرد ورغباته    اهتمام أويستحق من   الذي يعمل في أجوائه ال يعطيه ما محيط العمل  

 . الوظيفي
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إن أكثر العاملين ال يحسنون استغالل الوقت بفعالية ولألسف هناك من الناس من يظن أن تنظيم الوقت معناه الجد التام،   سوء إدارة الوقت: .4

 وال أهمية، وهذه املفاهيم 
ً
تجعل عملنا    و ال وقت للراحة، والبعض اآلخر يظن أن تنظيم الوقت ش يء تافه ال وزن له، ذلك ألنهم ال يقيمون للوقت وزنا

 أوقاتنا.نتاجية، فمهما عملنا واجتهدنا لعدة ساعات، فإننا لن نكون منتجين، مالم ننظم منخفض اإل 

إن ضعف مقومات القيادة لدى القائد وعد إملامه باملهارات تعتبر من أهم العوامل املؤدية لالغتراب الوظيفي، لذا فقد   ضعف مقومات القيادة:  .5

 حرص الدين اإلسالمي على توضيح املقومات األساس
ً
 للقيادة الرشيدة.  ية في القائد اإلداري ليكون أهال

العاملين:   .6 قبل  من  بالعمل  التخصص  من  عدم  عدد  يتوفر  ثم  ومن  والتدريب،  التعليم  في  التوسع  طريق  عن  تتم  البشرية  املوارد  تنمية  إن 

التخصصات، وذلك بوضعها في مجاالت عمل مختلفة تماما عن املتخصصين في مجاالت العمل املختلفة، وتكمن املشكلة في عدم االستخدام األمثل لهذه 

 . تخصصها مما يقلل من أداء املتخصص في العمل الذي أسند إليه في غير مجال تخصصه

إن اليأس من أسوء الصفات التي انتشرت بين العاملين، إن عدم االعتماد على النفس، والثقة واملقدرة على العمل،  اليأس واالستسالم للفشل:   .7

نى عدم مواصلة العمل، يجعل سلوك االنسحاب والسلبية في ميادين العمل ظاهرة سيئة، ومدمرة فالعامل قد يمر بتجربة فاشلة في عمله، وليس معو 

 أن يحقق مايريد بتكرار ا 
ً
اولة، ملحذلك االستسالم للفشل، ألنه يحطمه، ويدخل اليأس في قلبه، ولكن عليه أن يحاول مرة أخرى، ألنه من السهل جدا

أثر   له  الخطأ،  الرئيسية   س يء فاالستسالم وعدم تصحيح  العوامل  اليأس و االستسالم والفشل هي إحدى  إن  العمل،  العامل وبالتالي على  ينعكس على 

 .لظاهرة االغتراب الوظيفي

والالوعي: .8 يكون هناك سبب    الكبت  أن  دون  والتحفز  الس يء،  والتوقع  القلق  في  تتمثل  والالوعي،  للكبت،  والفيزيولوجية  النفسية،  األعراض  إن 

أدا  الكبت، عدم قدرته على  يعاني من  الذي  العامل  املالحظ على  ومن  واألرق،  الحركي  االستقرار  العصبية، وعدم  االستثارة  العمل لذلك، مع سهولة  ء 

 الذي يمارسه 
ً
  بحيوية ونشاط وهذا من شأنه أن يساعد على اغترابه عن العمل الذي يمارسه سواء كان يدويا

ً
 . أو فكريا

إن العامل الذي ينتابه شعور بالغربة واالنعزال عن التيارات السائدة في املنظمة التي يعمل بها ال يشعر باالنتماء إليها ،    االنطوائية واالنعزالية: .9

 (. 1990ن يعاني من االغتراب النفس ي الذي يؤثر على سلوكه داخل املنظمة)الزغل وآخرون،وهذا النوع من العاملي

 سبل مواجهة االغتراب الوظيفي: 

بالوحد الفرد  ويزيد شعور  والتأقلم،  االنسجام  يفقد  العمل حيث  في مجال  باالغتراب  الفرد  لشعور  السلبية  اآلثار  العديد من  الطهطاوي  ة  ذكر 

اال  وفقدان  الرضا  املبادرة  وعدم  روح  واختفاء  التنظيمي،  وارتفاعنتماء  مستوى    واملسؤولية  وانخفاض  العمل،  دوران  معدل  وارتفاع  الغياب،  معدالت 

 على كل من ا 
ً
 لفرد واملنظمةاألداء، واملساعدة على تكوين االتجاهات السالبة لدى األفراد في محيط العمل، وال شك أن هذه املظاهر السلبية تؤثر سلبا

 (. 2016يري،)املط

أهمها))حوالة والتي من  االغتراب  في مواجهة  السبل  بعض  اتباع  اآلثار البد من  هذه  )ذياب،2019  جستينة،و   وللتغلب على  زاهي2018(،  )بن   ،) 

 (:2010،نورالدينو 

أمام اإلنسان، فالوعي يعني طرح األوهام، ولكي   ما يكون الوعي بعملية اإليقاظ ورؤية    يعرف )فرومان(الوعي باالغتراب والقدرة على تحمل العزلة:   -1

 .ينمو البد أن تختفي التناقضات االجتماعية وكل النزاعات الالعقلية التي فرضت على اإلنسان عبر تاريخه

العاملين:   -2 بين  العمل  وتوليهم تنظيم  ترقيتهم  وتسهيل  الفعالة  االتصاالت  تنمية  خالل  والنمو    من  للترقية  الفرصة  وإتاحة  أعلى  إدارية  مناصب 

 .الوظيفي وتغذية احتياجاتهم التدريبية وتوفير روح التعاون وبناء عالقات اجتماعية إيجابية في املنظمة

والشفافية:   -3 بالتركيز على    االلتزامالبد من  املوضوعية  للعاملين، وذلك  األهداف  األداء ووضوح  التقارير وتقييم  إعداد  باملوضوعية والشفافية في 

 برامج التنمية اإلدارية لتنمية االتصاالت الفعالة في جميع الجهات. 

ويتم ذلك من خالل إحالل تنظيم   القوة، أكد سيمان أن مشاركة العاملين في صنع القرار في املنظمة تقلل الشعور بفقد املشاركة في اتخاذ القرار: -4

العمل وظهور روح   إلى ضعف  األحيان  في غالب  يؤدي  الذي  والتسلط  البيروقراطي  التنظيم  وإبعاد  تكوينه  في  العاملين  جديد من خالل مساهمة 

 الالمباالة من قبل العاملين. 

العمل من حين آلخر  تحسين بيئة العمل: -5 العمل وذلك عن طريق توفير فترات   إن إحداث بعض التغييرات في بيئة  يجعل العامل ال يمل من بيئة 

 للراحة وتحسين وتكييف الجو والتخفيف من حدة الظروف السيئة.

املالية:  -6 االعتبار   املساعدة  املشاكل وهذا إلعادة  املشاكل األسرية ومساعدتهم على حل مختلف  للعاملين من أجل حل  القروض  إن تقديم بعض 

 . تع بثقة اإلدارة واهتمام املشرفين وهذا يدل على تحسين جو العاملينللعامل بأنه يتم

 النقاط التالية: وتتضمن املنظمة: تقوية عالقات العاملين في  -7
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باملؤسسة:  • العاملين  عالقة  العاملين  تقوية  مشكالت  دراسة  أهدافها  من  والتي  واالجتماعية  النفسية  للبحوث  وحدة  إنشاء  خالل  من  وذلك 

تقوية  والوقوف على املصادر الخاصة بها، ودراسة املتغيرات يمكن أن يساعد على وضع الحلول الوقائية والعالجية ملشكالت العاملين والعمل على  

 عوامل الرضا واإلرضاء لديهم. 

رؤوس قائمة على االحترام املتبادل  خلق االنسجام بين العامل وعمله، ويتم ذلك من خالل عدة اعتبارات منها أن تكون العالقة بين الرئيس وامل •

 حضور وتمثيل قوي في مجلس اإلدارة والنقابة حتى يشعرون بذواتهم وبقوى انتمائهم للعمل. املين وأن يكون قوامها الود والدفء وأن يكون للع

إثرا   بزمالئه، وتعتمدتقوية عالقة   • التعاون واملنافسة فضال عن  اعتبارين رئيسين هما  العامل على  املؤسسة عالقة  الحياة االجتماعية داخل  ء 

 ولن يتم ذلك إال من خالل تعددية األنشطة وإثرائها بالقيام بالرحالت والحفالت واملسابقات.

 : منهجية البحث وإجراءاته 
 
ا
 : منهج البحث: أوال

يتميز املنهج الوصفي املسحي بالعديد من املميزات في البحث الحالي تم استخدام املنهج الوصفي املسحي الذي ينسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها 

والسلوكي، وجعلت العديد   االجتماعيالطابع اإلنساني و   و التي جعلت منه املنهج املعتمد لدراسة الكثير من الظواهر، وخاصة الظواهر و املشكالت ذات

الظواهر من خالل وصف الظاهرة وجمع البيانات وتحليلها والوصول  من الباحثين يعتمدون عليه للحصول على النتائج املرجوة من البحث العلمي لتلك  

( حيث تم التعرف على آراء عينة من مجتمع الدراسة )قائدي وقائدات املرحلة الثانوية في مدينة بريدة( 2016 )الشايع، إلى نتائج تفيد في معالجة مشكلتها

 ى االغتراب الوظيفي( والوصول إلى استنتاجات مرتبطة بإجابات البحث.بهدف جمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة )مستو 

: مجتمع البحث:  
ا
 ثانيا

  ( 92)  العربية السعودية والبالغ عددهم   اململكةفي جميع قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بتمثل مجتمع البحث  

 قائد
ً
 هـ .1441الثاني من العام الدراس ي  وقائدة، في الفصل الدراس ي ا

: عينة البحث:  
ا
 ثالثا

 قائد  (92)  تكونت عينة البحث من
ً
وهم وقائدة من قادة املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية،    ا

الدراسة الع  ،يمثلون مجتمع  الثاني من  الدراس ي  الفصل  التطبيق عليهم في  الدراس ي  وتم  البحث في 1441ام  أفراد عينة  التالي يوضح توزيع  هـ، والجدول 

 ضوء املتغيرات املختلفة.
 (: توزيع أفراد عينة البحث األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة 1جدول )

 النسبة  العدد الجنس

 % 56.5 52 ذكر

 % 43.5 40 أنثى 

 النسبة  العدد سنوات الخبرة 

 % 18.5 17 سنوات  5أقل من 

 % 26.1 24 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 55.4 51 سنوات فأكثر  10من 

،  (%43.5  )، بينما بلغت نسبة اإلناث(%56.5  )أن النسبة األعلى من أفراد عينة البحث الحالي كانوا من الذكور بنسبة بلغت  ( 1)يتضح من الجدول  

 : (1)وهو ما يمكن توضيحه من خالل الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجنس1شكل )
ا
 (: توزيع أفراد عينة البحث وفقا
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( الجدول  يتضح من  الخبرة من)1كما  أصحاب سنوات  كانوا من  األساسية  البحث  أفراد عينة  األكبر من  النسبة  أن  بنسبة    (10(  فأكثر  سنوات 

كانت  %55.4)  بلغت من  يليهم  من)(،  خبرتهم  من)  (5سنوات  أقل  إلى  بلغت)10سنوات  بنسبة  كانت سنوات  %26.1(سنوات  من  األخير  الترتيب  وفي    ،)

 (:2(، وهو ما يمكن أن يتضح من الشكل )%18.5)  سنوات بنسبة بلغت (5خبرتهم أقل من)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسنوات الخبرة 2شكل )
ا
 (: توزيع أفراد عينة البحث وفقا

: أدوات البحث: 
ا
 رابعا

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من  ،لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث الحالي وتحقيقه لألهداف التي يسعى إليها

 ة عليها وتحديد الدرجات.  األفراد عينة البحث، وفيما يلي وصف لالستبانة املستخدمة في البحث وخصائصها اإلحصائية وكيفية االستجاب

( 1990( و)النعيمي وآخرون،2000( و)الخفاجي،2005استخدمت الباحثة مقياس خصص لقياس االغتراب الوظيفي املعتمد من قبل )الصرايرة،

 ( 18( أبعاد بواقع )4( وقد تألف من )Blauner,1962واملأخوذ من)
ً
 موزعة كاآلتي:  بندا

 أسئلة. (4السيطرة)القوة( بــ ) فقدان البعد األول: •

 أسئلة. (4اني: فقدان املعنى بــ )البعد الث •

 أسئلة. (5لعزلة اإلجتماعية بــ )ا  البعد الثالث: •

 أسئلة. (5الالمعيارية بــ ) البعد   الرابع: •

   :األداةصدق وثبات 

 األداة: صدق .أ

حيث تم عرض االستبانة على عدد من    Face Validityللتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري )صدق املحكمين(  

رة من ط كل عبااملحكمين الخبراء واملتخصصين في مجال اإلدارة التربوية وعلم النفس وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتبا

ق تحسينها عباراتها بالبعد املنتمية إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طر 

إخر  االستبانة، وساعدت على  وآثرت  البحث،  أفادت  قيمة  املحكمون مالحظات  وقد قدم  الصياغة،  إعادة  أو  اإلضافة  أو  بالحذف  بصورة  وذلك  اجها 

 ة. جيدة، حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين، مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبان

الداخلي   االتساق  االستبانة عن طريق صدق  التحقق من صدق  في Internal Consistencyتم كذلك  بيرسون  ارتباط   وذلك باستخدام معامل 

فيما   بعد  وتجانس عبارات كل  تماسك  للتأكد من مدى  وذلك  العبارة  إليه  املنتمية  البعد  ودرجة  درجة كل عبارة  بين  االرتباط  بينها،  حساب معامالت 

 : (2تباط كما هي موضحة بالجدول )فكانت معامالت االر 

 للبعد املنتمية إليه العبارة (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية 2جدول )
 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

 الالمعيارية  العزلة  فقدان املعنى  فقدان السيطرة 

1 0.638** 1 0.773** 1 0.789** 1 0.543** 

2 0.427** 2 0.782** 2 0.534** 2 0.888** 

3 0.539** 3 0.712** 3 0.775** 3 0.870** 

4 0.790** 4 0.588** 4 0.822** 4 0.835** 

 **0.711 5 **0.640 5 0.01** دالة عند مستوى ثقة 
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جميعها معامالت ارتباط موجبة   ،ا البعداالستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه  بنود أن معامالت االرتباط بين درجات   ( 2)يتضح من الجدول  

 عند مستوى ثقة ودالة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض. 0.01إحصائيا

كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات  

 :(3النتائج كما هي موضح بجدول )درجة الكلية لالستبانة، فكانت األبعاد الفرعية لالستبانة وال

 (: معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي والدرجة الكلية 3جدول )                                                             
 الالمعيارية  العزلة  فقدان املعنى  فقدان السيطرة 

0.703** 0.787** 0.941** 0.928** 

الجدول    ارتباط موجبة   (3)يتضح من  لالستبانة جميعها معامالت  الكلية  والدرجة  لالستبانة  الفرعية  األبعاد  درجات  بين  االرتباط  أن معامالت 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد الفرعية لالغتراب الوظيفي فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض. 0.01ودالة إحصائيا

 ثبات األداة: .ب

، وتم حساب نسبة الثبات باستخدام معامل  من القادة والقائدات التربوياتق من ثبات األداة وأبعادها تم تطبيقها على عينة استطالعية  للتحق

 باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول التالي: 

أبعادها ومحاورها الفرعية 4جدول )                                                                (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االستبانة و
 االستبانة ككل  الالمعيارية  العزلة  فقدان املعنى  فقدان السيطرة 

0.911 0.906 0.728 0.762 0.854 

؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة مؤشرات    ( 4يتضح من الجدول )
ً
أن لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا

البحث الحالي في الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدا  رس إحصائية جيدة )الصدق، الثبات( ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في 

 في مدينة بريدة. الثانوية الحكومية 

)مو  في  تتمثل  اختيارات،  بين خمسة  ما  االختيار  يتم  بأن  الحالي  البحث  في  املستخدمة  االستبانة  لعبارات  االستجابة  تتم  أنه  افق  ويجب مالحظة 

( الدرجات  االستجابات  وتقابل  بشدة(،  موافق  غير  موافق،  غير  محايد،  موافق،  مراعاة 1،  2،  3،  4،  5بشدة،  مع  الترتيب  على  السلبية   (  العبارات 

ماد على املحكات واإليجابية؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من االغتراب الوظيفي، ويجب مالحظة أنه تم االعت

بن بريدة،  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  قادة  لدى  الوظيفي  االغتراب  مستوى  على  الحكم  في  للعبارات التالية  الحسابية  املتوسطات  على  اًء 

 واملتوسطات الوزنية لألبعاد، كما هو موضح بالجدول التالي:

 (: محكات الحكم على مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 5جدول )                   

 درجة التحقق  املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد 

 منعدمة  1.8أقل من 

 ضعيفة  2.6إلى أقل من  1.8من 

 متوسطة  3.4إلى أقل من  2.6من 

 كبيرة  4.2إلى أقل من  3.4من 

   فأكثر  4.2من 
ً
 كبيرة جدا

 
ا
 : األساليب اإلحصائية املستخدمة:  خامسا

 كالتالي: SPSSفي البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية 

مثللإل  االختبارات  من  العديد  استخدام  تم  البحث  أسئلة  عن  املئوية    Frequenciesالتكرارات  )  جابة    Meanواملتوسطات    Percentوالنسب 

ا  Std. Deviation)واالنحرافات املعيارية   اختبار "ت" لثانوية الحكومية في مدينة بريدة، و  في الكشف عن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس 

مية في مدينة في التعرف على مدى اختالف االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكو  Independent Samples T-Testللمجموعات املستقلة  

الجنس، و بريدة والتي ترجع الختالف   االتجاه  متغير  أحادي  التباين  الوظيفي   One Way ANOVAتحليل  االغتراب  التعرف على مدى اختالف مستوى  في 

الحكومية في مدينة بريدة والتي   الثانوية  املدارس  الخبرة، و لدى قادة  املتعددة  Scheffeاختبار شيفية  ترجع الختالف متغير سنوات  للمقارنات  كاختبار 

 البعدية بين املجموعات في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه.
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 نتائج البحث ومناقشتها: 

: نتائج إجابة السؤال األول:
ا
في    ينص السؤال األول للبحث الحالي على "ما مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية  أوال الحكومية 

االستبانة واملتعلقة    بند من البنودلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة البحث على كل    ؟"  مدينة بريدة

اال  لهذه  املعيارية  واالنحرافات  املتوسطات  حساب  تم  ثم  بريدة،  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  قادة  لدى  الوظيفي  االغتراب  ستجابات مستوى 

 وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: 

 ان السيطرة: البعد األول: فقد .1

افات املعيارية الستجابات عينة البحث 6جدول )  فقدان السيطرة على بعد (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 املتوسط  االستجابة  البنود م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 التحقق 

 الترتيب 

غير موافق  

 بشدة 

 موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

موافقة   1 ضرورة  على  تحرص 

البدء   قبل  املباشر  الرئيس 

 بتنفيذ األعمال 

كبيرة   0.846 4.207 42.4 39 41.3 38 10.9 10 5.4 5 0.0 0.0

 
ً
 جدا

1 

أداء   2 في  الحرية  أعطيت  لو 

فإنك ال   املتاحة لك  األعمال 

 الكثير منهاتؤدي 

 3 متوسطة  1.193 2.935 8.7 8 31.5 29 14.1 13 35.9 33 9.8 9

برئيسك   3 االتصال  تستطيع 

إضافة   محاولة  عند  املباشر 

في   تساهم  جديدة  أفكار 

 تطوير العمل 

 2 كبيرة  0.888 3.957 26.1 24 54.3 50 8.7 8 10.9 10 0.0 0.0

بالتعرف   4 املدرسة  في  تهتم 

ميول   الرئيس  على  ورغبات 

اهتمامك   من  أكثر  املباشر 

 بمتطلبات العمل 

 4 متوسطة  1.151 2.804 10.9 10 16.3 15 23.9 22 40.2 37 8.7 8

 متوسطة  1.020 2.997 فقدان السيطرة لبعد املتوسط العام 

االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان السيطرة متحقق   أن مستوى   ( 6)يتضح من الجدول  

التي   البنود )مع مراعاة عكس ترتيب درجات    1.020بانحراف معياري    2.997للدرجات الكلية في هذا البعد    الحسابيبدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط  

 لطبيعة اإلدارة املركزية التي تعمل بها إدارة التعليم  ال تعبر عن اغتراب وظيفي(،
ً
ويعزى ذلك إلى التقيد بخطط وتعليمات الرئيس املباشر أو املشرف نظرا

امل الدور  أمام  بالعجز  القرار واإلحساس  اتخاذ  بالعجز لعدم قدرتهم على  الوظيفية واإلحساس  السيطرة ألدوارهم  أو  القوة  القادة  ناط بهم، مما يفقد 

( و )أبو 2017ويختلف مع )الشورطي،  (2019  الحارثي،و   و)غيث  (2019  جستينة،و   ( )حوالة2016،القريوتي، الشورطيتفق البحث في هذا البعد مع )وي

 (. 2010و) العزاوي، (2016الهيجاء،

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

جة  جاءت العبارة "تحرص على ضرورة موافقة الرئيس املباشر قبل البدء بتنفيذ األعمال" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدر  •

العبارة   الدراسة حول هذه  أفراد عينة  استجابات  قيمة متوسط  بلغت   حيث 
ً
جدا يعزى   ،0.846بانحراف معياري قدره    4.207كبيرة  إلى    وهذا 

 نظام اإلدارة املركزية في إدارات تعليم اململكة.طبيعة 

الثاني من حيث درجة   • الترتيب  العمل" في  أفكار جديدة تساهم في تطوير  املباشر عند محاولة إضافة  االتصال برئيسك  العبارة "تستطيع  جاءت 

هذه   حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث  كبيرة  بدرجة  ومتحققة  قدره    3.957العبارة  التحقق،  معياري  بانحراف 

 لنظام اإلدارة املركزية.  وهذا يعزى  ،0.888
ً
 لكثرة لطبيعة التواصل املستمر واليومي مع الرئيس املباشر ملتابعة تنفيذ األعمال تبعا

الثا • الترتيب  في  منها"  الكثير  تؤدي  ال  فإنك  لك  املتاحة  األعمال  أداء  في  الحرية  أعطيت  "لو  العبارة  ومتحققة  جاءت  التحقق،  درجة  لث من حيث 

، وهذا يعزى  1.193بانحراف معياري قدره    2.935بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  

 به. بعدم القدرة على اتخاذ القرارت وبين احساسهم باملسؤلية تجاه ماكلفوا  ادة بين إحساسهم إلى تضارب الشعور لدى الق

درجة    جاءت العبارة "تهتم في املدرسة بالتعرف على ميول ورغبات الرئيس املباشر أكثر من اهتمامك بمتطلبات العمل" في الترتيب الرابع من حيث •

العبارة   الدراسة حول هذه  بانحراف معياري قدره   2.804التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة 
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املركزية تعود    ،1.151 اإلدارات  في  أنه  إلى  ملالسياسات و وهذا يعزى  الوزارة كإدارة عليا وليس  إلى  العمل  ال القوانين ومتطلبات  رئيس يول ورغبات 

 .الذي يقوم بدور السلطة التنفيذية املباشر

الشكل  السيطرة من خالل  يتعلق بفقدان  الحكومية في مدينة بريدة فيما  الثانوية  املدارس  الوظيفي لدى قادة  االغتراب  ويمكن توضيح مستوى 

(3): 

 
 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بفقدان السيطرة 3شكل )

 عنى: البعد الثاني: فقدان امل .2

افات املعيارية الستجابات عينة البحث 7جدول )  فقدان املعنى على بعد (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 املتوسط  االستجابة  البنود م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 التحقق 

 الترتيب 

غير موافق  

 بشدة 

 موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

1   
ً
العمل الذي تمارسه حاليا

 يلبي طموحاتك 

 3 كبيرة  0.998 3.565 13.0 12 52.2 48 15.2 14 17.4 16 2.2 2

تشارك بوضع وتنفيذ   2

 سياسات العمل 

 4 متوسطة  1.300 3.315 20.7 19 28.3 26 27.2 25 9.8 9 14.1 13

عندما تنجز عملك بشكل   3

متقن يسودك شعور  

 بالفخر واالعتزاز 

كبيرة   0.764 4.359 51.1 47 35.9 33 10.9 10 2.2 2 0.0 0.0

 
ً
 جدا

1 

يتملكك شعور باالعتزاز   4

واالفتخار بنتائج عملك  

 الحالي

 2 كبيرة  0.875 4.120 32.6 30 57.6 53 0.0 0.0 8.7 8 1.1 1

 ضعيفة  0.984 2.160 فقدان املعنى لبعد املتوسط العام 

مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفقدان املعنى متحقق   يتضح من الجدول السابق أن

للدرجات الكلية   الوظيفي( حيث بلغ املتوسط الحسابي اب  بدرجة ضعيفة )عبارات هذا البعد جميعها معكوسة وارتفاع درجاتها يعبر عن انخفاض االغتر 

البعد   األهداف 0.984بانحراف معياري    2.160في هذا  لتحقيق  لإلدارة  العليا  السياسات  وتنفيذ  لهم  املوكلة  باألعمال  القادة  إلتزام  إلى  ذلك  ويعزى   ،

)الشورطي، مع  البعد  هذا  في  البحث  ويتفق  لها،  و)القريوتي،2017املخطط  )العزاوي،2016طي،الشور   (  مع  وتختلف  و2010(   )أبوالهيجاء   ( 

 (. 2019جستينة،و  )حوالة ( و2003،عباس،

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

جة التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة  جاءت العبارة "عندما تنجز عملك بشكل متقن يسودك شعور بالفخر واالعتزاز" في الترتيب األول من حيث در  •

 حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  
ً
أنه عندما    ،وهذا يعزى إلى0.764بانحراف معياري قدره    4.359جدا

إلى التقدير والوصول كبشر جتهم  يحقق القادة أهدافهم أو ينجزون أعمالهم بشكل متقن فإنهم يصلون إلى مرحلة االعتزاز والتفاخر التي تشبع حا

 والكمال.للتميز 
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التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة ح • الثاني من حيث درجة  الترتيب  الحالي" في  بنتائج عملك  باالعتزاز واالفتخار  العبارة "يتملكك شعور  يث جاءت 

إلتزام القادة بتنفيذ  ، وهذا يعزى إلى  0.875ري قدره  بانحراف معيا  4.120بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  

 األعمال املوكلة لهم. 

بلغت قيمة  • التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة حيث  الثالث من حيث درجة  الترتيب  يلبي طموحاتك" في   
ً
الذي تمارسه حاليا العبارة "العمل  جاءت 

أعلى مرتبة صاحب  ، وهذا يعزى إلى أن القائد هو  0.998حراف معياري قدره  بان  3.565متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  

 وال يستطيع الوصول إلى هذا املنصب إال بعد خبرة عدة سنوات باإلضافة إلى اختبار القياس الخاص بالقادة. وظيفية في املدرسة 

در  • الرابع من حيث  الترتيب  في  العمل"  وتنفيذ سياسات  بوضع  "تشارك  العبارة  قيمة  جاءت  بلغت  ومتحققة بدرجة متوسطة حيث  التحقق،  جة 

العبارة   الدراسة حول هذه  أفراد عينة  استجابات  التي ال 1.300بانحراف معياري قدره    3.315متوسط  املركزية  اإلدارة  نظام  إلى  يعزى  وهذا   ،  

 تشجع على املبادرة واالبتكار وتتسم بالجمود.

 :(4قدان املعنى من خالل الشكل )الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بفويمكن توضيح مستوى االغتراب 

 
 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بفقدان املعنى 4شكل )

 البعد الثالث: العزلة:   .3

افات املعيارية الستجابات عينة البحث 8جدول )                                     العزلة على بعد (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر
 املتوسط  االستجابة  العبارات  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 التحقق 

 الترتيب 

غير موافق  

 بشدة 

 موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تشعر بالرغبة في البقاء في   1

 من الذهاب إلى  
ً
املنزل بدال

 العمل 

 5 ضعيفة  1.209 2.500 5.4 5 20.7 19 15.2 14 35.9 33 22.8 21

يسود العمل ضعف في روح   2

التعاون بين العاملين في  

 املدرسة 

 4 متوسطة  1.079 2.609 4.3 4 22.8 21 12.0 11 51.1 47 9.8 9

ترغب في أن تكون معظم   3

عالقاتك مع أفراد خارج  

 محيط العمل 

 2 متوسطة  0.937 2.978 5.4 5 26.1 24 29.3 27 39.1 36 0.0 0.0

تشعر باالنتماء الفعلي لفرق   4

 العمل 

 1 كبيرة  0.805 3.967 22.8 21 58.7 54 10.9 10 7.6 7 0.0 0.0

ال تميل إلى تكوين عالقات  5

صداقة ضمن محيط عملك  

 الحالي

 3 متوسطة  1.128 2.739 7.6 7 19.6 18 22.8 21 39.1 36 10.9 10

 ضعيفة  1.031 2.572 العزلة لبعد املتوسط العام 
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مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعزلة متحقق بدرجة   يتضح من الجدول السابق أن

للدرجات الكلية في هذا البعد    الحسابي عبارة معكوسة وارتفاع درجتها يعبر عن انخفاض االغتراب الوظيفي( حيث بلغ املتوسط    4ضعيفة )العبارة رقم  

ويتفق البحث  ،ويعزى ذلك إلى انتماء القادة ملدارسهم وتفاعلهم مع املعلمين نتيجة اشتراكهم في تحقيق أهداف املدرسة،1.031ري معيا بانحراف 2.572

 ( ويختلف مع )غيث 2013عباس،و   الهيجاء  ( و)أبو2019جستينة،و   )حوالةو (  2016الشورطي،و   ( و)القريوتي2017الشورطي،و   في هذا البعد مع )الرقب

 (. 2010( و)العزاوي،2011الحارثي،و 

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط  • جاءت العبارة "تشعر باالنتماء الفعلي لفرق العمل" في 

ي واملعلمين ف   لى التفاعل واالشتراك بين القائد، وهذا يعزى إ 0.805بانحراف معياري قدره  3.967استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

 وضع الخطط وتنفيذها. 

بدرجة   • ومتحققة  التحقق،  درجة  من حيث  الثاني  الترتيب  في  العمل"  محيط  خارج  أفراد  مع  عالقاتك  معظم  تكون  أن  في  "ترغب  العبارة  جاءت 

العبارة   هذه  حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  قيمة  بلغت  حيث  قدره    2.978متوسطة  معياري  يعزى 0.937بانحراف  وهذا  إلى   ، 

 
ً
 ماتكون عالقات سطحية   ين تربطهم به سنينذلألشخاص ال  اإلنسان يميل إلى أن يكون أكثر تقبال

ً
طويلة على عكس العالقات في الوظيفة غالبا

الحدود  برسم  البعض  قيام  أو  أكبر  بشكل  للتعارف  وقت  بوجود  تسمح  ال  التي  العمل  لضغوط  باإلضافة  تجمعهم  روابط  وجود  عدم  بسبب 

 والحواجز. 

بدرجة  • ومتحققة  التحقق،  درجة  حيث  من  الثالث  الترتيب  في  الحالي"  عملك  محيط  ضمن  صداقة  عالقات  تكوين  إلى  تميل  "ال  العبارة  جاءت 

 .1.128بانحراف معياري قدره  2.739متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

روح التعاون بين العاملين في املدرسة" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة  جاءت العبارة "يسود العمل ضعف في   •

العبارة   ، وهذا يعزى إلى التصادم بين 1.079بانحراف معياري قدره    2.609حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه 

 التوجهات واآلراء أو عدم تقبل األوامر.   بعض القادة ومعلميهم نتيجة االختالف في

 من الذهاب إلى العمل" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة •
ً
ضعيفة   جاءت العبارة "تشعر بالرغبة في البقاء في املنزل بدال

العبارة   الدراسة حول هذه  أفراد عينة  بلغت قيمة متوسط استجابات  إلى طبيعة عمل  1.209قدره    بانحراف معياري   2.500حيث  ، وهذا يعزى 

 أن العمل يحقق شعور اإلشباع النفس ي باألهمية واإلنتاجية .باإلضافة  املدرسة،لهم بالغياب عن  ال تسمحالقادة ومسؤلياتهم التي 

 :(5عزلة من خالل الشكل )علق بالويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يت

 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بالعزلة 5شكل )
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 البعد الرابع: الالمعيارية: .4

افات املعيارية الستجابات عينة البحث 9جدول )  الالمعيارية على بعد  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 املتوسط  االستجابة  البنود م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 التحقق 

 الترتيب 

غير موافق  

 بشدة 

 موافق بشدة  موافق  محايد غير موافق 

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تعرضت   1 بأنك  تشعر 

أثناء   في   
ً
كثيرا لالستغالل 

 العمل 

 1 كبيرة  1.123 3.554 22.8 21 35.9 33 16.3 15 23.9 22 1.1 1

استقرار   2 بعدم  تشعر 

وروابط   عالقات  وضعف 

محيط   داخل  اجتماعية 

 العمل 

 3 متوسطة  1.145 2.826 15.2 14 7.6 7 26.1 24 46.7 43 4.3 4

من   3  
ً
كثيرا تعاني 

الوحدة/العزلة حتى إذا كنت  

 وسط زمالئك في العمل 

 4 ضعيفة  1.198 2.435 9.8 9 10.9 10 10.9 10 50.0 46 18.5 17

تعتقد بأن العالم من حولك   4

 على وشك التمزق 

 5 ضعيفة  1.159 2.228 9.8 9 4.3 4 8.7 8 53.3 49 23.9 22

أسس  يتم   5 على  التحفيز 

 ومعايير موضوعية عادلة 

 2 متوسطة  1.179 3.163 10.9 10 34.8 32 25.0 23 18.5 17 10.9 10

 متوسطة  1.161 2.776 املتوسط العام لبعد الالمعيارية 

السابق أن الجدول  الحكومية في مدينة بريدة    يتضح من  الثانوية  املدارس  الوظيفي لدى قادة  االغتراب  بالالمعيارية متحقق  مستوى  يتعلق  فيما 

للدرجات الكلية في هذا   غتراب الوظيفي( حيث بلغ املتوسط الحسابيعبارة معكوسة وارتفاع درجتها يعبر عن انخفاض اال  5بدرجة متوسطة )العبارة رقم 

أو املشرفين التي من املفترض أن تكون من   ، ويعزى ذلك إلى إسناد بعض األعمال للقادة من قبل بعض الرؤساء 1.161بانحراف معياري    2.776البعد  

)حوالة،جستينة، مع  النتيجة  هذه  وتتفق  بنود  2019اختصاصهم  وضوح  وعدم  والتشجيع  املنافسة  في  والوضوح  الشفافية  عدم  أن  وضحت  التي   )

ويت الوظيفي،  االغتراب  شعور  خلق  في  تساهم  الرؤساء  قبل  من  املحسوبيات  لوجود  باإلضافة  التحفيز  مع ومعايير  البعد  هذا  في  البحث  فق 

 ( . 2017( وتختلف مع )الرقب،الشورطي،2013( و)أبو الهيجاء،2011( و)غيث،الحارثي،2010( و)العزاوي،2016)القريوتي،الشورطي،

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

 في أثناء العمل" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة حيث ب •
ً
لغت جاءت العبارة "تشعر بأنك تعرضت لالستغالل كثيرا

عند تكليفهم ، وهذا يعزى إلى شعور القادة  1.123بانحراف معياري قدره    3.554بارة  قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه الع

 بأعمال تكون خاصة باملشرفين أو الرؤساء في إدارة التعليم. 

بدرجة متوسطة حيث   • ومتحققة  التحقق،  درجة  الثاني من حيث  الترتيب  في  ومعايير موضوعية عادلة"  أسس  على  التحفيز  "يتم  العبارة  جاءت 

العبارة   ، وهذا يعزى إلى عدم وجود آلية أو  1.179بانحراف معياري قدره    3.163بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه 

 فز التي تقدم للقائد من قبل الرئيس املباشر.معايير للحوا 

التحقق،   • درجة  حيث  من  الثالث  الترتيب  في  العمل"  محيط  داخل  اجتماعية  وروابط  عالقات  وضعف  استقرار  بعدم  "تشعر  العبارة  جاءت 

 . 1.145معياري قدره  بانحراف 2.826ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

 من الوحدة/العزلة حتى إذا كنت وسط زمالئك في العمل" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بد •
ً
رجة  جاءت العبارة "تعاني كثيرا

 تعاون يعزى إلى    وهذا   ،1.198بانحراف معياري قدره    2.435ضعيفة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة  

 .العمل كفريق واحد قدرتهم على  والقادة واملعلمين 

جاءت العبارة "تعتقد بأن العالم من حولك على وشك التمزق" في الترتيب الخامس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة ضعيفة حيث بلغت   •

العبارة   الدراسة حول هذه  التعامل 1.159معياري قدره    بانحراف  2.228قيمة متوسط استجابات أفراد عينة  ، وهذا يعزى إلى قدرة القادة على 

 مع الضغوط واملشاعر السلبية نتيجة خبرتهم العملية. 

 :(6الالمعيارية من خالل الشكل )ويمكن توضيح مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة فيما يتعلق ب
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 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة فيما يتعلق بالالمعيارية 6شكل )                        

نة بريدة يمكن تلخيصه  ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بمستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدي

 : (10جدول )في ال

 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 10جدول )                                          
االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية  

 في مدينة بريدة 

 املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 درجة 

 التحقق 

 النسبة 

 املئوية 

 الترتيب 

 1 % 60 متوسطة  1.020 2.997 فقدان السيطرة 

 4 % 43 ضعيفة  0.984 2.160 فقدان املعنى 

 3 % 51 ضعيفة  1.031 2.572 العزلة 

 2 % 55 متوسطة  1.161 2.776 الالمعيارية 

  % 52 متوسطة  1.049 2.626 الدرجة الكلية ملستوى االغتراب الوظيفي 

 بدرجة متوسطة أقرب  يتضح من الجدول  
ً
السابق أن مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة جاء متحققا

، وجاء في الترتيب األول بعد فقدان السيطرة ومتحقق 1.049وانحراف معياري  2.626 ( بمتوسط حسابي2.6ى للمستوى متوسط للضعيفة )الحد األدن

وزني   بمتوسط  متوسطة  معياري    2.997بدرجة  الالمعيارية1.020وانحراف  بعد  جاء  الثاني  الترتيب  وفي  بدرجة    ،  وزني    متوسطةومتحقق  بمتوسط 

ا 1.161وانحراف معياري    2.776 بعد  جاء  الثالث  الترتيب  وفي  بدرجة  ،  ومتحقق  وفي 1.031وانحراف معياري    2.572وزني  بمتوسط    ضعيفةلعزلة   ،

،  وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة 0.984وانحراف معياري    2.160الترتيب الرابع واألخير جاء بعد فقدان املعني ومتحقق بدرجة ضعيفة بمتوسط وزني  

الوظيفي  2010التي توصل لها )العزاوي، أثر االغتراب  بأن  العلمي لدى األعضاء جاء بدرجة متوسطة،ونتيجة)حوالة،جستينة،(  اإلنتاج  (بأن 2019على 

( بأن هناك أثر لالغتراب الوظيفي على سلوك 2019)غيث،الحارثي،  ونتيجة  واقع االغتراب الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال جاء بدرجة متوسطة،

بأن مستوى االغتراب لدى قادة املدراس في عمان جاء    (2017الشورطي،و   ف مع نتيجة )الرقباملواطنة لدى املعلمات جاء بدرجة متوسطة، بينما تختل

)القريوتي،الشورطي، ونتيجة  منخفضة،  ونتيجة  (2016بدرجة  متوسطة،  الزرقاء  محافظة  مدارس  قادة  لدى  االغتراب  درجة    بأن 

التربويين ج   (2013)أبوالهيجاء،عباس، املرشدين  النتبأن مظاهر االغتراب لدى  أن تتضح  الشكل اءت بدرجة منخفضة، ويمكن  السابقة من خالل  ائج 

(7): 
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 (: مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة7شكل )

: نتائج إجابة السؤال الثاني:
ا
إحصائية في مستوى االغتراب الوظيفي لدى  ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على "هل توجد فروق ذات داللة  ثانيا

 يمكن عرض النتائج حسب كل كتغير كالتالي:   قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة(؟".

 بالنسبة ملتغير الجنس:  .1

في الكشف عن داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى   Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  

 قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة والتي ترجع الختالف الجنس )ذكر، أنثى( فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: 

 ملتغير في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة (: داللة الفروق 11جدول )
ا
 الجنس  تبعا

 مستوى الداللة  قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  درجات الحرية  الجنس مستوى االغتراب الوظيفي 

 0.01 4.600 2.093 12.827 90 ذكر فقدان السيطرة 

 1.851 10.900 إناث 

 0.077 1.787 2.363 9.058 90 ذكر فقدان املعنى 

 2.772 8.100 إناث  

 0.532 0.628 3.654 13.058 90 ذكر العزلة 

 3.209 12.600 إناث  

 0.01 2.476 3.934 14.769 90 ذكر الالمعيارية 

 3.916 12.725 إناث 

 0.01 2.703 9.485 49.712 90 ذكر الدرجة الكلية لالغتراب الوظيفي 

 9.464 44.325 إناث 

 عند مستوى ثقة  أنه   (11الجدول )يتضح من  
ً
في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية    0.01توجد فروق دالة إحصائيا

والالمعيارية( ترجع الختالف الجنس، والفروق لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق في مدينة بريدة فيما يتعلق بالدرجة الكلية وبعدي )فقدان السيطرة  

 في مستوى فقدان املعنى والعزلة كأبعاد لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة ترجع الختالف 
ً
 الجنس.دالة إحصائيا

دارس الثانوية الحكومية في بريدة أعلى من اإلناث في فقدان السيطرة والالمعيارية كمؤشرات  والنتائج هنا تؤكد في مجملها أن الذكور من قادة امل

ص بشكل  املباشر  الرئيس  أو  العليا  اإلدارة  تفرضها  التي  والسياسات  والقوانين  املركزية  اإلدارة  طبيعة  إلى  ذلك  ويعزى  الوظيفي  إلى لالغتراب  أدت  ارم 

 للقوانين   تقليص دور القادة وسلب إرادتهم وعدم
ً
 لألوامر وتطبيقا

ً
منح الحرية لهم في اتخاذ القرارات وهذا يتنافى مع طبيعة الذكور فاإلناث أكثر امتثاال

)عويدات، مع  النتيجة  هذه  نتيجة  1995وتتفق  مع   
ً
أيضا وتتفق  تنشئتها  لطبيعة  والقوانين  االجتماعية  لألعراف   

ً
وانصياعا  

ً
انسجاما أكثر  اإلناث  بأن   )

( املعنى Verma, 2017دراسة  فقدان  مستوى  في  واإلناث  الذكور  بين  الفروق  كانت  بينما  املعلمات،  من  بالغربة   
َ
شعورا أكثر  املعلمين  إلى  أشارت  (التي 

 وهذا يعزى إلى طبيعة الثقافة االجتماعية السائدة في املجتمع السعودي القائم على الترابط والتواصل وعدم  
ً
العزلة واملشاركة والعزلة غير دالة إحصائيا

من  كل  إليه  توصل  مع  يتفق  وهذا  واإلناث  الذكور  من  كل  لدى  أعمال  من  به  ومايقومون  أنفسهم  عن  بالرضا  وشعورهم  االجتماعية، 

 :(8من الشكل ) (، وهو ما يتضح1995( و)عويدات،2017الشورطي،و  ( و)الرقب2016( و)القريوتي،والشورطي،2005)أبوالهيجاء،عباس،
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 لفروق بين الذكور واإلناث من قادة املدارس الثانوية الحكومية ببريدة في االغتراب الوظيفي (: ا8شكل )

 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة:  .2

االتجاه   أحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  قادة   One Way ANOVAتم  لدى  الوظيفي  االغتراب  مستوى  في  الفروق  داللة  عن  الكشف  في 

سنوات  10سنوات، من  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من  5املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة )أقل من 

 النتائج كما هي موضحة في التالي: فأكثر( فكانت 

 لسنوات الخبرة (: 12جدول )
ا
افات ملستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية وفقا  املتوسطات واالنحر

 سنوات الخبرة  مستوى االغتراب الوظيفي 

 فأكثر  10من  10إلى أقل من  5من  5أقل من 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 2.326 12.098 0.947 10.875 2.412 13.235 السيطرة فقدان 

 2.487 8.667 2.353 8.833 3.216 8.294 فقدان املعنى 

 3.857 12.745 2.612 13.042 3.400 12.941 العزلة 

 3.857 13.647 4.298 14.042 4.372 14.353 الالمعيارية 

 10.495 47.157 8.070 46.792 10.267 48.824 الدرجة الكلية 

 (: 13جدول )
ا
 الختالف سنوات الخبرة داللة الفروق في مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في بريدة تبعا

 مستوى الداللة  " Fقيمة " متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين االغتراب الوظيفي 

 0.01 6.578 28.398 2 56.796 املجموعات بين  فقدان السيطرة 

 4.317 89 384.194 داخل املجموعات 

  91 440.989 الكلي 

 0.804 0.219 1.483 2 2.967 بين املجموعات  فقدان املعنى 

 6.766 89 602.196 داخل املجموعات  غير دالة 

  91 605.163 الكلي 

 0.937 0.065 789. 2 1.577 بين املجموعات  العزلة 

 12.198 89 1085.586 داخل املجموعات  غير دالة 

  91 1087.163 الكلي 

 0.805 0.217 3.599 2 7.197 بين املجموعات  الالمعيارية 

 16.567 89 1474.488 داخل املجموعات  غير دالة 

  91 1481.685 الكلي 

 0.790 0.237 23.130 2 46.261 بين املجموعات  الدرجة الكلية  

 97.654 89 8691.174 داخل املجموعات  غير دالة 

 28.398 2 56.796 الكلي 
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 عند مستوى ثقة    يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
في مستوى فقدان السيطرة كبعد من أبعاد االغتراب الوظيفي    0.01توجد فروق دالة إحصائيا

 في مستوى االغتراب الوظيفي لدى  مدينة بريدة ترجع الختالف سنوات الخبرة.لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في 
ً
بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا

 ات الخبرة.قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة فيما يتعلق بالدرجة الكلية وأبعاد )فقدان املعني، العزلة، الالمعيارية( ترجع الختالف سنو 

في مجملها أن لسنوات الخبرة تأثير فقط على فقدان السيطرة كمؤشر لالغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية  والنتائج هنا تؤكد  

كاختبار للمقارنات  Scheffeفي بريدة، وللكشف عن الفروق بين القادة مختلفي سنوات الخبرة في مستوى فقدان السيطرة تم استخدام اختبار شيفية  

 الة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:البعدية في ح

 (: املقارنة بين املجموعات مختلفة سنوات الخبرة في مستوى فقدان السيطرة 15جدول )

 ( 10.875)م=  10إلى أقل من  5من  ( 13.235)م=  5أقل من  سنوات الخبرة 

 ....  **2.360 ( 10.875)م=  10إلى أقل من  5من 

 1.223 1.137 ( 12.098فأكثر )م=  10من 

الخبرة )أقل من   املجموعة منخفضة سنوات  السيطرة هي  الشعور بفقدان  املجموعات في  أعلى  أن  السابق يتضح  الجدول  سنوات( حيث    5ومن 

 عند مستوى  
ً
سنوات( لصالح منخفض ي سنوات الخبرة ، وبالتالي   10إلى أقل من    5بينها وبين متوسطي الخبرة )من    0.01كانت هناك فروق دالة إحصائيا

الخبرة )من   السيطرة هي مجموعة متوسطي سنوات  أقل املجموعات في فقدان  أن  أقل من    5يتأكد  سنوات(، وتكون مجموعة مرتفعي سنوات   10إلى 

)من   تو   10الخبرة  هنا  والنتائج  املجموعتين،  بين  متوسطة  مكانة  في  فأكثر(  الثانوية سنوات  املدارس  قادة  لدى  السيطرة  بفقدان  الشعور  أن  ضح 

الخبرة لديهم و سعيهم إلثبات وجودهم وك إلى قلة سنوات  الخبرة وهذا يعزى  أعلى ما يمكن في حالة منخفض ي سنوات  فائتهم الحكومية في بريدة يكون 

( الذي توصل إلى أن السنوات األولى من 1995(وكذلك)عويدات،2005يجعلهم يصطدمون مع رؤوسائهم وتتفق هذه النتيجة مع )أبو الهيجاء،  وهذا ما

ا  يعاود  ثم  الخبرة  املتوسط من سنوات  املستوى  الشعور عند  يقل هذا  ثم  تليها،  التي  املرحلة  في  يقل  ويبدأ  يقل  ثم   
ً
اغترابا أكثر  بزيادة الخدمة  الرتفاع 

بدون الرجوع إلى الرؤساء ويرفضون    القرارات خبرة في القيادة تجعلهم يتخذون بعض    سنوات الخبرة وهذا يعزى إلى أن هذه املجموعة وصلوا إلى مرحلة 

األمر   العمل مما يجعلهم يخوضون صراعات مع رؤسائهم  التجديد في مجال  بالروتين وعدم  األقل خبرة باإلضافة لشعورهم  القادة   يالذمساواتهم مع 

( ، وهو ما 2017( و)الشورطي،2016( و)القريوتي،الشورطي،2005يؤدي إلى شعورهم باالغتراب الوظيفي وتختلف هذه النتيجة مع )أبوالهيجاء،عباس،

 يتضح من الشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحكومية ببريدة (: الفروق في فقدان السيطرة كبعد من أبعاد االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية ا9شكل )

 التوصيات: 

عمليات  .1 في  الرؤساء  مع  القادة  إشراك  على  قائمة  عمل  بيئة  خلق  خالل  من  املدارس  قادة  لدى  الوظيفي  االغتراب  مستوى  خفض  على  العمل 

 التخطيط واتخاذ القرارات، وإيجاد نوع من الالمركزية في عمليات القيادة. 

القرارات وعدم الرجوع للرؤساء    واتخاذالتمكين اإلداري للقادة خاصة القادة ذوي الخبرة من خالل إعطاءهم الحرية واالستقاللية في أداء األعمال   .2

 في جميع األمور.  

 تطبيق نظام للحوافز قائم على أسس ومعايير موضوعية عادلة غير قائمة على املحسوبيات. .3
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التفاعل االجتماعي من خالل اللقاءات املستمرة والنشاطات االجتماعية بين    وزيادة العمل على تعزيز االتجاهات اإليجابية وبناء عالقات إنسانية   .4

 القادة والرؤساء.

 رات التدريبية وورشات العمل. العمل على توضيح القوانين واللوائح واألنظمة للقادة الجدد ودعمهم في تنفيذ املهام الوظيفية من خالل إقامة الدو  .5

 : املقترحات البحثية

 التالية:  الباحثة الدراساتفي ضوء النتائج والتوصيات واملستجدات في املجال التربوي باململكة تقترح 

 عضاء هيئة التدريس في الجامعات على االغتراب الوظيفي. أل أثر تطبيق الالئحة الجديدة  .1

 وعالقتها باالغتراب الوظيفي.الرخص املهنية للمعلمين  .2

 الوظيفي. االغترابتأثير العمل عن بعد على  .3

4.  .
ً
 مدى تأثير االغتراب الوظيفي في بيئات العمل املختلطة حديثا

 املراجع: 

: املراجع العربية:
ا
 أوال

األطباء  "  (.2009)  .صابر  بحري، .1 لدى  األطباء  لدى  املنهي  باالغتراب  املنهي وعالقته  العموميةاإلجهاد  باملستشفيات  رسالة ماجستير)غير    ".العاملون 

 الجزائر.  .جامعة متنوري بقسنطينة .منشورة(، في علم النفس تنظيم وعمل

نادية عبد .2 التنظيمي: دراسة ميدانية"(.  2016رمضان. )الخالق    بكر،  األداء  الوظيفي على مستوي  االغتراب  كامل   عبد هللامجلة مركز صالح   ".أثر 

 . 509-461: (60)20 ،جامعة االزهر :اإلسالميلالقتصاد 

تاوريريتبن زاه .3 الدين،  ونور  العمل"(.  2010)  .ي، منصور،  في  املعاناة  أشكال  الوظيفي كشكل من  واالجتماعية:  ."االغتراب  اإلنسانية  العلوم  مجلة 

   .149-132 :(3)مرباح،جامعة قاصدي 

دهوكأثر  "  (.2013)  .تاميدي،كرين .4 جامعة  في  العلمية  األقسام  رؤساء  آلراء  استطالعية  دراسة  الوظيفي:  االغتراب  في  النفس ي  تنمية   ."التمكين 

 الرافدين. 

الوناس .5 مزيانى  و  خديجة،  اس"  .(2015)  .تخة،  دراسة  الداخلي:  الضبط  ذوي  العمال  لدي  الوظيفي  بورقلةاالغتراب  التجارة  بمديرية    ". تكشافية 

 ورقلة.  .ورقلة –. جامعة قاصدي مرباح (ماجستيررسالة )

 اململكة العربية السعودية. . الرياض.295-266: (324)عالعربية ، . املجلة"الوظيفي االغتراب"(. 2004) .محمد حمد الحمد، .6

محمد،   .7 بنت  سهير  توفيقحوالة،  بن  طالل  بنت  ندى  معلمات  "(.  2019)  .وجستنية،  لدى  الوظيفي  االغتراب  بمدينة واقع  األطفال  رياض 

  .390-352 :(1) 27كلية الدراسات العليا للتربية،  -العلوم التربوية: جامعة القاهرة . "الرياض

 مركز جيل البحث العلمي.   ."أبعاد االغتراب الوظيفي في ظل النظريات األساسية "(.2018)  .لبنى ذباب، .8

الشورطي، يزيد عيس  .9 املدارس في " (.2017.)ىالرقب، فداء أشرف حسن، و  التنظيمي لدى مديري  االغتراب  الوظيفي وعالقتها بمستوى  امللل  درجة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.  "عمان

 . 81-43  :(2)2 :مؤتة للبحوث والدراسات مجلة "األردندراسة ميدانية من شمال  -الشباب و االغتراب" .(2007) .الزغل، علي وآخرون .10

 . والنشر، دمشق، دار القلم للتوزيع القلق وكيف تتخلص منه .(1996) .الرحيم، شيخ ادريس أحمد وعبدزهير السباعي،  .11

12. ( عوض.  محمد  وشعبيات،  أروى،  مقدم،  أبو  أحمد،  محمود  سمرة،  الجامعات "(.  2014أبو  فى  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الوظيفي  االغتراب 

القدس   جامعتي  فى  ميدانية  دراسة   -  العربية  الجامعات  اتحاد  العالي:  التعليم   في  للبحوث  العربية  الجامعات  اتحاد  مجلة. "والخليلالفلسطينية: 

  .71-53 :( 2) 34 العامة، األمانة

 القاهرة.  .عالم الكتب للنشر والتوزيع .اإلدارة في اإلسالم(. 1991) .أبو سن، أحمد إبراهيم  .13

إدراك املعلمين للعدالة التنظيمية ومستوى التزامهم بسلوك املواطنة التنظيمية: دراسة ميدانية على العالقة بين  "(.  2016)  الشايع، علي بن صالح .14

 97-70 :(10) .مركز النشر والترجمة -مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية: جامعة املجمعة . "معلمي املرحلة الثانوية في منطقة القصيم التعليمية

 . فلسطين. ،جامعة القدس املفتوحة"االغتراب الوظيفي وعالقته باملتغيرات الشخصية في الجامعات الفلسطينية". (2012) .جالل إسماعيل شبات، .15

عبد .16 محمد  والرقاد،  محمد،  مروان  عرابي،  أبو  غازي،  عواد  مشعل  )الكريم   الشمري،   .2019" اإلدار  (.  اإلبداع  فى  الوظيفى  االغتراب  الدور ي أثر   :

 عمان.  .)رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ".املصارف الكويتية فيية دراسة تطبيق -الوسيط للتمكين 

الج".  (2002)  .جواد محمد  الشيخ خليل،  .17 النفسية لدى طلبة  بالصحة  الفلسطينية في محافظات غزة االغتراب وعالقته  رسالة ماجستير )  ".امعات 

 . القاهرة .والدراسات العربية معهد البحوث. ( غير منشورة 



  الصالل & الشايع                                                                                         مستوى االغتراب الوظيفي لدى قادة املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة 

 154-129، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 150 

 

 .327-298 :(2 ) 32 ".مظاهر االحباط الوظيفي وأثرها في االغتراب التنظيمي: دراسة ميدانية في العلمي"(. 2005) .املجيد  الصرايرة، أكثم عبد .18

 القاهرة.  .دار األهرام .األلم النفس ي والعضوي . (1996) .صادق عادل، .19

محددات ظاهرة االغتراب في العمل دراسة تطبيقية مقارنة على العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج باملحلة  ". (2010) .عبدالسالم، رمضان محمود .20

 .مصر .جامعة طنطا ".التجارة  الكبرىكلية

 . دار غريب للنشر والتوزيع .رة القاه .طبعة أولى .االغتراب والتطور نحو العنف. (1998) .محمد خضر املختار، عبد .21

املؤتمر العربي الثاني: تنمية املوارد . "االغتراب الوظيفي وأثره في االنتاج العلمي: دراسة حالة في الجامعات األردنية"(.  2010)  .العزاوي، سامي فياض  .22

 .  432 - 375. ية االدارية مسقط: املنظمة العربية للتنم البشرية وتعزيز االقتصاد الوطني: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومعهد االدارة العامة،

البشرية:  أثر"  .(1996)  .الجواد  عمران، محمد عبد .23 املوارد  التنظيمي على عملية تطوير  التجارية   املناخ  البنوك  بالتطبيق على قطاع  دراسة مقارنة 

 القاهرة.  .العربية للعلوم والتكنولوجيا األكاديمية .والتكنولوجياكلية اإلدارة . غير منشورة( )رسالة ماجستير". املصرية

االغتراب الوظيفي ومصادره، دراسة ميدانية حول عالقتهما ببعض املتغيرات الشخصية والوظيفيفة في القطاع  " .(1999) .اللطيف ماجد عنوز، عبد .24

 .  343-385 :(2)39 :مجلة اإلدارة العامة ".الصحي األردني في إقليم الشمال

األردنية    -دراسات  . "عند معلمي املرحلة الثانوية في األردن  االغترابمظاهر  "(.  1995)  .هللا احمد  عويدات، عبد .25 عمادة   -العلوم اإلنسانية: الجامعة 

  .3375-3345 :( 6) 22البحث العلمى، 

 .92-1 :(6)22نية، اإلنسادراسات العلوم  ."مظاهر االغتراب عند معلمي املرحلة الثانوية في األردن"(. 1995) .هللا عويدات، عبد .26

 اإلسكندرية.  .الدار الجامعية للنشر والتوزيع .علم النفس واإلنتاج .(1997) .الرحمن محمد العيسوي،عبد .27

 القاهرة: دار الجامعات املصرية.  .السلوك اإلنساني في اإلدارة الحديثة .(2002) .إبراهيم الغمري، .28

الرحمنغيث، نرفانا   .29 الحارثي  عبد  ر"(.  2019)  .سيد، و رشاء عبدالعزيز سعد 
ُ
ية   أث  ميدانَّ

ٌ
ية: دراسة تنظيمَّ

َّ
واطنة ال

ُ
االغتراِب الوظيفِيِّ على ُسلوك امل

ائف
َّ
الط بُمحافظة  نائية 

َّ
ال املناطق  لمات في  ِعِّ

ُ
امل الشرعية واللغوية واإلنسانية:  . "على  للدراسات  السلميمسالك    -  190:  (  4)  .ابراهيم بن عطية هللا 

240. 

العاملين."  (.2010)  . الرحيم محمد حسن  عبد  الفضالة، .30 الوظيفي وعالقته بأداء  الفلسطينية محافظة رام   االغتراب  املؤسسات  دراسة ميدانية في 

 جامعة دمشق..(رسالة ماجستير غير منشورة )". هللا والبيره 

 . (14792) د:مقاالت اليوم،جريدة الرياض،العد "االغتراب الوظيفي" .(2008) .يوسف القبالن، .31

 بيروت. .مؤسسة الرسالة .اإليمان والحياة . (5198) .يوسف القرضاوي، .32

املدارس   "(.  2016)  .القريوتي، فاطمة موس ى أحمد، والشورطي، يزيد عيس ى .33 الوظيفي لدى مديري  درجة األمن الوظيفي وعالقتها بمستوى االغتراب 

 الزرقاء.  .)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الهاشمية ".الخاصة في محافظة الزرقاء

حميد .34 خضير  االستراتيجياتسيكولوجية  ".  (2004)  .الكبيس ي،عامر  واالشكاليات  التدريب:  والبحوث".  والتقنيات  الدراسات  نايف  .  مركز  جامعة 

 الرياض.  العربية للعلوم األمنية:

 . اإلدارة بالرياض رة عن معهد مجلة اإلدارة الصاد . مقاالت"الوظيفياالغتراب ". (2007)  .الكنعان ،حمود .35

مجلة العلوم االجتماعية: . "تحديد العوامل املفسرة للعالقة بين املستوى التنظيمي ومستوى االغتراب الوظيفي"(.  2011)  . الكنعان، حمود بن صالح .36

 .56-15 :(1)39  .مجلس النشر العلمي -جامعة الكويت 

غيث   املطرفي، .37 وعالقته  ".  (2005)  .شعيل  املكرمةاالغتراب  مكة  منطقة  جوازات  باإلدارة  العاملين  على  مسحية  دراسة  رسالة  )  ".باألداء: 

 . الرياض .،جامعة نايف للعلوم األمنية(ماجستير

مجلة  ."العزيز بجدة   االغتراب الوظيفي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى عينة من املوظفين بجامعة امللك عبد"(.  2016)  . املطيري، عزيزة مفرح فرحان .38

 . 512 – 465 :(168)3 .كلية التربية -التربية: جامعة األزهر 

 . جامعة دمشق. ستير غير منشورة(رسالة ماج) ".حقيق حاجتهم النفسيةاالغتراب لدى طلبة جامعة دمشق وعالقته بمدى ت". (2002) .وفاء موس ى، .39

. "على عينة من طلبة جامعة دمشق القاطنين باملدينة الجامعية  ميدانيةالنفس ي وعالقته باألمن النفس ي: دراسة    االغتراب"  (.2012)  .رغداء  نعيسة، .40

 شق. مجلة جامعة دم

 مكتبة عين شمس.. القاهرة  .املدير الفعال(. 2000) .سيد الهواري، .41

أنور محمود، وعباس، محمد خليل .42 الهيجاء، شريهان  التربويين من وجهة نظرهم مظاهر  (. "2013. )أبو  املرشدين  الوظيفي لدى  )رسالة   ".االغتراب 

 عمان. .ماجستير غير منشورة(. جامعة عمان العربية
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 ثانيا
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Abstract: The aim of the study is to identify the level of job alienation among the leaders of government 
secondary schools in the secondary stage in Buraidah, Saudi Arabia with different variables, and  to achieve 
the goals of the study, the researcher adopted the descriptive approach, and the research sample consisted 
of (92) male and female leaders of the high school leaders in Buraidah, the researcher used the Blauner 
scale (1962) for job alienation with adjustments to it, and it was applied to the sample after confirming its 
reliability and consistent, and the research reached a set of results, including the fact that the level of job 
alienation among leaders came to a moderate degree,  with an average (2.62) ), and in Percent(52%), the 
dimension of loss of control was ranked first among the scale of dimensions, with an average of (2.99), and 
percentage of (60%) with an average degree of verification, followed in the order by the non-standard 
dimension, with an average (2.77), percentage of (55%), average degree of verification, and in the third 
order came after isolation, with a mean (2.57), percentage of (51%), poor degree of verification, and the 
meaning loss dimension ranked fourth and last, with an average Mathematical (2.16), percentage of (43%), 
and poor degree of verification. The results also revealed that there were statistically significant differences 
in the estimates of the research sample for the level of job alienation according to the gender variable, 
where the differences were for males at the total degree, and after loss of control and non-normality, while 
the results did not reveal statistically significant differences according to the variable of experience on the 
overall degree and on the dimensions of the tool except after losing control, where the differences in favor 
of those with experience were less than (5) years, compared to those with experience from (5) years to less 
than (10) years . 

Keywords:  Alienation; Job Alienation; Isolation; Loss of meaning. 
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 :قدمةامل

ظاهرة  اكتسب  األخيرة  مر  التنت  الفترة   في 
 
 متزايد   اهتماما

 
الباحثين    ا والنفس ي  واملختصينلدى  التربوي  املجال  السلوكية    ت كثر   كما،  في  املشكالت 

بها   مما  املختلفة  بمستوياتها   ارس املد  طالببين  املرتبطة  ذلك عل  ترتب،  ضارة    ى   
 
الطالب  آثارا الوظيفي  كاعند  والتدهور  االنتحارية،  إلى  لقدرات  لنزعة 

 ملعالجتها والحد من آثارهااللدراسة  نختصياملبدفع مر الذي ، األ االجتماعي والسلوكي، والخلل التحصيل الدراس ي، وضعف العقل
 
   .ظاهرة سعيا

العالم،    أحدالتنمر    ويعد في  املتنامية  ا واألاملشكالت  انتشار  العنف  كثر  أشكال  بين  الذي من  العام  املناخ  وعلى  املتعلمين،  سلبية على  آثار  وله   ،

 (.  64ص ،2019)الشالش،  واملدن، وبصورة خاصة عند املراهقين، حيث أنهم أكثر عرضة ملشكالت التنمر في الريف كما يحدث التنمريعيشون فيه، 

بسلوكيات   املتعلقة  املشكالت  منها  واملتسارعة،  الضاغطة  التغيرات  نتيجة  املدرسة  تواجه  التي  املشكالت  من  العديد  ظهرت  غير    الطالبوقد 

 (. 170-169ص ،2017املرغوبة، والتي تحدث عادة في غياب الرقابة املدرسية واألسرية )أبو الحديد وعبد السميع، 

لعدة عوامل   نتيجة  ،واملراحل الدراسية املختلفة  في املدارسوانتشرت  النفسية واالجتماعية التي ظهرت  من الظواهر  املدرس ي  ظاهر التنمر  تعد  و 

  ،التطور التكنولوجيتتعلق ب أخرى وهناك أسباب   (، Napolitano, 2011, p.3منها ما يعود لألسرة واملدرسة، ومنها ما يعود ملجموعة األقران االجتماعية )
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 امللخص: 

هدفت الدراسة التعرف على دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة املعلمين في مدينة 

 ومعلمة من معلمي 65جدة باململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وقد بينت النتائج أن تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد  40طة، طبقت عليهم استبانة مكونة من )املرحلة املتوس

وقد  (،  %78(، وبنسبة مئوية )3.90املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة جاءت بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )

األول  الترتيب  في  )جاء  بمتوسط حسابي  التنمر،  للحد من ظاهرة  الطالب  تجاه  املدرس ي  اإلرشاد  دور  ُبعد   ،4.65  ،)( (،  %93وبنسبة مئوية 

  ،
 
وبنسبة  (، 4.61تاله ُبعد دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من ظاهرة التنمر بمتوسط حسابي )وبدرجة تقدير عالية جدا

،  %92مئوية )
 
واحتل ُبعد دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي للحد  (، وبدرجة تقدير عالية جدا

الثالث، بمتوسط حسابي ) عد  (، وبدرجة تقدير عالية، بينما جاء في الترتيب األخير بُ %68(، وبنسبة مئوية )3.42من ظاهرة التنمر الترتيب 

( حسابي  بمتوسط  التنمر،  ظاهرة  من  للحد  واألسرة  املدرسة  بين  العالقة  تعزيز  في  املدرس ي  اإلرشاد  )2.91دور  مئوية  وبنسبة   ،)58%  ،)

 بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك  
 
وبدرجة تقدير متوسطة؛ ولم تكشف الدراسة عن أية فروق داللة إحصائيا

تكامل دور املدرسة واألسرة طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس أو الخبرة في التدريس؛ وقد أوصت الدراسة بالعمل على    التنمر بين

  للحد من سلوك التنمر لدى الطالب، وإلى وضع برامج إرشادية وقائية تحمي الطالب من السلوكيات العنيفة واملتنمرة، وإلى دعوة املسؤولين

 يات وخطط تتناول ظاهرة التنمر ومعالجتها ضمن املناهج التعليمية. لوضع استراتيج

 املرحلة املتوسطة. ؛سلوك التنمر ؛: االرشاد املدرس يالكلمات املفتاحية
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الفتاح،   )عبد  للعنف  الوالدين  استخدام  إلى  إضافة  العنف،  على  تحرض  التي  واألفالم  اللعاب  السميع،  ؛  188ص  ،2019وظهور  وعبد  الحديد،  أبو 

الذي ،  (170ص  ،2017 كاملة  األمر  التعليم  ملنظومة  ومعاناة  كبير  قلق  )  ؛يشكل مصدر  نابوليتانو  التنمر  Napolitano, 2011, p.3ويرى  ظاهرة  أن   )

راحل الدراسية، حيث يتعرف الطالب مع كما ترتفع معدالت التنمر أثناء االنتقال بين املتنتشر في املرحلة املتوسطة أكثر من أي مرحلة دراسية أخرى،  

 مجموعات أقران جديدة ويستخدمون التنمر كوسيلة لتحقيق الهيمنة االجتماعية. 

أظهرته   الطلبة، ما  بين  التميز   
 
انتشارا الدالة على  املؤشرات  )  دراسة ومن  الثانوية في  ل نتشار  ا من  (  2014العطوي  املرحلة  بين طلبة  التنمر  ظاهرة 

( من املرشدين والطالب املستطلع آراؤهم  %89أن )إلى (  191ص ،2019عبد الفتاح ) وأشارت دراسة(، %54اململكة العربية السعودية بنسبة ال تقل عن )

 ، وأنه  املرحلة املتوسطة  اللفظي في مدارس  تنمرأكدوا انتشار ال  ،باململكة  منطقتي السليل ووادي الدواسرفي  
 
 ، باملدرسة  أكثر أنواع التنمر انتشارا

 كدت دراسة أ في حين  العزيزية بالعراق،    دارسبم  ة املرحلة املتوسطة بأن سلوك التنمر املدرس ي مرتفع لدى طل(  215، ص2018القرش ي )وبينت دراسة  

)  (458ص  ،2016علوان ) الصف  ( من  %32أن  أبهاطالب  الثانوية بمدينة  السعودية،    الثالث متوسط واملرحلة  التنمر يحدث في باململكة  أن  يعتقدون 

 من التنمر اإللكتروني
 
تعدد شكاوى الطالبات في املرحلة املتوسطة بمدينة    في دراستها وبينت الشريف    ، مدارسهم، وأن التنمر التقليدي هو األكثر انتشارا

 . (126ص ،2018)الشريف،  جدة، من انتشار ظاهر التنمر املدرس ي، ومعاناة الضحايا من هذه املشكلة، وانها مستمرة في االنتشار بدرجة واسعة

املدرس   التنمرويؤثر   للمجتمع  األمني والنفس ي واالجتماعي  البناء  املختلفة على  إلىبأشكاله  املدرس ي  اضطراب  ي، ويؤدي  الطاقات   وإلى  ،الجو  هدر 

  ، كما  (11ص  ،2017  ،البشرية واملمتلكات املادية )حسب هللا
 
وتكيفهم النفس ي واالجتماعي )غنيم،   ،على شخصية التالميذ وتحصيلهم العلمييؤثر سلبا

كما  51ص  ،2020 االرتياح،    الطالب يشعر  (،  وعدم  والقلق  بالخوف  التنمر(  أو  و )ضحية  املدرسية،  االنشطة  في  املشاركة  من  ينسحب  من    يهرب قد 

 املدرسة خوفا من املتنمرين، أما  
ُ
 و أو الطرد من املدرسة،  للحرمان    يتعرض  تنمر فقدامل

 
، وحسن  )بهنساوي   خطيرة جرامية  في أعمال إ   قد ينخرط مستقبال

2015 :3-4.)   

 للحد من ظاهرة التنمر،   ضوء ما تقدم فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود التوجيه واإلرشاد املدرس ي في املجتمع واملدارس على حد سواء،وفي  

التوجيه،   املختلفة يمر بمشوالفالجماعة والفرد بحاجة إلى  إرشاد والتوجيه،    ،متعددة   كالتشخص في مراحل نموه  أهمية    فتنبعيكون فيها بحاجة إلى 

   (.60ص ،2019التي تسعى إلى غرسها وتطويرها في نفوس الطالب )البازعي والراجحي، أهدافها التوجيه واإلرشاد من 

املدارس  الخدمات اإلرشادية التي تقدم للطالب    وتمثل      التنمر في    النفس ي واألكاديمي املناسب املناخ  توفر  في    ذات أهمية كبرى للحد من ظاهرة 

في إنشاء بيئة خالية من   الطالب  ويساعد مرشد؛ كما  (92ص  ،2013  ،مما يؤدي إلى تحقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية )اللقماني  ،للتالميذ

والتدخل التنمر  منع  في  املرشدين  أهمية  ا  أيض  املسؤوليات  هذه  وتبرز  األخرى،  العنف  وأنواع  واملضايقات  واإلهمال  والتنمر   ,Crandall  فيه  اإلساءة 

2015, p.7-8)  .) 

التي    ،(2018دراسة الشريف ) منهاظاهرة التنمر املدرس ي عند الطالب،   للتعرف دور املدرسة واإلرشاد فيها للحد وقد أجريت العديد من الدراسات  

بدرجة كبيرة، بينما توافر هذا الدور جاء بدرجة متوسطة،  توصلت إال أن اإلدارة املدرسية لها أهمية في معالجة ظاهرة التنمر املدرس ي باملرحلة املتوسط 

في التركيز على النصح واإلرشاد والتوعية، وتنفيذ برامج ( دور املسئولية االجتماعية للمرشدة الطالبية  2017دراسة أبو الحديد وعبد السميع )حددت  و 

واجهة مشكلة التنمر املدرس ي لدى طالبات املرحلة الثانوية بالدمام، في حين ت مل التدخل املنهي، وعقد مقابالت فردية وجماعية ألمهات الطالبات املتنمرا 

دور اإلرشاد املدرس ي املتمركز حول الطالب في معالجة املشكالت املرتبطة بانتشار سلوكيات التنمر املدرس ي بين    ( Arcuri, 2015دراسة أركوري )أبرزت  

)دراسة  وتوصلت    الطالب؛ الديار  اإلرشادية  ف   إلى  (2015أبو  البرامج  للطالب  القائمة على  عالية  الروحي  الذكاء  تنمية  مشكلة استراتيجيات  في معالجة 

 . االتنمر والحد من انتشاره

وقد ارتأى الباحث القيام بدراسة للوقوف على  ؛  والحد منها  أهمية اإلرشاد املدرس ي في معالجة ظاهرة التنمر بين الطالب  تتبينسبق  ما  خالل  من  

 اململكة العربية السعودية.مدينة جدة باإلرشاد املدرس ي في الحد من التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين بدور 

 الدراسة:مشكلة 

انتشار  إلى زيادة  الدراسات  العديد من  املحلي واإلقليمي، وقد أشارت  املستوى  االنتشار على  الظواهر واسعة  املدرس ي من  التنمر  ها في  تعد ظاهر 

)غنيم،   املختلفة  التعليمية  واملراحل  العمري،    2020املدارس  علوان،    2019؛  القرش ي،    2018؛  يشكو2018؛  كما  انال  (،  من  الطلبة  من  تشار  كثير 

أن  2018الظاهر، وما تسببه من معاناة للضحايا )الشريف،   البعض  الظاهرة، حيث  (، ويري  أن تساهم في معالجة هذه  املدرس ي يمكن  برامج اإلرشاد 

السميع ) الحديد وعبد  أبو  الديار )(، ودراسة  2017أشارت دراسة  أركوري )،  (2015أبو  أهمية    ( Arcuri, 2015دراسة  املدرس ي في  وفعالية اإلرشاد  إلى 

التنمر؛ الطالب  الحد من ظاهرة  بين  املدرس ي  بانتشار سلوكيات التنمر  املرتبطة  املشكالت  تلك  وفي معالجة  التي تبذل للحد من  الجهود  ؛  وبالرغم من 

االنتشار بدرجة واسعة، ال سيما في   أنها ظاهرة مستمرة في  إلى  السعودية  العربية  اململكة  في  الفتاح،  الظاهرة  املتوسطة )عبد  ؛ علوان،   2019املرحلة 

التنمر، وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسات أعاله، فقد سلوك (، وفي ضوء أهمية اإلرشادي املدرس ي ودورة في الحد من Napolitano, 2011؛  2016
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الحدجتمثلت مشكلة الدراسة في و  التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر  ظاهرة  من    ود حاجة بحثية للوقوف على دور اإلرشاد املدرس ي في 

 املعلمين. 

  الدراسة:أسئلة 

 عن األسئلة التالية:  إلى اإلجابةتسعى الدراسة 

 جدة؟  دينةالتنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة املعلمين بم سلوك ما دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من .1

الجنس .2 املتوسطة تعزي ملتغير  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املدرس ي في  املعلمين لدور اإلرشاد  بين تقديرات  ،    هل توجد فروق  )ذكر 

 ؟أنثى(

في .3 املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين  فروق  توجد  في   هل  الخبرة  ملتغير  تعزي  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد 

 التدريس؟ 

   فروض الدراسة:

 تختبر الدراسة الفروض التالية: 

داللة    ال .1 إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  بين    (α0.05)توجد فروق  التنمر  الحد من سلوك  في  املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين 

 .طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(

داللة    ال .2 إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  بين    (α0.05)توجد فروق  التنمر  الحد من سلوك  في  املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين 

 .(سنوات فأكثر 10سنوات،  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من  5أقل من )الخبرة في التدريس رحلة املتوسطة تعزي ملتغير طالب امل

  الدراسة:أهداف 

 : تحقيق ما يليهدفت الدراسة إلى 

 املعلمين؟ دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة الوقوف على  .1

الفروقالكشف عن   .2 املتوسطة    داللة  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املدرس ي في  املعلمين لدور اإلرشاد   في ضوء متغيري بين تقديرات 

 الخبرة في التدريس؟ و الجنس 

   الدراسة:أهمية 

 تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:  

  : األهمية النظرية

 وتؤثر على املناخ التعليمي في داخل املدرسة وخارجها. ،الدراسة ظاهر التنمر التي تهدد السلم املجتمعيتناول  .1

 ، وسلوك التنمر لديهم ودور اإلرشاد املدرس ي للحد منه. وهم طالب املرحلة املتوسطة ،همية الفئة العمرية أ  .2

 ظاهرة التنمر بين الطالب. و في مجال اإلرشاد املدرس ي من خالل زيادة الرصيد املعرفي  ،السعودية ةتمثل الدراسة إضافة علمية للمعرفة واملكتب .3

زيد من الدراسات حول ظاهرة التنمر املدرس ي، ووضع الحلول املناسبة املتفتح الدراسة املجال أمام الباحثين في املجال النفس ي واإلرشادي إلجراء   .4

 لها.

 : األهمية التطبيقية

 للحد من سلوك التنمر لدى الطالب.  يينالطالب يناملرشدوضع تصور مقترح لتسهيل عمل  فيتساعد املسؤولين  .1

 قد تفيد واضعي مقررات املرحلة املتوسطة بوضع األنشطة الجماعية التي تحد من مستويات التنمر لديهم. .2

 . طالباللية دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين افعقد تزيد التوصيات  تقدم الدراسة .3

 الدراسة: حدود 

 تمثلت حدود الدراسة في التالي: 

 دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة. الحد املوضوعي: 

 معلمي املرحلة املتوسطة.  عينة منالبشرى: الحد 

 العربية السعودية. جدة باململكة بمدينةمدارس املرحلة املتوسطة  املكاني:الحد 

 هــ. 1441/1442العام  فيأجريت الدراسة الحد الزماني: 
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 الدراسة:مصطلحات 

   يعرف اإلرشاد املدرس ي  :اإلرشاد املدرس ي •
 
واملهام والوظائف التي يقدمها ممارس اإلرشاد املدرس ي في  مجموعة شاملة من الخدمات  "  على أنه  إجرائيا

 ."بيئة املدرسة املتوسطة

التنمر  ويعرف    التنمر:سلوك   • أنه  سلوك  على   
 
متعمد  إجرائيا عدواني  عنيف  اتجاه    بين"سلوك  املتوسطة  املرحلة  متكرر،    بعضهم طالب  بشكل 

 كان فعليأ وينطوي على اختالل توازن القوة، سواء 
 
 متصور  مأ  ا

 
 ر"، بين الضحية واملتنما

   النظري:اإلطار  

النظري  يت اإلطار  و   التنمرناول  التعريف  كما من حيث  التنمر؛  املترتبة على سلوك  واألثار  الطالب،  بين  ظهوره  وأسباب  املدرس ي،  التنمر    أشكال 

، من حيث تعريفه وأهميته، ودوره في الحد من سلوك التنمر، وخطوات تقديم االرشاد املدرس ي للحد من سلوك التنمر، وذلك املدرس ي  اإلرشاديتناول  

 على النحو التالي: 

: التنمر: 
ً
   أوال

 التنمر:  تعريف .1

عرفه   حيثاملختلفة، وقد تعددت تعريفات التنمر بتعدد املعرفين له،  الدراسية  يمثل التنمر ظاهرة نفسية تنتشر بين طالب املدارس في مراحلهم  

في حين عرفه   ؛عدواني متعمد ومتكرر، ينطوي على عدم توازن في القوة بين الضحية واملتنمر  بأنه سلوك  (Wang & Iannotti, 2012, p.3)وانغ إيانوتي  

( بأنه تعرض الفرد بشكل متكرر ملحاوالت هجوم كالمية أو جسدية أو تخويفية، أي أنه سلوك عدواني يؤدي إلى عواقب نفسية 363ص  ، 2017درنوني )

 أو أ( التنمر ب40ص  ،2020نيم )ويعرف غ  ؛بعيدة املدى لكل من الضحية واملعتدي 
 
 أو لفظيا

 
نه ذلك السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسديا

 
 
غير   اجتماعيا مكتسبات  على  والحصول  وإذاللها  الضحية  على  للسيطرة  الفعل  أو  بالقول  وذلك  أشخاص  عدة  أو  واحد  شخص  قبل  من   

 
جنسيا أو 

 أو  Olweus, 2003    &Solbergأليوس )سولبرغ  ويعرف    ؛التواصل االجتماعيشرعية منها بوسائل  
 
 او نفسيا

 
( التنمر بأنه إيقاع األذى في فرد أو أكثر بدنيا

، ويتضمن كذلك التهديد باألذى البدني 
 
، أو لفظيا

 
  .القتل  لةمحاو و أو التهديد و االعتداء والضرب ا التحرش أو  وأ و الجسمي بالسالح أو االبتزاز أ عاطفيا

للتنمر   السابقة  التعريفات  من  باأل أ يتبين  األذى  إيقاع  بهدف  املتكرر  العدائي  السلوك  عل  ركزت  منها خرىنها  متعددة   
 
أشكاال السلوك  ويأخذ  ن، 

)  واالجتماعي،  ،واللفظي  ،الجسدي  غنيم  تعريف  ركز  وقد  املختلفة،  بأشكاله  والتهديد  على  2020والعاطفي،  التواصل   اإليذاء(  وسائل  خالل  من 

 االجتماعي. 

 أشكال التنمر املدرس ي: .2

 (:53-52ص ،2017كالتالي )غريب وآخرون، التنمر إلى أربعة أشكال رئيسة  ينقسم 

 .ويشتمل على التهديد، والسب، والشتائم، والسخرية من الضحيةالتنمر االنفعالي:  .1

 . ويتضمن الدفع والضرب أو سرقة ممتلكات الضحية كاألدوات املدرسية :الجسدي التنمر   .2

 .نخرىويشتم على التعليقات املخجلة لأل : التنمر الجنس ي  .3

 ن ودياناتهم ووضعهم االجتماعي خرىويتضمن التلميحات بصورة معتمدة في نسب األ  :التنمر العنصري   .4

نظر البدني  وهناك وجهات  التنمر  وهي  رئيسة،  فئات  ثالث  تحت  تندرج  املدرس ي  التنمر  أن سلوكيات  والركل، ترى  الدفع،  ويتضمن سلوكيات   ،

التنمر اللفظي يتضمن سلوكيات مثل اإلغاظة، والتهكم، والنعت باأللقاب املسيئة، وإخبار الضحية بأنه مكروه أو غير مرغوب  و ؛  وتقييد حركة الضحية

و  العالئقي،  ا فيه؛  وأي ويشمل  لتنمر  املسيئة،  الشائعات  ونشر  ما،  اجتماعية  مجموعة  من  الضحية  استبعاد  مثل  العالئقية،  العدوانية  سلوكيات 

 على سمعة الضحية أو عالقاته االجتماعية )
 
 (. Turner et al., 2015, 2سلوكيات أخرى تهدف إلى التأثير سلبا

بالت التنمر األخرى ما يعرف  أنواع  اإللكتروني؛  ومن  التواصل االجتماعي، والهواتف و نمر  اإلنترنت، مثل وسائل  البيئات اإللكترونية عبر  يحدث في 

عدة   واعتماده علىا يوفره من إمكانية إخفاء الهوية الحقيقية؛  مل  هذا النوع من التنمر  ل الطالب املتنمرين    ويلجأ العديد منالنقالة، واألجهزة الذكية؛  

اإللكتروني،    إلكترونية تطبيقات   التنمر  سلوكيات  اإللكترونية،   مثلالرتكاب  واملواقع  املحادثة،  وغرف  اإللكتروني،  والبريد  الفورية،  املراسلة  تطبيقات 

 .بأشكالها املختلفة واأللعاب الجماعية، ومواقع التواصل االجتماعي

التنمر  مما سبق  يتضح   وتتعدد   تتميزبأن سلوكيات  االفتراض ي،  أو  الواقعي  العالم  في  تحدث  ارتكابها، فقد  واالختالف من حيث كيفية  بالتعدد 

املختلفة التنمر  أنماط  بين  ما هو مشترك  ولكن  العاملين؛  في كل من هذين  التنمرية  الضحية؛ فجميع    ،السلوكيات  على  السلبية  وتبعاتها  تأثيراتها  هو 

؛ لذلك  األنماط تستهدف إلحاق األذى بالض
 
 أذى نفسيا

 
على البرامج التداخلية الهادفة   ون القائمو   ينالطالبي  يناملرشد  من واجبحية، والذي يكون غالبا

 العمل على مكافحة السلوكيات التنمرية بمنظور شامل يستهدف جميع أنماط تلك السلوكيات. و معالجة ظاهرة التنمر، 
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 أسباب ظهور التنمر بين الطالب:   .3

البيئة التي يعيشون فيها، فقد تشكل البيئة املدرسية عامل من عوامل ظهور التنمر، وقد  و باختالف التالميذ  تختلف  و أسباب ظهور التنمر  تتعدد  

الطالب إلى اضطراب في سلوك  املعلم، كل هذا يؤدي  العقاب من  أو استخدام أسلوب  السوية،  التنشئة األسرية غير  العدوان،   ،تكون  إلى  يجعله يميل 

 يتفاقم لديه السلوك املنحرف.و 

التنمر بين الطالب،    في ارتفاع احتمالية ارتكاب للتنمرال بد  عند مناقشة أسباب انتشار ظاهرة 
 
الفردية التي تلعب دورا العوامل   مناقشة 

 
أو   أوال

 في نشوء سلوكيات التنمر، حيث تنشأ تالتعرض له
 
 بارزا

 
لك السلوكيات بمعدالت أعلى لدى الذكور مقارنة ؛ فعلى سبيل املثال، يلعب عامل الجنس دورا

امل في  التنمر  ظاهرة  تنتشر  حيث  الدراسية،  املرحلة  بحسب  التنمر  سلوكيات  ارتكاب  معدالت  ارتفاع  املالحظ  من  ذلك،  إلى  باإلضافة  رحلة باإلناث؛ 

أخرى،  دراسية  أي مرحلة  أكثر من  امل  املتوسطة  بين  االنتقال  أثناء  التنمر  أقران وترتفع معدالت  الطالب مع مجموعات  الدراسية، حيث يتعرف  راحل 

( االجتماعية  الهيمنة  لتحقيق  التنمر كوسيلة  ويستخدمون  نشوء سلوكيات    ،(Napolitano, 2011, p.3جديدة  في  تساهم  بيئية   عوامل 
 
أيضا وهناك 

 .التنمر بين الطالب

 (:Syah, 2020, p.44) كالتاليإلى ثالث مجموعات رئيسة  املؤدية إلى التنمر عواملاليمكن تقسيم و 

في  :األسرة • املفرطة  القسوة  إلى  اللجوء  املشكالت  تلك  وتتضمن  باملشكالت،  مليئة  حياتها  أسر  إلى  منتمين  للتنمر  املرتكبون  الطالب  يكون  ما   
 
  عادة

ومشاعر البغضاء؛ وقد يتعلم األبناء التنمر من خالل مالحظة سلوكيات أولياء    ،والظروف األسرية املليئة باإلجهاد النفس ي والعدوانية   ،عقاب األبناء

 التعامل مع الصراعات األسرية.  أثناءأمورهم 

 في نشوء سلوكيات التنمر بين الطالب، وذلك عندما تنكر اإلدارة    :املدرسة •
 
 قد تلعب املدرسة دورا

 
املدرسية وجود تلك الظاهرة؛ ويمثل ذلك عامال

 لقيام الطالب املتنمرين بارتكاب السلوكيات التنمرية دون الخوف من العقاب؛ فعندما يكون العقاب املطبق بحق الطالب املتنمرين  
 
غير رادع،  معززا

 . بح عديمة الجدوى تص ن لدى الطالب املتنمرينخرىبث مشاعر احترام األ ب حينها فإن انعكاساته املتعلقة

العديد من الطالب الذين يتجهون نحو ارتكاب السلوكيات التنمريةاملتعلقة بمجموعة األقران  العوامل  • حتى يتمكنوا من أن ينتسبوا إلى   ،: هناك 

 السلوكيات التنمرية من األساس. أن العديد من هؤالء الطالب ال يشعرون باالرتياح لفكرة ممارسة بالرغم من مجموعة محددة من األقران، وذلك 

ت املصارعة، كما توجد أسباب أخرى النتشار التنمر منها األلعاب االلكترونية العنيفة، وانتشار أفالم العنف وأفالم الكرتون العنيفة، وانتشار قنوا  •

 . (43-41: 2020ووسائل التواصل االجتماعي )غنيم، 

 من تعقيد  
 
 كبيرا

 
وتؤثر في   ،ظاهرة التنمر يرجع إلى تعقيد العوامل املسببة له؛ حيث أن تلك العوامل متعددة السياقاتمما سبق يتضح بأن جزءا

األول  باملقام  التنمر  مشكلة  معالجة  إلى  الهادفة  اإلرشادية  البرامج  تهتم  أن  الضروري  فمن  لذلك،  مختلفة؛  بصور  التنمر  سلوكيات  بدراسة    ، نشوء 

جنو  في  تسببها  ُيرجع  التي  التنمرية؛  العوامل  السلوكيات  نحو  الطالب  بعض  لدى و ح  التنمرية  السلوكيات  من  للتخلص  فعالة  عالجية  خطط  وضع 

 الوقاية من نشوء تلك السلوكيات لدى الطالب األ  ،مرتكبيها
 
 ن ذوي الظروف الفردية، واألسرية، واالجتماعية املماثلة. خرىوأيضا

 األثار املترتبة على سلوك التنمر:  .4

ملا تسببه من اضطرابات نفسية    ،وتعوق تطوره النفس ي واالنفعالي  ،، تؤثر على الصحة النفسية للطالبومتعددة سلبية وخطيرة    للتنمر آثار يوجد  

لى آثار جسدية نتيجة تعرض الضحية للضرب واالعتداء، إ  يترك التنمروفي بعض الحاالت تصل إلى االنتحار، وقد    ،تؤدي إلى االكتئاب وزيادة الحساسية

بالنفس لدى   والثقة  الذات  ويتدنى مفهوم  النفس ي،  االمن  تفقده  التي  االجتماعية  اآلثار  العالقات    التلميذ،جانب  في  والقصور  واالنطواء  للعزلة  فيميل 

 االجتماعية. 

ء على القائم بالتنمر أو ضحية  ن من املشكالت التي لها آثار سلبية سوا خرىعد التنمر املدرس ي بما يحمله من مشاعر العدوان والعنف تجاه األ ويُ 

إذ يؤثر التنمر املدرس ي في البناء املني والنفس ي واالجتماعي للمجتمع، كما يجعل التلميذ )ضحية التنمر(   أو املجتمع ككل،  التنمر أو على البيئة املدرسية،

ا أنه قد ينسحب من املشاركة في االنشطة املدرسية، أو يهرب من  كممرفوض وغير مرغوب فيه، باإلضافة إلى أنه يشعر بالخوف والقلق وعدم االرتياح،  

 من االستفادة من البرامج التعليمية املدرسة خوفا من املتنمري
 
ن، أما بالنسبة للمتنمر فقد يتعرض للحرمان أو الطرد من املدرسة، وكذلك يظهر قصورا

 في أعمال إجرامية خطيرة )بهنساوي 
 
 (.   4-3ص ،2015، وحسن املقدمة له، كما أنه قد ينخرط مستقبال

البلوغ على شكل مستويات عالية من مشاكل السلوك والكره للتعليم واملدرسة، والجنوح  وتستمر آثار التنمر السلبية لتظهر عند املتنمرين حتى  

التوافق   واالنطواء وسوء  القلق  في مستويات مرتفعة من  التنمر فتظهر  بينما عند ضحايا  املخالفات،  وارتكاب  الجنس ي،  واالنحراف  النفس ي لإلجرام، 

 (. 213ص ،2020الطويهر، واالجتماعي وغيره من األعراض الجسمية والعقلية )

مثل الصعوبات في التركيز في الفصل،  ،  ضحية التنمر من عواقب سلبية كثيرة   التلميذكما يؤثر التنمر على التحصيل الدراس ي للطالب، فيعاني  

، والرهاب االجتماعي )شكر،  والهروب من املدرسة، واملشاكل االجتماعية مع زمالئه، وسيطرة مشاعر الغضب، والحزن، والقلق عليه  التحصيل،وتراجع  

 (. 66ص ،2020
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األنواع الرئيسة لآلثار املترتبة على التنمر بين طالب املرحلة  جوانبها؛ ويمكن توضيح    وتعدداآلثار املترتبة على ظاهرة التنمر    مما سبق تنوعيتضح  

 :املتوسطة كالتالي

التغيرات في أداء املخ وكيميائيته؛ حيث أن اإلجهاد النفس ي املصاحب له مرتبط بانخفاض : يرتبط ارتكاب سلوكيات التنمر بحدوث البيولوجية اآلثار  •

 على الصحة البدنية للطالب
 
 . مستوى أداء الجهاز املناعي؛ كما أن التعرض للتنمر مرتبط بارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، مما يؤثر سلبا

ون بالتغيب عن املدرسة خشية التعرض للتنمر؛ باإلضافة إلى ذلك، فإن التعرض للتنمر يمثل  هناك العديد من الطالب ممن يقومالتعليمية:   اآلثار  •

 للضحية عن بذل الجهد لتحسين تحصيله الدراس ي.
 
 ملهيا

 
 عامال

السلوكيات   النفسية:  اآلثار  • انتهاج   
 
وأيضا والقلق،  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  سواء  حد  على  وضحاياهم  التنمر  مرتكبي  من  كل  لدى  ترتفع 

 اإلشكالية وغير السوية. 

في صور متعددة   على املدى البعيد، حيث أنها قد تظهر بل تمتد، فحسب وال تقتصر اآلثار املترتبة على التنمر على تبعاته املباشرة في الوقت الراهن

 إلى مرحلة الرشد؛ ويمكن توضيح اآلثار
 
 بمرحلة املراهقة، ثم وصوال

 
 بمرحلة الطفولة، مرورا

 
بعيدة املدى    عبر عدة مراحل عمرية متالحقة، وذلك بدءا

 .(1للتعرض للتنمر وأنواع تلك اآلثار من خالل شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار بعيدة املدى للتعرض للتنمر على الطالب  (: 1)شكل

أن اآلثار املترتبة على التنمر بين الطالب متعددة الصور والجوانب، مما يشير إلى تعقيد وتداخل تلك اآلثار؛ كما ينبغي النظر بعين  مما سبق، يتبين 

ودة حياة الفرد حتى بعد إتمام جميع مراحل التعليم العام؛ ويفرض ذلك  اإلمعان إلى كون آثار التنمر بعيدة املدى، أي أن التنمر قد يؤثر على مستوى ج

، وذلك على أن يتم تبني منهج يقوم على معالجة احتياجات
 
الطالب،   توجيه املدارس بالغ اهتمامها بالتصدي لحاالت نشوء السلوكيات التنمرية مبكرا

 وبشكل خاص الضحايا، بمنظور شمولي وكلي.

: اإلرشاد املدرس ي:  يثان
ً
 ا

 :  هميتهأو  اإلرشاد املدرس ي تعريف .1

 للتصدي لظاهرة التنمر في املدارس؛ آلنه يعمل على معالجة مشكالت الطالب املختلف
 
 واعدا

 
 وعالجيا

 
 وقائيا

 
ة، من خالل  يمثل اإلرشاد املدرس ي حال

 لذلكالتعرف على العوامل السياقية املحيطة بهم، ووضع الحلول واالستراتيجيا
 
  .ت التداخلية وفقا

وعطيف،   القادر  )عبد  السلوك"  وتغيير  القرارات،  اتخاذ  في  لهم  العون  تقديم  بواسطة  األفراد  مساعدة  "عملية  بأنه  املدرس ي  اإلرشاد  ويعرف 

العالقات والتفاعالت بين الطالب وبيئتهم املدرسية للحد من آثار  165، ص2018 الحواجز البيئية واملؤسسية التي تعيق نجاح (، وهو "مهنة تركز على 

 (. Bazemore, 2013, p.14الطالب األكاديمي" )

كانت هذه املشكالت  أ سواء    ،أثناء فترة الدراسة  ون تبحث عن املشكالت التي قد يواجهها املتعلم  ،اإلرشاد املدرس ي عملية وقائية ونمائية وعالجيةو 

لى إيجاد الحلول املناسبة التي تساعد املتعلم في الدراسية وتوفر له الصحة النفسية، كما يقوم اإلرشاد تربوية، والعمل ع  ماجتماعية، أ  مشخصية، أ 

 لآلخر لتهيئة املناخ املناسب واملشجع للمتعلم )مقدم    ت،املدرس ي بتوثيق التعاون بين املدرسة والبي
 
 وامتدادا

 
 منهما مكمال

 
 ، 2015،  وبلخيرلكي يصيح كال

 (. 176ص

األخيرة؛   السنوات  التربوي خالل  العمل  املدرس ي في  أهمية اإلرشاد  ازدياد  املالحظ  املشكالت ومن  التعامل مع  إيكال مهمة  التوجه نحو  ازداد  فقد 

حيث   السابق،  في  عليه  كان  عما   
 
خالفا الطالبيين،  املرشدين  إلى  الطالب  لدى  والسلوكية  النفسيالنفسية  املشكالت  حاالت  معظم  إحالة  لدى تتم  ة 

 (: Alotaibi, 2014, p.202-203) أدت إلى ازدياد أهمية اإلرشاد املدرس ي منهاالطالب إلى األخصائيين النفسيين املدرسيين؛ وهناك عدة أسباب 
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والعنصرية،   • األشقاء،  مع  والعداوة  األقران،  وضغوط  األسري،  والعنف  التنمر،  تتضمن  عديدة  ملشكالت  الطالب  تعرض  وانخفاض ازدياد 

 مستوى التحصيل الدراس ي، واإلقصاء االجتماعي، واالنجراف نحو اإلدمان. 

 ازدياد العجز في أعداد األخصائيين النفسيين التربويين املؤهلين.  •

 ازدياد الوعي حول الدور الذي تلعبه املدارس في اكتشاف، وإدارة، والوقاية من املشكالت النفسية لدى الطالب.  •

 كر للمشكالت النفسية في الوقاية من حدوث املشكالت السلوكية الكبيرة والدائمة لدى الطالب. أهمية التحديد املب •

 تحسن واقع مهنة اإلرشاد املدرس ي من حيث إدارتها وتنظيمها. •

 بمختلف صوره )تعليمي، وأخالقي، واجتماعي(. لدى الطالب أهمية دور املدرسة باعتبارها السياق الرئيس لدعم النمو  •

القو  املدرس ي؛  يمكن  العمل  املدرس ي عنصر أساس ال غنى عنه في منظومة  املعرفة و ول بأن اإلرشاد  املدرسة ال يقتصر على مجرد تقديم  أن دور 

املدرس ي، ف  يبرز دور اإلرشاد  الطالب؛ وهنا  املتكامل لدى  النمو  بها تعزيز  ُيناط  الطالب  ي  للطالب، ولكنها مؤسسة  احتياجات    املتعلقة بجوانب معالجة 

قل عن أهمية أخرى غير الجانب التعليمي، مثل الجوانب السلوكية، واالجتماعية، والنفسية؛ لذلك يجب على املدارس إيالء اإلرشاد املدرسية أهمية ال ت

 البرامج التعليمية الرسمية. 

 التنمر: دور االرشاد املدرس ي في الحد من سلوك  .2

 لآل
 
 الهتمام وتركيز الباحثين؛    ،أصبح التنمر قضية اجتماعية بارزة فقد  للتنمر على الصحة البدنية والنفسية لضحاياه،    الضارة ثار  نظرا

 
ومحورا

التنمر ومعالجة تداعياتها ) انتشار ظاهرة  الحد من  البرامج اإلرشادية في سبيل  املدارس بتطبيق  العديد من  تهتم   ,Ttofi & Farrington, 2011لذلك 

p.28)  ،  التنمر حدوث  من  الوقاية  في   
 
هاما  

 
دورا الطالبيون  املرشدون  يلعب  الحيث  حدوثه؛    ويتدخلون   ،طالبعند  عند  علىملعالجته  تعزيز   والعمل 

ح تأثير التطبيق الفعال لبرامج اإلرشاد ؛ ويمكن توضياإلرشاد املختلفةق برامج يمن خالل تطب، واملدرسة، واألسرة التلميذالعالقات اإليجابية بين كل من 

 :(2شكل )سلوكيات التنمر بين الطالب من خالل   الحد مناملدرس ي على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير التطبيق الفعال لبرامج اإلرشاد املدرس ي على انتشار التنمر بين الطالب  (: 2)شكل

 ( Saarento et al., 2015, p. 64) املصدر: 

   لحد من سلوك التنمر: لخطوات تقديم االرشاد املدرس ي  .3

  الطالب ، وتحديد العناصر الهامة مثل  الطالبلتحديد مستوى انتشار الظاهرة بين    ،قبل تدخله بالقيام بدراسة استطالعية  االرشاد املدرس ي  يبدأ 

، ويستخدم واملدرسين واإلدارة املدرسيةاملتنمر، والضحية، والطلبة املتفرجون، ثم يقوم ببناء برنامج إرشادي وقائي يتم من خالله إشراك أولياء األمور  

املعلومات  وسائل اإلرشاد  ،لجمع  عملية  في  علمية  طريقة  باستمرار   ،وإتباع  لسلوكياتهم  املالحظة  واتباع  الطلبة،  هؤالء  مع  املقابلة  على  اعتماده  مثل 

 (. 147ص ،2020، سكاي )أميطوش و 

املة للحديث دون أن يمل أو يضجر، ثم وإعطاءه الفرصة ك ، وإظهار االهتمام بكل ما يفصح به ،ومن ثم يبدأ دور املرشد املدرس ي في سماع الطالب

وما هو غير مناسب في املدرسة أو أسلوب التدريس، ومتابعة   ،قد يراه مناسب  عمابأسلوب مناسب، واالستفسار منه بطريقة مقبولة  ته  إجابة كل أسئل

 للتغيرات التي تعتري الطالب بشكل مفاجئ في    ،إجابات الطالب باستمرار على فترات متقاربة
 
والتي تسبب له في    ،املرحلة املتوسطة )مرحلة املراهقة(نظرا

 (. 59ص ،2018إرباك في تصرفاته )عبيد، 

 التقليل من حدوث التنمر

التقليل من حدوث 

سلوكيات اإليذاء 

واالستقواء في المدرسة 

 بوجه عام

تغير تغير سلوكيات الطالب المتفرجين و

مواقف التصورات الجماعية حول 

 .المعلمين تجاه التنمر

 التقليل من حدوث التنمر

 تطبيق البرنامج اإلرشادي

اإلجراءات الخاصة 

 بالحاالت الفردية.

 اإلجراءات العامة.

زيادة زيادة المواقف المعادية للتنمر و

 التعاطف تجاه ضحايا 

تغير التصورات حول سلوكيات األقران 

جاه المتفرجين وحول مواقف المعلمين ت

 .التنمر
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فاالعتماد على جمع املعلومات من الطالب أنفسهم يعد ،  ويرى الباحث أن أهمية تشجيع الطالب على اإلبالغ عن التنمر من خالل التقارير الذاتية

جمعها   يتم  التي  البيانات  فإن  ذلك،  ومع  التنمر؛  لظاهرة  للتصدي  املستخدمة  املدرس ي  اإلرشاد  ممارسات  أبرز  الطالبمن  ذاتية   من  بكونها  تتسم 

من أجل الحصول على معلومات أكثر حيادية،   ، دانية بأنفسهم باألساس؛ لذلك يجب على املرشدين الطالبيين عدم إغفال ضرورة القيام باملالحظة املي

 .
 
 وموثوقية، وشموال

الطالب بتفس  كذلك؛ فقد يقوم بعض 
 
للتنمر هو فعال ُيبلغ عن تعرضه  الذي  الطالب  بأن   

 
تلقائيا االفتراض  املعلم عدم  ينبغي على  ير  ومع ذلك، 

التنم أنها من صور  األقران على  الصراعات مع  أبلغ طالب    ،رأنماط أخرى من  أقرانهم   ن أخرىوهي ليست كذلك؛ فحتى وإن  بصورة محايدة عن تعرض 

التأكد من صحة ذلك يتطلب   للتنمر بنفسه )من  للتنمر، فإن  ُيعتقد تعرضهم  الذي  الطالب  املعلومات من  الطالبي جمع   ,Cornell & Mehtaاملرشد 

2011, p.268-269 .) 

التعامل معهم، وكذلك للمعلمين واإلدارة املدرسية،   وأساليباالستشارة ألسر الطالب من أجل فهم أوضح ألبنائهم،  املرشد  وفي ضوء ذلك يقدم  

الجماعي   أو اإلرشاد  الفردي  النفسية واالجتماعية من خالل اإلرشاد  للتعامل معهم، ومساعدتهم في تجاوز مشاكلهم  املناسبة  اآلليات  )فرج هللا،  ووضع 

 (. 65ص ،2016

 ملعالجة ظاهرة التنمر املدرس ي في املدارس اليوم؛  الباحث    ويرى 
 
 واعدا

 
بتقديم الدعم للطالب املتعرضين    من خاللبأن اإلرشاد املدرس ي يمثل حال

خالل ذلك    للتنمر؛ وينبغي أن تتضمن برامج اإلرشاد املدرس ي مكونات تركز على معالجة الجوانب التواصلية، والنفسية، واالنفعالية لدى الطالب، فمن

 يمكن الحد من جزء كبير من العوامل املسببة لنشوء السلوكيات التنمرية والعدوانية لدى العديد من الطالب. 

 :الدراسات السابقة

 : همهاأ ظاهرة التنمر، من ب املتعلقأجريت العديد من الدراسات      

في قصبة    باملرحلة األساسية العليا واملرحلة الثانوية   هرة التمر املدرس ي في املدراس الحكوميةاالتي هدفت التعرف إلى واقع ظ  (2020غنيم )دراسة   •

)باألردن  السلط طبقت على  استبانة  الدراسة  واستخدمت  و 55،   ومرشدة، 
 
النتائج  أ ( مرشدا املدارس أ ظهرت  طلبة  لدى  املدرس ي  التنمر  واقع  ن 

  ،
 
الجنس  ظاهرة ق إحصائية لواقع  رو ف  توجدوأنه  متوسطا ملتغير  الطلبة تعزى  الذكور، وملتغير    التنمر لدي  التعليميةولصالح  ولصالح    ،املرحلة 

تفعيل دور املرشد التربوي و املؤهل العلمي. وأوصت الدراسة بأ ، ولم تظهر مثل هذه الفروق اإلحصائية على متغير الخيرة  املرحلة األساسية الدنيا

 لبة.ة قيم التسامح والديمقراطية ونبذ الخالفات وتقبل اآلخر لدى الطفي تنمي

 ( مرشدين 8)الدراسة تجارب مرشدي املدارس االبتدائية في تنفيذ برامج ردع التنمر؛ واشتملت عينة  ((Matthews, 2019ماثيوز وتقصت دراسة  •

في شرق  االبتدائية  املدارس  األمريكيةبالواليات  Texas تكساس    والية   في  الشخصيةاملتحدة  املقابالت  الباحثة على  واعتمدت  في جمع    ؛  كأسلوب 

رامج رسمية محددة وأنشطة تدخل لردع التنمر  ينفذوا باملدارس االبتدائية    ي مرشدأن  أهمها    من؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج،  البيانات

 رشدي املدارس االبتدائية وتحسين تنفيذ البرامج.توجد عالقة إيجابية بين توضيح أدوار مأنه بدرجة منخفضة، و 

املدرس ي  ينالتربوي  يناملرشدإلى دور  وللتعرف   • العنف  الحد من ظاهرة  الخليل  في  دراسة   (2019أجرى املصري )  ،في مدارس مديرية تربية جنوب 

 ومرشدة، وكان من أبرز النتائج أن  50من )مكونة  على عينة  
 
كان بدرجة عالية،  التربویين في الحد من ظاهرة العنف املدرس ي  املرشدين  دور  ( مرشدا

التربو  املرشدين  أهم مظاهر دور  املرشد  في  يتمثل  ين  يوأن  اإل قيام  القیم  الطلبة وبدرجة عالية،  يبغرس  الطفل وفق  و جابية لدى  تنمية شخصية 

   ر، ولم تكشف النتائج عن أية فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين التربویين  في الحد من ظاهرة العنف املدرس ي تعزى ملتغير مبادئ الحوا 

 .سنوات الخبرة  وأ ،الجنس، أو املؤهل العلمي، أو التخصص

)  وسعت  • الشريف  عن    (2018دراسة  املتوسطة   دور الكشف  باملرحلة  املدرس ي  التنمر  ظاهرة  ملعالجة  املدرسية  باململكة    اإلدارة  جدة  بمدينة 

السعودية املتوسطةامل  روالتعرف على مدى تواف  ،العربية  املرحلة  املدرس ي من وجهة نظر طالب  التنمر  عينة   وتكونت  ،مارسة في معالجة ظاهرة 

معالجة لها أهيمه كبيرة في  اإلدارة املدرسية  إلى أن  وقد توصلت الدراسة    ،مكونة من أربعة ابعاد  االستبانة  طبقت عليهم   ، ( طالب120)  منالدراسة  

 تها اإلدارة املدرسية ملعاجلة ظاهرة التنمر املدرس ي ومدى توافر ممارس  أهميةفجوة بين درجة    مع وجودظاهرة التنمر املدرس ي باملرحلة املتوسطة،  

 مر. لدورها في معالجة التن

• ( والراجحي  البازعي  دراسة  جامعة    (2019وتناولت  طالبات  لدى  األخالقية  املشكالت  بعض  في مواجهة  الطالبي  واإلرشاد  التوجيه  دور وحدات 

الدراسة من ) التربية اإلسالمية، وتكونت عينة  الطالبي، طبقت علي  التوجيه( مسئولة من مسئوالت وحدات  45القصيم من منظور    هنواإلرشاد 

اإلرشاد واملعوقات التي تحول دون تحقيق الوحدات لدورها في مواجهة املشكالت األخالقية، ، تتعلق بدور وحدات  ( عبارة 46استبانة مكونة من )

التي  وتوصلت الدراسة إلى أن دور وحدات التوجيه واإلرشاد الطالبي في مواجهة بعض املشكالت األخالقية متحقق بدرجة كبيرة، رغم أن املعوقات  

توج أنه  كما  كبيرة،  الدور  تحقيق هذا  دون  لدى د  تحول  األخالقية  املشكالت  في مواجهة  الطالبي  اإلرشاد  التوجيه  دور  في   
 
إحصائيا دالة  فروق 
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( ولصالح  الخيرة،  سنوات  ملتغير  تعزي  حين  5الطالبات  في  فأقل،  سنوات  توجد(  أو   ال  العلمي  املؤهل  أو  الكلية  ملتغير  تعزي  إحصائية  فروق 

 . التخصص األكاديمي

التنمر املدرس ي، من    (2017)  وأجرت أبو الحديد وعبد السميع • املسئولية االجتماعية للمرشدة الطالبية في مواجهة مشكلة  دراسة للتعرف علي 

ية  أجل إعداد طالبات سويات قادرات على تحمل أدوارهن والقيام بها على خير وجه، استخدمت الدراسة استبيان طبق على طالبات املرحلة الثانو 

( مفردات، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع حجم التنمر وأشكاله وأسبابه 10لة مع املرشدة الطالبية بعدد )( مفردة، واستمارة مقاب98بعدد )بالدمام 

النصح واإلرشاد والتوعية   املرشدات في  املنهي  في  و (،  %100املستمرة بنسبة )بنسب متفاوتة، وتركز دور  التدخل  في و(،  %90بنسبة )تنفيذ برامج 

 . (%80بنسبة ) الطالبات املتنمرات عقد مقابالت فردية وجماعية ألمهات

وضيح دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف املدرس ي من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية  إلى ت  (2015دراسة الفهيقي )  وهدفت  •

تيماء   محافظة  السعوديةبفي  العربية  من  تكونو   ،اململكة  مكونة  عينة  على  تطبيقها  تم  استبانة،  من  الدراسة  أداة  معلم86)ت   ) 
 
توصلت    ،ا وقد 

، و   ،البي في تخفيف العنف املدرس يدور املرشد الط  أهميةالدراسة إلى  
 
لرفقاء السوء دور في انحراف األفراد ووقوعهم في  أن  بل والقضاء عليه تماما

 العنف الفظي يعد من أن و  ،العنف بمختلف أنواعه
 
 دور بارز في الحد من هذه الظاهرة. لألسرة والتشريعات  وأن، أكثر أنواع العنف انتشارا

)  توأجر  • التنمر    للوقوف على  دراسة  (Arcuri, 2015أركوري  في مكافحة  املدرسيين  املرشدين  العينة على   وعالقتهتجارب  واشتملت  باإلرشاد؛ 

 ( مرشد12)
 
نيو جيرس ي  مدرسي  ا في  التنمر   في مكافحة 

 
 ومختصا

 
األمريكية؛    New Jerseyا املتحدة  الباحثة  بالواليات  ا واعتمدت  ملقابالت  أسلوب 

النتائج،   من  العديد  الدراسة  وأظهرت  العينة  أن  أهمها    منالشخصية؛  مكافحة تواجه  أفراد  ومتخصص  املدرس ي  املرشد  دور  أداء  عند  صراع 

 . وفعالية عالقات اإلرشاد املدرس ي  توجد عالقة إيجابية بين الثقة واالنسجام بين الطالب واملرشد املدرس يوأنه التنمر في وقت واحد، 

في    املدارس املتوسطةوطالب  تجارب معلمي  و في الفصل من منظور ووصفها  استكشاف ظاهرة التنمر    ( Brown, 2014تقصت دراسة براون )واس •

األمريكية املتحدة  )الواليات  على  العينة  واشتملت  و)10؛  معلمين  على  350(  الباحثة  واعتمدت  طالب؛  الشخصيةأسلوب  (  جمع    املقابالت  في 

األنواع الرئيسة للتنمر في املرحلة   وأنالدور األكثر أهمية في مكافحة التنمر،  يمثلون  املدرسيون    ينواملرشد  يناملعلمأن    النتائج؛ وأظهرت  البيانات

 .الجسدي واللفظي واإللكترونيالتنمر املتوسطة، هي 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

 من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ ما يلي: 

البازعي والراجحي ودراسة  ( في فلسطين،  2019( في األردن، ودراسة املصري )2020أجريت الدراسات في أماكن مختلفة، حيث أجريت دراسة غنيم ) •

 ,Brownبراون )و (،  Arcuri, 2015في حين أجريت دراسة أركوري )  ،( في السعودية2017وأبو الحديد وعبد السميع )  ،(2018الشريف )(، و 2019)

 ( في الواليات املتحدة األمريكية، األمر الذي يشير إلى انتشار ظاهرة التنمر في كثير من الدول.2014

التن • ظاهرة  الدراسات  أجريت  فاملختلفة،    بمستوياتهااملدارس  في    مرتناولت   ،
 
)مثال السميع  وعبد  الحديد  أبو  الثانوية،    على(  2017دراسة  املرحلة 

( ظاهرة التنمر Brown, 2014(، وبراون )2018واستهدفت دراسة الشريف )  ،املرحلة األساسية العليااملرحلة الثانوية و ى  عل(  2020)دراسة غنيم  و 

حين في  املتوسطة،  املرحلة  دراسة  في  االبتدائية,Matthews  (2019ماثيوز    وتناولت  املدارس  في  الظاهرة  منها  (  تعاني  التنمر  ظاهرة  أن  يدلل  ، مما 

 .مستوياتها ومراحلهااملدارس في مختلف 

الدراسات، حيث أجريت دراسة    هناك تنوع في • )(  Matthews  (2019 ,وماثيوز    ،(2020غنيم )عينات  املرشدين واملرشدات، 2019واملصري   ( على 

الطالبي،( على مسئوالت وحدات  2019البازعي والراجحي )وطبقت دراسة   الطالب،    (2018الشريف )دراسة    في حين طبقت  التوجيه واإلرشاد  على 

 ( التنمر من منظور املعلمين والطالب.Brown, 2014واستقصت دراسة براون )

ستخدمت (، ينما ا 2018الشريف )( و 2019البازعي والراجحي )(،  2020كدراسة غنيم )  البيانات،استخدمت بعض الدراسات االستبانة كأداة لجمع   •

ماثيوز   )Matthews  (2019 ,دراسة  وأركوري   ،)Arcuri, 2015 ،)   ،املقابلة )جمعت  قد  و   أسلوب  السميع  وعبد  الحديد  أبو  بين    (2017دراسة 

 . االستبانة واملقابلة

الحد من   • املدرس ي في  املعلمين في دور اإلرشاد  السابقة في تناولها وجهة نظر  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  املرحلة    سلوك تختلف  بين طالب  التنمر 

 املتوسطة. 

   عرض نتائجها وتفسيرها. ،وفي اإلطار النظري، وفي إعداد أداة الدراسة ،الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد املشكلة تاستفاد •
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 واالجراءات: الطريقة 

  الدراسة:منهج 

الدراسةاستخدم التحليلي    ت  الوصفي  الدراسة،ا هد ملناسبته أل املنهج  أو    ف  ظاهرة  لوصف  املنظم  العلمي  والتفسير  التحليل  أشكال  أحد  وهو 

الدقيقة" )ع للدراسة  أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها  بيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة   عن طريق جمع 
 
بد مشكلة محددة وتصويرها كميا

 تطبيق استبانة على معلمي املرحلة املتوسطة بمدينة جدة باململكة العربية السعودية.، وقد تم استخدامه من خالل (287ص ،2008املؤمن، 

 الدراسة:مجتمع 

 هــ. 1441/1442في العام الدراس ي  ( معلم ومعلمة180)والبالغ عددهن  ،املرحلة املتوسطة بمنطقة جدة على جميع معلمي الدراسة شتمل مجتمع ا 

     عينة الدراسة:

 داةأ   قعية معا املتفاعل بصورة و   يالحقيقاملتوسطة بمنطقة جدة، وهو العدد    معلمي املرحلة، من  معلم ومعلمة(  65عينة الدراسة على )  تكونت

 توزيع العينة على متغيرات الدراسة.  يبين( 1وجدول ) .الدراسة

 ملتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخبرة(توزيع أفراد العينة وفقا  (: 1)جدول 

 النسبة املئوية  العدد  الجنس 

 % 64.6 42 ذكور 

 % 35.4 23 إناث 

 % 100 65 املجموع 

 النسبة املئوية  العدد  سنوات الخبرة في التدريس 

 % 10.8 7 سنوات  5أقل من 

 % 60.0 39 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 29.2 19 سنوات فأكثر  10

 % 100.0 65 املجموع 

( من أفراد العينة لديهم خبرة في  %10.8يتضح أن )، كما  (%35.4)مثلت نسبة االناث  ، بينما  (%64.6)  ذكور الأفراد  نسبة  ( أن  1يتضح من جدول )

( من أفراد العينة لديهم %29.2، بينما )(سنوات 10أقل من سنوات إلى  5تتراوح من )( لديهم خبرة في التدريس %60.0)وأن ، (سنوات 5أقل من )التدريس 

 (. سنوات فأكثر 10)خبرة في التدريس 

 الدراسة: أداة 

الدراسة إعدادها بعد    استبانة  استخدمت  البيانات، وقد تم  املتعلقة  لجمع  السابقة  والدراسات  التربوي،  األدب  الدراسةاالطالع على   ، بموضوع 

( دراسة غنيم  )  ،(2020مثل  و 2019واملصري  )(Matthews, 2019اثيوز  م(،  والفهيقي  )  ؛(2015(  األولية من  في صورتها  االستبانة  ( فقرة، 47وتكونت 

 . رئيسة أبعاد (4على ) ةموزع

عينة   استجابات  لقياس  ولتقدير  حسب  اإلجابة  من  مستويات  خمسة  من  مدرّج  مقياس  الدراسة  واستخدمت  االستبانة  فقرات  على  الدراسة 

( تعطى الدرجات اآلتية على التوالي )
 
، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا

 
 (.1، 2، 3، 4، 5ليكرت هي، )عالية جدا

 الدراسة:صدق أداة 

 النحو التالي: تم التحقق من صدق االستبانة على 

ساتذة الجامعات واملتخصصين في أ ( محكمين من  10بلغ عددهم )  ،على مجموعة من املحكمين  االستبانة  تم عرضمن خالل    الصدق الظاهري: .1

( فقرة  40)وبعد األخذ بمقترحات ومالحظات املحكمين سواء بالحذف أو باإلضافة، أو بالتعديالت، أصبحت االستبانة مكونة من   ؛علم النفس واإلرشاد

الثاني، دور اإلرشاد املدرس ي   الُبعد( فقرات،  10)  التنمر  سلوكللحد من   األول، دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  الُبعد:  كالتالي  أبعادموزعة على أربعة  

  سلوكللحد من الثالث، دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة  الُبعد( فقرات، 10) التنمر سلوكللحد من  في حث وتوجيه املعلمين

   ( فقرات. 10)التنمر  سلوكللحد من  الرابع، دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي  الُبعد( فقرات، 10)التنمر 

 ومعلمة من خارج عينة الدراسة،  30على عينة استطالعية مكونة من )  االستبانةتم تطبيق    :االتساق الداخليصدق   .2
 
معامالت حساب  متم  ( معلما

بيرسون  ارتباط  معامل  خالل  من  الداخلي  كل    (Pearson-r)  االتساق  درجات  الكلية    فقرة بين  إليه  للبعدوالدرجة  تنتمي  )الذي  وجدول  يبين 2،   )

 االستبانة.معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات 
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 الذي تنتمي إليه   واألبعادلفقرات األداة صدق االتساق الداخلي  معامالت (: 2)جدول 

 التنمر سلوكللحد من  األول: دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب الُبعد 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

1. 0.816** 3. 0.783** 5. 0.862** 7. 0.773** 9. 0.747** 

2. 0.750** 4. 0.866** 6. 0.853** 8. 0.754** 10. 0.639** 

 التنمر سلوك  للحد من   املعلمينالثاني: دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه الُبعد 

11. 0.873** 13. 0.894** 14. 0.798** 17. 0.800** 19. 0.773** 

12. 0.845** 14. 0.827** 16. 0.872** 18. 0.728** 20. 0.670** 

 التنمر سلوك  للحد من  الثالث: دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة الُبعد 

21. 0.862** 23. 0.867** 25. 0.858** 27. 0.776** 29. 0.816** 

22. 0.760** 24  . 0.776** 26. 0.881** 28. 0.703** 30. 0.691** 

 التنمر  سلوك للحد من الرابع: دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي  الُبعد 

31. 0.832** 33. 0.946** 35. 0.831** 37. 0.812** 39. 0.742** 

32. 0.800** 34. 0.728** 36. 0.888** 38. 0.698** 40. 0.678** 

 عند مستوى داللة 
ً
 (   α0.01)** دال إحصائيا

  -0.670الثاني بين )  للُبعد(؛ بينما تراوحت معامالت االرتباط  0.866  -0.639األول تراوحت بين )  الُبعدأن معامالت ارتباط  (  2يالحظ من جدول )

حين(،  0.894 االرتباط    في  معامالت  )  للُبعدتراوحت  بين  االرتباط    وجاءت(،  0.881  -0.691الثالث  )الرابع    للُبعدمعامالت  كما (؛  0.946-0.678بين 

 عند مستوى داللة )جميع يالحظ أن 
 
صدق  الدرجة عالية من  وجودعلى  يؤكدمما (، α0.01معامالت االتساق الداخلي لفقرات االستبانة دالة إحصائيا

  االستبانة. لفقرات

البناء .3 البنا  :صدق  الصدق  من  التحقق  لكل    ألبعاد  ءتم  الكلية  الدرجة  بين  االرتباط  معامالت  إيجاد  خالل  من  الكلي   ُبعداالستبانة  واملجموع 

 معامالت االرتباط املحسوبةيبين ( 3جدول )لالستبانة، 

 االستبانة ألبعادوالدرجة الكلية   ُبعد معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل (: 3)جدول 

 االرتباط معامل   الُبعد عنوان  األبعاد 

 **0.954 للحد من سلوك التنمر دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  األول  الُبعد

 **0.973 للحد من سلوك التنمر  دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين الثاني  الُبعد

 **0.971 للحد من سلوك التنمر  دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة الثالث  الُبعد

للحد من سلوك   دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي الرابع  الُبعد

 التنمر 

0.968** 

 عند مستوى داللة                           
ً
 (   α 0.01)** دال إحصائيا

( جدول  من  االرتباط  3يتبين  معامالت  أن  بين    ألبعاد (  تراوحت  حيث  مرتفعة  جاءت  عند (0973  -0.954)االستبانة   
 
إحصائيا دالة  وجميعها   ،

 االستبانة.  ألبعاد  ءل على توافر درجة عالية من صدق البنالمما يد(، α 0.01)داللة مستوى 

 :الدراسة أداةثبات 

 (.4وكانت كما في جدول )لحساب ثبات االستبانة  تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا

 هاأبعاداملحسوبة لالستبانة و  معامالت ثبات ألفا كرونباخ(: 4)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  الُبعد عنوان  الُبعد 

 0.987 10 للحد من سلوك التنمر دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  األول  الُبعد

 0.983 10 اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من سلوك التنمر دور  الثاني  الُبعد

 0.981 10 دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة للحد من سلوك التنمر  الثالث  الُبعد

املحلي للحد من  دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع  الرابع  الُبعد

 سلوك التنمر 

10 0.984 

 0.856 40  الثبات الكلي 

( من جدول  ثبات  4يتضح  معامالت  أن  عاليةأبعاد  (  تراوحت    ،االستبانة  )  ماحيث  بلغت  ،(0.987-0.981بين  الكلي    كما  الثبات  معامل  قيمة 

 وإمكانية االعتماد على نتائجها.، والوثوق بهامن معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق السابقة (؛ وتشير القيم 0.986ستبانة )لال 
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 لحكم على استجابة عينة الدراسة: في ااملعيار املستخدم 

من  وذلك دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين، تم استخدام التقدير الكمي لتقدير 

وجدول  ،  فئةما تم حسب النسبة املئوية املقابلة لكل  (. ك102، ص2014املعادلة التالية: )طول الفئة = املدى/عدد الفئات( )عبيدات وآخرون،  خالل  

 املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة.املعيار املستخدم للحكم على استجابة ( يبين 5)

 لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين الطالب  املعيار املستخدم للحكم على استجابة املعلمين(: 5)جدول 

 جة التقدير  در  النسبة املئوية  املتوسط الحسابي

  % 36إلى أقل من  %20من  1.80إلى أقل من  1من 
 
 ضعيفة جدا

 ضعيفة  % 52إلى أقل من  %36من  2.60إلى أقل من   1.80من 

 متوسطة   % 68إلى أقل من  %52 3.40إلى أقل من   2.60من 

 عالية % 84إلى أقل من  %68  4.20إلى أقل من   3.40من 

 عالية جدا  فأكتر  %84 5إلى  4.20من 

   املعالجة اإلحصائية:

 تم استخدام املعالجات اإلحصائية التالية: 

  .ةوالنسب املئوي ،املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعياريةتم استخدام  ،لإلجابة عن السؤال األول  •

  ."Independent Samples Test( لعينتين مستقلتين "Tتم استخدام اختبار ) ،لإلجابة عن السؤال الثاني •

 ".One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي " ،لإلجابة عن السؤال الثالث •

 : ومناقشتها الدراسةنتائج 

وج من  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد  في  املدرس ي  اإلرشاد  دور  "ما  ونصه  األول  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  هة النتائج 

 ُبعد كل    الستجابات املعلمين على  والنسب املئوية  املعياري   اتواالنحراف  ةالحسابي  ات لإلجابة على السؤال، تم حساب املتوسطجدة؟"    بمدينةاملعلمين  

  هاترتيبو  االستبانة، أبعادمن 
 
 تنازليا

 
   ( يبين ذلك. 6؛ وجدول )املتوسط الحساب وفقا

افات املعيارية (: 6)جدول  دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب  ل التقدير ودرجة  ب والرتالنسب املئوية و املتوسطات الحسابية واالنحر

 املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين 

املتوسط   عنوان الُبعد   الُبعد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعيار 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التقدير  

 دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد   األول  الُبعد

 من ظاهرة التنمر 

 عالية جدا  1 % 93 0.505 4.65

 عالية جدا  2 % 92 0.563 4.61 دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من ظاهرة التنمر  الثاني  الُبعد

تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع  دور اإلرشاد املدرس ي في  الرابع  الُبعد

 املحلي 

 عالية 3 % 68 0.667 3.42

دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة للحد من ظاهرة   الثالث  الُبعد

   التنمر

 متوسطة  4 % 58 0.925 2.91

 عالية  % 78 0.401 3.90 الدرجة الكلية  

 يلي:( ما 6يتبين من جدول )

متوسط حسابي  بالدراسة،    أبعادالترتيب األول من بين    على  دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد من ظاهرة التنمراألول املتعلق ب  الُبعد  حصل •

( ودرجة تقدير(، %93وبنسبة مئوية )(، 4.65)
 
 .)عالية جدا

الخاص  الُبعد  احتل • وتوجيه  ب  الثاني،  في حث  املدرس ي  اإلرشاد  التنمردور  ظاهرة  للحد من  الثاني، وحصل على    ،املعلمين  الترتيب  توسط  املعلى 

((، %92وبنسبة مئوية )(، 4.61)
 
  .ودرجة تقدير )عالية جدا

املتعلقالرابع  الُبعدجاء   • التنمر،  ب  ،  ظاهرة  للحد من  املحلي  املجتمع  املدرسة ومؤسسات  بين  العالقة  تفعيل  في  املدرس ي  اإلرشاد  الترتيب دور  في 

   .ودرجة تقدير )عالية((، %68وبنسبة مئوية )(، 3.42متوسط )الثالث، وحصل على 

ا  • بالثالث  لُبعدحصل  واملتعلق  بين  ،  العالقة  تعزيز  في  املدرس ي  اإلرشاد  التنمردور  ظاهرة  من  للحد  واألسرة  واألخير، ،  املدرسة  الرابع  الترتيب  في 

  .ودرجة تقدير )متوسطة((،  %58وبنسبة مئوية )(، 2.91متوسط )وحصل على 
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ل • العام  املتوسط  )عالية(، جاء  بدرجة  املعلمين  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد  في  املدرس ي  اإلرشاد  دور 

)عالية(  ، (3.90)كلي  متوسط  بو  تقدير  )  ؛ودرجة  الدراسة ضمن (،  %78وبنسبة مئوية  في  املستخدم  املعيار  النسبة حسب  تقع هذه  الفئة    حيث 

 عالية. تقدير وهي نسبة( %84إلى أقل من  68%)

ا ارتفاع    الباحث  و ويعز  لدور  املعلمين  املدرس يتقديرات  املتوسطة  إلرشاد  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املناط    ،في  الدور  طبيعة  إلى 

العنف والتنمر  ،نفسه  املرشدب الحد من سلوكيات  القيم لدى  و   ،من خالل محاولته  الحوار   لطالبقيامة بغرس  الروحية منها، وإلى استخدام  ال سيما 

املعلمين للحد من املظاهر السلبية لظاهرة التنمر  هوإلى تواصل،  الطالبواإلقناع مع   إلى اقتناع املعلمين بالدور الذي يقوم به املرشد   كما قد ُيعزى   ؛مع 

الطالب، وأن دور الطالبي   بين  التنمر  الحد من ظاهر  املعلم فه  في  املختلفةمكمل لدور  الجوانب  الطالب في  تنمية شخصية  الحماية   ،ي  املرشد خط  وأن 

قبل   هم تعديل سلوكو  ، ومساعدتهم في حل املشكالت التي تعترضهم،للطالبالخدمات اإلرشادية  تقديم  في    إليه  والركيزة األساس الذي يتم اللجوء  ،األول 

 التوجه لجهات أخرى مثل املعلمين واألسرة واملجتمع. 

)  معالسابقة  النتيجة    واتفقت املصري  العنف (،  2019دراسة  ظاهرة  من  الحد  في  عالية  بدرجة  جاء  التربویين  املرشدين  دور  أن  إلى  بينت  التي 

الحديد وعبد السميع )املدرس ي؛ كما تتفق مع   أن  (،  2017دراسة أبو  التنمر املدرس ي  دور املرشداتالتي أشارت إلى  النصح  تركز  ت  في مواجهة مشكلة  في 

لدور املرشد التي أشارت ، (2015الفهيقي ) دراسةمع  كما اتفقت ،(%90تنفيذ برامج التدخل املنهي بنسبة )في و  ،(%100 – 90بنسب تتراوح من )واإلرشاد 

  ،
 
تماما املدرس ي  العنف  القضاء على  التي أظهرت بأن  (Brown, 2014دراسة براون )مع  و الطالبي في  األكثر   ين واملرشد  املعلمين،  الدور  يلعبون  املدرسين 

 أهمية في مكافحة التنمر. 

)مع    اختلفتو  ماثيوز  دراسة  إليه  توصلت  االبتدائية    أن  في  ،(Matthews, 2019ما  املدارس  منخفضة    ون يتنفذمرشدي  رسمية بدرجة  برامج 

 . محددة وأنشطة تدخل لردع التنمر

الثاني   السؤال  باإلجابة عن  املتعلقة  "النتائج  ونصه  به  الخاص  داللة  ال  والفرض  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  بين    (α0.05)توجد 

لفحص الفرض تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(".  

 . يبين نتائج التحليل (7، وجدول )( لعينتين مستقلتينTاستخدام اختبار ) تم السابق 

 طالب املرحلة املتوسطة لداللة الفروق بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين  "T" ار نتائج اختب(: 7)جدول 
ً
 ملتغير الجنس تبعا

املتوسط   الجنس  األبعاد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة  
T 

 مستوى   الداللة 

 الداللة 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.317 1.008- 63 0.533 4.61 ذكر الطالب للحد من ظاهرة التنمر البعد األول: دور اإلرشاد تجاه 

 0.448 4.74 انثى 

البعد الثاني: دور اإلرشاد في حث وتوجيه املعلمين للحد من  

 التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.696 0.393- 63 0.582 4.59 ذكر

 0.537 4.64 انثى 

الثالث: دور اإلرشاد في تعزيز العالقة بين املدرسة  البعد 

 واألسرة للحد التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.319 1.005 63 0.981 3.00 ذكر

 0.811 2.76 انثى 

البعد الرابع: دور اإلرشاد في تفعيل العالقة بين املدرسة  

 ومؤسسات املجتمع للحد التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.496 0.684 63 0.707 3.47 ذكر

 0.593 3.35 انثى 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.686 0.406 63 0.393 3.91 ذكر الدرجة الكلية 

 0.424 3.87 انثى 

املدرس ي في الحد من بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد  (α0.05)دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عإلى ( 7) جدول  يشير

الجنس، املتوسطة تعزي ملتغير  املرحلة  بين طالب  التنمر  إلىيُ   وقد  سلوك  املعلمين  تقارب    عزي ذلك  بين  املعرفية    حول   ،الدراسةفراد عينة  أ املستويات 

فكالهما يسعى إلى عالج ،  بين الجنسينفترض فوارق  تال  التي  ملرشد  ا إلى طبيعة العمل  و ،  طالبالفي الحد من سلوك التنمر لدى    الطالبييندور املرشدين  

  ،
 
قد يفسر جزء من    ،في عينة الدراسة  واملعلمات  كما أن تقارب عدد املعلمينظاهر التنمر لدى الطالب في مدارس متجانسة النظم واإلمكانيات تقريبا

، وعدد املعلمات )42النتيجة السابقة، حيث بلغ عدد املعلمين )
 
 ( معلمة. 23( معلما

في الحد من  التربويين فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين إلى عدم وجود  أشارتالتي  ،(2019النتيجة السابقة مع دراسة املصري ) واتفقت

 ظاهرة العنف املدرس ي 
 
 . الجنس  ملتغير  تبعا

الث  النتائج  السؤال  باإلجابة عن  داللة    الث املتعلقة  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  ونصه "ال  به  الخاص  بين    (α0.05)والفرض 

سنوات،   5تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الخبرة في التدريس )أقل من  

"  One Way ANOVAاستخدام اختبار تحليل لتباين األحادي "تم  لفحص الفرض السابق    ."سنوات فأكثر(  10سنوات،   10سنوات إلى أقل من    5من  

  .يبين نتائج التحليل (8وجدول )
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 طالب املرحلة املتوسطة لداللة الفروق بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين نتائج تحليل التباين األحادي  (: 8)جدول 
ً
تبعا

 سنوات الخبرة  ملتغير 

 مصدر   الُبعد 

 التباين

 مجموع  

 املربعات 

 درجة  

 الحرية 

 متوسط  

 املربعات 

 قيمة  

F 

 مستوى 

 الداللة  

دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد من ظاهرة  

 التنمر 

 0.475 0.754 0.194 2 0.387 بين املجموعات 

 0.257 62 15.914 داخل املجموعات 

 - 64 16.302 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين؛ للحد من  

 ظاهرة التنمر 

 0.852 0.160 0.052 2 0.104 بين املجموعات 

 0.329 62 20.193 داخل املجموعات 

 - 64 20.298 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة  

 واألسرة للحد من ظاهرة التنمر 

 0.848 0.165 0.145 2 0.291 بين املجموعات 

 0.879 62 54.480 داخل املجموعات 

 - 64 54.770 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة  

 ومؤسسات املجتمع املحلي للحد من ظاهرة التنمر 

 0.069 2.788 1.174 2 2.348 بين املجموعات 

 0.421 62 26.112 داخل املجموعات 

 - 64 28.461 املجموع 

 0.415 0.892 0.144 2 0.288 املجموعات بين  الدرجة الكلية 

 0.161 62 10.009 داخل املجموعات 

 - 64 10.297 املجموع 

بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين    (α0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (  8)يتضح من جدول  

ويرجع الباحث سنوات فأكثر(،    10سنوات،    10سنوات إلى أقل من    5سنوات، من    5طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الخبرة في التدريس )أقل من  

بين    إلى  ،ذلكالسبب في   االحتكاك  التدريسية  املعلمينكثرة  العملية  الحياة  املرشدين  القائم    التفاعلإلى  و ،  في  لحد من سلوك ل  الطالبيين واملعلمينبين 

النظر عن  التنمر لدى   املعلمين )بغض  اتفاق  إلى  ينتج عنها من سلوكيات سلبية عند   ظاهرة حول  (  سنوات خبرتهم الطالب؛ كما قد يرجع  التنمر، وما 

 وبرامج عالجية محددة.أساسية خطوات وتداخالت  د، من خالل الطالب، تحتاج معالجة من املرش

فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين التربویين في الحد من التي أشارت إلى عدم وجود  ،(2019واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة املصري )

 ملتغير 
 
 .الخبرة ظاهرة العنف املدرس ي تبعا

)  اختلفتو  البازعي والراجحي  إلية دراسة  الطالبي في مواجهة ودود  (، في  2019مع ما توصلت  التوجيه اإلرشاد   لدور وحدات 
 
فروق دالة إحصائيا

 . ة سنوات الخير لاملشكالت األخالقية لدى طالبات تعزي 

  :ومقترحاتها الدراسةتوصيات 

 : يلي الباحث ويقترحه ما، فإن أهم ما يوص ي به ضوء نتائج الدراسة الحالية في

من  زيادة التواصل والتعاون بشكل تكاملي بين املدرسة واألسرة للحد من سلوك التنمر لدى الطالب، ووضع برامج إرشادية وقائية تحمي الطالب   .1

 السلوكيات العنيفة واملتنمرة. 

 املناهج التعليمية. دعوة املسؤولين لوضع استراتيجيات وخطط تتناول ظاهرة التنمر ومعالجتها ضمن  .2

 املحبة واالحترام. القائمة على التفاهم واملشاركة  توفير مناخ مدرس ي يسوده العالقات اإلنسانيةالعمل على  .3

بمخاطر   ،ألسرة وأفراد املجتمع ا وتنوير الطالب و   تثقيفلوسائل االتصال املختلفة،  من خالل  اللقاءات و   عقد  وتثقيفية عبر توفير برامج إرشادية   .4

 .على كافة مناحي الحياة داخل املدرسة وخارجها وآثاره السلبية التنمر

 .وربطه بمغيرات أخرى املختلفة، املراحل التعليمية  طالببين  تتناول سلوك التنمر دراسة مقارنة إجراء  .5

 إجراء دراسة حول متطلبات الحد من سلوك التنمر بمدارس املرحلة املتوسطة. .6

 وسبل التغلب عليها. في الحد من سلوك التنمر  الطالبيين املرشدين املعوقات التي تواجه  حول دراسة إجراء  .7

 :املراجع

: املراجع العربية
ً
 :أوال

سامية .1 موس ى وسكاى،  املدرس ي" (.  2020)  .أميطوش،  التنمر  حدة  من  التقليل  في  املدرس ي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  العلوم  "دور  جيل  مجلة   .

 . 152-141 :(61) :واالجتماعية اإلنسانية 
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Abstract: The aim of the research is to identify the role of school counseling in reducing bullying behavior 
among middle grade students from the teachers' point of view in Jeddah city in the Kingdom of Saudi Arabia. 
A 65 middle-grade teachers were recruited to complete a questionnaire consisting of 40 items that covers 
four dimensions. The results showed that the teachers’ assessment of the role of school counseling in 
reducing bullying behavior among middle-grade students was of a high degree, with an average of 3.90 with 
a percentage of 78%, and the dimension of the 'school counseling role towards students to reduce the 
phenomenon of bullying" came in the first order with a mean of 4.65, a percentage of 93%, and with a very 
high degree of appreciation, followed by the dimension of the 'role of school counseling in urging and 
directing teachers to reduce the phenomenon of bullying', with an average of 4.61, a percentage of 92%, and 
a very high degree of appreciation. The dimension that focuses on the "role of school counseling in 
activating the relationship between the school and local community institutions to reduce the phenomenon 
of bullying" ranked third with an average of 3.42, percentage of 68% with degree of appreciation. The 
dimension of 'enhancing relationship between school and families to reduce bullying behavior" came last 
with an average of 2.91, percentage of 58% and intermediate degree of appreciation. However, gender and 
experience of teachers were not significant factors in determining the teacher's assessment. The study 
recommended integrating the role of the school and the family to reduce bullying behavior among students, 
and to develop preventive counseling programs that protect students from violent and bullying behaviors, 
and to invite educators to develop strategies and plans that address the phenomenon of bullying and 
incorporate it within the curriculum. 

Keywords: School Counseling; Bullying Behavior; Middle school. 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


   عبد العزيز العنزي                                                        دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين 

 172-155، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 172 

 

[8] Al'twy, S'wd Bn Salm. (2014). "Athr Brnamj Ershady M'rfy Slwky Lkhfd Slwk Alastqwa' Wtnmyt Mharat Alatsal Lda Tlbh 
Almrhlh Althanwyh Fy Almmlkh Al'rbyh Als'ewdyh". (Rsalt Dktwrah Ghyr Mnshwrh). Alershad Alnfsy. Aljam'h Alardnyh. 

[9] Amytwsh, Mwsa Wskaa, Samyh. (2020). "Dwr Mstshar Altwjyh Walershad Almdrsy Fy Altqlyl Mn Hdh Altnmr Almdrsy". 
Mjlt Jyl Al'lwm Alensanyh Walajtma'yh: (61): 141-152. 

[10] Albaz'y, Hsh Walrajhy, Rzan Bnt Mhmd. (2019). "Dwr Whdat Altwjyh Walershad Altlaby Fy Mwajht B'd Almshklat 
Alakhlaqyh Lda Talbat Jam't Alqsym Mn Mnzwr Altrbyh Aleslamyh: Drash Mydanyh". Mjlt Althqafh Waltnmyh: Jm'yt 
Althqafh Mn Ajl Altnmyh: 20(146), 45-88. 

[11] Bhnsawa, Ahmd Whsn, Rmdan. (2015). "Altnmr Almdrsy W'laqth Bdaf'yt Alenjaz Lda Tlamyd Almrhlh Ale'dadyh". Mjlt 
Klyt Altrbyh: Jam't Bwrs'yd - Klyh Altrbyh. )17): 1-40. 

[12] Drnwny, Hda. (2017). W"Aq' Altnmr Fy Aledarh Aljam'yh". Mjlt Al'lwm Alensanyh: Aljza'r. 17(2): 1005-1022. 

[13] Abw Aldyar, Ms'd. (2012). Sykwlwjyh Altnmr Byn Alnzryh Wal'laj. T2. Alkwyt: Dar Alktab Alhdyth. 

[14] Abw Aldyar, Ms'd Njah. (2015). "Fa'lyt Brnamj Ershady Fy Tnmyh Aldka' Alrwhy Wkhfd Alslwk Altnmry Lda 'ynh Mn 
Atfal Almrhlh Alabtda'yh". Mjlt Al'lwm Alajtma'yh: Alkwyt. 43(1): 49-87. 

[15] Alfhyqy, Mhmd Mghrb. (2015). "Dwr Altwjyh Walershad Altlaby Fy Alwqayh Mn Al'nf Almdrsy Mn Wjht Nzr M'lmy 
Almdars Althanwyh Fy Mhafzh Tyma' Bmntqt Tbwk Fy Almmlkh Al'rbyh Als'wdyh". (Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh). 'madt 
Aldrasat Al'lya. Jam't M'th. Alardn. 

[16] Frj Allh, S'ad. (2016). "Dwr Almrshd Alnfsy Almdrsy Fy Altkhfyf Mn B'd Almshklat Alanf'alyh (Alkhwf Walghdb) Lda 
Tlamyd Almrhlh Alabtda'yh Mn Wjht Nzr Alm'lmyn Drash Mydanyh Fy B'd Almdars Alabtda'yh Bwlayh Bskrh". (Rsalt 
Majstyr Ghyr Mnshwrh). Klyt Al'lwm Alensanyh Walajtma'yh. Jam't Mhmd Bwdyaf Balmsylh. Aljza'r.  

[17] Ghnym, Khwlh 'bd Alrhym. (2020). "Waq' Zahrh Altnmr Almdrsy Byn Tlbt Almdars Alhkwmyh Fy Qsbh Alslt Mn Wjht Nzr 
Almrshdyn Altrbwyyn". Mjlt Klyt Altrbyh: Jam't Asywt. 36(7): 37-74. 

[18] Ghryb, Nda Wslyman, Sna' Wywsf, Majy. (2017). "Al'laqh Byn Altnmr Almdrsy Lda Tlamyd Almrhlh Ale'dadyh Wb'd 
Khsa's Alshkhsyh Wal'laqat Alasryh". Mjlt Albhth Al'lmy Fy Altrbyh: Jam't 'yn Shms. 4(18): 55-76. 

[19] Abw Alhdyd, Fatmh Wd'a', 'Ebd Alhmyd. (2017). "Alms'wlyh Alajtma'yh Llmrshdh Altlabyh Fy Mwajht Mshklt Altnmr 
Almdrsy: Drash Mydanyh 'la Talbat Almrhlh Althanwyh Baldmam". Almjlh Al'rbyh Ldrasat Wbhwth Al'lwm Altrbwyh 
Walensanyh: (8): 168 - 194. 

[20] Hsb Allh, Amany Alsmany. (2017). "Drash Dwr Almrshd Altrbwy Fy Alhd Mn Zahrh Al'nf Altlaby Almrhlh Althanwyh 
Wlayt Alkhrtwm". (Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh). Klyt Altrbyh. Jam't Alnylyn. Alswdan. 

[21] Mqdm, Amal Wblkhyr, Hfyzh. (2015). "Mahyt Altwjyh Walershad Almdrsy Wmham Alqa'myn 'lyh". Mjlt Alhwar Althqafy: 
4(2): 174- 183. 

[22] Almsry, Ebrahym Slyman. (2019). "Dwr Almrshdyn AltrbwییN Fy Alhd Mn Zahrh Al'nf Almdrsy Mn Wjht Nzrhm". Mjlt 

Drasat Nfsyh Wtrbwyh: Jam't Qasdy Mrbah Baljza'r. 12(3). 309-325. 

[23] Allqmany, Ghaly Bn Dhyran. (2013). "M'wqat Alershad Altlaby Baljam'h Aleslamyh Balmdynh Almnwrh Mn Wjht Nzr 
Altlab". Almjlh Altrbwyh Aldwlyh Almtkhssh: Als'wdyh, 3(2): 103-122. 

[24] Alqrshy, 'dy Jbr. (2018). "Altnmr Almdrsy Lda Tlbh Almrhlh Almtwsth Mn Wjht Nzr Altlbh Anfshm Wsbl M'aljth". Mjlt 
Drasat Trbwyh: Al'raq, 11(Mlhq Al'dd44): 119-218.  

[25] Shkr, Eyman Jm'h. (2020). "Astratyjyat Almwajhh Lda Altlamyd Almtl'thmyn Mn Dhaya Altnmr Fy Dw' B'd Almtghyrat". 
Mjlt Altrbyh Alkhash: Jam't Alzqazyq. (32). 47-123. 

[26] Alshlash, 'mr Bn Slyman. (2019). "Fa'lyt Brnamj M'rfy Slwky Fy Tnmyt Mfhwm Aldat Wathrh 'la Khfd Slwk Altnmr Lda 
'ynh Mn Tlbt Almrhlh Althanwyh". Mjlt Aljam'h Aleslamyh Lldrasat Altrbwyh Walnfsyh: Ghzh. 28(4): 104-134. 

[27] Alshryf, Elham Hamd. (2018). "Dwr Aledarh Almdrsyh Fy M'aljt Zahrt Altnmr Almdrsy Balmrhlh Almtwsth Mn Wjht Nzr 
Altlab Waltalbat Bmdynt Jdh". Mjlt Klyh Altrbyh: Jam't Asywt. 34(3): 122- 150. 

[28] Altwyhr, Shrwq 'bd Al'zyz. (2020). "Dwr M'lmt Ryad Alatfal Fy Khfd Alslwk Altnmry Lda Tfl Alrwdh". Almjlh Al'rbyh 
Llnshr Al'lmy Ajsp: Mrkz Albhth Wttwyr Almward Albshryh Rmah - Alardn (22): 205-234. 

 

 

 



ت املرحلة  خريجاالرياضيات ل مادة في األساسية العملياتلقياس  بناء اختبار محكي املرجع

 ستجابة الفقرة باستخدام نظرية ابتدائية ال 

 العنزي  عائشة محمد صايل

 العربية السعوديةاململكة  -باحثة

 صبري محمد إسماعيل عبدالعال

 اململكة العربية السعودية -كلية التربية واآلداب جامعة تبوك -أستاذ مساعد في القياس والتقويم التربوي 

sabdelaal@ut.edu.sa   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة: ِّ
قد 
ُ
 امل

ا  ة إلى االهتمام بمراحل  ربويَّ
َّ
ة والت كنولوجيَّ ِّ

ة والت  ى املجاالت العلميَّ ريع في العالم بشتَّ ر السَّ طوُّ م والتَّ قدُّ ة يدعو التَّ عليم عموًما، وباملرحلة االبتدائيَّ لتَّ

ال وهي  عليمي،  التَّ األساس  الفرد؛ فهي مرحلة  حياة  في  املرحلة  نظًرا ألهمية هذه  الخصوص،  عليم؛ فهي على وجه  والتَّ م 
ُّ
عل التَّ لجميع مراحل  األولى  لبنة 

، والحساب.   ِّ
 مرحلة بداية القراءة، والكتابة، والَعد 

ِّياض
ا كانت الر 

َّ
ة في أي نظام تعليمي في العالم، ومل ئيسيَّ ة والبنية الرَّ ة هي القاعدة األساسيَّ ا كانت املرحلة االبتدائيَّ

َّ
ات تحتلُّ مكانة رفيعة بين ومل املواد يَّ

ل تقريًبا   ِّ
 
ُتمث راس ي، حيث  ِّ

الد  البرنامج  ن منها  يتكوَّ التي  ة  راسيَّ ِّ
أيًضا على برنامج %22الد  القائمين على تعليمها، وأوجب  املهمة على كاهل  أثقل  ؛ فإن ذلك 

أ  أنه يجب  ي؛ بمعنى  ِّ
حد  التَّ أن ُيساعد على ُمواجهة  ة  ة بصفة خاصَّ االبتدائيَّ املرحلة  ات في  ِّياضيَّ

التي الر  جاهات  ِّ
باملعرفة واملهارات واالت  د األطفال  ُيزوَّ ن 

ات في املراحل الالحقة )املنوفي،  ِّياضيَّ
ِّياضية التي سوف يحتاجون إليها لدراسة الر 

قافة الر 
َّ
 (.3: 2012يحتاجون إليها للث

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.1.11   2020/ 10/5قبول البحث:        10/4/2020مراجعة البحث:       2020/ 2/ 6استالم البحث:         

 امللخص:

حيث   الفقرة،  استجابة  ة  نظريَّ وفق  ات  ِّياضيَّ
الر  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ لقياس  املرجع؛  محكي  اختبار  بناء  إلى  راسة  ِّ

الد  هذه  تمَّ  هدفت 

حادي املعلم )نموذج راش(،  
ُ
موذج اللوجستي أ النُّ راسة من )استخدام  ِّ

نة الد  ِّ
نت عي  ادس االبتدائي في مدينة  205وتكوَّ ف السَّ ( من طالبات الصَّ

من   ن  ُمكوَّ ات  ِّياضيَّ
الر  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ في  املرجع  محكي  اختبار  بناء  تمَّ  راسة  ِّ
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ُ
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ط درجات الط رت بـ)5,13الجمع، التي بلغ ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
ضوء نتائج  ( درجات، وفي  5(، حيث تجاوزت درجة القطع التي ق

ات كاختبار تشخيص ي ف ِّياضيَّ
ة في الر  ات األساسيَّ ة لقياس العمليَّ هائيَّ ِّ

راسة أوصت الباحثة باستخدام هذا املقياس بصورته الن  ِّ
ي بداية املرحلة  الد 

ب ة  االبتدائيَّ املرحلة  مي  ِّ
 
ُمعل اهتمام  ات، كما أوصت بضرورة زيادة  ِّياضيَّ

الر  مي  ِّ
 
َبل ُمعل طة من قِّ توس ِّ

ُ
ة  امل حصيليَّ التَّ لبة على االختبارات 

َّ
الط تدريب 

ر لهم. ات وتقديمها بشكل ُميسَّ ِّياضيَّ
رات الر  دة وُمرتبطة ضمن ُمقرَّ ِّ

 التي تحتوي على مهارات ُمتعد 

ة ؛محكي املرجع ؛بناء اختبار الكلمات املفتاحية: ات األساسيَّ ة استجابة الفقرة. ؛  العمليَّ  نظريَّ

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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املو  جميع  في  ق  تتحقَّ أن  يجب  التي  ة  والخاصَّ ة  العامَّ أهدافها  مرحلة  لكل  أن  املعروف  املرحلة من  في  ات  ِّياضيَّ
الر  تدريس  أهداف  أهم  فأحد  اد؛ 

والتي تحقيقها،  نتظر 
ُ
وامل ة  املنوفي  االبتدائيَّ على 7:  2012)  ذكرها  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ إجراء  تشمل  التي  ِّياضية 

الر  املهارات  بعض  لميذ  ِّ
الت  اكتساب   )

ة والع ة، وعلى الكسور االعتياديَّ بيعيَّ
َّ
ة. مجموعة من األعداد الط  شريَّ

ة )الجمع   ات األربع األساسيَّ عتبر العمليَّ
ُ
رب    –الطرح    –وت ة؛ نظًرا   –الضَّ الب في املرحلة االبتدائيَّ

َّ
ِّ املهارات التي يجب أن ُيتقنها الط

القسمة( من أهم 

ب حلَّ مس  بعض  ألهميتها في حل
َّ
ات، وتمتدُّ أهميتها للعلوم األخرى التي تتطل ِّياضيَّ

م إلى مشكالت ومسائل الر  ِّ
 
عل
ُ
؛ لذلك يحتاج امل

ً
ة كالفيزياء مثال ائل رياضيَّ

ات.  ِّياضيَّ
 قبل أن يقيس أي مهارات أخرى في مادة الر 

ً
ال ة أوَّ ات األساسيَّ الب لهذه العمليَّ

َّ
 أن يقيس مدى إتقان الط

ِّياضية واكتسابه عديًدا منها يزيد من فهمه  42:  2005أكد موس ى )
ختلفة؛ مما يجعله  ( أن قيام الفرد باملهارات الر 

ُ
ات امل لخصائص األعداد والعمليَّ

ة.   ة وتنظيم البيانات العدديَّ ات الحسابيَّ ضح عند إجراء العمليَّ ر فيما هو أبعد منها، ويكتشف عالقات جديدة، وهذا يتَّ ِّ
 
 ُيفك

( ويوسف  روفائيل  يجب47:  2001يقول  ات  ِّياضيَّ
الر  مادة  في  الب 

ُّ
الط لتقويم  أساليب  وضع  »عند  من    (:  الب 

ُّ
الط ن 

ُّ
تمك على  قويم  التَّ ز  ِّ

 
ُيرك أن 

ِّ املشكالت«. 
ِّياضية وحل 

ات الر   استخدام العمليَّ

 ِّ
لبة من املفاهيم واملهارات الر 

َّ
ن الط

ُّ
ات يستخدم املعنيون وسائل ُمختلفة ملعرفة مدى تمك ِّياضيَّ

لبة في الر 
َّ
ياضية، حيث كان ولتحديد ُمستويات الط

ُمع ُمحتوى  لبة 
َّ
الط اكتساب  مقدار  معرفة  خالله  من  يتمُّ  الذي  األساس ي  املحكُّ  فهو  راس ي؛  ِّ

الد  حصيل  التَّ الوسائل  تلك  ات، من  ِّياضيَّ
الر  مادة  من  ًنا  يَّ

لبة من تلك املهارات واملفاهيم 
َّ
ن الط

ُّ
لبة من تلك املهارات ال ُبدَّ من بناء أدوات موضوعية تقيس مدى تمك

َّ
ن الط

ُّ
 (. 2001)علي، ولقياس مدى تمك

يوًعا في
ُ
ربوي، واألكثر ش

َّ
قويم الت ِّ وسائل التَّ

ة من أهم  حصيليَّ َعدُّ االختبارات التَّ
ُ
م؛ ولذا فقد    وت ِّ

 
عل
ُ
العالم، والتي ُيمارسها امل ختلفة في 

ُ
عليم امل م التَّ

ُ
ُنظ

امل خذت  واتَّ مين،  ِّ
 
تعل

ُ
امل ُسلوك  في  املطلوب تحقيقه  عليمي  التَّ بالهدف  السؤال، ومدى عالقته  بصياغة  ة  أهمية خاصَّ ربويون 

َّ
الت عليمية  أولى  التَّ ؤسسات 

مين في برامجها ِّ
 
عل
ُ
ق بمهارات صياغة األسئلة االختبارية وفنونها وشروطها للتوافق مع معايير   املسؤولة عن إعداد امل

َّ
ارسين بها، وتتعل د الدَّ ِّ

مواد دراسية ُتزو 

ستوى امتالكهم املعارف واملعلومات واملدارك العقلية )كاظ
ُ
لبة تبًعا مل

َّ
ز بين الط ِّ

د الذي نستطيع من خالله أن ُنمي  ِّ
 (.  68: 2001م، االختبار الجي 

ة الحديثة على وجه الخصوص ُيتيح الُفرصة للُمقارنة بين مجموعات ُمتباينة من األفراد، بحيث ُيمكن تقديإن   درة بناء االختبارات وفق النظريَّ
ُ
ر ق

مكن  
ُ
امل ة، ومن  املوضوعيَّ أيًضا بدرجة عالية من  األفراد، وتتَّصف  ة، وُمقارنته بغيره من 

َّ
ق عليه االختبار بدق ُيطبَّ الذي  نتائجها )الخياط، الفرد  تعميم 

2012 .) 

ا  عامالت 
ُ
امل باختالف عدد  ِّياضية، وتختلف 

الر  النماذج  الفقرة( على عدد من  استجابة  ة  )نظريَّ ى  سمَّ
ُ
ت التي  الحديثة  ة  النظريَّ يأخذها  وتشتمل  لتي 

موذج بعين االعتبار لتحديد ُمنحنى خصائص الفقرة، إال أن كل هذه النماذج تهدف لتحديد الع القة بين أداء الفرد على االختبار وبين الُقدرات التي النُّ

م الُقدرة )النجار، 
َّ
درة الفرد حسب موقعه على ُسل

ُ
 (.67: 2010تكُمن وراء هذا األداء، وتفسير ق

ق مو  ة الفقرة )نموذج راش( الذي ُيَعدُّ من األساليب الحديثة في بناء وتطوير االختبارات، حيث حقَّ لوكي  ومن أهم نماذج نظريَّ ة القياس السُّ ضوعيَّ

ال هذا  استخدمت  راسات  ِّ
الد  من  كثيًرا  نجد  لهذا  فردات، 

ُ
امل ُصعوبة  م  ِّ

 
وُمعل األفراد،  درة 

ُ
ق م  ِّ

 
ُمعل من  لكل  ستقل 

ُ
امل تقديره  خالل  بناء من  في  موذج  نُّ

األفراد )يمان، شما،   إلى تقويم دقيق لقدرات  واملعرفية للوصول  العقلية  ( دراسة والتي كانت بعنوان )درجة  2017الشيخي)  أجرى    (.2013االختبارات 

املتوسط في   األول  الصف  العادية والعالقة    محافظةإتقان طالب  الكسور  الحسابية األساسية والعمليات على  للعمليات  تلك     االرتباطيةاإلحساء  بين 

سابية األساسية  والعمليات على الكسور العادية  حيث كانت  نتائج هذه الدراسة وجود ضعف في درجة إتقان الطالب للعمليات الحأبرز  العمليات (,من  

 . على التوالي  % 100و %53.18  نسبة الضعف

والنذير)   العنزي  قام  مقرر  2016كما  املضمنة  األساسية  الرياضية  املعرفة  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  اكتساب  )درجة  بعنوان  بدراسة   )

مهارات ( حيث تم بناء    –ة اكتساب تالميذ  الصف السادس االبتدائي  املعرفة الرياضية األساسية )مفاهيم  الرياضيات ( والتي هدفت إلى  معرفة درج

ساسية اختبار تحصيلي كأداة لهذه الدراسة وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي للمفاهيم الرياضية األ 

 كما كانت درجة اكتساب التالميذ للمهارات الرياضية األساسية املضمنة مقرر الرياضيات كانت منخفضة . متوسطة  املضمنة مقرر الرياضيات كانت

تكون االختبار  ،  نموذج راشباستخدام  ( دراسة بهدف بناء اختبار محكي املرجع في النسب املثلثية للصف التاسع األساس ي  2014الختاتنة )وأجرى  

 ( طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في محافظة 482( فقرة من نوع االختيار من متعدد , تكونت عينة الدراسة من )25بصورته النهائية من )

( إلى  ليفنجستون وصل  ثبات  بثبات عالي وفقا ملعامل  يتمتع  أن االختبار  إلى  الدراسة  ,توصلت  )  ،(%99الكرك  األمبريقي لالختبار  الثبات  كما   ، (%79وبلغ 

نموذج راش باستخدام  االختبار  والتحقق من صدق  لالختبار  املحتوى  الدراسة من صدق  )،  تحققت  لالختبار  القطع  درجة  نتائج  ( وبي%64وبلغت  نت 

درج تجاوزوا   الذين  الطلبة  نسبة  كانت  االختبار حيث  يتضمنها  التي  األساسية  املهارات  إتقان  في  للطلبة  األداء متوسط  أن مستوى  القطع  الدراسة  ة 

(60%.) 

)كما   العبادلة  التا2014قامت  للصف  الجبرية  املقادير  تحليل  وحدة  في  املرجع  محكي  اختبار  )بناء  عنوان  تحت  بدراسة  (حيث (  األساس ي  سع 

ار على  هدفت الدراسة إلى بناء اختبار محكي يقيس مدى إتقان طلبة الصف التاسع األساس ي للمهارات األساسية الرياضية في الوحدة حيث طبق االختب
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 (  490عينة مؤلفة من )  
ً
( فقره من نوع 24ائية من )  وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في محافظة الكرك وقد تكون االختبار بصورته النه  طالبا

املحتوى   االختيار من متعدد وقد التمييزي وصدق  الصدق  التحقق من  يتمتع بمؤشرات صدق عالية حيث تم  أن االختبار  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت 

 (.  %43.5رجة القطع )لالختبار كما بينت نتائج الدراسة أن هناك تدنيا واضحا في أداء الطلبة حيث كانت نسبة الطلبة الذين تجاوزوا د

أجراها   دراسة  قواعد  2013)  ةالطراونوفي  تعلم  من  التراكمية  النتاجات  لقياس  الرياضيات  في  املرجع  محكي  اختبار  )بناء  بعنوان  كانت  والتي   )

اطن الضعف والقوة والتميز األسس في املرحلة األساسية ( هدفت هذه الدراسة إلى بناء أداة  قياس محكية املرجع في مادة الرياضيات بحيث تحدد مو 

   383لدى طالب املرحلة األساسية في إتقان نتاجات التعلم التراكمية لقواعد األسس وتحديد درجة القطع لالختبار  حيث كانت العينة مؤلفه من  
ً
 طالبا

 .   %39جاوزوا درجة القطع )عالمة النجاح (وطالبه ,ابرز نتائج هذه الدراسة أن هناك تدنيا واضحا في أداء الطلبة ,حيث كانت نسبه الطلبة الذين ت

( هدفت إلى التحقق من فاعلية النموذج اللوغاريتمي ذي املعلمة الواحدة )نموذج راش( ومطابقة البيانات  2012في دراسة قام بها الخياط ) 

الختبار   طلبة TIMSSللنموذج  من  عينة  على  االختبار  فقرات  تطبيق  تم  ,حيث  األساس ي  الثامن  الصف  ملستوى  الرياضية  املهارات  يقيس  والذي 

( عددها  بلغ  األساس ي  الثامن   (  599الصف 
ً
الختبار    طالبا  ) والثبات  )الصدق  السيكومترية  الخصائص  إيجاد  ,بعد  على  ،  TIMSSوطالبة  ولإلجابة 

( وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أن االختبار يتمتع بالصدق والثبات حيث بلغ   RUMM 2010رنامج اإلحصائي )أسئلة الدراسة تم استخدام الب

(   0,87مته )( أما معامل الصدق بداللة املحك بين درجات الطلبة على االختبار ودرجاتهم في مادة الرياضيات فقد بلغت قي0,9معدل ثبات االختبار )

 ( فقره للبيئة املحلية. 35( فقرة من فقرات االختبار والبالغ عددها )25إلى مناسبة ) وأشارت النتائج أيضا, 

( بدراسة هدفت إلى بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات يقيس تحصيل الطلبة في اإلحصاء وفق النموذج اللوجستي   2009)  حمادنة  كما قام  

 (  144وتكونت عينة الدراسة من )،  االختيار من متعدد( فقره من نوع  28تألف االختبار من )،  ثالثي املعلمة
ً
وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي   طالبا

   ،العلمي في املدارس الحكومية في محافظه املفرق 
ً
( توصلت الدراسة إلى ما spss( وبرنامج )Bilog-mgباستخدام برنامج )  وبعد تحليل البيانات إحصائيا

( فقره من فقرات االختبار للنموذج اللوجستي 24وكذلك مطابقة االستجابات عن )،  جابة للفقرة في بيانات الدراسةيلي: تحقق افتراضات نظرية االست

املعلمة النموذج. ،  ثالثي  أربع فقرات لم تطابق  الفقرات )الصعوبة  وحذف  املتعلقة بتقديرات معالم  النتائج  بينت  أنها مقبولة  ،  التمييز  ، كما   ) التخمين 

 املحكات التي أوردها القياس التربوي .ضمن 

( ويلسون  دراسة  عينة  Wilson, 2007) وفي  تكونت  متعدد(  من  )اختيار  موضوعي  اختبار  باستخدام  الرياضية  املهارات  لقياس  هدفت  والتي 

املهارات الرياضية، ت566الدراسة من ) الطلبة تم إعطائهم مهارات في الجبر والحساب تعتمد على  م استخدام نموذج راش عند تحليل ( طالب، معظم 

 البيانات العتماد االختبار إضافة إلى وصف مستويات الطلبة في املهارات الرياضية أظهرت النتائج أن درجات الطلبة على املقياس تعتمد ع
ً
 لى األكبر سنا

 .تطابق في البيانات املجمعة من عينة الدراسة ومعرفة باملهارات الرياضية إضافة إلى مستوياتهم السابقة بالقدرات الرياضية، وأظهر النموذج

ات من    ِّياضيَّ
ة ملادة الر  ات األساسيَّ ة في العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

راسة لتقيس مهارات خر  ِّ
خالل بناء اختبار  وفي ضوء ما سبق جاءت هذه الد 

حادي املعلمة من 
ُ
 أفضل النماذج إذا ما تمَّ تحقيق فروضه. محكي املرجع وفق نموذج راش، حيث ُيَعدُّ نموذج راش األ

راسة: ِّ
 ُمشكلة الد 

ال إتقان  ات بشكل عام، وفي  ِّياضيَّ
الر  الب في مادة 

ُّ
للط راس ي  ِّ

الد  حصيل  التَّ نتيجة وجود ضعف في ُمستوى  راسة  ِّ
الد   برزت ُمشكلة 

ً
ات  طالبا للعمليَّ ت 

الباحثة من خالل وجودها   بشكل خاص، حيث الحظت  األربع  ة  كما الحظت األساسيَّ الضعف،  ة هذا  االبتدائيَّ للمرحلة  ات  رياضيَّ مة  ِّ
 
كُمعل امليدان  في 

ات، والذي ينعكس سلًبا على أدائهم في املواد   لبة في مهارات هذه العمليَّ
َّ
ي ُمستوى الط ِّ

 
طة من تدن توس ِّ

ُ
مي املرحلة امل ِّ

 
ة األخرى التي تحتاج  شكوى ُمعل العلميَّ

ات الحسابيَّ  رح  –ة األربع )الجمع إلى إتقان للعمليَّ
َّ
رب  –الط  القسمة(. –الضَّ

ة، مثل دراسة العنزي ونذير  ِّياضيَّ
ات الر  الب في مهارات العمليَّ

ُّ
ي ُمستوى الط ِّ

 
راسات التي أثبتت تدن ِّ

(، حيث أظهرت 2016)كما أن هناك كثيًرا من الد 

ادس االبتدائي للمها ف السَّ ات كانت ُمنخفضة. نتائجها أن درجة اكتساب التالميذ في الصَّ ِّياضيَّ
نة مقرر الر  ضمَّ

ُ
ة امل  رات األساسيَّ

ة،    ( إلىGreg,2008أشار جريج ) ة األساسيَّ ف الثامن في الواليات املتحدة األمريكية في املهارات الحسابيَّ نة من طالب الصَّ ِّ
أن هناك ضعًفا لدى عي 

ية، ال سيما في عمليتي الضرب   ِّ
لبة عند دراستهم للجبر ولغيره من ،  والقسمةوأن مهاراتهم فيها ُمتدن 

َّ
وقد أسهم ذلك في خلق عديد من املشكالت لدى الط

ِّياضية قبل إتقانهم املهارات ال
لبة لتلك املوضوعات الر 

َّ
ِّياضية املتقدمة، وأن تلك املشكالت نبعت كنتيجة لدراسة الط

الزمة، حيث يصعب املوضوعات الر 

 (. 2017)في الشيخي،  تمكنين من تلك املهارات بالشكل املناسبتقديم دروس الجبر لطلبة غير م

ا  ة  الحسابيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  االبتدائيَّ املرحلة  ِّيجات 
خر  إتقان  ُمستوى  قياس  خاللها  من  يتمُّ  أداة  بناء  إلى  الحاجة  دعت  ملادة  لذلك  ة  ألساسيَّ

ات.  ِّياضيَّ
 الر 
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راسة: ِّ
 أسئلة الد 

ؤال  ق افتراضات نموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟السُّ ل: ما مدى تحقُّ  األوَّ

اني: ما مدى ُمطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟  
َّ
ؤال الث  السُّ

ة استجابة الفقرة؟ الث: ما معلمة الصعوبة للفقرة وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ
َّ
ؤال الث  السُّ

ة؟السُّ  هائيَّ ِّ
ابع: ما درجة القطع لالختبار املحكي بصورته الن   ؤال الرَّ

ات  ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
ؤال الخامس: ما ُمستوى إتقان خر  ة في مادة السُّ رب(؟ األساسيَّ رح، والقسمة، والضَّ

َّ
ِّياضيات )الجمع، والط

 الر 

راسة:  ِّ
 أهداف الد 

محكي   .1 اختبار  ة  بناء  نظريَّ باستخدام  ات  ِّياضيَّ
الر  مادة  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  االبتدائيَّ املرحلة  خريجات  إتقان  ُمستوى  يقيس  املرجع 

 استجابة الفقرة وفق نموذج راش.

ة استجابة الفقرة. .2 ة املبني وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ هائيَّ ِّ
 تحديد درجة القطع لالختبار بصورته الن 

ات. م  .3 ِّياضيَّ
ة في مادة الر  ات األساسيَّ ة للعمليَّ  عرفه ُمستوى إتقان خريجات املرحلة االبتدائيَّ

راسة:  ِّ
 أهمية الد 

فقرا  .1 معالم  ر  تحرُّ خالل  من  مة،  الس ِّ قياس  في  ة 
َّ
ق ِّ
والد  باملوضوعية  ع  يتمتَّ املرجع  محكي  اختبار  بناء  في  راسة  ِّ

الد  هذه  أهمية  درات  تكُمن 
ُ
ق من  ته 

ِّيجات املرحلة  
مي املادة في الكشف عن ُمستوى إتقان خر  ِّ

 
عل
ُ
درات املفحوصين من معالم الفقرة، ليصبح مرجًعا مل

ُ
ر ق ة  املفحوصين، وتحرُّ االبتدائيَّ

ة. ات األساسيَّ  للعمليَّ

ة  .2 ات األساسيَّ ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
راسة عن ُمستوى إتقان خر  ِّ

ِّياضيات. تكشف هذه الد 
 في مادة الر 

مي املادة. .3 ِّ
 
ستخدمة لدى ُمعل

ُ
دريسية امل ظر باألساليب التَّ راسة من خالل نتائجها في إعادة النَّ ِّ

ساعد هذه الد 
ُ
 ت

ع عل .4 ِّ
شج 

ُ
م فيها، كما ت

ُّ
عل ات في نهاية كل مرحلة للكشف عن ُمخرجات التَّ ِّياضيَّ

راسة لبناء اختبارات في مادة الر  ِّ
د هذه الد  ِّ

بناء اختبارات تقيس ى  ُتمه 

ات.  ِّياضيَّ
لبة في مواد أخرى غير الر 

َّ
 كفايات الط

 :حدود الدراسة

ة: حدود افيَّ راسة على  ديموغر ِّ
 اقتصرت الد 

ً
عليم في مدينة تبوك. طالبا ادس في املدارس الحكومية التابعة إلدارة التَّ ف السَّ  ت الصَّ

ة: حدود عليم بمنطقة تبوك بمركز إشراف مدينة تبوكمدارس املرحلة  مكانيَّ ابعة إلدارة التَّ ة )بنات( التَّ ة الحكوميَّ  .االبتدائيَّ

ة: حدود اني للعام  زمانيَّ
َّ
راس ي الث ِّ

راسة في الفصل الد  ِّ
 ه. 1440 -ه 1439تم تطبيق الد 

ة: ة )الجمع    حدود املوضوعيَّ ات األساسيَّ د يقيس مهارات العمليَّ ِّ
راسة على بناء اختبار محكي املرجع من نوع االختيار من ُمتعد  ِّ

رح    –اقتصرت الد 
َّ
 –والط

رب  ة استجابة الفقرة )نموذج راش –الضَّ حادي املعلم لنظريَّ
ُ
موذج أ ة. وعلى النُّ ات في املرحلة االبتدائيَّ ِّياضيَّ

 (.  القسمة( في مادة الر 

راسة: ِّ
 ُمصطلحات الد 

سبة إلى محك )ُمستوى أداء ُمطلق( دون الحاجة إلى ُمقارنة أدائه بأداء األفراد الختبار املحكي املرجع: ِّ
 
  هو االختبار الذي ُيستخدم في تقييم أداء الفرد بالن

ت وف  التعريف اإلجرائي:  (.129:  2007اآلخرين )عالم،   دَّ عِّ
ُ
ة ومحددة لبناء اختبار من نوع االختيار من هو مجموعة من الفقرات التي أ ًقا لخطوات علميَّ

ات   ِّياضيَّ
ة األربع في مادة الر  ة في املهارات الحسابيَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

د بأربعة بدائل ُيستخدم لقياس مهارات خر  ِّ
من خالل ُمقارنة أداء الفرد على ُمتعد 

د ُمسبًقا   )درجة القطع(.  هذا االختبار بُمستوى أداء ُمحدَّ

ة: ات األساسيَّ رب، والقسمة(.   العمليَّ رح، والضَّ
َّ
ات، وهي: )الجمع، والط ِّياضيَّ

ة األربع في الر  ات الحسابيَّ  ُيقصد بها العمليَّ

ة الستجابة للفقرة: أ   نظريَّ ية  ِّ
ؤ بأداء األفراد )أو تفسير أدائهم( في ضوء خاص  نبُّ ة التي تفترض إمكانية التَّ ى هي النظريَّ سمَّ

ُ
و خصائص مميزة لهذا األداء ت

مات  مات تكُمن خلف استجابات الفرد لبنود االختبار )سليمان ومراد, Traitsالس ِّ  (.224: 2002، وهي تفترض وجود واحد أو أكثر من هذه الس ِّ

حادي املعلمة نموذج راش  
ُ
موذج أ هتم بتحديد موقع الفقرة االختبارية على سلم ، وقد اقترحه جورج راش، ويOne – parameter Model: ُيطلق عليه النُّ

درة الفرد باختبار معين على نفس متصل الفقرات )عالم، 
ُ
 (. 699: 2015صعوبة لجميع الفقرات التي تشكل االختبار، كما يهتم بتدريج ُمستويات ق

راسة: ِّ
 ُمجتمع الد 

راسة من جميع   ِّ
ن ُمجتمع الد   تكوَّ

ً
ادس  طالبا ف السَّ راس ي  ت الصَّ ِّ

ة للعام الد  املدارس الحكوميَّ ة  1440-ه  1439بمدينة تبوك في  ه حسب إحصائيَّ

 . ( مدرسه108( طالبة بواقع )5242ن )إدارة تعليم تبوك والبالغ عدده
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راسة:  ِّ
نة الد  ِّ

 عي 

( من  راسة  ِّ
الد  نة  ِّ

عي  نت   من  (  205تكوَّ
ً
االبتدائيطالبا السادس  الصف  نة  ت  ِّ

العي  اختيار  وتمَّ  في ،  ن  ُمبيَّ هو  كما  ة  العنقوديَّ ة  العشوائيَّ بالطريقة 

 (. 1الجدول رقم )

 عينة الدراسة :(1جدول )

نة الكلية  العدد اسم املدرسة  م ِّ
سبة املئوية من العي  ِّ

 
 الن

 % 10,73 22 أروى بن أنيس  1

امنة عشرة  2 ة الثَّ  % 18 37 االبتدائيَّ

اسعة عشرة  3 ة التَّ  % 21,95 45 االبتدائيَّ

الثون  4 الثة والثَّ ة الثَّ  % 49 101 االبتدائيَّ

 % 100 205 املجموع 

راسة:  ِّ
ة الد   منهجيَّ

ا لجمع البيانات بواسطة اختبار محكي تمَّ تحليله إحصا حليلي الذي يستخدم أسلوًبا مسحيًّ راسة املنهج الوصفي التَّ ِّ
فق  اعتمد في هذه الد  ا بما يتَّ ئيًّ

راسة. مع أسئلة وأهداف  ِّ
 الد 

راسة:  ِّ
 أداة الد 

مهارات   يقيس  املرجع  محكي  اختبار  بناء   تمَّ 
ً
مادة طالبا في  والقسمة(  رب،  والضَّ رح، 

َّ
والط )الجمع،  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ في  ادس  السَّ ف  الصَّ ت 

ت صياغة ) ات وفق نظرية استجابة الفقرة باستخدام نموذج راش، حيث تمَّ ِّياضيَّ
د بأربعة بدائل لكل فقرة، ولكل ( فقرة من نوع اال 45الر  ِّ

ختيار من ُمتعد 

 فقرة إجابة واحدة صحيحة. 

 بناء األداة: 

 تحديد الغرض من االختبار وهو قياس مهارات ال •
ً
ة )الجمع طالبا ات األساسيَّ رح  –ت في العمليَّ

َّ
رب  –الط ات.  –الضَّ ِّياضيَّ

 القسمة( في مادة الر 

حتوى الذي يقيسه االختبار   •
ُ
ة )الجمع تحديد امل ات األساسيَّ ن العمليَّ رح  –الذي يتضمَّ

َّ
رب(.  –القسمة  –الط  الضَّ

)الجمع    • ة  األساسيَّ ات  العمليَّ على  تحتوي  التي  الدروس  رح    –تحديد 
َّ
رب    –الط ابع،    –الضَّ الرَّ ف  الصَّ من  لكل  ات  ِّياضيَّ

الر  كتب  في  القسمة( 

اني
َّ
ل والث راسيين األوَّ ِّ

ادس االبتدائي للفصلين الد   .والخامس, والسَّ

األربع،  • ات  العمليَّ من  عملية  لكل  السلوكية  األهداف  املكررة   صياغة  األهداف  حذف  ُمراعاة  مع  املادة  ومشرفات  بمعلمات  باالستعانة  وذلك 

ة.  واألهداف  التي تحتوي مهارة غير أساسيَّ

 بناء جدول مواصفات حسب عدد األهداف وُمستوى كل هدف.   •

لية على بناء فقرات االختبار استناًدا إلى األهداف السلوكية التي تمَّ إعدادها، حيث اشتمل االختبار في صو  • فقرة من فقرات االختيار من  45رته األوَّ

د بأربعة بدائل، لكل فقرة بديل صحيح واحد فقط، مع األخذ باالعتبار األسس واملعايير الفنية في صياغة هذه الفقرات.  ِّ
 ُمتعد 

و  • القياس  تخصص  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املحكمين  من  عدد  على  األولية  صورته  في  االختبار  مناهج وطرق  تمَّ عرض  وتخصص  التقويم 

ات وطلب منهم إبداء رأيهم في مدى ارتباط الفقرات للهدف السلوكي املتعلق بها، وضوح وسالمة الصياغة اللغوية ِّياضيَّ
وإبداء أي  تدريس ومعلمي الر 

 مالحظات يرونها مناسبة من خالل االستبيان املعد للتحكيم.  

موعة من االقتراحات واملالحظات التي بناًء عليها جرى تعديل بعض الفقرات بحيث يصبح االختبار جاهًزا  تمَّ األخذ بآراء املحكمين، حيث قدموا مج •

 للتطبيق امليداني.

 إعداد ورقة تعليمات لالختبار وورقة نموذج اإلجابة.  •

لي لالختبار:   التجريب والتطبيق األوَّ

ة ) ليَّ لحق رقم )( فقرة.  45تمَّ تطبيق االختبار بصورته األوَّ
ُ
راسة بلغ عددهن  5امل ِّ

نة الد  ِّ
ة من خارج عي  نة استطالعيَّ ِّ

طالبة،    40( يوضح ذلك على عي 

 حيث انحصر الغرض من التطبيق على تحديد الزمن الذي تستغرقه ال
ً
ت في اإلجابة عن فقرات االختبار، والتعرف على ُمستوى صعوبة الفقرات طالبا

الصي التمييزية، ومدى وضوح  درتها 
ُ
ببرنامج  وق ت االستعانة  تمَّ للفقرات، حيث  اللغوية  تمَّ تحديد ITMANاغة  لي لالختبار  األوَّ التطبيق  ، وباالعتماد على 

  (.2( دقيقة، وتم حساب ُمعامالت الصعوبة والتمييز للفقرات كما في الجدول رقم )45الزمن املناسب لالختبار بواقع )
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 ُمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار للعينة الستطالعية  : (2جدول )

 ُمعامل  رقم الفقرة 

 الصعوبة 

 ُمعامل 

 التمييز

ُمعامل   رقم الفقرة 

 الصعوبة 

  ُمعامل رقم الفقرة  ُمعامل التمييز

 الصعوبة 

 ُمعامل التمييز

1 0,80 0,51 16 0,73 0,26 31 0,70 -0,01 

2 0,76 0,25 17 0,66 -0,02 32 0,60 0,30 

3 0,70 0,38 18 0,65 0,26 33 0,55 0,32 

4 0,79 0,24 19 0,72 0,38 34 0,66 0,21 

5 0,70 0,22 20 0,77 0,39 35 0,57 0,33 

6 0,50 0,33 21 0,67 0,22 36 0.57 -0,21 

7 0,50 0,38 22 0,60 0,41 37 0,80 0,27 

8 0,55 0,34 23 0,80 0,28 38 0.77 -0,38 

9 0,73 -0,08 24 0,79 0,44 39 0.77 0,44 

10 0,77 0,56 25 0,50 0,22 40 0,79 0,30 

11 0,75 0,38 26 0,65 0,29 41 0,80 0,20 

12 0,79 0,34 27 0,80 0,37 42 0,52 0,45 

13 0,70 0,44 28 0,50 0,34 43 0,52 0,39 

14 0,75 0,48 29 0,57 0,23 44 0,65 0,20 

15 0,57 0,37 30 0,62 0,48 45 0,30 0,22 

عامل الصعوبة  
ُ
عامل التمييز  0,80 أعلى قيمة مل

ُ
 0,56 أعلى قيمة مل

عامل الصعوبة 
ُ
عامل التمييز 0,30 أقل قيمة مل

ُ
 0,38- أقل قيمة مل

عامالت الصعوبة  
ُ
ط الحسابي مل ِّ

توس 
ُ
عامالت التمييز 0.68 امل

ُ
ط الحسابي مل ِّ

توس 
ُ
 0,28 امل

ضح من   )يتَّ رقم  )2الجدول  بين  تراوحت  االستطالعية  نة  ِّ
للعي  املرجع  االختبار محكي  نموذج  في  الصعوبة  ُمعامالت  أن  ط  0,80و  0,30(  بُمتوس ِّ  )

موذج بين )0,68حسابي قدره ) ط حسابي قدره )0,56و  0,38-(، بينما تراوحت قيم ُمعامالت التمييز في نفس النُّ (، وقد تم حذف خمس  0,28( بُمتوس ِّ

 (. 285: 2014(، وتم االحتفاظ بباقي الفقرات بناء على املعايير اإلحصائية التي ذكرها عودة )38-36 -31-17 -9ت تمييزهن بالسالب )فقرا 

1. ( بين  يتراوح  التي ُمعامل تمييزها  أعلى من )0,39  -0,20الفقرة  التي ُمعامل تمييزها  تمييز مقبول وينصح بتحسينها، والفقرات  عتبر 0,39( ذات 
ُ
ت  )

 ( تكون مقبولة.0,20فقرة جيدة التمييز, بمعنى عام الفقرات أعلى من )

 ( تكون مقبولة وينصح االحتفاظ بها.0,80 -0,20الفقرات التي ُمعامل صعوبتها يتراوح بين ) .2

عادلة كرونباخ ألفا )
ُ
، حيث بلغ ُمعامل Spss( باستخدام برنامج Cronbach Alphaكما تمَّ استخراج ُمعامل ثبات االتساق الداخلي لالختبار وفقا مل

راسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 0,91الثبات  ِّ
 ، وهذا يعني أن أداة الد 

ة )جمع البيانات( هائيَّ ِّ
 :تطبيق الختبار بصورته الن 

ن من   كوَّ
ُ
وامل ة،  هائيَّ ِّ

الن  بصورته  االختبار  إعداد  تمَّ  أن  تمَّ وضع    40بعد  املدارس فقرة،  ُمديرات  التنسيق مع  وتمَّ  لتطبيقه،  ناسبة 
ُ
امل عليمات  التَّ

مات املادة لتحديد موعد وآلية تطبيق االختبار.  ِّ
 
 وُمعل

راسة البالغ عددهن ) ِّ
نة الد  ِّ

 ( 205تمَّ تطبيق االختبار على عي 
ً
راسة. طالبا ِّ

نة الد  ِّ
 ت في املدارس التي تمَّ تحديدها لعي 

ا. Excel، وتفريغ البيانات في ملف تمَّ تصحيح أوراق اإلجابة عالجتها إحصائيًّ
ُ
 تمهيًدا مل

 صدق وثبات األداة:

حتوى واألسئلة على املحكمين، أصحاب الخبرة واالخت
ُ
حتوى(، وذلك من خالل عرض األهداف وامل

ُ
د من صدق االختبار )صدق امل

ُّ
أك صاص،  تمَّ التَّ

وفًق  االختبار  فقرات  على  الالزمة  التعديالت  االختبار  وإجراء  ثبات  تقدير  تم  فقد  الثبات  أما  املحكمين.  واقتراحات  آلراء  بصورته االمبريقيا  التجريبي   :

ة وفق نموذج راش باستخدام برنامج  هائيَّ ِّ
 (، وهو ثبات عاٍل.82، حيث بلغ الثبات )Bilog–MG3الن 

ة:  األساليب اإلحصائيَّ

حليل العاملي االستكشافي للكشف عن  • حادية الُبعد بواسطة برنامج الالتَّ
ُ
 .   spssأ

ة باستخدام برنامج ) • نة االستطالعيَّ ِّ
 (. ITMMANاستخراج ُمعامالت الصعوبة والتمييز للعي 

ة استجابة الفقرة باستخدام برنامج  •  .Bilog–MG3استخراج ُمعامل الصعوبة وفًقا نموذج راش لنظريَّ
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الداخلي لالختبار وف • االتساق  عادلة كرونباخ ألفا )حساب ُمعامل ثبات 
ُ
الثبات ،  ,Spss( باستخدام برنامج  Cronbach Alphaًقا مل وحساب ُمعامل 

 .Bilog–MG3بواسطة برنامج  االمبريقي

نة البحث مع نموذج راش.  • ِّ
طابقة بيانات عي 

ُ
 استخدام مربع كاي مل

طات الحسابية واالنحرافات املعيارية بواسطة برنامج  • توس ِّ
ُ
 . spssاستخدام امل

ط بين  للفرق  اإلحصائية الداللة عن  للكشف( T) اختبار تخداماس • رجات ُمتوس ِّ  . Spss برنامج بواسطة  الدَّ

 النتائج وتفسيرها: 

ق افتراضات نموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟  ل: ما مدى تحقُّ ؤال األوَّ  السُّ

ة الُبعد    .1 حاديَّ
ُ
 : Unidimensionalityافتراض أ

)تمَّ   العاملي  حليل  التَّ باستخدام  االفتراض  هذا  من  ق  حقُّ برنامج  Factor Analysisالتَّ خالل  من   )SPSS   ة ئيسيَّ الرَّ املكونات  طريقة  باستخدام 

(principle Component Analysis( رقم  الجدول  ويظهر   ،)3( الكامن  الجذر  قيم   )Eigen Values( ر  فس ِّ
ُ
امل التباين  (  Explained Variance( ونسب 

اني. 
َّ
ل على العامل الث  للعوامل األربعة األولى وناتج قسمة الجذر األوَّ

 (: قيم الجذر الكامن ونسب التباين املفسر للعوامل األربعة وناتج قسمة الجذر األول على العامل الثاني 3جدول )

ت الـ 3ُنالحظ من الجدول رقم )
َّ
ل تخط ر للعامل األوَّ فس ِّ

ُ
حادية الُبعد، كما أن قسمة الجذر الكامن للعامل  كمؤشر على    %20( أن قيمة التباين امل

ُ
أ

ساوي )
ُ
اني نجدها ت

َّ
ل على الجذر الكامن للعامل الث حادي الُبعد، 2(، وهي نسبة تزيد على العيار )3‚209األوَّ

ُ
اني للحكم على االختبار أنه أ

َّ
(، وهو املؤشر الث

حقَّ  إذا  الُبعد  حادية 
ُ
أ لشرط  ًقا  ِّ

ُمحق  االختبار  ُيعتبر  املؤشرين )أبو فودة حيث  أحد  الجذور 2016  ،ق  تمثيل  الُبعد من خالل  حادية 
ُ
أ افتراض  ز  ويتعزَّ  .)

ا باستخدام برنامج ) ن 1( أو مخطط سكري، الذي يظهر في الشكل رقم )Scree Plot( بما ُيعرف باختبار فحص العوامل )SPSSالكامنة بيانيًّ (، والذي بيَّ

ز ب ل يتميَّ حادية الُبعد لبيانات االختبار. أن الجذر الكامن األوَّ
ُ
 شكل واضح عن الجذر الكامن لبقية العوامل، وهذا مؤشر أيًضا على أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حليل العاملي  :(1شكل ) صة من التَّ
َ
ستخل

ُ
 مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل امل

 

 

سبة املئوية  الجذر الكامن  العامل  ِّ
 
 الن

ر  ِّ
فس 
ُ
 التباين امل

سبة املئوية  ِّ
 
للتباين الن

ر التراكمي  ِّ
فس 
ُ
 امل

الجذر  الكامن  األول 

الجذر  الكامن  الثاني
 

ل   3‚209 21‚741 21‚741 8‚696 األوَّ

اني  28‚516 6‚775 2‚710 الثَّ

الث  34‚405 5‚889 2‚356 الثَّ
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 :    Local Independenceافتراض الستقالل املوضعي  .2

ا؛ أي إن املفحوص على فقرة ما ال  ينص هذا االفتراض على   ة عن بعضها إحصائيًّ
َّ
ختلفة في االختبار ُمستقل

ُ
أن استجابات املفحوصين للفقرات امل

الفقرة األخرى. ويذكر هامبلتون وسومينثان بأدائه على  إيجاًبا  ر سلًبا وال 
َّ
افتراض االستقالل (  Hambleton&Swaminathan ,1985:22-25)  يتأث أن 

ق افتراض االستقالل املاملوضعي ُيكا ِّ
ة الُبعد في املقياس، فإن املقياس ُيحق  حاديَّ

ُ
ق افتراض أ ة الُبعد، ويعني أنه إذا تحقَّ حاديَّ

ُ
 وضعي.فئ افتراض أ

رعة: .3 ر من السُّ حرُّ  افتراض التَّ

درتهم، وليس إلى تأثير
ُ
د أن عدم إجابة األفراد عن فقرات االختبار يعود إلى انخفاض ق

ُّ
أك رعة في اإلجابة عن طريق إعطائهم الوقت   تمَّ التَّ عامل السُّ

 الكافي لهم أثناء تطبيق االختبار.

اني: ما مدى ُمطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟ 
َّ
ؤال الث  السُّ

 ُمطابقة األفراد لنموذج راش: .1

راسة ) ِّ
ة باستجابات أفراد الد   (  205تمَّ إدخال البيانات الخاصَّ

ً
حليل    Bilog–MG3( فقرة على برنامج  40ت عن فقرات االختبار )طالبا ونتج عن التَّ

( كاي  مربع  إحصائي  خالل  )𝑋2من  الداللة  ُمستوى  عند   )0.01( ُمطابقة  عدم  اإلحصائ3(  الداللة  قيمة  كانت  راش، حيث  لنموذج  أفراد  ملقدار (  ية 

ة ثانية بعد 202(؛ لذا تمَّ حذف استجاباتهم واإلبقاء على استجابات )0.01االحتمالية أقل من ) حليل مرَّ ( طالبة بعد التحقق من ُمطابقتهن من خالل التَّ

 الحذف.

 ُمطابقة الفقرات لنموذج راش: .2

حليل للبيانات بواسطة برنامج  ت إعادة التَّ ( 𝑋2خالل إحصائي مربع كاي )الختبار مدى ُمطابقة فقرات االختبار لنموذج راش من  Bilog –MG3تمَّ

حليل عدم ُمطابقة 0.01عند ُمستوى الداللة ) كما في  (،38، 34، 32، 26، 16، 11, 7, 3فقرات، وهي الفقرات ذات األرقام التسلسلية ) 8(، ونتج عن التَّ

الداللة اإلح  (4الجدول رقم ) أقل من )حيث كانت قيمة  حليل 0.01صائية ملقدار االحتمالية  التَّ إعادة  ت  تمَّ الفقرات، وبعد ذلك    (؛ لذا تم حذف هذه 

 ( فقرة لنموذج راش.32ُمطابقة جميع الفقرات املتبقية )ونتج عن ذلك 

 ُمطابقة فقرات الختبار لنموذج راش : (4جدول )

 ُمستوى الدللة  (𝑿𝟐قيمة )  الفقرة رقم  ُمستوى الدللة  (𝑿𝟐قيمة )  رقم الفقرة 

1 2,4 0,794 21 1,3 0,939 

2 1,3 0,970 22 4.8 0,567 

3 18,6 0,002 23 1,8 0,936 

4 6,6 0,159 24 1,8 0,872 

5 6,5 0,259 25 3,3 0,655 

6 2,7 0,746 26 18,8 0,008 

7 18,6 0,002 27 5,5 0,361 

8 7,5 0,186 28 6,8 0,239 

9 2,6 0,757 29 6,8 0,395 

10 1,9 0,856 30 2,9 0,577 

11 21,3 0,0007 31 4,4 0,623 

12 3,6 0,733 32 18,1 0,006 

13 1,7 0,944 33 3,9 0,569 

14 6,4 0,271 34 18,5 0,007 

15 1,9 0,924 35 10,9 0,053 

16 20,5 0,001 36 8,6 0,198 

17 8,0 0,153 37 2,8 0,837 

18 10,2 0,116 38 15,5 0,008 

19 2,2 0,897 39 5,8 0,324 

20 9,5 0,146 40 2.1 0,910 

ن في صورته ال ات وفق نموذج راش يتكوَّ ِّياضيَّ
ة في الر  ات األساسيَّ عتمدة  وبذلك تمَّ الحصول على اختبار محكي املرجع يقيس مهارات العمليَّ

ُ
ة امل هائيَّ ِّ

ن 

 ( فقرة. 32من )
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ة الفقرة؟  الث: ما معلمة الصعوبة للفقرة وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ
َّ
ؤال الث  السُّ

 . التالي كما في الجدول   Bilog –MG3علمة الصعوبة للفقرة والخطأ املعياري لتقدير املعلمة من خالل برنامج تم تقدير م

 قيم معلمة الصعوبة للفقرة والخطأ املعياري : (5جدول )

 للصعوبة الخطأ املعياري  الصعوبة  الفقرة  رقم  للصعوبة الخطأ املعياري  الصعوبة  رقم الفقرة 

1 -2,228 0,303 17 -1,101 0,269 

2 -0,792 0,263 18 0,584 0,262 

3 -2,413 0,312 19 1,598 0,290 

4 -0,984 0,265 20 1,467 0,286 

5 -0,101 0,271 21 -2,431 0,312 

6 -1,465 0,279 22 2,428 0,333 

7 -2,228 0,303 23 2,773 0,348 

8 -0,906 0,263 24 1,826 0,296 

9 0,025 0,258 25 1,554 0,258 

10 0,776 0,265 26 0,136 0,258 

11 1,510 0,290 27 -1,943 0,288 

12 -0,234 0,261 28 2,834 0,352 

13 -1,990 0,293 29 0,583 0,270 

14 -0,049 0,261 30 1,920 0,297 

15 0,098 0,265 31 1,643 0,285 

16 -0,793 0,269 32 1,173 0,278 

ط الحسابي والحد األدنى والحد األعلى لتقديرات معالم الفقرة كما في الجدول رقم) وقد توس ِّ
ُ
 ( 6تمَّ حساب امل

ط الحسابي الحد األدنى والحد األعلى لتقديرات معالم الفقرة : (6جدول ) ِّ
توس 

ُ
 امل

 0,258 الحد األدنى للخطأ  2,431- الحد األدنى للصعوبة 

 0,352 الحد األعلى للخطأ  2,834 والحد األعلى للصعوبة 

ط الحسابي  توس ِّ
ُ
ط الحسابي  0,344 امل توس ِّ

ُ
 0,282 امل

( رقم  الجدول  من  ضح  )6يتَّ بين  تراوحت  قد  الصعوبة  معلمة  قيمة  أن  ــــــــ  2,431-(  ــــــ ــــــ )2,834ــ ط حسابي  بُمتوس ِّ الخطأ  0,344(  قيم  وتراوحت   ،)

ـــــ 0,258)املعياري ملعلمة الصعوبة بين  ــــــ ــــــ ــــــ ط حسابي )0,352ــــ  (.0,282( بُمتوس ِّ

ة؟  هائيَّ ِّ
ابع:ما درجة القطع لنموذج الختبار بصورته الن  ؤال الرَّ  السُّ

لنموذج   االختبار  لفقرات  استجاباته  بُمطابقة  ع  يتمتَّ الذي  االختبار  ونموذج  القطع(  )درجة  باملحك  قة  ِّ
 
تعل

ُ
امل للنتائج  سبة  ِّ

 
نماذج  بالن كأحد  راش 

 
ُ
وامل الفقرة،  استجابة  ة  نظريَّ وفق  بناؤه  تمَّ  الذي  املرجع  تحصيلي محكي  اختبار  إلى  لنا  توصَّ ما  بعد  فإنه  للفقرة،  استجابته  ة  )نظريَّ ن من  ( فقرة 32كوَّ

ع بدالالت صدق وثبات م ة الذي يتمتَّ ات األساسيَّ عتمدة لقياس مهارات العمليَّ
ُ
ة امل هائيَّ ِّ

فق مع متطلبات نموذج راش، تبقى بصورته الن  قبولة، ومعايير تتَّ

ف كأحد الطرق التحكيمية التي تتمركز حول االختبار، حيث  Angoff Methodدرجة القطع لهذا االختبار، لذلك تم اختيار طريقة أنجوف ) ( التي ُتصنَّ

ات ويعملون في املرحل ِّياضيَّ
مي مادة الر  ِّ

 
ة )ثمانية من ُمعل راسيَّ ِّ

لب منهم تعبئة تمَّ تعيين مجموعة من املحكمين الُخبراء في ُمحتوى املادة الد 
ُ
ة(، وط ة االبتدائيَّ

 استبانة تقدير درجة القطع.  

رت بـ)ومن  ِّ
د 
ُ
باع خطوات تحديد درجة القطع وفق طريقة أنجوف تمَّ تحديد درجة القطع التي ق ِّ

ح ذلك.  7والجدول رقم )، ( درجة21خالل ات  ِّ
 ( ُيوض 

 تقدير آراء املحكمين وفق طريقة أنجوف لتحديد درجة القطع: (7جدول )

م   أرقام الفقرات  ِّ
 
حك

ُ
امل

ل   األوَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

اني
َّ
 الث

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

الث
َّ
 الث

ابع  م الرَّ ِّ
 
حك

ُ
م   امل ِّ

 
حك

ُ
امل

 الخامس 

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

ادس   السَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

ابع  السَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

امن 
َّ
 الث

1)  0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,88 0,9 

2)  0,6 0,85 0,8 0,6 0,7 0,85 0,9 0,8 

3)  0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,88 0.8 

4)  0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8   0,7 

5)  0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 

6)  0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,65 

7)  0,9 0,7 0,8 0.8 0,7 0,75 0,8 0,8 
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8)  07 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 

9)  0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,65 0,6 0,7 

10)  0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 

11)  0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 

12)  0,85 0,9 0,6 0,8 0,8 0,7 0,75 0,7 

13)  0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

14)  0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

15)  0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 

16)  0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 

17)  0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

18)  05 0,55 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

19)  0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

20)  0,8 0,6 0,85 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

21)  0,9 0.9 0,9 0,9 0.9 0,9 0,95 0,95 

22)  0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,85 0,6 

23)  0.5 0.6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

24)  0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

25)  0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 06 0,6 0,6 

26)  0,6 0,65 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

27)  0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 

28)  0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,85 0,6 0,8 

29)  0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 

30)  0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

31)  0,6 0,8 0.5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 

32)  0,55 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,7 

 22 21 22 22 22 23 21 22 املجموع  

 21=   درجة القطع 

( ِّياضيات 
الر  مادة  في  ة  األساسيَّ ة  الحسابيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  البتدائيَّ املرحلة  ِّيجات 

خر  إتقان  ُمستوى  ما  الخامس:  ؤال  رح، السُّ
َّ
والط الجمع، 

رب(؟  والقسمة، والضَّ

طالبة   لكل  الكلية  رجات  الدَّ تمَّ حساب  ؤال  السُّ الحسابية لإلجابة عن هذا  ات  العمليَّ مهارات  مهارة من  في كل  باالختبار، وكذلك حساب درجاتها 

 
َّ
رب، والقسمة(. )الجمع، والط  رح، والضَّ

ط الح توس ِّ
ُ
ِّياضيات تمَّ حساب امل

ات الحسابية في مادة الر  ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
واالنحراف سابي  وللكشف عن ُمستوى إتقان خر 

 املعياري لدرجات ال
ً
 (. 8ت الكلية على االختبار كما في الجدول رقم )طالبا

ط الحسابي والنحراف املعياري لدرجات ال: (8جدول ) ِّ
توس 

ُ
 امل

 
 ت الكلية على الختبار طالبا

نة  الكلي  ِّ
ط الحسابي  حجم العي  توس ِّ

ُ
 االنحراف املعياري  امل

205 18‚17 3,450 

ضح من   )يتَّ رقم  لل8الجدول  الكلية  رجات  الدَّ ط  ُمتوس ِّ أن   ) 
ً
)طالبا بلغ  االختبار  )17‚18ت على  املعياري  واالنحراف  درجة  3‚45(،  من  أقل  وهي   ،)

بلغت ) التي  ال  21القطع  ط درجات  بين ُمتوس ِّ للفرق  الداللة اإلحصائية   درجة(، وللكشف عن 
ً
اختبات على االختبار  طالبا تمَّ استخدام  القطع  ر  ودرجة 

(T )( تائج كما في الجدول رقم  (. 9والنَّ

ط درجات ال(T)اختبار : (9جدول ) ِّ
 لحساب الفرق بين ُمتوس 

 
 ت على الختبار ودرجة القطعطالبا

 

 

ضح من الجدول رقم ) ا عند ُمستوى )( أن الفرق بين 9يتَّ ِّيجات على االختبار ودرجة القطع دالٌّ إحصائيًّ
ط درجات الخر   (. 0‚05ُمتوس ِّ

 

ط الفروق  ُمستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  الكلي   ُمتوس ِّ

15,851 204 0,00 3,820 
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ة في ِّيجات املرحلة البتدائيَّ
 : كل مهارة  وللكشف عن ُمستوى إتقان خر 

 لقطع من خالل املحكمين  كالتالي :كل مهارة ثم تحديد درجة ا  تمَّ تحديد أسئلة 

درجات(، ثم   5(، وتمَّ تحديد درجة القطع من خالل املحكمين، وبلغت درجة القطع )1و  2و  3و  4و  5و  6و  28و  30وهي )  أسئلة،  8وعددها    مهارة الجمع

ِّيجات على هذه األسئلة.
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 حساب امل

رح
َّ
رح، وعددها  مهارة الط

َّ
(، وتمَّ تحديد درجة القطع من خالل املحكمين، وبلغت درجة  7و 8و 9و 10و  11و 32أسئلة وهي ) 6تمَّ تحديد أسئلة مهارة الط

ِّيجات على هذه األسئلة.  4القطع )
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 درجات(، ثم حساب امل

(، وتمَّ تحديد درجة القطع من  12و  13و  14و  15و  16و  17و  18و  19و  29و 31أسئلة، وهي: )  10ارة الضرب وعددها  تمَّ تحديد أسئلة مه  مهارة الضرب

ِّيجات على هذه األسئلة. 7خالل املحكمين، وبلغت درجة القطع )
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 درجات(، ثم تمَّ حساب امل

أسئ  مهارة القسمة القسمة، وعددها  تمَّ تحديد  )  8لة مهارة  القطع من خالل  20و  21و  22و  23و  24و  25و  26و  27أسئلة وهي:  (، وتمَّ تحديد درجة 

القطع ) ل  5املحكمين، وبلغت درجة  املعياري  الحسابي واالنحراف  ط  توس ِّ
ُ
امل ِّيجات على هذه األسئلة  درجات(، ثم  حساب 

الخر  والنتائج كما في  .درجات 

 (. 10الجدول رقم )

ِّيجات على : (10جدول )
ط الحسابي والنحراف املعياري لدرجات الخر  ِّ

توس 
ُ
 كل مهارة : امل

ط الحسابي  حجم العينة  مهارة توس ِّ
ُ
 االنحراف املعياري  امل

 0,984 5,13 205 الجمع 

 0,923 3,89 205 الطرح

 1,756 4,91 205 الضرب 

 1‚422 3‚25 205 القسمة 

( رقم  الجدول  ضح من  أن  10يتَّ  )( بلغ  الجمع  أسئلة مهارة  ِّيجات على 
للخر  رجات  الدَّ ط  )5‚13ُمتوس ِّ املعياري  واالنحراف  تجاوزت  0‚984(،  وقد   ،)

ِّيجات على أسئلة مهارة الطرح بلغ )درجات(،  5درجة القطع التي بلغت )
رجات للخر  ط الدَّ (، وهي 0‚923(، واالنحراف املعياري )3‚89كما يتضح  أن ُمتوس ِّ

ِّيجات على أسئلة مهارة الضرب بلغ )  4لقطع التي بلغت )أقل من درجة ا 
رجات للخر  ط الدَّ (، 1,756(، واالنحراف املعياري )4‚91درجات(، كما أن ُمتوس ِّ

( بلغت  التي  القطع  درجة  من  أقل  )  7وهي  بلغ  القسمة  مهارة  أسئلة  على  ِّيجات 
للخر  رجات  الدَّ ط  ُمتوس ِّ أن  يتضح  كذلك  واالنحراف 3‚25درجات(،   ،)

ط درجات ا   درجات(،  4(، وهي أقل من درجة القطع التي بلغت )1‚ 422املعياري ) ِّيجات على أسئلة وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفرق بين ُمتوس ِّ
لخر 

تائج كما في الجدول رقم )Tتمَّ استخدام اختبار )لكل مهارة  ودرجة القطع  مهارات العمليات األساسية   (. 11(، والنَّ

ط   (Tختبار ) ا : (11جدول ) ِّ
 ودرجة القطع درجات الخريجات على أسئلة مهارات العمليات األساسية  لحساب للفرق بين ُمتوس 

 املهارة  Tقيمة  الحرية  درجات  مستوى الداللة  متوسط الفروق 

 الجمع  1,197 204 0,057 0,132

 الطرح 1,665 204 0,097 0,107

 الضرب  17,060 204 0,00 2,093

 القسمة  17,637 204 0,00 1,751

ضح من الجدول رقم ) ا عند ُمستوى )11يتَّ ِّيجات على مهارة الجمع ودرجة القطع غير دالة إحصائيًّ
ط درجات الخر  كما  (.0‚05( أن الفرق بين ُمتوس ِّ

عند   ا  إحصائيًّ دال  غير  القطع  ودرجة  رح 
َّ
الط مهارة  على  ِّيجات 

الخر  درجات  ط  ُمتوس ِّ بين  الفرق  )أن  درجات   أما(.0‚05ُمستوى  ط  ُمتوس ِّ بين  الفرق 

ا عند ُمستوى ) ِّيجات على مهارة الضرب ودرجة القطع دالٌّ إحصائيًّ
ِّيجات على مهارة القسمة ودرجة    كذلك    (.0‚ 05الخر 

ط درجات الخر  الفرق بين ُمتوس ِّ

ا عند ُمستوى )  (. 0‚05القطع دالٌّ إحصائيًّ

تائج وتفسيرها:  ص النَّ
َّ
 ُملخ

ل إلى الكامن األوَّ الجذر  أن قيم  تعامد 
ُ
دوير امل ة والتَّ ئيسيَّ نات الرَّ ِّ

كو 
ُ
امل حليل العاملي لالختبار باستخدام  اني   أظهرت نتائج التَّ

َّ
الث الكامن  قيم الجذر 

ة الُبعد تحقَّ 2كانت أعلى من ) حاديَّ
ُ
ده استخدام ما  (؛ مما ُيشير إلى وجود سمة سائدة للمقياس؛ لذا ُيمكن القول إن افتراض أ

َّ
ق في املقياس، وهذا ما أك

اني   PlotScreeُيعرف بمخطط سكري  
َّ
ل إلى الجذر الكامن للعامل الث ن أن الجذر الكامن للعامل األوَّ ة الُبعد لالختبار، حيث تبيَّ حاديَّ

ُ
ق افتراض أ في تحقُّ

 كانت عالية. 
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ة  ق افتراضيَّ اني تحقُّ
َّ
ر الث ِّ

 
ؤش

ُ
تائج كذلك امل ل أكثر منأظهرت النَّ ر للعامل األوَّ فس ِّ

ُ
باُين امل ة الُبعد وهو قيمة التَّ حاديَّ

ُ
، وبما أن هذا االفتراض قد %20أ

 
َّ
ُمستقل االختبار  في  ختلفة 

ُ
امل للفقرات  املفحوصين  استجابات  إن  أي  املوضعي؛  االستقالل  افتراض  ق  ِّ

ُيحق  االختبار  فإن  لالختبار  ق  بعضها تحقَّ عن  ة 

ا، وبذل فق مع دراسة )حمادنة, البعض إحصائيًّ راسة، وهذا يتَّ ِّ
ة االستجابة للفقرة في بيانات الد  ق افتراضات نظريَّ  (.  2009ك تحقُّ

ة استجابة الفقرة، وفي ضوء نتائج ت قة بُمطابقة االستجابات عن فقرات االختبار لنموذج راش وفق نظريَّ ِّ
 
تعل

ُ
تائج امل نت النَّ حليل استجابات  كما بيَّ

ت ب205)
ً
ت، واإلبقاء على )3؛ فقد تم حذف استجابة )Bilog –Mg3استخدام برنامج  ( طالبا

ً
ا فيما 202( طالبا ق من ُمطابقتهن، أمَّ حقُّ التَّ ( طالبة بعد 

( عند ُمستوى 𝑋2، ومن خالل إحصائي مربع كاي )Bilog –Mg3( فقرة باستخدام برنامج  40يخصُّ ُمطابقة الفقرات لنموذج راش فقد نتج عن تحليل )

 ( فقرة.  32فقرات، حيث تمَّ حذفها، واإلبقاء على ) 8( عدم ُمطابقة 0.01داللة )ال

( بين  تراوح  للفقرات  الصعوبة  ُمستوى  أن  راش  نموذج  وفق  الفقرة  بُمعامل  قة  ِّ
 
تعل

ُ
امل تائج  النَّ أظهرت  ـــــ  2,431-كما  ــــــ ــــــ ط حسابي  2,834ـــ بُمتوس ِّ  )

(0,344.) 

ا فيما   رت درجة  أمَّ ِّ
د 
ُ
أنجوف، حيث ق مين وفق طريقة  ِّ

 
ثمانية ُمحك القطع بواسطة  دت درجة  ِّ

ُحد  القطع لالختبار فقد  بنتائج تحديد درجة  ق 
َّ
يتعل

 ( درجة.21القطع بـ)

 
ً
ي درجات الطالبا ِّ

 
ة تدن ات األساسيَّ ة للعمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

ة بُمستوى إتقان خر  تائج الخاصَّ ي بحيث بلغ  كما أظهرت النَّ ِّ
 
ل
ُ
ت على االختبار الك

ة ) يَّ ِّ
 
ل
ُ
رجات الك ط الدَّ رت بـ)17,18ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
فق مع دراسة الشيخي )21(، وهي أقل من درجة القطع التي ق مين، وهذا يتَّ ِّ

 
حك

ُ
(، التي  2017( درجة وفق تقدير امل

ط للعمليَّ  توس ِّ
ُ
ف األول امل ات.كشف فيها عن وجود ضعف في درجة إتقان طالب الصَّ ِّياضيَّ

ة في الر  ة األساسيَّ  ات الحسابيَّ

ت عل
ً
ط درجات الطالبا تائج أن ُمتوس ِّ ة على كل مهارة، فقد أظهرت النَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

ا فيما يُخصُّ ُمستوى إتقان خر  ى أسئلة مهارة الجمع أمَّ

بـ)5,13بلغت ) رت  ِّ
د 
ُ
التي ق القطع  )  ( درجات.والفروق5(، حيث تجاوزت درجة  الداللة  املتوسطات غير دالة إحصائيا عند مستوى  ا مهارة 0,05بين  .أمَّ  )

رح )
َّ
ت على أسئلة مهارة الط

ً
ط درجات الطالبا رح فقد بلغ ُمتوس ِّ

َّ
رت بـ)3,89الط ِّ

د 
ُ
( درجات.والفروق بين املتوسطات  4(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

الداللة  وذلك الن  ا مهارة   غير دالة إحصائيا عند مستوى  .أمَّ أن يكون فرق ذو داللة إحصائية   أقل من  القطع  الدرجات  ودرجة  بين متوسط  الفروق 

ت على أسئلة الضرب )
ً
ط درجات الطالبا رب فقد بلغ ُمتوس ِّ رت بـ)4,91الضَّ ِّ

د 
ُ
( درجات. أما الفروق بين املتوسطات 7(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

ا    فقد كانت دالة إحصائيا. ت )أمَّ
ً
ط درجات الطالبا رت بـ)3,52مهارة القسمة فقد بلغ ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
( درجات. والفرق بين  5(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

 املتوسطات ذات داللة إحصائية.

ات:  وصيَّ  التَّ

1. ( ة  هائيَّ ِّ
الن  املقياس بصورته  ات كاختب32استخدام هذا  ِّياضيَّ

الر  ة في  ات األساسيَّ العمليَّ طة من  ( فقرة لقياس  توس ِّ
ُ
امل املرحلة  ار تشخيص ي في بداية 

ات.  ِّياضيَّ
مي الر  ِّ

 
َبل ُمعل  قِّ

ة املرجع في مختلف املهارات واملواد. .2 ة االستجابة للفقرة لبناء اختبارات محكيَّ  استخدام نظريَّ

ة   .3 حصيليَّ لبة على االختبارات التَّ
َّ
ة بتدريب الط مي املرحلة االبتدائيَّ ِّ

 
رات  ضرورة زيادة اهتمام ُمعل دة وُمرتبطة ضمن ُمقرَّ ِّ

التي تحتوي على مهارات ُمتعد 

ر لهم.  ات وتقديمها بشكل ُميسَّ ِّياضيَّ
 الر 

املفاهيم وال .4 لها دور كبير في توضيح  والتي  ة،  االبتدائيَّ املرحلة  ة والنماذج في  اليدويَّ عليمية واملحسوسات  التَّ بالوسائل  ة االهتمام  ات األساسيَّ عمليَّ

ة لل ِّياضيَّ
 طلبة.الر 

ة.  .5 صات غير العلميَّ خصُّ ة للتَّ ات في املرحلة االبتدائيَّ ِّياضيَّ
عليم على عدم إسناد مهمة تدريس مادة الر   أن تحرص وزارة التَّ

قترحات:
ُ
 امل

الثي املعلم. .1
ُ
موذج اللوجستي ث ات وفق النُّ ِّياضيَّ

ة في مادة الر  ات األساسيَّ  بناء اختبار محكي املرجع في العمليَّ

ة استجابة الفقرة. بناء اختب .2 ة وفق نظريَّ ِّيجي املرحلة االبتدائيَّ
ات لخر  ِّياضيَّ

ة في مادة الر  ِّياضيَّ
 ار محكي املرجع لقياس الكفايات الر 
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Abstract: The aim of this study was to construct a reference test to measure the basic processes in 
mathematics according to the theory of paragraph response, where using the single- logistic model (Rush 
model), The study sample consisted of (205) students of the sixth-grade primary school in the city of Tabuk. 
To achieve the objective of the study, the test of the reference theorem was built in the basic operations of 
mathematics; consisting of 32 paragraphs of the type of multiple choices, the degree of cutting was 
determined to be (21), the results were analyzed by ITMAN, Bilog-MG3, and Spss. The results showed that 
the assumptions of the single-parameter logistic model were met (32) a paragraph, (8) non-conforming 
items were deleted, and the results of the sample included the exclusion of (3) individuals who did not 
conform to the model. The results of the analysis of female students on the overall test showed a low level of 
female students, where the average score (17.18), which is less than the degree of finalized, estimated at 
(21).Further the results of the analysis of the grades of the students on each skill showed that the average 
grade of the students was less than the finalized grade in all skills except for the skill of collection, which 
averaged the students' scores in the questions of the skill of collection (5, 13), Where it exceeded the degree 
of finalized, which was estimated at (5) degrees, In light of the results of the study, the researcher 
recommended using this measure in its final form to measure the basic processes in mathematics as a 
diagnostic test at the beginning of the intermediate stage by the mathematics teachers, She also 
recommended the need to increase the interest of primary school teachers in the training of students on the 
achievement tests that contain multiple skills and linked to the mathematics courses and provide them in a 
way that facilitates them. 

Keywords: To construct a test; reference theorem; Basic Operations; Paragraph Response Theory. 
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اقع تطبيق  إدارة تعليم القنفذة بقطاع العرضيتين باملدارس االبتدائية ب االستراتيجي التخطيطو

    "دراسة ميدانية " التعليم باململكة العربية السعوديةفي ضوء سياسة 

 الغامدي  عوض بن موس ى

 اململكة العربية السعودية -رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة غامد الزناد، وكيل بمدرسة سهيل بن عمرو املتوسطة والثانوية
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 قدمة:  امل

    يلعب  اإلستراتيجيلتخطيط  ا أن    ال شك 
ً
  دورا

ً
التي    أشارت سياسة التعليم في اململكة العربية السعودية إلى الخطواتقد  و   ،في امليدان التربوي مهما

املعلم املعلومات الكاملة   املجتمع، وإعطاءوتلبية حاجات    التعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه،تقوم عليها عملية  

وأهمية   والعملعن عمله  واملجتمع    ذلك،  املدرسة  بين  الحسنة  العالقات  إيجاد  واالهتمامعلى  وتنظيم بالنشاط    الخارجي،  اإلدارية   املدرس ي،   األعمال 

   (. 5  :1994)وزارة التربية والتعليم ،

تكاد تخلو مؤسسة عاملية أو منظمة دولية من خطة   األهداف إذ الو  الرؤيالى تحقيق من أهم األدوات التي تساعد ع اإلستراتيجيعد التخطيط ي  كما 

والتي  إستراتيجية كأس  خاصة،  ونموها  استقرارها  متطلبات  توفر  على  أهدافهاتحرص  وتحقيق  خططها  إلنجاز  نجد    ،اس  خطة لذا  مدرسة  لكل  أن 

 وفق إستراتيجية
ً
 . (10 : 2012القرني، الدولة )التعليم في  إستراتيجيةوتكون غالبا مشتقة من مكاناتها إل  ا

هذه    لذلك فيا فإن  تبحث  التخطيط    لدراسة  تطبيق  السعودية ب  اإلستراتيجيواقع  العربية  باململكة  التعليم  ضوء سياسة  في  االبتدائية  مدارس 

 العرضيات بإدارة تعليم القنفذةبالتطبيق على 
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 :امللخص

على   والتعرف  اإلستراتيجي،  بالتخطيط  املدارس  مديري  معرفة  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  واألهداف هدفت  الرسالة  وضوح  مدى 

الخطة   تطبيق  بمتطلبات  املدارس  مديري  اهتمام  مدى  ومعرفة  القنفذة،  بمحافظة  االبتدائية  للمدارس  اإلستراتيجية  الخطط  في  والرؤية 

ا  باملدارس  التعليم  في ضوء سياسة  اإلستراتيجية  الخطة  لتطبيق  املدارس  بيئة  إلى معرفة مدى مالئمة  إضافة  بقطاع  اإلستراتيجية،  لحكومية 

وقد   العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة،

الدراسة القنفذة، وأما عينة  بإدارة تعليم  العرضيتين  االبتدائية قطاع  باملدارس  املعلمين  الدراسة على جميع  )  اشتمل مجتمع  بلغت  ( 63فقد 

  
ً
جدا كبيرة  بدرجة  القنفذة  إدارة  بمدارس  اإلستراتيجية  الخطط  في  والرؤية  واألهداف  للرسالة  وضوح  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد   ،

ً
فردا

( بلغ4.71وبمتوسط  حسابي  متوسط  ومع   
ً
جدا كبيرة  وبدرجة  اإلستراتيجية  الخطة  تطبيق  بمتطلبات  املدارس  مديري  لدى  اهتمام  وجود   ،)  

بلغ )4.61)  ومع متوسط حسابي 
ً
الخطة اإلستراتيجية في ضوء سياسة وبدرجة كبيرة جدا املدارس لتطبيق  لبيئة  (. ومن  4.60(، يوجد مالئمة 

التربوي  امليدان  الفعال في  التخطيط اإلستراتيجي ودوره  بأهمية  العلمية  القادة بمختلف مستوياتهم  بين  الوعي  الدراسة ضرورة نشر  . توصيات 

إعداد    تطوير  في  املشاركة  على  وتأهيلهم  بإعدادهم  املتميزة  الكوادر  من  تربوية  ورش  لهم  توفير  املدارس  في  اإلداريين  وإمكانات  قدرات  وتنمية 

املدرس ي  التخطيط  برنامج  حول  املدارس  بمديري  خاصة  الوزارة  قبل  من  تدريبية  دورات  هناك  يكون  أن  أنواعها،  بجميع  الخطط  وتنفيذ 

 ودها مختصون أكفاء من ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية والتخطيط. اإلستراتيجي يق

 قطاع العرضيتين. تخطيط استراتيجي؛ سياسة تعلم؛ خطة استراتيجية؛ الكلمات املفتاحية:

 

mailto:Awad-1988@outlook.sa
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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 :وتساؤالتها مشكلة الدراسة

 
ً
 املب  اإلستراتيجييط  خطتفي تطبيق ال  ملس الباحث من خالل ممارسته العمل التربوي بأن هناك قصورا

ً
جيه واملتابعة لقلة التو  دارس االبتدائية نظرا

في املدارس االبتدائية وفق سياسة التعليم   اإلستراتيجيةعلى تطبيق الخطة  التعليم في إصدار التعليمات التي تحث  عليم وانحصار دور وزارة  التمن إدارة  

باملدرسة إلى وجود صعوبة التنبؤ بأثر املتغيرات الخارجية على    اإلستراتيجيإلى صعوبة تطبيق التخطيط    (140    :2007)  الشاعري   حيث أشار  باململكة.

في اإلدارة املدرسية وشيوع النمط اإلداري   اإلستراتيجين ضعف اإليمان بالعمل  ( أ 37  : 2008  وترى الفواز )  املستقبلالنشاطات املدرسية املخطط لها في  

     .اإلستراتيجيعلى حساب النمط القيادي، وضعف الدعم املادي واملعنوي من قبل اإلدارة العليا للعمل 

ما سبق    الدراسة  في ضوء  الب  تتعلقفإن مشكلة  تطبيق  في  االبتدائية    اإلستراتيجيخطيط  تالقصور  تعليم في  باملدارس  بإدارة  العرضيتين  قطاع 

 التربوي.بما يساعد مديري املدارس على معالجتها واالرتقاء بالعمل في ضوء سياسة التعليم باململكة القنفذة 

 : يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

اقع تطبيق التخطيط   تعليم باململكة العربية  في ضوء سياسة القطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة  في  االبتدائية    باملدارس   اإلستراتيجيما و

 القنفذة؟ السعودية بمحافظة 

 :التاليةويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 

 ؟اإلستراتيجي املدارس بالتخطيطما مدى معرفة مديري  .1

 القنفذة؟ محافظة بلمدارس االبتدائية ل اإلستراتيجيةفي الخطط  والرؤية مدى وضوح الرسالة واألهدافما  .2

 ؟اإلستراتيجيةاملدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  مديري ما مدى اهتمام  .3

 التعليم؟ في ضوء سياسة  اإلستراتيجيةمالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة مدى ما  .4

 :  أهداف الدراسة

في ضوء سياسة    قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة ب  االبتدائيةاملدارس  في    اإلستراتيجيالتعرف على واقع تطبيق التخطيط  تهدف الدراسة إلى  

 وجهة نظر مديري املدارس، وذلك من خالل األهداف التالية: التعليم باململكة العربية السعودية من 

 .اإلستراتيجيالتعرف على مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط  .1

 للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة.  اإلستراتيجيةمدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط قياس  .2

 . اإلستراتيجيةاملدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  مديري معرفة مدى اهتمام  .3

 في ضوء سياسة التعليم.  اإلستراتيجيةمعرفة مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  .4

 :الدراسة ميةأه

التي   الدراسات  في  الفجوة  في سد  العلمية  الدراسة  أهمية  التخطيطتتمثل  ببيئة    اإلستراتيجي  تناولت  السعوديةوربطها  العربية  في ضوء    اململكة 

 سياسة التعليم لتصبح نواة لدراسات مستقبلية.

أنأ  في  فتتمثل  العملية  األهمية  الدراسة    ما   تمثل  نتائج هذه 
ً
باملرحلةملديري    مرجعا الخطة    املدارس  لتطبيق  امليدان    اإلستراتيجيةاالبتدائية  في 

يتضمن رؤية ورسالة قد    اإلستراتيجيتقديم تصور مقترح للتخطيط  كما تساعد في    باململكة،بحاجة إلى سياسة التعليم    اإلستراتيجيةالتربوي، والخطة  

 لها داخل امليدان التربوي وخارجه.تساعد وزارة التربية والتعليم مدارس املرحلة االبتدائية في ضوء سياسة التعليم لتطوير النظام التعليمي وتفعي

 :حدود الدراسة

 التالية:الحالي بالحدود يتحدد مجال الدراسة 

 باململكة. تعليم في ضوء سياسة القطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة دارس االبتدائية املب اإلستراتيجيالتخطيط  :الحد املوضوعي

 القنفذة. العرضيتين بإدارة تعليم   قطاع املكاني:الحد 

 .االبتدائية الحكومية بنيناملدارس  املؤسس ي:الحد 

 االبتدائية. املدارس  مديرو  البشري:الحد 

 م.2019ـ  2018، هـ 1440هـ ـ 1439الفترة الواقعة ما بين  الزمني:الحد 

 : منهج الدراسة

 
ً
التي  االستبانةف الظاهرة وتحليل بياناتها التي تم جمعها عن طريق التحليلي لوص لطبيعة الدراسة وأهدافها يستخدم الباحث املنهج الوصفي وفقا

 تم توزيعها على مديري املدارس االبتدائية. 
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 الدراسة: أداة 

لإلج الالزمة  واملعلومات  البيانات  بواسطتها جمع  يتم  التي  الوسيلة  الدراسة    ابة عنهي  )تساؤالت  استخدم (،  8  :  1996العساف،وفروضها   وقد 

 كأداة لجمع بيانات الدراسة. االستبانةالباحث 

 :الدراسةمصطلحات  

ويستعد ملواجهتها بتشخيص اإلمكانات املتاحة   واملمكنة،فاق املستقبليات التربوية واملحتملة  يعرف بأنه منهج نظامي يتشرف آ   :اإلستراتيجيالتخطيط  

  (. 113 :2005 زاهر،) ومتابعة هذا التنفيذتنفيذها، قرارات عقالنية بشأن  البديلة، واتخاذ اتاإلستراتيجيواملتوقعة وتصميم 

التعليم:  بأنها بالسياسة  يقصد   سياسة  العام املواد" التعليمية  التخطيط إلنشاء  اعليه وميق يالت ةالعام األسس  تبين التي يوه للتعليم، ةالدستورية 

املواد    أهدافمؤسساته وتبين   التعليمية وتحدد مقاصدها سواء كانت هذه  أنها غير    أومكتوبة معلنة بقرارات ومراسيم  العملية  إال  مكتوبة وال معلنة 

 لدى املشرفين على مؤسسات التعليم واملنشئين لها واملوجهين  
ً
 . ملسيرتهامالحظة ذهنا

العامة   الخطوط  بأنها  السعودي  التعليم  أداءً   التي تقوم وتعرفها وثيقة سياسة  التعليم  الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه    لواجب  لعليها عملية  في تعريف 

 
ً
 لحاجات املجتمع وتحقيقا

ً
 (.386   :2006املنقاش، األمة )ألهداف على شرعه وتلبية

االبتدائية:   اإلسالمية املرحلة  العقيدة  باألساسيات، من  اإلسالمية،  األمة  أبناء  تزود  وهي مرحلة عامة  الناشئة،  لتعليم  األساسية  املرحلة  تعتبر  ، "وهي 

الثانية عشرة  السنة  حتى  السادسة  السنة  املرحلة من  بهذه  النشء  يبدأ عمر  والتي  واملهارات،  واملعلومات،  والخبرات،  السليمة  الحازمي "واالتجاهات   (

،2004: 24- 25) .  

املدرسة:   مديري  مدير  لجنة  قبل  من  اختياره  بعد  املدرسة  إلدارة  رسمي  بخطاب  تكليفه  تم  الذي  املعلم  األنظمة  "هو  عليه  تنص  ما  حسب  املدارس 

املؤسسة بشكل جيد، وفي وقت قصير،   أهداف  للعمل بجد ونشاط ومهارة ليحققوا  العاملين  التربية والتعليم، وهو يدفع  إدارة  ويوفر  والتعليمات من 

  . (6 :2010الغامدي ، )  عليهم الجهد الضائع والعمل الشاق

    السابقة:والدراسات إلطار النظري ا

                                اإلطار النظري:

 
ا
 : اإلستراتيجيمفهوم التخطيط  :أوال

التخطيط   مدخل  عتبر  تصورية    اإلستراتيجيي  فكرية  عملية  إنه  حيث  تحدياتها  مواجهة  من  املعاصرة  املدارس  تمكن  التي  اإلدارية  املداخل  من 

ال بالعملية  املهتمين  لكافة  التشاركية  الجهود  املستقبل من خالل  لبلوغ  الضرورية  والعمليات  اإلجراءات  من خالله  املدرسة  تضع  تعليمية،  مستقبلية 

القرار، اتخاذ  بها من  وتحسين عمليات  وما  باملدرسة  ٌتحيط  التي  الخارجية  البيئة  من   وفهم  بها  وما  للمدرسة  الداخلية  البيئة  وفهم  وتهديدات،  فرص 

تاحة للمدرسة بما ٌيحقق أهدافها بصورة أكثر فعالية 
ٌ
 .(188: 2012مصطفى، )جوانب قوة وجوانب ضعف، واستخدام املوارد امل

بيئة املؤسسة  فاهيمه وتقنياته الفعالة ويستخدم املنهج العلمي الستشراف متغيرات املستقبل وتحليل  هو تفكير استراتيجي منظم له مقوماته ومو 

مس للتنفيذ  قابلة  استراتيجيات  بناء  من  تمكن  بصورة  واملتوقعة  القائمة  التحديات  ومواجهة  املتاحة  الفرصة  من  لإلفادة   
ً
وخارجيا  

ً
من  داخليا تمدة 

   (.169: 2002، )مختار للمؤسسة اإلستراتيجيةل لألهداف الوصو البدائل والخيرات املطروحة بغية 

التخطيط  احث  البيرى  و   عملية  لل  اإلستراتيجيأن  هو  العام  املوقف    إستراتيجيةتعليم  تحديد  يتم  طريقها  االبتدائية   اإلستراتيجيعن  للمدارس 

تتفق مع رسالة املدارس وطبيعتها  واضحةوكذلك نقاط القوة والضعف داخل املدارس لتكون رؤية للوقوف على الفرص والتهديدات البيئية التي تواجهها 

 البيئة. ومواكبة 

  :االبتدائيةباملدارس  اإلستراتيجيالتخطيط 

 فهناك مجموعة من املهارات الالزم توفرها والتي تنحصر في املهارات الفنية لتنفيذ عمل  املبوصف  
ً
 تربويا

ً
واملهارات اإلنسانية    املدرسة،دير قائدا

بتفهم   واملهارات    األفراداملتعلقة  فيهم  والتأثير  وإدراك  اإلدراكيةوالجماعات  املدرسة  تنظيم  رؤية  في  وقدرته  املدير  بكفاءة  بين   واملتعلقة  العالقات  أثر 

التنظيم كاملدرسة التي تحدث فيها على   ملدرسته على لذا فعلى مدير    (.254-251:  2005  عابدين،)  األجزاء والتغيرات 
ً
 خاصا

ً
يتلمس موقعا أن  املدرسة 

واملعلمون، من خالل دارسة  البيئة الداخلية والخارجية " تصور مستقبلي يقوم به مدير املدرسة املدرس ي هو  اإلستراتيجي التخطيطوأن  طريق املستقبل

أهداف املدرسة، واالنتقال  ا لتحقيقوتحليلها، والتعرف على نقاط القوة املتوفرة لدى املدرسة، ونقاط الضعف التي تواجهها، بوضع الحلول املناسبة له

املستقبل   في  أفضل  وضع  إلى  الحالي  الوضع  يرك  (.8:  2007)الشاعر،من  على    اإلستراتيجيالتخطيط    زكما  الراهن باملدارس  التعليمي  املوقف  تقويم 

ومخرجاته   وعملياته  للتعليم  الفرعية  املنظومات  لجميع  شاملة  بدراسة  القيام  من  ذلك  يعنيه  بما   ومراجعته 
ً
هذا  كما    أيضا وجود  يتطلب  التخطيط 

  .(107: 2002 )الحجيلتطورات املتوقعة قاعدة للبيانات املعلومات تتنوع لتشمل الكثير من الحقائق عن األداء التعليمي السابق واملوقف الراهن وا 
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ا  باملدارس: اإلستراتيجيمتطلبات التخطيط  :ثانيا

 :(47: 2010)الشهري،  اآلتي في اإلستراتيجي متطلبات أهم يمكن حصر 

 .واملفاهيم وعالقاتها األشياء معاني وإدراك والتصور  للتخيل عادية فوق  قدرات .1

 .في صناعة املستقبل املشاركة على املشجعة األجواء  وتوفير املتاحة، املعرفة توظيف .2

 كما تم حصرها  
ً
 صورة   بالتخطيط، للقيام واملتنوعة املناسبة واملهارات املادية اإلمكانات توفر ،للمؤسسة ومناسب واضح تنظيمي هيكل  في"  أيضا

  القصور  وإدراك الجامعة بيئة عن واضحة
ً
 تطبيق على املترتبة الفوائد بحجم  بالخطة للمشاركين كاملة قناعة .بالخطة نملتزمي وإدارة  نموظفي .جيدا

 (. 77: 2006 الدجني،) .اإلستراتيجية الخطة

 املستقبل، في  تكون  أن  أو عليه  تصبح أن  املؤسسة   تريد  ام توضح  وهي  ،اإلستراتيجي التخطيط عليه يبنى الذي  األساس  حجر  الرؤية  تعتبر:  تحديد الرؤية

التعليمية  العملية تطوير في ذلك  من  املدرسة مدير يستفيد  ولكي الهائل، املعرفي واالنفجار والتغير،  التغيير عصر اليوم  نعيش بأننا  شك  من وما

التي العين الرؤية هذه  تعد حيث املدرس ي، العمل بواقع محددة  رؤية يضع أن عليه فإن بها، التعلمية  األهداف لتحقيق  خاللها،  من ينظر النافذة 

 .(56 -55: 2012القرني ، (للمدرسة املرسومة

  
ا
  :الرسالة واألهداف: ثالثا

  ونموها، ومن لبقائها    تحقيقها ال يكون هناك مبرر  وتستمر، وبدون أجلها تبقى    املؤسسة، ومن وجدت    هاجلمثل الغايات النهائية التي من أ الرسالة ت

 لوجود املؤسسة، وبناء على تحديد  
ً
 اجتماعيا

ً
توجيهات   املؤسسات، وتحددهوية املؤسسة التي تميزها عن غيرها من    الرسالة، تتحددثم فهي تقدم تبريرا

 
ً
 هائية.الن يخدم رسالة املؤسسة أو غاياتهابما التفكير ومسارات التحرك لتحقيق هذه الرسالة من خالل استراتيجيات يتم صياغتها جميعا

تستفيد املؤسسة من وجود الرسالة إال إذا عمل كل    واهتمام، ولنعما يجب التركيز عليه وااللتزام به والسعي إلى تحقيقه بكل جد  فالرسالة تعبير  

إلى القيام بأدوارهم في   يسعوا و بها،    ويلتزموا   ألفرادوهو ما يستلزم أن يقتنع بها كافة ا   ملموس،أفرادها على تحقيق املكتوب في الوثيقة وتحويلة إلى واقع  

 .(20: 2017 سماعيل،إ )سبيل تحقيقها 

 في عليه تكون  أن املؤسسة تريد ماذا  توضح فهي الحالية، الحالة تصف وال املستقبل عن تتحدث كونها في الرسالة عن الرؤية اختالف هنا الحظنو 

 إلهام، أو حلم  إذا  هنا فالرؤية  بخدماتها، املستهدفة والفئة عملها مجال وتحدد وجودها، ومبرر املؤسسة، غاية تحدد  جملة فهي الرسالة أما املستقبل،

   .غرض عن عبارة  الرسالة بينما

عامة  أهداف إلى التنظيمي املستوى  بحسب األهداف تصنيف في (املرس ي (مع هذا التعريف ويتوافق تحقيقها إلى املنظمة تسعى التي الرغبة  :األهداف 

باإلدارة  التي األهداف أما ،اإلستراتيجية األهداف عليها ويطلق العليا، باإلدارة  تتعلق) غايات)  اإلستراتيجية األهداف من  تنطلق فهي الوسطى تتعلق 

 . (118: 2003 )العبد،محددة  أهداف شكل على وتكون 

 العليا   واألهداف الغايات يخص فيما ذلك ويتم  :املؤسسة في املتاحة األهداف
ً
 والضعف القوة  نقاط كشف على تقوم التي الدراسات عن ذلك منفصال

   .واالبتكار اإلبداع عبر منهجيات املمكن  عن البحث في أكبر بشكل الحالة هذه  في العمل ويتضح والفرص والتهديدات،

حدد  إلى املؤسسة ترمي ما تعكس وشاملة عامة أهداف بمثابة تعد أن الغايات الباحث  ويرى  واحد، عام من  أطول  بأنها األجل طويلة لألهداف املدة  وت 

  قصيرة  زمنية خالل فترة  تحقيقها يجب تشغيلية نتائج فهي األهداف أما مجردة، شمولية صياغات وتأخذ املدى البعيد على تحقيقه

ا:   : اإلستراتيجيةخطط الوضع  رابعا

املؤسسة   أهداف  إنجاز  كيفية  تحدد  التي  الشاملة  الخطة  وتسعىهي  امليزة   ورسالتها،  تعظيم  إلى  تقود  جهة  األبعاد فمن  ثنائية  تحقيق غاية  إلى 

 التنافسية للمؤسسة في نفس الوقت الذي تؤدي فيه إلى تقليل وإحباط العبء التنافس ي الذي يوجهها.

املرتبط  وتتكون الخطة من ثالثة مستويات مصنفة ح البعد الزمني  قصيرة املدى توضع إلنجاز هدف قصير بينما توضع خطة   بها، فالخطةسب 

 .(38: 2010 مصلح،)إلنجاز هدف متوسط املدى أو طويل املدى  طويلة املدى متوسطة املدى أو 

ا:  : مة البيئة التعليمية مالء خامسا

 القابلية  ودرجة الوقت، عنصر مع املناسبة   ودرجة  الخطر،  تقبل ودرجة املنظمة، ملوارد  املناسبة  ودرجة والخارجية، الداخلية املواءمة درجة 

 إذا  وما للمنظمة، الخارجية البيئة في معينة فرًصا تقتنص كانت إذا  أو املنظمة، في ضعف معينة ناحية على تقوم اإلستراتيجية كانت إذا  وما للتنفيذ،

  (.129: 2003 الخارجية )زايد: البيئة في الرئيسية التهديدات تأثير تحايد أو تقلل أو تتفادى  اإلستراتيجية كانت

 بتلك  املدرسة لتأثر  إضافة بشرية، قوى  تقدمه من ما خالل  من فيها تؤثر أن البد التي باملدرسة تحيط متغيرات بعدة  متمثلة البيئة كانت  ملا 

 يعد حيث للمدرسة، والخارجية الداخلية البيئة تحليل الضروري  من يكون  املحلية، ومؤسساتهبقطاعاته   املجتمع فعل رد معرفة خالل من املتغيرات

 بسرعة البيئية املتغيرات تتنامى نتاجها، حيث من املستفيدين التجاهات وتقييًما رصًدا  ويشمل ،اإلستراتيجي للتخطيط أساسية ضرورة  التحليل البيئي

 .فائقة
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 أو معها، تفاعل أو تبادل عالقة للمؤسسة  التي يوجد الخارجية  واملؤسسات واملنظمات واملجموعات األشخاص أنها الخارجية البيئة اعتبار يمكن 

بيئة  وتصنف املدرسة، في املؤثرة  الخارجية واملتغيرات والعناصر العوامل مجموع هي أو مباشر،  مباشر وغير بشكل عنها  يصدر بما  بها، تتأثر التي تلك 

 ويتوقف ضعيفة، تأكد أو ثقة  درجة ذات للتنبؤ أو قابلة متجانسة، نمطية أو األجزاء متباينة معقدة، أو بسيطة متغيرة، أو مستقرة  بيئة بأنها املدرسة

 في وتغير ،الطلب في متوقع غير تغير املتوقعة، غير االقتصادية األحداث الحكومات، عدم استقرار مثل متغيرات عدة  على تغيرها ودرجة البيئة استقرار

 .(42- 41:  2012)القرني، التشريعات، وتبدل التكنولوجي، والتطور  واإلبداع حجم املدرسة

ا:   :اإلستراتيجيمديري املدارس للتخطيط إدراك  سادسا

 يسعى ابتكاري  إبداعي تفكيري  أسلوب باستخدام القرارات واتخاذ اتاإلستراتيجي تطوير نحو املدرسة قوى  بتوجيه يقوم الشخص الذي املدير هو 

   (.67 :م2010 الشهري، (لتقويمها الضعف نقاط ومعرفة القوة، نقاط  وتفعيل املقدمة للطالب، الخدمة وأسلوب نوعية تحسين إلى

 الدراسات السابقة:

 : وألهمية التخطيط االستراتيجي في مجال التعليم قامت العديد من الدراسات بتناوله من عدة اتجاهات

التخطيط  إلى    (2018)  مسلط  آلدراسة  فقد هدفت   • من وجهة نظر  ومتطلبات تطبيقه في جامعة تبوك ، وذلك    اإلستراتيجيالكشف عن واقع 

،  اإلستراتيجيةاستخدم الباحث التحليل البيئي وتحديد البدائل  ،  اإلستراتيجيوالوقوف على أهم متطلبات تطبيق التخطيط  القيادات األكاديمية،  

نتائج عدة  و  إلى  الدراسة  التخطيط  منها  توصلت  الرؤية والرسالة   اإلستراتيجيأن واقع  أبعاد  في جامعة تبوك جاء بشكل عام بدرجة متوسطة في 

 طبيعة العمل اإلداري.  في جامعة تبوك، تعزى ملتغير اإلستراتيجيوجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع التخطيط   اإلستراتيجية واألهداف

التخطيط    (2018دراسة بني خالد)بينما هدفت   • التعرف على مستوى   إلى باإلضافة      -األردنيةالجامعات  -بيئة جامعية أخرى  في    اإلستراتيجيإلى 

) الرؤية    اإلستراتيجيالتخطيط    أبعادخالل تطبيق    فضل من أ بشكل    اإلستراتيجيحكومية أو الخاصة (تتبنى التخطيط  معرفة أي من الجامعات ) ال

،وصلت الدراسة إلى النتائج عدة ومنها : أن مستوى التخطيط في الجامعات الخاصة التحليل البيئي ( ، استخدم املنهج الوصفي    األهدافالرسالة  

في الجامعات  اإلستراتيجيلجميع املجاالت ، وأن مستوى التخطيط  إحصائيةداللة  كان بدرجة مرتفعة وذات اإلستراتيجيلجميع مجاالت التخطيط 

 . اتيجياإلستر الرسمية كان بدرجة متوسطة لجميع املجاالت التخطيط 

   -  هدفتقد    (2017)  عبيددراسة  وكانت   •
ً
والتخطيط      -أيضا الحاكمية  تطبيق  واقع  في    اإلستراتيجيإلى معرفة  العالي  إدارة   األردنللتعليم  واقع 

 : منهاإلى عدة نتائج صلت الدراسة تو و ، منهج البحث املسحي التطويري  ت استخدماألردني، و في التعليم العالي والبحث العلمي  اإلستراتيجيالتخطيط 

يمكن أن تؤثر عليها في املستقبل، أن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقوم بتحليل بيئتها الخارجية للتعرف على املتغيرات املختلفة التي  

 و 
ً
ضرورة تدريب العاملين على مهارات التخطيط  و  املسؤولة عن تحقيقها، األطرافع جمي اإلستراتيجيةالوزارة  أهدافيجب أن يشارك صياغة  أيضا

 . أثر في أداء العاملين للوصول إلى تحقيق األهداف العامة والخاصةمن ومتابعتها ملا له  اإلستراتيجيةوكيفية إعداد الخطط  ،اإلستراتيجي

التعرف على درجة    قد هدفت   (2017التويجري )دراسة  وإذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت التخطيط اإلستراتيجي في املرحلة الجامعية فإن   •

مديري  وممارسة  اإلدارة    مدارس  امتالك  ألنماط  الرياض  بمدينة  بالروابي  التعليم  نظر    اإلستراتيجيةمكتب  وجهة  الدراسة،  من  مجتمع  أفراد 

الرياض  لدى مديري مدارس مكتب  اإلستراتيجيةمعوقات لإلدارة  رف على  التع بالروابي بمدينة  الوصفي  و ،  التعليم  املنهج  الدراسة على  اعتمدت 

و حليليالت الدراسة  تو ،  نتائج  صلت  اإلدارة  إلى عدة  أنماط  يمتلكون  الرياض  بمدينة  بالروابي  التعليم  أن مديري مدارس مكتب    اإلستراتيجية منها: 

 ملبدأ االحترام املتبادل،األنماط البرز أ بدرجة متوسطة، وكان 
ً
 ها برز ووجود معوقات بدرجة متوسطة من أ  تعامل بمرونة مع العاملين باملدرسة وفقا

 ملدرسة بسبب اإلجازات والندب والنقل والغياب والتأخر عن الدوام الصباحي . اختالل النشاط التعليمي داخل ا 

بالجامعات السعودية وذلك من خالل الكشف عن متطلباته   اإلستراتيجيإلى التعرف على واقع التخطيط هدفت   فقد (2016دراسة الشتري ) أما  •

وكذلتحسي للجامعات  التنافسية  القدرة  السعودية ن  للجامعات  التنافسية  تحسين قدرتها  تحد من  قد  والتي  تواجهها  التي  التحديات  ملعرفة  لك 

املنهو  وتوصلاستخدم  التحليلي،  الوصفي  نتائج    ج  التخطيط  منها:  إلى  متطلبات  أهم  من  توافر   اإلستراتيجيأن  ضرورة  السعودية  بالجامعات 

 ، وسرعة التغيرات الكمية والنوعية في البيئة الداخلية للجامعات السعودية . إلستراتيجيا  والالزمة لعملية التخطيطاالعتمادات املادية 

 ومعرفة واقع دور في التعليم وأهدافه ومراحله ومجاالته،  اإلستراتيجيالتعرف على مفهوم وأهمية التخطيط ب قامت (2016بينما دراسة العجمي ) •

التخطيط   تطبيق  في  الكويت  بدولة  الثانوية  املدرسة  الدراسةف  اإلستراتيجيمدير  عينة  نظر  وجهة  من  التعليم  الوصفي  تاستخدمو ،  ي  ،  املنهج 

يضع    الاألهداف، كما أنه  التي يضعها لتحقيق    اإلستراتيجيةمدير املدرسة الثانوية بالجدول الزمني في الخطة    عدم التزاممنها:  وتوصلت إلى نتائج  

 أهداف
ً
التخطيط    إستراتيجية  ا للمعلمين في ضوء  املنهي  األداء  البيئة ، و اإلستراتيجيفعالة لتطوير  الخطة وال يقوم بتحليل  تنفيذ  باهتمام  يتابع  ال 

الت املختلفة  املتغيرات  على  للتعرف  الرؤية  الخارجية  لدية  ليس  أنه  كما  التطوير،  عملية  في  تؤثر  أن  يمكن  تحديدي  في  التوجهات   الواضحة 

 املستقبلية لبرامج تنمية مهارات املعلمين .
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)دراسة  أما   • تناولت  (2015أحمد  جامعة    اإلستراتيجيالتخطيط    فقد  على  والتركيز  بالسودان  العالي  التعليم  مؤسسات   ت تناولو   الخرطوم،في 

التخطيط   تحسين    اإلستراتيجيمفهوم  ومحاور  التخطيط  ومراحل  الجودة    ،األداءوثقافته    الوصفي،املنهج    تاستخدمو   واالعتماد،وتحقيق 

 واألسس للسمات  ه وافتقار  بالسودان،في مؤسسات التعليم العالي  اإلستراتيجيقصور شديد في توافر التخطيط وجود   منها:نتائج إلى عدة صلت تو و 

 .األهدافلرسالة وصياغة واملعايير السليمة لتبني الرؤية وا 

واملشاكل الناجمة عن التطبيق غير    اإلستراتيجيآليات تطبيق التخطيط    استخدامإلى التعرف على كيفية    (2013كما هدفت دراسة أبي نصيب ) •

للتخطيط   التخطيط    اإلستراتيجيالسليم  بأهمية  التعليمية واإلدارية  باملؤسسات  املدراء والعاملين  العديد من  إدراك  الرغم من   اإلستراتيجي على 

الباحث   الدراسة  تو و   الوصفي،التحليلي  املنهج  واستخدم  أ صلت  نتائج عدة منها:  التخطيط  إلى  بالجامعة لديهم وعي وإدراك بمفاهيم  العاملين  ن 

 العاملين.واحتياجات  اإلستراتيجيربط بين التخطيط وعدم وجود  ،اإلستراتيجي

)دراسة  وقامت   • التخطيط  ب  (2012القرني  مفهوم  وضوح  مدى  على  املدرسة   اإلستراتيجيالتعرف  مدير  اهتمام  ومدى  واإلدارة  املدرسة  ملدير 

التخطيط   تطبيق  الوصفي  و   ،اإلستراتيجيبمتطلبات  التحليل  الباحث  ا ملاستخدم  من    لدراسة،تغيرات  التخطيط  وكان  تطبيق  أن  النتائج  أهم 

 . اإلستراتيجي ملية التخطيط بآراء العاملين ومساهمتهم في ع ايساعد في نمو وتطور املدرسة، وأن هناك اهتمام اإلستراتيجي

يونس )وهدفت   • التخطيط    (2009دراسة  واقع  التعرف على  استخدم    اإلستراتيجيإلى  وقد  تطويره،  بقطاع غزة وسبل  الغوث  وكالة  في مدارس 

 ومشرفة وأما عينة الدراسة  151الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته ملوضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من )
ً
فقد بلغت ( مشرفا

التربوي في محافظات   اإلشراففي تطوير    اإلستراتيجيط  توصلت الدراسة إلى أن درجة توافر متطلبات توظيف التخطي( مشرف ومشرفة، و 100)

التخطيط   توظيف  معوقات  وجود  درجة  أن  كما  متوسطة،  كانت  تطوير    اإلستراتيجيغزة  جاءت    اإلشراففي  غزة  محافظات  في   التربوي 
ً
  أيضا

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  املشرفين0.05متوسطة،  تقديرات  متوسط  في  متطلبات   (  توافر  لدرجة  التربويين 

 التربوي في محافظات غزة تعزى ملتغيرات الجنس، املؤهل العلمي، واملنطقة التعليمية.  اإلشراففي تطوير  اإلستراتيجيتوظيف التخطيط 

 ووضع غزة، محافظات في اإلستراتيجيالتخطيط  ملهارات الثانوية املدارس مديري  ممارسة درجة إلى التعرف (2008دراسة سكيك )كما استهدفت  •

 الدراسة أهداف ولتحقيق  .التحليلي الوصفي املنهج الباحثة واستخدمت ،اإلستراتيجي مجال التخطيط في مهاراتهم  تنمية في تسهم  قد مقترحات

 الدراسة توصلت  وقد  .ومديرة  مدرسة مدير  (117) من  املكون  الدراسة على مجتمع طبقتها  ( فقرة،58( من مكونة استبانة بتصميم  الباحثة قامت

 عالية كانت الداخلية البيئة تحليل رؤية املدرسة صياغة املدرسة، رسالة صياغة :ملهارات الثانوية املدرسة مدير ممارسة التالية: درجة النتائج إلى

 جد
ً
الخارجة تحليل ملهارة  ممارسته درجة أما ،ا  املتعلقة املستجيبين متوسطات  بين إحصائية  داللة ذات فروق وجود   .عالية كانت فقد البيئة 

 املستجيبين متوسطات  بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم  .اإلناث لصالح الجنس ملتغير تعزى  الداخلية البيئة الرسالة وتحليل بصياغة

وتحليل بصياغة املتعلقة  املستجيبين متوسطات     بين  إحصائية  داللة ذات فروق  وجود عدمو الجنس،   ملتغير تعزى  الداخلية البيئة الرسالة 

 .الجنس ملتغير تعزى  الخارجية البيئة الرؤية وتحليل بصياغة املتعلقة

املدرسية فاعلية زيادة  في اإلستراتيجي التخطيط دور  على التعرف إلى هدفتبدراسة    (2008الدين ) نور كما قام   •  وقد غزة، بمحافظات اإلدارة 

 خمسة على موزعة ( فقرة 60فقراتها ) عدد استبانة بتصميم  الباحث قام الدراسة أهداف التحليلي ولتحقيق الوصفي  املنهج الباحث استخدم

 في اإلستراتيجي التخطيط لدور  الدراسة عينة تأييد  :التالية النتائج إلى الباحث توصل ومديرة وقد ا ( مدير 122)  بلغت   عينة على طبقها مجاالت،

أي %84.47التأييد ) لدرجة النسبي الوزن بلغ حيث غزة  املدرسية بمحافظات اإلدارة  فاعلية زيادة   داللة ذات فروق وجود عدم  . عالية درجة ( 

 وسنوات العلمي واملؤهل الجنس وهي الدراسة اتملتغير  تعزى  االستبانة بجميع مجاالت املتعلقة املستجيبين إجابات متوسطات بين إحصائية

 .التعليمية  واملنطقةالخبرة 

)أما   • السرحاني  هدفت  (2007دراسة  الخطة    فقد  ضوء  في  التربوي  املشرف  لدى   ،
ً
واستخداما أهمية  التخطيط:  كفاية  واقع  على  التعرف  إلى 

و   يةاإلشراف البحوث  ومجال  والقياس،  التقويم  مجال  الدراس ي،  املقرر  مجال  للمعلمين،  املنهي  النمو  مجال  التالية:  املجاالت  وقد  في  الدراسات، 

 استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع املشرفين التربويين في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية

( املنهي  184والبالغ عددهم  النمو  في مجال  التربوي  املشرف  لدى  التخطيط  كفاية  أهمية  أن  الدراسة  بينت  وقد   .
ً
تربويا  

ً
كانت ( مشرفا للمعلمين 

، كما أن أهمية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال املقرر الدراس ي كانت عالية وأن استخدا 
ً
 وأن استخدامهم لها كان عاليا

ً
مهم لها  عالية جدا

 وأن ا 
ً
، كما أن أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال التقويم والقياس كانت بدرجة عالية جدا

ً
.  كان عاليا

ً
ستخدامهم لها كان عاليا

 
ً
بينما كان استخدامها متوسطا البحوث والدراسات كانت عالية  التربوي في مجال  املشرف  التخطيط لدى  أهمية كفاية  أن  النتائج على    كما دلت 

 وأن استخدامها من قبل امل
ً
 شرفين كانت عالية. وأما أهمية كفاية التخطيط لدى املشرف التربوي في مجال النمو الذاتي كانت عالية جدا

 أهمية على تؤكد املدارس، كما احتياجات تخدم تعد لم  التقليدية التخطيط طرق  أن على التأكيد إلى (  Davies, 2007دراسة ديفيز ) بينما هدفت  •

 حيث التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم األلفية الجديدة، وقد في التحدي  ملواجهة املدارس وإدارات قيادات أمام جديدة  طريقة وجود
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حول  تتمحور  اإلستراتيجية املجاالت من محدد عدد في الكثيرة  األنشطة يجمل الذي  اإلستراتيجيوالتخطيط   التقليدي  التخطيط بين  الفرق  وضح

 وفيما محدد، زمني إطار ضمن  يقع وكل ذلك  اإلدارية، الترتيبات ثم  والتعلم، التعليم  وعمليات التعليم  مخرجات  وهو للمدرسة األساس ي الغرض

أداة  اإلستراتيجي التخطيط فإن  املدارس، في بالقيادة  يتعلق  السنوية، األهداف على التركيز إعادة  مع الفردي  األداء  تطور  مدى  لقياس  يعتبر 

 إما بالنجاح أو الفشل.  عليها والحكم 

• ( العويس ي  دراسة  قامت  الرؤية  الطردية العالقة وتوضيح ،اإلستراتيجية اإلدارة  عناصر على لتعرفبا  (2003كما   ،اإلستراتيجية اإلدارية بين 

التحليلي، املنهج الباحث واستخدم املؤسسة، داخل العمل في والفعالية  املوارد وتحديد ،اإلستراتيجية  اإلدارة  عناصر عرض تم  وقد الوصفي 

 وعلى أدائها، في نجاح املدرسة وراء الناجحة اإلدارة  أن إلى وتوصلت األردن، في الدارسة هذه  وطبقت األنشطة، وتحديد مجاالت للتخطيط، الالزمة

 والتحول  التغير وأن املستقبل، في عليه تكون  أن ملدرسته يرغب لتحديد ما التحليلية، تا ر املها يمتلك وأن املبادرة  بزمام يأخذ أن املدرسة مدير

  يكون  أن  املدرسة مدير  على املعاصر يفرض عاملنا في يحدث الذي 
ً
 اإلدارة  التحديات، وأهمها هذه  ملواجهة املناسبة األدوات استعمال على قادرا

   .التغير وثقافة مناخ وتوفر العمل، دوافع التي تضمن الخاصة أساليبه مدير لكل يكون  أن يمكن وأنه املدرس ي، للعمل اإلستراتيجية

 اإلدارة  على املهيمن  املنحى  أصبح هو املدرس ي للتطوير  التخطيط مجال في اإلستراتيجي التخطيط أن  على  (   Bell, 2002دراسة بل)بينما أكدت   •

 قد اإلستراتيجي للتخطيط الجديد النموذج أن إلى الدارسة خلصت الوصفي، حيث املنهج الباحث واستخدم  ،اإلنجليزية املدارس في املدرسية

للتخطيط النماذج من استنبط  في املدرس ي اإلسهام للتطوير التخطيط فيه يستطع لم  الذي  الحد إلى مالزمة، ضعف نقاط لها كان التي األولى 

 بعض وتحليل والضعف، القوة  نقاط تحليل تم  اختباره، كما تم  املدارس لتحسين التخطيط تطور  أن الدارسة وأوضحت املدرسة، إدارة  فعالية

  منحىً  املدارس أخذ وفعالية شرعية االعتبار خذ بعيناأل  مع والقيادة، املدرسية لإلدارة  التطبيقية النماذج
ً
 أكثر ومنحى املدارس، في للتخطيط بديال

   .الخارجية املدرسة وبيئتها بظرف اإلحاطة تسهل التي القواعد تطور  مع أقصر، زمني تخطيط على مؤسًسا مرونة للمدرسة،

الجندي)   • دراسة  قامت  املشكالت في منه اإلفادة  وإمكانية اإلستراتيجي التخطيط أسلوب  على التعرفب  (1999كما   منها تعاني  التي مواجهة 

 أهدافه، عن  يكشف  تحليلي أسلوب  وفق اإلستراتيجي التخطيط  بتناولها ملفهوم وذلك  الوصفي،  املنهج  الدارسة واعتمدت التعليمية، املؤسسات 

الالزمة تطبيقه، ومشكالت  التخطيط يساعد  :منها نتائج إلى الدارسة توصلت وقد التعليمي، املجال  في استخدامه عند لفعاليته واملقومات 

 على القدرة  زيادة  من يمكن  كما العليا، لإلدارة  كوادر إعداد في أنه يفيد كما املنظمة،  تجاه  املسئولية  روح تنمية على املنظمة قيادة  اإلستراتيجي

  .اإلدارية التكنولوجيا أدوات أحد أنه راعتبا على باملجموعات املختلفة، االتصال

 اإلستراتيجية السياسة العامة تنفذ الحالي، بشكلها املدارس مديري  خطة كانت إذا  مابدراسة هدفت اإلجابة ع  (Cohen, 1999) كوهينكما قام   •

املحلية، واستجابتها للتخطيط العاملي للنموذج  مناسبتها ومدى  التعليمية، للمنطقة  التحليلي، الوصفي  املنهج  الباحث واستخدم للحاجات 

 وجود  عدم يلي ما إلى الدارسة نتائج وأشارت للدارسة، كأداتين املحتوى  تحليل  وبطاقة املقابلة الشخصية استخدم كما الدارسة، ملوضوع  ملناسبته

 .املدرسيةاإلدارة  تنظيم  نحو تا واملدير  املديرين  باتجاهات تتعلق إحصائية داللة ذات فروق

أن الدراسة الحالية   تبين  اإلستراتيجيالتي تناولت واقع التخطيط    واألجنبيةاستعرض الباحث العديد من الدراسات السابقة العربية منها  وبعد أن  

 التالية: في بعض الجوانب اسات السابقة تتفق مع بعض الدر 

 التحليلي. تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام املنهج الوصفي  •

الدراسات   • بعض  التخطيط  السابقة  ركزت  واقع  مثل    اإلستراتيجيعلى  تبوك  جامعة  في  تطبيقه  مسلطآ دراسة  ومتطلبات  واقع  ،  (2018)  ل 

 األردنللتعليم العالي في    اإلستراتيجيواقع تطبيق الحاكمية والتخطيط  ، (2018)  بني خالداألردنية مثل دراسة  عات  في الجام   اإلستراتيجيالتخطيط  

اإلدارة    ،  (2017)  عبيد  مثل دراسة   التع  اإلستراتيجيةواقع تطبيق  التويجري لدى مديري مدارس مكتب  بالروابي مثل دراسة  واقع  ،  (2017)  ليم 

 (2016)  في التعليم مثل دراسة العجمي  اإلستراتيجيهمية التخطيط  وأ   ،(2016)امعات السعودية مثل دراسة الشتري بالج  اإلستراتيجيالتخطيط  

الت التخطيط    (2015)  حمدأ   مثل دراسة  اإلستراتيجيخطيط  واقع   اإلدارية التي درست عناصره    (2003)العويس ي  مثل دراسة  اإلستراتيجيتطبيق 

ومدى   اإلستراتيجيفهوم التخطيط  معرفة مديري املدراس ملالتي درست مدى    (2012)ودراسة القرني  ،واإلدارة ية  الرؤ لتوضيح العالقة الطردية بين  

بهاهتمامه التخطيط  آليا  تاستخدم(  2013  )  بنصي  أبيودراسة    ،م  التطبيق  الجندي  ا ودر   ،  اإلستراتيجيت  أسلوب    (1999)سة  درست  التي 

أن   توضحأ  (2002) بل ودراسة املدارس ، يعد يفيدلم أن التخطيط التعليمي كد ( الذي أ 2007)دراسة ديفيز و ،  وإمكاناته اإلستراتيجيالتخطيط 

 . املدرسية  اإلدارة املهيمن على  أصبح هو اإلستراتيجيالتخطيط 

التخطيط   • بين  الدراسات  بعض  الكويت    واقع و التخطيط،  واقع    اإلستراتيجيربطت  بدولة  الثانوية  املدرسة  مدير  ملدير ومأداء  التخطيط  فهوم 

 (. 2017)التويجري دراسة ( و 2018)ل مسلط آ دراسة و ، (2012)القرني دراسة ك اإلستراتيجيتطبيق التخطيط املدرسة ومتطلبات 

الدراسات • التخطيط اإلستراتيجي كما في    هذه  الحالية في دراسة واقع  الدراسة  آل مسلط )تتفق مع  )  2018دراسة  بني خالد  (، 2018(، ودراسة 

 (. 2016( ، ودراسة العجمي )2016(، ودراسة الشتري )2017(، ودراسة التويجري)2017ودراسة عبيد)
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 أهمها:وقد خلصت الدراسات السابقة إلى مجموعة من النتائج 

 .يساعد في نمو وتطور املدرسة اإلستراتيجيأن تطبيق التخطيط  •

   العاملين.واحتياجات  اإلستراتيجيةوعدم وجود ربط بين التخطيط  •

 امللقاة على عاتق قائد املدرسة.  ألعباءا كثرة  اأهمهومن  اإلستراتيجيوجود صعوبات تعيق عملية التخطيط  •

 ونماذجه.ومداخله  اإلستراتيجيقصور املعرفة النظرية حول مفاهيم التخطيط  •

   :وجه االختالفأ

تختلف مع   تعليمية، وكمافي شركات ومؤسسات غير    اإلستراتيجيتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التخطيط  

  ، كما تختلف معها في عينة الدراسة، والبيئة املطبقة فيها.الدراسات التي تناولت مؤسسات التعليم العالي

 السابقة:أوجه االستفادة من الدراسات 

 لدراسة.ا منهج يد محاور االستبانة وبنائها وفي اختيار تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحد •

 واملقترحات.الدراسة من نتائج الدراسات السابقة في تقديم التوصيات  استفادت •

 . تخدمة ري وفي املراجع املسظالن اإلطاركما استفادة الدراسة في عرض  •

 : إجراءات الدراسة 

 
ا
 :منهجية البحث  :أوال

التي قام بها الباحث بهدف الوصول إلى نتائج تخدم األهداف التي يحاول هذا البحث تحقيقها، وقد   من البحث على اإلجراءاتيشتمل هذا القسم  

منهج البحث العلمي املتبع، واملجتمع الذي طبقت عليه الدراسة، وإجراءات إعداد تصميم استبانة البحث وكيفية تحديد  على    اإلجراءاتاشتملت تلك  

الب بها  نفذ  التي  والكيفية  اإل تطبيقها،  واألساليب  البحث،  استبانة  وثبات  صدق  من  التحقق  إلى  إضافة  الباحث حث،  قام  التي  الوصفية   حصائية 

 باستخدامها في تحليل وتفسير ومناقشة نتائج فرضيات البحث. هذا ويمكن تفصيل إجراءات البحث كما يلي:

   
ا
 :إجراءات البحث : ثانيا

باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة في ضوء "سياسة التعليم باململكة    اإلستراتيجيبهدف دراسة " واقع تطبيق التخطيط  

 ماعيةاجت لظاهرة  والكيفي الكمي الوصف  تستهدف التي البحث صفة " به العربية السعودية "، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي والذي يقصد

إدارية إنسانية أو   املترابطة  الظواهر من  أو مجموعة أو 
ً
 محل الظواهر أو الظاهرة  يجعل مما املختلفة،  البيانات جمع أدوات استخدام خالل  من  معا

  املشكلة تحديد معها يسهل بدرجة واضحة البحث
ً
  تحديدا

ً
  واقعيا

ً
 (.118: 2013 حولها )األشعري، والتساؤالت الفروض الختيار تمهيدا

 
ا
 :مصادر بيانات البحث : ثالثا

 اعتمد الباحث في هذا الجانب على مصدرين هما: 

التخطيط  .1 تطبيق  النظري  ومحتواها  حيثياتها  في  تناولت  والتي  العلمية  والدوريات  الكتب  على  الباحث  فيه  اعتمد  والذي  الثانوية:  املصادر 

 ، إضافة لذلك الرجوع إلى التقارير والندوات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث. اإلستراتيجي

 اإلستراتيجي األسلوب امليداني )االستبانة(: واعتمد على املسح امليداني ألخذ آراء عينة البحث حول وجهة نظرها فيما يتعلق بواقع تطبيق التخطيط   .2

أ  وذلك عن طريق   ،" السعودية  العربية  باململكة  التعليم  "سياسة  في ضوء  القنفذة  تعليم  بإدارة  العرضيتين  االبتدائية قطاع  خذ عينة باملدارس 

 لهذا الغرض. 
ً
 مالئمة بواسطة استبانة تضمنت واشتملت على أبعاد البحث األساسية وقد صممها الباحث خصيصا

 بجميع طبقاته وشرائحه وخصائصه وبشكل موحد يعكس اإلطار العام  •
ً
 كامال

ً
مجتمع البحث: يقصد باملجتمع " الكل الذي يمثل األصل تمثيال

 ياء األرضية أو الجوية أو املائية في مكان محدد ووقت محدد  لوجوده سواء أكان ذلك من األح
ً
 أو جزئية،    أيضا

ً
يمكن دراسته دراسة شاملة نسبيا

املج كان  إذا  )األشعري،  تإال  معينة".  نتيجة  إلى  الوصول  أجل  من  في حجمه  التحكم  يمكن  فإنه   
ً
مجتمع  35  :  2016مع صغيرا ويتكون  هذا   ،)

 (  70ن بالبحث والذين يبلغ عددهم )دفيدارس االبتدائية قطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة واملستهاملمديري  البحث الحالي من جميع  
ً
 مديرا

 م. 2019والذين هم على رأس العمل خالل فترة تطبيق هذا البحث للعام 

 لذلك فقد عمد  •
ً
الباحث إلى أخذ عينة مالئمة وذلك من خالل توزيع  عينة البحث: بما أن أسلوب املسح الشامل يحتاج إلى وقت وجهد، واختصارا

 على مجتمع البحث، حيث تم استالم )
ً
 من مجتمع البحث وهي التي خضعت بياناتها إلى ترميزها بالحزمة اإلحصائية  63االستبانة إلكترونيا

ً
( ردا

 بـ )
ً
تساؤالت البحث وتحقيق األهداف التي يسعى  عن اإلجابةف ( ومن ثم تحليلها وتفسير نتائجها بهدSPSSللعلوم االجتماعية واملعروفة اختصارا

 إلى بلوغها.

 



اقع تطبيق التخطيط االستراتيجي باملدارس االبتدائية بقطاع العرضيتين بإدارة تعليم القنفذة    عوض الغامدي                                    ...                       و

 208-188، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 196 

 

 : خصائص مجتمع البحث  .1

 وتم فيه حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات وآراء عينة البحث املستهدفة، وهو ما توضحه الجدول التالي:

 البحث يوضح التكرارات والنسب املئوية لخصائص عينة  :(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املئوية   والنسب  للتكرارات  اإلحصائية  املؤشرات  )باستقراء  )1بالجدول  أن  البحث،  لعينة  العلمية  باملؤهالت  يتعلق  فيما  يتضح  من  90.5%(،   )

فيما يتعلق   ( من حملة مؤهالت الدراسات العليا. وأما%9.5املعلمين باملدارس االبتدائية قطاع العرضيتين من حملة مؤهل البكالوريوس التربوي، بينما )

( خبرتهم من  %39.7سنة بينما نجد أن )  15إلى أقل من    5( تتراوح خبرتهم بين  %52.4بسنوات الخبرة للمعلمين، يتضح أن أكثر من نصف عينة املعلمين )

( من املعلمين  %81حصائية أن )سنوات. وأما فيما يخص البرامج التدريبية فتؤكد املؤشرات اإل   5( من املعلمين خبرتهم أقل من  %7.9سنة فأكثر وأن )  15

 أو أيام لعدة  دراس ي فصل من أقل تدريبية ( حصلوا على برامج%15.9الجامعات، ) أو الكليات إحدى  في أكثر أو دراس ي لفصل تدريبية حصلوا على برامج

( من إجمالي املعلمين باملدارس االبتدائية %3.2نسبتهم ال تتعدى )متفرقة، وأما الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبي في اإلدارة املدرسية فإن   شهر أو أسابيع

 قطاع العرضيتين. 

 
ا
 استبانة البحث:  :رابعا

 لتطوير وبناء استبانة البحث، عمد الباحث إلى اتباع الخطوات التالية 

 دراسة األطر النظرية ومراجعة األدبيات ذات العالقة بأبعاد البحث.  .1

 في الجوانب التربوية.  اإلستراتيجياسات السابقة ذات العالقة بالتخطيط االطالع على العديد من الدر   .2

 .اإلستراتيجيالبحث في قواعد املعلومات من خالل شبكة االنترنت حول التخطيط  .3

ا  .4 األولية على  الستبانة  تم عرض  ا   ( من10)في صيغتها  التربوية، املحكمين من ذوي  اإلدارة  مالحظاتهم وقدموا تصويباتهم أبدوا  وقد    لخبرة في مجال 

 والتي كان لها األثر املباشر في بناء االستبانة وصياغة عباراتها ومحاورها. 

 استبانة البحث على قسمين رئيسيين هما:  االستبانة: اشتملتمكونات 

البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها في   ( متغيرات ديموغرافية وهي: )املؤهل العلمي، الخبرة في مجال اإلدارة املدرسية،3القسم األول: وتضمن ) .1

 مجال اإلدارة املدرسية(. 

 القسم الثاني: أبعاد االستبانة وهي:  .2

 ( عبارات. 8، ويتكون من )اإلستراتيجيالبعد األول: إملام قادة املدارس بالتخطيط  •

 ( عبارات. 10للمدرسة بمحافظة القنفذة، ويتكون من ) اإلستراتيجيةالبعد الثاني: وضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط   •

 ( عبارات.  9، ويتكون من )اإلستراتيجيةالبعد الثالث: اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة  •

 ( عبارات.12في ضوء سياسة التعليم ويتكون من ) اتيجيةاإلستر البعد الثالث: مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  •

 ملقياس ليكرت الخماس ي، وهو )ال أوافق بشدة =
ً
، أوافق  3، محايد =  2، أوافق =  1وقد صمم الباحث فئات االستجابة على فقرات االستبانة وفقا

بشدة =4= أوافق  تم حساب مدى 5،  البحث، فقد  استجابة عينة  فئات متوسطات  ولتحديد   ،)  ( يساوي  والذي  وبقسمة مدى 4=  1  –  5املقياس   ،)

 املقياس على أعلى استجابة فقد تم التوصل إلى فئات املتوسطات الحسابية التالية: 

 %  العدد املؤهل العلمي 

 90.5 57 تربوي  بكالوريوس

 9.5 6 عليا دراسات 

 100 63 املجموع 

 %  العدد الخبرة العملية 

 7.9 5 سنوات  5 من أقل 

 52.4 33 سنة  15 من أقل  إلى سنوات  5 من

 39.7 25 فأكثر  سنة 15 من

 100 63 املجموع 

 %  العدد البرامج التدريبية 

 15.9 10 متفرقة  شهر أو أسابيع أو أيام لعدة دراس ي فصل  من أقل  تدريبية برامج

 81.0 51 الجامعات  أو الكليات  إحدى  في أكثر أو  دراس ي  لفصل  تدريبية برامج

 3.2 2 املدرسية  اإلدارة في تدريبي برنامج أي  أتلق لم

 100 63 املجموع 
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 املتوسطات الحسابية لفئات مقياس استبانة البحث  :(2جدول )

 

 

 

 

 

 التالية:املؤشرات السيكومترية الستبانة البحث، وتتضمن الخطوات 

 
ا
 الصدق الظاهري )صدق املحكمين(: : خامسا

 للخطوات التالية:
ً
 تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وفقا

الباحث االستبانة ف .1 بهدف التأكد من مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها    متخصصين في اإلدارة التربوية  محكميني صورتها األولى على عشرة  عرض 

يه، ومدى وضوح كل عبارة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله. حيث أبدوا مالحظاتهم بالبعد الذي تنتمي إل

 وتصويباتهم من حذف وتعديل لفظي ولغوي لعبارات أبعاد ومحاور االستبانة.

  قام الباحث بتعديل ما يلزم من تصويبات بالحذف والتعديل لبعض الفقرات وإعادة صياغة ب .2
ً
 استنادا

ً
ما تم التنويه به من جانب  إلى  عضها لغويا

 السادة املحكمين.

 
ا
 صدق االتساق الداخلي لبيرسون  :سادسا

إلى  الباحث  لجأ  إليه،  تنتمي  الذي  للبعد  العام  باملفهوم  ترابط مضمون كل عبارة  ومدى  لبيرسون  الداخلي  االتساق  للتأكد من مؤشرات صدق 

بيرسون بين درجة عبارة مع كل درجة بعدها ومن ثم إيجاد درجة االتساق الداخلي بين درجة كل بعد مع االستبانة ككل، والنتائج حساب مؤشرات ارتباط 

 تتضمنها الجداول التالية: 

 الذي تنتمي إليه يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد  :(3جدول )

 عند مستوى معنوية  
ا
 0.01** االرتباط دال إحصائيا

 

تنتمي   الذي  للبعد  الكلية  بين كل عبارة والدرجة  بيرسون  ارتباط  املؤشرات اإلحصائية ملعامالت  بالجدول )باستقراء  أن معامالت  3إليه  (، يتضح 

( بين  تتراوح  األول  للبعد  إلى  0.71االرتباط   **0.87( بين  الثاني  البعد  نطاق  وعلى  إلى  0.55**(   **0.92( بين  الثالث  البعد  نطاق  وعلى  إلى 0.74**(   **

بين )0.96 الرابع  البعد  إلى  0.65**( وعلى نطاق   عند  0.95** 
ً
أبعاد 0.01مستوى معنوية )**( وهي جميعها دالة إحصائيا أن عبارات  ( )**( مما يؤكد 

 االستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام للبعد الذي تنتمي إليه.
 

 يوضح االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة :(4جدول )

                    

 

 

 

 

 عند مستوى معنوية  **
ً
   0.01االرتباط دال إحصائيا

 الدرجة  املتوسط املرجح  درجة املوافقة م

1  
ً
  1.79إلى  1من  ال أوافق بشدة/ ضعيفة جدا

ً
 ضعيفة جدا

 ضعيفة  2.59إلى  1.80من  ال أوافق/ ضعيفة  2

 متوسطة  3.39إلى  2.60من  محايد/ متوسطة  3

 كبيرة 4.19إلى  3.40من  أوافق/ كبيرة  4

5  
ً
  5إلى  4.20من  أوافق بشدة / كبيرة جدا

ً
 كبيرة جدا

ط 
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 االرتباط  العبارة 

1 0.71** 1 0.87** 1 0.74** 1 0.90** 

2 0.87** 2 0.85** 2 0.79** 2 0.93** 

3 0.79** 3 0.55** 3 0.85** 3 0.88** 

4 0.76** 4 0.82** 4 0.96** 4 0.84** 

5 0.73** 5 0.88** 5 0.89** 5 0.95** 

6 0.81** 6 0.78** 6 0.94** 6 0.92** 

7 0.73** 7 0.88** 7 0.80** 7 0.92** 

8 0.71** 8 0.92** 8 0.84** 8 0.91** 

 9 0.91** 9 0.94** 9 0.90** 

10 0.85**  10 0.91** 

 11 0.65** 

12 0.76** 

 االرتباط باالستبانة  مضمون البعد م

 **0.86 اإلستراتيجي إملام قادة املدارس بالتخطيط  1

 **0.91 للمدرسة  اإلستراتيجيةوضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط  2

 **0.94 اإلستراتيجية اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة  3

 **0.95 في ضوء سياسة التعليم  اإلستراتيجيةمالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  4
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( بالجدول  لالستبانة  الكلية  والدرجة  بعد  لكل  الكلية  الدرجة  بين  بيرسون  ارتباط  اإلحصائية ملعامالت  املؤشرات  باستقراء  أن  4باملثل،  يتضح   ،)

 ع0.95** إلى 0.86معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لالستبانة تتراوح بين )
ً
ند مستوى معنوية **( وهي جميعها دالة إحصائيا

 ( )**( مما يؤكد أن أبعاد استبانة البحث 0.01)
ً
 صادقة ملا وضعت لقياسه وتتسق باملفهوم العام لالستبانة. أيضا

 الستبانة البحث  Varimax  يوضح الصدق العاملي مع التدوير املتعامد :(5جدول )

  

 

    

 

 

 

التحليل   إجراء  إلى  الباحث  عمد  البحث،  الستبانة  األساسية  للمكونات  العاملي  الصدق  من  املتعامد  للتأكد  التدوير  مع  االستكشافي  العاملي 

( العاملي وجود  التحليل  بين )6لفاريماكس، حيث يتضح من مؤشرات  الكامنة  تتراوح جذورها  ( وهي تفسر بصورة إجمالية  1.875إلى    9.964( عوامل 

من  84.667%) املستخلص  التباين  نسبة  من  مرتفعة  نسبة  وهي  البحث،  عينة  آلراء  الكلي  التباين  من  البحث (  استبانة  أن  إلى  يدل  مما  البحث  عينة 

 صادقة ملا وضعت لقياسه. 

 
ا
 كرونباخ:  αمؤشرات الثبات : سابعا

كرونباخ، والذي يقصد به " إمكانية الحصول على   αللتحقق من ثبات عبارات محاور وأبعاد استبانة البحث، عمد الباحث إلى حساب مؤشرات  

على نفس أفراد املجتمع بعد فترة من الزمن، كما يشير إلى أي درجة يعطى املقياس أو االستبانة قراءات متقاربة   النتائج نفسها لو أعيد تطبيق االستبانة

 (. هذا والجدول التالي يتضمن أهم مؤشرات ثبات أبعاد استبانة البحث:168: م2010عند كل مرة يستخدم فيها" )السبيعي، 

 كرونباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبانة البحث  αيوضح مؤشرات  :(6جدول )

 

 

 

 

 

 

، مما يؤكد 0.60األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة <  ( أن جميع قيم ألفا كرونباخ على نطاق  6يتضح من املؤشرات اإلحصائية للجدول )

 . 0.60 به إذا كانت قيمته ≤ ا( أن الثبات يكون موثوق43: 2009ستبانة لدى عينة البحث، حيث ذكر جودة محفوظ )ثبات ووضوح مضمون أبعاد اال 

 : اإلحصائيةأساليب املعالجة  :ثامنا

وتحليل   البحث  أهداف  باسلتحقيق  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  العديد  استخدام  تم  فقد  تجميعها،  تم  التي  الحزم  البيانات  تخدام 

 بالرمز )  Statistical Package for Social Sciences جتماعيةاإلحصائية للعلوم اال 
ً
 (، والتي تتضمن ما يلي:SPSSوالتي يرمز لها اختصارا

 الخصائص الشخصية ألفراد مجتمع البحث.  التكرارات والنسب املئوية للتعرف على .1

" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث تجاه كل عبارة وبعد، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب درجة Meanاملتوسط الحسابي " .2

 ملتوسطات استجابة عينة البحث. 
ً
 أهمية كل بعد وفقا

 حث والتي تؤيد درجة ممارسة العبارة. الوزن النسبي املرجع لتحديد نسبة مجتمع الب .3

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد البحث لكل عبارة من عبارات متغيرات البحث، ولكل بعد    "Standard Deviation"االنحراف املعياري   .4

من  عبارة  لكل  البحث  مجتمع  أفراد  استجابات  في  التشتت  يوضح  املعياري  االنحراف  أن  ويالحظ  الحسابي،  متوسطها  عن  الرئيسة  املحاور  من 

 ، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين املقياس.عبارات متغيرات البحث، إلى جانب املحاور الرئيسة

 معامل االرتباط بيرسون، لقياس صدق االتساق الداخلي.  .5

 التحليل العاملي االستكشافي للمكونات األساسية   .6

              معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة البحث.  .7

 التراكمية النسبة   نسبة التباين املفسر  الجذر الكامن العامل 

1 9.964 25.549 25.479 

2 9.294 23.830 49.379 

3 4.382 11.237 60.616 

4 4.009 10.279 70.895 

5 3.496 8.965 79.860 

6 1.875 4.807 84.667 

 كرونباخ  α عدد العبارات  مضمون البعد  م

 0.89 8 اإلستراتيجي إملام قادة املدارس بالتخطيط  1

 0.95 10 للمدرسة  اإلستراتيجيةوضوح الرؤية والرسالة واألهداف في الخطط  2

 0.95 9 اإلستراتيجية اهتمام مديري املدارس بمتطلبات الخطة  3

 0.97 12 في ضوء سياسة التعليم  اإلستراتيجية مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  4

 0.98 39 الدرجة الكلية لالستبانة  
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 : التحليل والنتائج الدراسة

ضمن هذا الجزء من البحث على النتائج اإلحصائية من متوسطات حسابية وانحرافات معيارية ووزن نسبي لعبارات أبعاد البحث بهدف اإلجابة يت

 على تساؤالت البحث التالية: 

 
ا
 : تساؤالت البحث  :أوال

 ؟اإلستراتيجيما مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط  .1

 للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة؟  اإلستراتيجيةما مدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط  .2

 ؟اإلستراتيجيةما مدى اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  .3

 في ضوء سياسة التعليم؟  اإلستراتيجيةما مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  .4

الب  عنولإلجابة   نسبية  تساؤالت  وأوزان  وانحرافات معيارية  الوصفية من متوسطات حسابية  اإلحصاءات  إلى حساب  الباحث  عمد  أعاله،  حث 

( )درجة كبيرة( مقابل متوسط كل عبارة على نطاق كل بعد ومن ثم املتوسط العام للبعد، والنتائج كانت 3.40واختبار معنوية )ت( للمتوسط الفرض ي )

 على النحو التالي: 

 "؟اإلستراتيجيتساؤل األول: والذي ينص على " ما مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط نتائج ال
 

افات املعيارية  يوضح املتوسط : (7جدول ) ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط  اختبار)ت(  واألوزان النسبية ومعنويةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 باملدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة  اإلستراتيجي

 62=  1-63درجة الحرية = 

 ( تتضح النتائج التالية:7)رقم باستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول 

( وهي جميعها تنحصر قيمها في فئة 5من    4.84إلى    4.51تتراوح بين )  اإلستراتيجيأن املتوسطات الحسابية ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط   •

الخامسة ) الحسابي  بالتخطيط  5إلى    4.20املتوسط  املدارس  أن مدى معرفة مديري  البحث  تعتبر   اإلستراتيجي(، مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع 

 وبداللة إحصائية )
ً
 التي يتصفون بها في مجال التخطيط  (، مما يشير إلى الدرجة العالي0.05>  0.000كبيرة جدا

ً
باملدارس   اإلستراتيجية والكبيرة جدا

 االبتدائية بمحافظة القنفذة. 

 بروح والعمل " التعاون 5"  من وجهة نظر عينة البحث تمثلت في العبارة   اإلستراتيجيإن أكثر ثالثة عبارات ملدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط    •

 العاملين بآراء املدرسة إدارة  " تهتم   1"املدرسة" والعبارة   تطوير نمو يساعد في اإلستراتيجي التخطيط بأن قناعة " لدي   7  "  الفريق الواحد" والعبارة 

( من  %97إلى    %96( ونسبة تأكيد تراوحت بين )5من    4.84إلى    4.79، بمتوسطات حسابية تراوحت بي )اإلستراتيجيالتخطيط   عملية في ومساهماتهم 

 . البحث املستطلعةإجمالي عينة 

أدنى ثالث عبارات في درجة اإل • العبارة  ملإن  في  تتمثل   
ً
الكبيرة جدا بالدرجة  أعتقد  8ام  العاملين يدعم  اإلستراتيجي التخطيط أن "   تحسين في أداء 

والعبارة   العملية  " باملدرسة  يشير  3التعليمية   وإدارتها املتاحة املوارد وتوظيفلرصد   علمية أساليب اتباع إلى اإلستراتيجي التخطيط مفهوم " 

 لدى  اإلستراتيجي التخطيط  مفهوم " يعتبر  2املنشودة "، والعبارة   األهداف إلى للوصول 
ً
إدارة املدرسة "، بمتوسطات حسابية   على القائمين واضحا

املتوسط   مضمون العبارة   م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي  

ترتيب   درجة املعرفة  الداللة   قيمة )ت( 

 األهمية 

التخطيط   عملية  في  ومساهماتهم  العاملين  بآراء  املدرسة  إدارة  تهتم   -1

   .اإلستراتيجي

4.79 0.41 0.96 27.12 0.000  
ً
 3 كبيرة جدا

لدى  اإلستراتيجي التخطيط  مفهوم يعتبر  -2  
ً
إدارة   على القائمين واضحا

   .املدرسة

4.56 0.69 0.91 13.28 0.000  
ً
 7 كبيرة جدا

لرصد   علمية أساليب اتباع إلى اإلستراتيجي التخطيط مفهوم يشير -3

   .املنشودة األهداف إلى للوصول  وإدارتها املتاحة  املوارد وتوظيف

4.56 0.64 0.91 14.29 0.000  
ً
 6 كبيرة جدا

  التوجهات  تحديد إلى اإلستراتيجي التخطيط يسعى -4
ً
 املستقبلية مرتكزا

   .باملاض ي والحاضر بالتفكير التقيد دون  الرحب التفكير  على

4.51 0.76 0.90 11.58 0.000  
ً
 8 كبيرة جدا

  0.000 31.06 0.97 0.37 4.84   .الواحدالفريق  بروح والعمل  التعاون   -5
ً
 1 كبيرة جدا

  0.000 19.86 0.95 0.54 4.75 املدرسة.   ببن املنافسة روح  تنمية  -6
ً
 4 كبيرة جدا

  0.000 27.80 0.96 0.40 4.81   .املدرسة تطوير نمو  يساعد في اإلستراتيجي التخطيط بأن قناعة لدي -7
ً
 2 كبيرة جدا

 العملية  تحسين  في أداء العاملين  يدعم  اإلستراتيجي التخطيط  أن  أعتقد -8

 التعليمية باملدرسة.  

4.73 0.52 0.95 20.52 0.000  
ً
 5 كبيرة جدا

  0.000 27.12 0.94 0.54 4.69 املتوسط العام   
ً
  كبيرة جدا
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( بين  )5من    4.73إلى    4.56تراوحت  تأكيد  نسبة  يتضح  %95إلى    %91( مع  كما  البحث.  إجمالي عينة  بلغ ( من  والذي  العام  املتوسط  من مؤشرات 

)5من    4.69) وانحراف معياري قدره   )0.54( بلغت  تأكيد  نسبة  أن مدى معرفة مديري  %94( مع  إلى  تشير  نتيجة  وهي  البحث،  إجمالي عينة  ( من 

 وهي درج  اإلستراتيجياملدارس بالتخطيط  
ً
 بناًء على باملدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتصف بالدرجة الكبيرة جدا

ً
ة إملام معنوية ودالة إحصائيا

= )ت  )27.12قيمة  بلغ  معنوية  مستوى  مع  بالتخطيط  (.  0.05>    0.000(  املدارس  مديري  معرفة  الباحث  ،    اإلستراتيجيويعزو 
ً
جدا كبيرة  بدرجة 

وتوظيف رصد  في  بأهميته  وإملامهم  ب األهداف إلى للوصول  وإدارتها املتاحة املوارد لعلمهم  أناملنشودة  يدركون  أنهم  كما   التخطيط مدارسهم، 

 في تحديد اإلستراتيجي
ً
 محوريا

ً
 في وتؤثر املدرس ي العمل جوهر تشكل التي األساسية القضايا تحديد  املستقبلية باملدارس، وفي التوجهات يلعب دورا

 الكشف  خالل من املدرسة ملستقبل  تصور  ومساعدته في وضعاملدرس ي،  العمل في املطروحة القضايا  مع تتناسب قرارات اتخاذ املدرس ي، وعلى العمل

أضف إلى ذلك العمل   وأهدافها، املدرسة رسالة تحقيق نحو عال مستوى  إلى باملدرسة الوصول   ومواردها املتاحة بهدف املدرسة إمكانات واقع عن

 ذات األساسية القضايا على الدائم  واملجتمع، مع التركيز والبيئة الطالب نحو املدرسة رسالة لتحقيق املناسب اإليجابي التغيير على ضمان إحداث

الواقع دائم، بشكل البيئة تغيرات مع يتالءم ومتميز نشط موقع في املدرسة إدارة  ومستقبلها، ووضع املدرسة بواقع العالقة تطوير   املدرس ي مع 

نتائج  املدرسة،   في والتفوق  النجاح تعترض التي الصعوبات  ملواجهة إليه  وهي  توصلت  ما   ، (2017،  عبيددراسة  و   ،(2015)  أحمددراسة  تتفق مع 

 . (1999)الجندي دراسة ،و  (2003) العويس يدراسة و ، (2013) نصيبأبي دراسة و  ،(2017)التويجري دراسة و 

الثاني التساؤل  الخطط  نتائج  في  والرؤية  واألهداف  الرسالة  وضوح  مدى  ما   " على  ينص  والذي  بمحافظة   اإلستراتيجية :  االبتدائية  للمدارس 

 القنفذة؟ 

نسبية  وأوزان  معيارية  وانحرافات  حسابية  متوسطات  من  الوصفية  اإلحصاءات  حساب  إلى  الباحث  عمد  التساؤل،  هذا  على  لإلجابة  وباملثل 

للمت )ت(  معنوية  )واختبار  الفرض ي  والنتائج 3.40وسط  للبعد،  العام  املتوسط  ثم  ومن  بعد  كل  نطاق  على  عبارة  كل  متوسط  مقابل  كبيرة(  )درجة   )

 يتضمنها الجدول التالي:

افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار )ت( ملدى وضوح الرسالة واألهداف و  :(8جدول ) الرؤية في  يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر

 للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة  اإلستراتيجيةالخطط 

 62=  1-63درجة الحرية = 

 ( تتضح النتائج التالية:8باملثل، وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول )

 4.60للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتراوح بين )  اإلستراتيجيةأن املتوسطات الحسابية ملدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط   •

 ( وهي جميعها تنحصر  5من    4.83إلى  
ً
مدى  (، مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع البحث أن  5إلى    4.20قيمها في فئة املتوسط الحسابي الخامسة )  أيضا

 وبداللة إحصائية ) اإلستراتيجيةوضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط 
ً
  0.000للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا

الخطط  0.05> في  والرؤية  واألهداف  الرسالة  وضوح  في مجال  بها  يتصفون  التي   
ً
جدا والكبيرة  العالية  الدرجة  إلى  يشير  مما  باملدارس    اإلستراتيجية(، 

 االبتدائية بمحافظة القنفذة. 

املتوسط   مضمون العبارة   م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 

ترتيب   درجة الوضوح  الداللة قيمة )ت( 

 األهمية 

  0.000 21.56 0.96 0.51 4.79 رؤية ورسالة املدرسة واضحة لدى العاملين.  -1
ً
 2 كبيرة جدا

  0.000 17.99 0.94 0.58 4.71 تضع املدرسة أهدافها في ضوء خطة واضحة.  -2
ً
 5 كبيرة جدا

 تدعم القيم األخالقية.   اإلستراتيجيةتتضمن الخطة  -3
ً
  0.000 26.76 0.97 0.42 4.83 للمدرسة أهدافا

ً
 1 كبيرة جدا

  0.000 23.23 0.95 0.47 4.76 تحقق املدرسة أهداف سياسة التعليم بدرجة مناسبة.   -4
ً
 3 كبيرة جدا

وتعالج  -5 القوة  نقاط  تستثمر  ثم  للتطوير  واضحة  رؤية  وفق  املدرسة  تعمل 

 نقاط الضعف. 

4.68 0.67 0.94 15.24 0.000  
ً
 8 كبيرة جدا

  0.000 13.07 0.92 0.73 4.60 تلتزم املدرسة بتطبيق برامج الخطة وفق الجدول الزمني لتحقيق أهدافها.   -6
ً
 10 كبيرة جدا

 إليها للوصول  املدرسة  ترغبها التي  الكبرى  الغاية  هي  اإلستراتيجية  الرؤية -7

    .واألهداف الغايات  منها وتنبثق

4.68 0.50 0.94 20.26 0.000  
ً
 7 كبيرة جدا

  0.000 18.92 0.94 0.55 4.71 رؤية ورسالة املدرسة تعطي صورة واضحة لطرق وإجراءات تحققها.  -8
ً
 4 كبيرة جدا

  0.000 16.48 0.94 0.63 4.71 تسهم رؤيه املدرسة في عمليه التطوير االداري. 9
ً
 6 كبيرة جدا

 أعضاء  لدى  األجل  طويل  والتخطيط  املتكاملة  الرؤية  املدرسة  رسالة تعمق  10

    .املؤسسة التعليمية والتربوية

4.63 0.60 0.93 16.23 0.000  
ً
 9 كبيرة جدا

  0.000 18.97 0.94 0.57 4.71 املتوسط العام   
ً
  كبيرة جدا
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الخطط    • ئية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة  للمدارس االبتدا   اإلستراتيجيةإن أكثر ثالث عبارات ملدى وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في 

 تدعم القيم األخالقية " والعبارة   اإلستراتيجية" أن تتضمن الخطة    3"    البحث تمثلت في العبارة 
ً
" رؤية ورسالة املدرسة واضحة   1"  للمدرسة أهدافا

( ونسبة  5من  4.83إلى  4.76طات حسابية تراوحت بي )، بمتوسداف سياسة التعليم بدرجة مناسبة " تحقق املدرسة أه 4" لدى العاملين " والعبارة 

 وبمستوى معنوية )%97إلى  %95تأكيد تراوحت بين )
ً
 (.0.05> 0.000( من إجمالي عينة البحث املستطلعة، وهي جميعها ذات درجة كبيرة جدا

 تتمثل في العبارة ملباملثل، إن أدنى ثالث عبارات في درجة اإل
ً
" تعمل املدرسة وفق رؤية واضحة للتطوير ثم تستثمر نقاط   5" ام بالدرجة الكبيرة جدا

 املتكاملة الرؤية املدرسة رسالة  لدى تعمق األجل  طويل  والتخطيط املتكاملة الرؤية  املدرسة رسالة  " تعمق   10"    القوة وتعالج نقاط الضعف " والعبارة 

أعضاء األجل طويل والتخطيط والتربوية   لدى  التعليمية  والعبارة  املؤسسة  وف  6"  ،  الخطة  بتطبيق برامج  املدرسة  تلتزم  لتحقيق  "  الزمني  الجدول  ق 

( من إجمالي عينة البحث. كذلك يتضح من مؤشرات %94إلى    % 92( مع نسبة تأكيد )5من    4.68إلى    4.60، بمتوسطات حسابية تراوحت بين )أهدافها  

( من إجمالي عينة البحث، مما يؤكد أن درجة وضوع %94( مع نسبة تأكيد بلغت )0.57( وانحراف معياري قدره )5من    4.71املتوسط العام والذي بلغ )

الخطط   ،    اإلستراتيجيةالرسالة واألهداف والرؤية في 
ً
السابقة مدى تعتبر ذات درجة كبيرة جدا النظري والدراسات   لإلطار 

ً
الباحث وفقا باملثل، ويعزو 

 إلى درجة وعي وإملام مدراء ومعلمي    اإلستراتيجيةواألهداف والرؤية في الخطط    وضوح الرسالة
ً
للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة بدرجة كبيرة جدا

، ألن وضوح وصياغة  اإلستراتيجيةالتفصيلية واملحكمة ودورها في تحقيق أهداف الخطة    اإلستراتيجيةمدارس القنفذة بأهمية وضوح وصياغة الخطط  

املدرسة لتحقيق   اإلستراتيجيةخطط  ال تتبناه  الذي  الرئيس ي  املسار  الركيزة األساسية في تحديد  يعتبر  الباحث  بشكل تفصيلي ومحكم  من وجهة نظر 

  ون رسالتها وأهدافها على املدى الطويل والقصير في ضوء ظروف بيئتها العامة، وكذلك الظروف املنافسة وتحليل قواها الذاتية، كما أنها ستك 
ً
أكثر شموال

إلى ذلك   أداء محددة، إضافة  للمعلمين من أجل تحقيقها وفق وقت ومعايير ومستويات   
ً
 واضحا

ً
اتجاها التي توفر  الواضحة   لألهداف 

ً
إدراك وتفصيال

ل مناسبة  بدرجة  التعليم  سياسة  أهداف  تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  األمر  فعال،  بشكل  استغاللها  وطريقة  للمدرسة  الفعلية  االبتدائية املوارد  لمدارس 

  ،  (2016  العجمي،دراسة  وتختلف مع نتائج    ،(2008نورالدين،دراسة  ، و (2012القرني،دراسة  ق مع ما توصلت إليه  بمحافظة القنفذة، وهي نتائج تتف

 .(2015 ،احمد)،دراسةو 

 ؟ اإلستراتيجيةاملدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  مديري نتائج التساؤل الثالث: والذي ينص على " ما مدى اهتمام 

نسبية  وأوزان  معيارية  وانحرافات  حسابية  متوسطات  من  الوصفية  اإلحصاءات  حساب  إلى  الباحث  عمد  التساؤل،  هذا  على  لإلجابة  وباملثل 

( الفرض ي  للمتوسط  )ت(  معنوية  والنتائج 3.40واختبار  للبعد،  العام  املتوسط  ثم  ومن  بعد  كل  نطاق  على  عبارة  كل  متوسط  مقابل  كبيرة(  )درجة   )

 يتضمنها الجدول التالي:

افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار )ت( ملدى اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات  :(9جدول ) تطبيق  يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر

 للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة  اإلستراتيجيةالخطة 

 62=  1-63درجة الحرية = 

 

 

املتوسط   مضمون العبارة  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 

درجة   الداللة ( قيمة )ت 

 االهتمام 

ترتيب  

 األهمية 

 إلى تؤدي التي واألعمالاألنشطة   أداء على املدرس ي املبنى  تصميم  يساعد -1

 الخطة     متطلبات  تحقيق

4.75 0.65 0.95 16.52 0.000  
ً
 1 كبيرة جدا

حيث  التعليم  جودة  متطلبات  تراعي تدريسية  قاعات  توجد -2  اإلضاءة من 

      .واملساحة والتهوية

4.56 0.86 0.91 10.70 0.000  
ً
 7 كبيرة جدا

املعلمين تطوير في الحديثة املدرسية األنظمة تساهم -3  يتفق بما قدرات 

    .املدرس ي التعليم  سياسة  متطلبات 

4.62 0.63 0.92 15.28 0.000  
ً
 4 كبيرة جدا

  0.000 10.78 0.92 0.84 4.54     .املدرس يالتعليم  جودة تطبيق لكيفية ومكتوبة واضحة سياسة  توجد -4
ً
 9 كبيرة جدا

  0.000 13.94 0.92 0.69 4.60        .الخطة على للحكم  أداء واضحة  ومؤشرات  معايير املدرسة إدارة تطبق -5
ً
 5 كبيرة جدا

  0.000 11.20 0.90 0.82 4.56 .   اإلستراتيجية القضايا لجميع املدرسة  إدارة تطبيق في توازن  يوجد -6
ً
 6 كبيرة جدا

  0.000 14.43 0.93 0.68 4.63    .واللوائح القوانين بعض تطبيق في تلتزم إدارة املدرسة باملرونة -7
ً
 3 كبيرة جدا

 بما العاملين تقييم أداء في املساهمة الفاعلة األنظمة املدرسة إدارة تطبق -8

   .التعليم سياسة تحقيق ومتطلبات  يتناسب

4.68 0.53 0.94 19.08 0.000  
ً
 2 كبيرة جدا

  0.000 11.04 0.91 0.82 4.54 مناسبة.  إستراتيجية  بدائل  املدرسة تضع 9
ً
 8 كبيرة جدا

  0.000 13.66 0.92 0.72 4.61 املتوسط العام   
ً
  كبيرة جدا
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 النتائج التالية:( تتضح 9باملثل، وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول )

الخطة   • تطبيق  بمتطلبات  املدارس  مديرو  اهتمام  ملدى  الحسابية  املتوسطات  بين   اإلستراتيجيةأن  تتراوح  القنفذة  بمحافظة  االبتدائية  للمدارس 

 ( وهي جميعها تنحصر قيمها  5من    4.75إلى    4.54)
ً
نظر مجتمع البحث    (، مما يؤكد من وجهة5إلى    4.20في فئة املتوسط الحسابي الخامسة )  أيضا

 وبداللة إحصائية )  اإلستراتيجيةأن اهتمام مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  
ً
  0.000للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا

ت0.05> بمتطلبات  االهتمام  من  املدارس   مديرو  في  بها  يتصفون  التي   
ً
جدا والكبيرة  العالية  الدرجة  إلى  يشير  مما  الخطة  (،   اإلستراتيجية طبيق 

 للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة. 

الخطة    • تطبيق  بمتطلبات  املدارس  اهتمام مديرو  ثالث عبارات  أكثر  نظر عينة   اإلستراتيجيةإن  القنفذة من وجهة  بمحافظة  االبتدائية  للمدارس 

العبارة  " والعبارة  متطلبات  تحقيق  إلى تؤدي  التي واألعمالاألنشطة   أداء على املدرس ي املبنى تصميم  " يساعد  1البحث تمثلت في   " تطبق  8الخطة 

أداء في املساهمة الفاعلة األنظمة املدرسة إدارة  " والعبارة   سياسة تحقيق ومتطلبات يتناسب بما العاملين تقييم  املدرسة    7التعليم  إدارة  تلتزم   "

( من  %95إلى    % 93( ونسبة تأكيد تراوحت بين )5من    4.75إلى    4.54واللوائح "، بمتوسطات حسابية تراوحت بي ) القوانين بعض تطبيق في باملرونة 

د  وجود  على  تؤكد  جميعها  وهي  املستطلعة،  البحث  عينة  الخطة  إجمالي  تطبيق  بمتطلبات  املدارس  مديرو  لدى  االهتمام  من   
ً
جدا كبيرة  رجة 

 (.0.05> 0.000للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة وبمستوى معنوية ) اإلستراتيجية

لقنفذة من وجهة نظر  للمدارس االبتدائية بمحافظة ا   اإلستراتيجيةاملدارس بمتطلبات تطبيق الخطة    اهتمام ملديري باملثل، إن أدنى ثالث عبارات  

 إستراتيجية  بدائل املدرسة " تضع 9" التعليم املدرس ي " والعبارة  جودة  تطبيق لكيفية ومكتوبة واضحة سياسة " توجد 4 " عينة البحث تتمثل في العبارة 

واملساحة "، بمتوسطات حسابية تراوحت بين  والتهوية اإلضاءة  من حيث التعليم  جودة  متطلبات تراعي تدريسية قاعات " توجد  2  "  مناسبة "، والعبارة 

)5من    4.56إلى    4.54) تأكيد  نسبة  )%92إلى    % 91( مع  بلغ  والذي  العام  املتوسط  يتضح من مؤشرات  البحث. كذلك  إجمالي عينة  (  5من    4.61( من 

( قدره  معياري  )0.72وانحراف  بلغت  تأكيد  نسبة  مع  البح92%(  عينة  إجمالي  من  يؤك(  مما  مديري ث،  اهتمام  درجة  أن  تطبيق    د  بمتطلبات  املدارس 

، باملثل،     اإلستراتيجيةالخطة  
ً
وهي نتيجة تؤكد من وجهة للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة البحث تعتبر ذات درجة كبيرة جدا

تتمتع بالقنفذة  املدارس  أن  القنفذة  بمحافظة  االبتدائية  املدارس  أن  الباحث  بهدف   نظر  فاعلية  بكل  واألعمال  األنشطة  أداء  على  تساعد  بتصاميم 

الخطط  أنشطة  جميع  ملمارسة  واملالئمة  الجيدة  واملساحة  والتهوية  باإلضاءة  تتصف  التدريس  قاعات  أن  حيث  املدرسية،  الخطط  متطلبات  تحقيق 

 ملتطلبات سياسة التعليم املدرس ي، كما أن هذه ومتطلباتها، كما أن للمدارس أنظمة تتصف بالحداثة من أجل تطوير ق اإلستراتيجية
ً
درات املعلمين وفقا

تعمل ع أداء واضحة  وفق معايير ومؤشرات  بالقنفذة  املدرس ي  التعليم  وتحقيق جودة  تطبيق  آليات  تجاه  إلى وجود سياسات واضحة  تشير  لى النتائج 

نتائج  اإلستراتيجيةقياس فاعلية خططها   الصعد. وهي  الشتري    تتفق مع  على جميع  إليه دراسة  وتختلف  (2016)دراسة  يونس    كل من  مع ما توصلت 

 (.77:  2006 )الدجني ودراسة (    Bell, 2002)بل   دراسةو   (،Davies, 2007)ودراسة ديفيز ،  (2009)

 في ضوء سياسة التعليم؟  اإلستراتيجية نتائج التساؤل الرابع: والذي ينص على " ما مدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة 

نسبية  وأوزان  معيارية  وانحرافات  حسابية  متوسطات  من  الوصفية  اإلحصاءات  حساب  إلى  الباحث  عمد  التساؤل،  هذا  على  لإلجابة  وباملثل 

للمت )ت(  معنوية  )واختبار  الفرض ي  والنتائج 3.40وسط  للبعد،  العام  املتوسط  ثم  ومن  بعد  كل  نطاق  على  عبارة  كل  متوسط  مقابل  كبيرة(  )درجة   )

 يتضمنها الجدول التالي:

افات املعيارية واألوزان النسبية ومعنوية اختبار )ت( ملدى مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخ :(10جدول ) طة  يوضح املتوسط املتوسطات الحسابية واالنحر

 في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة اإلستراتيجية

املتوسط   مضمون العبارة  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن  

 نسبي ال

ترتيب   درجة املالئمة  الداللة قيمة )ت( 

 األهمية 

البيئة   في تحدث  التي التغيرات  ملقابلة الكافية املرونة املدرسة لدى -1

    .معها والتكيف

4.56 0.76 0.91 12.11 0.000  
ً
 9 كبيرة جدا

املدرسة   في الداخلية البيئة بتحليل  مستمر  بشكل  املدرسة إدارة تقوم -2

    .الضعف ونقاط القوة مصادر  على للتعرف

4.57 0.64 0.91 14.52 0.000  
ً
 8 كبيرة جدا

على   للتعرف الخارجية للبيئة بتحليل  مستمر بشكل  املدرسة  إدارة تقوم -3

    .املستقبل  في عليها تؤثر أن يمكن التي  املختلفة املتغيرات 

4.51 0.78 0.90 11.27 0.000  
ً
 12 كبيرة جدا

لتحقق غايات املناهج بما يتالءم مع   املدرسة اإلستراتيجية الخطة تدعم -4

 املعايير العاملية. 

4.59 0.66 0.89 14.21 0.000  
ً
 6 كبيرة جدا

هيئة  املنهي النمو  تطوير للمدرسة  اإلستراتيجية الخطة  راعي -5  ألعضاء 

 التدريس  

4.59 0.59 0.92 16.09 0.000  
ً
 7 كبيرة جدا

وخدمة   املستمر التعليم نشاطات  للمدرسة اإلستراتيجية الخطة تدعم -6

 املحلي   املجتمع 

4.54 0.80 0.91 11.31 0.000  
ً
 11 كبيرة جدا
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 62=  1-63درجة الحرية = 

 ( تتضح النتائج التالية:10كذلك، وباستقراء املؤشرات اإلحصائية للجدول )

الخطة   • املدارس لتطبيق  بيئة  الحسابية ملدى مالئمة  املتوسطات  القنفذة    اإلستراتيجيةأن  االبتدائية بمحافظة  للمدارس  التعليم  في ضوء سياسة 

 ( وهي جميعها تنحصر قيمها 5من  4.78إلى  4.51للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تتراوح بين )
ً
  4.20في فئة املتوسط الحسابي الخامسة ) أيضا

أن مالئمة بيئة املدارس لتطبيق الخطة  5إلى   البحث  في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية   اإلستراتيجية (، مما يؤكد من وجهة نظر مجتمع 

 وبداللة إحصائية )
ً
(، مما يشير إلى الدرجة العالية والكبيرة  0.05>  0.000بمحافظة القنفذة للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة تعتبر كبيرة جدا

الخطة   لتطبيق  املدارس  بيئة  ملالئمة   
ً
االبتدائية   اإلستراتيجيةجدا للمدارس  القنفذة  بمحافظة  االبتدائية  للمدارس  التعليم  سياسة  ضوء  في 

 بمحافظة القنفذة. 

في ضوء سياسة التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة للمدارس،    يةاإلستراتيجإن أكثر ثالث عبارات مالئمة لبيئة املدارس لتطبيق الخطة   •

 تسهيالت وضع إلى خطتها خالل من املدرسة " تسعى 7"  لديها من الطالب واملعلمين " والعبارة  املتميزين " تدعم املدرسة تكريم  11"  تمثلت في العبارة 

وتقنيات التعليم."، بمتوسطات    األجهزة على تلبية احتياجاتها من    اإلستراتيجيةتحث الخطة    "  12"  للطالب " والعبارة   واجتماعية وخدمات إرشادية

املستطلعة، وهي جميعها تؤكد على  %96إلى    %90( ونسبة تأكيد تراوحت بين )5من    4.78إلى    4.63حسابية تراوحت بي ) البحث  ( من إجمالي عينة 

املدار  لبيئة  املالئمة  من   
ً
جدا كبيرة  درجة  الخطة  وجود  لتطبيق  القنفذة    اإلستراتيجيةس  بمحافظة  االبتدائية  للمدارس  التعليم  سياسة  ضوء  في 

 (.0.05> 0.000وبمستوى معنوية )

للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر    اإلستراتيجيةاملدارس بمتطلبات تطبيق الخطة    ن أدنى ثالث عبارات اهتمام ملديري باملثل، إ 

البحث   العبارة عينة  في  تعالج  8  "  تتمثل  الحالية والسياسات األنظمة في القصور  أوجه الخطة "    تضمنها خالل من التعليمية 
ً
 تطويرها  تدعم  أهدافا

 مستمر بشكل املدرسة إدارة  " تقوم3  "  ، والعبارة املحلي   وخدمة املجتمع املستمر التعليم  نشاطات  للمدرسة اإلستراتيجية الخطة " تدعم   6"    والعبارة 

( 5من    4.56إلى    4.51، بمتوسطات حسابية تراوحت بين )املستقبل   في عليها تؤثر  أن  يمكن التي املختلفة على املتغيرات للتعرف الخارجية للبيئة بتحليل

( تأكيد  نسبة  )%91إلى    %90مع  بلغ  والذي  العام  املتوسط  يتضح من مؤشرات  البحث. كذلك  إجمالي عينة  وانحراف معياري قدره 5من    4.60( من   )

بلغت )0.64) تأكيد  بي%92( مع نسبة  أن درجة مالئمة  البحث، مما يؤكد  إجمالي عينة  الخطة  ( من  املدارس لتطبيق  في ضوء سياسة   اإلستراتيجيةئة 

  ،
ً
وهي نتيجة تعكس من وجهة نظر الباحث، أن  التعليم للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة من وجهة نظر عينة البحث تعتبر ذات درجة كبيرة جدا

والتكيف في تحدث  التي التغيرات ملقابلة الكافية املرونة  املدرسة لدى  إدارة مع البيئة  كما  تقوم  ها،  الداخلية  البيئة بتحليل مستمر  بشكل املدرسة 

للتعرف والخارجية املتغيرات ونقاط  القوة  مصادر على للمدرسة  أن  في عليها تؤثر  أن  يمكن التي املختلفة الضعف على  تؤكد على  أنها  كما  املستقبل، 

 لتطوير النمو املنهي ألعضاء هيئة التدريس من املعملين، كما تضمن تلك الخطط ممارسات   اهتمامابمدارس القنفذة تولي    اإلستراتيجيةالخطط  
ً
كبيرا

الخطط   أن  ذلك  إلى  أضف  باملدارس.  املحيط  املحلي  املجتمع  وخدمة  املستمر  التعليم  تسهيالت    اإلستراتيجيةنشاطات  وضع  على  تعمل  باملدارس 

اال  باملدارس  إرشادية واجتماعية للطالب  اآلباء وزيادة مستوى وخدمات  األمور وذلك من خالل تفعيل مجالس  أولياء  التواصل مع  آليات  بتدائية ودعم 

الحا التعليمية  والسياسات  األنظمة  في  القصور  أوجه  معالجة  على  العمل  وكذلك  األنشطة،  في  املشاركة  أهمية  تجاه  املحلي  للمجتمع  لية التوعية 

    .(2008)سكيك  ، ودراسة (2007)السرحاني دراسة واملستقبلية. وهي نتائج تتفق مع 

 

 

 إرشادية  وخدمات  تسهيالت  وضع  إلى خطتها خالل من املدرسة  تسعى -7

 للطالب. واجتماعية

4.67 0.51 0.93 19.79 0.000  
ً
 2 كبيرة جدا

 الحالية   التعليمية  والسياسات  األنظمة  في القصور  أوجه الخطة  تعالج -8

  تضمنها خالل من
ً
   .تطويرها تدعم  أهدافا

4.56 0.82 0.91 11.20 0.000  
ً
 10 كبيرة جدا

  0.000 14.18 0.92 0.68 4.62    .اآلباء مجالس بتفعيل  األمور  أولياء  مع التواصل  تدعم الخطة زيادة 9
ً
 5 كبيرة جدا

  0.000 20.20 0.93 0.49 4.63 . األنشطةتعمل املدرسة على توعية املجتمع املحلي بأهمية املشاركة في    10
ً
 4 كبيرة جدا

  0.000 26.10 0.96 0.419 4.78   .لديها من الطالب واملعلمين املتميزين تدعم املدرسة تكريم  11
ً
 1 كبيرة جدا

الخطة    12 من    اإلستراتيجيةتحث  احتياجاتها  تلبية  وتقنيات    األجهزة على 

 التعليم. 

4.63 0.548 0.90 17.89 0.000  
ً
 3 كبيرة جدا

  0.000 15.74 0.92 0.64 4.60 املتوسط العام   
ً
  كبيرة جدا
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افات املعيارية واألوزان النسبية لترتيب األهمية ملحاور البحث  :(11جدول )  املتوسط الحسابية واالنحر

  
 

بالتخطيط   املدارس  مديري  )معرفة  مدى  الحسابية حول  للمتوسطات  اإلحصائية  املؤشرات  من  واألهداف  اإلستراتيجييتضح  الرسالة  وضوح   ،

الخطط   املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  اإلستراتيجيةوالرؤية في  اهتمام مديرو  الخطة  اإلستراتيجية،  املدارس لتطبيق  بيئة  في   اإلستراتيجية، مالئمة 

أنها تتراوح بين ) ( وهي جميعها دالة على فئة املتوسط الخامسة للمتوسط 5من    4.71إلى    4.60ضوء سياسة( للمدارس االبتدائية بمحافظة القنفذة، 

( واال 5إلى    4.20الحسابي  والوضوح  املعرفة  ملدى  الفعلي  الواقع  أن  تعني  والتي  للخطط  (  واملالئمة  بمحافظة   اإلستراتيجيةهتمام  االبتدائية  للمدارس 

بين ) تتراوح  أن قيمة )ت(   وبداللة إحصائية قوية حيث نالحظ 
ً
تأتي جميعها بدرجة كبيرة جدا ( مع مستوى داللة محسوب  27.12إلى    13.66القنفذة 

ج0.05>    0.000) نطاق  على   
ً
جدا كبيرة  بدرجة  ممارسة  وجود  يعني  مما  البحث (  عينة  بيانات  ملعطيات   

ً
وفقا إحصائية  وبأدلة  البحث  محاور  ميع 

 املستطلعة.

   :والتوصيات  نتائج الملخص 

 بناًء على مؤشرات التحليل اإلحصائي ألبعاد أداة البحث في سياق اإلجابة على تساؤالته، يخلص الباحث إلى النتائج التالية: 

 
ا
 النتائج::أوال

بينما )%90.5أن ) .1 التربوي،  البكالوريوس  العرضيتين من حملة مؤهل  االبتدائية قطاع  باملدارس  املعلمين  الدراسات %9.5( من  ( من حملة مؤهالت 

 العليا.  

2. ( املعلمين  عينة  نصف  من  أكثر  بين  %52.4أن  خبرتهم  تتراوح  من    5(  أقل  )  15إلى  بينما  من  %39.7سنة  خبرتهم   )15  ( وأن  فأكثر  من  %7.9سنة   )

 سنوات.   5املعلمين خبرتهم أقل من 

 الجامعات.  أو الكليات إحدى  في أكثر أو دراس ي لفصل تدريبية ( من املعلمين حصلوا على برامج%81أن )  .3

 ومع متوسط حسابي بلغ ) اإلستراتيجيتوجد معرفة لدى مديري املدارس بالتخطيط  .1
ً
ونسبة  (0.54( وانحراف معياري )5من  4.69وبدرجة كبيرة جدا

 (.0.05> 0.000( من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت )%94تأكيد بلغت )

 ومع متوسط حسابي بلغ )  اإلستراتيجيةيوجد وضوح الرسالة واألهداف والرؤية في الخطط   .2
ً
( 0.57( وانحراف معياري )5من    4.71وبدرجة كبيرة جدا

 (.0.05> 0.000مالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت )( من إج%94ونسبة تأكيد بلغت )

 ومع متوسط حسابي بلغ ) اإلستراتيجيةيوجد اهتمام لدى مديرو املدارس بمتطلبات تطبيق الخطة  .3
ً
( وانحراف معياري  5من  4.61وبدرجة كبيرة جدا

 (.0.05> 0.000لعة مع داللة إحصائية معنوية بلغت )( من إجمالي عينة البحث املستط%92( ونسبة تأكيد بلغت )0.72)

مالء .4 الخطة  يوجد  لتطبيق  املدارس  لبيئة  )  اإلستراتيجيةمة  بلغ  حسابي  متوسط  ومع   
ً
جدا كبيرة  وبدرجة  سياسة  ضوء  وانحراف  5من    4.60في   )

 (. 0.05> 0.000معنوية بلغت )( من إجمالي عينة البحث املستطلعة مع داللة إحصائية %92( ونسبة تأكيد بلغت )0.64معياري )

 
ا
 التوصيات: : ثانيا

 التربوي. ودوره الفعال في امليدان  اإلستراتيجيبين القادة بمختلف مستوياتهم العلمية بأهمية التخطيط ضرورة نشر الوعي  .1

بإعدادهم وتأهيلهم على املشاركة في إعداد وتنفيذ من الكوادر املتميزة  لهم ورش تربوية   اإلداريين في املدارس توفير  وإمكانياتتطوير وتنمية قدرات   .2

 الخطط بجميع أنواعها. 

يقودها مختصون أكفاء من ذوي    اإلستراتيجييكون هناك دورات تدريبية من قبل الوزارة خاصة بمديري املدارس حول برنامج التخطيط املدرس ي   .3

 االختصاص في اإلدارة التربوية والتخطيط. 

 : املراجع

الحسنعماد    أحمد، .1 محمد  تطبيقي"  .(  2015)  .الدين  نموذج  الخرطوم  جامعة  السودانية  الجامعات  في  اإلستراتيجي  التخطيط  املجلة    ".واقع 

 .(19)8 .الناشر جامعة العلوم والتكنولوجيا :العربية لضمان الجودة التعليم الجامعي

 جدة .   .السعودية .ارزم العلمية للنشر دار خو  .الوجيز في البحث العلمي .(2013). األشعري،أحمد داود املزجاجي .2

املتوسط   مضمون املحور  م

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي 

الدرجة   الداللة قيمة )ت( 

 املرجحة 

ترتيب  

 األهمية 

  0.000 27.12 0.94 0.54 4.69 اإلستراتيجي مدى معرفة مديري املدارس بالتخطيط  -1
ً
 الثاني كبيرة جدا

الخطط   -2 في  والرؤية  واألهداف  الرسالة  وضوح  مدى 

 اإلستراتيجية 

4.71 0.57 0.94 18.97 0.000  
ً
 األول  كبيرة جدا

الخطة   -3 تطبيق  بمتطلبات  املدارس  مديرو  اهتمام  مدى 

 اإلستراتيجية 

4.61 0.72 0.92 13.66 0.000  
ً
 الثالث كبيرة جدا

الخطة   -4 لتطبيق  املدارس  بيئة  مالئمة  في    اإلستراتيجيةمدى 

 ضوء سياسة 

 

 

 

4.60 0.64 0.92 15.74 0.000  
ً
 الرابع كبيرة جدا
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Abstract: The study aimed to identify the extent of school principals 'knowledge of strategic planning, and to 
identify the clarity of the mission, goals, and vision in the strategic plans for primary schools in Al-Qunfudah 
Governorate, and to know the extent of school principals' interest in the requirements of implementing the 
strategic plan, in addition to knowing the extent to which schools are appropriate to implement the strategic 
plan in the light of policy Education in public schools in Al-Qunfudah Education Department. To achieve the 
aims of the study, the analytical descriptive approach and the questionnaire were used as a tool to collect 
study data. The study community included all teachers in elementary schools in the two cross-section 
sectors in the Department of Education Al-Qunfudah and those targeted by research. As for the study 
sample, it reached (63) individuals, and the study reached a clear message, goals and vision in Strategic 
plans in Al-Qunfudhah’s management schools are very large and average (4.71), school principals have an 
interest in the requirements of implementing the strategic plan and with a very large degree and with an 
average score of (4.61), there is an appropriate environment for schools to implement the strategic plan in 
Light of the policy and a very large degree with the arithmetic average was (4.60). Among the 
recommendations of the study is the necessity of spreading awareness among leaders of all levels of science 
on the importance of strategic planning and its effective role in the educational field. Develops the 
capabilities of school administrators to provide them with educational workshops from distinguished 
cadres to prepare them and qualify them to participate in the preparation and implementation of plans of all 
kinds, that there be training courses by the ministry for school principals on the strategic school planning 
program led by competent specialists from the educational administration and planning. 

Keywords: Strategic planning; Learning policy; Strategic plan; Al-Arditaini sector. 
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م عن ُبعد  والثانوي قي األردن نحو تجاهات طلبة التعليم األساس ي ا
ّ
وتحدياته في ظل جائحة  التعل

 (COVID-19كورونا )
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 : املقدمة

  يشهد العالم  
ً
 حاليا

ً
   تطورا

ً
   تكنولوجيا هائل

ً
لم يشهده من قبل في نواح متعددة، مما جعلنا ال نستطيع االستغناء عن التكنولوجيا الحديثة    وسريعا

وتسهيلَ  تيسيَر  التكنولوجيا  استطاعت  والسكانية،  واملعلوماتية  املعرفية  الثورة  انفجار  ومع  الظروف،  بنا  بلغت  اليومية مهما  حياتنا  الحصول على   في 

تقدم  املفتاح الذهبي لصندوق    يعتبرمجاالت الحياة، ألن امتلك املعرفة واملعلومات    جميعين واملعلمين واملتعلمين في  املعرفة واملعلومات بين يدي الباحث

بالع زدهار  ا و  أمة  م أصبح  من هنا    .(Zhou, et. al., 2020; Mailizar, et. al., 2020; Sintema, 2020الم )أي 
ّ
لها،  التعل نهاية  اليوم عملية مستمرة ال 
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 امللخص:

إلى    تهدف  م عننحو  األردن    فيوالثانوي  التعليم األساس ي  طلبة    اتجاهات  استكشافالدراسة 
ّ
املقترحة  ُبعد  التعل في    وتحدياته والحلول 

( ون  ،  (COVID-19ظل جائحة كورونا 
ّ
الدراسةوتك األ   من  مجتمع  الطلبة  األقاليم. والثانوي  التعليم األساس ي  في مرحلة  ردنيين  جميع  من كافة 

من   الدراسة  أداة  )  إلكترونية  استبانةوتكونت  من  بطريق27مكونة  الدراسة  عينة  عليهما  تجيب  وسؤالين   ،
ً
بندا )مفتوحة(،(  حرة    نشرتم    ة 

الجليدإ   االستبانة كرة  لطريقة   
ً
وفقا  

ً
)لكترونيا من  الدراسة  عينة  وتكونت  وطالبة  (746،   

ً
على  طالبا أجابوا  الذين  الطلبة  مجموع  مثلوا   ،

منها،   نتائج  عدة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  األساس ي  طلبة    اتجاهاتأن  االستبانة،  عننحو  والثانوي  التعليم  م 
ّ
جاءُبعد  التعل الفئة    ،  ضمن 

الطلبة  التحديات  جاءت في حين  ،  (%60)وبنسبة مئوية قدرها  (  3.59)، وبمتوسط حسابي مقداره  املتوسطة التي تواجه  م   في   واملشكلت 
ّ
 التعل

لت التي تواجه الطلبة  وكان من أبرز التحديات واملشك،  (%36)وبنسبة مئوية قدرها  (  2,14)وبمتوسط حسابي مقداره    الضعيفةضمن الفئة  

بتوفر املتعلقة   و ،  وسرعتهااالنترنت    خدمة  تلك 
ً
وفقا املحتوى  التعلم    تصميم  املادة   وأساليبالطلبة    اختلفاتمراعاة  و   ُبعد،  عنلبيئة  طرح 

استخدام منصات    باإلضافةالتعليمية،   آليات  الطلبة على  تدريب  أهمية  م عنإلى 
ّ
بشكل  التعل الدراسة  و فعال.    بعد   قدمت 

ً
وتوصيات    حلوال

علمين  املتدريب  ، و نترنت وبحزم مجانية وكافية للطلبةتوفير خدمات اإل من عينة الدراسة للتغلب على تلك التحديات واملشكلت منها:  ستقاة  م

استخدامالو  م عنمنصات    طلبة على كيفية 
ّ
الوقت والدروس  و   ،ُبعد  التعل الدراسة عدة توصيات لتعلم عن بعدبا  الخاصةتنظيم  ، وأوصت 

أفضلمنها،   بشكل  تقديمها  وآليات  ُبعد  عن  م 
ّ
والتعل التعليم  ونظريات  لنماذج   

ً
وفقا التدريس ي  املحتوى  تصميم  و إعادة  ببنى  ،  املدارس  تزويد 

 . كنها من تطبيق متطلبات التعلم والتعليم عن بعدتحتية مناسبة وأدوات ومصادر كافية لتم

املفتاحية:   بعدالكلمات  الطلبة  ؛التعلم عن     ؛اتجاهات 
ّ
التعل بعدمشاكل وحلول  استثنائية  ؛م عن  في ظروف  جائحة  والتعلم خلل    ؛التعلم 

COVID 19 . 
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التعليم   وسائل  تحويل  على  العمل   
ً
لزاما كان  م  لذلك 

ّ
استمرارية  والتعل على  والحفاظ  التوقعات  تلبية  أجل  التاملمن  أبو  2020)أبوسارة،    ربويةسيرة  ؛ 

الذي  و  .(Al-Shorman, & Bawaneh, 2018؛  2020العون،   جد نأكثر من أي وقت مض ى، بالكاد  لكتروني  التعليم اإلالطلب على  فيه  يتزايد  في الوقت 

أو ال يعرف كيفية استخدام   أو أستاذ ال يستخدم  اإللكترونية  آلياتاليوم طالب  م 
ّ
البحوث   التعل  ; Zhou, et. al., 2020)  املتاحة. وقد أظهرت بعض 

Saavedra, 2020)    م  التي ركزت على
ّ
م  من خلل بيئات    التعل

ّ
ينظرون إلى هذا النوع من التعليم كوسيلة للوصول إلى عدد   التربوييناالفتراضية أن    التعل

عالية من الطلبة الذين أعربوا من ناحية أخرى عن تقديرهم للفرصة التوقعات  الجراء  لكبير  ا   عبء العمل  من  ، إال أن األساتذة يعانون  الطلبةأكبر من  

بيئات   تتيحها  م  التي 
ّ
   التعل

ً
وبعيدا واملكان،  الزمان  قيود  من  استقللية  أكثر  بطريقة  التعليم  يتم  حيث  في    االفتراضية،  التقليدي  التعليم  القاعة  عن 

 ;Kyungmee,  2020; Zhou, et. al., 2020  كونها أقل جودة   اإلنترنت  تستخدم، وهم يتطلعون إلى جودة تعليمية أفضل للبرامج الدراسة التي  الصفية

Hu, 2019; Huang, 2018)) . 

وظهور العديد من املستحدثات التكنولوجية في املجال التعليمي، والتي أصبحت محور االهتمام من ،  اإلنترنتالتقني الكبير وانتشار    ومع التقدم

التي دع البحوث والدراسات  العديد من  التعليمية. ظهرت  العملية  لبيان حقيقتها وطرق االستفادة منها في  التربويين واملعلمين، وذلك  إلى ضرور قبل  ة  ت 

ليست مقتصرة   التوظيف الفعال للمستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية، ملا لها من مزايا عديدة وعوامل إيجابية، والتي أكدت أن هذه  املزايا

إنها تعزز مهارات املعلمين فقط بل  الطلبة حل املشكلت على     لدى 
ً
اإلبداعي. والذي بدوره يحقق مهارات أيضا التفكير  ، وتساعدهم على تحسين مهارة 

 في عصرنا هذا الذي يطلق عليه العصر التكنولوجي   باعتبارهم القرن الحادي والعشرين، ويراعي مصالح املتعلمين 
ً
محور عملية التعليم ومركزها، خاصة

فيما يتطور بسرعة في جميع أنحاء العالم.    اإلنترنتبدأ التعليم املعتمد على    حيث  .(Zhou, et. al., 2020 ; Mailizar, et. al., 2020) أو العصر الرقمي

هذا باإلضافة إلى إعادة   ،إلدارة استراتيجيات التنمية التي تتبناها  توظيف التقنيات الجديدة لتصبح أكثر إنتاجيةإلى  مؤسسات التعليم باستمرار  تسعى  

الط وتوقعات  احتياجات  تلبية  أجل  من  فعال  بشكل  الدراسية  املناهج   ,Olt, 2018 ; Bawaneh, Moumene, & Aldalalah)وتنوعها    لبةبناء 

2020  ; 8Adams Becker et al. 201.) 

  ال يجوز النظر إليه على أنهإن التعليم اإللكتروني 
ً
، بل األصل أن  و الكوارث والجوائح املرضيةأ بة كالحروب، يتم اللجوء إليه في األوقات الصع بديل

ن بتحقيق يأسس ودعائم نظم التعليم وأن يتم توظيفه بشكل يضمن تحقيق العائد التعليمي، خاصة في وقت ينشغل فيه التربوي أحدينظر إليه على أنه 

الطموحة   الرؤى  وتنفيذ  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  التعليم  األزمات    فيو  (.(Saavedra, 2020 ; Olt, 2018    ل دو للمنطلقات جديدة كدور  أوقات 

 كل األيدي والعقول إلى البحث عن بدائل في كافة املجاالت للتغلب على تلك األزمات وتفادي أضرارها، والتعليم أحد أهم هذه املجاالت   تهرعواملصاعب  

أشكال   معظم إلى تعطيل  دى  أ الذي  و في العالم،    (COVID-19) كورونا الفيروس  لولعل ما يحدث اليوم من انتشار    (.2020؛ أبو العون،  2020،  ة أبو سار )

م الحياة في املجتمعات ومن بينها  
ّ
 على    إيقافدفعت الكثير من الحكومات إلى    ،مجال التعليم والتعل

ً
 الدراسة في مؤسسات التعليم حفاظا

ّ
م واملعلم، املتعل

 لهذا الضرر نادت أصواتً 
ً
م معا عدة إلى البحث عن بدائل يمكن أن تستمر بها عملية  ودفعا

ّ
وأجبر    مراعاة البعد والظرف الذي يعيشه العالم اليوم.  التعل

اإلالدول واأل معظم   التعليم  إلى تفعيل  التربوية  االفتراضية  نظمة  ا ال لكتروني والفصول  الدراسيةستكمال ما تبقى من  العام   ملقررات  الثاني من  للفصل 

التفكير في  م2019/2020الدراس ي   إلى  الدراسية، باإلضافة  املقررات  آليات فّعالة وممتعة وعملية في تقديم  التقويم التقييم و إجراء  آلية  ، والتفكير في 

للطلبة    إ الختامي 
ً
في  لكترونيا العامة  املصلحة  يحقق  بوبشكل  يتعلق  ا ما  مخرجات  )هندي،  تحقيق  الدراس ي  الفصل  بداية  منذ  املعلنة  م 

ّ
؛    2020لتعل

Saavedra, 2020.)    
ً
الجائحة    تدفعوأخيرا من  هذه  الوقوف  العديد  إلى  القرار  بعداألكاديميين وصناع  عن  م 

ّ
التعل النمط   عند  هذا  بجدية  والتفكير 

  
ً
 رئيسيا

ً
 تعليميا

ً
   باعتباره األكاديمي بعد سنوات من اإلهمال والتقصير، وجعله نمطا

ً
 مناسبا

ً
 بديل

ً
 :؛ خليف،     2020،  ة أبو سار في مثل هذه األزمات )  حل

A2020 Zhou, et. al., 2020; .) 

م  م  ي للتعل  العديدة يجابيات  وعلى الرغم من اإل 
ّ
أدى إلى صدمة    19  عد خلل جائحة كورونا لكتروني، إال أن التحول املفاجئ للتدريس عن بُ اإلوالتعل

التدريسية، سواء    بةالطلكثير من  وتوتر لدى   الهيئة  أ   انك أ وأعضاء  الشخص ي  الصعيد  العملية من جهود مضاعفة،    معلى  ملا تحتاجه  عدم   معاملنهي، 

املدارس: كعدم توفر الوقت املناسب، ضعف البنية التحية، عدم   بةء، باإلضافة إلى عدة معيقات غير عادية لطلاالستقرار النفس ي بسبب تفش ي الوبا 

 ردنيين نحو  الطلبة األ تجاهات  ا (. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في تفحص  (Kyungmee,  2020 ; Saavedra, 2020  ملئمة املحتوى الرقمي
ّ
م  التعل

 ، والحلول املقترحة من وجهة نظرهم.(COVID-19)التي واجهتهم خلل انتشار فيروس كورونا  واملشكلت والتعرف على التحديات عن بعد

 :مشكلة الدراسة

 ( %89) حوالي تسبب في حرمان، مما (COVID-19)  فيروس كورونا بسببإغلق املؤسسات التعليمية  إلىحكومات العديد من دول العالم  اضطرت

م   (1.5)أكثر من  ، أي  املؤسسات التعليمية لتلقي التعليم الوجاهيالوصول إلى  من    املتعلمين    من
ّ
 ، (2020)اليونسكو،    دولة  (188)من حوالي    مليار متعل

(  لها   غير مخطط)قامت العديد من تلك املؤسسات بخوض تجربة كبيرة  قد  و 
ً
 Emergency Remote)    ئ عد في حاالت الطوار وهي التدريس عن بُ مسبقا

Education ) (:أ  2020خليف، ) أجل الحد من انتشار الفيروس من. 

https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://theconversation.com/profiles/kyungmee-lee-983037
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa
http://scholar.google.com/scholar?q=Adams+Becker+et+al.+2018&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com/scholar?q=Adams+Becker+et+al.+2018&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com/scholar?q=Adams+Becker+et+al.+2018&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://theconversation.com/profiles/kyungmee-lee-983037
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://www.new-educ.com/?s=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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أدى      بُ   لقد  عن  للتدريس  املفاجئ  وتوتر  التحول  صدمة  إلى  القرار    باإلضافةواألهالي،    واملعلمين،  لبة،الط  كل منلدى    عد  ومتخذي  القادة  إلى 

العملية من جهود  ،  التربويين تحتاجه  في  ملا   
ً
للمض ي قدما وكبيرة  التربوية من جهةمختلفة  العملية  وتوفير   ،استمرارية  تحتية  بنى  ذلك من  وما يتطلب 

م مناسبة،
ّ
 (.(Kyungmee,  2020 ; Saavedra, 2020 ، وغير ذلك املحتوى الرقمي جاهزيةعدم باإلضافة إلى  أجهزة تقنية وبيئة تعل

العالم   دول  من  العديد  إلغلق  الطلبة  ملونتيجة  على   
ً
حفاظا التعليمية  األ ؤسساتها  كان  أزمة واملعلمين،  بداية  ومنذ  شرعت  التي  الدول  من  ردن 

م اإللكترونيبوضع حلول بديلة للمحافظة على استمرارية تعلم الطلبة في بيوتهم. من خلل تفعيل العديد من منصات  ،  (COVID-19)كورونا  
ّ
مثل   التعل

الدراسية وفق جدول محدد ومعلن لجميع    املواد واملباحث  إلى البث التلفزيوني للعديد من    باإلضافة(  Microsoft Teamsو   )درسك، نور سبيس، وزوم

األ  في  الخيار الطلبة  هذه  جميع  أن  التأكيد  مع   ا ردن. 
ُ
ق يدفع  ت  أن  دون  باملجان  للدخول  أي    الطلبة دمت  مالي  محتوياتها. إ مقابل  من  واالستفادة  ليها 

األ  والتعليم  التربية  وزارة  تسهردنية  وشجعت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  على  التواصل  املعلمين  و   لعملية  طلبتهم  مخرجات  مع  تحقيق 

م 
ّ
للتعرُّف على  الدراسة    ةتتمثل مشكللذلك  .  التعل جائحة كورونااألردنيين  الطلبة  تجاهات  ا بوجود ضرورة  ُبعد خلل  م عن 

ّ
التعل   ،(COVID-19)نحو 

مهم ثناء أ هم التحديات التي واجهتو 
ّ
 من وجهة نظرهم. املقترحة  والحلول  تعل

 أسئلة الدراسة:

 األسئلة التالية:جابة عن اإل  دراسةال تحاول 

م عن ُبعد  والثانوي قي األردن نحوتجاهات طلبة التعليم األساس ي ما ا  .1
ّ
 (؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا )التعل

م عن ُبعد ب والثانوي قي األردن واملتعلقةطلبة التعليم األساس ي  تواجهالتي واملشكلت ما التحديات  .2
ّ
 (؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا )التعل

م عن ُبعد  ب  املتعلقةو والثانوي قي األردن  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي    واملشكلت  ما الحلول املقترحة ملواجهة التحديات .3
ّ
في ظل جائحة  التعل

 ؟ COVID-19كورونا )

 : اف الدراسةأهد

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

م عن ُبعدردنيين نحو استكشاف معدل اتجاهات الطلبة األ  .1
ّ
 . (COVID-19)كورونا جائحة  في ظل التعل

م عن ُبعدردنيين تحديد أهم التحديات واملشاكل التي واجهت الطلبة األ  .2
ّ
 . (COVID-19) كوروناجائحة  في ظل في التعل

م عن ُبعد ملواجهة املشاكل والتحديات في   ردنييناأل  الحلول واالقتراحات من وجهة نظر الطلبة تقديم  .3
ّ
 . (COVID-19)كورونا جائحة  في ظلالتعل

 : أهمية الدراسة

منصات التعليم والتعلم لكتروني والتعلم عن ُبعد خلل جائحة كورونا من خلل  بتوظيف التعليم اإل  تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتعلق  

التربية والتعليم األردنية. وهدفت إلى التعرف على إتجاهات الطلبة األردنيين من الصف الرابع األساس ي وحتى الثاني عشر، وتحتالتي اعتمد ديد ها وزارة 

التي واجهتهم خلل تعلمهم خلل  التحديات و أهم   ، ومقترحاتهم لتلفيإ املشكلت 
ً
ن ها  لكترونيا املواد  هم ظر من وجهة  للقائمين على تصميم  . حيث يمكن 

الوزارة،  و ،  التعليمية  القرار في  التربويين،  و متخذي  التعليم املقترحات    أخذ هذه  املعلمين، واألهالي  و املشرفين  الطلبة وجعل  م 
ّ
تعل اإلعتبار لتسهيل  بعين 

 .   (COVID-19) انتهاء جائحة كورونالكتروني والتعلم عن بعد ثقافة معمول بها في األردن حتى بعد والتعلم اإل

 حدود الدراسة:

   تمثلت حدود الدراسة في التالي:

 (. COVID-19طلبة التعليم األساس ي والثانوي في األردن خلل جائحة كورونا )اقتصرت هذه الدراسة على  .1

 م. 2020/  2019حددت هذه الدراسة بالفصل الثاني من العام الدراس ي  .2

 الدراسة املستخدمة.  أداة نتائج الدراسة في ضوء درجة صدق وثبات  حددت .3

 :التعريفات اإلجرائية

 
ّ
التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا   :عن ُبعد  مالتعل اعتمدته وزارة  الذي  النظام  املباحثلتقديم محتوى    هو  إ   التعليمية  جميع   عبر  للطلبة 

ً
لكترونيا

 . االجتماعيوميكروسوفت تيمز، باإلضافة إلى املحطات التلفزيونية وتفعيل مواقع التواصل  درسك، زوم، نور سبيس،مثل منصات مختلفة 

األردنية من االستمرار من    :جائحة كورونا اململكة األردنية الهاشمية، ومنع وزارة التربية والتعليم  العادي للطلبة فيروس عاملي، أثر على  تقديم التعليم 

 
ّ
 م عن بعد.داخل املدارس، واللجوء إلى تقديمه من خلل التعل

https://theconversation.com/profiles/kyungmee-lee-983037
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
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م عن ُبعد
ّ
مكانية الوصول للمنصات التعليمية( التي تعيق  إ املصادر )اللوجستية، أو املهارات التكنولوجية أو تصميم املادة التعليمية أو   :مشكالت التعل

 ُبعد.أو تحد من تعلم الطلبة عن 

 : اإلطار النظري 

 
ّ
التعل التربويين على  بعض  مع  يعترض  باملقارنة  دقيق  بشكل  الضبط ألدواته  بحجة ضعف عمليات  اإللكتروني  التقليديم  م 

ّ
املتتبع التعل أن  إال   ،

 
ّ
م لها لخدمة أهداف    تطور معها التوظيف التربوي   اإلنترنتم اإللكتروني يدرك أنه كلما تطورت أدوات وتقنيات التكنولوجيا و لرحلة التعل

ّ
 ,Olt). )  التعل

2018; Zhou, et. al., 2020  أصبح ضبط عمليات التدريس والحضور وعمليات التفاعل املتزامن وغير املتزامن من األمور املتوفرة بشكل كبير في ث  يح

م  إدارة   نظم 
ّ
عن بعد بشكل يحقق توقعات القائمين عليه من حيث  ويم اإللكترونيالتق وسائل ضبط عملياتوبكفاءة وسهولة، باإلضافة إلى  LMS التعل

 ة للتعلمتحقيق مبدأ القياس والتقويم دون عمليات غش أو تزوير. وال زالت إجراءات التحكم والضبط مستمرة ولها من املعايير ما يحقق نواتج حقيقي

(Al-Shorman, & Bawaneh, 2018.) نظ أن  إلى  اإلشارة  بد من  ال  إدارة  وهنا  اإللكترونيم  م 
ّ
التعليمية   LMS ةالتعل املؤسسة  تدير  أن    وعمليتي يمكن 

م بشكلالتعليم  
ّ
م بشكلالتفاعل وأداء كل مهام   للطلبةمنسق ومنضبط إلى حد كبير، ويمكن   والتعل

ّ
 CMS    من خلل نظم إدارة املحتوى و  تفاعلي. التعل

املتنوعة بشكل يمكن أن يساعد عضو هيئة التدريس في الجامعة واملتعلم على تحقيق األهداف التعليمية بشكل يمكن ترتيب وتنظيم املصادر التعليمية 

 .Al-Shorman, & Bawaneh, 2018 ; Saavedra, 2020 ; Abu Aqel, 2012)) متميز

فيإن   السريعة  في   الخطوة  بعد  عن  الرقمية    جعلت  ( COVID-19) كورونا  جائحةالتدريس  األدوات  استخدام  كيفية  ملعرفة  يتدافعون  املعلمين 

   فقد عملعن بعد.  لهم  ملواصلة التواصل مع طلبتهم وتقديم الخدمات التعليمية    اإلنترنتعبر  واملوارد والتطبيقات  
ّ
م كل ما هو جديد املعلمين على تعل

ستحداث العديد من املجموعات املغلقة على مواقع التواصل االجتماعي والتعاون فيما بينهم وتبادل امللفات  با  وا قام، و ومحاولة تنفيذه على أرض الواقع

أن تنعكس  التعليمية   املتوقع   إيجاوالتي من 
ً
 بيا

ّ
التعل اعتماد وقبول   على تطوير مهاراتهم في   ويساعد في 

ً
م م عن بعد مستقبل

ّ
التعل النمط من  بعد   هذا 

 وبالطبع سيكون للمؤسسات التعليمية وصانعي القرار في تلك املؤسسات دور مهم جًد . انتهاء أزمة كورونا
ّ
م عن بعد كاستراتيجية جديدة  ا في اعتماد التعل

 عملية التّ في ال
ّ
 عليمية التعل

ً
 .(Mailizar, et. al., 2020; Sintema, 2020) مية مستقبل

الو  للطلبة، تعتبر هذه   بالنسبة 
ّ
التعل البرمجة، فترة فترة ذهبية لتجربة  الذكاء االصطناعي،  اللغات،  م عن بعد واكتساب مهارات جديدة في مجال 

املدارس و الر  طلبة  لدى  اإلبداعي  التفكير  بتشجيع  وعربية  عاملية  مؤسسات  عدة  قامت  اإلطار،  هذا  ففي  وغيرها.  الرسم  اإلبداعية،  الكتابة  بوت، 

انتشار   الحد من  ابتكارات تساعد في  االقتصاد وغيرهاالوالجامعات من خلل تشجيعهم على  الصحة،  التعليم،   ,Sintema)  جائحة سواء في مجاالت 

2020 .) 

 
ُّ
م  ب  ال يمكن أن نصفهما تم تطبيقه في املدارس    ّن ، إال أ إلكترونيم  على الرغم من كل ما تم تطبيقه على أرض الواقع من ممارسات تعليم وتعل

ّ
التعل

ُبعد و عملية    هووإنما    عن  فيتوظيف  التكنولوجيا  و   استخدام  التعليميةاالتصال  العملية  أن  .  ككل  التواصل مع عناصر  م  ذلك 
ّ
ُبعدالتعل عملية   عن 

  (.Kyungmee, 2020)  تصميم عملية التقييم ثم نشر املقرر م  ثعلى احتياجات الفئة املستهدفة ومن    معقدة تبدأ من التخطيط لتصميم املقررات بناءً 

في  إ و  حدث  ما  الحالية  ن  التعليمية  كورونا  زمة  أ خلل    –العملية     -  (COVID-19)فيروس 
ً
شيئا تغير  باستثناء    لم  واقعها  التكنولوجيا،   استخداممن 

 ال يشارك إال   فاملصدر األساس ي مازال املحاضر كما ما
ً
القليل من املهمات أو الواجبات والسبب في ذلك يعود إلى التحول املفاجئ  في  يزال املتعلم مستمعا

رئ عن اللمساواة في تقديم الخدمات التعليمية بين الطلب (. لذلك كشف نظام التدريس عن بعد في حاالت الطوا B2020 :خليف،  بسبب الجائحة )

عد جاء استجابة إذ أن القرار بتفعيل التدريس عن بُ   .الطلبةوالطالبات من جهة، وبين املعلمين واملعلمات من جهة أخرى، وكذلك األهالي وأولياء أمور  

الطوارئ،   املخ  اتُّ و لحاالت  إلى  العودة  دون  وفوري  ارتجالي  بشكل  استمراريةوإمكانياته  دانيذ  على  املحافظة  بهدف  م   عملية  ، 
ّ
والتعل تم ف.  التعليم  قد 

تدريجي،   بشكل  أو  تجريبية  انتقالية  فترة  أي  أربع وعشرين ساعة دون  أقل من  الجديد خلل  النظام  إلى  املعلمين ولاالنتقال  التأكد من جاهزية  يتم  م 

وال   بهم  الخاصة  التدريس  بيئة  في  التحتية  في  للوالبنية  األهدافو البيت،    طلبة  وال  التعليمات  تكن  يو ،  للطرفينواضحة    لم  آلية  لم  تحديد  متم 
ّ
  التعل

 و . والتقييم ووضع الخطط املناسبة لهذه املرحلة
ً
إلى الفوض ى في نشر وبث املواد التعليمية والتي غالبيتها ذات   تأدلضبابية وعدم وضوح الرؤية،  ل  نتيجة

التعليم البيانات الرسمية التي تدعو إلى  في حين تجد (.  2020أبو سارة، جودة تعليمية منخفضة جدا، ال ترقى ألن تكون محاوالت جادة لتقديم الدروس )

 Adams Becker))عد في حاالت الطوارئ” تدعو إلى تحقيق املساواة والعدالة للطلبة في الوصول للمادة التعليمية والتكنولوجيا. “التدريس عن بُ  عن ُبعد

et al., 2018. 

م عن ُبعدفي  املتعلمدور املعلم و 
ّ
 : التعليم والتعل

تنفيذ   املعلم بدور كبير في  ُبعد.  يقوم  م عن 
ّ
املوجه  التعل يتم من خللها    للطلبةفهو يقوم بدور  التي  التقنية  استخدام  لهم واملدرب على  واملحفز 

م 
ّ
الراجعة، ومتابعة مستوى    بإعطاء، كما يقوم  التعل في وقتها  الطلبةالتغذية  اللزمة  بيئة  املحدد  وتقديم االختبارات  م  ، كما يقوم بتجهيز 

ّ
اللزمة التعل

ا   .(2020أبو العون،  لهذا النوع ) ن وجد إ لدروس  ملهام ا   التسجيل  وإرساللكترونيا  إ في مشاهدة الدروس التي يعرضها املعلمون    ملتعلم بينما يتلخص دور 

https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a3%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-typeforms
https://blogs.worldbank.org/team/jaime-saavedra
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9
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 إ رسالها إ ومشاهدة الدروس مرات عديدة وحل الواجبات و سماع عادة إب، ويقوم الطلبة واألنشطة  وكذلك العروض التقديمية والواجبات
ً
   لكترونيا

ً
، أيضا

 (. 2020هندي، )خرى أ ومع املعلم من جهة نفسهم أ توفير مجال للمحادثة بين الطلبة لى إضافة هذا باإل 

 
ّ
التعل في  توظيفها  يمكن  التي  والتقنيات  األدوات  العديد من  ُبعد:هناك  االفتراض ي م عن  املعزز  Virtual Reality كالواقع   Augmented والواقع 

reality   املختلط االفتراضية Mixed reality والواقع  م  
ّ
التعل الشخصية   Virtual Learning Environment وبيئات  م  

ّ
التعل ومنصات  PLEs وبيئات 

املتاحة عبر   اإللكترونية  للمقررات  م  
ّ
التحفيزية MOOCs   اإلنترنت التعل األلعاب  توظيف  إلى  إضافة   ، Gamification التفاعلي  Interactive والفيديو 

Video   االصطناعيالذكاء   ، باإلضافة إلى Artificial Intelligence  ُمستحدثات  نتظر أن يكون له دور كبير في املستقبل القريب وغيرها الكثير منالذي ي

 (. 2020؛ هندي،  2020والتي تتطور بشكل سريع يرتبط بتطور وتسارع انتشار التكنولوجيا الرقمية )أبو العون،  تكنولوجيا التعليم 

 الدراسات السابقة:

العديد   • Ozgur Yilmaz, 2015; Miltiadou and Savenye, 2003; Olt, 2018; Zhou, et. al., 2020; Glenda)  مثل   من الدراساتأجريت   

Kee, 2019)  اهتمت بدراسة الدراسة والتي  ُبعدالتعثر  أ   التي تخص موضوع  م عن 
ّ
االفتراضية    ل على تحصيل    ةاملتزامنأو غير    ةاملتزامنوالفصول 

املآ الطلبة وتحديد   العديد منها لتؤكد  .املختلفة  وادرائهم تجاهها في  نتائج  االفتراضية  ةي فعال  جاءت  ُبعد والفصول  م عن 
ّ
في تعزيز تحصيل   التعل

عادة ارسال التسجيل  إ   بأهمية ت هذه الدراساتكما أشادوتعزيز مهارات االتصال مع الزملء واألساتذة.  بأنفسهم وزيادة دافعيتهم وثقتهم الطلبة، 

املتزامن االفتراض ي  بالفصل  يفسح    الخاص  بالرجوع    املجالحيث  الوقت  إ للطلبة  في  فهم واملكان  ليه مرات عديدة  يزيد من  لهم، وهذا  املناسب 

م الطلبة للمحتوى ويحسن من اتجاهاتهم نحو التعليم و 
ّ
 بشكل عام.  التعل

أن    ،( Abu Aqel, 2012 ; Al shummari, 2007)عديدة منها    دراسات  كدته  أ وهذا ما   • أكدت على  اإللكترونيحيث  م  
ّ
ُبعد   التعل م عن 

ّ
  والتعل

 . ناثاإل ولصالح ناث واإل ظهور فروق ذات داللة احصائية بين الذكور  مع، للمقرراتيحسن من تعلم الطلبة 

م  اإللكتروني)لفعالية   Ibn Fahed (2006)لم تتوصل دراسة خرى أمن جهة  •
ّ
م على تحسين اتجاهات الطلبة نحو  التعل

ّ
 .التعل

قام   •  ،
ً
أثر     Alakharas (2018)ومؤخرا ُبعدبدراسة  م عن 

ّ
االعت  التعل بالطريقة  الرياضيات مقارنة  في مقرر  الطلبة  تحصيل  وأشارت   ،ياديةعلى 

 ظهر النتائج فروقات تعزى لجنس املعلم وتخصصه.الطلبة في الرياضيات، فيما لم تُ لكتروني في تحصيل االيجابي للتعلم اإلالنتائج إلى األثر 

م  اإللكتروني( بدراسة أثر  2017وزملؤه )    Alsaedyوفي نفس اإلطار قام   •
ّ
في تدريس الرياضيات على التحصيل واتجاهات الطلبة نحو املقرر    التعل

عن  يجابي للتعلم  من الدراسات باألثر اإل   وغيرها   Alakharas (2018)الدراسة متوافقة مع دراسة  وجاءت نتائج هذه    ،الدراس ي في سلطنة ُعمان

  .ةالدراسي ادة على تحصيل الطلبة وتعزيز اتجاهاتهم نحو امل ُبعد

•  
ً
جدا  

ً
)  Annelies Raesقام    وحديثا وتفاعل  ثر  أ بدراسة   (2020وزمالؤه  اندماج  درجة  على  االفتراضية  والفصول  الهجينة  الفصول  استخدام 

تعطيهم مرونة وحرية في اختيار نها  أ الطلبة وأدائهم. وعلى الرغم من أن الفصول الهجينة واالفتراضية مبشرة بالخير وتدعم تحصيل الطلبة ذلك  

أن دافعية الطلبة واندماجهم مع الزملء كانت قليلة  رغم ذلك أظهرت النتائج    ( اإلنترنت)كونها عبر    دروس الزمان واملكان الذي يفضلونه لحضور ال

 في  
ً
م جدا

ّ
 إلى تطبيقات حديثة، االفتراض ي التعل

ً
متطورة، تحوي املرح و سريعة و  وربما يعود ذلك إلى أن الجيل الحالي هو رقمي بالفطرة ويتطلع دائما

أ  تفاعل جميع  وتزيد من  الفائدة  العمليوتحقق  التعليمية  طراف  يعتبرة  ذاته  بحد  وهذا  مية، 
ّ
تواجه    التعل التي  التحديات  الدراسة من  رأي  على 

 العملية التربوية. 

لكتروني والتعليم عن بعد واستخدام الهاتف املحمول. وأعتبرت لتؤكد على أهمية التعلم اإل ( Zhou, et. al., 2020كما جاءت دراسة زهو وزمالءه ) •

م عبر    التي أجريت في الصين  الدراسة
ّ
اإللكتروني أكثر من مكمل للتعليم املدرس ي. وأن جائحة كورونا أدت إلى نشر ثقافة التعليم    اإلنترنتأن التعل

 
َ
م عن ُبعد ك

ّ
 ة في ظل الجائحة وإغلق املدارس. علميّ عليمية التّ ل بديل لإلستمرار بالعملية التّ َح والتعل

التي هدفت إلى دراسة أثر جائحة فيروس كورونا على أداء طلبة الصف الثاني عشر من وجهة نظر معلمي    ( Sintema, 2020سنتيما ) وفي دراسة   •

STEM  زامبيا دولة  في  والرياضيات  الهندسة،  التكنولوجيا،  دولة زامبيا،  العلوم،  في  التربويين  الدراسة  أشار  وبسبب محدودية موارد   في هذه  أنه 

رحلة املتمثلة بتفش ي فيروس كورونا واإلغلق املبكر واملفاجيء للمدارس إلى أحتمالية أن يكون هنالك انخفاض في  البلد التكنولوجية وصعوبة امل

 نسبة النجاح لطلبة املرحلة الثانوية في االختبارات الوطنية لهذا العام. 

م عن ُبعد  وبهدف دراسة متطلبات   •
ّ
على الرغم من كثرة األعباء هميته  أ إلى    (Al saif, 2009 ; Alshahrani, 2010توصل الباحثين ) ومعوقاته  التعل

املهنية   التنمية  برامج  حضور  فرص  توفر  وعدم  األكاديمية  االرتباطات  وتداخل  والتدريسية  والتربوييناإلدارية  يخص    للمعلمين  مفيما 
ّ
 التعل

م عن ُبعد،    ،اإللكتروني
ّ
م التعليم و والفصول االفتراضية وتوظيف التكنولوجيا في  والتعل

ّ
العوامل تقلل من قدرتهم ودافعيتهم  التعل   على ، كل هذه 

م استخدام التكنولوجيا في التعليم 
ّ
 . والتعل

https://www.new-educ.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85
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والتي هدفت إلى استطلع وجهات نظر معلمي الرياضيات في اندونيسيا حول التحديات التي تواجه التعليم   (Mailizar, 2020وفي دراسة مايليزار ) •

اإل م 
ّ
من  والتعل أكثر  الجائحة  هذه  حرمت  كورونا، حيث  جائحة  أثناء  من  (45)لكتروني  وأكثر  وطالبة   

ً
طالبا من  (3)  مليون  معلم  م   مليون 

ّ
التعل

في   اإل  والتعليم  والتعلم  التعليم  يعتمدون على  وأصبحوا  اندونيسيا،  املدارس،  في  لهم  مسبوقة  تجربة غير  بإعتبارها  نقص لكتروني،  بالرغم من 

التعلم.  الخبرة وعد النوع من  لهذا  اللزمة  التحتية  البنية  توفر  املعلم، و م  هي  أربعة  أساسية  تحت عناصر  التحديات صنفت  أن  النتائج  أشارت 

أن   النتائج  أظهرت  كما  واملنهاج.  املدرسة  بالطالبكانت  املعيقات  أكبر  الطالب،  الشكل  مرتبطة  بهذا  للتعلم  وقابيلته  املدرسة  واستعداده  ثم   ،

 . فيما لم تظهر الدراسة معيقات حقيقية مرتبطة باملعلم.واملنهاج

ال   وفي • أهمية    لتؤكد   Tami)   (2016 ,دراسة  جاءت  سياقنفس  م  على 
ّ
والتعل ُبعد  عن  م 

ّ
العلمي  نه  أ و االفتراض ي  التعل التقدم  مظاهر  من 

م اإللكترونيمن توظيف    املعلمين والتكنولوجي، كما يسهم في التنمية البشرية. وأوصت الدراسة أهمية عقد برامج تدريبية لتمكين  
ّ
والفصول    التعل

م االفتراضية وأدواتها لتعزيز التعليم و 
ّ
   .التعل

 تعقيب على الدراسات السابقة:

السابقة  اإلطلعبعد   الدراسات  أدائهم، كما يعزز على  الطلبة ويرفع من  م 
ّ
تعل ُبعد يحسن  م عن 

ّ
التعل أن  أكد على  منها  العديد  نتائج  أن  ، نلحظ 

العديد من   تؤكد على وجود  الدراسات  بعض  نجد  آخر  جانب  والتكنولوجيا. من  الدراسية،  واملواد  م، 
ّ
التعل نحو  و اتجاهاتهم  التي  التحديات  املشكلت 

التعليمية سواء خلل الظروف اإلستثنائيتوا  العملية  م، واندماجهم في 
ّ
الطلبة نحو التعل  على دافعية 

ً
م عن ُبعد والتي تؤثر سلبا

ّ
ة مثل جائحة جه التعل

ابع إلى الصف من الصف الر  –(، أو حتى خلل الظروف اإلعتيادية. من هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات طلبة املدارس COVID-19كورونا )

م عن ُبعد، واملشكلت التي واجهتهم خلل جائحة كورونا  –الثاني عشر  
ّ
التحديات واملشكلت ، وآليات التعامل مع هذه  (COVID-19)في األردن نحو التعل

 لحلها من وجهة نظر الطلبة.  

 واإلجراءات: الطريقة 

الدراسة  اعتمد لنوعين من  ت  التحليلي  الوصفي  وهياملنهج  الدراسة  تم جمعها من عينة  التي  األول من    :البيانات  الجزء  بيانات كمية من خلل 

 الثاني من االستبيان. الجزءاملفتوحة في  األسئلةفي تمثلت ، وبيانات نوعية )ليكرت سداس ي( استبيان الدراسة

 : عينتهاو  مجتمع الدراسة

الدراس ي  تكوّ  للعام  األردنية  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  الحكومية  املدارس  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  ارسال 2019/2020ن  وتم  م. 

 تمّ   للمجموعات في هاتفه املحمول وهكذا   يرسلهكل زميل    ماعي املختلفة بطريقة كرة الجليدعبر مواقع التواصل االجتلكتروني  إ استبيان الدراسة كرابط  

ساسية العليا، واألساسية جميع املراحل املدرسية )الثانوية، األ لناث الذكور واإل  حيث استهدفت الدراسة الطلبةجميع مناطق اململكة، ارسالها للطلبة في 

 طالب  (746)استجابوا على استبيان الدراسة الذين بلغ حجم العينة وقد  الدنيا(. 
ً
 (. 1وطالبة، توزعوا حسب جدول ) ا

افية )الجنس، 1جدول )  ( املرحلة الدراسية،   الذي يسكنه الطالب قليماإل(: وصف عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديمغر
 النسبة % العدد  املتغير

 %21 158 ذكر الجنس

 %79 591 انثى 

 %100 746 مجموع 

 %27 200 جنوب االقليم الذي يسكنه الطالب 

 %54 407 وسط

 %19 141 شمال

 %100 746 مجموع 

 %29 218 ( 12-11الثانوية ) املرحلة الدراسية

 %34 257 ( 10-8األساسية العليا )

 %37 271 ( 7-4االساسية الدنيا )

 %100 746 مجموع 

 وطالبة    (746)عينة الدراسة شملت  ن  أ (  1يلحظ من الجدول )
ً
   (158)متغيرات. وقد شملت العينة  ثلثة  فيموزعين    طالبا

ً
. طالبة  (591)  و  طالبا

(، %19)  الشمالقليم  إ نسبة  و (،  %54)وسط  الو (،  %27)  الجنوبقليم  إ في اململكة األردنية الهاشمية؛ فكانت نسبة طلبة    ةوغطت الدراسة األقاليم الثلث

من  (218)وكان عددهم  (12-11للصفوف ) طلبة املرحلة الثانوية املستوى األول  :مستوياتالتي قسمت الى ثلثة و  للطلبة املرحلة الدراسية وغطت العينة

 .  (%37) ( بنسبة7-4) واملرحلة األساسية الدنيا، (%34)( وبنسبة10-8) ساسية العليا للصفوفطلبة املرحلة األ و ،  (%29)وبنسبة (746)أصل

 : اة الدراسةأد
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الباحث و   باالطلع   انقام  بالتعليم  املرتبطة  السابقة  والدراسات  النظري  األدب  اإللكترونيعلى  م 
ّ
ُبعد  التعل م عن 

ّ
 ;Ozgur Yilmaz, 2015)  والتعل

Miltiadou and Savenye, 2003; Olt, 2018; Al-Shorman, and Bawaneh, 2018)قام ثم  أداة   ا.  على  الدراسة    بتطوير  احتوت  : قسمينوالتي 

كان   األول  ا القسم  ليكرت  لتدريج   
ً
بشدة:  لسداس يوفقا )موافق  املوجبة  موافق:  6للفقرات  ما:5،  حد  إلى  موافق  ما:4،  حد  إلى  موافق  غير  غير  3،   ،

:2موافق: 
ً
السالبة1، غير موافق إطلقا للفقرات  الدرجات   في توزيع 

ً
تماما  و   ،(، والعكس 

ُ
األ   سم ق األول من  قياس  لى  إ   األول هدف:  محورينإلى    داة الجزء 

األ   اتجاهات ُبعدنحو توظيف منصات    املرحلة األساسية والثانوية  فيردنيين  الطلبة  م عن 
ّ
)  تعلمهم في    التعل ،14وتكون من 

ً
بندا   املحور   هدففي حين    ( 

م عن ُبعد  معرفة التحديات التي واجهت الطلبة خلل استخدامهم لى  إ   الثاني
ّ
.13وتكونت من )(،  االستجابة املغلقة على األداة من خلل  )  التعل

ً
أما   ( بندا

م عن   تواجهاملشكلت التي  التحديات و إلى معرفة    ؛ هدف السؤال األول القسم الثاني من الدراسة احتوى على سؤالين مفتوحي اإلجابة
ّ
التعل الطلبة في 

 .  خلل جائحة كورونا عن بعد التعلميةالتي واجهتهم في رحلتهم  كلتاملشو  التحدياتهذه  ملواجهةآليات  السؤال الثاني هدف إلى اقتراحو  ،ُبعد

 :اةصدق األد

عضاء هيئة تدريس  أ   شملت( فقرة على مجموعة من املحكمين  29ا والتي تكونت من )هالدراسة، تم عرض النسخة األولية منداة  أ للتأكد من صدق  

اليرموك وعددهم في   الت،  (3)جامعة  األ ومشرفين تربويين في وزارة  اثنان ذكور ومعلمة  ،  (2)  ردنية وعددهم ربية والتعليم  وتم   واحدة.أنثى  وثلث معلمين: 

 وتعديل عدد من الفقراتحذف  
ً
 للملحظات التي قدمها  (8)  فقرتين تماما

ً
األداة    بنودصبح عدد  أ و   على نفس الفقرة.من املحكمين    أو أكثر(  %50)  وفقا

ال ،    (27)  نهائية بصورتها 
ً
 14منها )بندا

ً
بندا االتجاهات، و)ت  (   13مثل 

ً
بندا املحكمين   املوافقةتمت  ، وكذلك  واملشكلت  التحديات   تمثل(  على األسئلة    من 

 . سؤال الثانيالمفتوحة النهاية مع تعديل بسيط في صياغة 

 :اةثبات األد

أ بفارق زمني     (Test - Retestختبار )اإل عادة  إ و ختبار  طريقة اإل تباع  إب  انقام الباحث  الدراسةداة  أ لحساب ثبات   ، وقد تم تطبيق سبوعانمقداره 

الثباتاأل  بلغ معامل  وقد  استثنائها من عينتها  تم  الدراسة  لألداة   داة على عينة من مجتمع  األول  القيم، حيث  (0.91)  للقسم  الثبات   ةتعتبر هذه  من 

 .Al-Kellani and Al-Shraifeen, 2011 ; Obiedat, Kayed, and Adass, 2016)) للتطبيق الفعلي  -ممتازة  – مناسبة

 : ومناقشتها نتائج الدراسة

على "إلجابة عن سؤاا ينص  والذي  الدراسة األول  ال  التعليم األساس ي  ما  نحو في  والثانوي  تجاهات طلبة  ُبعد    األردن  م عن 
ّ
في ظل جائحة التعل

 (؟ COVID-19كورونا )

النتائج   لبنود  املئويةوالنسبة    نحراف املعياري بحساب املتوسط الحسابي واال   انقام الباحثلإلجابة عن السؤال   األداة املعدة لهذه الغاية، وكانت 

 (2كما في جدول )
ً
 للمعادلة التالي ه تم أنب، علما

ً
 :(Al-Rashidi, 2018 ; Bawaneh, & Moumene, 2020)ة  تصنيف رتبة الفقرات وفقا

 1.67=          3(/1 – 6= )  . داة / عدد الرتب الحد األدنى( لتدريج األ  –)الحد االعلى 

 : قوية( 6 – 4.36: متوسطة، و 4.35 – 2.68: ضعيفة، 2.67-1) لفقراتوبذلك يكون تصنيف ا 

افات املعيارية2جدول ) م عن ُبعد   قي األردن نحو طلبة ال والنسب املئوية التجاهات (: املتوسطات الحسابية واالنحر
ّ
 التعل

 

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي 

  االنحراف النسبة املئوية 

 املعياري 

 الرتبة

م  عن ُبعد 1
ّ
%73 4.38 . هو الوضع املعتاد للتعلم أفضل أن يصبح التعل  قوية 1.66 

م  عن ُبعد 2
ّ
%65 3.91   توفر لي املزيد من الوقت والجهد.  دروس التعل  متوسطة  1.71 

م  عن ُبعد.  3
ّ
%69 4.16 أشعر باملتعة من خلل التعل  متوسطة  1.65 

م  عن ُبعد أن  أعتقد  4
ّ
%68 4.06 يمنحني ثقة أكبر في النفس.  التعل  متوسطة  1.69 

م  عن ُبعد 5
ّ
م.  التعل

ّ
%69 4.19 زاد من دافعيتي نحو التعل  متوسطة  1.70 

م  عن ُبعد أن  أعتقد  6
ّ
%50 2.97 حد من حرية التفكير لدي. ي  التعل  متوسطة  1.63 

م  عن ُبعد.  7
ّ
ف بعمل/ واجب من خلل التعل

ّ
كل

ُ
%48 2.85 ال أشعر باالرتياح عندما أ  متوسطة  1.66 

فّضل استخدام وسائل وطرق  8
ُ
م  عن ُبعد. أ

ّ
م  االعتيادية على التعل

ّ
%41 2.47 التعل  ضعيفة  1.69 

م  عن ُبعد 9
ّ
%38 2.30 من ناحية صدق تقييم أدائي ومستواي األكاديمي.  ال أثق بالتعل  ضعيفة  1.56 

م  عن ُبعد 10
ّ
م   مهارات القرن الواحد والعشرين لدي مثل )التفكير  تنمية ساهم في استخدام التعل

ّ
االبداعي، التعل

 التعاوني، حل املشكلت(. 

3.68 61%  متوسطة  1.61 

م  عن ُبعد 11
ّ
م  الذاتي.  التعل

ّ
%78 4.66 شجعني على التعل  قوية 1.60 

م  عن ُبعد استخدام  12
ّ
%61 3.65 سهل علّي االستزادة من املعلومات والوصول لها من املواقع املختلفة.  التعل  متوسطة  1.67 

م  عن ُبعد.  13
ّ
%60 3.60 يسعدني أن املدرس يستخدم أكثر من طريقة وأسلوب في طرح املادة باستخدام التعل  متوسطة  1.77 

م  عن ُبعد 14
ّ
مما زاد من فهمي واستيعابي  الدرس الذي قام املعلم بتصويره أكثر من مرة سهل علي مشاهدة التعل

 له. 

3.38 56%  متوسطة  1.71 

%60 3.59 املتوسط العام  متوسط 1.67 
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م عن ُبعد بشكل عام )ا ( أن متوسط  2أظهرت النتائج الواردة في جدول )
ّ
مما يدل على أن    (%60وبنسبة مئوية )  ( ،3.59تجاهات الطلبة نحو التعل

إلى   ا. وعندما ننظر 
ً
ُبعد كان متوسط م عن 

ّ
بالتعل اهتمامهم  الفقرات نجد    الرتبةمستوى  الرتبة  فقرتين فقط  لجميع  الرتبة   ضمن   امومثلهقوية،  ضمن 

)الضعيفة،   الفقرات  وبنسبة  10وبقية  فقرات  الر (  71%)(  متوسط  امل  تبةضمن  أعلى  وجاء  بمقدار    توسطة.  الحادية   (4.66)حسابي  للفقرة  املقابل 

م عن ُبعد  ة عشر 
ّ
تنفيذ معظم املهام واألنشطة    مستقلين فيأن يكونوا متعلمين    وساعدهم على  ساهم في تشجيع الطلبة، مما يشير إلى أن استخدام التعل

 الطلبة إلى أن    انتشير   للتانا    (4.19املتوسط الحسابي =، والفقرة الخامسة ) (4.38الحسابي =    األولى)املتوسط. تبع ذلك مباشرة الفقرة  املطلوبة منهم 

تشير ثم  م. 
ّ
التعل نحو  يزيد من دافعيتهم  االعتيادية ألنه  الظروف  في  للتعلم  املعتاد  الوضع  ليصبح  ُبعد  م عن 

ّ
التعل والرابعة   يفضلون  الثالثة  الفقرتان 

م عن ُبعد، و ب يستمتعون    الطلبة( على التوالي إلى أن  4.16،  4.06 املتوسط الحسابي =  )
ّ
م. ومع   تهم نه يزيد من ثقأ التعل

ّ
بأنفسهم مما يحفزهم على التعل

( والتي تشير إلى عدم ثقة الطلبة وتخوفهم من التقييم القائم عن بعد. وهذا 2.30املتوسط الحسابي =  ذلك، جاءت الفقرة التاسعة في الترتيب األخير )

  تحصيلهم الدراس ييفسر قلقهم على 
ً
عن ُبعد. وجاءت الفقرة السادسة بمتوسط حسابي  إلكترونية تالختبارا  فيها ا نها املرة األولى التي يتقدمو أ خصوصا

م عن ُبعد ال يعزز التفكير اإلبداعي، ويحد من حرية (2.97)
ّ
 .في التفكير الطلبة، والتي توضح أن التعل

الدراسة  ا سؤال  عن  "  الثانيإلجابة  على  ينص  التحدياتوالذي  األساس ي    تواجهالتي    واملشكالت  ما  التعليم    املتعلقةو األردن  في  والثانوي  طلبة 

م عن ُبعد  ب
ّ
 "  ؟COVID-19في ظل جائحة كورونا  التعل

إجابة    ،، واملصدر الثاني(املغلقة)االستجابة  ور الثاني من االستبانة  حاملبنود  على    ثان في اإلجابة عن هذا السؤال على مصدرين، األول حد البام اعت

 ج كالتالي: من األسئلة التي وجهت لهم في نهاية فقرات االستبانة، ويمكن استعراض النتائ السؤال املفتوح األول  عينة الدراسة على

ب .1 املتعلقة  ُبعدب  املتعلقةو األردن    فيطلبة  ال  تواجهالتي  واملشكالت  التحديات  النتائج  م عن 
ّ
)االستجابة    COVID-19ئحة كورونا  في ظل جا  التعل

الغاية، وكانت النتائج كما في جدول   لبنود  والنسبة املئوية  نحراف املعياري بحساب املتوسط الحسابي واال   انالباحثقام    .املغلقة( األداة املعدة لهذه 

(3). 

افات املعيارية(: 3جدول )  م عن ُبعد  نحو طلبة ال تواجهالتي واملشكالت لتحديات لوالنسب املئوية  املتوسطات الحسابية واالنحر
ّ
    التعل

م عن ُبعد  األردن نحوفي  والثانوي  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي  واملشكلت  التحديات  بفيما يتعلق  
ّ
من ال بد  نه  إف  ،)االستجابة املغلقة(  التعل

  إ تم معالجتها  و تم صياغتها بالطريقة السلبية،    فقرة   (13)وعددها    التحدياتن جميع  أ شارة إلى  اإل 
ً
 لذلك. هذا وقد أشارت النتائج الواردة في حصائيا

ً
وفقا

م عن ُبعد    استخدام  في  الطلبة  تواجه  التي  التحديات  ( أن متوسط 3جدول )
ّ
، وهذه النتيجة تقع ضمن  %36وبنسبة مئوية مقدارها    ( 2.14)  يساوي التعل

م مما يدل على أن مستوى التحديات التي يواجهونها    ،الفئة الضعيفة
ّ
 التحديات رتبة تصنيف  . وعندما ننظر إلى  ت كثيرة ومتعددة  كانعن ُبعد    في التعل

م  في ت حقيقية مشاكلو تحديات  تشكل و  ضعيفةتحديات الجميع  أن نجد
ّ
 . الطلبةعل

  قريبة    الطلبة  تواجهالتي    واملشكلت   ألهم التحديات  يةالحساب  اتاملتوسط  أن   يلحظ  ( 3)  الجدول من خلل  و 
ً
وتراوحت    ،من بعضها البعضجدا

بين  )  اإلنترنتعلى خدمات    وتتركز (.  2.45  إلى  1.86)  من  =  4الفقرة  البطيئة  الحسابي  املتوسط  كبير على  (1.86،  الشبكات  ، خاصة مع وجود ضغط 

وهي    الطلبة، مما أدى إلى ظهور مشكلة أخرى أمام  اإلنترنتعبر    ، وغيرهاالعمل والبيع والشراء والتعليم قطاعات    تحويل جميع األنشطة الحياتية مثلو 

)المشاهدة  أثناء    اإلنترنت بشبكة    للتصال   املتكرر االنقطاع   =  ،  5  فقرة الدروس  الحسابي  قلل من   (، 1.92املتوسط  م نحو    الطلبة  دافعيةمما 
ّ
، التعل

م 
ّ
م  . من ناحية أخرى، أدى هذا النوع من  بالنسبة لهم وهذا اتجاه سلبي  غير مثير للهتمام  وجعل التعل

ّ
إلى زيادة العبء على اآلباء من حيث تكلفة  التعل

املتوسط     تعلم عن بعدفي الالطلبة   تواجهالتي  واملشكالت   التحديات الرقم 

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

  االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

م  عن ُبعد  .1
ّ
% 40 2.41 وفعاليات تراعي الفروق الفردية بيننا كطلبة.  تصميم أنشطة ال يراعي  التعل  ضعيفة  1.47 

م  عن ُبعد  .2
ّ
 على أهالينا من حيث ضرورة التنسيق لي وألخواني وأخواتي الوقت للتعلم مع   التعل

ً
شكل عبئا

 . (اإلنترنتمحدودية املصادر اللزمة للتعلم مثل )جهاز الحاسوب، السماعات، الجهاز املحمول، حزم 

1.90 32 %  ضعيفة  1.47 

م  عن ُبعد  .3
ّ
% 34 2.30 الطلبة. يضعف الترابط االجتماعي بيني وبين زملئي  التعل  ضعيفة  1.38 

م عن ُبعد اإلنترنتبطئ سرعة   .4
ّ
% 31 1.86 . يستهلك كثيرا من وقتي مما يتسبب في تقليل دافعيتي نحو التعل  ضعيفة  1.31 

م  عن ُبعد كثرة انقطاع االتصال أثناء التواصل املباشر مع املعلم  .5
ّ
% 32 1.92 . وزملئي يشعرني بامللل بالتعل  ضعيفة  1.29 

م عن ُبعد اإلنترنتتكلفة اإلشتراك ب   .6
ّ
% 37 2.20 . يحد من قدرتي على املشاركة بالتعل  ضعيفة  1.52 

م عن ُبعد  .7
ّ
% 40 2.41 .أواجه صعوبة في الوصول للمهمات واملصادر والقراءات التي يقوم املدرس بارسالها لي في التعل  ضعيفة  1.51 

م عن ُبعد والروابطقد ألتهي ببعض االعلنات و املواقع    .8
ّ
% 39 2.35 . أثناء التعل  ضعيفة  1.51 

م عن ال أشعر أنه يوجد تفاعل وتواصل بيني وبين املعلم في   .9
ّ
% 33 1.96 .كما هو الحال في الصفوف االعتيادية  ُبعد التعل  ضعيفة  1.39 

م عنأواجه صعوبة في استخدام الجهاز املحمول في   .10
ّ
% 41 2.45 . لعدم توفر جهاز كمبيوتر لدي  ُبعد التعل  ضعيفة  1.75 

م عن بعض املواد الدراسية تحتاج منا أن نطبق بشكل عملي وهذا لم يوفره لنا بيئة   .11
ّ
% 32 1.91 ُبعد.  التعل  ضعيفة  1.33 

م عنعلى إجاباتي ومشاركاتي من خلل  مفيدة وكافيةال أحصل على تغذية راجعة   .12
ّ
% 35 2.10 . ُبعد التعل  ضعيفة  1.38 

م  استخدامأحتاج لبرامج تدريبية تساعدني على   .13
ّ
% 39 2.31 . بكفاءة عن ُبعد   أنظمة التعل  ضعيفة  1.48 

%36 2.14 املتوسط العام   ضعيف  1.45 
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=  ،  2  فقرة )ال  اإلنترنت الحسابي  خاصة    واالفتقار(،  1.90املتوسط  الكمبيوتر،  لديهاألجهزة  التي  األ   لألسر  من  املدراسالعديد  في  دروس   بناء  ولديهم 

الذكية    ةمتزامن األجهزة  من  للعديد  حين  .  القوي   اإلنترنتو تحتاج     بةالطلأشار  في 
ً
إلى    أيضا تحتاج  املوضوعات  بعض  أن  وتنفيذ    ةعملي  تطبيقاتإلى 

 فقرةباإلضافة إلى ضعف التواصل الفعال بين الطالب واملعلم )ال  ،(1.91املتوسط الحسابي  ،  11  لفقرة ا )  واألنشطة العملية  خبريةحقيقي للتجارب امل

ملعايير   وتحقيقهاومهامهم  بشأن واجباتهم املنزلية   وبناءة   كافية  وملحظات فّعالة    تغذية راجعةعلى  حصول الطلبة    عدمو (. 1.96املتوسط الحسابي =  ،  9

املعلم   وضعها  التي  ُبعد  باستخدام  النجاح  عن  م 
ّ
الحسابي  ،  12  الفقرة )التعل ،(.  2.10املتوسط 

ً
تدريبية   الطلبةشدد    وأخيرا برامج  إلى  الحاجة   على 

م استخدام أدوات  كيفيةتساعدهم في 
ّ
  وإتقانأكثر فاعلية   بشكل  االفتراضيةبيئة التعلم منصات و  بحيث يكونون قادرين على التعامل مع  عن ُبعدالتعل

 (. 2.31=  املتوسط الحسابي،  13 فقرة )ال

املتعلقة   .2 و بالنتائج  األردن  طلبة  ال  تواجهالتي    املشكالتالتحديات  ُبعدب  املتعلقةو قي  عن  م 
ّ
كورونا    التعل جائحة  ظل  إجابة  )  COVID-19في 

وخلصت النتائج إلى أن    ،الدراسةداة  أ جراء تحليل نوعي لجميع استجابات الطلبة على السؤال املفتوح األول في  إب  ان قام الباحث  (حو املفتالسؤال  

 (. 4في جدول )يمكن تلخيصها التي ذكرها الطلبة  التحديات واملشكلتأهم 

م عنفي  الطلبة تواجهالتي   واملشكالت التحديات(: 4جدول )
ّ
   لها والنسبة املئوية ُبعد التعل

م عن املشكلة أو التحدي الذي واجه الطلبة في   الرقم 
ّ
 املئوية النسبة  ُبعد  التعل

% 80 . قلة التواصل وانعدام املشاركة الفعالة بين الطلبة واملعلمين وبين الطلبة أنفسهم  .1  

% 65 . التقييم وطبيعة االختبارات وانعدام التغذية الراجعة من املعلم للطلبةغموض آليات   .2  

، االنقطاع املتكرر، عدم توفر  اإلنترنت خدمات   .3
ً
% 90 ...( اإلنترنت )السرعة قليلة جدا  

م عنالضافية لحضور فعاليات إ نترنت إجهزة وحزم أسر املتمثلة بتوفير بيئة مناسبة وشراء  الكلفة املادية على األ   .4
ّ
% 70 . ُبعد تعل  

م عنتصميم الدروس، فهي ال تتوافق مع نمط التعليم   .5
ّ
% 67 .ضافة إلى زيادة الواجبات على الطلبة، باإل ُبعد  والتعل  

للقراءة  حيان يلجأ املعلمون ، فهي لم تراع تنوع الطلبة، وفي بعض األ التعليم عن ُبعدطرق التدريس اإلعتيادية التي يستخدمها املعلمون في   .6

 .فقط

77 %  

 على كيفية استخدام منصات   .7
ً
م عننقص تدريب الطلبة مسبقا

ّ
% 84 . ُبعد التعل  

م عنضد   .8
ّ
% 67 . ُبعد التعل  

% 28 . ال يوجد مشاكل تذكر  .9  

ملعظم   (4)جدول    يبين واملشكل   تصنيف  نجد  تالتحديات  الطلبة. حيث  با خدمات  ب  ترتبط  أبرزهاأن    التي طرحها  أشار     اإلنترنتالتصال  حيث 

، االنقطاع املتكرر والذي  لديهم   اإلنترنت خدمة    فرا تو أن      ( من الطلبة أن90%)
ً
ويشعرهم بامللل ويقلل   هم وقتيؤدي إلى هدر في  ، السرعة املنخفضة جدا

م من دافعيتهم نحو  
ّ
م عن بعد   التعل

ّ
م  . ثم تأتي مشكلة عدم امتلك الطلبة ملهارات استخدام منصات  من أكثر التحديات التي واجهتهم في التعل

ّ
عن  التعل

 أن  ، مما يشكل تحد  ُبعد
ً
وقد    ،جهزة ذكية أو حواسيب شخصيةأ منهم ليس لديهم مهارات تقنية من جهة وال يمتلكون    ( %84)  كبير أمام الطلبة خصوصا

ذلك  و   املفاجئلتوظيف  ل  نعزو  التعليم  من  النوع  م لهذا 
ّ
كورونا.    التعل جائحة  كان  الثالث  التحدي و بسبب  واملشاركة    األعلى  التواصل  بصعوبة  املرتبط 

أنفسهم ومع   الطلبة  بين  )  معلميهم الفعالة  م دافعيتهم نحو    مما ساهم في تقليل  (  %80بنسبة 
ّ
املطلوب منهم   إذا   وعدم معرفتهم فيما  التعل كانوا يؤدون 

 تعليمهمطرق التدريس التقليدية في  انتهاج العديد املعلمين لفي    تمثلت  (%77بنسبة )  الطلبةومن ضمن التحديات التي أفصح عنها    بشكل صحيح أم ال.

ُبعد م عن بعد  عن 
ّ
التعل بيئة  تتناسب مع  التدريس بطريقة  إعادة تصميم  يتم  وعدم     الدراسية  املقرراتمعظم    تصميم االعتبار  األخذ بعين  . فلم 

ً
وفقا

م للتنوع فيما بينهم وعدم مراعاة االختلفات واملستويات في ذكر الطلبة  ا عدا عن افتقارها كم لكتروني لنماذج التصميم اإل
ّ
كان العديد من  ، و لديهم  التعل

للقراءة فقط عبر   أو عميق. كما يتضح من  اإلنصة  املاملعلمين يلجأون   (  4الجدول )لكترونية دون شرح مبسط 
ً
املاديةأ   أيضا التكلفة  للحصول على   ن 

   بعض  علىزادت  قد  من الطلبة أنها    (  %70حيث بين ما نسبته )  أو توفير األدوات والوسائل اللزمة للتعلم عن بعد  اإلنترنت اتصال بشبكة  
ُ
سر، حيث األ

ال  هذه   اضطرت هذا  في  مبالغ  ظاألسر  لدفع  لإل إ مالية  رف  كبيرة  حزم  لشراء  األسر  ضافية  وبعض  أ نترنت  لشراء  مكتبية  اضطرت  حواسيب  و أجهزة 

م هذا النمط من    من متطلبات دنى  ما شابه لتحقيق الحد األ محمولة وصوتيات و 
ّ
، نجدالتعل

ً
م  لون  من الطلبة ال يفضّ     ( %67)  أن  ،. وأخيرا

ّ
  عن ُبعدالتعل

 
ّ
حيث بّينت نفس النسبة من عينة الدراسة عدم ارتياحها مع تصميم الدروس الذي تم من قبل  في املدرسة )وجها لوجه( م املباشرويرغبون بالعودة للتعل

  كما وردتمن استجابات الطلبة،  عينات. وفيما يلي املعلمين  وزيادة الواجبات املدرسية عليهم   
ً
 :حرفيا

 ،صعوبه فهم املواد عبء على االهالي عدم قدره التواصل بيني وبين املعلم" اإلنترنت"عدم وجود جهاز للتعلم،ضعف في  •

بالكتابة وعدم وجود جهاز    اإلنترنت"بطئ   • الدروس التصور بشكل واضح وخط غير مفهموم  ن  إ و   اإلنترنت لكتروني خاص في والضغط ع  إ وبعض 

 املعلمين ال يراعوا الظروف التي نمر فيها والضغط الكثير علينا"

التقليدي  "عدم   • التعليم  ان يوضحها االستاذ عن طريق  املمكن  النقاط والتي كان من  و  أ لى ذلك ال يوجد رصيد نت  إ ضافه  إ التفاعل وفهم بعض 

 رصيد الستقبال وتحميل الدروس و 
ً
نا في الصف الثامن ولي اخوه في الصف أحدث خلل في التعليم  فأ وجود اكثر من اخ. على نفس الجهاز مما  أيضا

 ول ثانوي  مما شكل عبئ علينا "واأل الثاني 
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 "تكلفة النت وصعوبة النقل من الهاتف واالعتماد على امي مثيرا في حل الواجبات لعدم فهمي الشرح من خلل التلفاز والهاتف" •

 "الضغط الكبير علينا كطلب" •

 أ ما بنفهم  " •
ً
على األساتذة وماشيين همة بسرعة كبيرة وتلفزيون بسرعة بشرحو وما بلحق نكتب معهم وانا وخواني لصغار ما بنقدر كلنا ندرس   بدا

 
ً
دايما لألهل  وبنسبة  بعض     مع 

ً
واصل يسكتوا  برضو  عنا    ما  ما  وكمان  البيت صغير  ناخد حصص النو  اسكتوا عشان  نحكيلهم  من حقنا  مش 

 أ تلفونات ومافي نت  
ً
نهم يلغوا الفصل النو ما فهمنا على  أ وكمان احنا ثمنيه أفراد وشكلنا عنا تلفونات بس ماما وبابا وبترجى من امللك والوزير    بدا

اعدها على أساتذة التلفون او يعطونا اختبارات بلي درسونا اياه أستاذتنا املحترمين قبل الحجر انا كطالبة معدلها عالي وما عندها الظروف الي تس

 " ة عن بعد جد جد انا هسة الدراس

 في والثانوي  طلبة التعليم األساس ي    تواجهالتي    واملشكلت  التحدياتما الحلول املقترحة ملواجهة  "  والذي ينص على  الثالث إلجابة عن سؤال الدراسة  ا

ُبعد  ب  املتعلقةو األردن   م عن 
ّ
الباحث"  ؟ COVID-19في ظل جائحة كورونا  التعل املفتوح  إب  انقام  السؤال  الطلبة على  جراء تحليل نوعي لجميع استجابات 

 (.5جدول ) فيموضح هو  وخلصت النتائج إلى أهم الحلول املقترحة والتوصيات التي ذكرها الطلبة كما ،داة الدراسةأ الثاني في 

م عن ُبعد ب األردن املتعلقةفي والثانوي طلبة التعليم األساس ي  تواجهالتي  واملشكالت  الحلول املقترحة ملواجهة التحديات(: 5جدول )
ّ
 التعل

م  عن ُبعد الحلول والتوصيات التي قدمها الطلبة في   الرقم 
ّ
 املئوية النسبة  التعل

م باللعبعن بعد أكثر فاعلية ) الدروستنويع املصادر التعليمية وجعل   .1
ّ
تطبيق لكل  ، مسابقات، الغاز ...، وتصميم منصة أو التعل

 مدرسة.

74 % 

 % 89 . عداد جدول للدروس كما هو في التعليم االعتيادي باملدراسإتنظيم الوقت والدروس مثل   .2

 % 77   .عادة تصميم املحتوى العلمي ليتوافق مع التنوع في الطلبة واالختلفات في القدرات إ  .3

 % 64 . الراجعة من املعلم للطلبةتصميم آليات واضحة للتقييم بطرق مختلفة وتقديم التغذية   .4

م عنربط   .5
ّ
م املباشر مع  ُبعد التعل

ّ
 % 55 . (التوليفي -املزجي)وجها لوجه( بشكل مناسب )التعليم  التعل

 % 73 . توفير أجهزة الكترونية )الب توبات، تابليت ...( للطلبة  .6

 % 67 . الزملء الطلبةو توفير بيئة تعلم تفاعلية واتصال مباشر مع املعلمين   .7

 % 48 . فضل املعلمين )املتميزين( في تقديم الدروس كحصص نموذجيةأ اختيار   .8

 % 92 . للجميع ةبسرعات مناسبة وحزم مفتوحة ومجاني اإلنترنت توفير   .9

م عنعلمين وطلبة( على كيفية استخدام منصات متدريب الجميع )  .10
ّ
 % 82 . ُبعد التعل

  واملشكلتفكار التي طرحها الطلبة ملواجهة التحديات تنوع األ إلى  ( 5جدول ) تشير النتائج في
ّ
جمعون على من الطلبة يُ (%92) عد. فنجدم عن بُ للتعل

التي   اإلنترنتوبسرعات جيدة ومناسبة ومفتوحة الحزم بشكل مجاني لجميع الطلبة وهذا املقترح يحل املشكلة املرتبطة ب  اإلنترنترورة توفير خدمات  ض

  .
ً
مقترح لتنظيم الوقت بتصميم جدول للحصص عن بعد ولكل صف بطريقة معينة وبأيام محددة بحيث (  %89بنسبة )الطلبة  يضع  كما  ذكرت سابقا

)  الواحدة.األسرة  بناء في  األ جهزة وتعدد  تراعي نقص األ  تدريب كل من املعلمين والطلبة على استخدام  ضرورة  لى  إ   ( من الطلبة%82فيما أشار ما نسبته 

ممنصات التعليم و 
ّ
للتعليم  للمادة املعدة واملشهود لهم بالكفاءة لتقديم املحتوى العلمي بشكل يراعي في تصميمه  املعلمينفضل  أ ، واختيار  عن ُبعد التعل

الطلبة وأخذ  عن بعد   بينهم   تنوع  التي  بعين االعتبار  والفروقات فيما  املقترحات  يلي بعض  الطلبةأ . وفيما  تم نسخها ولصقها كما هي    في االستبانة  وردها 

 دون تعديل أو تغيير.

 " جهزه اللبتوب للفئه املستهدفهأ  . توفيراإلنترنتيبيه مكثفه للمعلمين والطلبه للتعلم عن بعد.. تحسين خدمة دورات تدر " •

 " انتقاء معلمين جيدين من ذوات الخبرة املؤهلين حقا لتدريس طلب ثانوية عامة" •

 " بداعي جديد يشعر الطالب باالهتمام الذاتيغسلوب أ توفير " •

كثر من ماده تكون في مجموعه واحده كي استطيع كيفيه آن أدرس. ويكون ذلك منظم  أ ن يكون أ فضل أ يام. وذلك أ لى إ ن نعمل نقسم املواد أ يمكن " •

 .     "مع الوقت

م فين يكون أ " •
ّ
 "نه في طلب بدهم توضيح اكثرن يكرروا التوضيح للدرس أكثر من مره أل أ وقت واحد للطلب ومناسب الكل و  التعل

ان يكون  أ   " • اعتاد علية + ممكن  الذي  املعلم  الطلبة أسلوب  ُبعد ن يكون لكل مدرسة قناة تواصل مع طلبتهم بحيث ال يختلف على  م عن 
ّ
 التعل

 " تدريجيا

واستخدام    " • األمثلة  بعد من خلل طرح  التعليم عن  يتابعوا  الذين  الطلبة  بين مستويات  الفروقات  ومراعاة  املعلم  طريأ تنظيم وقت  قة  كثر من 

 " ن يكون فترة الحصة قصيرة لعدم الشعور باملللأ لتوضيح الدرس مع 

 " ل من وإلى املواقع التعليمية،إضافة إلى إقامة حصص أونلين للتغذية الراجعةقمما ُيسهل علينا التن توزيع أجهزة إلكترونية مثل اللب توب، " •
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 : مناقشة النتائج 

متوسط   األ   اتجاهاتجاء  بالطلبة  م  ردنيين 
ّ
ُبعدالتعل بتطبيق تعتبر  و )متوسطة(.    عن  والتعليم  التربية  وزارة  بدأت  فقد  طبيعية،  النتيجة  هذه 

 للتحول املفاجيء والكامل في تلقي تعليمهم في أ . وهذا يعني 19في ظرف طاريء وهو جائحة كورونا   التعليم عن ُبعد
ً
 وال مهاريا

ً
ن الطلبة غير جاهزين نفسيا

املقرر   منازلهم  املهاراتولجميع  يمتلكون  ال  فهم  منصات    الكافية  ات،  استخدام  م  في 
ّ
ُبعدالتعل األ عن  التجربة  تكون  منهم  للعديد  وربما  في  ،  م ولى 

ّ
التعل

افتقار العديد من الطلبة لألجهزة واأل باستخدام التكنولوجيا. هذا باإل  يد العد  منازل في    اإلنترنتعد، وعدم توفر  للتعلم عن بُ رورية  ضالدوات  ضافة إلى 

  ،
ً
أصل التي  باعتبارهامنهم  األسر  لبعض   

ً
ماديا تكون   مكلفة  العيش ألطفالها.  يتوفقادرة على  بالكاد    قد  لقمة  األ   عدا عن حقيقةر  بعض  لديهم أن  سر 

م عبءً العديد من األبناء وقد شكل هذا النوع من  
ّ
 عليهم في  كبير   ا التعل

ً
حيان الدروس بيتية لألبناء حيث تتزامن في كثير من األ   تعلمية  وبيئة  ة توفير أجهز ا

 أجهزة بعددهم.  توفر وهذا يتطلب البعض  بعضها مع لهؤالء األبناء 

أخرى،   جهة  م عتبر  يمن 
ّ
ُبعد  التعل ويعتبر    عن  االنتباه  يجذب  عام  بشكل  الجديد  فإن  معروف  هو  وكما  الطلبة،  ملعظم  بالنسبة  جديدة  طريقة 

تشويق،   بتو عنصر  يتعلق  فيما  الخصوص  وجه  وعلى  االعتيادي،  الجو  من  الطلبة  إ ويخرج  مصدر  تعتبر  التي  التكنولوجيا   لهمبالنسبة  هتمام  ظيف 

 على املعلومة باستقللية الحصول  وتمكنهم من  ،  خاصة إذا تم استخدام بعض التطبيقات التفاعلية التي تجذب الطلبة وتدمجهم في التعلم بشكل أكبر

للإ عن  عدا      وحرية الرجوع  عديدة    مشاهدتهاوإعادة    املسجلة  دروس مكانية  دافعيتهم  وقتهم  ضمن  مرات  من  ويزيد  فهمهم  يعزز  ربما  وهذا  املناسب، 

نحو   م واتجاهاتهم 
ّ
بعد  التعل أسباب وعوامل    عن  ذكره من  تم  ما  لكل  نحو  إ .  الطلبة  اهتمام  درجة  م  يجابية وسلبية جعلت 

ّ
ُبعدالتعل فئة   عن  ضمن 

م املتوسط. ففي الوقت الذي يتميز به املستوى 
ّ
  و التحديات العديد من  يتضمننه أ ال إ بإيجابيات كبيرة ومبشرة،   عن ُبعدالتعل

ً
املشاكل التي قد تؤثر سلبا

 على تعلم الطلبة. 

الطلبة في  كما   التي واجهها  التحديات  أن متوسط  الحالية  الدراسة  نتيجة  م  أشارت 
ّ
ُبعدالتعل العديد من   جاءت عالية.  عن  أن هناك  وهذا يعني 

م واجهت الطلبة خلل هذا النمط من    التحديات التي  
ّ
سبب طبيق املفاجيء للتعلم عن بعد ب تسباب كالهذه النتيجة للعديد من األ   أن نعزو . ويمكن  التعل

الطلبة واملعلمين مهارات التعامل مع منصات الذي يفتقر فيه كل من  الوقت  م  وبيئة    جائحة كورونا في 
ّ
ُبعدالتعل للبنية عن  الجاهزية  انعدام  ، وكذلك 

سواءً  املدارس    التحتية  والطلبة  ومنازل في  سواء  املعلمين  حد  باإل على  تقنية.  مشاكل  وجود  إلى  بُ   متعلقة  ضافة  عن  للتعلم  املستخدمة  عد باملنصات 

مثل عدم توفر تفاعل وتواصل مباشر مع املعلم أثناء أو بعد تقديم الدرس فالطلبة   رورة تدخل الجهات القائمة على هذه املنصات لحل الكثير منهاضو 

أوال النتاجات لديهم  أ   كانوا متلقين سلبيين لعدم وجود طرق تقييم تكويني يقيس مدى تحقق  الدرس بأول  نتاجات  أسئلة تفاعلية تقيس  و عدم توفر 

 إلى   تأد. وغير ذلك  وتعليم.والتي أصبحت األساس بتسيير أمور الحياة كافة من تجارة، وعمل    اإلنترنتالضغوطات الهائلة على شبكات    كما أن.  املقدم

   اإلنترنتاض سرعة  انخف
ً
انقطاعات متكررة  ،  بشكل كبير جدا أدى لوجود  الطلبة دروسهم في  مما  م خلل حضور 

ّ
 وقت استهلك  وبالتالي    عن ُبعد  التعل

م ونقصان في دافعيتهم واتجاهاتهم نحو      الطلبة
ّ
بعد  مخاوفهم آلليات التقييم عن  بدوا  أ   الذين  من الطلبة  هنالك العديد، وشعورهم بامللل. كما أن  التعل

 ديمي.  كاوتحصيلهم األفي قياس تعلمهم  وعدالتها مصادقيتها ومدى 

 ,Amer, 2019 ; Abu Sarah, 2020 ; Hindi, 2020 ; Al-Atrubi, 2019 ; Bawaneh)  تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات

2020 ; Zhou., et. Al., 2020  ; Glenda Kee, 2019   Martin, 2019  م  عن ُبعد( في أن هناك اهتمام من الطلبة نحو
ّ
يرونه حل مناسب في أنهم  ، و التعل

 ,Khleaf, 2020; Senteme, 2020 ; Mailizar, 2020)  ; Abu Aqelجهة أخرى نجد العديد من الدراسات  وبئة. من  الظروف االستثنائية كالحروب واأل 

2012 ; Al-Akharas, 2018 ; Afouneh, 2020 ; Annelies Raes, 2020 )  م توافقت مع نتيجة هذه الدراسة بوجود العديد من التحديات في
ّ
عن   التعل

تركزت  ُبعد اإل  التحديات حول ، حيث  استخدامها   لكترونيةاملنصات  توفرها  اإلنترنت، وشبكات  وآلية  التحتية  جاهزية  ،  ومدى  واملواد البنية   واألدوات 

 
ّ
م لتعامل مع  ضافة إلى مهارات استخدام التكنولوجيا التي تمكن الطلبة من ا ، باإل عن بعد م اللزمة للتعل

ّ
 بمرونه. عن ُبعد التعل

 : في ضوء نتاءج الدراسة وحددوها يوص ي الباحث بما يلي:ومقترحاتها توصيات الدراسة

املعلمين، .1 املدارس،  التربويين، مدراء  املشرفين  التربويين،  القادة  التربية،  التعليمي: مدراء  النظام  والطلبة على   عقد برامج تدريبية لجميع مكونات 

م آليات توظيف منصات 
ّ
 . وكيفية استخدام بعض التطبيقات اإللكترونية والوسائط التعليمية  بشكل فعال عن ُبعدالتعل

 لنماذجعادة تصميم  إ  .2
ً
م ونظريات التعليم و   املحتوى التدريس ي وفقا

ّ
لطلبة بشكل  ا تقييم  لال، وبناء طرق  ليات تقديمها بشكل فعّ آ ، و عن ُبعد  التعل

 . متوافق مع املخرجات وطرق التدريس

بناء األخوة في االسرة الطلبة، األ راعي عدد من املتغيرات )وقت الطلبة، أعداد تبحيث  بطريقة مرنة عد وضع جدول توزيع للحصص والتدريس عن بُ  .3

 لرجوع لها في أوقات تناسب ظروفهم.من خلل التركيز على الدروس غير املتزامنة واملسجلة والتي يمكن للطلبة ا الواحدة،

 توزيع أجهزة حاسوب ثابتة أو محمولة لجميع الطلبة.، و وبحزم مجانية وكافية للطلبة اإلنترنتتوفير خدمات  .4

 . عن بعد التعليم التعلم و مناسبة وأدوات ومصادر كافية لتمكنها من تطبيق متطلبات  تحتيةتزويد املدارس ببنى  .5

 . في ظل جائحة كوروناأجراء دراسات مكملة لهذه الداسة مثل دراسة ملدي امتلك الطلبة واملعلمين ملهارات التعلم عن بعد   .6
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Abstract: The study aimed to investigate the students’ attitudes of basic and secondary schools in Jordan 
towards distance learning, the challenges they faced, and their suggestions to overcome them from their 
point of view. The study population included all Jordanian male and female students from all regions and 
for the various educational stages. The sample size of the study was (746) male and female students. The 
data was collected using a questionnaire that the researchers constructed and ensured its validity and 
reliability. The snowball method was used to spread out the questionnaire link. Appropriate statistical 
analyzes were performed to answer study questions such as means, standard deviations, frequencies, and 
percentages. The study concluded that the average attitudes of Jordanian students towards distance 
learning came within the intermediate category with mean (3.95) and (60%) percentage, while the average 
of the challenges were within the weak category, which means there are many difficulties faced, with mean 
(2.14) and (36%) percentage. The study also indicated that there are many challenges for distance learning 
in Jordanian schools represented in the availability and speed of Internet services, and content design 
according to distance learning, as well as the need to take into account the diversity of students and the 
method of delivering the material in addition to the importance of training both teachers and students on 
the mechanisms of using learning platforms. This study presented a set of recommendations drawn from 
the proposed solutions from the students themselves, including holding training programs for all members 
of the educational system, including teachers, and students on the mechanisms for employing distance 
learning platforms effectively, redesigning the content based on distance learning models and theories, and 
building assessment methods for students considering the alignment of learning outcomes, teaching 
methods, and assessment, setting and distribute a schedule for distance learning classes taking into account 
several variables, and providing Internet services with free and sufficient packages for students. 

Keywords: Distance learning; students’ attitudes; distance learning problems and solutions; learning in 
exceptional circumstances; Learning during COVID 19 Crisis. 
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عّد في م، لحضارة اإلنسانيةفي تقدم ا  ا

ُ
، عالوة على هم ومهارات الطلبةالتي يمكن من خاللها تطوير تفكير  العلوم قدمةوت

األخرى.ارتباطها   الدراسية  واملواد  هنا  بالحياة  تساعد    ال  ،ومن  واستراتيجيات  طرق  عن  والبحث  بتدريسها  اإلهتمام  من  بعمق  الطلبةبّد  فهمها   ،على 

ويثّمن قيمة ما    الطالبوربما يتحقق ذلك من خالل ربط الرياضيات بالحياة ليعي    ،اآلخرين  القدرة على استخدامها لخدمة مصالحهم وخدمة  وإكسابهم 

ارتباطاتها   الرياضيات، ويعي  املعرفية والنفسيتعلمه في حصص  الجوانب  التعلم   الطلبةية عند  باملواد والتخصصات األخرى. ولتعزيز  بيئة  يجب تغيير 

على معلمي الرياضيات إشراك يتوجب  (. و Doppelt, 2003)  ذات طابع حياتي  في تنفيذ مشاريع أصيلة  للطلبةواالستفادة من املهارات والقدرات الخاصة  

، وتشجعهم (Remijan, 2017)ت بالواقع وتسمح لهم بعرض ما تعلموه بطرق متعددة  تساعدهم على ربط الرياضيابنشاطات على شكل مشاريع    الطلبة

معرفة عميقة   تمكنهم من تطويرو   ،(Bell, 2010) ت من الحياة الواقعية ذات صلة ومعنى بحياتهم اليوميةعلى عمل استقصاءات ذاتية عميقة ملشكال 

 (. Buck Institute for Education, 2018; Bender, 2012لتعاون واإلبداع والتواصل )باملحتوى باإلضافة إلى مهارات ا 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

  DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.1.14   2020/ 25/4قبول البحث:        18/4/2020مراجعة البحث:       2020/ 4/ 5البحث:    استالم      

ص
 
خ
َ
ل
ُ
 :امل

إل  هدفت املشروع  الدراسة  القائم على  التعلم  أثر  ي  تقص ّ لدى    (Project based learning (PBL))ى  الرياضية  القدرة  الصف    طالباتفي 

تابعة الحكومية إحدى املدارس ال طالباتمن   طالبة( 47وتكّونت عينة الدراسة من ) .واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي، األساس ي التاسع

التربية والتعلي الدراس ي  م ململديرية  للعام  )إل  توّزعن،  2018/2019حافظة جرش  تكّونت من  ، درست طالبة(  26ى مجموعتين إحداهما تجريبية 

املشروع،    خدامباست على  القائم  م 
ّ
)واأل التعل من  تكّونت  ضابطة  تّم طالبة(  21خرى  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التقليدية.  بالطريقة  درست   ،

  قبل وبعد التجربة، وأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي   تطبيق اختبار القدرة الرياضّيةو   النسب املثلثّية،  توظيف أربعة مشاريع لتدريس وحدة 

 one way MANCOVA)التابعة متعدد املتغيرات  املصاحب
 
ككل، وفي كل من مكوناتها  للتعلم القائم على املشروع في القدرة الرياضّية ( أثرا إيجابيا

امل  املختلفة املرونة()التعميم،  اإلنعكاسية،  فنطق،  وجود  خالل  من  وذلك  الحسابية روق  ،  املتوسطات  بين  املجموعتين  ل  جوهرية  عالمات 

أثر    التجريبية له من  ملا  الرياضيات،  املشروع في تدريس  القائم على  التعلم  الدراسة باستخدام  التجريبية. وأوصت  املجموعة  والضابطة لصالح 

في   الرياتحسين  إيجابي  الدرا   ،للطلبةضّية  القدرة  من  املزيد  إجراء  إلى  القباإلضافة  التعلم  تتناول  التي  الرياضيات  سات  في  املشروع  على  ائم 

 ت تعليمية وموضوعات رياضية مختلفة. ملستويا

 . نموذج كروتيسكي ؛املرونة ؛اإلنعكاسية ؛املنطق؛ التعميم   ؛تعليم الرياضيات : حيةالكلمات املفتا
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فترة معينة من الزمن، بشكل  خالل  دة،  لحل مشكلة معّق   الطلبةت عملية يشارك فيها  ( مالمح هذه املشاريع بأنها نشاطا(Knoll, 2014  نول حّدد  وي

املشروع القائم على  التعلم  أّما  أوجماعي.  )عرّ   فقد  ،فردي  بل  بأّنه Bell, 2010فه  الخاصة الطالبطريقة تدريس محورها    (  املعرفة  بين  تكامل  بحيث   ،

مفاهيم املنهاج من خالل مشروع موّجه   الطلبةوباستخدامها يتعلم    ،من أبرزها اإلبداع والتواصل  التي  بموضوع معين ومهارات القرن الحادي والعشرين

املع الدراسية وليس نشاطبسؤال استقصائي يسمح لهم بتطبيق  الوحدة  التعلم في  املشروع هو أساس  املكتسبة. ويكون   لدعم رفة 
 
أو تكميليا  

 
 إضافيا

 
ا

من العالم الحقيقي، ويتعاونون في عمل استقصاءات متعمقة، ومراجعات، وتأمالت للمخرجات التي تّم تطويرها تحّديات    الطلبةالتعلم، حيث يواجه  

بحلول  أمام    ،للخروج  )وعرضها  )Jones, 2019اآلخرين  شن  ويضيف   .)Chin, 2014  فهم يدعم  املشروع  على  القائم  التعلم  بأّن  الحقيقي    الطلبة( 

رهم باملتعة والفضول من خالل السماح لهم بإكمال املشاريع املتعلقة بمواقف واقعية، ويحتاج قدرة من املعلم على للمفاهيم الرياضية املجّردة، ويشع

 على التخطيط، وحل املشكالت، والتعاون، واتخاذ القرارات، واكتساب مهارات التواصل.  طلبةلا تطوير مشاريع تشجع 
 
 وجماعيا

 
 فرديا

لجذور   على  التعلم وبالنسبة  النفس    القائم  وعلماء  التقدميين  التربويين  من  العديد  لها  أّسس  فقد  وبياجيه   املعرفّييناملشروع،  ديوي  أمثال 

الن األسس  ووضعوا  ال وفيجوتيسكي،  فقد  املشروع،  على  القائم  للتعلم  واملنهجية  التعلم فسية  بخبرات  وتزويدهم  األطفال  توجيه  يجب  أنه  ديوي  حظ 

عادة   تطوير  أرادوا  اذا  ياملناسبة  حول    التقص ّ املتمركز  التعلم  على  وفيجوتسكي  بياجيه  ركز  بينما  بالعمل،  التعلم  مبدأ  على  ز 
ّ
ورك الناقد،  والتفكير 

د(. كما  Lee, 2018; Peterson, 2012املمارسة والتأمل )رفة عن طريق  ، وبناء املعالطالب
ّ
يبنون املعنى باالعتماد على خبراتهم    الطلبةبياجيه على أّن    أك

املبادئ وتفاعالت لت 
ّ
شك األفكار  تلك  وكل  عميق،  فهم  وتحقيق  للتعلم  اآلخرين  مع  االجتماعي  التفاعل  على  فيجوتيسكي  وأكد  املحيطة،  البيئة  مع  هم 

جاء   كلباتريك، فقد  وليام  أّما  املشروع.  القائم على  للتعلم  باملشرو   (1918)  عامالرئيسة  التعلم  فيهابطريقة  وبحث  كل بش  ع معتمدا على فلسفة ديوي 

 ,Knoll, 2014; Petersonله الفضل باشتهارها، لتعود وتأخذ أوجها في القرن الحادي والعشرين تحت مسّمى التعلم القائم على املشروع )  كانمعّمق و 

2012 .) 

املشروع    وتتلخص القائم على  للتعلم  الحقيقي  النشاط  أوخطوات  )مراحل  لي  أوردها  املشروع  Lee, 2018كما  بتقديم  خالل سؤال    من  للطلبة( 

أسَفَرت عنه إستقصاءاتليقوموا بعد ذلك بعمل إستقصاءاتموّجه،   ا هم وأبحاث  هم ، ومن ثم مناقشة ما  يتم تقييم  النهاية   لقاعدة  ، وفي 
 
ملخرجات وفقا

العامو   .(Rubric)  حتصحي املشروع فهناك معايير توجيهية تشكل اإلطار  القائم على  التعلم  التطبيق لطريقة  لتصميم مشاريع عالية   للحكم على جودة 

تساع  ،الجودة  أم ال، وكذلك  بطريقة صحيحة  املشروع  القائم على  التعلم  ُيطّبق  كان  إذا  املعلم على معرفة  تعلم  وتساعد  في ضمان  لمادة ل   الطلبةده 

 آلتي:  باتلك املعايير  (Thomas, 2000ثوماس ) الدراسية واملشاركة في تعلم قائم على املشروع عالي الجودة. وقد حّدد

 تطبيق التعلم السابق. الرئيسة من خالل املشروع وأن ال تكون املشاريع إلثراء أو املفاهيم  الطلبةأن يتعلم  تشير إلى ضرورة (: Centralityاملركزية ) •

فاهيم واملبادئ األساسية  وتدفعهم الى مواجهة امل  الطلبة (: تركيز املشاريع على املشكالت والتحديات التي تقود  Driving questionالسؤال املوجه ) •

 . املادة العلمية موضع االهتمام في عمليتي التعليم والتعلم في 

 .  لة حياتية واقعيةاملشروع حول مشك (: تمحور Realismالواقعية ) •

 معارف جديدة. إلى بناء  الطلبة أن تتضمن املشاريع إجراء استقصاءات تقود (: ضرورة Constructive investigationsاالستقصاءات البنائية ) •

 قيادة املشروع بينما يأخذ املعلم دور املوّجه.  الطلبة(: أن يتولى Autonomyالذاتية ) القيادة  •

الت  ّن أ وال شك   القائم عاستخدام  )علم  التحصيل  وزيادة  الدافعية  تحسين  منها  فوائد عدة  ينطوي على  املشروع  وتحسين  2016هزهوزي،  لى   ،)

( الرياضيات  نحو  ).  (Koparan & Guven, 2014اإلتجاهات  وماهر  يو  أن  Yoo & Maher, 2017ويشير  إلى  الذاتي   الطلبة(  التعلم  مهارات  يطّورون 

 من خالل تخطي
 
بلية أكبر لرؤية التطبيقات في الرياضيات، واحتمالية أقل  ط وتنفيذ مشاريعهم، مما يسمح لهم بمراقبة تقدمهم الذاتي، وقاواملوّجه ذاتيا

ينّمي التعلم القائم على املشروع مهارات التواصل، ويعطي رؤية واضحة للمعلمين حول عادات وأنماط التعلم كما   .رات منفصلةلرؤية الرياضيات كمها

 إلى إعداد  Essien, 2018يعطي إشارات حول قدراته، واهتماماته، ودافعيته، وطريقته في التعلم )  الطالب  ُينجزه مشروع  كل  ؛ فلطلبتهم 
 
 الطلبة (. إضافة

الضرورية لملواج املهارات  إكسابهم  املستقبل، من خالل  ا  ويعّد  (.  Bender, 2012)ذلك  هة تحديات 
 
ا  هذا هدف الحديثة،  أساسيًّ التدريس  كن  ميو لطرق 

 إ   ،التحول من تعليم متمركز حول املعلم تحقيقه من خالل  
ّ
 الكتساب    يوفر لهو  ،هينّمي قدراتبحيث  ،  الطالبم متمركز حول  لى تعل

 
 ة غني  رياضياتفرصا

نهرياضية؛ قدرات  ةقدرات رياضية وليس فقط معرف  وامتالكبالعمق والفهم، 
ّ
 التعامل مع املشكالت الرياضية والحياتية.   من تمك

ار وتيميل  د، فيصفها دونالطلبةالتي من املهم أن يمتلكها للقدرة الرياضية  ةتناولت األبحاث تعريفات وأوصاف مختلف ،سياق القدرة الرياضية  يفو

 Dündar, Temel & Gündüz, 2016)  زجوندو 
ّ
تمالي، ب من خمسة عناصر وهي: املهارات السببية )تطوير الفرضيات، التبرير االحصائي واالح( بأنها مرك

الورق(، )التدوير، وطي  املكانية  الجداول والصور(، واملهارات  ال  قراءة وتفسير  وايجاد  )التبرير،  عالقات واألنماط(،  واملهارات االستقرائية واالستنتاجية 

لنوعية )تمييز وتمثيل عالقات التشابه  واملهارات الكمية )الحس العددي، ايجاد العالقات بين األعداد، التبرير الجبري، والعمليات الجبرية(، واملهارات ا 

( أن األوصاف التي تناولتها  Mihajlović, Egerić, & Dejić, 2008ك واجيريك وديجيك )يف( املشار اليه في ميهاجلو Metelskiويرى متيلسكي )  واالختالف(.
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الهندس  الحس  أو  املكانية  التجريد، والقدرة  القدرة على  الرياضية تدور حول  القدرة  الرياض ي، واملرونة، والقدر أبحاث   ةاملنطقية، والقدر   ة ي، والحدس 

  العددية، والتعميم.

(، حيث يعطي صورة  Szabo, 2017ديد القدرة الرياضية هو األهم واألجدر بالثقة )كل الدراسات التي أتت بعده لتح رغم  "سكييكروت نموذج"وُيعّد 

ب  واضحة اعتباره  يمكن  لذلك  الرياضية،  القدرة  طبيعة  لتحديد  عن  أساس  لذلك   الطلبةمثابة  دقيقة  معايير  يحدد  ألنه  الرياضية،  القدرات   ذوي 

(Vilkomir & O’Donoghue, 2009).  ( 200لعريضة لبنية القدرة الرياضية نتيجة إثنتي عشرة سنة من دراسة قدرات )سكي الخطوط ا يكروتقّدم    فقد

املدرسية،  طالب الرياضيات  في  األطفال  القد من  أّن  يمليثبت  الرياضية  بالخبرات رة  للمرور  نتيجة  الوقت  مرور  مع  تدريجية  بصورة  تتطور  أن  كن 

( إلى Szabo, 2017. وتشير سابو) (Vilkomir & O’Donoghue, 2009)ر قابلة للتطويرالرياضية، بعد أن هيمنت فكرة أن القدرة الرياضية فطرية وغي

املالئم عند دراسة   بأّنه من  الرياضية األخذ  أّنها ظاهرة ديناميكية معقدة تتشكل من مجموعة مكونات، حيث يمكن يوصف كروتالقدرة  لها على  سكي 

 تطوير كل مكون من خالل األنشطة املناسبة. 

الالزمة    وجود إلى  (  (Krutetskii, 1976  يسكيويشير كروت املعلومات  أي مشكلة رياضية وهي جمع  العقلي عند حل  للنشاط  ثالثة مراحل أساسية 

املشك اللحل  باملعلومات حول  واالحتفاظ  إلى حل،  الوصول  املعلومات من أجل  املشكلة، ومعالجة  أي فهم جوهر  بنية لة؛  أّن  إلى  حل، ومن هنا خلص 

ب من هذه القدرات:  الطالباضية لدى القدرة الري
ّ
 هي مرك

 
ا
)  في القدره  :  أوال الرياضية  املعلومات  على  قدرة    الرسمي اإلدراك    : (Obtaining mathematical informationالحصول  أي  على   الطالبللمشكلة؛ 

البني املعلومات    التعليقالرياضية في مشكلة معينة، ومدى قدرته على    ةتمييز  أو غياب  التعليق على على وجود  أو  الضرورية والكافية لحل مشكلة ما، 

 املعلومات الزائدة املعطاة في تلك املشكلة.

 
ا
املعلوما:  ثانيا على معالجة  )القدره  الرياضية  تنطوي  (Processing mathematical informationت  الرياضية على ماملعلو   معالجةعلى    القدرة :  ات 

 عدد من القدرات بما في ذلك: 

على املعلومات    واملحاكمات بناء    االستنتاجاتعمل سلسلة من  ما من خالل    رياضية  شكلة ملإجابة  ك التوصل لنتيجة    على: القدرة  (Logicاملنطق ) •

 في املشكلة.  مةقّد امل

أي قدرة  (Generalizationالتعميم ) • إدراج حالة خاصة ضمن مفهوم عام معروف؛  القدرة على  يتمثل بمستويين،  يغة  على تطبيق ص  الطالب: 

 على حالة خاصة، واالستنتاج العام من حاالت خاصة لتشكيل مفهوم؛ أي قدرة  
 
ه على استنتاج صيغة غير معروفة ل  على  الطالبيعرفها مسبقا

 أساس حاالت خاصة.  

 حل املشكلة.  أثناء الطلبة: اختصار العمليات الرياضية التي يمكن استدعاؤها وشرحها من قبل (Curtailmentالتقليص ) •

)امل • الحل  (Flexibilityرونة  الى  تؤدي  التي  الطرق  تنوع  في  وتتمثل  الرياض ي،  النشاط  في  العقلية  العمليات  مرونة    كار أف  بدورهاتعكس    والتي: 
 
ا

 الرياضية. وتصورات مختلفة حول الفكرة 

 .  للحلول السعي من أجل الوضوح والبساطة واالقتصاد  :((Elegance of Solutionأناقة الحل  •

) اإلنعكاس • نوع  (:Reversibilityية  اإلنعكاسية  ل 
ّ
املعرفية،    اتشك الربط  شبكات  بقدرة  من  ل 

ّ
التحوّ   الطالبوتتمث املباشر  على  اإلتجاه  من  ل 

 من النتيجة إلى البيانات األولية.  املعاكس؛ كأن ينتقل الطالب اإلتجاه ملية العقلية إلى للع

 
ا
، وقدرته على تعميم طرق حل طالبللوتشير إلى الذاكرة الرياضية  (: Retaining mathematical informationاالحتفاظ باملعلومات الرياضية ):  ثالثا

 يتمتع قد ينس ى محتوى املشكلة التي حلها بعد وقت قصير، لكن يجب أن  الطالبفحتفاظ بها لفترة طويلة، املشكالت، ومخططات الحجج والبراهين، واال 

 الت.  بذاكرة جيدة لطريقة حل ذلك النوع من املشك

ما سبق، واملنطق  وفي ضوء  بالتعميم،  تمثلت  التي  ومكوناتها  الرياضية،  املعلومات  بالقدرة على معالجة  الحالية  الدراسة  واإلنعكاسية،  اهتمت   ،

 الذين يمتلكون القدرة الرياضية.  الطلبةواملرونة؛ إذ اعتبرها كروتيسكي من خالل تجاربه العملّية بأنها هي األساس في تحديد 

 الدراسات السابقة:

 أنه ال يوجد    رغم تعّدد
ّ
 سوى القليل من األبحاث عن  الدراسات التي تناولت التعلم القائم على املشروع في العلوم والدراسات اإلجتماعية، إال

 
حاليا

 :ومن هذه الدراسات (.Jacques, 2017التعلم القائم على املشروع في مادة الرياضيات)

• ( ش  والتي  (2009دراسة مطرية  املنهج  باتبعت  التجريبي  و به  املشكالت  في حل  املشروع  طريقة  إلى  املستند  التعلم  أثر  التعرف على    الكتابةهدف 

ا(  88الرياضية لدى )   الصف التاسع في مدارس الظهران في اململكة العربية السعودية، وتم توزيعهم    طلبة  من  طالب 
 
على أربع شعب، حيث  عشوائيا

لت شعبتان تضم كل منهما )
ّ
ا( 22شك ودرست وفق التعلم املستند إلى املشروع، وشعبتان للمجموعة الضابطة تضم كل  ،املجموعة التجريبية طالب 
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إلى وجود  اطالب  (  22منهما ) الرياضية  املشكالت، والكتابة  القدرة على حل  اختباري  الدراسة بعد تطبيق  االعتيادية. وتوّصلت  بالطريقة  ، ودرست 

  الطلبةالت ومهارة الكتابة الرياضية لدى فروق جوهرية في القدرة على حل املشك
ُ
التي  التدريس، وذلك لصالح املجموعة التجريبية  طريقةعزى إلى ت

 . د إلى طريقة املشروعالتعلم املستن درست وفق

دت دراسة عبد ) •
 
لى حل املشكالت  في ما يخص قدرة التعلم القائم على املشروع في تنمية القدرة ع  (2009)على ما توّصل إليه مطرية    (2012وأك

السنة الثالثة    طلبةت والتحصيل األكاديمي لدى الرياضية، في دراستها التي تقّصت أثر التعلم القائم على املشروع في تنمية القدرة على حل املشكال 

التربوية واآلداب )األونروا( العلوم  األردن  في كلية  التجريبي.    .في  املنهج شبه  اتبعت لتحقيق هدفها  ا (  61العينة من )وتكونت  حيث  وّزعوا على   طالب 

( من  تكّونت  تجريبية  ا(  30مجموعة  املشطالب  على  القائم  التعلم  باستخدام  درست  ضابطة  ،  ومجموعة  )  تكّونت روع،  ا(  31من  درست  طالب   ،

ثار اإليجابية للتعلم القائم على  إلى اآلالدراسة بعد تطبيق اختباري القدرة على حل املشكالت والتحصيل األكاديمي  . وتوّصلت  التقليديةبالطريقة  

 املشروع في كٍل من تنمية القدرة على حل املشكالت، والتحصيل األكاديمي.

في الرياضياتاق موض وفي سي • القائم   فيهافي تركيا تقّصت  دراسة    Uyangor, 2012)يوانقر )أجرت    ، وع الهندسة  التعلم  أثر استخدام طريقة 

املضلع املشروع في تدريس وحدة  املستوية في تحصيل  على  املنهج   طلبةات والهندسة  اتبعت  الرياضيات، حيث  وإتجاهاتهم نحو  التاسع،  الصف 

بتصميم   واحدة،  التجريبي  ملجموعة  بعدي  الدراسةقبلي  عينة  )  وتكّونت  ا(  32من  التاسعا   طلبةمن    طالب  ملدة  لصف  درسوا  أسابيع   أربعة، 

الق املقاييس  وتكونت  املشروع.  طريقة  الرياضياتباستخدام  نحو  اإلتجاهات  لقياس  واستبانة  للتحصيل،  اختبار  من  والبعدية  و بلّية  أظهرت . 

 باالختبار القبلي لصالح البعدي، وكذلك أظهرت النتائج تحسن  متوسط  ي  ف  جوهريةالنتائج وجود فروق  
 
 اعالمات اختبار التحصيل البعدي مقارنة

 في اإلتجاه نحو الرياضيات.  ا كبير  

ا   • التعّرف على    ( Chin, 2014ن )شدراسة  أم  إلى  املشروع في  أثرفقد هدفت  القائم على  التعلم  الهندفي    الطلبة   أداء  استخدام  ومدى   سةموضوع 

ا من 60وتكّونت عينة الدراسة من ) انخراطهم في تعلمها،  في هاواي في الواليات املتحدة األمريكية، توّزعوا إلى مجموعتين  املرحلة الثانوية طلبة( فرد 

املشروع،  من خالل  درست  بالتساوي إحداهما تجريبية   القائم على  التقليدية  واألخرى التعلم  بالطريقة  النوعية نتائج  الت  هر أظو   .ضابطة درست 

لحلها،   ينّمي القدرة على حل املشكالت الرياضية، وتطوير استراتيجيات متعددة   أّن التعلم القائم على املشروع  ،واملالحظة  لمقابالت شبه املقننة،ل

جر 
ُ
 على وجود فروق جوهرية بين متوسطي عالمات املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبارات التي أ

 
يت بعد كل مشروع، والتي تناولت عالوة

  فهم املفاهيم، واملهارات الهندسية، وذلك لصالح املجموعة التجريبية.

اتبعت منهج املقارنة السببية، دراسة    (Cervantes, Hemmer & Kouzekanani, 2015أجرى سيرفانتز وهيمر وكوزيكاناني )  ،السياق ذاتهوفي   •

القائم علالتعرف على    هدفب التعلم  الرياضيأثر  في  املشروع  والقدرة على ى  الرياضيات،  في  األكاديمي  التحصيل  والقراءة، من خالل مقارنة  ات، 

 خرى تستخدم الطريقة التقليدية. تكّونت على املشروع، بينما األ  ستخدم التعلم القائم تإحداهما  ،األمريكيةالقراءة بين مدرستين في والية تكساس 

التجريبيةعينة   )  املجموعة   (  87من 
 
و)  طالبةو   طالبا السابع،  الصف   (  84من 

 
تكوّ   طالبةو   طالبا بينما  الثامن،  الصف  عينة  من   املجموعة نت 

)  الضابطة  (  140من 
 
و)  طالبةو   طالبا السابع،  الصف   ط(  150من 

 
الثامن.    طالبةو   البا الصف  األكاديمي و من  االستعداد   الختبار 

 
خضعوا جميعا

مواضيع هي األعداد والعمليات والتبرير الكمي،   خمسةقياس التحصيل في الرياضيات في     من خاللهتمّ ذي  لا للرياضيات والقراءة لوالية تكساس،  

الجبري،  و  والتبرير  والعالقات  ا و األنماط  واالستدالل  الرياضيات و القياس،  و ملكاني،  الهندسة  تخص  التي  النتائج  وأظهرت  واالحتماالت.  اإلحصاء 

أّما فيما يخص نتائج  الرياضية املذكورة.  بجميع املواضيع  التعلم القائم على املشروع    ريبية التي تبنتوعة التجفي املجملصف السابع  ا   طلبةق  تفوّ 

 .في موضوع الهندسة فقط جموعة التجريبيةاملالرياضيات للصف الثامن فقد أظهرت النتائج تفوق 

زت   •
 
التجريبية  في دراستها    (2016)هزهوزي  في حين رك أثر  شبه  ي  املستندعلى تقص ّ املشروع    التعلم  الرياض ي والدافعية لدى عينة التفك  فيإلى   ير 

من جنين  طالباتمن    طالبة(  62)  مكّونة  في  األساس ي  السابع  وحدة  وذلك  ،  فلسطين/الصف  تدريس  لى  إ العينة    توزعتحيث    ،اإلحصاءعند 

إحداهما   و مجموعتين  و خرى ضابطةاأل تجريبية  )تكوّ ،  منها من  وأظطالبة(  31نت كل  ا ،  بين متوسطات عالمات    جوهريةلنتائج وجود فروق  هرت 

الرياض  للتفكير  مظاهر  ثالثة  حول  تمحور  الذي  الرياض ي  التفكير  اختبار  من  كٍل  في  والضابطة  التجريبية  املنطقي،  املجموعتين  التفكير  وهي  ي 

 والتعميم الرياض ي، واالستنتاج، ومقياس الدافعية لصالح املجموعة التجريبية. 

على   القائم   تقّصوا فيها فاعلية التعلم   شبه تجريبية  دراسة  (Gerhana, Mardiyana & Pramudya, 2017)  وبراموديا  نااوماردي  اهانجير   وأجرى  •

 ( 31نة من )لى مجموعة ضابطة مكوّ إ  الطلبةالصف العاشر في أندونيسيا، وقّسم    طلبةاملثلثية لدى النسب  في موضوعاملشروع في التحصيل 
 
  طالبا

با ا درسوا  ا(  32نة من )ة مكوّ يتجريب  لتقليدية، ومجموعةلطريقة  املشروع،    طالب  التعلم القائم على  النتائج تفوق طلبة    وأظهرتدرسوا باستخدام 

 ة الضابطة في اختبار التحصيل. املجموعة التجريبية على املجموع
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ا و إنعام وعزمي  كما أجرى   • قسم تعليم    طلبةدافها وصف تحّسن إبداع  من أبرز أهوعية، كان  ندراسة    (Ummah, In’am & Azmi, 2019)أوم 

املحمدية أندونيسيا  الرياضيات في جامعة  ملفي  املشروع  القائم على  بالتعلم  التعليمية  الوسائل  ، وبلغ دة فصل دراس ّي واحد، والذين درسوا مادة 

 (  23عددهم )
 
اإلبداع  . فقد طالبةو   طالبا الجوانب  العينة لتحليل  جريت مقابالت مع 

ُ
التعليميأ الوسائل  تّم ية )املرونة واألصالة والجدة( في  التي  ة 

 من الجوانب اإلبداعية الثالثة. في كّلٍ  الطلبةتحّسن في إبداع  وجودإنتاجها. وأظهرت النتائج 

)بينما   • الهمص  التفكير   (2019أجرت  مهارات  لتنمية  املشاريع  على  قائم  تعليمي  برنامج  فاعلية  عن  الكشف  إلى  هدفت  لدى   دراسة  الرياض ي 

التاسع األساس ي في غزة   طالبات التجريبي. و و ،  فلسطين/الصف  املنهج  فيها  ناتبعت  الدراسة  تتكوَّ )  عينة  إلى مجموعيتين   توّزعن،  طالبة(  74من 

للت  يقيسبعدي    -خضعت املجموعتان الختبار قبليو   .طالبة(  37َضّم كل منها )و   ،ضابطةاألخرى  بية، و تجريإحداهما   مهارات  الرياض ي  أربع  فكير 

في   وهي إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  الرياضّية.  والنمذجة  الرياض ي،  واإلستقراء  الرياض ي،  واالستنتاج  املنطقي،  التفكير 

 لتفكير الرياض ي بين املجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية في املهارات األربع. عالمات اختبار ا 

تّم  السابقة  الدراسات    ن ميّتضح   اإليجابي  التي  األثر  أنها ُتجمع على  إليها،  املشروع الوصول  القائم  على  الرياضيات بشكل عام.    للتعلم  في تدريس 

عل الدراسات  بعض  زت 
ّ
رك )  األثرى  بينما  خاص  بشكل  الهندسة  موضوع  في  املشروع  على  القائم  للتعلم   & Cervantes, Hemmerاإليجابي 

Kouzekanani, 2015; Chin, 2014; Uyanger, 2012)  .  السابقة الدراسات  أّن معظم  يّتضح  ؛ Gerhana, Mardiyana & Pramudya, 2017)كما 

التجريبي،  (2009؛ مطرية،  2012؛ عبد،  Chin, 2014؛  2016هزهوزي،   املنهج شبه  الدراسات باستخدام   تتبع  تلك  الحالية مع  الدراسة  تتفق  وبذلك 

 & Gerhana, Mardiyana؛ 2019)الهمص،  من طلبة املدارس عينة للدراسة معظمها اتخذلدراسات السابقة في عينتها حيث باينت ا . كما تنفسهاملنهج 

Pramudya, 2017    ،؛  2016؛ هزهوزيCervantes, Hemmer & Kouzekanani, 2015  ؛Chin, 2014   ؛Uyanger, 2012  واتفقت (،  2009مطرية،  ؛

 لها  طلبة الجامعات  من دراسات أخرى    اتخذت بينما  ذلك،  معها الدراسة الحالية في  
 
. أّما بالنسبة  (2012؛ عبد،  Ummah, In’am & Azmi, 2019)عينة

لتعلم القائم على املشروع ا ( والتي بحثت في أثر  2009؛ مطرية،  2012؛ عبد،  Chin, 2014راسات )فقد اختلفت الدراسة الحالية مع دألهداف الدراسة  

القدرة على   املعلومات   حيثحل املشكالت بشكل عام،  في  الرياضية على معالجة  القدرة  املشروع في  القائم على  التعلم  أثر  الحالية على  الدراسة  زت 
ّ
رك

مهارات   من خالل  املشكالت  حل  املنطقأثناء  إلى  باإلضافة  الكروتيسكية،  بالعمليات  األبحاث  أسمتها  والتي  واملرونة،  واإلنعكاسية،  وبذلالتعميم،    ك ، 

السابقة )أهداف  تشابهت   الدراسات  أهداف  الحالية مع بعض  الهمص،  Ummah, In’am & Azmi, 2019الدراسة  والتي (  2016هزهوزي،  ؛  2019؛ 

 من والتي لم يتناول   روع في بعض مكونات القدرة الرياضية.تناولت أثر التعلم القائم على املش
 
 عن اإلنعكاسية، كأحد مكونات القدرة الرياضيّ ها  أّيا

 
ة، فضال

   ة للقدرة الرياضّية مجتمعة، وهذا ما يمّيز هذه الّدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة.عدم تناولها املكونات األربع

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

تع وفهم    ،تحديات  األردنفي  الرياضيات  ليم  يواجه  تعلم  أهّمها هو صعوبة  واحدة من  الرياضيات، حيث  الطلبة ولعّل   من    ملادة 
 
جليا ذلك  يظهر 

تتطلب  ال سّيما وأّن العديد من املهمات الرياضية املقدمة في هذه االختبارات  ،(PISA) ( والبيزا TIMSS) في االختبارات الدولية كالتمس الطلبةخالل نتائج 

عالمات متدنية تقل بصورة كبيرة عن املتوسط    ىعل  طلبتهامراكز متأخرة ويحصل  تحتل  األردن    فقد تبّين أّن   ،الطلبةقدرات متنوعة في الرياضيات لدى  

كمعلمة رياضيات من خالل عملها    إحدى الباحثتينكما ملست    (.Ababneh,  Al-Tweissi & Abulibdeh, 2016)  على املستوى الدوليالعام للعالمات  

ل  الطلبةأّن     ينظرون 
 
تجريدا وأكثرها   ،

 
صعوبة الدراسية  املواد  أكثر  من  أنها  على  الواقع،  عوبلرياضيات  عن   

 
مستوى  كما الحظت  دا في   الطلبةضعف 

رياضيات، والتركيز على طرق التدريس املستخدمة لتدريس ال فيمّما يتطلب إعادة النظر ، الرياضيات بشكل عام، وضعف قدرتهم الرياضية بشكل خاص

 على ربط الرياضيات بالواقع، وتطوير قدرتهم الرياضية. الطلبةالطرق التي تساعد 

لتوصية  جا  كما  
 
استجابة الحالية  الدراسة  الدراسات  ءت  من  إلى  ((Flanders, 2015; Usiskin, 1999العديد  أشارت  والتي  القدرة  ،  ضعف 

إجالطلبةالرياضية لدى   إلى ضرورة  املزيد من  ، ودعت  الرياضيةالبحوث  راء  القدرة  لتنمية  ، بشكل عام   لديهم   التجريبية إلقتراح طرق تدريس جديدة 

كاومكونات خاصة  واملرونة  واإلنعكاسية  واملنطق  لتعميم ها   الدراساتكما  ،  بصورة  من  العديد  لتوصية   
 
استجابة  ,Ramful & Olive)  جاءت 

2008;Teachy, 2003  )  إلى ا لتنميتها، و   الطلبةنعكاسية لدى  اإلضعف  التي أشارت 
 
إلى   دعتبصورة خاصة، ونقص األبحاث التي تتناولها، وتقترح طرق

 على ما سبقيط الضوء  ضرورة تسل
 
جاءت هذه الدراسة لتقديم التعلم القائم على املشروع، وتقص ي    ،عليها في أبحاث تعليم وتعلم الرياضيات. وتأسيسا

 . كوناتها )التعميم، املنطق، اإلنعكاسية، املرونة(ككل وم أثره في القدرة الرياضية

 عن السؤال اآلتي:  الدراسة تجيب وبالتحديد

 ؟ في األردن الصف التاسع األساس ي طالباتاملشروع في القدرة الرياضية لدى  م القائم علىما أثر التعل 

 : اآلتيتانتان وتنبثق عنه الفرضي
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)  ال يوجد فرق ذو • املتو ب(  α=0.05داللة إحصائية  الحسابيينين  ي    سطين 
ّ
الكل الرياضية  القدرة  اختبار  الدراسة على  البعدي لعالمات مجموعتي 

 القائم على املشروع، الطريقة التقليدية(.التدريس )التعلم ُيعزى إلى طريقة 

• ( الحسابية لعالمات  (  α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  املتوسطات  التاسع األس  طالباتبين  القدرة الصف  اس ي على كل من مكونات 

عزى لطريقة التدريس )التعلم ا 
ُ
 . لقائم على املشروع، الطريقة التقليدية(الرياضية )التعميم، املنطق، اإلنعكاسية، املرونة( ت

 : الدراسة أهمية

الدراسة   الت   اأهميتهالحالية  تكتسب  العاملية والعربية حول  املكتبة  إلى  املشروع  النظرية من ما ستضيفه من معرفة  القائم على   علم 
 
 كونه منهجا

 
 
   –  تعليميا

 
   –  تعلميا

 
بحياة    قائما ترتبط  واقعية  مشاريع  مع  التعامل  مهمات طلبةلاعلى  على  تعتمد  الرياضية  للمفاهيم  تعلم  بيئة  يتيح  املنهج  فهذا   ،

 صل الرياض ي. والتوا  ،االستقصاءات وجمع املعلومات، والتعاون هة، وذاتية في التعلم، إضافة إلى ممارسة موّج 

وامل الجمود  لكسر  منها  املعلمين  استفادة  إمكانية  من  الدراسة  لهذه  العملية  األهمية  تظهر  التقليدية بينما  الرياضيات  في حصص  الحاصل  لل 

الت املشكالت  حل  على  العتمادها  التلقين،  على  الريالقائمة  تربط  بالواقع،ي  وباإل   اضيات  املشاريع.  إنجاز  في  الفاعلة  ملطوّ واملشاركه  املناهج    ري مكان 

املش القائم على  التعلم  الى  الدراسة في تصميم وحدات دراسية تستند  الرياضيات وعدة مواد دراسية أخرى،   بحيث  روعاإلستفادة من هذه  بين  تكامل 

الدراسة وإطار منهجية تطبيقها من    إضافة إلى االستفادة من املشاريع املطروحة في هذه أكبر،    ةلتحقيق عدد أكبر من األهداف بدروس أقل وفائدة ومتع

 ياضية.  تي استخدمتها هذه الدراسة لقياس القدرة الر كما يمكن للباحثين اإلستفادة من األداة ال تضمينها في دليل املعلم. أجل

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

السابقة   إلى  نشاط يقوم على هدف محّدد، ينّفذ في مناخ اجتماعي حقيقي، ويؤدي :  املشروع حل مشكلة حياتية معقدة باستخدام املعرفة الرياضية 

 الصف التاسع األساس ي.  طالباتلاريع لتدريس وحدة النسب املثلثية من أجل تعلم معرفة رياضية جديدة. ويتضمن مش

مية تقوم على طرح مجموعة من األنشطة على شكل مشاري-بيئة تعليمية  التعلم القائم على املشروع: 
ّ
ع واقعية يتم تنفيذها من خالل مجموعة من تعل

 لإلطار   وذلكالصفية أو خارجها، ة داخل الغرفاإلجراءات 
 
(، وضمن مجموعات  13)انظر صفحة في هذه الدراسة ( الذي تم إعداده framework)وفقا

 هداف املنشودة.ستفادة من كل املوارد املتاحة لتحقيق األ إل تعاونية، وبتوجيه من املعلمة وا 

ي هذه الدراسة القدرة على معالجة من املهارات الرياضية التي تؤدي الى تطوير أداء ناجح في األنشطة الرياضية، وتتضمن ف مجموعة قدرة الرياضية:ال

العالمة التي حسب ما ورد عن كروتيسكي، وتتحّدد القدرة الرياضية ب  وذلكنعكاسية، واملرونة،  واإل  ،املنطق، و التعميم املعلومات الرياضية من خالل  

 كون من مكونات القدرة الرياضية:  تعريف لكل م وفي ما يلي  نتيجة تعرضها الختبار القدرة الرياضية الذي أعّد لهذا الغرض. طالبةتحصل عليها ال

   ت خاصة.أعم وأشمل بناء  على حاال  على صياغة وتوسيع عبارة رياضية لتصبحالقدرة   :التعميم

 رياضية.حل للمشكلة القية املدّعمة  بالتبرير للوصول إلى وتحليل البيانات املعطاة وعمل سلسلة من االستنتاجات املنطعلى تفسير  القدرة  :املنطق

 القدرة على التحرك من املخرجات )النتيجة( إلى املدخالت )البيانات األولية( للمشكلة الرياضية.  :اإلنعكاسية

  ر من طريقة اعتماد  على تصورات مختلفة لألفكار الرياضية.حل املشكلة الرياضية بأكث القدرة على :املرونة

 الدراسة:  محددات

باقتصاره الدراسة  نتائج  من  ا على  تتحّدد  األساس ي  طالباتعينة  التاسع  الفي    امللتحقات  الصف  الحكومية  املدراس  التربية إحدى  ملديرية  تابعة 

وحدة النسب املثلثية الواردة  ل  واقتصارها على املادة التعليمية،  2018/2019ام الدراس ي  خالل الفصل الدراس ي الثاني، من العحافظة جرش  مل  والتعليم 

 األساس يصف التاسع  في كتاب الرياضيات لل 
 
. كما تتحّدد النتائج بعينة املشاريع التي تّم إعدادها والتي لن تكون ممثلة لكافة السياقات الحياتية، عالوة

الرياضية   القدرة  اقتصار  مجعلى  املعلومات  في  معالجة  مكوناتال  أربعة  وهي:  على  تعريف نعكاسية،  اإلو   واملنطق،  التعميم،  فقط  حسب  واملرونة 

القكروتيس اختبار  ألّن  ونظرا  الدراسةكي.  نتائج  تتأثر  فربما  املقننة،  اإلختبارات  من  ليس  الرياضية  السيكومتريةب  درة  القدرة    الخصائص  الختبار 

 (. Rubricقاعدة تصحيح االختبار )ب إضافة إلى تأثرها ،الرياضّية

 : الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة: 

التجريبي بتصمي  اسُتخدم الرياضية لدى بعدي ملجموعتين  -م قبلياملنهج شبه  القدرة  املشروع في  القائم على  التعلم  أثر  ي  ، وذلك من أجل تقص ّ

القائم على املشروع، والطريقة التعلم بمستوييها  التدريسراسة باملتغير املستقل وهو طريقة . وبذلك تتحّدد متغيرات الدالصف التاسع األساس ي طالبات
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ا  واملتغيرات  الالتقليدية،  أداء  وهي  اختبار  طالبات لتابعة  )القدرة    على  مكوناتها  من  مكون  كل  على  واألداءات  عام،  بشكل  املنطق، التعميم،  الرياضية 

 ، املرونة(. اإلنعكاسية

 سة: الدرا عينة

اختيار ملدير   طالبة(  47)  تّم  التابعة  للبنات،  الشاملة  الثانوية  بليال  بمدرسة  امللتحقات  األساس ي  التاسع  الصف  ملحافظة  من  والتعليم  التربية  ية 

املدرسة تحوي    لتطبيق الدراسة؛ إذ  جود معلمة متعاونة وكفؤلتعاون مديرة املدرسة، وو وذلك  بالطريقة املتيسرة،    2018/2019جرش، للعام الدراس ي  

وتمّ   فقط  شعبتين األساس ي،  التاسع  التجري  بالتعيين  للصف  املجموعة  لتكون  الشعبتين  إحدى  تحديد  )و   بية،العشوائي  أفرادها  ،  طالبة(  26بلغ عدد 

م القائم على املشروع، واألخرى مجموعة ضابطة تكّونت من )  ودرسن
ّ
   .بالطريقة التقليدية  ن، ودرسطالبة( 21بطريقة التعل

  الدراسة: اةأد

   :اختبار القدرة الرياضية
ّ
اإلط الرياضية، وبعد  القدرة  املشروع في  القائم على  التعلم  أثر  ي  املتعلقة بموضوع  من أجل تقص ّ السابقة  الدراسات  الع على 

) ;Dindyal, 20072014;  2015; Maharani,Flanders, Dougherty, B.Bryant, D.Bryant, Darrough & Pfannenstiel, 2015 ;القدرة الرياضية

)Krutetskii, 1976( تيمس  أسئلة  إلى  باإلضافة   ،TIMSSبأرب الرياضية  القدرة  اختبار  إعداد  تّم  التعمي(،  وهي  كروتيسكي  حّددها  كما  مكونات  م، عة 

 (.  Krutetskii, 1976واملنطق، واإلنعكاسية، واملرونة )

 ( فقرات.  4( فقرة مقالية، بحيث اشتمل كل مكّون من مكونات القدرة الرياضية على )16ّولّية من )تكّون اإلختبار بصورته األ :  الصورة األولية لالختبار

الظاهري  إنتمائها   : رلالختبا  الصدق  ومدى  للفقرات،  غوية 
ّ
والل العلمية  الدقة  في  الرأي  إلبداء  مين 

ّ
املحك من  لجنة  على  عرضه  تّم  االختبار  إعداد  بعد 

ومال املختلفة،  القدرة  تعديل ملكونات  وتّم  مين، 
ّ
املحك املقّدمة من  واإلقتراحات  امللحوظات  بكافة  األخذ  تّم  وقد  األساس ي،  التاسع  الصف  ملستوى  ءمتها 

 ( فقرة موّزعة على أربع فقرات لكل مكّون من مكّونات القدرة الرياضية.  16عض الفقرات، مع املحافظة على عددها )ب

األّول الصورة  تجربة  تّم  )كما  تكّونت من  استطالعية  لالختبار على عينة  الدراسة وخارج عينتها،   طالبة(  30ية  األساس ي من مجتمع  التاسع  الصف    من 

؛ إذ تّم االعتماد على وكذلك التحقق من ثبات االختبار  ،باإلضافة إلى التعّرف على معامالت الصعوبة والتمييز  ق البناء لالختبار،وذلك للتحقق من صد

 وفي ما يلي تفصيل لذلك: حتساب الزمن املناسب لإلختبار، ( في التحقق من كل ما سبق. باإلضافة ال SPSSبرمجية )

ال  صدق البناء لالختبار: األّوليتّم تجربة  د ملستطالعية  اال عينة  الة لالختبار على  صورة 
ّ
الداخلي لإلختبارلتأك ساق 

ّ
اإلت ب  ن صدق  إيجاد معامالت وذلك 

األداء على ك بين  الكليل فقرة  اإلرتباط  الذي تقيسه، ومع اإلختبار  املكون  الرياضية  ،  مع  القدرة  البينية ملكونات  اإلرتباطات  إلى  األربعة، وكذلك إضافة 

 من املكونات األربعة مع االختبار ككل. وبناء  عليه، فقد تّم استبدال إحدى الفقرات لعدم ارتباطها باملكون الذي وضعت االرتباط بين كل مكون    معامالت

أقل من ) الكلية  االرتباط بينها وبين العالمة  ية لالختبار، حيث بلغت قيمة معامل 
ّ
الكما تّم  عر     (.0.30لقياسه، وكذلك بالعالمة الكل جديدة ض الفقرة 

الكلي. تقيسه وكذلك باالختبار  الذي  باملكون  ارتباطها  للتأكد من  االستطالعية  العينة  بيوبذلك      على  االرتباط  التعديل بلغت معامالت  بعد  الفقرات  ن 

الكلية لالختبار املكّون )0.90-0.53)  والعالمة  بين كل فقرة مع  االرتباط  بين0.92-0.60(، وتراوحت معامالت  املكونات (،  بين  االرتباط  بلغت معامالت  ما 

 ومالئمة ألغراض هذه الدراسة.  (،  α=0.05(، وتعّد هذه القيم ذات داللة إحصائية )0.91- 0.86كلي )(، وبين املكونات واإلختبار ال0.58-0.76)

لالختبار:   والتمييز  الصعوبة  االستطالعية  تّم  معامالت  العينة  االختبار عل  االختبار، راج  استخمن خالل تطبيق  لفقرات  والتمييز  الصعوبة  معامالت 

 )(0.20)،(0.17) ، حيث بلغ معامل الصعوبة لهمالصعوبتها وبناء  عليه تّم حذف فقرتين من االختبار
 
(، Allen & Yen, 1979، وهي قيم غير مقبولة تربويا

تطبيق   تّم  كما  بأخرى.  الفقرات  استبدال هذه  تّم  مّرة   الفقراتلذلك  العي  املعّدلة  للتأكد من مناسبتها،  أخرى على  االستطالعية  معامالت فتراوحت  نة 

 )0.79-0.62عامالت التمييز بين )(، بينما تراوحت م 0.60-0.30الصعوبة لفقرات االختبار بعد التعديل بين )
 
 & Allen(، وتعد هذه القيم مقبولة تربويا

Yen, 1979.ومالئمة ألغراض الدراسة ،) 

االختبار:  االستطالعية    تمّ   ثبات  العينة  على  االختبار  تطبيق  خالل  معادلة من  حساب  خالل  من  املعّدل  الرياضية  القدرة  اختبار  ثبات  من  التحقق 

،  (0.83)(، وبلغت قيم معامالت الثبات للمكونات: التعميم، واملنطق، واإلنعكاسية، واملرونة،0.93لغت قيمة معامل الثبات لالختبار )كرونباخ ألفا؛ إذ ب

(0.78)،  (0.85)  ،(0.88)  ( الداللة  مستوى  عند   
 
إحصائيا دالة  جميعها  املعامالت  وكانت  التوالي.  بالنسبة 0.05على  الثبات  شرط  لتوافر  يشير  مما   )

م، ل
ّ

 (.2002الختبار )عال

االستطالعية    لالختبار:  املناسب الزمن   العينة  االختبار على  تطبيق  لإلختبتّم من خالل  املناسب  الزمن  من خالل حساب متوسط    وذلك   ،اراحتساب 

 ( دقيقة.  80قد بلغ )و الزمن الذي استغرقته العينة االستطالعية لإلجابة عن فقرات االختبار، 

( لكل فقرة من  3،2،1،0( بتدريج رباعي )Rubricلتصحيح اختبار القدرة الرياضية فقد اعتمد لهذا الغرض قاعدة تصحيح )   بار: قاعدة تصحيح االخت

(. كما بلغت العالمة لكل مكون من  0(، والصغرى )48العالمة القصوى لالختبار ككل )( أدناه.وبذلك بلغت  1بار، كما هو مبين في الجدول )فقرات االخت

 (. 12لقدرة الرياضية )مكونات ا 
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ة  :(1جدول )  قاعدة تصحيح اختبار القدرة الرياضي 
0 1 2 3  

ميم الصحيح بدون تبرير لكيفية  لى التعيتوصل إ يتوصل إلى تعميم خاطئ  لم يتوصل إلى تعميم 

 التوصل إليه

يتوصل إلى التعميم الصحيح مع 

التبرير الدقيق والواضح لكيفية التوصل  

 إليه

 التعميم

إعطاء حل غير قائم على التحليل أو   -

 التفسير للمعلومات املقدمة إليه.

ال حل.  -  

يحاول تحليل وتفسير  

املعلومات املقدمة إليه لكنه ال 

صل إلى استنتاجات منطقية يتو   

يحلل ويفسر املعلومات املقدمة إليه ويتوصل إلى  

 إستنتاجات ولكن بعضها غير منطقي 

ة إليه يحلل ويفسر املعلومات املقدم

 بدقة ويتوصل إلى استنتاجات منطقية

 املنطق

يحّل املسألة بطريقة واحدة   - يحّل املسألة بطريقة واحدة خاطئة. 

 صحيحة ثم يتوقف. 

طريقتين واحدة فقط  ّل بيح –

 صحيحة.

يحّل املسألة بطريقتين فقط باستخدام تفسيرات   -

 مختلفة وكالهما صحيح

تفسيرات  يحل بأكثر من طريقتين باستخدام  -

 مختلفة لكنها ليست كلها صحيحة 

يحّل املسألة بأكثر من طريقتين  

باستخدام تفسيرات مختلفة وكلها  

 صحيحة

 املرونة 

حل ال يوجد محاوالت لل ينتقل من النتائج النهائية أو   

املخرجات إلى البيانات األولية  

 أو املدخالت بطريقة خاطئة 

و املخرجات إلى  يحاول االنتقال من النتائج النهائية أ

 
 
 البيانات األولية أو املدخالت بطريقة صحيحة جزئيا

ينتقل من النتائج النهائية أو املخرجات  

ت بطريقة  إلى البيانات األولية أو املدخال 

 صحيحة ودقيقة

 اإلنعكاسية

   :التعليمية حسب التعلم القائم على املشروع  املادةإعداد 

التعليمية املادة  تعريف  من جزئين؛  تكّونت  األّول  الجزء  ومعاييره،    اتضّمن  الرياضيات،  تدريس  في  وإيجابياته  املشروع،  القائم على  التعلم  بماهية 

بناء لوحدة  إعادة فتضّمنت  ،تنفيذه داخل الغرفة الصفية. أّما في جزئها الثاني خطواتعلم في تطبيقه، وكذلك املو  الطالبلوصف دور كل من  ةباإلضاف

من املثلثية"  األساس ي    "النسب  التاسع  للصف  للرياضيات  الثاني  الفصل  رقم   2018/2019كتاب  والتعليم  التربية  مجلس  قرار  حسب  أقّر  والذي 

   حدة وتغطي املفاهيم الواردة فيها.يع تحقق أهداف الو ر من خالل تطوير وتصميم مشا، 26/3/2015( بتاريخ 31/2015)

تصميم   تّم  التعليميةوقد  تتن  املادة  ملعايير  وذلك  وفقا  املشروع،  القائم على  والتعلم  الع  اسب 
ّ
االط )العديد من  على  بعد   ;Lee, 2018الدراسات 

Stubbs, 2016; Mahmudi, 2011; Fleming, 2000; Thomas, 2000 ،)  وكذلك املواقع اإللكترونية التي تعرض أمثلة ملشاريع تخص مادة الرياضيات

( مشاريع(.  Curriki Geometry   ،TeachThought  ،Pinterestمثل  أربعة  الزاوية  وتضّمنت  جيب  موضوعات  ويغطي  الشمس ي  السخان  مشروع  هي 

العالقات بين النسب املثلثية، ومشروع معرض الفنون ويغطي وع أنا معلم ويغطي موضوع  الحادة وجيب تمام الزاوية الحادة وظل الزاوية الحادة، ومشر 

الزاوية املثلث قائم  املميال  موضوع حل  اإلرتفاع واإلنخفاض.ويغطي  ، ومشروع  تّم    موضوع زوايا  املشروع، وهو  كما  إرفاق كل مشروع بنموذج تخطيط 

أخذها   يجب  التي  والركائز  االعتبارات  يعكس  للمشروع، نموذج  العامة  الصورة  وتظهر  املشروع  على  قائمة  وحدة  أو  درس  تصميم  عند  االعتبار  بعين 

)اسم إضاف ويتضمن  الدقيقة،  التفاصيل  إلى   
 
العرض،   ة آلية  التعلم،  نتاجات  التحدي،  أو  الرئيس ي  السؤال  يغطيه،  الذي  املوضوع  املشروع، فكرته، 

م التي ستشترك بها  التقويم والتأّمل(. وكذلك رزنامة املشروع الت
ّ
عبر   الطالبات ي تتضمن تخطيط مدى وتسلسل الرياضيات التي ستدّرس، وفرص التعل

على   احتوائها  إلى   
 
إضافة )املشروع.  تصحيح  وقاعدة  املشروع،  لتطبيق  للمعلم  األداء  Rubricإرشادات  معايير  وتوضيح  املشروع،  لتقويم   للطالبات( 

مه من محتوى ومهارات بعد أداءومساعدتهن على فهم ما هو املتوقع من
ّ
ت تأمل  ناكما تّم توزيع استبا. املشروع، كما تتيح لهن فرصة التقويم الذاتي هن تعل

ئها بعد إنجاز كل مشروع وذلك ملنحهن الفرصة للتأمل بما تّم تعلمه، ومنح فرصة للمعلم إلجراء التحسينات في حال تكرار نفس املشروع لعلى الطالبات مل

التعليمية  اإلنتهاء من تصميم   وبعد  مّرة أخرى. بم  تّم عرضها على مجموعة من  املادة  مين من ذوي االختصاص إلبداء رأيهم 
ّ
ق دى مناسبتها لتحقياملحك

م لتعديالت املناسبة في ضوء ملحوظات الصف التاسع األساس ي، وتّم إجراء ا  طالباتومستوى  أهداف الوحدة 
ّ
   ين.  املحك

املشروع  املثلثية باستخ  دريس وحدة النسبواستغرق ت الجدول   ( دقيقة لكل حصة.  40( حصة دراسية، بواقع )20)  دام التعلم القائم على  وفي 

ا لذل2) ا تفصيلي   .ك ( عرض 

 التعلم القائم على املشروع  باستخدامالخطة الزمنية لتدريس وحدة النسب املثلثية  :(2جدول )

 الهدف عدد الحصص 

 املشروع وطرح أمثلة محلولة بالتعلم القائم على  الطالبات تعريف   1

ِعّدت للدراسة لعلى التعلم القائم على املشروع من خالل تنفيذ مشروع من خارج املشاريع ا الطالبات تدريب  4
ُ
 تي أ

 مشروع السخان الشمس ي  5

 مشروع أنا معلم  3

 معرض الفنون  3

 مشروع املميال  3

مه  1
ّ
 التأّمل بما تّم تعل
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 داإلعتماا بالنسبة ملراحل أوخطوات التعلم القائم على املشروع التي تّم تطبيقها داخل الغرفة الصفية فهي تتلّخص في اإلطار الذي تّم إعداده بأمّ 

 : (1ل )الشك والوارد في  ، (Lee, 2018(، وما أشار إليه لي )Gerhana, Mardiyana & Pramudya, 2017)نا وبراموديا اجيرهانا ومارديعلى دراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  :(1شكل) ح خطوات استراتيجية التعلم القائم على املشروع التي تم  تطبيقها داخل الغرفة الصفي   اإلطار الذي يوض 

 وعتي الدراسة:تكافؤ مجم

املجموعات  و  تكافؤ  من  الر للتحقق  القدرة  اختبار  تطبيق  بتّم  البدء  قبل  النهائية  بصورته  الدراسياضية  التجريبية إجراء  املجموعتين  على  ة 

الحسابية  ( دقيقة،40، وذلك ضمن جلستين مدة كل منهما )والضابطة املتوسطات  املعيارية  واإل   وتّم استخراج  الدراسة  أف  عالماتلنحرافات  ا تبع  راد 

التدريس املشروع)  لطريقة  على  القائم  ولبيان  التقليدية،  التعلم  املتوسطداللة  (،  بين  اإلحصائية  "ت"الفروق  اختبار  استخدام  تم  الحسابية  ، ات 

 .وضح ذلكي (3)والجدول 

افات املعيارية: (3جدول )  في القياس القبلي  قدرة الرياضيةلل التدريسلطريقة ا تبعا واختبار "ت"  املتوسطات الحسابية واالنحر

الداللة  

 اإلحصائية 

اإلنحراف   قيمة "ت"  درجات الحرية 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

يقة التدريس طر  العدد    

0.483 45 1.09 5.44 .928  26 PBL *التعميم قبلي 

4.30 .337  التقليدية 21 

0.873 45 1.61 4.33 .737  26 PBL *املنطق قبلي 

32.3  05.6  التقليدية 21 

0.944 45 0.05 4.88 .548  26 PBL *اإلنعكاسية قبلي 

2.54 39.7  التقليدية 21 

0.735 45 1.29 4.94 .858  26 PBL *املرونة قبلي 

3.16 .247  التقليدية 21 

0.909 45 2.00 8.92 34.04 26 PBL **القدرة الرياضية قبلي 

ليديةالتق 21 28.55 9.95  

 48**العالمة القصوى=              12*العالمة القصوى=



 صاونةخ&  زعتري ال                                       ائم على املشروع في القدرة الرياضية لدى طالبات الصف التاسع األساس ي  في األردنأثر توظيف التعلم الق 

 240-224، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 233 

 

( الجدول  القدرة بي   (α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )3يتبين من  الدراسة في جميع مكونات  الحسابية ملجموعتي  املتوسطات  ن 

 القدرة الرياضية القبلي.  الختبارى تكافؤ مجموعتي الدراسة بالنسبة الرياضية  وفي الدرجة الكلية، مّما يشير إل 

 إجراءات الدراسة: 

 ن صدقها وثباتها.  القدرة الرياضية(، والتحقق م اختبارإعداد أدوات الدراسة )املادة التعليمية،  .1

 . كتاب تسهيل مهمة من أجل تطبيق التجربة في املدرسة، واختيار عينة الدراسةالحصول على  .2

 مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، قبل البدء بتنفيذ الدراسة .لي على تطبيق اختبار القدرة الرياضية القب .3

الرياضيات    بهدف  -من خارج املشاريع املعدة للدراسة    -تنفيذ مشروع   .4 املشروع، وبهدف تهيئة  تدريب معلمة  القائم على    طالباتعلى منهج التعلم 

التج املشروعاملجموعة  على  القائم  للتعلم  ل  ريبية  أربعة  )  مدةقاءات،  ضمن  منها  إدارة  40كل  موافقة  بعد  النشاط  في حصص  وذلك  دقيقة،   )

 لنسب املثلثية. املدرسة، وكان مضمون املشروع في تدريس الهندسة خارج نطاق ا 

يل ت بالدلاملعالجة على املجموعة التجريبية من قبل معلمة الرياضيات، وتم تدريس املجموعة الضابطة من قبل نفس املعلمة التي التزم تطبيق   .5

يح لطريقة  ومن أجل ضمان التطبيق الصح  املعد لتدريس املجموعة التجريبية، كما التزمت بتدريس املجموعة الضابطة حسب الكتاب املدرس ي.

 .التعلم القائم على املشروع حرصت الباحثة على حضور معظم الحصص

ّبق  ،بعد اإلنتهاء من تنفيذ الدراسة .6
ُ
 عدي. اختبار القدرة الرياضية البط

 ج.وتقديم خالصة نتائج البحث، وتفسيرها، وكذلك تقديم االستنتاجات، والتوصيات بناء على النتائحيح االختبار وتحليل البيانات، تص .7

 :ةاملعالجات االحصائي

التعلم )  لطريقة التدريس  اتبع  أفراد مجموعتي الدراسة    لعالماتالحسابية واإلنحرافات املعيارية    املتوسطاتحساب    تمّ   ،تحليل بيانات الدراسةل

املشروع الكلي  التقليدية،  القائم على  اختبار تحلواستخد  ،ومكوناتها( على اختبار القدرة الرياضية البعدي   one wayاألحادي املصاحب ) يل التباينم 

ANCOVA تحليل التباين االحادي  ، باإلضافة الستخدام ليعلى اإلختبار البعدي الك طالباتثر التعلم القائم على املشروع في القدرة الرياضية لل(، ملعرفة أ

على كل مكون   طالبات هرية للمتوسطات الحسابية ألداء الالظا  الفروق  للتحقق من داللة  ( one way MANCOVAاملصاحب املتعدد املتغيرات التابعة )

 . البعدي القدرة الرياضية اختبار مكوناتمن 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

يوالذي  الدراسة    سؤاللإلجابة عن   ، تّم الصف التاسع األساس ي  طالباتأثر التعلم القائم على املشروع في القدرة الرياضية لدى    يهدف إلى تقص ّ

بين املتوسطين الحسابيين لعالمات مجموعتي الدراسة على اختبار القدرة (  α=0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )  لفرضية األولى ونصها " اختبار ا 

ي ُيعزى إلى طريقة التدريس )التعلم القائم على املشروع، الطريقة التقليدية(الرياضي
ّ
نحرافات  بت املتوسطات الحسابية واإل ِس ُح   ، ولتحقيق ذلك  .ة الكل

    الكليختبار القدرة الرياضية  ال   القبلي والبعدي القياسين  في  درجات أفراد الدراسة  لاملعيارية  
 
عزى الفروقولتحديد لصالح  لطريقة التدريس،  تبعا

ُ
، من ت

 (. 4)وذلك كما يتضح في الجدول ، لها تّم استخراج املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية

افات املعياريةاملتوسط :(4جدول )   الصف التاسع األساس ي   طالباتلقدرة الرياضية لدى ل ات الحسابية واالنحر
ا
لطريقة  للقياسين القبلي والبعدي تبعا

ا له طات الحسابية املعدلة واألخطاء املعياريةواملتوس دريسالت  

في القياس البعدي    الصف التاسع األساس ي  طالبات  الرياضية لدى   لقدرة لالحسابية    املتوسطات ( وجود فروق ظاهرية بين  4الجدول )تضح من  يي

الرياضية   القدرة    الختبار 
 
اللوفقا املشروع،  القائم على  )التعلم  التدريس  التقليدطريقة  ذات ية(.  طريقة  الظاهرية  الفروق  كانت هذه  إذا  فيما  وملعرفة 

 الرياضية  لقدرة لقياس البعدي لل (One way ANCOVA) املصاحب داللة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين األحادي 
 
طريقة التدريس )التعلم لوفقا

 نتائج التحليل. (5الجدول ) ويبينالقبلي، بعد تحييد أثر القياس القائم على املشروع، الطريقة التقليدية( 

 

ي القياس البعد      القياس القبلي  

 العدد 

 

 طريقة التدريس 

 

الخطأ  

 املعياري 

توسط الحسابي  امل

 املعدل 

اإلنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

اإلنحراف  

 املعياري 

توسط  امل

 الحسابي

0.051 41.89 5.34 5040.  8.92 0434.  26 PBL 

0.051 50.72  3.21 28.81 9.95 55.28  التقليدية 21 
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الصف التاسع األساس ي    طالباتدى لقدرة الرياضية للللقياس البعدي ( One way ANCOVAنتائج تحليل التباين األحادي املصاحب )   :(5جدول )

 ككل 
ا
 بعد تحييد أثر القياس القبلي  طريقة التدريس لوفقا

η²مربع إيتا  وسط مجموع  مت قيمة ف  مستوى الداللة  

ربعات امل  

التباينمصدر  مجموع املربعات  درجات الحرية   

 القياس القبلي 1073.76 1 1073.76 97.35 0.075 

7980.  طريقة التدريس  1342.64 1 1342.64 121.73 0.000 

 الخطأ 485.24 44 11.03   

 الكلي  2901.64 46    

)  يبّين ذ5الجدول  إحصائية  ي ( وجود فرق  لدى  القدر في    ( P < 0.05)  داللة  الرياضية  األساس ي  طالبات ة  التاسع      الصف 
 
التدريس  لوفقا طريقة 

القائم على املشروع، الطريقة التقليدية(  ا   ، كما يتضح أّن )التعلم  الرياضية لدى  حجم أثر  القدرة  القائم على املشروع في  الصف التاسع   طالباتلتعلم 

ا   األساس ي القدرة الرياضية كان على اختبار    طالباتفي أداءات الالتباين  ( من  %79.8ما نسبته )  أي أّن   (؛0.798)    η2بع إيتا  قيمة مر   بلغت؛ فقد  كان كبير 

اللواتي درسن من خالل التعلم القائم    طالبات ( فإّن ال4ظر إلى املتوسطات الحسابية املعّدلة الواردة في الجدول )وبالن. بسبب التعلم القائم على املشروع

 . األولى ة إحصائية على اللواتي درسن بالطريقة التقليدية. وبذلك يتم رفض الفرضية الصفريةشروع قد تفوقن وبداللعلى امل

املشروع   على  القائم  التعلم  أثر  ي  كل  ولتقص ّ الرياضية  مكّونات من    مكّون في  الفرضية  القدرة  اختبار  تّم  داللة    " الثانية  ،  ذات  فروق  يوجد  ال 

( لبين  (  α=0.05إحصائية  الحسابية  املنطق،   طالباتعالمات  املتوسطات  )التعميم،  الرياضية  القدرة  مكونات  من  كل  على  األساس ي  التاسع  الصف 

التد لطريقة  عزى 
ُ
ت املرونة(  التقليدية(اإلنعكاسية،  الطريقة  املشروع،  على  القائم  )التعلم  ذلك ريس  ولتحقيق  حساب    "  الحسابية   املتوسطات تّم 

املعياريةواإل  القبلي وال  نحرافات  الرياضية لدى  ا   ملكوناتبعدي  للقياسين  التاسع األساس ي    طالباتلقدرة    الصف 
 
القائم وفقا )التعلم  التدريس  لطريقة 

 (.6هو مبين في الجدول )، كما بية املعّدلة واألخطاء املعيارية لهاتّم حساب املتوسطات الحساكما دية(، على املشروع، الطريقة التقلي

افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي الحسابية واالنح  املتوسطات :(6جدول ) الصف التاسع األساس ي   طالباتملكونات القدرة الرياضية لدى ر

 لطريقة التدريس 
ا
   لها طات الحسابية املعدلة واألخطاء املعياريةواملتوسوفقا

طريقة  العدد  القياس القبلي  القياس البعدي   

 التدريس 

املكونات       

     

 

 

الخطأ  

 املعياري 

توسط  امل

الحسابي  

 املعدل 

اإلنحراف  

 املعياري 

وسط  تامل

 الحسابي

اإلنحراف  

 املعياري 

وسط  تامل

 الحسابي

0.086 10.93 5.91 9.73 5.44 2.98  26 PBL  التعميم 

 0.086 .897  4.32 .487  4.30 .337  التقليدية 21 

0.093 9.78 5.13 .2710  4.33 3.77  26 PBL  املنطق 

0.093 .236  3.83 .766  2.33 .056  التقليدية 21 

0.063 10.62 5.97 .0810  4.88 .548  26 PBL  اإلنعكاسية 

0.063 .126  3.67 .527  2.54 39.7  التقليدية 21 

0.082 5610.  5.53 .4210  4.94 .858  26 PBL  املرونة 

0.082 .267  3.05 .057  3.16 .247  التقليدية 21 

الجدول )يل بي6حظ من  الدراسة    لعالماتالحسابية    املتوسطات ن  ( وجود فروق ظاهرية  البعدي  مجموعتي  القياس  الرياضية ا   ملكّوناتفي  لقدرة 

األساس ي  طالباتلدى   التاسع  الظاهريةوبهد  .الصف  الفروق  جوهرية  من  التحقق  )  تمّ   ،ف  قيمة  تساوي Hotelling's Traceحساب  قيمته  وكانت   )

الصف  طالباتلقدرة الرياضية لدى ملكونات ا على القياس البعدي  لطريقة التدريس (P < 0.05)ئية ذي داللة إحصا أثروجود  ( ويشير ذلك إلى 0.768)

األساس ي   تّم  أي  لتحديد على  و   مجتمعة،التاسع  األثر  يعود هذا  الرياضية  القدرة  املصامكون من مكونات  املتعدد  االحادي  التباين  تحليل    حبتطبيق 

(One way MANCOVA) ، نتائج التحليل (7الجدول ) ويبّين. 
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د املصاحب    األحادي التباين تحليل: (7ل)جدو   الرياضية القدرةمكونات  من مكون  لكل يالبعد القياس على طريقة التدريس ألثر ( one way MANCOVA) املتعد 

 هملدي القبلي القياس أثر تحييد بعد األساس ي  التاسع الصف  طالبات لدى
وسط مجموع   درجة الحرية  عاتمجموع املرب املكون  مصدر التباين 

 املربعات

مستوى   ف 

 اللةالد

 حجم األثر

η² 

  0.781 32.47 67.54 1 67.54 بعدي التعميم القبلي )املصاحب( 

  0.099 19.51 48.97 1 48.97 بعدي املنطق 

  0.160 85.31 97.25 1 97.25 بعدي االنعكاسية 

  0.280 46.07 87.53 1 87.53 بعدي املرونة 

 0.424 0.000 62.28 129.54 1 129.54 بعدي التعميم التدريس  طريقة

 0.515 0.002 22.48 56.43 1 56.43 بعدي املنطق 

 0.236 0.010 31.04 35.39 1 35.39 بعدي االنعكاسية 

 0.699 0.000 33.86 64.34 1 64.34 بعدي املرونة 

    2.08 41 85.40 بعدي التعميم الخطأ

    2.51 41 102.75 بعدي املنطق 

    1.14 41 46.87 بعدي االنعكاسية 

    1.90 41 77.85 بعدي املرونة 

     46 282.48 بعدي التعميم الكلي املصحح 

     46 208.15 بعدي ملنطقا 

     46 179.51 بعدي االنعكاسية 

     46 229.72 بعدي املرونة 

الج الحسابية   (P < 0.05)  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية7دول )يتضح من  التاسع األساس ي على   طالبات  لعالماتبين املتوسطات  الصف 

ا لطريقة التدريس. ( أّن 6يّتضح من الجدول )ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كانت الفروق الجوهرية،    جميع مكونات القدرة الرياضية وفق 

نات القدرة الرياضية و ملكبأّن حجم األثر  ، كما يّتضحلواتي درسن وفق التعلم القائم على املشروعال طالباتبية املعّدلة كانت لصالح الاملتوسطات الحسا

ان األثر األقل في يث كان األثر األكبر لطريقة التعلم القائم على املشروع في املرونة، يليها املنطق، ثم التعميم، بينما ك ، ح(%69.9-%23.6ما بين )قد ترواح 

 اإلنعكاسية.  

 شة النتائج مناق

أثر   بوجود  القول  يمكن  الدراسة،  نتائج  أظهرته  ملا   
 
الرياض  وجوهري   إيجابياستنادا القدرة  في  املشروع  على  القائم  األربعة للتعلم  بمكوناتها  ية 

املشروع على أفراد املجموعة   موعة التجريبية التي درست بالتعلم القائم علىوذلك من خالل تفّوق أفراد املج  ،(ملرونةاملنطق، اإلنعكاسية، ا )التعميم،  

الفرصة   أتاحة بأّن التعلم القائم على املشروع  ويمكن تفسير هذه النتيج  مكونات القدرة الرياضية األربعة.الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية في  

   طالباتلل
ّ
 بصورة مجّردة داخل حصص الرياضيات ببربط املواضيع الرياضية التي يتم تعل

 
الحياة الواقعية ورؤية التطبيقات العملية لها، وما مها عادة

من  [بعين    ]أراه[مفهومة أصبحت أشوفه    ]ليست [قوانين مش    "أصبحت أرى الرياضيات بصورة مختلفة بعد أن كان كله    طالباتاليؤكد ذلك تأمالت  

الي  التطبيق وهذا جعله مفهوم اكثر با  ]خالل القائم على  ."]لي[لنسبة  هذه التحديات  في حل    طالباتاملشاركة النشطة لل  على  املشروع  كما يقوم التعلم 

 على املواقعية،  الشكالت  وامل
 
م في بيئة آمنة، ومرنة، وُتقّد   ، وذلك الواحدة  ناقشة والحوار بين أفراد املجموعةمن خالل تخطيط وتنفيذ املشاريع اعتمادا

ا  التغذية  باستمرار.فيها  است  لراجعة  في  ورد  ما  ذلك  يؤكد  الوما  توّزع على  كانت  التي  التأمل  ال  فكتبت،  بعد كل مشروع  طالباتبانات  "    :طالباتإحدى 

اني  " ي[استمتعت بسبب 
ّ
ر   ]شعرت[حسيت    ]أن الجمود[  وحللحصة  املرونة والبعد عن  نحكي    ]أصبحنا[كنا نسكت واملعلمة تحكي واالن صرنا      ]تقصد 

ا [دايما      ]مثل[" استمتعت بسبب أن الحصة لم تكن جامدة زي  :  أخرى   وتذكر،  ال   ]أم[وال    ]صحيح[صح    ]كالمنا[مة تسمع وتتابع اذا حكينا  واملعل  ]دائم 

، املشاريعيّتضح من االقتباسات أعاله أّن املشاركة الفّعالة في أداء    ".  ]تدفعك للمشاركة[تشارك غصب عنك  كانت ممتعة وكلها نشاط وحركة وتجعلك  

دراسة الرياضيات بطريقة التعلم القائم في  طالباتال استمتاعكان أحد أهم أسباب  ،رونة والدافعية واملشاركة النشطةتتميز بامل تعلمية-ميةتعلي بيئة في 

شن وعبد ومطرية  دراسات  ج كل من  ويتوافق هذا مع نتائ  ، كالت والتحديات التي تتمحور هذه املشاريع حولهاشعلى حل امل  تهننمية قدر ، وتعلى املشروع

(chin, 2014 2009، ؛ مطرية2012عبد، ؛).  

، وتسمح لهن ببناء املعرفة الرياضية لباتطاكما يمكن القول بأّن العمل على املشاريع، خلق بيئة تعليمية أكثر إثارة لالهتمام، وممتعة، ومفيدة لل

تلق اململ في  الروتين   عن 
 
الرياضيات، وذلك من خالل  في سياق أصيل بعيدا للي  الفرصة  ا من  تنظيم  رة و بإدا   طالبات منحه  مهن خطوة بخطوة، بدء 

ّ
تعل

والبحث االستكشاف  رحلة  في  للخوض  املشروع،  بتحدي  االستقصاء  التأمل  مهارات  للوصو وممارسة  الحلول موضع ،  للمشاريع، ووضع هذه  لحلول  ل 
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، والنظر في أوجه الشبه واالختالف في هذه دقةب املعلومات املتوافرة في املصادر املتعددة  تفحصمنهن التطبيق، والخروج بمنتجات أصيلة، وهذا يتطلب  

وصياغة   جديدة،  لعالقات  والتوصل  بينها،  العالقات  وإدراك  رياضيةاملعلومات،  التعميم   ةعام  أفكار  جوهر  يمثل  ما  وهو  خاصة،  حاالت  على  بناء  

ية ببعضها البعض، وكذلك ربطها باإلجراءات، مّما يساعدهن  ى املشروع يتيح الفرصة للطالبات بربط املفاهيم الرياضالتعلم القائم علالرياض ي. كما أّن  

أداء   أثناء  إليها  توصلن  التي  التعميمات  خالل  من  الوحدة  مفاهيم  بناء  هزهوزي املشاريع.   على  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  تتوافق  وبهذا 

   ( من نتائج.2016)

ما   أّن  شّك  امل  بممارسته  طالباتال  قامتوال  تفحص  متعددةفي  جوانب  من  فصل شاريع  مثل  وإدارتها،  متاحة  مصادر  من  املعلومات  وجمع   ،

املناسبة،   املناسبة واستثناء غير  املناسبة والعمل على تعديل،  اوتحليلهوتنظيمها،  املعلومات  الرياضية غير  إلى  واكتشاف األخطاء واألفكار  ها، باإلضافة 

النقد والتأمل واملراجعة للحلول من قب تبريرات منطقية    ل املجموعات،ممارسة  إلى  للمفاهوالتوصل  إلى تعريفات  بينها من للوصول  يم والعالقات فيما 

و   خالل ملشاريع  املعلومات  للخر اقعيةمعالجة  املنطقية  االستنتاجات  من  سلسلة  وعمل  املنطقي،  التفكير  على  حفزهن  للعرض، ،  قابلة  بمنتجات  وج 

معلوماتي بطريقة صحيحة للوصول  "ساعدني هذا املشروع على ترتيب  طالباتظهر ذلك في استبانات تأمل الوي . ومناقشتها على مستوى الصف وعرضها

ويتوافق هذا مع نتائج دراستي  ".نظمةمصادر مختلفة وبعدين )ثّم(  كتابتها بطريقة م ت صعوبة في تجميع املعلومات من"واجه ، وأشارت أخرى إلى  الحل"

  (.2016؛ هزهوزي، 2019الهمص وهزهوزي )الهمص، 

لل  أن تعزى يمكن  كما   الفرصة  يتيح  املشروع  القائم على  التعلم  أّن  إلى  الدراسة  إليها  التي توصلت  لالشتراك بمهمات رياضية من    طالباتالنتيجة 

ءات، وذلك ما حدث من خالل  ملا وراء هذه اإلجرا   اوغني  اعميق  ابل تتطلب تعلم  ،خوارزميات واإلجراءاتالصعب حلها من خالل الحفظ عن ظهر قلب لل

ال ملساعدة  مفيدة  أداة  تعّد  والتي  املشاريع  أداء  أثناء  للمناقشة  املعلمة  ش  طالباتتسهيل  وعمل  الفهم  من  على  واملفاهيم   الروابطبكة  األفكار  بين 

ت والتي  الرياضية،  اإلنعكاسية  واإلجراءات  يواجهها    منها.  جانباشكل  التي  الصعوبة  الرغم من  تنفيذ   الطلبةوعلى  فإّن  االنعكاسية،  بالقدرة  بشكل عام 

واملعطيات املطلوب  بين  التنقل  وضرورة  املفاهيم،  بين  بالروابط  تتعلق  التي  املشاريع  القدرة.  بعض  تلك  يعّزز  في  قد  ذلك  ال  ويظهر   في   طالبات تعليق  

   لدّي نه لم يكن  أل   "أنا معلم "واجهت صعوبة في تنفيذ مشروع  تأمل "استبانات ال
ّ
جميع العالقات املمكنة للنسب  س( ونريد بناء-90جتا)  ارة جاس=عب  إال

وكان   ا جاهز   ا نه لم نتعلم خطوة بخطوة كيف نبنيه رأينا نموذجال   " املميال"  اء واجهت صعوبة في بنوأشارت أخرى "  ،"على هذه العبارة معتمدين    املثلثية

تمثل الجتا بداللة الجيب مثال،   لى ممارسة اإلنعكاسية من خالل بناء عالقة جديدة يدل ع  طالباتفما ذكرته ال  املوجودة"،  مطلوب منا بناؤه من املواد

ا  األدوات  املميال من  بناء  إعادة  أّن    ملتاحة.إلى جانب ممارسة   على 
 
إلتمامها وال يوجد مسار واحد   نة ومتسلسلةاملشاريع ال تتطلب إجراءات مقنّ   عالوة

ا بين األفكار الرياضية من املصادر املتعّددة للخروج باملنتج النهائي   طالبات يسمح لل  من شأنه أنفهذا  يمكن عبوره للتوصل للحل،   ا وإياب   ، بالتحرك ذهاب 

وحة بأشكالها املختلفة إلى عرض شفهي موجز وواضح له أثره في وال ننس ى أن تحويل الحلول الكتابية واألفكار املطر   .طالباتية لدى المّما يعّزز اإلنعكاس

شار ز اإلنعكاسية كما أ يحّف   بدوره   وهذا   ،على تنظيم املعرفة وربطها بطريقة منظمة واالنتقال بين التمثيالت املختلفة للفكرة الرياضية  تطالباحرص ال

 (. Flanders, 2015) فالندرز 

في املعرفة والنتاجات التي تتوصل إليها  يتميز به التعلم القائم على املشروع من مرونةما إلى  املجموعة التجريبية   طالباتيمكن إرجاع األداء املميز لو 

لب تتطتنوعة السياقات  موأنشطة  ،  ة تخلو من الرتابةأنشطة ديناميكيممارسة    وذلك أثناء  ،املجموعات الصغيرة من خالل تعاونها وتواصلها الرياض ي

الفرص  تلفة إلنجازها،مهارات مخ التع  وتوفر  املهارات من خالل  أفرادللتفاعل وتطوير  بين  اختيار طرق   وتمنح  املجموعة،  اون  حل وعرض ال  املرونة في 

لل مّما سمح  نظر مختلفة،    طالباتاملشاريع،  املشروع من وجهات  إلى مهمات  املفاهيبالنظر  والفهم  الرياضية  األفكار  ونمذجة  البدائل،  في  مي والبحث 

بالتعلم من خالل املشاريع في املواضيع الرياضية األخرى بسبب أنه  أرغب"" طالباتويظهر ذلك في ما ورد عن ال ور مختلفة للخروج بمنتجات ملموسة.بص

نا طريقة "استمتعت بسبب اختر وأخرى أجابت    قة مختلفة وباالخر كلنا صح" كل مجموعة كانت تحل بطري  ]خطأ[خطا    ال يوجد حل واحد صح والباقي

يمكن مما سبق اقتباسه مالحظة أّن التعلم إذ    ؛نفسها"  لعرض وال لطريقة الحلفيه قيود على اختيارنا ال لطريقة ا   ]لم يكن[العرض التي نحبها وما كان  

 (.Ummah, In’am & Azmi, 2019)وإنعام وعزمي أوّما دراسة  هذه الدراسة في ذلك مع نتائج . وتتفق طالباتالقائم على املشروع ينّمي املرونة لدى ال

 :  اإلستنتاجات والتوصيات

تعليمية نشطة.    –ال يحدث فجأة، وال يمكن أن يكون عملية تلقائية، بل يحتاج إلى عمليات هادفة تّتم في بيئات تعلمية  إّن تنمية القدرة الرياضية  

تمّ  بااعتماد    وعليه، فقد  يتصف  الذي  املشروع  على  القائم  القدرة التعلم  تنمية  في  أثره  الكشف عن  أجل  بالواقع من  الرياضيات  وربط  لديناميكية، 

تها: التعميم، واملنطق، واالنعكاسية، واملرونة حسب ما جاء عن كروتيسكي. وفي ظل نتائج الدراسة، فقد خلصت إلى استنتاج رئيس وهو  الرياضية بمكونا

ة في ونظرا لطبيعة املشاريع املستخدم ة في تعزيز القدرة الرياضية بشكل عام، ومكوناتها بشكل خاص. بيئة التعلم القائم على املشروع تعد ذات فاعليأّن 

تعامل مع  بتوظيف أنماط تفكير متعددة لل  طالباتمختلفة، وضرورة استخدام العمل بمجموعات صغيرة، فقد قامت البسياقات حياتية  هذه الدراسة  

على ما سبق، فقد كان . عالوة طالباتعلى الطريقة التقليدية في تنمية القدرة الرياضية لدى ال القائم على املشروع إلى تفوق التعلم  مّما أدى   هذه املشاريع
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الدافعية   في  وايجابيا  ملموسا  أثرا  املشروع  على  القائم  فللتعلم  منح  إلى  إضافة  الصفية،  واملشاركة  التعلم  قبل نحو  من  الذاتي  والتقييم  التأمل  رص 

 أساس ي من إجراءات التعلم القائم على املشروع. كجزء طالباتال

 :وفي ضوء ما سبق، يمكن التوصية باآلتي    

 إيجابي في تحسين القدرة الرياضية.  أثرملا أظهره من   من قبل املعلمين، الرياضيات قائم على املشروع  في تدريسالتعلم ال وظيفت .1

 م الرياضيات. واقعية وأطر استخدامها في دليل معل  ماذج ملشاريعطرح ن .2

الرياضيات .3 الرياضيات، من خالل    تشجيع معلمي  املشاريع في تعليم  في حصص عقد و على توظيف   
 
رشات عمل ملساعدتهم على تطبيقه عمليا

 الرياضيات. 

ا   .4 املشروع في  القائم على  التعلم  تتناول  التي  الدراسات  املزيد من  تعليمية احل  موضوعات رياضية مختلفة، ومر   ، بحيث تشمل لرياضياتإجراء 

   أخرى، ومزيد من القدرات الرياضية.

 :املراجع

 :
ا
 :املراجع العربيةأوال

داب أثر استخدام استراتيجية التعلم املستند إلى طريقة املشروع في تنمية حل املشكالت لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآل "(.  2012ان. )عبد، إيم .1

 .110-89 :(2)32 :املجلة العربية للتربية. "اديمي في الرياضيات"االونروا" وتحصيلهم األك 

 دار الفكر العربي.  :القاهرة  ."التربوي والنفس ي،أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة  قويم القياس والت" (.2002. )صالح الدين محمود عالم، .2

ع في حل املشكالت والكتابة في الرياضيات لدى طلبة املرحلة املتوسطة في  التعلم املستند إلى طريقة املشرو   أثر استراتيجية"(.  2009مطرية، خضر. ) .3

 األردن. .عمان .جامعة عمان العربية .ورة . أطروحة دكتوراة غير منش"السعودية

4. ( فريال.  التفكير  "(.  2016هزهوزي،  مهارات  في  املشروع  الى  املستند  التعلم  استراتيجية  نحوأثر  والدافعية  الرياضيا  الرياض ي  طالبات  تعلم  لدى  ت 

 نابلس: فلسطين. .جامعة النجاح الوطنية .. رسالة ماجستير غير منشورة "الصف السابع األساس ي في محافظة جنين

)الهمص .5 والء.   ،2019  .)"( املشاريع  على  قائم  تعليمي  برنامج  طالبات  PBLفاعلية  لدى  الرياض ي  التفكير  مهارات  لتنمية  األساس ي (  التاسع  الصف 

 غزة: فلسطين.. جامعة اإلسالميةال. تير غير منشورة رسالة ماجس ".بغزة 

 :
ا
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of Project-Based Learning (PBL) on the mathematical 
ability of the ninth-grade female students. The study used a quasi-experimental approach. The study sample 
consisted of (47) female students enrolled in one of public school in Jerash for the academic year 2018/2019, 
they were distributed into two groups, the experimental group (n = 26) which was taught mathematics 
through project-based learning (PBL), and the control group (n = 21), which was taught through the 
traditional method. To achieve the objectives of the study, four projects were used to teach the unit of 
trigonometric ratios, and a mathematical ability test was applied before and after the experiment. The 
findings revealed that the experimental group scored higher than the control group on the mathematical 
ability test as a whole and on each of its components (generalization, Logic, reversibility, flexibility), which 
means that there were statistically significant differences between the means of the experimental and the 
control groups on the mathematical ability test and on its components due to the teaching method, in favor of 
the experimental group. In regard of the results, it was recommended that the teachers of mathematics could 
adopt the project-based learning approach in teaching mathematics and more studies dealing with project-
based learning in mathematics should be conducted in different educational levels and different mathematics 
subjects. 

Keywords: Mathematics Education; Generalization; logic; Reversibility; Flexibility; Krutetskii model. 

 

mailto:Alaa2014403122@gmail.com
mailto:amal.khasawneh@yu.edu.jo
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


 عاقة ذوي ال  األشخاصسكان منطقة تبوك بحقوق  وعي

 محمد يهدى فضل هللا عل

 السودان   -الخرطوم كلية التربية جامعة -التربية الخاصة املساعدستاذ أ 

Ahuda735@yahoo.com 

 املسعودي  نجوى سليمان مسلم

 السعودية  -معلمة تربية خاصة بمنطقة تبوك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمة: امل

وتعاليم   والسياسية،  الفلسفية  النظريات  خالل  من  املفكرين  مختلف  لدى  املتواترة  الحضارات  عبر   
ً
كبيرا  

ً
حيزا االنسان  حقوق  قضية  شغلت 

 في تاريخ اإلنسانية، ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات وال
ً
في حلقة تي تدور  االديان، وباتت الزاوية األكثر وضوحا

 (. 270:2015عالقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها )أحمد، 

حتم ضرورة  البشرية  بالثروة  االهتمام  فإإّن  ولذلك  ورقيه،  املجتمع  لتقدم  مواردها  ية  توجيه  على  تعمل  والنمو  للنهوض  سعيها  في  دولة  كل  ن 

بدأ االهتمام   ،بحاث التربوية والنفسيةي األ ومع التطور الهائل ف  ،القرن العشرينوائل  عاية ذوي االحتياجات الخاصة منذ أ البشرية، وقد بدأ االهتمام بر 

باعتبارهم غير عاديين وذلك في كثير من بلدان العالم،   يتزايد في هذا املجال وصدرت العديد من القوانين التي تهدف الى االهتمام برعاية هؤالء االطفال

( صدر قانون ينص على أن التربية والرعاية من حق 1945عام )  مريكاأصدر قانون الضعف العقلي، وفي    (1913)منها على سبيل املثال في بريطانيا عام  

االعاقة،كل االطفال   السنوات األخيرة   ذوي  املجال في  بهذا  العامة كاملة والتي تتفق مع تفردهم. كما بدأ االهتمام  التربوية  الخدمات  الحق في  وأن لهم 

 اهتمام اليونسكو في دورته املنعقدة في عام )أ (، و 1959ق االطفال في نوفمبر )عقب صدور االعالن لحقو 
ً
برعاية التالميذ ذوي االحتياجات    (1981يضا

 . (17:2009)أحمد،  الخاصة
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  :لخصامل

وعي   مدى  دراسة  إلى  الحالية  الدراسة  )تهدف  من  الدراسة  عينة  تكونت  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  بحقوق  تبوك  منطقة  ( 125سكان 

العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  مختلفة،  ومهنية  واقتصادية  اجتماعية  ومستويات  عمرية  فئات  من  تبوك،  منطقة  سكان  من   
ً
مفحوصا

االعاقة   الوعي بحقوق االشخاص ذوي  الدراسة في مقياس  أداة  إعدادالبسيطة. تمثلت  الباحثتان   ،(2008وعبدالرحمن،    ي)عل  من  استخدمت 

لعينتين  "ت"  واختبار  واحدة  لعينة  "ت"  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  املتوسطات  وهي:  الدراسة،  نتائج  لحساب  متعددة  إحصائية  أساليب 

توصلت نتائج الدراسة إلى أّن:   وقد،  واليز  –ولى كروسكال  سلوب تحليل التباين  من الدرجة األ أ ( و ANOVAتحليل التباين األحادي )منفصلتين، و 

وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مرتفع. وتوجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة، تعزى للمنطقة )داخل وخارج 

وال  تبوك( تبوك،  خارج  لصالح  ملتغير  ،  تعزى  اإلعاقة  ذوي  بحقوق  تبوك  وعي سكان منطقة  في مدى  الحقوق  الجنس، عدا  توجد فروق  بعد  في 

توجد فروق في مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير املرحلة  املدنية والسياسية حيث وجدت فروق لصالح االناث. وال  

 على نتائج الدراسة.   ، ومتغير املستوى التعليمي، ومتغير نوع العمل.العمرية
ً
 في ختام الدراسة تم تقديم بعض التوصيات  بناءا

 . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ؛الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة؛ ذوي اإلعاقة فتاحية:املكلمات ال
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اإلعاقة اصبحت أعلى بكثير مما   انتشارالى أّن نسبة  (World Health Orgnization,2011)مة الصحة العاملية أشار تقرير حديث صادر عن منظ

اليوم أصبحت   اإلعاقة في عالم  انتشار  أّن نسبة  الى  التقرير  أفاد هذا  املاض ي، فقد  في عقد    %10ولم تعد    %15كانت عليه في  التقارير  كما كانت تفيد 

م، ويعني ذلك أّن عدد األشخاص املعوقين في السبعينات من القرن املاض ي وهو العقد الذي أجريت فيه آخر دراسة مسحية لإلعاقة على مستوى العال

يصل   قد  الحالي  الوقت  في  ذلك  إ العالم  العاملية  الصحة  منظمة  وتعزو  نسمة.  بليون  السريع  إ لى  واالنتشار  االنسان،  عمر  متوسط  زيادة   لألمراض لى 

الذي طرأ على منهجية قياس معدالت حدوث اإلعاقة. ويعيش   . وفي كل دول    ذوي االعاقةمن األشخاص    %80املزمنة، والتحسن 
ً
األقل دخال الدول  في 

 (. 11:2013أن اإلعاقة أكثر بين الفقراء والنساء وكبار السن )الخطيب، العالم يتبين 

اإلعاقات ذوي  األشخاص  حقوق  ميثاق  تنفيذ  دعم  هو  التقرير  هذا  من  نشرتهو (CRPD)   والهدف  الذي  التقرير  هذا  الصحة   يعمل  منظمة 

الدولي (WHO) العاملية وحقوق  والبنك  العامة  الصحة  بمجاالت  الصلة  وثيق  التقرير  وهذا  اإلعاقة.  حول  متاحة  علمية  معلومات  أفضل  تجميع  على 

لخدمات واملهنيون ومناصرو األشخاص ذوي اإلعاقات وأسرهم. وقد تمت صياغة اإلنسان والتطوير والجمهور املعني هم واضعو السياسات ومقدمو ا 

آخرون أصحاب مصالح معنيون  املسؤولة عنهم، وكذلك  واملؤسسات  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  كاملة من  بمشاركة  التقرير  التقرير   ،هذا  في  جاء  وقد 

 أن:
ً
 ايضا

العالم لديهم شكل العالم.    %15اإلعاقة. وهذا يمثل قرابة    أشكال  من  ما  أكثر من مليار شخص في  بين  و من سكان  يتراوح ما    –  110)هناك عدد 

. في األسوياءويكون األشخاص ذوو اإلعاقات أكثر عرضة لعدم التوظيف مقارنة باألشخاص ، مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل  (190

 عن نصف متوسط توظيف األشخاص من غير %44يرتفع متوسط توظيف األشخاص ذوي اإلعاقات ) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دول 
ً
( قليال

 (. %75ذوي اإلعاقات )

ال يمكنهم توفير تكاليف الرعاية الصحية،   ذوي االعاقةغالًبا ال يحصل األشخاص ذوو اإلعاقات على الرعاية الصحية الالزمة. نصف األشخاص  

 بثلث األشخاص من
ً
. األشخاص ذوو اإلعاقات تزيد لديهم احتمالية اكتشاف عدم كفاية مهارات موفري الرعاية الصحية أكثر ذوي االعاقة  غير  مقارنة

الضعف، ويحتم أن من  أربعة   ل بدرجة تقترب من ثالثة أضعاف  تلقيهم ملعاملة سيئة بمعدل  إبالغهم عن  احتمالية  الصحية وتزيد  الرعاية  يحرموا من 

 .األسوياءشخاص أضعاف مقارنة باأل

 باألطفال من  
ً
. توجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع املجموعات األسوياءيكون األطفال ذوي اإلعاقات أقل احتمالية للذهاب للمدرسة مقارنة

األ  فيها معظم  التي يذهب  الدول  في  فقًرا. وحتى  األكثر  الدول  في  بروًزا  أكثر  تكون  العينة  ولكن  البيئات،  كافة  في  ال    األسوياء طفال  العمرية  املدرسة،  إلى 

إلى املدرسة، ولكن أقل   األسوياءتقريًبا من األطفال    %98يذهب العديد من األطفال ذوي اإلعاقات إلى املدرسة. على سبيل املثال في بوليفيا تذهب نسبة  

من (  %25)من األطفال غير املعاقين، ولكن أقل من    %80من األطفال املعاقين يذهبون للمدرسة. وفي إندونيسيا، يذهب إلى املدرسة أكثر من    ( %40)من  

 .األطفال ذوي اإلعاقات يذهبون إلى املدرسة

  -  20تى في الدول مرتفعة الدخل، تفتقر نسبة  على اآلخرين ومحدودية املشاركة في مجتمعاتهم. وح  ذوو اإلعاقات زيادة االعتماديواجه األشخاص  

من   %70بة من األشخاص ذوي اإلعاقات إلى املساعدة التي يحتاجون إليها للمشاركة في األنشطة اليومية. ففي الواليات املتحدة األمريكية، تعتمد نس 40%

 (. World report on disability,2011) وميةالبالغين ذوي اإلعاقات على األسرة واألصدقاء للحصول على مساعدة في األنشطة الي

ع للمعاق ما للفرد العادي من حقوق وعليه ما على السوي من واجبات يجب أن يقوم بها في حدود إمكانياته وقدراته، وعلى املجتمع توفير جمي  إّن 

الشاملة   والرعاية  الخدمات  كافة و   االجتماعيةو الثقافية  و   الصحية  ؛النواحي  جميعمن    لهأنواع  بتقديم  املجتمع  يقوم  أن  من  فالبد  االقتصادية، 

 (. 118:2013في جميع الحاالت، ويتمثل ذلك في تقديم كافة الواجبات واملساعدات )الببالوي،ذوي اإلعاقة ل  املساعدات

الحقوق  ظهرت  والتربوي  لقد  االجتماعية  االتجاهات  عدد من  بسبب  االعاقة  بذوي  الخاصة  تشريعات ة  والتشريعات  إصدار  بضرورة  تنادي  التي 

ب  من حقوق   ذوي االعاقةخاصة 
ً
للسلبيات وانتقاصا الحقوق والتشريعات مصدر  إن إصدار مثل هذه  البعض اآلخر  ايجابيات، في حين رأى  ملا لها من 

مانهم من فرص  األفراد، والتي كانت وما زالت تنادي بضرورة عزل هؤالء األفراد في مراكز الكاملة وحرمانهم من الفرص التربوية واالجتماعية، وكذلك حر 

 قبل توفيرها لغير  لعدد من املبررات أهمها األداء املتدني لهؤالء االفراد في ميادين العمل املختلفة، وضرورة توفير فرص العمل لألفراد العاديين العمل 
ً
أوال

العاديين،   باألفراد غير  أو تشريعات خاصة  أية قوانين  العالم  العالم العاديين. ولهذه االسباب واملبررات لم تظهر في كثير من دول  في حين هرت في دول 

العاديين، ولهذا  األفراد غير  اإليجابية من  املواقف  الدول ذات  العاديين، والتي تعكس مواقف  باألفراد غير  الخاصة  اعتبرت   القوانين والتشريعات  كله 

 . (43:2008) القمش والسعايدة،  الهامة في ميدان التربية الخاصةقضية الحقوق والتشريعات من القضايا الرئيسية و 

الوعي بحقوق   الشخص   األشخاصإّن  بأهمية  املجتمع  لهم وتعريف  املقدمة  الخدمات  والعمل على تحقيق مطالبهم وتحسين واقع  اإلعاقة  ذوي 

ويعد الوعي هو   .( 185:2017  ،وآخرون  الحمد)من األولويات التي تنادي بها جميع املنظمات الحقوقية في العالم    اإلنتاجاملعاق كعنصر بشري قادر على  

الفرد إلعاقته، بل شيًئا بإدراك  األمر  يتعلق  املجتمع. وال  في  اإلعاقة  الحد من  للمساعدة في  أهمية  األكثر  املجتمع بأسره  املساهم  في  يتغلغل  أن  ، يجب 

 بحيث يخلق مواقف صحيحة تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9


 هدى محمد & نجوى املسعودي                                                                                                         سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة  يوع 

 257-241، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 243 

 

 مشكلة الدراسة: 

من   اإلعاقة  ذوو  يتجزأ  ال  ومراعاة جزء  أ   املجتمع،  كما  وانساني،  وطني  واجب  املجتمع    ّن ظروفهم  رقي  على  دليل  بهم  الخاصة  القوانين  احترام 

أكدت   ولقد  ولهمن  عديد  الوتحضره.  اإلنسانية  تحترم كرامته  أن  في  أصيل  للمعوق حق  أن  اإلنسان  لحقوق  الدولية  كان منشأ وطبيعة أيً   ،املواثيق  ا 

ال والقصور  إعاقته،  واالجتماعية  وخطورة  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق  كافة  أي  لآلخرين،  املقررة  الحقوق  نفس  منه  يعاني  ذي 

البشر. من  سواه  بها  يتمتع  التي  تمّد   والثقافية  املولعل  اإلن  قيمها  من  يأتي  ورقيها  أ   واعترافها  والنبيلة،  نسانيةجتمعات  من  الضعفاء  بناءها، بحقوق 

والخي الحق  قيم  تعزيز  العام  الرأي  للباحثين ومشكلي  وكان البد  منهم،  االعاقة  ذوي  املريض وكذلك حقوق  العاجز وحقوق  الطفل وحقوق  ر كحقوق 

املجتمعات   في  القيم.والعدالة  بتلك  الوعي وااللتزام  ت  والعمل على نشر  التعرف على مدى وعي مجتمع منطقة  الدراسة في  بوك بحقوق وتتمثل مشكلة 

االتجاه،  ،اإلعاقةذوي    األشخاص التي تصب في هذا  البرامج واملناشط  الوعي وتفعيل  يعتبر بداية لحفظ ألن    كمساهمة وبداية لزيادة  بالحقوق  الوعي 

عاملية والقوانين والتشريعات  على إطار نظري ومفاهيمي منبثق من االتفاقيات واإلعالنات ال  وترتكز الدراسة الحالية  الحقوق وكفالة الحياة الكريمة لهم.

 عن التساؤالت اآلتية:  اإلجابةوتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في  .ذوي االعاقةاملحلية التي تناولت موضوع حقوق 

      ؟األشخاص ذوي اإلعاقةما مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق  .1

 خارج تبوك(.  -تعزى للمنطقة )تبوك اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .2

  .للجنستعزى  اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .3

 هل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى للعمر.  .4

 تعزى للمستوى التعليمي. اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .5

 تعزى لنوع العمل.  اإلعاقةهل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .6

 أهمية الدراسة: 

ب الوعي  يتناول  كونه  في  الدراسة  موضوع  أهمية  اجتماعيةتكمن  شريحة  من  هامة،    حقوق  يتجزأ  ال  جزء  بكافة    أجزاء وتعتبر  املجتمع  ومكونات 

وتنوعه،   مجموعة اختالفاته  على  للوقوف  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  مضامين  في   
ً
نظريا البحث  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  في  تتمثل 

ا ما تعرضت حقوقهم لالنتهاك وكانوا عرضة للتهميش وشتى كثيرً ذين ص ذوي اإلعاقة، هؤالء األشخاص الالحقوق التي كرستها هذه املواثيق لفئة األشخا

 أنواع التمييز. 

لم   -في حدود علم الباحثتين-ألن منطقة تبوك    ،تتناول مدى وعي مجتمع منطقة تبوك بحقوق ذوي اإلعاقة  بأنها  ا كما تظهر أهمية املوضوع أيضً 

االعاقة ذوي  لحقوق  املجتمعي  البعد  تبين  وافية  بدراسات  املقررة  ،  تحظى  بحقوقهم  تمتعهم  تحول دون  التي  املجتمعية  عليها  و والصعوبات  التي نصت 

 .  اإلسالميةوكذلك الشريعة  اإلنسانيةالقوانين والدساتير 

 أهداف الدراسة: 

  إلقاء .1
ً
 املحلية والدولية.  األنظمةو في التشريعات  اإلعاقةعلى حقوق ذوي  الضوء نظريا

 . اإلعاقةذوي  األشخاصالتعرف على مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق  .2

 خارج تبوك(. -تعزى للمنطقة )تبوك اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .3

  للجنس.تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .4

 تعزى للعمر.  معرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة .5

 للمستوى التعليمي.  تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .6

 نوع العمل. ل تعزى  اإلعاقةمعرفة الفروق في مدى الوعي بحقوق ذوي  .7

محاولة لتوضيح بعض ما يتعلق بهذه الفئة وتصحيح املفاهيم الخاطئة حول حقوقهم، وضمان وترسيخ حقوقهم التي نصت  وتعتبر هذه الدراسة  

أتيحت لها   يمكن أن تقوم به هذه الفئة إذا الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يتطلب إيضاح أهمية الدور الذي  عليها املواثيق الدولية والعاملية، وألن

باالعتراف   ذلك  ويكون  وغيرهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بين  التمييز  وعدم  كاملة،  حقوقها  منحها  خالل  من  وذلك  املجال،  لها  وفتح  بهم  الفرصة 

  ية واملجتمعية كذلك.واملهن في كافة مناحي الحياة التعليمية لهم  واستيعابه، والتأكيد على تقبل املجتمع الكرامة البشريةوبوجودهم  وضرورة تمتعهم ب

 حدود الدراسة: 

 ضباء(  وتضم )تبوك، البدع، تيماء، ، تمثلت حدود الدراسة منطقة تبوك )شمال اململكة العربية السعودية(حدود مكانية: 

 هـ. 1438/1439،  2017/2018خالل العام حدود زمانية: 
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 مصطلحات الدراسة:

 :العاقة

عقلية، والعجز هو الذي يسبب هذه املشكالت عند  أوجسمية  أوالتكيف معها نتيجة مشكالت سلوكية  أوعدم قدرة الفرد على االستجابة للبيئة 

 (. 20:2008)القمش والسعايدة،  تفاعل الفرد املصاب مع البيئة

 حقوق ذوي العاقة:

 االتفاقات الدولية والقوانين املعمول بها في املنطقة العربية والدول التي تعمل على حمايتها.هو مصالح ثابتة لألفراد ذوي اإلعاقة تقرره 

 الوعي بحقوق ذوي العاقة:

على وجه الخصوص  واملعوقين  اإلعاقة  ألفراد املجتمع بشكل عام ولذوي العالقة بموضوع    إكسابهامجموع املعلومات واملهارات والخبرات التي يتم  

 . (16:2013وخصائصها واحتياجاتها وحقوقها )الببالوي، اإلعاقةبهدف تعريفهم بفئات 

 التعريف الجرائي للوعي بحقوق ذوي العاقة في هذه الدراسة: 

 بمعلومات ومعارف تؤثر في اتجاهه نحو ذوي اإلعاقة وحقوقهم   ابمنطقة تبوك الستجابة م  األشخاصأنه أداء  
ً
يقاس بالدرجة التي يحصل    ـــ   متأثرا

 عليها الفرد في استجابته ملقياس الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة )أداة الدراسة(. 

 طار النظري: ال 

ما  املجتمع؛  في  السريع  االندماج  وتعرقله عن  ترهقه  التي  اإلعاقة  بسبب  واحتياجات خاصة  له وضعية خاصة  طفل  اإلعاقة هو  ذو  الطفل  إّن 

التفتت   ، وقد 
ً
أيضا له رعاية خاصة  أن تكون  العناية والرعاية والحماية   اتفاقيةيستوجب  املعوقين كونهم يستحقون  الطفل لوضعية األطفال  حقوق 

املادة )  مثل ( من االتفاقية صراحة على حقوق الطفل ذي اإلعاقة كما تنطبق عليه سائر بنود االتفاقية بما أنها 23باقي األطفال بل أكثر، حيث نصت 

 ( على ما يلي:23موجهة للطفل بصفة عامة. وقد نصت املادة )

ياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل ذي اإلعاقة الفكرية أو الجسدية بح •

 النفس وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع. 

 بتوفير امل •
ً
وارد، تعترف الدول األطراف بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية خاصة تشجع وتكفل للطفل املؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته رهنا

 نها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. تقديم املساعدة التي يقدم ع

للفقرة   •  
ً
املقدمة وفقا املساعدات  املعوق، توفر  الخاصة للطفل   لالحتياجات 

ً
أمكن ذلك، مع مراعاة   2إدراكا  كلما 

ً
املادة )السابقة( مجانا من هذه 

برعاي يقومون  ممن  غيرهما  أو  للوالدين  املالية  التعليم  املوارد  على   
ً
فعال املعوق  الطفل  حصول  إمكانية  ضمان  إلى  تهدف  أن  وينبغي  الطفل،  ة 

إلى تحقيق الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي  واإلعداد ملمارسة عمل. والفرص  التأهيل،  إعادة  الصحية، وخدمات  الرعاية   والتدريب، وخدمات 

نمو  ذلك  في  بما  الفردي.  ونموه  للطفل  االجتماعي  )االندماج  أكمل وجه ممكن.  والروحي، على  الثقافي  وعلى  http://boes.org/multiniguallه   .)

الوظيفي الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل املعلومات املناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفس ي و 

تملأل  وذلك بغية  إليها،  الوصول  وإمكانية  املهنية  والخدمات  التأهيل  إعادة  بمناهج  املتعلقة  املعلومات  نشر  ذلك  في  بما  اإلعاقة،  ذوي  كين  طفال 

الن البلدان  احتياجات  الصدد،  املجاالت. وتراعى بصفة خاصة، في هذا  ية امالدول األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبراتها في هذه 

 (. 106:2012)علي وعبدالرحمن)

االعاقةإّن وجود تشريع       لذوي 
ً
الذي يعتبر ضروريا القانون  التي   لتأكيد حقوقهم،يقوم على أساس من سيادة  الحياة  يتعلق بجميع جوانب  فيما 

االعاقةيعيشها   ذوي  أو    الفرد  تعليمية  أو  تربوية  ناحية  من  سواء  املجتمع    أ   تأهيليةفي 
ً
ونظرا التشغيل،  مجال  في  تأهيلو  تواجه  التي   همللصعوبات 

تحمي   التي  التشريعات  وجود  وعدم  العمل  أصحاب  واتجاهات  واتجاهاتهم  خاص،  بشكل  أمام  ت  حقوقهم،وتشغيلهم  معوقات  عمليات  تشكل  نجاح 

وجود تشريعات تفرضها الدولة   هي  جهة أخرى.  والواقع أّن إحدى الطرق التي يمكن أن تقلل من تأثير هذه الصعوباتالتأهيل من جهة والتشغيل من  

والحفاظ على حقوقهم في تلقي الخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية، وبالتالي حق العمل وكسب العيش )القمش بقصد حماية مصلحة ذوي االعاقة 

 (. 46:2008والسعايدة، 

باألطفال    ّن أ  أخالقيً   أصابتهاكفئة    اإلعاقةذوي  العناية   
ً
واجبا العجز  درجات  من  واإلنسانية درجة  واألخالقية  الدينية  القيم  تفرضه   

ً
إنسانيا ا 

  
ً
ذويهم وضررا وعلى  املجتمع  أصبحت عالة على  أو عطلت  أهملت  إن  طاقة  الفئة  اقتصادية ألن هذه  قيمة  ورعايتهم  تأهيلهم  فإن  باالقتصاد  املختلفة 

 
ً
 .القومي فضال عن أن العناية بهم لتجنب املجتمع أعباء كثيرة مستقبال

األفراد ذوي    إن لكل الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه   اإلعاقةفرد من  الرعاية   في 
ً
العمل والتوظيف في مرحلة   ،حقا وله حق 

 يمنع ذلك ،وله حق تكوين أسرة بالزواج  ،العمل
ً
، القانونيةاملادية واالجتماعية و  كما أن له الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق  ،مالم يكن هناك حائال

 ثمنا   املجتمع يكلف لتجاهل هذه الحقوق أو إغفاو  ،عليه واجبات املواطنة بقدر االستطاعة وتحمل املسئوليةو 
ً
أحوال هذه الفئة  فزيادة تدهور   ،باهظا

http://boes.org/multiniguall
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يجب على املجتمع لذا    ؛واألخالقي  االجتماعي  لالنحراف ومما يعرضهم  م،  على ذويهم ومجتمعاتهعالة أو عبئا  ويصبحون    ،طاقات غير مستثمرة   إلى  يحولها

 (.1:2010)شطوري،  اإلعاقةذوي في االهتمام ب يتجزأ من خط الدول أن يفهم هذه الحقوق ألنها جزء ال 

، والصحية، ومع تزايد أعداد األطفال ذوي اإلعاقة في العالم ومع تعقد املشكالت التي يعانون منها ومع زيادة احتياجاتهم االجتماعية، واالقتصادية

خذت عن هذه الفئا
ُ
ت منذ قديم العصور  والثقافية والسياسية جاء االهتمام العاملي واإلقليمي واملحلي بقضايا هذه الفئات، ومع النظرة السلبية التي أ

األطفال   حماية حقوق  تدعم  التي  واملحلية  العاملية  السياسات  تخطيط  في  تبلور  والذي  االهتمام  اإلعاقةجاء هذا  تحسين  ذوي  في  أيًضا  تبلور  والذي   ،

واال واإلعالنات  والقوانين  التشريعات  إصدار  الخاصة وكذلك  االحتياجات  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  والبرامج  التي الخدمات  املختلفة  العاملية  تفاقيات 

إّن  املجتمع.  أنشطة  كافة  في  االجتماعية  ومشاركتهم  دمجهم  وضرورة  األشخاص  هؤالء  حقوق  على  ذوي   تؤكد  األطفال  بحقوق  االهتمام  فكرة  نشوء 

 (. 418:2015هم )ابراهيم،اإلعاقة جاءت نتيجة ملا عاناه هؤالء طوال تاريخ طويل من التهميش واالنعزال وعدم االهتمام الناتج عن عجز 

يتعرضون  اإلعاقة    ذوي األشخاص    " أّن   (https://www.ohchr.org)مكتب املفوض الساميـــــ    اإلنسانحقوق  ـــــ  املتحدة    األمم وقد جاء في موقع  

املساواة مع غيرهم. وهم ُيحرمون من حقوقهم في    العوائقو   ،كل يوم للتمييز املجتمع على قدم  العام، وفي    االندماجتقيد مشاركتهم في  التعليم  في نظام 

بالحماييالتوظ التمتع  وفي  والثقافية،  الرياضية  األنشطة  في  املشاركة  وفي  التصويت،  وفي  التنقل،  حرية  وفي  املجتمع،  في  املستقل  العيش  وفي  ة ف، 

وفي األعوام األخيرة،    .ة، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العالج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع املمتلكاتاالجتماعي 

اإلعاقة بنفس معايير   الحماية وضمان تمتع األشخاص ذوي  العاملي، من أجل سد فجوة  الصعيد  النهج، على  تغيير ثوري في  املساواة والحقوق حدث 

 "  جميع األشخاص اآلخرين بها والكرامة التي يتمتع

أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجي‘ من    (،2008)ودخلت حيز النفاذ في عام    (2006)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي اعُتمدت في عام    واتفاقية

إل طبي  أساس  على  والقائمة  الخيرية  لألعمال  املوجهة  التقليدية  اإلنسانالُنهج  على حقوق  قائم  نهج  ذوي   .ى  األشخاص  حقوق  اتفاقية  اعُتمدت  وقد 

األول/ديسمبر  13اإلعاقة وبروتوكولها االختياري في   تح باب توقيعها في  (  2006)كانون 
ُ
األمم املتحدة في نيويورك، وف . ووقع 2007آذار/مارس    30في مقر 

عا، ووقع البروتوكول االختياري    82االتفاقية   ِّ
ّ
عا، وصّدقت على االتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من املوقعين في تاريخ أي اتفاقية   44موق ِّ

ّ
موق

ُيف اإلنسان  لحقوق  اتفاقية  وأول  والعشرين  الحادي  القرن  في  اإلنسان  لحقوق  شاملة  أول معاهدة  وهي  توقيعها.  باب  فتح  يوم  املتحدة  باب لألمم  تح 

 توقيعها ملنظمات تكامل إقليمي. و 
ً
  تشكل االتفاقية ”تحوال

ً
  .(https://www.un.org)“ في املواقف والنهج تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة مثاليا

( االعاقة  ذوي  االشخاص  اتفاقية حقوق  ديباجة  في  جاء  ذوي 2006وقد  لألشخاص  واملحتملة  الحالية  القّيمة  باملساهمة  تعترف   " "م"  الفقرة   )

ا، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ومشاركتهم الكاملة سيفض ي  مجتمعاتهم وتنوعها عمومً اإلعاقة في تحقيق رفاه  

 .  (https://www.un.org) إلى زيادة الشعور باالنتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر"

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو رد للمجتمع الدولي على التاريخ الطويل من التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة،  إن تبني

تمتع ضرورة  على  نصت  اإلعاقة  فقد  واالقتصادية   ذوي  والسياسية  املدنية  الثابتة  حقوقهم  ممارسة  من  تمكنهم  التي  اإلنسانية  الحقوق  بكافة 

سو  بها  يتمتع  التي  والثقافية   واالجتماعية 
ً
فضال تمييز،  أي  وبال  البشر  من  تنف  اهم  لضمان  ومتابعة  رصد  آلية  االتفاقيةعن  في  األطراف  الدول   . يذ 

 ميفاالتفاقية وضعت تنظ
ً
   ا

ً
 و   شامال

ً
لحقوق ذوي اإلعاقة نتيجة إشراك األشخاص املعنيون بصياغة املعاهدة، وهي سابقة في تاريخ األمم املتحدة أن   كامال

 (. 155:2015أشركت الفئة املعنية في صياغة معاهدة تتعلق بهم )زورال،

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي العاقة:

اإلعاقة   ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  املتحدة)تعتبر  األمم  قبل   5املعتمدة من 
ً
قانونيا امللزمة  األولى  الدولية  األداة  بالتفصيل عن (  تعبر  التي   ،

 
ً
تمتعا اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تمتع  وكفالة  "تعزيز وحماية  إلى  ترمي  وهي  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص     حقوق 

ً
بجميع   كامال اآلخرين  املساواة مع  على قدم 

املتأصلة") كرامتهم  احترام  وتعزيز  األساسية،  والحريات  اإلنسان  بتاريخ  6حقوق  االتفاقية  املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  تبنت  وقد  كانون   13(. 

بتاريخ  2006األول/ديسمبر   التنفيذ  أيار/مايو  2008أيار/مايو    3، ثم دخلت حيز  املصادقة عليها ستة وثمانين دولة)بلغ    2010. وفي  الدول  (  7مجموع 

 .(11:2010)برغمان وترومل، 

االتفاقية    أشارت    ًن أ   الى  ديباجة 
ً
مفهوما تشكل  يزا   اإلعاقة  تكافؤال  زيادة  وأهمية  التطور،  قيد  يتصل   ل  وما  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفرص 

العمل برنامج  مع  يتفق  بما  والبرامج  والخطط  السياسات  املتعلق    بصياغة  اإلعاقةالعاملي  تعزيز    ،بذوي  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتنوع  واالعتراف 

 
ً
 . وحماية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة الذين يحتاجون أكثر تركيزا

عرق أو اللون أو الجنس أو اللغة  وفي إطار هذا السياق ركزت الديباجة على القلق إزاء تعرض تلك الفئة ألشكال متعددة من التمييز على أساس ال

لية في عمليات أو الديانة أو الرأي السياس ي أو املولد أو السن ولذلك اعترفت بأهمية استقاللهم الذاتي وحرية تحديد خبراتهم بأنفسهم ومشاركتهم بفاع

 اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج بما في ذلك تلك التي تعنيهم مباشرة. 

https://www.ohchr.org/


 هدى محمد & نجوى املسعودي                                                                                                         سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة  يوع 

 257-241، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 246 

 

اإلعاقة من العنف أو االعتداء وسوء املعاملة واالستغالل كما تعترف بضرورة تمتع األطفال   اتالوثيقة بما يتعرض له النساء والفتيات ذو اعترفت  

 ذوي اإلعاقة تمتعا كامال بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية على قدم املساواة مع األطفال اآلخرين "اتفاقية حقوق الطفل". 

وثيقة الحاجة امللحة لتخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعت في االعتبار توفير الحماية الكاملة لهم وال وأبرزت ال  

 ( 261:2009غريب،  ابو)سيما في حاالت النزاع السلمي واالحتالل األجنبي. 

هـــ، باملوافقة على  16/7/1431( في جلسته التي عقدت يوم  247وأصدر مجلس الوزراء برئاسة نائب ملك اململكة العربية السعودية القرار رقم )

األط واستغالل  األطفال  وبغاء  األطفال  ببيع  املتعلق  الطفل  االختياري التفاقية حقوق  البروتوكول  إلى  السعودية  العربية  اململكة  املواد فاانضمام  في  ل 

)علي وعبدالرحمن،     ( 56هـــ،  1431)قرار مجلس الشورى،    25/5/2000تاريخ  ب(  263/  54اإلباحية، املعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

108:2012 .) 

جامعة الدول العربية العقد    وسعت معظم الدول إلصدار تشريعات تقر هذه الحقوق وتضع آليات لتنفيذها وحمايتها، وكان نتيجة ذلك أن أقرت

(، وتم تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ محاور هذا العقد وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك إلى 2012الى  2004 الخاصة )من  االحتياجاتالعربي لذوي 

 (. 162:2009املجلس االقتصادي واالجتماعي بالجامعة )الخزاعي وامارة، 

هو الخطوة األولى في تكوين الجوانب الوجدانية بما تتضمنه من االتجاهات والقيم وعلى الرغم من وقوع الوعي   اإلعاقةذوي    بحقوق ويعتبر الوعي  

 بالجانب املعرفي، ويقصد به إدراك الفرد ألشياء معينة في امل
ً
 ما يكون مشيعا

ً
وقف أو الظاهرة  في أدنى درجة من التصنيف الوجداني، إال أن الوعي غالبا

الوعي  ول باستخدام مقاييس  األفراد  لدى  يمكن تقويمها  والتي  واالقتصادي  والسياس ي  االجتماعي  والوعي  البيئي  الوعي  منها:   )شحاتهه مجاالت متعددة 

 (. 339:2003النجار، و 

 الدراسات السابقة:

 : منها تناولت الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة هنالك عدة دراسات   

نتائجها  (2018دراسة السهلي ) • الحقوق   والتي توصلت  أبنائهم، ماعدا  الفكرية بحقوق  اإلعاقة  أمور ذوي  أولياء  إلى وجود وعي عام منخفض لدى 

تلي الصحية،  الحقوق  وتأتي بعدها  لديهم،   
ً
وعيا األكثر  هي  التعليمية  الحقوق  أن  الدراسة  أظهرت  كما   .

ً
فيها مرتفعا الوعي  كان  الحقوق التعليمية  ها 

التعليمية والصحية القانونية، وم بالحقوق  الوعي  إلى وجود فروق في   
ً
أيضا النتائج  املالية. وأشارت  الحقوق   

ً
بالعمل، وأخيرا املتعلقة  الحقوق  ن ثم 

ملتغير "الجنس" بالحقوق, تعود  للوعي  الكلية  اإلناث.    ،والدرجة  والدرجة    وكذلكلصالح  بالعمل  الصحية واملتعلقة  بالحقوق  الوعي  وجود فروق في 

نة في عمر ) فروق في الوعي بالحقوق القانونية واملتعلقة بالعمل، تعود  و سنة(.    30-20الكلية للوعي بالحقوق، تعود ملتغير "العمر"، لصالح أفراد الَعّيِّ

العلمية" "الدرجة  الحاصلين   ،ملتغير  نة  الَعّيِّ أفراد  ملتغير   لصالح  تعود  الصحية،  بالحقوق  الوعي  في  النتائج وجود فروق  أظهرت  كما  )ابتدائي(.  على 

الختالف   تعود  فروق  توجد  لم  بينما  الفكرية.  التربية  معاهد  في  أبناؤهم  الذين  نة  الَعّيِّ أفراد  لصالح  التعليمي"،  االقتصادية  "املكان  ملستوياتهم 

 واالجتماعية. 

الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لدى طالبات كلية   (2017)  لشرعةالحسن، و او   الحمددراسة    ماأ • والتي جاءت بهدف التعرف على مستوى 

الجامعية،   واالقتصادية   أشارتاربد  واملدنية  واالجتماعية  والسياسية  )الشخصية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الطالبات  وعي  أّن  إلى  نتائجها 

 والتعليمية( جاءت بدرجة متوسطة، ولم توجد فروق في درجة وعي الطالبات بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير التخصص الدراس ي.  

تظهر النتائج أن مستوى الوعي العام حول دور االعالم في الوعي املجتمعي تجاه حقوق ذوي االعاقة .   لى دراسةإ هدفت والتي (Rosli, 2017ودراسة ) •

  .األشخاص ذوي اإلعاقة إيجابي إلى حد ما

ي اإلعاقة  معرفة اإلعالم ودوره في نشر الوعي بقضايا حقوق اإلنسان   فكانت بهد  (2015ودراسة جابر ) •  الى  وانتَهْت  ،  لدى متحّدِّ
ّ
ن أكثر القضايا التي أ

واألشخاص املكفوفين،  قضايا  كانت  التحليل  موضع  البرامج  اإلعاقة تناولتها  في   ذوي  كبرى   
ً
ركيزة ل  ِّ

ّ
ُتمث الفئات  تلك  إن  حيث  والذهنية،  الحركية، 

ة املوضوعات التي ورَد ذكُرها في البرامج التي ورد   ي الدولة اهتماًما كبيًرا بحقوقهم وقضاياهم، وجاءت نوعيَّ ذكرها من القضايا الثقافية  املجتمع، وُتولِّ

 بنسبة )
ً
ة بنسبة )%33.1األكثر تناوال ة القضايا االجتماعيَّ ة بنسبة )%22.9(، تليها نوعيَّ  .( من نسبة عدد املوضوعات%20( ثم القضايا الصحيَّ

)  وقام • تم    (2015السويلم  ولقد  اإلسالمية،  الشريعة  بأحكام  مقارنة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  لالتفاقية  تحليلية  مقارنة  بإجراء 

اإلعاقة ذوي  باألشخاص  املتعلقة  الشرعية  للنصوص  التحليلي  االستقرائي  املنهج  لحقوق   ،استخدام  الدولية  االتفاقية  نص  بتحليل  وكذلك 

تو  وتم  اإلعاقة،  ذوي  اإلسالميةاألشخاص  الشريعة  الدولية على  االتفاقية  في  ما  املقارن من خالل عرض  املنهج  إلى عدة ،  ظيف  الدراسة  وتوصلت 

ساسية في  نتائج منها إن الشريعة اإلسالمية اعتنت بالكرامة اإلنسانية بغض النظر عن حالة صاحبها الجسدية، وإن القضاء على التمييز كان ركيزة أ 

الجد الدين  إلى  املحيطة  الدعوة  العوائق  اإلعاقة بوصفها خلل جسماني بمعزل عن  إلى  الفصل ولم تنظر  املساواة ولم تعرف نظام  يد وحضت على 

 وعرفت التجهيزات املعقولة بأدق التفاصيل.

https://www.alukah.net/library/0/53899
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)  أما • ابراهيم  التعرف  (2015دراسة  بهدف  جاءت  االحتياجات   والتي  ذوي  األطفال  حقوق  ثقافة  تدعيم  في  املجتمع  تنظيم  طريقة  مساهمة  على 

اال  املنظم  ينبغي على  التي  املهنية  املهارات واألدوات  التعرف على  الفرعية وهي:  األهداف  الرئيس ي مجموعة من  الهدف  جتماعي  الخاصة، وينبثق عن 

ثقا ممارسة  لتدعيم  املهنية  ممارسته  في  بها  الرعاية،  االلتزام  خدمات  لهم  تقدم  التي  املؤسسات  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  حقوق  فة 

مية  وتحديد إلى أي مدى اإلخصائيين االجتماعيين والعاملين في مؤسسات رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يعرفون الحقوق الصحية، التعلي

الحماية االجتماعية، بالتأهيل املنهي وحقوق املواطنة لألطفال ذوي  و تعلقة بالعدالة االجتماعية، الحقوق املو االقتصادية، و االجتماعية، و  والثقافية،

الدراسة الخاصة. وتوصلت  املنظم االجتماعي    االحتياجات  ينبغي على  التي  املهنية  املهارات  أول  أّن  األطفال ذوي  االلتزام  إلى  )املهارة في تعليم  بها هي 

(. كما أوضحت النتائج أن أهم وأول الحقوق الصحية التي يعرفها مجتمع البحث بشكل جيد هو الحق في التمتع بأعلى االحتياجات الخاصة حقوقهم 

الصحية الرعاية  من  في   أهم   وأن  ،مستوى  الحق  هو  االجتماعية  الحقوق  وأول  أهم  وأن  والتدريب،  التعليم  في  الحق  التعليمية هو  الحقوق  وأول 

ل الحقوق االقتصادية هو الحق في التمتع بحياة كريمة ومستوى معيش ي مالئم، وأن أهم وأول الحقوق املرتبطة بالعدالة االستماع إليه، وأن أهم وأو 

 االجتماعية هو الحق في املساواة مع أقرانه في جميع الحقوق والواجبات. 

تقييم مستويات الوعي بحقوق األطفال املعاقين لدى اآلباء واألمهات في مدينة بومباي بالهند وفي    ملعرفة   دراسة(Sharma,2015)   شارما  ى أجر   وقد •

( من اآلباء واألمهات، وأثر عوامل شخصية الوالد )العمر والجنس والدين، والتحصيل العلمي( 335ضوء عدة متغيرات، وتألفت عينة الدراسة من )

)عدد األطفال، وطبيعة األسرة، ودخل األسرة، نصيب الفرد من الدخل(، والعوامل املتعلقة باألطفال ذوي    والعوامل االجتماعية واالقتصادية مثل:

لدين لحقوق اإلعاقة )السن، والجنس، ونوع اإلعاقة والعمر عند بداية اإلعاقة، والوالدة وترتيب الطفل في األسرة(، وتوصلت الدراسة إلى إدراك الوا 

ليم والعمل وحقهم في أن يكون لهم أسرة،  وأثر التحصيل العلمي للوالدين بدرجة وعيهم بحقوق األطفال املعاقين ولصالح  األطفال املعاقين في التع

 بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة من اآلباء.
ً
 املتعلمين، ووجدت الدراسة أن األمهات أكثر وعيا

ولي   • ليونارد  أجرى  الدمج   (Lewnard& Lee,2013)وقد  في  اإلعاقة  متعددي  األطفال  بحقوق  املعلمين  معرفة  عن  الكشف  استهدفت  دراسة 

( من  الدراسة  عينة  وتألفت  كاليفورنيا،  بوالية  العادية  املعلمين 930باملدارس  معرفة  درجة  أن  إلى  نتائجها  في  الدراسة  وتوصلت  ومعلمة،  معلم   )

 ايجابية نحوهم.  هم هاتاتجا ّن طفال ذوي اإلعاقة كانت منخفضة، وأ بحقوق األ 

 مأدبا للتعرف على مستوى معرفة مديري ومعلمي املدارس التي يتوفر فيها غرف املصادر في محافظة عمان ومحافظة    (2014وجاءت دراسة ضرار ) •

اإلعاقة،   الطلبة ذوي  الوظيفة، وأخذ مساق من مساقو بحقوق  الخبرة، ومتغير  العلمي، وسنوات  املؤهل   ( أثر متغيرات  الخاصة،  معرفة  التربية  ات 

أن الدرجة الكلية ملستوى معرفة مديري ومعلمي املدارس التي يتوفر فيها غرف املصادر بحقوق    وخضوعهم لدورات تدريبية(، وتوصلت الدراسة إلى

لـ  تبًعا  فروق  وجود  وتبين  متوسطة  بدرجة  جاءت  اإلعاقة  التربية  )  ذوي  في  مساقات  وأخذ  الخبرة  وسنوات  العلمي،  دورات  املؤهل  وأخذ  الخاصة 

 تدريبية(.   

 منهاج   (2014كات ومغربي )يأما دراسة دو  •
ً
فقد هدفت إلى التعرف إلى مدى تضمين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في املنهاج الفلسطيني، وتحديدا

 ملتغير الصفوف الدراسية، 4  -1دنية في املرحلة األساسية الدنيا "مرحلة التهيئة من الصف "املالتربية  
ً
"، وفحص الفروق في تضمين حقوقهم وفقا

بعد الدراسة  نتائج  أظهرت  التربية   وقد  منهاج  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تخص  التي  الحقوق  مجمل  في   
ً
واضحا  

ً
نقصا هناك  بأن  املنهاج  تحليل 

نمطية محددة:   دنية،امل لصور  التربية   وتكريس  املصطلح في مباحث  البصرية(، واختالف في استخدام  ،واإلعاقة  الحركية  دنية كافة في  امل)اإلعاقة 

 ( .4 -1مرحلة التهيئة من الصف )

امللك  لبرنامج لمقترح    قد قدمت  (2012دراسة علي وعبدالرحمن )ما  أ • تنمية الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة لدى طالب قسم التربية الخاصة بجامعة 

الخاصة بجامع التربية  اإلعاقة لدى طالب قسم  الوعي بحقوق ذوي  تنمية  البرنامج في  الدراسة عن فعالية  نتائج  الرياض، وكشفت  ة  سعود بمدينة 

 امللك سعود، وفي بقاء أثر التعلم. 

وجنوب   (Matshedisho, 2007)ماتشيدو    ولخص   • املتحدة  واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  العالي  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  حقوق  وضع 

   .إفريقيا، حيث أعد قائمة بما يمنح من حقوق للمعاقين، واستنتج أن جنوب إفريقيا تتحرك في مسار متناقض

لتبين حقوق ذوي اإلعاقة االجتماعية في الفقه اإلسالمي والقانون   (2011)الدهاشمة  وعن حقوق ذوي العاقة في الفقه االسالمي، جاءت دراسة   •

هم الحق في األردني، وخلصت الدراسة إلى أّن: ذوي اإلعاقة لهم الحق في الحياة وهو حق ثابت في الشريعة اإلسالمية، والقوانين الوضعية، كما أّن ل

 بتأمين متطلبات الحياة األساسية وذلك بتوفير حد الكفاية لهم.    كامل الحقوق املدنية التي يتمتع بها األصحاء، ولهم الحق كذلك
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 منهجية الدراسة واجراءاتها امليدانية: 

 الدراسة.  وأهدافمتغيرات الدراسة واسئلة  عةيطبان في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك ملالئمته  تالباحث اتبعت منهج الدراسة:

 . (ضباء والبدع وتيماءوخارجها )تبوك  مدينة: تمثل مجتمع الدراسة في سكان مجتمع الدراسة

، وتم  وخارجها  في منطقة تبوكبالطريقة العشوائية البسيطة،  اإلعاقة    مقياس مدى الوعي بحقوق ذوي تم اختيار العينة التي طبق عليها  :  عينة الدراسة

 ( 125، بلغت عينة الدراسة ))ضباء والبدع وتيماء(بطريقة عشوائية من الذكور واإلناث من منطقة تبوك وخارج املنطقة  اختيار أفراد العينة
ً
 .مفحوصا

 : ح خصائص عينة الدراسة كما يلييمكن توضيخصائص عينة الدراسة: 

 ملتغير : (1جدول )
ً
 املرحلة العمرية توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املرحلة العمرية 

 % 27,2 34 ( سنوات 30 -20من )

 % 42.4 53 ( سنوات 40 -31من )

 % 22,4 28 ( سنوات 50 -41من )

 % 5,6 7 ( سنوات 60 -51من )

 % 2,4 3 سنة   60أكبر من 

 % 100 125 املجموع 

الجدول رقم   أعمارهم من )1)يبين  تتراوح  الذين  العينة  أفراد  أن  بلغت نسبتهم )40  -31(  أعلى نسبة حيث  إجمالي  (  %42,4( سنوات يمثلون  من 

الثانية املرتبة  في  وجاء  الدراسة.  )  العمريةاملرحلة  عينة  )30  -20من  نسبتهم  بلغت  حيث  سنوات  الثالثة 27,2%(  املرتبة  وفي  العينة.  حجم  من   )  

 حيث بلغت  ( سنوات60 -51من ) العمريةاملرحلةاملرتبة الرابعة   وفي ( من حجم العينة.%22,4( سنوات حيث بلغت نسبتهم )50 -41من ) العمريةاملرحلة

 ( من حجم العينة. %2,4( سنة حيث بلغت نسبتهم )60من أكبر )  العمريةاملرحلةاملرتبة األخيرة  ( من حجم العينة. وفي%5,6نسبتهم )

 ملتغير : (2)جدول 
ً
 ي املستوى التعليمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املستوى التعليمى 

 % 4,8 6 أمي 

 % 10,4 13 ابتدائي

 % 21,6 27 متوسط 

 % 59,2 74 جامعي

 %4 5 فوق الجامعي 

 % 100 125 املجموع 

( الجدول رقم  أن  2يبين  التعليمي(  )  لحاصلين على  ل  املستوى  )  (جامعيمستوى  بلغت نسبتهم  أعلى نسبة حيث  ( من إجمالي عينة  %59,2يمثلون 

( حيث بلغت ابتدائياملرتبة الثالثة املستوى )  اء فيوج( من حجم العينة.  %21,6حيث بلغت نسبتهم )  متوسط(املستوى )املرتبة الثانية    الدراسة. وجاء في

بة األخيرة املستوى ) املرت  ( من حجم العينة. وجاء في%4,8هم )( حيث بلغت نسبتأمياملستوى )املرتبة الرابعة    اء في( من حجم العينة. وج%10,4نسبتهم )

 ومن املالحظات أنه لم يكن من أفراد عينة الدراسة من يحمل املؤهل )ثانوي(. .( من حجم العينة%4( حيث بلغت نسبتهم )فوق الجامعي

 ملتغير : (3جدول )
ً
 نوع العملتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  نوع العمل 

 % 24,8 31 معلم

 % 32,8 41 موظف 

 % 42,4 53 ال يعمل 

 % 100 125 املجموع 

   افراد عينة الدراسة( أن  3يبين الجدول رقم )
ً
الدراسة.  %42,4( أعلى نسبة حيث بلغت نسبتهم )ال يعمل العمل من )  لنوع  تبعا ( من إجمالي عينة 

املرتبة الثالثة األفراد من )معلم( حيث بلغت نسبتهم   وجاء في  ( من حجم العينة.%32,8( حيث بلغت نسبتهم )موظفاملرتبة الثانية األفراد من )  وجاء في

 ( من حجم العينة. 24,8%)
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 ملتغير : (4جدول )
ً
 املنطقة توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة العدد  املنطقة 

 %78,4 98 تبوك

 %6 8 البدع  

 %5 7 تيماء 

 10.6 12 ضباء 

 %100 125 املجموع

)  نسبة   تمثل  منطقة تبوك  فيد  فرا األ   نسبة  أن  (4رقم)  الجدول   يبين   األفراد في   نسبة  أما  الدراسة،  عينة  أفراد  عدد  جماليإ   (من%78,4كبيرة وهي 

 .الدراسة عينة دأفرا  مجموع من%10.6، ضباء % 5، تيماء %6تي: البدع تفاصيلها كاآل( %21,6)  في  تمثل املنطقة خارج تبوك

 ملتغير ال توزيع أفراد عينة  : (5جدول )
ً
 نوع الدراسة وفقا

 النسبة العدد  متغير الجنس 

 %43,2 54 ذكور

 %56,8 71 إناث 

 %100 125 املجموع

من الذكور فراد  األ   نسبة  أما  الدراسة،  عينة  أفراد  عدد  جماليإ   (من%56,8كبيرة وهي )  نسبة  اإلناث تمثل  من  األفرادنسبة    أن  (5رقم)  الجدول   يبين

 الدراسة.  عينة أفراد مجموع ( من %43,2تمثل ) 

 داة الدراسة: أ

الدراسة  أ   تمثلت فيداة  بحقوق    الحالية  الوعي  إ مقياس  االعاقة  وعبدالرحمن  عداد  ذوي  الباحثتين   ،(2008)على  قبل  من  تعديله  تم  أن  بعد 

مع   الدراسة،أ ليتناسب  عينة  )فتكونت    فراد  على 50من  موزعة  عبارة  االقتصادية   :(  والحقوق  التعليمية  والحقوق  والسياسية  املدنية  الحقوق 

تكون مقياس الوعي  .  والقياس والتقويم   التربية الخاصة وعلم النفس التربوي   املتخصصين م توزيعه على عدد من املحكمين من  ت  ،واالجتماعية والثقافية

 
ً
 .بعاد ( عبارة موزعة على ثالثة أ 38) آلراء املحكمين منبحقوق ذوي اإلعاقة في صورته النهائية بعد التعديل تبعا

 بعاد توزيع عبارات املقياس على األ: (6جدول )
 رقام العباراتأ  عدــــالب م 

 15لى إ من1 الحقوق املدنية والسياسية  1

 25لى إ 16من  الحقوق التعليمية 2

 38لى إ 26من  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  3

 للمقياس: قياسيةالخصائص ال

( فقرة على 38بتطبيق صورة املقياس املعدلة بتوجيهات املحكمين واملكونة من )  تانالباحث  ت، قامخصائص القياسية للفقرات باملقياسملعرفة ال

أولية حجمها ) اختيارهم ( مفحوصً 30عينة  الدراسة  ا تم  العشوائية من مجتمع  اال ةالحالي  بالطريقة  برصد   تانالباحث  تستجابات قام، وبعد تصحيح 

 اآلتي:إيجاد ، ومن ثم تم الدرجات وإدخالها في الحاسب اآللي

 : صدق االتساق الداخلي للفقرات

ال باملقياس بمجتمع  الكلية  الدرجة  الفقرات مع  اتساق  بين درجات كل فقرة مع   ارتباط، تم حساب معامل  ةالحالي  دراسةملعرفة صدق  بيرسون 

 الدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تقع تحته الفقرة املعنية، والجدول التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:

 (30)ن =  الدراسة الحاليةيوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية باملقياس بمجتمع : (7جدول) 

 االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند

1 0.089* 11 0.525 21 0.229 31 0.000* 

2 0.292 12 0.212 22 -0.090* 32 0.470 

3 0.335 13 0.028* 23 0.248 33 0.012* 

4 0.083* 14 0.036* 24 -0.0949* 34 0.332 

5 0.090* 15 0.010* 25 0.014* 35 0.452 

6 0.642 16 0.504 26 0.267 36 0.328 

7 0.416 17 0.416 27 0.060* 37 0.190 

8 0.193 18 0.442 28 0.485 38 0.493 

9 0.242 19 0.060* 29 0.656   

10 0.075* 20 0.118 30 0.501   
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 عند مستوى )  عدد من يالحظ  من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات  
ً
 اتساقالفقرات تتمتع بصدق    هناك  وأن  (0.05الفقرات دالة إحصائيا

، 25،  24،  22،  19،  15،  14،  13،  10،  5،  4،  1وهي الفقرات رقم )  االرتباط،  وسالبة)*( وهي فقرات صفرية  ـ  بال  إليهاداخلي قوي. عدا الفقرات املشار  

 االبعاد التالية: ( عبارة. تتوزع على 24واصبح املقياس يتكون من ) الثبات. تؤثر على  ال حتى هذه الفقرات حذف لذلك رأت الباحثتان (33و 31، 27

 (عبارات  8)الحقوق املدنية والسياسية  .1

 ( عبارات. 6الحقوق التعليمية ) .2

 (عبارات. 10الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) .3

 : معامالت الثبات للمقياس 

الفا    بتطبيق معادلة    تانالباحث  ت، قام الدراسة الحالية( فقرة في مجتمع  24ملعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقياس في صورته النهائية املكونة من )

 : التاليعلى بيانات العينة األولية، فبّينت نتائج هذا اإلجراء النتائج املعروضة بالجدول 

 الدراسة الحالية لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس مجتمع  يوضح نتائج معامالت الثبات: (8جدول )

 القياسية الخصائص   عدد الفقرات  املقاييس الفرعية

 الصدق  الفا

 24 0.837 0.914 

 عاله تمتع اداة الدراسة بمعامالت صدق وثبات عالية. نالحظ من الجدول أ 

 :الحصائية املعالجة أساليب 

الدراسة  حسابل  متعددة   إحصائية  أساليب  الباحثتاناستخدمت   وهي:نتائج  "ت"    ،  واختبار  املعيارية،  واالنحرافات  واحدة  املتوسطات  لعينة 

 . ( ANOVAوتحليل التباين األحادي )  ، منفصلتينلعينتين واختبار "ت" 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

توصلت إليها هذه الدراسة من إجابات أفراد العينة على عبارات املقياس، وقد تم عرض وتحليل كل   التيعرض وتحليل ومناقشة النتائج    فيما يلي

 . التاليعلى النحو  حدة سؤال من أسئلة الدراسة على 

 السؤال األول: ما مدى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة؟

هذا   عن  اإلعاقة، (  t-test)"ت"    اختباراستخدم    ؛السؤاللإلجابة  ذوي  األشخاص  بحقوق  تبوك  منطقة  سكان  وعي  مدى  ملعرفة  واحدة  لعينة 

 .ذلك والجدول التالي يوضح  ،لكل محور  3مقارنة باملحك عدد البنود مضروب في 

 قيم "ت" ملستوى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي العاقة : (9جدول )

ت   املتوسط  العدد  محاور املقياس  م 

 االنحراف 

درجة   قيمة "ت"  املحك 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

 االستنتاج 

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 27.30 24 3.91 33.54 125 الحقوق املدنية والسياسية. 1

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 25.76 18 3.00 24.91 125 . الحقوق التعليمية 2

الحقوق االقتصادية   3

 .واالجتماعية والثقافية

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 33.50 30 4.92 44.73 125

مدى وعي سكان منطقة تبوك   4

بحقوق األشخاص ذوي العاقة  

 في املقياس ككل

 املستوى  ارتفاع 0.001 124 37.52 72 9.29 103.18 125

بين   للفرق  "ت"  قيم  أن  يتضح  أعاله  الجدول  التعليمية،  من  الحقوق  املدنية،  الحقوق  من  كل  في  املحكي  واملتوسط  للوعي  الحقيقي  املتوسط 

إل  إضافة  االقتصادية،  هي    ىالحقوق  الكلية،  الوسط    ىعل  ( 37.52)،  (33.50)  ،(25.76)،  (27.30)الدرجة  لصالح   
ً
إحصائيا دالة  وجميعها  التوالي 

 مستوى وعي سكان منطقة تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  ارتفاع ىالحقيقي مما يشير إل

( والتي كانت بهدف التعرف على مدى وعي طالبات كلية اربد الجامعية بجامعة  2017خرون )آ وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة الحمد و 

)الشخصية والسياسية واالجتماعية   بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالبلقاء باألردن بحقوق ذوي االعاقة، فأشارت نتائجها إلى أن درجة وعي الطالبات  

جاءت والتعليمية(  واالقتصادية  متوسطة.  واملدنية  )  بدرجة  كوبوسامي  دراسة  مع  كذلك  الدراسة Kuppusamy,2012واتفقت  نتائج  أظهرت  والتي   )

( والتي كانت بهدف التعرف 2018اختلفت مع دراسة السهلي )و وجود مستوى معتدل بشكل عام من الوعي بالجوانب التشريعية لحقوق ذوي االعاقة؛  

اإلعاقة أمور ذوي  أولياء  إلى وجود وعي عام منخفض لدى  الدراسة  أبنائهم، توّصلت  الفكرية بحقوق  اإلعاقة  أمور ذوي  أولياء  الفكرية   على درجة وعي 
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. كما أظه
ً
 لديهم، وتأتي بعدها الحقوق بحقوق أبنائهم، ماعدا الحقوق التعليمية كان الوعي فيها مرتفعا

ً
رت الدراسة أن الحقوق التعليمية هي األكثر وعيا

 الحقوق املالية
ً
 الصحية، تليها الحقوق القانونية، ومن ثم الحقوق املتعلقة بالعمل، وأخيرا

فية التي نظمتها تنظيمات وتكوينات  وتفسر الباحثتان ارتفاع الوعي بدرجة معقولة بحقوق ذوي اإلعاقة بمنطقة تبوك، للبرامج التوعوية والتثقي

افة إلى مجتمع منطقة تبوك في مجال رفع الوعي بحقوق ذوي االعاقة ممثل في كلية تنمية املجتمع بجامعة تبوك، وجمعيات ذوي اإلعاقة باملنطقة، إض

وك الذي خرّج ودّرب آالف الخريجين على مدى جهود برامج وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، وكذلك جهود قسم التربية الخاصة بجامعة تب

 عشر سنوات ماضية، ولعلهم مثلوا أداة للوعي ونشر ثقافة احترام وجود حقوق ذوي اإلعاقة.  

:
ً
 ؟خارج تبوك( -لإلجابة عن السؤال الثاني : هل توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي العاقة تعزى للمنطقة )تبوك ثانيا

خارج تبوك( ويوضح    –لعينتين منفصلتين )تبوك    (t-test)  "ت"  اختبارباستخدام    إجابة السؤال الثانيلإلجابة عن السؤال الثاني تم التحقق من  

 . النتيجة( 10الجدول )

 ملتغير املنطقة )داخل  )ت(  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية نتائج قيم: (10جدول )
ً
 تبوكخارج (  –تبعا

املتوسط   العدد  السكن  الوعي بالحقوق  رقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

درجات  

 الحرية 

 االستنتاج  االحتمالية 

توجد فروق لصالح خارج   0.001 123 4.23 3.89 32.82 98 داخل  املدنية والسياسية 1

 2.66 36.19 27 خارج   تبوك

توجد فروق لصالح خارج   0.001 123 3.85 2.74 24.40 98 داخل  التعليمية  2

 3.21 26.78 27 خارج   تبوك

االقتصادية االجتماعية  3

 والثقافية 

توجد فروق لصالح خارج   0.023 123 2.31 5.03 44.20 98 داخل 

 3.99 46.63 27 خارج   تبوك

لصالح خارج  توجد فروق  0.001 123 4.33 8.74 101.42 98 داخل  املقياس ككل 4

 8.51 109.59 27 خارج   تبوك

بالنسبة للحقوق املدنية، الحقوق   هانة تبوك وخارجي الوعي بالحقوق للسكان داخل مديمن الجدول أعاله يتضح أن قيم "ت" للفرق بين متوسط

 لصالح    ىعل  (4.33)، و  (2.31)،  (3.85)،  (4.23)التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة إلي الدرجة الكلية، هي  
ً
سكان  الالتوالي وجميعها دالة إحصائيا

تبوك وعي    ارتفاع  إلىمما يشير    ،خارج  بحقوق ا مستوى  تبوك  خارج منطقة  أّن   لسكان  الباحثتان  تبوك. ترى  أكثر من سكان  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 

اطق لى طبيعة السكان في املنإ كثر من املناطق حولها التابعة لها، ولعل ذلك يرجع  بة النتشار برامج الوعي في تبوك أ مخالفة للتوقعات نس  النتيجة جاءت

والتقاليد، بالعادات   
ً
تمسكا أكثر  أنهم  في  واملحافظات   وأ   القروية 

ً
قبوال    كثر 

ً
واملختلفين  وتعاطفا الضعفاء  تجاه   

ّ
قوي  ، وسماحة وروابط    ةولديهم عالقات 

حياة الو ، أكثر من سكان املدن الذين طغت عليهم حياة املدنية  م بغض النظر عن درجة اختالفه  بينهم،أدت إلى التماسك والترابط والتعاون والتعاضد  

 على فرص تقبل الضعفاء وأصحاب الحاجات العملية،  التي يغلب عليها البقاء لألقوى،
ً
 .مما يؤثر سلبا

: لإلجابة عن السؤال الثالث : هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى 
ً
 ؟الجنس ملتغير ثالثا

ملعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات   ،رتبطةاملغير  للعينات املستقلة    ( t-test" )ت"بار  لإلجابة عن السؤال الثالث استخدمت الباحثتان اخت

 ملتغير 
ً
 .النتيجة( 11، يوضح الجدول )الجنساألشخاص تبعا

 ملتغير  نتائج قيم: (11جدول )
ً
 الجنس)ت(  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  تبعا

املتوسط   العدد  الجنس  الوعي بالحقوق  رقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

درجات  

 الحرية 

 االستنتاج  االحتمالية 

توجد فروق لصالح   0.043 123 2.04 3.96 34.35 54 ذكور  املدنية والسياسية. 1

 3.78 32.93 71 إناث   الذكور 

.التعليمية 2  ال توجد فروق  0.988 123 0.02 3.44 24.91 54 ذكور  

 2.64 24.92 71 إناث  

االجتماعية االقتصادية  3

 . والثقافية

 ال توجد فروق  0.724 123 0.36 5.74 44.91 54 ذكور 

 4.22 44.59 71 إناث  

 ال توجد فروق  0.304 123 1.03 10.90 104.17 54 ذكور  املقياس ككل 4

 70.86 102.44 71 إناث  

بالحقوق للسكان بين الذكور واإلناث في  مدينة تبوك وخارج مدينة توك بالنسبة من الجدول أعاله يتضح أن قيم "ت" للفرق بين متوسطي الوعي  

الدرجة الكلية، هي إلي  التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة  التوالي وجميعها غير   ىعل  (1.03)، و(0.36)،  (0.02)،  (2.04)للحقوق املدنية، الحقوق 

 إال
ً
أكثر   والسياسية،  بالحقوق املدنية  ذكور مستوى وعي ال  ارتفاع  ىما يشير إللصالح الذكور،    والسياسية  في محور الوعي بالحقوق املدنية  دالة إحصائيا

 .ناثاإل  من
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: لإلجابة عن السؤال الرابع: هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملتغير املرحلة العمرية؟
ً
 رابعا

الرابع استخدمت   السؤال  التباين    اسلوب    تانالباحثلإلجابة عن  األ تحليل  الدرجة  بين متوسطي  واليز    –  ولى كروسكالمن  الفروق  ملعرفة داللة 

 .النتيجة( 12ويوضح الجدول ) ،اقة تعزى ملتغير املرحلة العمريةدرجات األشخاص في مقياس الوعي بحقوق ذوي اإلع

 واليز ملعرفة داللة الفروق حسب الفئة العمرية   -لكروسكال نتائج تحليل التباين من الدرجة األولى : (12جدول )

متوسط   العدد )ن( الفئة العمرية البعد 

 الرتب

2كا القيمة   درجات الحرية  

 االحتمالية 

 التفسير

الحقوق  

السياسية  

 واملدنية

20-30 ال توجد   0.851 4 1.358 62.50 34 

40-31 فروق   53 63.40 

41-50  28 65.89 

51-60  7 48.64 

 68.17 3 60 من أكبر 

الحقوق  

 التعليمية 

20-30 ال توجد   0.462 4 3.605 61.87 34 

40-31 فروق   53 63.77 

41-50  28 61.61 

51-60  7 52.86 

 98.83 3 60 من أكبر 

الحقوق  

االقتصادية  

واالجتماعية 

 والثقافية 

20-30 ال توجد   0.453 4 3.669 68.03 34 

40-31 فروق   53 62.44 

41-50  28 56.54 

51-60  7 56.43 

 91.50 3 60 من أكبر 

30-20 الحقوق الكلية  ال توجد   0.536 4 3.130 64.68 34 

40-31 فروق   53 63.24 

41-50  28 61.70 

51-60  7 46.86 

 89.67 3 60 من أكبر 

"من   قيم  أن  يتضح  أعاله  ت2كاالجدول  مدينة  وخارج  تبوك  مدينة  في   للسكان  بالحقوق  الوعي  في  العمرية  الفئات  متوسطات  بين  للفرق  وك  ب" 

التوالي    ىعل(  3.130(، )3.669)،  (3.605)،  (1.358)الدرجة الكلية، هي    ىبالنسبة للحقوق املدنية، الحقوق التعليمية، الحقوق االقتصادية، إضافة إل

 مما يشير إل 
ً
( والتي 2018دراسة السهلي ) نتائج ختلف عنهذا يو  .مستوى الوعي بحقوق ذوي االعاقة ال عالقة له بالعمر أّن  ىوجميعها غير دالة إحصائيا

لصالح  أظهرت "العمر"،  ملتغير  تعود  بالحقوق،  للوعي  الكلية  والدرجة  بالعمل  واملتعلقة  الصحية  بالحقوق  الوعي  في  إحصائية  داللة   وجود فروق ذات 

نة في عمر )  سنة(.  30-20أفراد الَعّيِّ

: لإلجابة عن السؤال الخامس: هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملت
ً
 غير املستوى التعليمي؟خامسا

ملعرفة داللة الفروق بين متوسطي  واليز    –ولى كروسكال  من الدرجة األ   تحليل التباين  أسلوب  الباحثتانلإلجابة عن السؤال الخامس استخدمت  

 . النتيجة( 13ويوضح الجدول ) التعليمي،ستوى درجات األشخاص في مقياس الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير امل

 واليز ملعرفة داللة الفروق حسب املستوى التعليمي   -نتائج تحليل التباين من الدرجة األولى لكروسكال : (13جدول )

2كا متوسط الرتب العدد )ن( املستوى التعليمي  البعد  القيمة   درجات الحرية  

 االحتمالية 

 التفسير

الحقوق السياسية  

 واملدنية

ال توجد   0.351 4 4.427 47.67 6 أمي 

 51.19 13 ابتدائي فروق 

 59.83 27 متوسط 

 66.31 74 جامعي

 80.20 5 فوق الجامعي 

ال توجد   0.646 4 2.495 56.42 6 أمي  الحقوق التعليمية 

 52.62 13 ابتدائي فروق 

 64.09 27 متوسط 

 63.78 74 جامعي

 80.40 5 فوق الجامعي 

الحقوق االقتصادية  

 واالجتماعية والثقافية 

ال توجد   0.925 4 0.896 72.42 6 أمي 

 56.50 13 ابتدائي فروق 
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 64.69 27 متوسط 

 62.86 74 جامعي

 61.60 5 فوق الجامعي 

ال توجد   0.580 4 2.870 53.50 6 أمي  الحقوق الكلية 

 50.62 13 ابتدائي فروق 

 62.81 27 متوسط 

 65.11 74 جامعي

 76.40 5 فوق الجامعي 

 تبوك " للفرق بين متوسطات املستويات التعليمية في الوعي بالحقوق للسكان في  مدينة تبوك وخارج مدينة  2كا  من الجدول أعاله يتضح أن قيم "

التوالي  ىعل (2.870)، (0.896)، (2.495)، (4.427)الدرجة الكلية، هي  إلىالحقوق االقتصادية، إضافة و  الحقوق التعليمية،و  بالنسبة للحقوق املدنية،

 
ً
إحصائيا دالة  غير  إل  ،وجميعها  يشير  بأن    ىمما  يتأثر  ال  بالحقوق  التعليميالوعي  شارما  املستوى  أجراها  دراسة  نتيجة  مع  تختلف  النتيجة  وهذه   .

(Sharma,2015)  لدى اآلباء واألمهات في مدينة بومباي بالهند وفي ضوء   ذوي اإلعاقةالتعرف على تقييم مستويات الوعي بحقوق األطفال   إلى هدفتوالتي

الوالدين ووعيهم بحقوق ذوي اإلعاقة. وتختلف عن دراسة السهلي ) العلمي على اتجاهات  (  وكشفت 2018عدة متغيرات، بينت نتائجها أثر التحصيل 

ف وجود  عن  العلمية"نتائجها   "الدرجة  ملتغير  تعود  بالعمل،  واملتعلقة  القانونية  بالحقوق  الوعي  في  إحصائية  داللة  ذات  نة   ،روق  الَعّيِّ أفراد  لصالح 

 الحاصلين على )ابتدائي(. 

: لإلجابة عن السؤال السادس : هل توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي العاقة تعزى ملتغير نوع العمل؟
ً
 سادسا

 0,01بة عن السؤال السادس تم التحقق من نتائج الفرض السادس: الذى ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )لإلجا

≥α  ) مقياس وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير نوع العمل"، وللتأكد من صحة هذا الفرض استخدمت   متوسطي درجات األشخاص في  بين

االتجاه )الباحثة أسلوب ت أحادي  التباين  الوعي بحقوق ONE WAY ANOVAحليل  بين متوسطي درجات األشخاص في مقياس  الفروق  ( ملعرفة داللة 

 ( نتائج هذا الفرض. 14،ويوضح الجدول ) )معلم، موظف، ال يعمل( ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير نوع العمل

 ملتغير نوع العمل  (  لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية في  ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) : (14جدول )
ً
 مقياس الوعي بحقوق ذوي العاقة تبعا

مصدر   الوعي بالحقوق  رقم 

 التباين

متوسط   مجموع املربعات 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

ف  

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة 

 االستنتاج 

املدنية   1

 والسياسية. 

 1.87 28.191 2 56.383 بيني 

 

0.158 

 

 ال توجد فروق 

 15.071 122 1838.625 داخل 

    124 1895.008 الكلي 

.التعليمية 2  0.23 2.119 2 4.237 بيني  

 

0.793 

 

 ال توجد فروق 

 9.113 122 1111.795 داخل 

    124 1116.032 الكلي 

االقتصادية   3

 االجتماعية  

 . والثقافية

 1.05 25.388 2 50.776 بيني 

 

0.353 

 

 ال توجد فروق 

 24.147 122 2945.975 داخل 

    124 2996.752 الكلي 

 0.22 19.158 2 38.316 بيني  املقياس ككل 4

 

0.804 

 

 ال توجد فروق 

 87.446 122 10668.452 داخل 

    124 10706.768 الكلي 

بين متوسطات   للفرق  أن قيم "ف"  أعاله يتضح  الجدول  العملمن  لل  نوع  بالحقوق  الوعي  بالنسبة تبوك    سكان في مدينة تبوك وخارج مدينةفي 

التوالي وجميعها غير    على  (0.22)، و(1.05)،(0.23)،  (1.87)الحقوق االقتصادية، إضافة إلي الدرجة الكلية، هيو الحقوق التعليمية،  و   للحقوق املدنية،

 مما يشير 
ً
 مستوى الوعي ال يتأثر بنوع العمل.  أّن إلى دالة إحصائيا

ولي   ليونارد  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  األطفال    (Lewnard& Lee,2013)وتختلف  بحقوق  املعلمين  معرفة  عن  الكشف  استهدفت  والتي 

املعلمين بحقوق األطفا أن درجة معرفة  إلى  نتائجها  الدراسة في  العادية بوالية كاليفورنيا، وتوصلت  باملدارس  الدمج  اإلعاقة في  اإلعاقة متعددي  ل ذوي 

 كانت منخفضة، إال أّن هناك اتجاهات إيجابية نحوهم. 

دراسة مع  بيئة 2012  )األعرج،  وتختلف  في  الخاصة  الحاجات  ذوي  األفراد  بحقوق  واملعلمات  املعلمين  معرفة  مدى  على  للتعرف  جاءت  التي   )

 املدرسة في مدينة بغداد، وتوصلت النتائج إلى أن معرفة املعلمين بحقوق األفراد ذوي الحاجات الخاصة كانت متدنية. 
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 :النتائج 

 تبوك بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وعي سكان منطقة ارتفاع مستوى  .1

 .لصالح خارج تبوك خارج تبوك( -توجد فروق في مدى الوعي بحقوق ذوي االعاقة تعزى للمنطقة )تبوك .2

وذلك  حيث وجدت فروق والسياسية ما عدا في بعد الحقوق املدنية  وجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير النوعتال  .3

 لصالح االناث. 

 وذلك لصالح املرحلة العمرية. توجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة تعزى ملتغير املرحلة العمرية ال .4

 . اقة تعزى ملتغير املستوى التعليميتوجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلع ال .5

 . تعزى ملتغير نوع العملتوجد فروق في مدى وعي األشخاص بحقوق ذوي اإلعاقة ال  .6

 التوصيات: 

 على كافة مستويات املجتمع. اإلعاقةذوي   األشخاصالعمل على نشر حقوق  .1

 .املرحلة الجامعية إلى األطفالكافة املستويات التعليمية من رياض ب  اإلعاقةذوي   األشخاصالتوعية بحقوق تنظيم برامج  .2

 في التشريعات املحلية والدولية.  اإلعاقةبرامج ومساقات علمية على مستوى املدارس الثانوية والجامعات للتعريف بحقوق ذوي  إدخال .3

 مع العاديين لتعزيز تقبلهم ومساهمتهم مع العاديين في حركة الحياة باملجتمع. اإلعاقةتشجيع برامج ذوي  .4

 املجتمع. أنشطةفي كل   اإلعاقةلذوي   ترسيخ مبدأ املشاركة املجتمعية .5

 .  اإلعاقةلذوي والترفيهية  الرياضية األنشطةتوفير عدد من   .6

 بداعاتهم، أسوة بأقرانهم العاديين.إلبراز مواهبهم وإ ،  اإلعاقةتنظيم منافسات ومسابقات قومية تستوعب كافة فئات ذوي  .7
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Abstract: This study aimed at investigating the extent of Tabuk region citizen’s awareness of rights of people 
with disabilities. The sample of the study was comprised of (125) subjects from Tabuk region residents who 
were of different ages and social, economic and professional levels, and who were simple randomly selected. 
The data collection tool was Awareness Abdalrahman (2008) and modified by the two researchers. The two 
researchers used several statistical methods to calculate the study findings These were: average, standard 
deviation, (T. test) for one sample, T.test for two independent samples, and Analysis of variance (ANOVA). 
and analysis of variance the first-class Kruskal-Wallis Test. 
The study findings came to: there is High awareness of Tabuk citizens of people with disabilities’ rights. 
There are differences in the extent of awareness of people with disabilities’ rights attributed to the region 
(from / out of Tabuk) favoring out of Tabuk. There are no differences in the extent of awareness of Tabuk 
region as for people with disabilities’ rights with regard to gender, except for some civilian and political 
rights where some differences were found in favor of females. And there are no differences in the extent of 
Tabuk citizens’ awareness of people with disabilities’ rights regarding age, education level, and work 
variables. In the light of these findings the study presented a number of recommendations. 

Keywords: people with disabilities; awareness of people with disabilities’ right; the rights of people with 
disabilities agreement. 
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 قدمة: امل

الت  القيادة أهمية  تبرز   بالعملية  االرتقاء  تأثيره  ربويةفي  التعليمي، و   شاملال  ا من خالل  النظام  التطورات    تفاعل معما تديره من  على كافة جوانب 

و  املتعددة املتسارعة  باملدارس  التحديات  تحيط  علىمما    .التي  ا ل  الحاجة  زايدت  يؤكد  القيادية،تطوير  و و   لكفاءات  الدعم  القادة  ء  دا ل توجيه  التقديم 

  
ً
املستقبل  املستجدينوخاصة التعليم ويسهم في صناعة  أهداف  ملتقرير  ال  تضمنفقد    .بما يحقق  للتربية والثقافة والعلوم العاملي  املتحدة  المم  نظمة 

 مع التحوالت   "، كأحد الولويات الالزمة لتحسين املدرسةالقيادة واإلدارة املدرسيةتطوير  "  أهمية  (:٢٠١٧٥٩)  )اليونسكو( لرصد التعليم للجميع
ً
تماشيا

 باململكة  وزارة التعليم    هتتوجالعاملية؛  
ً
، ورفع مستويات اإلنتاجية ءالدا  تحسين البيئة اإلدارية ورفع كفاءة إلى    ٢٠٣٠رؤية    حقيقتل  سعيها  ضمن   مؤخرا

املخرجات التعليم،  إصدار  وُيشير    .وتحسين  )وزارة  واملدرس ي  اإلشرافي  الداء  قيادة  املتجددة كمنظومة مؤشرات  التنظيمية  وتحديث ١٤٣٩القواعد  (؛ 

  وأدوار قادة املدارس.أهمية استيعاب التغيير في طبيعة مهام إلى  (١٤٤٠الئحة الوظائف التعليمية )وزارة الخدمة املدنية،

املستجدين  يمثل  و   بالقادة  وتطوير االهتمام  دعمهم  العامليةهم ئأدا   ومحاولة  والتجارب  املحلية  الخبرات  باالستفادة من  التطوير    ،  توجهات  أحد 

   اإلداري باململكة
ً
بتطوير إعداد قادة املدارس لتحسين (  ٢٠١٧دراسة آل سليمان والحبيب )( و ٩٢٠١دراسة فرج والثبيتي )به أوصت  ذلك ما  ومن .   أيضا
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التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  في ضوء  الحكومية  املدارس  قادة  أداء  لتطوير  الجيدة  املمارسات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

)ELM(  أداء وواقع  الداعمةقادة  ،  املمارسات  تطبيق  ومتطلبات  الرياض،  بمدينة  املستجدين  الحكومية  أداء   املدارس  املدارس  قادة  لتطوير 

املسحي،  الحكومية   الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  النموذج.  ضوء  في  تطبيقها  من  تحد  التي  واملعوقات  املستجدين 

(، بينما طبقت املقابلة على  ٢٠٤قادة املدارس الحكومية املستجدين، ومشرفي القيادة املدرسية والبالغ عددهم )وطبقت االستبانة على عينة من  

بدرجة متوسطة على واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في  عينة من قادة املدارس الخبراء. كشفت النتائج عن موافقة عينة الدراسة  

ال النموذج، وجاء ترتيب  النظمة. كما جاءت  ضوء  ُبعد   جاء 
ً
الثقافة، وأخيرا ُبعد  التدريس،  أصول  ُبعد علم  الشراكات والعالقات،   :

ً
تنازليا بعاد 

و  الداعمة.  املمارسات  تطبيق  متطلبات  على  متوسطة  بدرجة  الدراسة  عينة  و موافقة  استعداد  في  املتمثلة  البشرية  املعوقات  كفايات  حازت 

أ  اتفاق غالبية  وتمثلت  العاملين على  الدراسة،  الداعمة  أكثر  فراد عينة  املمارسات  تطبيق  في  الوظيفيةاملعوقات حدة  العباء  وتعدد    في ضغط 

 ، ومركزية نظام التعليم. املسؤوليات واملهام

 .قادة املدارس املستجدين ؛القيادة  ؛ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  الكلمات املفتاحية:

 

mailto:sarahm@ksu.edu.sa
mailto:441204121@student.ksu.edu.sa
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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( بتوعية قادة مدارس التعليم العام باالستفادة ٢٠١٧أوصت دراسة الفريدي )كما    .بناء استراتيجية محددة الختيار وإعداد القيادات املدرسيةالداء، و 

   من االتجاهات الحديثة في مجال القيادة.

التربوية  ويمثل   للقيادة  النيوزيالندية  التعليم  وزارة  الخصائص    أحد  Educational Leadership Modelنموذج  للكشف عن  العاملية  التوجهات 

املدارس   لقادة  الفاعلة  لقيادة  (Ministry of Education,2019)واملمارسات  الالزمة  واملهارات  الصفات  وتحديد  الجدد،  القادة  دعم  على  بالتركيز   .

خالل  املد من  والعشرين  الحادي  القرن  في  والتنمية للممارسة  أبعادارس  التعاون  منظمة  تقرير  لتوصية   
ً
استجابة رسمية،  كوثيقة  إصداره  تم  فقد   .

املدرسية  بتحسين   ),Pont, Nusche, & Moorman 2008 ( االقتصادية قادة   القيادة  لدوار  الرئيسية  واملسؤوليات  العناصر   املدارس وتوضيح 

(Educational Review Office, 2016 .) 

التطوير   إلى  املستجدة  املدرسية  القيادات  ولحاجة  فاعلية،  من  النموذج  تطبيق  أثبته  ملا   
ً
العالم؛ وا ونظرا حول  الجيدة  املمارسات  عن   لكشف 

   ELM.في ضوء نموذج القيادة التربوية  ء القادة املستجدين لدراسة الحالية املمارسات الداعمة لتطوير أدا ا   قدمت

 مشكلة الدراسة:

واقع   أبرزهايواجه  لعل من  والصعوبات،  املتغيرات  العديد من  باملدارس  املستجدين  أوضحت   القادة  كما  القيادية  املناصب  العزوف عن شغل 

( الثمالي  توافر    ،(٢٠١٢دراسة  القيادية  وقلة  إلى  املهارات   
ً
إضافة الكافية،  اإلدارية  الخبرة  تصقلها  إليه  و   .تقاعدينامل  أعداد  تزايدالتي  أدى  ذلك من ما 

ما  باملستجدين  أبرز الجهود التطويرية للقادة    حيث تتركز.  املقدمة  اإلعداد والتدريب  برامج  كفاية  في ظل عدم  املستجدين  كليفتلسد العجز بالتوجه  

التعليم   تقدمه واإلعداد  مكاتب  للتهيئة  برامج  الدراس ي  من  العام  بداية  واالبتعاث    اتإدار برامج  و ؛  في  التربوي  الغالب  ُرصدت  التي  التدريب  لتدريب في 

)اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة   للقادة املستجدين   ؤكدتحد من الترشح املباشر وامل  مقننةزمنية وكمية  بشكل عام، وُحكمت بمعايير    لقيادات املدرسيةا 

 (. ٢٠١٩الرياض، 

الصعوبات اإلدارية    نعالتي كشفت  (  ٢٠١٣العمري وشطناوي )  دراسة  مثل  ،رللدعم والتطوي  الفئة  حاجة هذه   قد أكدت العديد من الدراساتو 

كبيرة  بدرجة  جاءت  والتي   
ً
املعينين حديثا املديرين  تواجه  مع  ،التي  الفنيةنتائج    لتتفق  )ب  املشكالت  والقضاة  البلوي  دراسة    أوصت   كما.  (٢٠١٠دراسة 

املدارس باالستفادة من  ( ب٢٠١٠الغامدي ) الحديثة؛ وتوعية قادة  الخبرات  باملديرين ذوي  القيادة.االهتمام  املعاصرة في مجال  الذي   االتجاهات  المر 

 م بالرياض من التأكيد على أهمية االستفادة ٢٠١٨ديسمبر    ٦-٤"مهارات املستقبل تنميتها وتقويمها" املنعقد في الفترة    يتفق مع توصيات املؤتمر الدولي

املستقبل. مهارات  وتقويم  تنمية  في  الناجحة  والدولية  املحلية  التجارب  النيوزيالندي  و   من  النموذج  التربوية  يعد  القيادة    )ELM(للقيادة  لتعزيز  خطوة 

الطالب، تعلم  وأثرها على  يتف  املهنية  السعودية  مما  التعليم  وزارة  توجهات  اإل نحو  ق مع  القصوى من  واالستفادة  التشغيلي  الداء  كفاءة  ات  يمكانرفع 

 . (١٤٣٨، التعليموزارة ) املحفزة لإلبداع واالبتكارالبشرية؛ وأهدافها لتحسين البيئة التعليمية 

املنطلق  وم الحالية مل  جاءتن هذا  املستمدة منحاولة  الدراسة  الداعمة  باملمارسات  القادة املستجدين  أداء  النيوزيالندية.   دعم وتطوير  التجربة 

الدراسة في  وتتمثل إلى  مشكلة  املدارس    الحاجة  أداء قادة  التربويةتطوير  للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  الرياض في ضوء    الحكومية املستجدين بمدينة 

ELM . 

 أهداف الدراسة: 

التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  املستجدين بمدينة الرياض في ضوء  الحكومية  املدارس  أداء قادة  إلى تطوير  الدراسة  وذلك    (ELM)تهدف 

 من خالل:

 . (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية املمارسات الجيدة لتطوير أداء قا التعرف على .١

 .)ELM(املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة الكشف عن واقع أداء  .٢

الداعمة .٣ املمارسات  تطبيق  متطلبات  أداء   تحديد  النيوزيالندي  قادة  لتطوير  النموذج  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  الحكومية  املدارس 

 . )ELM(للقيادة التربوية 

املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج  قادة  لتطوير أداء   تطبيق املمارسات الداعمةالتوصل إلى املعوقات التي تحد من   .٤

   .(ELM) النيوزيالندي للقيادة التربوية

 أهمية الدراسة: 

 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين: 

وخطة التنمية العاشرة الهادفة إلى رفع   ٢٠٣٠الهمية العلمية )النظرية(: تحاول الدارسة الحالية مواكبة ما ورد في رؤية اململكة العربية السعودية  •

 . (١٤٣٦/١٤٣٧:٤٧وزارة التخطيط واالقتصاد، ) إنتاجيتها، والتأكيد على تنمية املوارد البشرية، ورفع الحكوميكفاءة الداء 
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الدول  محاو  • نماذج  حيث  من  العام  التعليم  في  املستجدة  املدرسية  القيادات  تطوير  مجال  في  والتجارب  النظرية  الطر  إلى  تضيف  قد  علمية  لة 

 . ةالكفاءات القيادية في املؤسسات التربويلتطوير  (ELM)النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية بالتعرف على املتقدمة، واالهتمام 

في   (ELM)النيوزيالندي للقيادة التربوية  وظيف املمارسات بالنموذج  الهمية العملية )التطبيقية(: من املؤمل أن تعمل على تهيئة املناخ املناسب لت •

 . املتسارعةوالتغيرات  ـداتية التجدبساعدتهم في مواكتطبيقها ملو  ،املدارس الحكومية املستجدينقادة وممارسات أداء  طوير ت

لتطوير أداء   تطبيق املمارسات الداعمةالتغلب على املعوقات التي تحد من  قد تسهم في توضيح الرؤية لصحاب القرار الستثمار نتائج التطبيق في   •

 .٢٠٢٠بالتوافق مع برنامج التحول الوطني  من خالل نتائجها وتوصياتها  املدارسقادة 

 أسئلة الدراسة: 

 اإلجابة عن السئلة التالية: الدراسة حاولت 

 ؟ (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ما املمارسات الجيدة لتطوير أداء قا .١

 ؟  )ELM(املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة ما واقع أداء  .٢

الداعمة .٣ املمارسات  أداء   ما متطلبات تطبيق  للقيادة  قادة  لتطوير  النيوزيالندي  النموذج  الرياض في ضوء  املستجدين بمدينة  الحكومية  املدارس 

 ؟ (ELM)التربوية 

التي  .٤ املعوقات  من    ما  الداعمةتحد  املمارسات  أداء   تطبيق  النموذج  قادة  لتطوير  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  الحكومية  املدارس 

 ؟ (ELM)النيوزيالندي للقيادة التربوية 

 حدود الدراسة:

والتي   ( Areas of practice)من خالل التركيز على املمارسات    (ELM)تبحث هذه الدراسة في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية    الحدود املوضوعية:

الثقافة   التالية:  البعاد  التدريس  ((Cultureتشمل  أصول  علم   ،(Pedagogy)  النظمة  ،Systems))وال الشراكات   Partnerships and)  عالقات، 

networksاملدارس الحكومية املستجدينقادة لتطوير أداء  (، وتبحث في واقع تطبيقه ومتطلباته واملعوقات التي قد تحد من تطبيقه. 

 .  املدارس الحكومية )بنين وبنات(، ومكاتب التعليم )بنين وبنات( بمدينة الرياض الحدود املكانية:

، ومشرفي القيادة  الذين تم تكليفهم خالل الثالث سنوات املاضيةاملستجدين  قادة املدارس الحكومية  ثالث فئات )بنين/بنات(  شملت    الحدود البشرية:

 . ءوقادة املدارس الخبرا ، املدرسية

 تم تطبيق الدراسة  الحدود الزمانية:
ً
 هـ.١٤٤٠/١٤٤١في العام الدراس ي ميدانيا

 مصطلحات الدراسة:

نموذج للقيادة التربوية تم تقديمه من قبل وزارة التعليم النيوزيالندية في  :Educational Leadership Model)النيوزيالندي للقيادة التربوية )النموذج 

إلى  ٢٠٠٨عام   الترب"، لإلشارة  القادة  أدوار  أبرز  الحادي والعشرين بفعالية. وتكمن  القرن  لقيادة مدارس  الرئيسية  تحسين   :بالنموذج في  ويينالنشطة 

الفعال،   والتعلم  التعليم  لعمليات  الظروف  وتهيئة  الطالب،  لجميع  التعلم  تعليمية،  و نتائج  كمنظمات  املدارس  شبكو تطوير  وبناء  اتصاالت  ة إجراء 

تطوي  عالقات  
ً
وأخيرا الخارج،  الداخل  خالل   رفي  من  كقادة  تشملاآلخرين  املمارسة  التد مجاالت  أصول  علم  الثقافة،  والشراكات :  النظمة  ريس، 

 ( ٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية، ) "لعالقاتوا 

الكفاءة   :القيادة حسب  املسؤوليات  وتوزيع  الخطة  رسم  في  التعاون  طريق  عن  الجماعة  لصالح  هادف  اجتماعي  نشاط   " بأنها  تعرف   
ً
اصطالحا

 (٢٠١٦واالستعدادات واإلمكانات املادية املتاحة" )العجمي وحسان، 

اإلنساني العالقات  مراعاة  مع  بحكمة  املرؤوسين  مع  والتعامل  والتغيير  واإلبداع  التأثير  على  القدرة  بأنها   
ً
إجرائيا الباحثتان  تحقيق وتعرفها  بغرض  ة 

 .الهداف املنشودة 

)  املستجدين:  املدارس   قادة التعليم  وزارة  بأنها١٤٤٠عرفت  املدرسة  قائدة  بـه    (  املنوط  لتحقيـق الشخص   
ً
وتعليميـا  

ً
تربويـا املدرسـة  الهداف   "قيـادة 

 (.٣٦ص" )املنشودة 

 بأنه   رسةاملدئد  وتعرف الباحثتان قا
ً
لتحقيق الهداف ومنسوبيها   مسؤولية قيادة املدارس  يتحمل  ي، واملشرف املقيم الذي التربو القائد    املستجد إجرائيا

التعليميةاملنشودة  العملية  سير  سالمة  وضمان  تكليفه    تربوية،ال  ،  من  الولى  سنوات  الثالث   رسميبالقيادة  خالل 
ً
لوزارة   وفق ،  ا التعليمية  السياسة 

 التعليم. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

م هذا الجزء إلى قسمين تناول الول اإلطار النظري، والثاني الدراسات السابقة. س ِّ
ُ
 ق
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ا
 اإلطار النظري: :أول

: قادة املدارس املستجدين وسبل تطويرهم  جانبين؛ من  النظري للدراسة تم تناول اإلطار 
ً
  ،أوال

ً
   ELM: النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ثانيا

 
ا
 القيادة املدرسية وسبل تطويرها:  :أول

تلك   وفي مقدمة  املسؤولية،  تولي  بداية  في  املدرس ي السيما  الداء  لتميز  تؤدي  التي  العوامل  الول  تتعدد  املسؤول  باعتباره  املدرسة  قائد  العوامل 

املدرسة. داخل  التعليمية  العملية  سير  )  واملباشر عن  فيشر  الباحثتان مع  لتطوير ٢٠٠٧وتتفق  اإلدارية فرصة  باملواقع  والتغيير  التجديد  اعتبار  في   )

 املدرسة، بما توفره من أفكار وإمكانيات للقائد الجديد. 

 املدرسية املستجدة املتميزة: ممارسات القيادة 

والفعالعلى   املستجد  املدرسة  والتربوي،    أن  قائد  اإلداري  لعمله  الالزمة  واملهارات  الناجح  القائد  صفات  بدور وذلك  يمتلك    ، تنفيذي ال  ه للقيام 

ما    جتماعياال و   ،شرافي واإل   ،فنيالو  والتنمية    جاءوفق  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقرير  أوردته و ،  OECD  (Schleicher. 2012)في   بون    ما 

(Bohn,2013) وتصنف الباحثتان أبرز تلك املمارسات وفق وظائف اإلدارة كما يلي: . للقادة املستجدينمن املمارسات املساندة 

فهم توجهات وتوقعات اإلدارة الجديدة لتكوين االتجاه اإليجابي. لوجود أهداف ورؤية مشتركة عن الداء املتوقع، ومساعدة العاملين    مجال التخطيط:

الول إلى    باإلضافة العام  في  زمنية مناسبة السيما  املراحل وفق خطة  شاملة متعددة  استراتيجية  و استخدام  والسلطات ،  للمسؤوليات  الحكيم  التوزيع 

 رية. اإلدارية والتربوية على العاملين مع مراعاة املوارد املادية والبش 

م. تنظيم كافة جوانب الحياة والنشطة واملوارد في املدرسة، وتفويض العاملين وبناء فرق العمل، والعمل على إيجاد املناخ املدرس ي املالئ مجال التنظيم:

على   العمل  وتوجيههكذلك  التغيير  المفصليةيمثل  و   .إحداث  العالقات  على  بمهارة  التعرف  من  ،وتطويرها  العالقات  الجهود    وتعزيز  خالل 

 بمشاركة أولياء المور لبناء شراكات فاعلة  االستباقية والقيادة املوزعة
ً
 هاما

ً
  أمرا

ً
 . أيضا

ووضع برامج للتدريب، وتهيئة الصف الثاني   ،النفس ي واالجتماعي املالئم للعمل والتعلم املستمر وتحفيز العاملين تهيئة املناخ  مجال التوجيه والتنسيق: 

الق إلى  .  ادة من  املدرسةباإلضافة  بين  اتصال فاعلة  التعليم، وتكوين حلقة  الالزم لتطوير جودة  الدعم  العالقة  لتأكد من توفر  تكوين  و ،  والطراف ذات 

 للقدرة على مشاركة التجارب وتبادل الخبرات.
ً
 شبكة عالقات بالقران ك"شركاء فكريون" يعد داعما

واتخاذ القرارات التربوية   ،التقييم واملساءلة  :ذلكومن  تقويم الجهود عن طريق توافر املعلومات املشتركة.  ومتابعة املخرجات لاإلشراف    مجال التقويم:

اإلنجازات املبنية على  التعليمية.    ،واإلدارية  املمارسات  الفرصة لتحسين  الواضحة بطرق املتساعد    كماوإتاحة  اإلدارية  عرفة  املواقع  تقدير على    تبديل 

 لذلك:  Irish )2014(آيريش و  (٢٠١٣ويضيف عامر واملصري ) سليم. بشكلالتطورات 

 وتوظيف البيانات واملعلومات في اتخاذ القرارات.   ،مهارة استخدام التكنولوجيا الحديثة •

 وتوقع أشكال التغير املستقبلية وتوجيه التغير.  ،مهارة التعامل مع املتغيرات العاملية •

 واستكشاف الفرص.  ،وتحديد الهداف واملجاالت الجديدة  ،البصيرة املستقبلية •

 في نيوزيلندا وحول العالم،    ١٣٤والذي تضمن تحليل  ة  نتائج التقرير التجميعي التعاوني من وزارة التعليم النيوزيالنديكما كشفت  
ً
 تربويا

ً
عن بحثا

 ومن أهمها: ،القادة الفعالين في دعم تحصيل الطالبوممارسات أدوار 

 بناء اتصاالت تربوية قوية بين الفراد واملنظمات والثقافات. •

 االنخراط في حل املشاكل بطريقة بناءة تعزز من القدرة على تحديدها وتحليلها. •

وتفعيل   • ا   ،التقنيةاختيار  املعرفة  لدمج  الذكية  الدوات  ممارساتهم  وتطوير  تحسين  على  املعلمين  تساعد  أن  يمكن  التي   ,Robinsonملفيدة 

Hohepa & Lloyd, 2009) .) 

 متطلبات تطوير القادة التربويين املستجدين:

لهم،    ةتوفير سبل التطوير املنهي املناسباالهتمام ببرامج التعريف و أصبح تطوير قادة املدارس املستجدين وتحديد مسؤولياتهم بوضوح عن طريق  

.
ً
 هاما

ً
 : التالية ولتصبح القيادة املدرسية أداة تطوير وتغيير ينبغي مراعاة البعاد  واالعتراف بدورهم املحوري في تحسين الداء التربوي مطلبا

مراعاة الدقة واملرونة والوضوح عند صياغة النظمة واللوائح لتمثل الواقع بشكل عملي اعتماد التخطيط العلمي املستقبلي كاستراتيجية عمل، و  •

 وعادل.  

 مهارات الداء اإلداري لديهم. تنمية و  ،دعم املجتمعات املهنية للقادة لتبادل الخبرات، ولرفدهم بالخبرة امليدانية والكاديمية العلمية •

 اإلداري. فهم عميق واستيعاب للمداخل الحديثة في تطوير الداء •

 . (٢٠١٦الغزالني والسامرائي، و  ٢٠١٣الشريقي، )من أداء أدوارهم بشكل فعال ومتوازن  تخفيف العباء االدارية عن قادة املدارس ليتمكنوا  •



 بخاري &  املنقاش                                                           ....تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي 

 278-258، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 ٢٦٢ 

 

أصبحت ملحة، في    املحيطتقدم  البوية خاصة لقيادات تتوافق في مستوياتها الفكرية والعملية مع  وترى الباحثتان أن حاجة املؤسسات عامة والتر 

 .ظل تزايد تغيرات الحاضر ومتطلبات املستقبل

 
ا
 : ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية   :ثانيا

النموذج املدارس تم تقديم  النيوزيالندية ملدراء  القيادة  املهنية من وزارة    Kiwi Leadership for Principalsضمن مبادرة  للقيادة  كدعم رئيس ي 

من والعليا  املتوسطة  للقيادات  االقتصادية٢٠٠٨عام    ذالتعليم  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  لتوصيات   
ً
واستجابة  . (OECD)  القيادة بتحسين 

الثر ع أكبر   على التجارب   ؤه وتم إثرا   ب.لى تعلم الطال املدرسية، وتوضيح العناصر واملمارسات الرئيسية التي لها 
ً
بسلسلة من دراسات الحالة، استنادا

 العملية، والتعليمية، والدلة التنظيمية للقيادة من نيوزيلندا ودول العالم. 

 : ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية   أبعاد

 ملوقع    ين تكمن أبرز أدوار القادة التربوي
ً
تحسين نتائج التعلم لجميع الطالب، وتهيئة الظروف    :في(  ٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية )بالنموذج وفقا

 تط
ً
وير القيادات لعمليات التعليم والتعلم الفعال، وتطوير املدارس كمنظمات تعليمية، وإجراء اتصاالت وبناء شبكة عالقات في الداخل الخارج، وأخيرا

املجاالت  العالقات نقطة محورية في تحقيق فعالية كافة  )  .املستقبلية. وتمثل  الشكل  النموذج،١ويوضح  أبعاد  ُبعد    (  الحالية على  الدراسة  وقد ركزت 

والعالقات. والشراكات  والنظمة،  التدريس،  أصول  وعلم  الثقافة،  يشمل  الذي  التعليم   املمارسات  وزارة  وتطلعات  التربوي  للواقع  ملناسبتها   
ً
نظرا

واالبتكار   لإلبداع  املحفزة  التعليمية  البيئة  بتحسين  املدرسةالسعودية  لقائد  الوظيفي  الوصف  مع  ولتوافقها  التعليم    باملدارس،  وزارة  أوردته  الذي 

العام التعليم  ملدارس  التنظيمي  الدليل  الثالث من  اإلصدار  في  و (١٤٤٠)  باململكة  املدارسصالحيات  ال،  لقادة  التعليم،  املمنوحة  وكونها ،  (١٤٣٧)وزارة 

 كما يلي:وذلك ع أهداف الدراسة، الذي يتفق م العملي تركز على جانب املمارسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELMالنموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  (: 1شكل )

 

 املمارسة:  مجالت

 : (٢٠١٩وزارة التعليم النيوزيالندية، ) ما يلي وتشترك جميعها في الهدف وهو دعم تعلم جميع الطالب، وتشمل

 : Cultureالثقافة   .1

دور   املدارس  في مجاالت مسؤوليتهم  لقادة  الثقافة  انعكاس هذه  وفي ضمان  إيجابية وشاملة،  متكاملة  ثقافة مدرسية  ببناء  املساهمة  في  رئيس ي 

للجمي والتعلم  التعليم  تحسين  في  الثقافة  وإدراكهم لهمية  والثقافي،  العرقي  للتنوع  تقديرهم  إظهار  ذلك عليهم  ولتحقيق  للقادة من   ع،الخاصة.  فالبد 

 :ياملساهمة ف

 ضمان شمولية املمارسات التعليمية، واالعتراف بلغة وهوية وثقافة الطالب وأسرهم.  •

 وتنفيذ الهداف والرؤية املشتركة.  ، املشاركة بنشاط في تطوير •

 تسمح للمعلمين والطالب بالتركيز على التعليم والتعلم.  •
ً
 ضمان بيئة آمنة ومنظمة جيدا

 دعم تطوير املمارسات والتوقعات بحصول جميع الطالب على تجارب تعلم ناجحة. •

 ودعم التقدم والنجاح.  ،تعزيز ممارسات العمل الجماعي وتقدير قيمتها •
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 : Pedagogyعلم أصول التدريس   .2

املنهي واإلجراءات التي تعزز جودة التعلم. فالقادة هم املفتاح لتحسين جودة تعلم الطالب بمساهمتهم في: نمذجة املمارسات التربوية التطوير ويعني 

نظريو الفعالة،   ومواكبة  وقيادته  املنهي  التطوير  في  والتعلم،    اتاالنخراط  ومراجعتهاو التعليم  وتطويرها  املناهج  تخطيط  في مشاركتهم    بجانب  .قيادة 

 .التدريس القائم على االستقصاء ، باإلضافة إلى تفعيللممارسات التربوية بتفعيل املناقشات الجماعيةل التغييرات الساسية

 :  Systemsاألنظمة   .3

والتعلم   والتعليم  العمل  من  والطالب  املوظفين  تمكن  التي  والظروف  النظمة  إنشاء  في  الكبر  املسؤولية  القادة  مما  بفعاليةيتحمل  على  ،  يؤكد 

املمارسات.   وتصميم  القرار  لعمليات صنع  اليومية  املدرسية  املوظفين، اإلدارة  املوارد، وتعيينات  كالتخطيط، وتوفير  املختلفة  بالنظمة  االهتمام  ويعد 

املدرسية الحداث  وإدارة  الزمني،  والجدول  املد من    وامليزانية،  واالستراتيجية إلدارة  العامة  بالتقييم سار الوظائف   
ً
أكاديميا الطالب  متابعة  إلى   

ً
إضافة  .

 
ُ
لتحسين  عن قصد    مةمصوجمع الدلة وتحليل البيانات، والرعاية واإلرشاد للطالب ودعم املوظفين، وبالتأكيد استخدام التقنيات والدوات "الذكية" امل

 .جودة العمل

 :  Partnerships and networks عالقاتالشراكات وال .4

   عالقاتالقادة في مجموعة من اليشارك  
ً
والتي تتيح لهم    ،، هم جزء من شبكة القيادة املدرسية والنقابات والهيئاتالداخلية والخارجية. فداخليا

املوا  بين  والتنسيق  القضايا  والطالبالتعليمية  واملستويات  ردمعالجة  املعلم  تعلم  تدعم  وممارسات  عالقات  إلقامة  فرًصا  توفر  كما  ال   .،   قات عالأما 

املجتمع ككل ليشمل  فيها  القادة  دور  فيمتد  التحديات.    ،الخارجية  ومناقشة  الفكار  لتبادل  املدارس  عبر  ومقدمي فوالتواصل  المور  أولياء  مع  العمل 

 ة.ئد اإليجابييوسع من الفوا ، مما خارجية، بما في ذلك وسائل اإلعالم املحليةال عالقاتاللوضع توقعات مشتركة للطالب وتطوير يمهد الرعاية 

 الدراسات السابقة:

 : قدملأل حدثمرتبة من ال التي تناولت تطوير أداء قادة املدارس الجنبية ثم يعرض هذا الجزء أهم الدراسات العربية 

 الدراسات العربية:

املدرس ي من    (2020دراسة الغامدي ) • بالداء  الباحة وعالقتها  املستقبل في مدارس منطقة  التعرف على درجة توافر مقومات مدرسة  إلى  هدفت 

االرتباطي، الوصفي  املنهج  الدراسة استخدم  أهداف  املعلمات، ولتحقيق  الراسة على عين  وجهة نظر  )  ةوطبقت  بمدارس   ( معلمة٣٤٨مكونة من 

الباحة.   بمنطقة  العام  االستبانةالتعليم  في  املعلومات  جمع  أداة  الو   .وتمثلت  أهم  الدراسة؛  نتائج  من  أظهرتها  مقومات  التي  توافر  درجة  جاءت 

املستقبل بدرجة  )معلمة مدرسة  املعلمات بدرجة متوسطة، واملجاالت مرتبة كالتالي:  الباحة من وجهة نظر  املستقبل في مدارس منطقة  مدرسة 

 متوسطة. بدرجة متوسطة، قيادة مدرسة املستقبل بدرجة متوسطة( وجاء الداء املدرس ي 

إلى  (2017دراسة آل سليمان والحبيب ) • املدرسية   هدفت  القيادة  املدرسية في ضوء معايير جودة  القيادات  أداء  التعرف على متطلبات تطوير 

املنهج الباحثان  واستخدم  السعودية،  العربية  باململكة  التعليم  تقويم  و وصفيال  لهيئة  االستبانة على،  بقت 
ُ
( ٢٨٠)من  املكونة  الدراسة    عينة  ط

الحكوميمدارس  من  معلم  (  ٤٠٠)و  ،ئدقا العام  الرياض  التعليم  بأن هناك موافقة بدرجة متوسطة  .بمدينة  النتائج  أهم  على متطلبات   وجاءت 

باملدرسة نحو  التي تتجه  النشطة والساليب والدوات  أهمها دعم  املدرسية، ومن  القيادات  أداء  والتحسين، ونشر ثقافة تطوير  التطوير    تطوير 

 العاملين وظيفي وتبني السياسات املرنة القائمة على تفويض الصالحيات لتمكينالداء املدرس ي وتقويمه، 
ً
 . ا

تحديد أهم الكفايات الالزمة ملديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت للعمل القيادي التربوي من وجهة نظر  لهدفت  و   (201٦القطان )دراسة   •

وتحديد أهم الوسائل التي يمكن من خاللها تنمية الكفايات   ،بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالطالبات املعلمات بكلية التربية الساسية 

 طالبات املعلمات املقيدات في السنة الرابعةن المة الدراسة  عين  على  ستبانةاال   تطبيق، بفاعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي  .القيادية

: أن درجة املوافقة على الكفايات الالزمة ملديري مدارس التعليم العام للعمل القيادي التربوي مرتفعة؛  يهتوصلت الدراسة إلمما . و (٣٣٨وعددهم )

 ."كفايات التعاون مع املجتمع املحلي"ف  ،"الكفايات الساسية"ثم  ،الكفايات الشخصية الذاتية"" فق الترتيبو 

• ( وشطناوي  العمري     والتي  (2013دراسة 
ً
حديثا املعينين  املديرين  تواجه  التي  والفنية  اإلدارية  الصعوبات  تحديد  إلى  الدراسة  بمدارس   هدفت 

التغلب عليها من وجهة نظرهم. الباحة وسبل  املسحي  واتبعت  منطقة  املعينين  .املنهج  املديرين  السنوات    وتكون مجتمعها من جميع  حديثا خالل 

والبالغ   الخيرة  )الثالث   مدير (  ۱۹۲عددهم 
ً
و ا االستبانة.  نتائجها عن   .الداة   مثلت  أبرز  املديرين  احتالل    وكشفت  تواجه  التي  اإلدارية  الصعوبات 

 املعينين حديث
ً
اتضح  كما    بدرجة كبيرة.  ها سبل عالج  ودرجة درجة الصعوبات الفنية متوسطة، وجاءت الصعوبات ككل    كبيرة؛ بينما كانت  درجة  ا

 ملتغير عدد سنوات الخبرة لصالح فئة الخبرة القل   وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية في تقدير املديرين للصعوبات الفنية والصعوبات ككل تبعا

 .سنوات ٥من 
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الجدد على   تساعد املديرين استراتيجيةوالتي هدفت إلى التعرف على مفهوم ثقافة املؤسسة التربوية وأهمية فهمها، وبناء   (2010دراسة املنقاش ) •

ن البحاث النظرية  بتحليل عدد موتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي،    .ي اإلدار على العمل    ذلكوأثر    قها،على كيفية تطبي  ، والتعرفرهاتغيي

والبحاث امليدانية ودراسة الحاالت، ونظريات الثقافة، وعدد من نماذج ومتطلبات تغيير الثقافة.    ملدير الجديد وثقافة املؤسسة،والدبيات عن ا 

املدير تسهل على    ، كونهالتغيير ثقافة املؤسسة التربوية إلى الثقافة اإليجابية الثر الكبير في نجاح العمل اإلداري   أن  أبرز نتائج الدراسة  أظهرتو 

  ن يسودها روح الفريق والتعاو   ،ةكمتماس  ة وحد  املؤسسة  وتجعلبعض    عم  الفراد  طحيث ترب  ،آتمشاكل أو مفاج  ن دو   املؤسسة  ة ممارسة قياد

 من الخطوات ملساعدة اللتزام.ء وا والوال
ً
 املدير الجديد في تغيير ثقافة املؤسسة التربوية.  وقد تم بناء تصور مقترح يضم عددا

 األجنبية: الدراسات 

ومناسيري  • ليبكي  ل  Manaseri &  Lipke   (2019)دراسة  هدفت  وتحليلوالتي  البيئات    نقد  في  القيادة  قضايا  حول  والتجريبية  النظرية  الدبيات 

تشابه  وخرجت الدراسة بنتائج من أبرزها  في عشر مجالت.    ٢٠١٨-٢٠١٣املنشورة بين  و   ،في الواليات املتحدة المريكية  الريفية واملناطق الحضرية

والريفية،   الحضرية  املناطق  في  التعليم  قادة  تواجه  التي  فيالتحديات  االختالف  من  ت.  لسبابا   بالرغم  وخصائص تشابه  كما  القيادة  ممارسات 

الشراكة بين املدرسة واملجتمع أكثر أهمية  تعد كما للفهم واالستجابات لسياق املجتمع. تكييف املمارسات التي تعود  مع إمكانية املدراء الناجحين؛

 
ً
وأخيًرا،    مؤخرا والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  املبادرات  للقادة برزت  لدعم  املنهي  والتطوير  املستمر  الدعم  إلى  القيادة    مجاالتفي    الحاجة 

 اإلدارة. و التعليمية 

لي  د • وكو راسة  العالقات  ل  وهدفت ,Hallinger, & Ko Li)2016(وهالينقر  على  دراسة  املدرسية  القيادة  خاللها  من  تؤثر  التي  املسارات  وتحديد 

كمي لتحليل تصورات  ال  م املنهجباستخدا وذلك    .في هونج كونج  ابتدائيةمدرسة    ٣٢والتعلم املنهي للمعلمين في    عمليات التعليم والتعلم الرئيسية

 لذلك  .املعلمين حول القيادة الرئيسية وظروف املدرسة الساسية
ُ
أشارت النتائج إلى  و  .(٩٧٠البالغ عددهم ) املعلمين تم جمعها من استبانةبقت ط

  أهمية توفر ظروفإلى  أشارت كذلك و ،  في تحسين التعلم املنهي للمعلمين لتعاون والثقة والتواصل ودعم الطالب واملواءمة في املدارس أثر أيًضالن أ 

   .في مكان العمل )مثل الثقة والتعاون والتواصل( إيجابية

أريش • مدارس  Irish )2014( دراسة  إلى  الفاشلة  املدارس  لتحويل  املدرسية  القيـادات  تمارسـها  التي  القيادية  الكفايات  وصف  إلى  هدفت  والتي 

ميشيغان والية  في  الحالة،    .ناجحة  دراسة  منهج  الباحث  من  واستخدم  الدراسـة  عينـة  مـديرين  وتكونـت  وثانويـةأربعـة  متوسـطة  تـم    ملـدارس 

القصدية بالطريقة  أن    .اختيـارهم  إلى  نتائجهـا  بعـض  العملوتوصـلت  في  الجــودة  التعليميتطبيــق  الســتخدام    ،ةية  املعلمــين  ومتابعة  ودعــم 

استخدام أساليب االتصال كذلك    ومن الكفايات القيادية الساسية لنجـاح املدرسـة  .ةياديات القيأهـم الكفامن  استراتيجيات تدريس فعالة يعد  

 راد املدرسة.الفعالة مع املجتمع املدرس ي، وإشراك املعلمين في وضع الخطط املدرسية، وتفعيل التعـاون بين أف

Spillane & Leeسبيلين وليي  دراسة   • إلى    (2014)    تطبيق وتم  .  ن استكشاف مشكالت املمارسة التي واجهها مديرو املدارس املبتدئو والتي هدفت 

االستبانات واملقابالت، ودراسات حالة لثالث مدارس.   استخدامب  ،شيكاغوالعامة ب  بتدائيةلمدارس اال لمدير  (  ١٧)من    ةعلى عين   ختلطامل  املنهج

 ممارستهمحداثة  عن مدارسهم و   املةكباملسؤولية ال   هم شعور   نتيجة"صدمة الواقع"  تعرض مديري املدارس املبتدئين ل  عن  النتائج:  وكشفت أبرز 

ظروف انتقال  طبيعة و   ساهمت  . في حينانية التنبؤ بهاإمك، وعدم  ها، وتنوعامحجم امله  : ثالث مشكالت أساسية للممارسة  وجود كما بينت    .للمهنة

 .  م هتشكالت التي واجهاملمستوى  زيادة أو  بتخفيف املبتدئين إلى اإلدارة إما

بجنوب أفريقيا   في ناميبيااملستجدين  ستكشاف املشاكل الرئيسية التي تواجه مديري املدارس  والهادفة ال   Mushaandja(2013)دراسة موشانديا •

ملدارس ابتدائية، وأربعة محاضرين من جامعة ناميبيا؛ ن  العينة من خمسة مديري  وتألفتالنوعي.    نهج. استخدمت الدراسة امليهالتغلب علا   طرق و 

  شملت  الدوات من  مزيًجا  تم استخدامن. لمديرين املستجديلتعريف وال  اإلعداد  برامجمن املشاركين ببوزارة التعليم وأربعة من املطورين املحترفين 

واملالحظا الوثائقي  والتحليل  أن    ووضحت  .تاملقابالت  ا النتائج  الصعوبات  واجهت  أهم  املستجدين  لتي  فياملديرين  البشرية  إدارة    كانت  املوارد 

ال  واملوظفين.  طالب  وقيادة 
ً
الشخصية  إلى    إضافة العالقات  وإدارة  واملجتمع،  املدرسة  في  العالقات  ا إدارة  والمع  تنسيق وكذلك    ،طالبملعلمين 

 .  وتنظيم التطوير املنهي للموظفين

   السابقة:التعليق على الدراسات 

إدارة التعليم العام بصفة  ويمكن تصنيف الدراسات    .يتبين من خالل القراءة التحليلية للدراسات السابقة أن جميعها دراسات حديثة في مجال 

تقويم التعليم كما في دراسة تطوير القادة من عدة منطلقات كالكفايات القيادية، ومعايير جودة القيادة املدرسية لهيئة  إحداهما    تلفئتين تناولعامة  

( والحبيب  سليمان  املبتدئ٢٠١٧آل  املدارس  قادة  تواجه  التي  واملشاكل  الصعوبات  الخرى  تناولت  بينما  موشاندياي(،  كدراسة  تتشابه  و .  (٢٠١٣)   ن 

الحالية   الدراسات  الدراسة  كافة  قادة مع  تطوير  على  تركيزها  استهدافكما  ،  عام  بشكل  املدارس  في  في  خاص    تتشابه  بشكل  بعضها املستجدين  مع 

)دراسة  ك الحالية  تشابهتوقد  .  (٢٠١٠املنقاش  )كذلك    الدراسة  وشطناوي  العمري  دراسة  املسحي٢٠١٣مع  املنهج  باتباع  سبيلين  (  دراسة  ومع   ،

الدراساتعينة  الوتباينت  في تطبيق االستبانة واملقابلة.    (٢٠١٤)وليي  لهدافها  بين 
ً
إن  تضمنتقد  ف  ،وفقا إال  الغالب  املدارس في  الغامدي دراسة    قادة 
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  كما يتضح تنوع املناهج البحثية لتشمل الوصفي  .الطالبات املعلمات( على  ٢٠١٦القطان )و   ،املعلمين  علىاقتصرت    (٢٠١٦)  لي وهالينقر وكو( و ٢٠٢٠)

 ودراسة الحالة كدراسة أريش  (،٢٠١٩)  وليبكي ومناسيري ؛  (٢٠١٠كما في دراسة املنقاش )  والتحليلي؛  الحصر الشاملو االرتباطي؛  و املسحي؛    بأساليبه

وليي  واملختلطالنوعي؛    واملنهج(  ٢٠١٤) سبيلين  االستبانةال تنوعت  و (.  ٢٠١٤)  كدراسة  بين  ما  لذلك   
ً
وفقا في    دوات  وشطناوي   دراسةكما  العمري 

و لةاملقابو   نةكاالستباالدوات    من  زيجاملو ،  (٢٠١٣) فياملالحظات  إضافة  ،  كما  الحالة  ودراسات  الوثائقي  موشانديا  والتحليل  وتتفرد    (.٢٠١٣)  دراسة 

التربوية   للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  في ضوء  املستجدين  املدارس  قادة  تطوير  بتناول  الحالية  املتعلقة و   .ELMالدراسة  الدراسات  أن غالبية  يظهر 

باللغ املستجدين  نقص  بالقادة  لوجود   
ً
نظرا اإلنجليزية  الباحث-ة  علم  حد  الحالية.  -تينعلى  الدراسة  مكانة  يعزز  مما  العربية  الدراسات  تمت   في  وقد 

النظري  إعداد اإلطار  السابقة في  الدراسات  الدراسة  االستفادة من  أداتي  الحالية لتحليل  وتصميم  الدراسة  بنتائج  إليها  التي توصلت  النتائج  ، ومقارنة 

  .ودعم نتائج البحث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 ت. يعرض هذا الجزء منهج الدراسة، واملجتمع، والعينة، وأدوات الدراسة والصدق والثبات، والساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانا

 منهج الدراسة:

 من مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها؛ في التعرف على املمارسات الجيدة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية في النموذج ال
ً
نيوزيالندي انطالقا

التربوية   الداعمة(ELM)للقيادة  املمارسات  النموذج، وكذلك تحديد متطلبات ومعوقات تطبيق  القادة في ضوء  أداء  أداءهم؛ تم  لتطوي ، وبيان واقع  ر 

بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث   (٢٠١٢)  استخدام املنهج الوصفي املسحي. والذي عرفه العساف

(. ١٧٩صاملقارنة" ) أو عينة كبيرة منه، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى العالقة أو

 وحاولت الباحثتان من خالله مسح آراء ذوي العالقة باملشكلة وتحليلها.  

 مجتمع الدراسة:

، ومشرفي القيادة املدرسية، وقادة املدارس ن: الولى قادة املدارس الحكومية املستجدي)بنين/بنات(  يتكون مجتمع الدراسة الحالية من ثالث فئات

 . حل الدراسية )االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية( من مدارس البنين والبنات، بمدينة الرياضللمرا  الحكومية الخبراء

 عينة الدراسة: 

 لقلة عددهم، و٪  ٢٩بنسبة  تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة  
ً
لإلجابة    ٪ من املشرفين،٣٣من القادة املستجدين نظرا

. كما في الجدول التالي: على االستبانة، حيث تم حصر 
ً
 أفراد املجتمع ثم اختيار عينة من فئتي القادة املستجدين واملشرفين عشوائيا

 مجموع الستبانات املرسلة والعائدة ونسبتها  :(1جدول )

 

 الفئة 

 

 عدد املجتمع 

 

 عدد العينة 

نسبة العينة  

 للمجتمع 

االستبانات  

 املوزعة 

االستبانات  

 العائدة

نسبة العائد إلى  

 املوزع 

االستبانات  

الصالحة  

 للتحليل 

٪ ٩٣ ١٥٧ ١٦٨ ٪ ٢٩ ١٦٨ ٥٦٢ القادة املستجدين  ١٥٧ 

٪ ٩٥ ٣٨ ٤٠ ٪ ٣٣ ٤٠ ١٢٠ مشرفي القيادة املدرسية   ٣٨ 

 ١٩٥ - ١٩٥ ٢٠٤ - ٢٠٤ ٦٨٢ املجموع 

 ( ٣٥٥( من مجموع )٤٦) وبلغ عددهم ، القيادة ممن تجاوزت خبرتهم عشر سنوات في بسيطة  عشوائية عينة وبالنسبة للقادة الخبراء فقد تم اختيار

 لحدث إحصائية من  ٪،  ١٢بنسبة  
ً
٪  ٥٦شكل الذكور منهم نسبة    ،(٢٠١٩)التقرير السنوي لوزارة التعليم،  بمنطقة الرياض  إدارة اإلشراف التربوي وفقا

 (. ٢٠٪ بعدد )٤٣(، واإلناث نسبة ٢٦بعدد )

 ملتغيرات 
ا
 الدراسة:خصائص أفراد العينة تبعا

ال التالية:  املتغيرات  الولى )االستبانة(  الدراسة  أداة  الحالي،  و ،  نوعتناولت  التالي و العمل  الجدول  املدرسية. ويوضح  القيادة  الخبرة في  عدد سنوات 

 له
ً
 . اعدد أفراد العينة وفقا

 ملتغيرات أفراد الدراسة :(2جدول )
ا
 عدد أفراد العينة وفقا

 النسب املئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة  النسب املئوية  التكرار  العمل الحالي  املئوية النسب   التكرار  النوع

 ٪ ٧,٢٦ ٥٢ سنوات  ٥أقل من  ٪ ٥,٨٠ ١٥٧ قائد/ة ٪ ٢,٤٨ ٩٤ ذكر

ـــــة ٪ ٨,٥١ ١٠١ أنثى   ٪ ١,٤٥ ٨٨ سنوات   ١٠و  ٥بين  ٪ ٥,١٩ ٣٨ مشرف/ـ

 ٪ ٢,٢٨ ٥٥ سنوات ١٠أكثر من  ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع  ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع 

 ٪ ١٠٠ ١٩٥ املجموع       



 بخاري &  املنقاش                                                           ....تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي 

 278-258، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 ٢٦٦ 

 

 صدق والثبات:وال أداتا الدراسة

 ، وهما االستبانة واملقابلة:كما تؤكد الدبيات التربوية الدراسة لتحقيق أهدافها عينة تم تصميم أداتين لجمع بيانات الدراسة وتطبيقها على أفراد

وتكونت   الستبانة: • السابقة.  والدراسات  النظري  الدب  من  باالستفادة  تصميمها  وتم  الدراسة.  أسئلة  من  والثالث  الثاني  السؤال  عن  لإلجابة 

، والعمل الحالي، وعدد سنوات الخبرة. أما القسم الثاني فتناول نوعاالستبانة من قسمين رئيسيين: شمل الول البيانات الولية للمستجيبين وهي: ال

أداء  محا املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  قادة  ور االستبانة وهي: واقع  وشمل    )ELM(املدارس الحكومية 

الثقافة، وعلم أصول التدريس، والنظمة، والشراكات والشبكات. وتمثل املحور الثاني في تحديد متطلبات تطبيق    مجاالت( عبارة مقسمة على  ١٦)

( املمارسات وشمل  م مقياس  ١١تلك  واسُتخدِّ اآلتية:( عبارة.  الدرجات  وفق  الرباعي  أهمية منخفضة، غير  ليكرت  أهمية متوسطة،  أهمية عالية، 

 . مهم 

 (٨)  ين لالستبانة بعرضها على عدد من أساتذة اإلدارة التربوية بالجامعات، ومشرفي القيادة املدرسية والبالغ عددهم صدق املحكمتم التأكد من  

العبارات. لبعض  وتعديل  وحذف  إضافة  من  املناسبة  التعديالت  إجراء  تم  آرائهم  ضوء  وفي  من  و   محكمين،  التأكد  االستبانة البعد  تطبيق  تم  صدق 

االرتباط "بيرسون" بين درجة كل عبارة من   ، وحساب معامل 
ً
الداخلي الميدانيا االتساق  العبارة ملعرفة  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  عبارات 

 :كما يلي

 معامالت الرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  :(3جدول )

 املحور الثاني  املحور الول 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

معامل االرتباط   رقم العبارة 

 باملحور 

٦٤٦,٠ ٧ **٥٤٨,٠ ١ **٧١٣,٠ ٩ **٦٤٢,٠ ١** 

٦٧٣,٠ ٨ **٦٠٤,٠ ٢ **٦٩٣,٠ ١٠ **٥٢٣,٠ ٢** 

٧٦٠,٠ ٩ **٦٣٢,٠ ٣ **٦٠٧,٠ ١١ **٧٦٥,٠ ٣** 

٧٤٦,٠ ١٠ **٦٧٥,٠ ٤ **٦٥٣,٠ ١٢ **٥٧٩,٠ ٤** 

٦٥٣,٠ ١١ **٦٥٤,٠ ٥ **٦٨٨,٠ ١٣ **٦٨٨,٠ ٥** 

٦٤١,٠ ٦ **٦٩٣,٠ ١٤ **٦١٣,٠ ٦**   

٥٢٥,٠ ١٥ **٦٢٣,٠ ٧**     

٦٣٧,٠ ١٦ **٥٣٥,٠ ٨**     

 فأقل  ٠١,٠دال عند مستوى 

 فأقل، مما يدل على  ٠١,٠عند مستوى الداللة    موجبة ودالةويتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع مجالها  

عدت لقياسه
ُ
كرونباخ(، وتطبيقه على وللتأكد من ثبات االستبانة تم استخدام )معامل ألفا  .صدق االتساق الداخلي بين العبارات، ومناسبتها لقياس ما أ

 عينة الدراسة كاملة. 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة :(4جدول )
 معامل الثبات  عدد الفقرات محاور االستبانة 

 **٩٤٥,٠ ١٦ املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية قادة واقع أداء 

 **٨٨٢,٠ ١١ النموذج املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوءقادة لتطوير أداء  متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة

 **٨٥٨,٠ ٢٧ الثبات العام

مرتفعة يمكن االعتماد عليها في أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات ، يدل على عال  ( وهو معدل ثبات ٨٥٨,٠) ويتضح أن معامل الثبات العام لألداة بلغ

 . التطبيق امليداني

لتطوير أداء قادة  للوقوف على وجهة نظر الفئة املستهدفة من قادة املدارس الخبراء حول املعوقات التي تحد من تطبيق املمارسات الداعمةاملقابلة:  •

وتم عرضها على    ،، ُصممت مقابلة شبه مقننة(ELM)املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  

 ، وتم العمل بالتعديالت املقترحة.  املحكمين للتأكد من قدرتها على اإلجابة عن سؤال الدراسة

 لدراسة:إجراءات تطبيق أدوات ا

 :مرت الدراسة بعدة خطوات لتحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤالتها، حيث قامت الباحثتان باإلجراءات التالية

 ن في توزيع وتطبيق الدوات على أفراد عينة الدراسة. يالحصول على الخطابات الالزمة لتسهيل مهمة الباحثت •

وا  • الورقية،  النسخ  باستخدام  االستبانات  توزيع  البريدمتابعة  إرساله على  تم  إلكتروني  رابط  الصالح اللكترونية عبر  لتحديد  العائد  ثم مراجعة   ،

 للتحليل.
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القائدات • مع  الشخصية  املقابالت  مواعيد  وتحديد  البريد،  أو  الهاتفي  االتصال  طريق  عن  املقابلين  مع  القادة الخبيرات  التنسيق  مع  والهاتفية   ، 

 . الخبراء

مجاالت    ثالثةتلخيص البيانات وتبويبها وتصنيفها ضمن  ، ثم  املقاَبلين بعد استئذانهم في ذلك، ورصد اإلجابات في دليل املقابلةتسجيل املحادثة مع   •

 ، وتم حساب تكراراتها ونسبها املئوية.املعوقات التنظيمية، والبشرية واملاديةتتعلق ب

كما يتضح ، تم استخدام معادلة الوزن النسبي الفارق لتحليل استجابات أفراد العينة،  أهمية محتوى العباراتولتحديد معيار الحكم على درجة   •

 : التاليالجدول  من

افقة ومتوسطاتها الحسابية :(5جدول )  فئات درجات املو

 ٤ ٣ ٢ ١ الدرجة 

 عالية أهمية  متوسطة أهمية  منخفضة أهمية  هم غير م سلم اإلجابة 

 ٤ - ٣.٢٦ ٣.٢٥ -٢.٥١ ٢.٥٠ -١.٧٦ ١.٧٥ -١ معيار الحكم )املتوسط الحسابي( 

 ؟ (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية ما املمارسات الجيدة لتطوير أداء قاإجابة السؤال األول: 

،  (ELM)دة املدارس الحكومية في النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية  للممارسات الجيدة لتطوير أداء قا  تم استعراض اإلطار النظري للدراسة 

لوقد   يهدف  الذي  املمارسات  ُبعد  على  الدراسة  الطالبدعم  ركزت  جميع  والنظمة،   تعلم  التدريس،  أصول  وعلم  الثقافة،  هي  أبعاد  أربعة  ويشمل 

 خصائصها:  والتي جاء من أبرز  والشراكات والعالقات

 يؤدي قادة املدارس دور  •
ً
 رئيس  ا

ً
في بناء ثقافة مدرسية متكاملة إيجابية وشاملة، وفي ضمان انعكاس هذه الثقافة في مجاالت مسؤوليتهم الخاصة.    يا

آمنة ومنظمة، ودعم تطوي بيئة  الطالب وأسرهم، وضمان  بثقافة  التعليمية، واالعتراف  املمارسات  املساهمة في ضمان شمولية  للقادة من  ر  البد 

 ممارسات العمل الجماعي.  املمارسات والتوقعات، وتعزيز

ي التطوير  يهتم علم أصول التدريس بالتطوير املنهي واإلجراءات التي تعزز جودة التعلم، من خالل نمذجة املمارسات التربوية الفعالة، واالنخراط ف •

   .املنهي وقيادته ومواكبة نظريات التعليم والتعلم، وقيادة تخطيط الهداف املستقبلية واملناهج

نات  لقادة املسؤولية الكبر في إنشاء النظمة والظروف التي تيهئ ظروف العمل والتعليم والتعلم بفعالية كالتخطيط، وتوفير املوارد، وتعيييتحمل ا  •

التقنيات   التعليمية، واستخدام  املخرجات  إلى متابعة مستوى   
ً
املدرسية. إضافة الزمني، وإدارة الحداث  لدوات وا املوظفين، وامليزانية، والجدول 

 "الذكية" لتحسين جودة العمل.

املدرسية والنقابات والهيئات.   • القيادة  ، هم جزء من شبكة 
ً
الداخلية والخارجية. فداخليا العملية  العالقات  القادة في مجموعة من  بينما ينخرط 

 ليشمل املجتمع ككل، والتواصل عبر املدارس لتبادل الفكار ومناقشة الت
ً
 حديات.  يمتد دور القادة خارجيا

اقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوي إجابة السؤال الثاني:   ؟ ةما و

حساب املتوسط  ، تم (ELM)لتحديد واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية 

 كما يلي:  ،الحسابي لهذه البعاد

اقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في ضوء النموذج   الدراسة  عينة استجابات أفراد :(٦) جدول   على و

درجة   قائد/ة البعد  م 

افقة   املو

درجة   مشرف/ة 

افقة   املو

 درجة الكلي 

افقة   املو

 

 الرتبة

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

 ١ متوسطة  ٠.٣٠٤ ٢.٥٨ متوسطة  ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ متوسطة  ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ الشراكات والعالقات  ٤

 ٢ متوسطة  ٠.٣٣٨ ٢.٥٢ متوسطة  ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ منخفضة  ٠.٣١١ ٢.٤٦ علم أصول التدريس  ٢

 ٣ منخفضة  ٠.٣٥٠ ٢.٤٩ متوسطة  ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ منخفضة  ٠.٣١٢ ٢.٤٢ الثقافة ١

 ٤ منخفضة  ٠.٣٥٥ ٢.٤٧ متوسطة  ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ منخفضة  ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ النظمة  ٣

واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين في  

 ضوء النموذج النيوزيالندي 

 - متوسطة  ٠.٢١٢ ٢.٥٢ متوسطة  ٠.٢٠٧ ٢.٧٨ منخفضة  ٠.١٥٧ ٢.٤٥

املستجدين في ضوء الحكومية  املدارس  أداء قادة  الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع  أفراد عينة  أن  أعاله  املوضحة  النتائج    يتضح من 

واقع الداء واالستفادة من تطبيق أبعاد النموذج بما  رفع مستوى ويمكن تفسير ذلك بوجود حاجة لتبني النموذج لإلسهام في ، (٢.٥٢بمتوسط )ج النموذ

في ُبعد   واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين  أهمية ضمن  بعادالأبرز    تمثلتو . ومالئمة الظروف الحالية لذلك  ،يحسن من مستويات اإلنتاجية

التدريس بمتوسط )٢.٥٨)  والعالقات بمتوسط  الشراكات ُبعد علم أصول  يليها  الثقافة بمتوسط ٢.٥٢(،  ُبعد  يليها  النظمة ٢.٤٩)  (،  ُبعد   جاء 
ً
(، وأخيرا

عود ويمكن مالحظة انخفاض درجات املوافقة فيما يخص القادة بشكل عام على كافة البعاد فيما عدا الشراكات والعالقات مما قد ي، (٢.٤٧بمتوسط )
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ة للموافقة. لحاجتهم ملتطلبات تطبيقها وحداثة توليهم املسؤوليات، بينما يحتمل أن تكون الخبرة التي صقلت فئة املشرف الداعي وراء الدرجة املتوسط

القادة   بواسطة  ،التعليمية  الشراكةالتواصل وتنويع أساليب  لتفعيل    ٢٠٣٠ضمن سعيها لتحقيق رؤية  توجه وزارة التعليم  ب  ويمكن تفسير ذلك الترتيب

يمثلون    املستجدين الوصلالذين  التنفيذي   حلقة  امليداني  والعمل  الوزارة  واستراتيجيات  توجهات  والشراكات    دعم   من خالل  ،بين   ، الهادفة العالقات 

أبنائهم   الهادف  ارتقاء""  هامنو  المور في عملية تعليم  أولياء  الربحي.    ،إلشراك  الخاص وغير  القطاع  ل  كماوالتعاون مع  الحاجة      ذلكبرزت 
ً
 كنتيجة مؤخرا

لدعم التعليم عن بعد   ذلكل  الحاجة  ؤكديمما  ،  تسريع إيجاد حلول بديلة للنظم التقليديةل  (١٩-لتغيير في ظروف التعليم بعد جائحة كورونا )كوفيدل

 . ( ١٤٤١)وزارة التعليم،  جاح منظومة التعليم املوحدة )مدرستي(وإن

ب  وفيما يخص الثانية  التدرياملرتبة  املدرس ي وحداثة ذلك  قد يعود    ؛سعلم أصول  التطوير  التدريس في  املباشر لعلم أصول  االرتباط والثر  لقوة 

تغيير أنماط وطرق التدريس التي تنتهجها الوزارة من خالل عدة مبادرات منها مبادرة التحول الرقمي  وهو ما يتفق مع. الدور عهد القادة املستجدين بذلك 

 . (١٤٣٩في التعليم )وزارة التعليم، 

لوحدة الثقافة في املدارس السعودية واملستمدة من ثقافة وزارة التعليم ومركزية   حصول بعدي الثقافة والنظمة على متوسط أقل وديع  بينما قد

يجعلها   قد  مما  املتبع.  اإلداري  والثقافةالنظام  واإلجراءات  النظمة  ووحدة  التعليم  نظام  ملركزية  اتباع   ،نتيجة  على  املدارس  وقائدات  قادة  وحرص 

  توجيهات إدارات التعليم والدلة التنظيمية واإلجرائية للعمل املدرس ي.

 وفيما يلي النتائج التفصيلية: 

 الُبعد األول: الثقافة:

اقع الدراسة حول عينة  استجابات أفراد  :(7)جدول   حسب متوسطات و
ا
افقةُبعد الثقافة مرتبة تنازليا  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  بة املو
رت

 ال

أهمية  أهمية عالية النسبة

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

    

عتمدة في   ٤
ُ
نشر وتأكيد الثقافة امل

 املجتمع املدرس ي الداخلي والخارجي 

 ١ متوسطة  ١.٠٥٨ ٣.٠٩ ٢٢ ١٥ ٤٧ ٧٣ ك  قائد/ة

 % ١٤.٠ ٩.٦ ٢٩.٩ ٤٦.٤ 

 عالية ٠.٧٩٧ ٣.٤٧ ٢ ١ ١٢ ٢٣ ك  مشرف/ة 

 % ٥.٣ ٢.٦ ٣١.٦ ٦٠.٥ 

 متوسطة  ١.٠٢٢ ٣.١٦ ٢٤ ١٦ ٥٩ ٩٦ ك  الكلي 

 % ١٢.٣ ٨.٢ ٣٠.٣ ٤٩.٢ 

وضع خطة إجرائية لتحسين أو تغيير   ٢

منسوبي  الثقافة املوجودة بالتعاون مع 

 املدرسة 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٩٦ ٢.٩٤ ١٦ ٢٠ ٧٩ ٤٢ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٥٠.٣ ٢٦.٨ 

 عالية ٠.٦٢٠ ٣.٣٢ ١ - ٢٣ ١٤ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ - ٦٠.٦ ٣٦.٨ 

 متوسطة  ٠.٨٦١ ٣.٠١ ٥٦ ١٠٢ ٢٠ ١٧ ك  الكلي 

 % ٢٨.٧ ٥٢.٣ ١٠.٣ ٨.٧ 

واملمارسات املهمة  التعريف بالقيم  ٣

 واملقبولة في الثقافة الجديدة 

 ٣ منخفضة  ٠.٨٦٣ ٢.١٣ ٣٠ ٩٥ ١٣ ١٩ ك  قائد/ة

 % ١٩.١ ٦٠.٥ ٨.٣ ١٢.١ 

 منخفضة  ١.٠٢٥ ٢.٢٤ ٩ ١٨ ٤ ٧ ك  مشرف/ة 

 % ٢٣.٧ ٤٧.٤ ١٠.٥ ١٨.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٩٥ ٢.١٥ ٣٩ ١١٣ ١٧ ٢٦ ك  الكلي 

 % ٢٠.٠ ٥٨.٠ ٨.٧ ١٣.٣ 

تحليل الثقافة الحالية بدراسة تاريخ   ١

 املدرسة وقيم ومعتقدات العاملين بها 

 ٤ غير مهم  ٠.٨٣٧ ١.٥٢ ١٠٢ ٣٨ ٨ ٩ ك  قائد/ة

 % ٦٥.٠ ٢٤.٢ ٥.١ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٨٣٤ ٢.١٨ ٨ ١٧ ١١ ٢ ك  مشرف/ة 

 % ٢١.١ ٤٤.٧ ٢٨.٩ ٥.٣ 

 غير مهم  ٠.٨٧٥ ١.٦٥ ١١٠ ٥٥ ١٩ ١١ ك  الكلي 

 % ٥٦.٥ ٢٨.٢ ٩.٧ ٥.٦ 

 منخفضة  ٠.٣١٢ ٢.٤٢ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ املتوسط العام ملشرف/ة 

 منخفضة  ٠.٣٥٠ ٢.٤٩ املتوسط العام  

( الجدول  في  النتائج  أهمية  (  ٧ويتضح من  بدرجة متوسطة على  الدراسة  أفراد عينة  فيموافقة  تتمثالن  )  عبارتين  ترتيبهما    ،(٢،  ٤رقم  تم  اللتين 

أفراد  حسب موافقة 
ً
بمتوسط  عينة  تنازليا بدرجة متوسطة  والحبيب (،  ٤من  ٣.١٦/٣.٠١)  الدراسة عليهما  سليمان  آل  دراسة  نتائج  مع  يتفق  ما  وهو 
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املدرس ي وتقويمه٢٠١٧) الداء  التي توصلت لنشر ثقافة تطوير   )( املنقاش  إلى ٢٠١٠، وكذلك دراسة  التربوية  املؤسسة  لتغيير ثقافة  أن  التي توصلت   )

اإلداري  العمل  الكبير في نجاح  الثر  اإليجابية  املدارس  باملشرفين/ات و ذلك باطالع  ويمكن تفسير  .  الثقافة  اعتماد  على  املستجدين  موافقة قادة  أهمية 

لتأسيس ثقافة عمل، وخطة  املدرس ي  املجتمع  التعليم ونشرها في  القيادية، تؤيد توجها  ثقافة مدرسية مستمدة من ثقافة وزارة  بناء رؤية   تهم  وتسهم في 

 . تسعى لتحقيق أهداف الوزارة وتحقيق أهداف املدرسة كوحدة تنظيمية  ،وفهم مشترك آلليات العمل

 الُبعد الثاني: علم أصول التدريس:

افقة عينة  استجابات أفراد  :(8جدول )  حسب متوسطات املو
ا
اقع ُبعد علم أصول التدريس مرتبة تنازليا  الدراسة حول و

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

التمكن من مهارات التقويم وبناء قدرات   ٧

 العاملين لتحسين مستويات الداء 

 ١ متوسطة  ٠.٩٨٣ ٣.٢٠ ١٣ ٢٤ ٣٩ ٨١ ك  قائد/ة

 % ٨.٣ ١٥.٣ ٢٤.٨ ٥١.٦ 

 عالية ٠.٥٠٧ ٣.٥٠ - - ١٩ ١٩ ك  مشرف/ة 

 % ٥٠.٠ ٥٠.٠ - - 

 عالية ٠.٩١٧ ٣.٢٦ ١٣ ٢٤ ٥٨ ١٠٠ ك  الكلي 

 % ٦.٧ ١٢.٣ ٢٩.٧ ٥١.٣ 

القدرة على وضع أهداف تطويرية، قائمة   ٨

 على الواقع، لداء املعلمين التدريس ي 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٦٣ ٢.٩٣ ١٤ ٢٢ ٨٢ ٣٩ ك  قائد/ة

 % ٨.٩ ١٤.٠ ٥٢.٣ ٢٤.٨ 

 عالية ٠.٥٤٧ ٣.٣٩ - ١ ٢١ ١٦ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٥٥.٣ ٤٢.١ - 

 متوسطة  ٠.٨٣١ ٣.٠٢ ١٤ ٢٣ ١٠٣ ٥٥ ك  الكلي 

 % ٧.٢ ١١.٨ ٥٢.٨ ٢٨.٢ 

املهارة في اإلشراف على برامج التطوير املنهي   ٦

 املستمر للمعلمين 

 ٣ منخفضة  ٠.٨٢٠ ١.٩٩ ٤٢ ٨٥ ١٩ ١١ ك  قائد/ة

 % ٢٦.٨ ٥٤.١ ١٢.١ ٧.٠ 

 منخفضة  ٠.٨٤٤ ٢.١٣ ٨ ٢٠ ٧ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢١.١ ٥٢.٦ ١٨.٤ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٨٢٥ ٢.٠٢ ٥٠ ١٠٥ ٢٦ ١٤ ك  الكلي 

 % ٢٥.٦ ٥٣.٩ ١٣.٣ ٧.٢ 

الدراية الكافية بتخصصات املعلمين   ٥

 املختلفة باملدرسة 

 ٤ منخفضة  ٠.٩٢٠ ١.٧١ ٨٥ ٤٢ ٢٠ ١٠ ك  قائد/ة

 % ٥٤.١ ٢٦.٨ ١٢.٧ ٦.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٥٤ ١.٩٧ ١١ ٢٠ ٤ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٥٢.٧ ١٠.٥ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٩١١ ١.٧٦ ٩٦ ٦٢ ٢٤ ١٣ ك  الكلي 

 % ٤٩.٢ ٣١.٨ ١٢.٣ ٦.٧ 

 منخفضة  ٠.٣١١ ٢.٤٦ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٣٨ ٢.٥٢ املتوسط العام  

)  أفراد عينةأن    (٨ويتضح من النتائج في الجدول ) أهمية واحدة تتمثل في العبارة رقم  . (٣.٢٦( بمتوسط )٧الدراسة موافقون بدرجة عالية على 

أن البعاد املتعددة للقيادة الرئيسية ساهمت بشكل كبير في التعلم املنهي للمعلمين. التي أظهرت    (٢٠١٦)   راسة لي وهالينقر وكودوهو ما يتفق مع نتائج  

الكفايات القيادية.  (٢٠١٤)دراسة أريش  وتتفق كذلك مع نتائج    التي توصـلت إلى أن دعــم املعلمــين الســتخدام استراتيجيات تدريس فعالة يعد من أهـم 

 المر الذي يمكن تفسيره بعمق إدراكتوافر مقومات قيادة مدرسة املستقبل بدرجة متوسطة.    فيها   جاء لتي  ا (  ٢٠٢٠ويختلف ذلك مع دراسة الغامدي )

القدرات وصقل املهارات واإلمكانيات البشرية لتحقيق الهداف، ومتابعة وتطوير الداء املدرس ي   أفراد عينة الدراسة للدور القيادي الساس ي في توجيه 

 لهادفة. من خالل آليات التقويم ا 

. (٣.٠٢( باملرتبــة الثانيــة بمتوســط )٨الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى أهميــة واحــدة تتمثــل فــي العبــارة رقــم )عينــة أن أفــراد  كــذلك كمــا يظهــر

تنظـــيم التطــوير املنهـــي  كانـــت فــي التـــي وضــحت أن أهـــم الصــعوبات التـــي واجهــت املـــديرين املســتجدين (٢٠١٣) موشــاندياوتختلــف هــذه النتيجـــة مــع دراســـة 

أهميــة قيــام القــادة بــالتخطيط واملتابعــة الســتمرارية تطــوير الداء التعليمــي ملواكبــة أحــدث املســتجدات، وتحســين آليــات بذلــك  بــررويمكــن أن يللمــوظفين. 

  ياجات املستفيدين )الطلبة، وأولياء المور، واملجتمع( املتغيرة بتغير الواقع واملتأثرة بالتطورات املحيطة.العمل في امليدان بما يتوافق مع احت
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 الُبعد الثالث: األنظمة:

اقععينة  استجابات أفراد  :(9)جدول  افقة الدراسة حول و  حسب متوسطات املو
ا
 ُبعد األنظمة مرتبة تنازليا

افقة درجة  التكرار  العبارات  م  املو املتوسط   

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

 غير مهم 

مهارة اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة   ١٠

 الحداث املدرسية 

 ١ متوسطة  ٠.٨٧٥ ٢.٩٠ ١٦ ٢٠ ٨٤ ٣٧ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٥٣.٥ ٢٣.٦ 

 عالية ٠.٦٢٧ ٣.٣٤ - ٣ ١٩ ١٦ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٥٠.٠ ٤٢.١ - 

 متوسطة  ٠.٨٤٩ ٢.٩٩ ١٦ ٢٣ ١٠٣ ٥٣ ك  الكلي 

 % ٨.٢ ١١.٨ ٥٢.٨ ٢٧.٢ 

االملام بكيفية تفعيل التقنية في إدارة العمل   ١٢

 املدرس ي 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٥٦ ٢.٨٥ ١٧ ٢٠ ٩٠ ٣٠ ك  قائد/ة

 % ١٠.٨ ١٢.٧ ٥٧.٤ ١٩.١ 

 عالية ٠.٩٧٨ ٣.٢٦ ٤ ٢ ١٢ ٢٠ ك  مشرف/ة 

 % ١٠.٥ ٥.٣ ٣١.٦ ٥٢.٦ 

 متوسطة  ٠.٨٩٤ ٢.٩٣ ٢١ ٢٢ ١٠٢ ٥٠ ك  الكلي 

 % ١٠.٨ ١١.٣ ٥٢.٣ ٢٥.٦ 

االتصال املستمر بموارد الدعم املعرفي التي   ١١

 تمكن من تحسين الداء اإلداري 

 ٣ منخفضة  ٠.٧٩٦ ١.٩٨ ٤١ ٨٨ ١٨ ١٠ ك  قائد/ة

 % ٢٦.١ ٥٦.٠ ١١.٥ ٦.٤ 

 متوسطة  ٠.٩٤٨ ٢.٥٨ ٥ ١٣ ١٣ ٧ ك  مشرف/ة 

 % ١٣.٢ ٣٤.٢ ٣٤.٢ ١٨.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٥٩ ٢.١٠ ٤٦ ١٠١ ٣١ ١٧ ك  الكلي 

 % ٢٣.٦ ٥١.٨ ١٥.٩ ٨.٧ 

مهارة التخطيط املدرس ي القائم على   ٩

املدرس ي واملحلي املشاركة مع املجتمع   

 ٤ منخفضة  ١.٠٨٠ ١.٧٩ ٩٠ ٣١ ١٥ ٢١ ك  قائد/ة

 % ٥٧.٣ ١٩.٧ ٩.٦ ١٣.٤ 

 منخفضة  ٠.٨٩٦ ٢.١٨ ٧ ٢٢ ٤ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ١٨.٤ ٥٧.٩ ١٠.٥ ١٣.٢ 

 منخفضة  ١.٠٥٦ ١.٨٧ ٩٧ ٥٣ ١٩ ٢٦ ك  الكلي 

 % ٤٩.٨ ٢٧.٢ ٩.٧ ١٣.٣ 

 منخفضة  ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ املتوسط العام ملشرف/ة 

 منخفضة  ٠.٣٥٥ ٢.٤٧ املتوسط العام  

( الجدول  في  النتائج  من  أهمية  (  ٩ويتضح  على  متوسطة  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  )  العبارتينأن  متوسطة   (١٢،  ١٠رقم   بدرجة 

التي وضحت أن أهم الصعوبات التي واجهت املديرين املستجدين كانت في   (٢٠١٣)   موشانديا وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  (.  ٢.٩٣/    ٢.٩٩بمتوسط )

ة العمل وتفعيل  ملا ينظمه املشرفون ويتلقاه قادة املدارس املستجدين بمدينة الرياض من تدريب على مهارات إدار   ذلكوقد يعود    .إدارة املوارد البشرية

    اعتمدته وزارة التعليم ، مما  التوجه نحو التقنية في التعليم كما إن    وحاجتهم للمزيد من الجهود في هذا املجال.  ،التقنية بدرجة متوسطة
ً
 كبديل مؤخرا

 . (١٤٤١( )وزارة التعليم، ١٩-بعد جائحة كورونا )كوفيد

 الُبعد الرابع: الشراكات والعالقات:

افقةعينة  استجابات أفراد  :(10جدول )  حسب متوسطات املو
ا
اقع ُبعد الشراكات والعالقات مرتبة تنازليا  الدراسة حول و

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

بة
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

غير 

 مهم 

تعزيز دور أولياء المور وتشجيعهم على املشاركة في   ١٥

 اتخاذ القرارات املتعلقة بتقويم العمل املدرس ي 

 ١ متوسطة  ١.٠٠٣ ٣.١٦ ١٦ ٢٠ ٤٤ ٧٧ ك  قائد/ة

 % ١٠.٢ ١٢.٧ ٢٨.٠ ٤٩.١ 

 عالية ٠.٥٥٢ ٣.٥٨ - ١ ١٤ ٢٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٣٦.٨ ٦٠.٦ - 

 متوسطة  ٠.٩٤٦ ٣.٢٤ ١٦ ٢١ ٥٨ ١٠٠ ك  الكلي 

 % ٨.٢ ١٠.٨ ٢٩.٧ ٥١.٣ 

إنشاء شبكات تعاون مع قادة املدارس الخرى لتبادل   ١٤

 الخبرات 

 ٢ متوسطة  ٠.٨٥٥ ٢.٨٩ ١٥ ٢٢ ٨٦ ٣٤ ك  قائد/ة

 % ٩.٦ ١٤.٠ ٥٤.٧ ٢١.٧ 
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 عالية ٠.٥١٥ ٣.٢٩ - ١ ٢٥ ١٢ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٦٥.٨ ٣١.٦ - 

 متوسطة  ٠.٨١٥ ٢.٩٦ ١٥ ٢٣ ١١١ ٤٦ ك  الكلي 

 % ٧.٧ ١١.٨ ٥٦.٩ ٢٣.٦ 

بناء شبكة عالقات داخلية قوية باملجتمع املدرس ي   ١٣

 تدعم ممارسات القيادة

 ٣ منخفضة  ٠.٩١٨ ٢.٠٥ ٤٣ ٨٢ ١٣ ١٩ ك  قائد/ة

 % ٢٧.٤ ٥٢.٢ ٨.٣ ١٢.١ 

 منخفضة  ٠.٩٦٣ ٢.١٣ ١٠ ١٨ ٥ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ٢٦.٣ ٤٧.٣ ١٣.٢ ١٣.٢ 

 منخفضة  ٠.٩٢٥ ٢.٠٧ ٥٣ ١٠٠ ١٨ ٢٤ ك  الكلي 

 % ٢٧.٢ ٥١.٣ ٩.٢ ١٢.٣ 

تفعيل اآلليات الالزمة للتعاون مع مؤسسات املجتمع   ١٦

 املحلي بما يسهم في تبادل الخدمات 

 ٤ منخفضة  ٠.٨٩٧ ٢.١٠ ٣٦ ٩٠ ١١ ٢٠ ك  قائد/ة

 % ٢٢.٩ ٥٧.٤ ٧.٠ ١٢.٧ 

 منخفضة  ٠.٨٨٢ ١.٩٢ ١٣ ١٨ ٤ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٣٤.٢ ٤٧.٤ ١٠.٥ ٧.٩ 

 منخفضة  ٠.٨٩٥ ٢.٠٦ ٤٩ ١٠٨ ١٥ ٢٣ ك  الكلي 

 % ٢٥.١ ٥٥.٤ ٧.٧ ١١.٨ 

 متوسطة  ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٠٤ ٢.٥٨ املتوسط العام  

،  (٢.٩٦/ ٣.٢٤( بمتوسط )١٤، ١٥ن رقم )يأن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على أهمية العبارت (١٠يتضح من النتائج في الجدول )

القطان )ختلف مع  يمما   املحليالتي جاءت فيها    (٢٠١٦دراسة  املجتمع  التعاون مع  ليبكي  ومع    ،بدرجة مرتفعة  كفايات  التي   (٢٠١٩)  ومناسيري دراسة 

لدع واملجتمع  املدرسة  بين  الشراكة  أهمية  والثقافية.  م أظهرت  واالجتماعية  االقتصادية  الحكومية   املبادرات  املدارس  قادة  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر 

دور القادة املحوري في دعم  يبرزمما    . ر لمو تفعيل دور أولياء ا وأهمية    ،توجهات وزارة التعليم الحديثةباملستجدين بمدينة الرياض لديهم العلم واإلدراك  

، وحاجة القادة املستجدين للشراكات الفاعلة مع أولياء المور والقادة لتنظي
ً
 م العمل. ومتابعة عمليات التدريس والتقويم بأسلوبه البديل مؤخرا

املاادارس الحكوميااة املسااتجدين بمدينااة الرياااض فااي ضااوء النمااوذج : ما متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قااادة لث إجابة السؤال الثا

 النيوزيالندي للقيادة التربوية؟

افقة امل الدراسة حول عينة  استجابات أفراد  :(11جدول )  حسب متوسطات املو
ا
 تطلبات مرتبة تنازليا

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  بة املو
رت

 ال

أهمية  النسبة

 عالية

أهمية 

 متوسطة 

أهمية   

 منخفضة

     غير مهم 

اعتماد حوافز تشجيعية للقادة املستجدين تتناسب   ١١

 مع التميز في مستويات الداء 

 ١ عالية ٠.٨٩٣ ٣.٣٢ ١٠ ١٥ ٤٦ ٨٦ ك  قائد/ة

 % ٦.٤ ٩.٦ ٢٩.٣ ٥٤.٧ 

 عالية ٠.٨٩٣ ٣.٥٠ ٣ ١ ٨ ٢٦ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٢.٦ ٢١.١ ٦٨.٤ 

 عالية ٠.٨٩٣ ٣.٣٦ ١٣ ١٦ ٥٤ ١١٢ ك  الكلي 

 % ٦.٧ ٨.٢ ٢٧.٧ ٥٧.٤ 

تعزيز مهارات القيادة التشاركية لدى القادة   ٤

 املستجدين وتنمية العمل بروح الفريق 

 ٢ عالية ٠.٩٥٠ ٣.٢٧ ١٤ ١٣ ٤٧ ٨٣ ك  قائد/ة

 % ٨.٩ ٨.٣ ٢٩.٩ ٥٢.٩ 

 عالية ٠.٧٠٨ ٣.٦٦ - ٥ ٣ ٣٠ ك  مشرف/ة 

 % ١٣.٢ ٧.٩ ٧٨.٩ - 

 عالية ٠.٩١٩ ٣.٣٤ ١٤ ١٨ ٥٠ ١١٣ ك  الكلي 

 % ٧.٢ ٩.٢ ٢٥.٦ ٥٨.٠ 

اعتماد برامج تحضيرية للقادة املستجدين تركز على   ٢

 تنمية املهارات الفنية واإلدارية 

 ٣ متوسطة  ١.٠١٢ ٣.١٧ ١٩ ١٢ ٥٠ ٧٦ ك  قائد/ة

 % ١٢.١ ٧.٦ ٣١.٨ ٤٨.٥ 

 عالية ٠.٧٥٨ ٣.٥٨ ١ ٣ ٧ ٢٧ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٧.٩ ١٨.٤ ٧١.١ 

 متوسطة  ٠.٩٨٠ ٣.٢٥ ٢٠ ١٥ ٥٧ ١٠٣ ك  الكلي 

 % ١٠.٣ ٧.٧ ٢٩.٢ ٥٢.٨ 

 ٤ متوسطة  ٠.٧٤١ ٣.١٧ ٦ ١٤ ٨٥ ٥٢ ك  قائد/ةالحرص على اكتمال الكادر اإلداري والتعليمي   ٨



 بخاري &  املنقاش                                                           ....تطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي 

 278-258، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 ٢٧٢ 

 

 ٣.٨ ٨.٩ ٥٤.٢ ٣٣.١ %  باملدرسة بما يضمن توزيع العمال واملهام

 متوسطة  ٠.٦٩٥ ٢.٩٥ ٣ ١ ٢٩ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ٧.٩ ٢.٦ ٧٦.٣ ١٣.٢ 

 متوسطة  ٠.٧٣٦ ٣.١٢ ٩ ١٥ ١١٤ ٥٧ ك  الكلي 

 % ٤.٦ ٧.٧ ٥٨.٥ ٢٩.٢ 

تفعيل برامج للتوأمة واالستفادة من القادة الخبراء في   ٥

 دعم وتدريب املستجدين 

 ٥ متوسطة  ٠.٨٢٠ ٢.٩٩ ٩ ٢٦ ٧٩ ٤٣ ك  قائد/ة

 % ٥.٧ ١٦.٦ ٥٠.٣ ٢٧.٤ 

 متوسطة  ٠.٦٠٩ ٢.٨٢ ١ ٨ ٢٦ ٣ ك  مشرف/ة 

 % ٢.٦ ٢١.١ ٦٨.٤ ٧.٩ 

 متوسطة  ٠.٧٨٥ ٢.٩٦ ١٠ ٣٤ ١٠٥ ٤٦ ك  الكلي 

 % ٥.١ ١٧.٤ ٥٣.٩ ٢٣.٦ 

تنمية مهارات التواصل واالتصال لدى القادة   ١٠

 املستجدين

 ٦ منخفضة  ٠.٩٠٤ ٢.٠٦ ٤٥ ٧١ ٢٧ ١٤ ك  قائد/ة

 % ٢٨.٧ ٤٥.٢ ١٧.٢ ٨.٩ 

 منخفضة  ١.٠٥١ ٢.٢٤ ١١ ١٣ ٨ ٦ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٣٤.٢ ٢١.١ ١٥.٨ 

 منخفضة  ٠.٩٣٤ ٢.١٠ ٥٦ ٨٤ ٣٥ ٢٠ ك  الكلي 

 % ٢٨.٧ ٤٣.١ ١٧.٩ ١٠.٣ 

توفير البنية التحتية الالزمة )الجهزة وشبكة اإلنترنت   ٦

والبرامج( باملدارس لتوظيف التقنية في العمليات  

 اإلدارية والتعليمية 

 ٧ منخفضة  ٠.٨٠٤ ١.٩٨ ٤٣ ٨٣ ٢٢ ٩ ك  قائد/ة

 % ٢٧.٤ ٥٢.٩ ١٤.٠ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٩٣٣ ٢.٣٢ ٧ ١٧ ٩ ٥ ك  مشرف/ة 

 % ١٨.٤ ٤٤.٧ ٢٣.٧ ١٣.٢ 

 منخفضة  ٠.٨٣٩ ٢.٠٥ ٥٠ ١٠٠ ٣١ ١٤ ك  الكلي 

 % ٢٥.٦ ٥١.٣ ١٥.٩ ٧.٢ 

تأهيل القادة املستجدين باملهارات التقنية الالزمة   ٧

 ومتابعة تفعيلها في امليدان 

 ٨ منخفضة  ٠.٩٢٣ ٢.٠٢ ٥٢ ٦٣ ٢٩ ١٣ ك  قائد/ة

 % ٣٣.١ ٤٠.١ ١٨.٥ ٨.٣ 

 منخفضة  ٠.٩٦٣ ٢.١٣ ١١ ١٥ ٨ ٤ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٣٩.٥ ٢١.١ ١٠.٥ 

 منخفضة  ٠.٩٣٠ ٢.٠٤ ٦٣ ٧٨ ٣٧ ١٧ ك  الكلي 

 % ٣٢.٣ ٤٠.٠ ١٩.٠ ٨.٧ 

وجود وكيل واحد على القل من ذوي الخبرة لدعم   ٣

 القائد املستجد 

 ٩ منخفضة  ٠.٨٥٨ ٢.٠٢ ٤٤ ٧٨ ٢٣ ١٢ ك  قائد/ة

 % ٢٨.٠ ٤٩.٨ ١٤.٦ ٧.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٤٤ ١.٨٧ ١٥ ١٤ ٨ ١ ك  مشرف/ة 

 % ٣٩.٥ ٣٦.٨ ٢١.١ ٢.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٥٥ ١.٩٩ ٥٩ ٩٢ ٣١ ١٣ ك  الكلي 

 % ٣٠.٣ ٤٧.١ ١٥.٩ ٦.٧ 

مجتمعات التعلم املنهي املستمر بين  بناء خطة لتفعيل  ٩

القادة ملواكبة أحدث التطورات في نظريات وآليات  

 القيادة التربوية 

 ١٠ منخفضة  ٠.٨٧٩ ١.٩٤ ٥٦ ٦٣ ٢٩ ٩ ك  قائد/ة

 % ٣٥.٧ ٤٠.١ ١٨.٥ ٥.٧ 

 منخفضة  ٠.٦٧٩ ١.٨٤ ١١ ٢٣ ٣ ١ ك  مشرف/ة 

 % ٢٨.٩ ٦٠.٦ ٧.٩ ٢.٦ 

 منخفضة  ٠.٨٤٣ ١.٩٢ ٦٧ ٨٦ ٣٢ ١٠ ك  الكلي 

 % ٣٤.٤ ٤٤.١ ١٦.٤ ٥.١ 

توفر ثقافة تنظيمية جاذبة تسمح باستقطاب القادة   ١

 املستجدين وتطوير مهاراتهم 

 ١١ غير مهم  ٠.٨٧٧ ١.٦٨ ٨٤ ٤٨ ١٦ ٩ ك  قائد/ة

 % ٥٣.٥ ٣٠.٦ ١٠.٢ ٥.٧ 

  ٠.٨٩٣ ٢.٤٧ ٥ ١٥ ١٣ ٥ ك  مشرف/ة 

 ١٣.٢ ٣٩.٤ ٣٤.٢ ١٣.٢ %  منخفضة 

 منخفضة  ٠.٩٣٣ ١.٨٤ ٨٩ ٦٣ ٢٩ ١٤ ك  الكلي 

 % ٤٥.٦ ٣٢.٣ ١٤.٩ ٧.٢ 

 متوسطة  ٠.٣٣٢ ٢.٥١ املتوسط العام لقائد/ة 

 متوسطة  ٠.٢٨٤ ٢.٦٧ املتوسط العام ملشرف/ة 

 متوسطة  ٠.٣٢٨ ٢.٥٤ املتوسط العام  

( الجدول  املدارس    (١١يتضح من  أداء قادة  الداعمة لتطوير  املمارسات  الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على متطلبات تطبيق  أفراد عينة  أن 

( حسابي  بمتوسط  التربوية  للقيادة  النيوزيالندي  النموذج  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املستجدين  دراسة  (،  ٢.٥٤الحكومية  نتائج  مع  النتيجة  آل وتتفق 
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( والحبيب  على  ٢٠١٧سليمان  حصلت  التي  املدرسيةموافقة  (  القيادات  أداء  تطوير  متطلبات  على  متوسطة  نتائج  بدرجة  مع  وكذلك  ليبكي ،  دراسة 

السياقاتفيها  والتي برزت    (٢٠١٩)  ومناسيري  للقادة في جميع  املستمر  بالتحسين  أريش، و الحاجة لالهتمام  أن استخدام (  ٢٠١٤)   دراسة  التي أظهرت 

الفع االتصال  الساسيةأساليب  القيادية  الكفايات  يعد من  املدرسة  أفراد  بين  التعـاون  وتفعيل  وكو  . الة،  لي وهالينقر  دراسة  نتائج  مع  تختلف     بينما 

التوجهات الحالية   تركيز  وهو ما يتناسب معالتي كشفت الثر الكبير للتعاون والتواصل واملواءمة في املدارس في تحسين التعلم املنهي للمعلمين.    (٢٠١٦)

عمل شامل ومتكامل يستهدف العملية التعليمية بجميع عناصرها وفئاتها للتأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات  ل لوزارة التعليم على نواتج التعلم،

 ( ١٤٤١التنمية وحاجة سوق العمل الحالية واملستقبلية )وزارة التعليم، 

   ينمالحظة أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على أهمية العبارت  كذلك  نيمك   السابقومن النتائج في الجدول  
ً
اللتين تم ترتيبهما تنازليا

( أفراد٤،  ١١برقم  )  عينة  ( حسب موافقة  ).  (٣.٣٤/    ٣.٣٦الدراسة بمتوسط  آل سليمان والحبيب  تبني ٢٠١٧وهو ما يختلف مع دراسة  التي حصل   )

ويمكن تفسير النتيجة بالحاجة الفعلية للحوافز الداعمة لألداء الجيد، فيها على موافقة متوسطة.    ى تفويض الصالحياتالسياسات املرنة القائمة عل 

القيادية ويشجع املسؤوليات  تحمل  في  املستجدين  القادة  دور  أهمية  يعزز من  واالستمرارية  هم مما  للتنافسية  ويدفع  واإلبداع،  التميز  الذي .  على  المر 

الخدمة وما شملته من إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية واإلشرافية    ،الئحة الوظائف التعليميةر  إقرا بوزارة التعليم لتفعيله    تجهت )وزارة 

يعكس  .  (١٤٤٠املدنية، التشاركية  كما  القيادة  على  القادة  التركيز  بين  التعاوني  للعمل  لكممن    ،املستجدينالحاجة  الخبرة  تنقصهم  في ن  قد  تجمعهم 

  الغالب نفس الظروف والسياسات التنظيمية، لالستفادة من التجارب وتبادل الفكار.

 ملتغير تحليل 
ا
 : العمل الحالي خصائص أفراد العينة تبعا

 إلى اختالف متغير العمل الحالي تم استخدام  عينة  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد  
ً
الدراسة طبقا

 " وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  Independent Sample T-testاختبار " ت: 

 إلى اختالف متغير العمل الحالي عينة  أفراد نتائج اختبار ت للفروق بين استجابات  :(12دول )ج
ا
 الدراسة طبقا

النحراف   املتوسط العدد  العمل الحالي املحور 

 املعياري 

 التعليق  الدللة قيمة ت

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٦.٧١٤- ٠.٣١٢ ٢.٤٢ ١٥٧ قائد/ة  الثقافة 

 ٠.٣٣٥ ٢.٨٠ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة **٠.٠٠ ٤.٧١٦- ٠.٣١١ ٢.٤٦ ١٥٧ قائد/ة  علم أصول التدريس 

 ٠.٣٤٩ ٢.٧٥ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٧.٣٤٤- ٠.٢٨٩ ٢.٣٨ ١٥٧ قائد/ة  النظمة

 ٠.٣٦٠ ٢.٨٤ ٣٨ مشرف/ة 

 دالة ** ٠.٠٠١ ٣.٤٠٧- ٠.٢٧٨ ٢.٥٥ ١٥٧ قائد/ة  الشراكات والعالقات 

 ٠.٣٦٥ ٢.٧٣ ٣٨ مشرف/ة 

واقع أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي  

 (ELM)للقيادة التربوية 

 دالة ** ٠.٠٠٠ ٩.٢٠٦- ٠.١٥٧ ٢.٤٥ ١٥٧ قائد/ة 

 ٠.٢٠٧ ٢.٧٨ ٣٨ مشرف/ة 

املستجدين بمدينة  متطلبات تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية 

 الرياض في ضوء النموذج النيوزيالندي

 دالة ** ٠.٠٠٧ ٢.٧١٥- ٠.٣٣٢ ٢.٥١ ١٥٧ قائد/ة 

 ٠.٢٨٤ ٢.٦٧ ٣٨ مشرف/ة 

 فأقل               0,01** دالة عند مستوى      

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أعاله  الجدول  في  املوضحة  النتائج  من  أفراد  ٠,٠١يتضح  اتجاهات  في  فأقل   الدراسة عينة  ( 

 كما إن.  لجانب التخطيطي والتنظيمي للعمل القيادي في املدارسلملشرفين  ممارسة ا ويمكن تفسير ذلك بباختالف متغير العمل الحالي لصالح مشرف/ة.  

التعليم نظر  إدارات  بسياسات  وارتباطهم  القيادي،  الواقع  ضمن  املدارس  من  مجموعات  تضم  لشرائح  الشمولية  و تهم  ب،  وتأهيل خبرتهم  إعداد  برامج 

 يعد من املبررات لهذه النتيجة. لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين، الهادفة القيادات املتبع، ومستوى تحقق متطلبات املمارسات 

في إجابة السؤال الرابع: ما املعوقات التي تحد من تطبيق املمارسات الداعمة لتطوير أداء قادة املدارس الحكومية املستجدين بمدينة الريا ض 

 ضوء النموذج النيوزيالندي للقيادة التربوية؟ 

 حسب متوسطات املو  :(13جدول )
ا
 افقة استجابات أفراد عينة الدراسة حول املعوقات مرتبة تنازليا

  

 

 

 

 

 

 املجموع  التكرار  تطبيق املمارسات الداعمة معوقات  التكرار  تطبيق املمارسات الداعمة معوقات  املجال  الترتيب  

 ٢١ ٣ ضعف دافعية القادة ١٢ كفايات العاملين استعداد و  بشرية  ١

 - - - ٦ وتعدد املسؤوليات   ضغط العباء الوظيفية

 ١٥ ٤ العجز في الكادر التعليمي واإلداري  ٩ املستويات اإلدارية العليا السياسة املركزية في  تنظيمية  ٢

 - - - ٢ ضعف برامج اإلعداد والتأهيل 

 ٥ ١ للمواصفات   ضعف مطابقة املباني املدرسية ٤ التمويل وقلة التجهيزات  مادية ٣

 41 املجموع 
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 :ستنتاج املعوقات التاليةيمكن ا  على املقابلة، القادة/القائدات الخبراءعينة الدراسة من أفراد بعد تحليل استجابات و 

و  .١ استعداد  في  املتمثلة  البشرية  املعوقات  أفراد  حازت  غالبية  اتفاق  على  العاملين  أعاله.الدراسةعينة  كفايات  الجدول  من  يتضح  كما  وذلك   ، 

 قد ال  
ً
املعمول بها حاليا القادة  اختيار  آليات  أن  القيادة باعتبار  بتولي  نتائج دراسة  .  تأتي بالنسب والجدر  يتفق مع  التي    (٢٠١٦القطان )وهو ما 

درجة   لأظهرت  التربو مرتفعة  القيادي  للعمل  الالزمة  ولييي لكفايات  سبيلين  ودراسة  انتقال  (  ٢٠١٤)،  وظروف  طبيعة  أهمية  عن  كشفت  التي 

أظهرته    املبتدئين إلى اإلدارة. الصعوبات اإلدارية والفنية جاءت بدرجة كبيرة.  من أن  (  ٢٠١٣العمري وشطناوي )  نتائج دراسةبينما تختلف مع ما 

 .وتأهيل القادة املستجدين إعدادبرامج  ضعفو  ،باهتمام إدارات التعليم بسد العجزالذي يمكن تفسيره المر 

أن  عينة  أفراد    غالبيةاتفق  كما   .٢ املستجدين املعوقات حدة في تطبيق  أكثر  الدراسة على  القادة  الداعمة لداء  العباء    املمارسات  تتمثل في ضغط 

واملهام  الوظيفية املسؤوليات  التعليم ،  وتعدد  نظام  السابقومركزية  الجدول  يشير  كما  اإل   .،  تحليل  امل  جاباتوعند  حول  تم    عوقات،املفتوحة 

  نمثال يوضغط العمال والعباء اإلدارية  املستجدين،القادة تأهيل  ضعف استنتاج أن
ً
وهو . وواقعي  جيد بشكل القيادة  دون ممارسةيحول  حاجزا

أشار بعض    قد . و لتطوير والتحسينل املوجهةدعم النشطة والساليب  ( التي توصلت لهمية ٢٠١٧آل سليمان والحبيب )ما يتفق مع نتائج دراسة  

ملا تعكسه الخبراء  الثقة  القادة  التنظيمية من عدم  التعاميم  وكثرة  املركزية  نتائج دراسة لي وهالينقر وكومما يتفق    ،السياسة  التي   (٢٠١٦)  مع 

والتعاو  الثقة  إيجابية مثل  توفر ظروف  أهمية  إلى  وليي  نتائج    ومع،  ن أشارت  سبيلين  بينت    (٢٠١٤)دراسة  وتنوعها، وعدم  التي  املهام،  أن حجم 

تعد   بها  التنبؤ  للممارسة.إمكانية  أساسية  دراسة موشانديا  مشكالت  النتيجة مع  التي    (٢٠١٣) وتختلف هذه  الصعوبات  أهم  أن  التي وضحت 

العالقات. إدارة  في  كانت  املستجدين  املديرين  تفسيره    واجهت  يمكن  الذي  بين  بالمر  املستجدينالصراع  القادة  املنهي  حاجة  و للتطوير  قلة  ، 

 . قدرتهم على اإلبداع وابتكار حلول تنظيمية مناسبة لظروفهم العمليةو تؤدي كثرة العباء الوظيفية إلعاقة تقدمهم  حيث ،تاحةالصالحيات امل

 :الدراسة توصيات

 :أسفرت عنه الدراسة من نتائج، تم التوصل إلى التوصيات التالية في ضوء ما

للمشاركة .١ الفرصة  املستجدين  القادة  ومنح  املنضبطة،  املركزية  نحو  للعملفي    التوجه  املسيرة  النظمة  خالل   بناء    تدريبيةبرامج  ب  إشراكهم   من 

 .إلشراف التربوي بالالتصال املستمر  وسائل عزيزتو ، موجهة

املستجدين علىتشجيع   .٢ التعريف ل  من خال  إيجابيةو بناء ثقافة مدرسية متكاملة    القادة  بها، ثم  العاملين  املدرسة وقيم ومعتقدات  تاريخ  دراسة 

 . بالقيم واملمارسات املهمة واملقبولة في الثقافة الجديدة 

لهم،   .٣ الداعمين  الخبراء  والقادة  املستجدين  املدارس  لقادة  واإلبداع  املتميز  الداء  تشجع  سنوية  تحفيزية  سياسة  )تقديرية    بطرح اعتماد  جوائز 

   وعينية(، وبرامج تدريبية )محلية وعاملية(، وتكريم معنوي )شهادات شكر على مستوى الوزارة، وفرص للقبول في برامج الدراسات العليا(.

مستوى  ت .٤ لرفع  املستجدين  القادة  وتأهيل  إعداد  برامج  في  الجودة  معايير  فيكفاياتو   هم استعدادطبيق  والشخصية  املهارات    هم  الالزمة القيادية 

 .النموذجلتطبيق 

  الكفاءة و مستويات  بناًء على التقدم في    هاالتدرج فياملسندة للقادة املستجدين، و والصالحيات  الوظيفية    القيام بمراجعة املسؤوليات واملهام .٥
ً
وفقا

 باملدارس. املتاحة واإلمكانياتللظروف 

التربويين .٦ املشرفين  الخبراء    االستفادة من خبرة  ببناء فرق والقادة  املستجدة،  القيادات  إعداد وتأهيل  العملية، وإشراكهم في تصميم وبناء برامج 

 النموذج.وفق أبعاد  في آليات تحقيق املمارسات الهادفة لتطوير أداء قادة املدارس املستجدين للبحثعمل 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ا
 أول

محمد .١ والقضاة،  إيمان،    باململكة   تبوك  مدينة  في  الحكومية  البنات  مدارس  مديرات  تواجه  التي  واإلدارية  الفنية  املشكالت"(.  ٢٠١٠)  .البلوي، 

 الردن. .جامعة مؤتة رسالة ماجستير غير منشورة(.) ".نظرهن وجهة من السعودية  العربية

الثانوية بمكة "(.  ٢٠١٢)  .الثمالي، أحمد .٢ املدارس  إدارة  العمل في  العزوف عن  املعلمين والوكالء  أسباب  رسالة ماجستير )  ".املكرمة من وجهة نظر 

 مكة املكرمة.  .جامعة أم القرى  .( غير منشورة 

متطلبات تطوير أداء القيادات املدرسية في ضوء معايير جودة القيادة املدرسية لهيئة تقويم  "(.  ٢٠١٧)  .آل سليمان، زيد، والحبيب، عبد الرحمن .٣

 . ١٩٩-١٨٣ :(٣٥) :مجلة كلية التربية الساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ."العربية السعوديةالتعليم باململكة 

سالمة .٤  املدارس  على  تطبيقية  دراسة  النظم:  تحليل  مدخل  ضوء   في  التخصصية  الثانويات  ملديري   اإلداري   الداء  تطوير " (.٢٠١٣)  .الشريقي، 

 السودان.   .أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة أم درمان اإلسالمية) ".يبيال في الغربية املنطقة ملدن التخصصية الثانوية

 . القاهرة: دار العلوم للنشر  "القيادة التربوية ومهارات االتصال"(. ٢٠١٣) .واملصري، إيهاب ،عامر، طارق  .٥
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 للتوزيع والنشر . عمان: دار الفكر ٣. طاإلدارة التربوية(. ٢٠١٣) .العجمي، محمد؛ حسان، حسن .٦

 .الزهراء . الرياض: دار٢ط .املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. ٢٠١٢) .العساف، صالح .٧

 مدارس  في عليها التغلب سبل و التعيين حديثي املديرين  تواجه التي الفنية و اإلدارية الصعوبات" ).٢٠١٣) .العمري، عبدالرحمن، وشطناوي، نواف .٨

 . الباحة .. جامعة الباحة( رسالة ماجستير غير منشورة ) ."الباحة منطقة

٩. ( تركي  الطائف"(.  ٢٠١٠الغامدي،  بمحافظة  العام  التعليم  مدارس  مديري  نظر  وجهة  من  املعرفة  عصر  في  التربوية  القيادة  رسالة  )  . متطلبات 

 املكرمة.  مكة .. جامعة أم القرى "(ماجستير غير منشورة 

  جامعة   التربية:  كلية  مجلة. "درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل فى مدارس منطقة الباحة وعالقتها بالداء املدرس ى"(.  ٢٠٢٠)  .، شيماءي الغامد .١٠

 .٥٤٣-٥١١ :(٢)٢٠ التربية. كلية الشيخ، كفر

 للنشر والتوزيع . بغداد: الذاكرة القيادة املدرسية من أجل التميز(. ٢٠١٦) .والسامرائي، مهدي  ،الغزالني، محمد .١١

املنهي: استراتيجية مقترحة"(.  ٢٠١٧)  .الفريدي، حسين .١٢ العام في ضوء مفهوم مجتمعات التعلم  رسالة دكتوراه  )  ،تطوير أداء قادة مدارس التعليم 

 الرياض. .لك سعودملجامعة ا . " (غير منشورة 

الوظيفي وعالقته  "(.  ٢٠١٩)  .والثبيتي، أسماء  ،فرج، شذى  .١٣ الطائفالتدوير  العام بمدينة  التعليم  اإلداري لدى قائدات مدارس  . مجلة "بالتطوير 

 . ٣٧٠-٣٣٩ :(٢)١ :جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية

 (. ٢٠١١الرياض: مكتبة العبيكان ) .هاني الصالح ترجمة ".جديد على كرس ي اإلدارة: النجاح من اليام املئة الولى "(. ٢٠٠٧) .فيشر، بيتر .١٤

١٥. ( عروب.  نظر  "(.  ٢٠١٦القطان،  وجهة  من  تنميتها  ووسائل  الكويت  بدولة  العام  التعليم  مدارس  مديري  لدى  التربوية  للقيادة  الالزمة  الكفايات 

 . ٧٦١-٧١٣ :(١) ٤٤ .املجلة التربوية، كلية التربية: جامعة سوهاج. "الطالبات املعلمات بكلية التربية الساسية

للتربية والعلوم والثقافة   .١٦ املتحدة  المم  بتعهداتنا"(.  ٢٠١٧)  (اليونسكو)منظمة  الوفاء  التعليم:  املساءلة في مجال  التعليم  العاملي لرصد  . "التقرير 

 املؤلف الطبعة الثانية. فرنسا.

معهد  :مجلة اإلدارة العامة. "الجدد وأثرها على العمل اإلداري  املديريناستراتيجية تغيير ثقافة املؤسسة التربوية من قبل "(. ٢٠١٠) .املنقاش، سارة  .١٧

 . ٢٣٢-١٨٣ :(٢) ٥٠ .الرياض .اإلدارة العامة

 املؤلف. . اململكة العربية السعودية."ه(١٤٤٠/١٤٤١-١٤٣٦/١٤٣٧موجز خطة التنمية العاشرة وأولوياتها )")د.ت(. وزارة التخطيط واالقتصاد  .١٨

اململكة  (.  اإلصدار الثاني)صالحيات قائدو وقائدات املدارس    ، بشأن ه١/٤/١٤٣٧  بتاريخ  ٣٧٦١٧١٦٨  التعميم الوزاري رقم (.  ١٤٣٧)وزارة التعليم   .١٩

 .العربية السعودية

 .املؤلف .اململكة العربية السعودية)اإلصدار الرابع(. (. الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام. ١٤٤٠وزارة التعليم ) .٢٠

 .املؤلف .اململكة العربية السعودية(. التقرير السنوي. ٢٠١٩وزارة التعليم ) .٢١
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ا
اقع اإلثالثا  :لكترونيةاملو

١. ( العامة للتعليم بمنطقة الرياض.  الدراس ي    (.٢٠١٩اإلدارة  الفصل الثاني للعام  تم   .١٤٤٠/١٤٤١الجدول الزمني لبرامج إدارة التدريب واالبتعاث 

  .aspxhttp://riyadhedu.gov.sa/e_Services/Training/Trainee/Default ه من ٢٧/٢/١٤٤١استرجاعه في 

املستقبل   .٢ "مهارات  التعليم  لتقويم  الدولي  بالتوصيات.    -املؤتمر  أعماله  يختتم  وتقويمها"    من ه  ٢٧/١/١٤٤١في    استرجاعه  تم (.  ٢٠١٨)تنميتها 
http://icee.eec.gov.sa 

النيوزيالندي   .٣ التعليمي  املراجعة  املمارسة.  (.  ٢٠١٦(.  EROمكتب  في  استرجاعه  القيادة   من  ه٢٤/١/١٤٤١في  تم 
practice/-in-works/leadership-that-leadership-https://www.ero.govt.nz/publications/school 

ل الرقمي.    -لى التقنية  تأتي في سياق تعزيز االعتماد ع (.  ١٤٣٩شعبان    ٢٧وزارة التعليم. ) .٤   تم استرجاعه في ]خبر[.  وزارة التعليم تنش ئ وحدة التحو 

 m.aspx-s-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/digه من ٣/٥/١٤٤١

]خبر[.  وزير التعليم: جائحة كورونا أعادت ترتيب أولويات دول العالم وبناءِّ توجهات جديدة في التعليم عن ُبعد.  (.  ١٤٤١شوال    ١٨وزارة التعليم ) .٥

 aspx-2020-news/pages/mu/https://www.moe.gov.sa/ar.987هـ من ٣/٢/١٤٤١ تم استرجاعه في

  /https://vschool.saهـ من٢٦/١٢/١٤٤١ استرجاعه في(. منظومة التعليم املوحدة مدرستي. تم ٢٠٢٠وزارة التعليم ) .٦

 منه ٢/٢/١٤٤١في تم استرجاعه نموذج القيادة التربوية.  ،القادة التعليميين (.٢٠١٩)وزارة التعليم النيوزيالندية.  .٧
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Abstract: The study aimed to identify good practices for developing the performance of public-school leaders 
in light of the New Zealand Educational Leadership Model (ELM), the reality of the performance of the newly 
appointed public-school leaders in Riyadh, the requirements for applying supportive practices to develop the 
performance of the new government school leaders and the obstacles that limit their application in light of 
the model. In order to achieve the study’s objectives, a descriptive survey approach was used, and the 
questionnaire was applied to a sample of the newly appointed public-school leaders and school leadership 
supervisors of (204), while the interview was applied to a sample of expert school leaders. The results 
revealed that the study sample agreed, with a medium degree, to the reality of the performance of new 
government school leaders in light of the model, and the order of dimensions came in descending order: 
partnerships and relationships, the pedagogy dimension, the cultural dimension, and finally the systems 
dimension. The study sample agreed, with a medium degree, to the requirements for implementing the 
supportive practices. The human obstacles represented were agreed upon by the majority of the study 
sample, and the most severe obstacles were represented in application of supportive practices in the 
pressure of job burdens, multiple responsibilities, and the centralization of the education system . 

Keywords: New Zealand Model of Educational Leadership (ELM); Leadership; newly school leaders. 
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 : املقدمة

الحالي في مج العصر  املتسارعة في  التطورات  املعلو   الإن  للتكيف مع   لوجيا، تفرض على عليناو مات والتكنثورة  أنظمة تعليمية مرنة وقابلة  بناء 

وحاجات املجتمع، وهذه األنظمة تبنى من خالل اإلبداع واالبتكار في املمارسات التي تنتهجها املدارس بهدف الوصول للتميز )أحمد،  متطلبات هذا العصر

امل2016 اإلدارة  املدرسية، فأصبحت  باإلدارة  املختصين  االهتمام من قبل  له أسسه، وفلسفته، ونظامه، وتعد هي األساس في (، لذلك تم  درسية علم 

   .(2013تطوير التعليم املدرس ي للوصول إلى األهداف التي تسعى املجتمعات والدول إليها )خليفات، 

استثمار الجهود، والطاقات، واإلمكانات املتاحة وإعداد، وتهيئة املوارد البشرية كل حسب قدراته واستعداداته؛ وذلك    إلىاإلدارة املدرسية    وتسعى

(، فنجاح أو فشل العمل املدرس ي يرجع إلى حد كبير إلى نوعية املدير الذي يتولى قيادة املدرسة 2013ط املستقبلية )أبو العال،  لتحقيق األهداف والخط

 (. 2013)خليفات،  وإداراتها

ب املدرسة  مدير  وظيفة  باملدرسةوتختص  التعلمية  التعليمية  العملية  التنظيميةجميع  وتسهيل    ،إدارة   ، والتقويمية  ،والتنفيذية  ،متطلباتها 

ودراسة    ،والتطويرية ا   جميعومتابعتها  الجوانب  في  املدرسة  تواجه  التي  على    ،والفنية  ،واملالية  ،داريةإل التحديات  وا والعمل  على إل حلها،  العام  شراف 

املدرسية نتائج    كافة، ومن مهام مدير  العاملين والطلبة واملرافق  التقويم وتحليل  االمتحانات، وعمليات  أعمال  املدرسة في سلطنة عمان اإلشراف على 
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 :امللخص

إلى   الدراسة  بالتحديات  على    الوقوفهدفت  املدارس  الطلبة في  سلطنة عمان  التي تواجه مديري  أداء  االختبارات  في تحسين مستوى 

التغلب عليها،    ( TIMSSالدولية تيمس ) الكيفي، من خالل استخدام    وآليات  املنهج  الدراسة   اتبعت  النوعي،  ولتحقيق ذلك  البحث  أسلوب 

املقابلة أداة  باستخدام  البيانات  جمع  تم  طبو   ،حيث  الذين  املدارس  مديري  من  سبعة  مع  إجراءها  تم  االختبارات التي  مدارسهم  على  قت 

 ي مجموعة من التحديات التي تواجه مدير  كشفت نتائج الدراسة عنو وما زلوا في مدراسهم،  2019و 2015في العام  (TIMSS)الدولية تيمس 

اختبارات ) الطلبة في  أداء  التحصيلي دون  TIMSSاملدارس تعيق تحسين مستوى  الطلبة مستواهم  املطلوب،  ( منها، وجود فئة من  املستوى 

توصلت   كما  تيمس،  أسئلة  صياغة  في  املعلمات  بعض  مهارة  الوزارة،  وضعف  قبل  من  املقدم  الدعم  وقلة  الطلبة،  لدى  الدافعية  وتدني 

في العملية  الدراسة إلى اآلليات التي تحد من تلك التحديات منها، ما يرتبط بإدارة املدرسة، مثل االهتمام بالتطوير التكنولوجي لالستعانة به  

س، وتبادل  التعليمية، وتفعيل ممارسات ولي األمر في الدراسة الدولية، ومنها ما يرتبط بوزارة التربية والتعليم مثل، تقديم الدعم املالي للمدار 

أهمها، التوصيات من  الدراسة بعدد من  املعلمين، وقد خرجت  للمدارس، وتحفيز  املعنوي  الدعم  املدارس، وتقديم  بين  املناخ    زيارات  تهيئة 

الخاصة   الدوائر  مع  والتنسيق  امليدان،  في  الكوادر  هذه  وجود  استمرار  لضمان  وطنية  كوادر  وتدريب  والتعليم،  التعلم  لعمليتي  املناسب 

 بالتقويم التربوي الستمرار عملية التقويم من بداية العام الدراس ي إلى نهايته. 

 الدولية، سلطنة عمان.مديري املدارس، االختبارات  الكلمات املفتاحية:
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وإثرائية   إعداد خطط عالجية  اإلشراف على  الدراس ي من خالل  تحصيلهم  تطوير  الطلبة على  األوائل، كذلك الطلبة، ومساعدة  املعلمين  بالتعاون مع 

)اللجنة   للطلبة  الدراس ي  التحصيل  مستوى  ترفع  أن  شأنها  من  التي  للمشاريع  والتنفيذ  التخطيط  على  وتطوير   الرئيسيةيعمل  التربوية  للسياسات 

 (. 2015التعليم، 

الدولية  وقد   الدراسة  في  السلطنة  مشاركة  )جاءت  والعلوماالتجاهات  ،  (TIMSSتيمس  الرياضيات  دراسة  في  التطوير    ،الدولية  لنهج  امتداًدا 

ولالستفادة   الوزارة،  تبنته  الذي   والتحديث 
ً
التربوي   أيضا الحقل  في  األداء  خارطة  العمانية على  املناهج  وللتعرف على موقع  األخرى،  الدول  تجارب  من 

 العاملي )وزارة التربية والتعليم، د.ت(، و 
ً
 للتعرف على مستو  أيضا

ً
حول  يات الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات، وللحصول على البيانات التي تعطي مؤشرا

باملس الصفية والبيئية واألسرية واملدرسية، ومن ثم مقارنة ذلك  املتغيرات  للطلبة واملتمثلة في  الدراس ي  التحصيل  العوامل على  اإلقليمي أثر بعض  توى 

 أ(. 2018والدولي )وزارة التربية والتعليم، 

املستمر داخل املدرس؛ واطالعه على كل تفاصيل العمل املدرس ي، وهذا يساعده في    في وجوده وتبرز أهمية دور مدير املدرسة في الدراسة الدولية  

 تكوين عالقات إيجابية مع الطلبة، واملعلمين، والعاملين باملدرسة، 
ً
يستطيع متابعة ومعرفة التطورات التي تحدث داخل املدرسة، ومعرفة املؤثرات  أيضا

 رس ي بشكل عام والعملية التعليمية بشكل خاص.الداخلية، والخارجية التي تؤثر في العمل املد

السلطنة   اهتمامات  الدوليةوتزامًنا مع  للتعرفباالختبارات  الدراسة  تأتي هذه  الدولية    على  ،  الدراسة  في  املدارس  إدارات  تواجه  التي  التحديات 

 . عمان بسلطنة  TIMSS)) تيمس

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

العامة ملجلس التعليم ،سلطنة عمان "العمل على تحقيق تعليم عالي الجودة" )إن من أهداف فلسفة التعليم في    لذلك (؛  25، ص  2017األمانة 

معايير ومؤشرات  تعمل وزارة التربية والتعليم على تجويد العمل املدرس ي من خالل معالجة األداء الحالي للنظام التعليمي داخل املدارس وذلك وفقا لعدة  

 (.65، ص2016وي للتعليم في سلطنة عمان، )التقرير السن  معتمدة 

املدارس،    املستويات لبعض، إال أن هناك تدني ملحوظ في  وتبذل وزارة التربية والتعليم العديد من الجهود لتحسين املستويات التحصيلية للطلبة 

التربية والتعليم، واتحاد املنظمات التربوية النيوزلندية إلى أن "تحصيل الطلب املؤشرات  وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسة املشتركة بين وزارة  ة حسب 

 (.42، ص 2017الوطنية والدولية أدنى مما هو مرغوب فيه" )وزارة التربية والتعليم، 

للدر كما   الوطني  التقرير  والعلومأشار  الرياضيات  في  الدولية  الوطني  (TIMSS 2015) اسة  والتقرير  والثامن،  الرابع  للصفين  الرياضيات  ملادة 

الرياضيات والعلوم الدولية في  املرتبة     (TIMSS 2015)للدراسة  احتلت  السلطنة  أن  إلى  الرابع والثامن،  العلوم للصفين  التحصيل   ( 43)ملادة  في معدل 

 و ات،  العام ملادة الرياضي
ً
دولة مشاركة )وزارة التربية والتعليم،  47في معدل التحصيل العام ملادة العلوم للصف الرابع من بين    (42)احتلت املرتبة    أيضا

 ب(. 2018أ، 2018

أسباب ضعف إلى أن من   (2015مصلح )  فقد أكدت دراسة  تعيق أداء عملها  تواجه إدارات املدارسوقد يرجع هذا التدني نتيجة وجود تحديات  

 4-1التحصيل الدراس ي لدى طلبة املرحلة األساسية )
ً
   ( واملتعلقة بمدير املدرسة هي كثرة األعباء امللقاة على عاتق املدير، وأنه نادرا

ً
حول   ما يرفع تقريرا

 مستوى التحصيل في املدرسة. 

من   عمان  بسلطنة   TIMSS))  التحديات التي تواجه إدارات املدارس في الدراسة الدولية تيمسوفي ضوء ما سبق تأتي مشكلة الدراسة للتعرف على  

 خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التي تتمثل في: 

 (؟ TIMSS)تيمس املدارس لتحسين مستوى الطلبة في الدراسة الدولية   ي مدير  تواجهما التحديات التي  .1

 (؟ TIMSSمستوى الطلبة في الدراسة الدولية تيمس ) للتغلب على التحديات التي تواجه مديري املدارس لتحسيناملقترحة  ما اآلليات .2

 : أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية: 

 (. TIMSSاملستوى التحصيلي للطلبة في الدراسة الدولية تيمس ) تؤثر علىالتي من شأنها أن املدارس،  ي دير م واجهت التحديات التي  على التعرف .1

املقرحة تقديم عدد من   .2 أن تسهم في  اآلليات  الدولية تيمس    تحسين ممارسات مديري   التي من شأنها  الدراسة  الطلبة في  املدارس لرفع مستوى 

(TIMSS .) 

 : أهمية الدراسة

أهمية   الحالية الرتباطها  تأتي  الدوليةالدراسة  التعليمية وتطويرها،، وهي  باالختبارات  العملية  إلى تشخيص واقع  تهدف  حرص وزارة وت  اختبارات 

من املؤمل أن تسهم نتائج الدراسة  التعلمية، و جويد العملية التعليمية  ؛ التخاذ الخطوات الالزمة لتاالختباراتالتربية والتعليم على االستفادة من هذه  
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في   تواجه  الحالية  التي  التحديات  في املدارس  مديري تحديد  الطلبة  مستوى  لتحسين  التحديات  هذه  على  للتغلب  املقرحة  اآلليات  من  عدد  وإيجاد   ،

 لالزمة وتقديم الدعم الالزم لها.لخطط والبرامج ا ساعدة إدارات املدارس في تجويد العملية التعليمية من خالل وضع ا مل، و االختبارات الدولية

 :حدود الدراسة

  .م 2019و 2015في العامين  TIMSS)تمثلت عينة الدراسة في مديري املدارس الذين طبقت على مدارسهم الدراسة الدولية تيمس ) الحدود البشرية:

 . (TIMSSتيمس )موضوع الدراسة الدولية على الدراسة  اقتصرت املوضوعية:الحدود 

من ثالث محافظات هي: جنوب الباطنة،   TIMSS)التي طبقت فيها الدراسة الدولية تيمس )تمثلت الحدود املكانية للدراسة في املدارس    الحدود املكانية:

 .وشمال الباطنة، والبريمي

 :مصطلحات الدراسة

 ( International Tests) الختبارات الدولية

ا  بين  للتعليم  األخرى  والجوانب  الدراس ي،  التحصيل  على مقارنة  تعمل  التعليمية، فهي  األنظمة  لتقويم  أداة مهمة  الدولية  االختبارات  لدول تعد 

التقدم العلمي، وتساعد الدول في بناء القد ة، والبحث، رات في مجال املعرف املشاركة بهدف الوصول إلى فهم أفضل للسياسات، واملمارسات التي تعزز 

أمثلتها: والعلوم ومن  للرياضيات  الدولية  الدراسة  في  والكتابة(، و TIMSS)  االتجاهات  للقراءة  الدولية  الدراسة  في  و  PIRLS)  التقدم  الدولية (،  الدراسة 

واملواطنة املدنية  و ICCS)  للتربية  الحاسوب  (،  مجال  في  للمعرفة  الدولية   International Association for the)  (ICILS)  واملعلوماتالدراسة 

Evaluation of  Educational Achievement, 2020) . 

 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) التجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم:

عنى ،الدولي املستوى  على ُتجرى  دراسة :هي(  TIMSS)  تيمس والعلوم الرياضيات في الدولية الدراسة
ُ
 في الطلبة وقدرات ومهارات معارف بدراسة  وت

 تعليمي انظامً  60 من أكثر في املادتين  هاتين في  الطلبة إنجازات وتستقص ي والعلوم، الرياضيات
ً
 لتقيس   الدراسة ُصممت وقد العالم، أنحاء مختلف  من ا

 العالم أنحاء جميع في والعلوم الرياضيات وتعلم  تعليم  وتحسين  تطوير في للمساعدة  وذلك  الفروق؛ هذه  وتفسير الوطنية التعليمية النظم  بين الفروق

Mullis& Martin, 2017, p.3) .) 

 : اإلطار النظري 

تواجه إدارات املدارس في سعيها لتحسين أداء الطلبة في  يتناول اإلطار النظري مفهوم الدراسة الدولية وأهدافها وادواتها، كما يتناول املشكالت التي 

 االختبارات الدولية، وجهود السلطنة في تطبيق هذه االختبارات، وقد تم عرض ذلك في ثالثة محاور على النحو التالي: 

 ( International Tests)الدولية  األول: الختباراتاملحور 

 (TIMSS)مفهوم الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم  .1

عنى م،1995منذ عام    الدولي املستوى  على ُتجرى  دراسة هي
ُ
أربع   والعلوم الرياضيات في الطالب وقدرات ،ومهارات معارف بدراسة  وت وتطبق كل 

 بين الفروق لتقيس الدراسة ُصممت وقد العالم، أنحاء مختلف من اتعليمي   انظامً  60 من أكثر في املادتين هاتين في الطالب إنجازات وتستقص ي ،سنوات

 &Mullisالعالم  أنحاء جميع في والعلوم الرياضيات وتعلم  تعليم  وتحسين   تطوير  في للمساعدة  ؛وذلك الفروق هذه  وتفسير الوطنية التعليمية النظم 

Martin, 2017, p.3)  وتعد الجمعية الدولية لتقييم ،)( التحصيل التربويIEA  )International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement  ( تيمس  في  الطلبة  تحصيل  قياس  املسؤولة عن  بحثية وهي    .TIMSS)هي  تضم مؤسسات  ربحية،  وغير  تعاونية مستقلة  منظمة دولية 

مجال   في  ومحللين  وباحثين،  بحثية،  ووكاالت  من  وطنية،  أكثر  يشارك  كما  العالم،  أنحاء  جميع  من  التعليم  وتحسين  في   100البحث  تعليمي  نظام 

م، وتقوم بقياس تحصيل الطالب في مواد وموضوعات مختلفة، وتشمل الدراسات الحالية 1958تأسست الجمعية عام  الدراسات التي تجريها الجمعية.

 للجمعية ما يلي:

• TIMSS  (. الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم)االتجاهات في 

• PIRLS التقدم في الدراسة الدولية للقراءة والكتابة(.) 

• ICCS  .)الدراسة الدولية للتربية املدنية واملواطنة( 

• ICILS (.)الدراسة الدولية للمعرفة في مجال الحاسوب واملعلومات 

الدراس ي،   التحصيل  حول  مقارنة  دراسات  الجمعية  تعزز  ُتجري  التي  واملمارسات  للسياسات،  أفضل  فهم  إلى  تهدف  للتعليم  األخرى  والجوانب 

تعليًما، وتسعى لفهم   أكثر  بناء عالم  الجمعية في  املعرفة، والبحث، كذلك تسهم  القدرات في مجال  بناء  الدول في  العلمي، وتساعد  بين  التقدم  الروابط 

 املناهج املطبقة )ما يدرس في املدارس(، و  املناهج املستهدفة )ما تنص عليه السياسة(، وكذلك
ً
يشرف و  املناهج التي تم تحصيلها )ما يتعلمه الطلبة(. أيضا



  التوبية وآخرون                             .....                       التحديات التي تواجه مديري املدارس بسلطنة عمان في تحسين مستوى أداء الطلبة في الختبارات 

 292-279، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 282 

 

تن أنشطة  في هامبورغ يشمل  الجمعية  أما مكتب  الدوليين،  الزمالء  اليومية للجمعية ويضم فرق من  العمليات  أمستردام على  الجمعية في  سيق مكتب 

 . (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2020)الدراسات الدولية وغير الدولية التي تجريها الجمعية 

  (TIMSS) أهداف الدراسة الدولية تيمس .2

 تسعى الدراسة الدولية إلى عمل مقارنات بين تحصيل الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في أنظمة تعليمية مختلفة، وبيئات مختلفة اقتصا
ً
، ديا

 
ً
 واجتماعيا

ً
ب( ويمكن تقسيم أهداف الدراسة على النحو  2018  والتعليم،بهدف تطوير عمليتي التعلم والتعليم في هاتين املادتين )وزارة التربية    ، وثقافيا

 التالي )وزارة التربية والتعليم، د.ت(: 

 قياس مستوى تحصيل الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم وفق املعايير الدولية.  •

 ساعد الدول في إجراء املقارنات بين دولة وأخرى، للتعرف على أسباب االختالف. توفير البيانات التي قد ت •

 تطوير طرق تدريس مادتي العلوم والرياضيات. •

 تحديد املهارات العلمية التي يمتلكها الطلبة املشاركين في الدراسة ومدى امتالكهم لها. •

 التربوية؛ لتطوير نظم التعليم في الدولة. اإلسهام في توفير بيانات لصانعي القرار في املؤسسات  •

   منهافئة الطلبة املستهدفين و  TIMSS)أدوات الدراسة الدولية تيمس ) .3

، 1995تستهدف الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم طلبة الصفين الرابع والثامن، وتطبق كل أربع سنوات حيث بدأ تطبيق أول دورة في العام  

العام   في  تطبيقها  تم  دورة  آخر  وكانت  دورات  تي و (Mullis& Martin, 2017)  م  2019تلتها ست  الدولية  الدراسة  في  املستخدمة  األدوات  مس تنوعت 

(TIMSS)  األدوات  وتمثلت وتشمل  :في  هذه  )االستمارات(  املنهاج  االستبانات  واستمارة  املدرسة،  ملدير  واستمارة  املعلم،  واستمارة  التلميذ،  ، استمارة 

 التربية والتعليم، د.ت(. (، كما شملت األدوات على كراسة اختبار الدراسة الدولية ملادتي العلوم والرياضيات )وزارة 2018) سكاف،  واستمارة ولي األمر

املختلفة،  التعليمية  النظم  بين  الفروق  دراسة  خالل  من  والتعليم  التعلم  عمليتي  تحسين  إلى  تهدف  الدولية  االختبارات  أن  يتضح  سبق  مما 

اال  تستخدم  كما  ومدير مدرسته،  ومعلمه،  أمره،  وولي  الطالب،  لكل من  االستبانات  أداتين هما:  باستخدام  االختبارات    ختباراتوتفسيرها، وتنفذ هذه 

 للطلبة املستهدفين.  

 الدولية الختباراتاملحور الثاني: املشكالت التي تواجه إدارات املدارس في 

لية، تواجه إدارات املدارس العديد من املشكالت التي تعيق عملها في رفع أداء الطلبة التحصيلي، وتختلف هذه املشكالت باختالف الظروف الداخ

 (:2015املدرس ي، ومن هذه املشكالت )الدعيلج، والخارجية املؤثرة على العمل 

عدم قدرة  تجاوب أولياء األمور مع املدرسة: وقد يعود ذلك إلى عدم إدراك أولياء األمور بأهمية التكامل بين البيت واملدرسة، كذلك قد يعود إلى  قلة .1

 مديري املدارس على خلق جو من الثقة املتبادلة بين املدرسة واألسرة. 

 بعض أولياء األمور في جوانب ال تخصهم في املدرسة: وقد يعود ذلك إلى وجود ثغرة لدى إدارة املدرسة قد يستغلها ولي األمر ضد املدرسة، تدخل   .2

 لذلك على إدارة املدرسة تطبيق اللوائح والقوانين بشكل صحيح وعادل مع الجميع. 

من التعلم الخاص بالطالب، فعلى إدارة املدرسة تتبع هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات  غياب املعلمين أو تأخرهم عن املدرسة: وهذا يسبب فقًدا في ز  .3

 القانونية بحقهم. 

 وجود معلمين غير مؤهلين: وهنا ال بد من حصر هؤالء املعلمين وتحديد جوانب القصور لديهم، ورفع تقرير عنهم ليتم تدريبهم وتأهيلهم. .4

التقنيات    قلة .5 باستخدام  املعلمين  تكليف  اهتمام  وعدم  الراحة  عن  ا 
ً
بحث أو  استخدامها،  بطريقة  معرفتهم  لعدم  إما  ذلك  يعود  وقد  التعليمية: 

 أنفسهم مشقة البحث عن هذه الوسائل.

 ( منها: 2017وهناك مشكالت أخرى ذكرها )العجمي، 

وع منها يفرض على إدارة املدرسة سلوكا معينا يناسب  نوع املجتمع الذي تقع فيه املدرسة هل هو قبلي أم زراعي أم صناعي أم تجاري ... إلخ، ألن كل ن .1

 تحقيق رغبات أهله في تربية أبنائه. 

ثر بها موقع املدرسة الجغرافي: من حيث قربها أو بعدها عن مكان سكن الطلبة، كذلك هل هي منطقة وعرة، أم سهلة، أم نائية، كل هذه األشياء تتأ .2

 أو الرفض.  أهداف املدرسة سلًبا أو إيجاًبا حسب القبول 

املحيط باملدرسة، كذلك ما يخصص للمدرسة من ميزانية، كل هذا يؤثر  .3 املجتمع  انخفاضه في  املعيشة أو   العوامل االقتصادية: فارتفاع مستوى 

 على جهود، ونشاطات املدرسة.

للطلب التحصيلي  املستوى  لرفع  املدارس  مديري  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  هناك  أن  يتضح  سبق  االمور،  مما  أولياء  ب:  يتعلق  ما  منها  ة 

 واملعلمين، ونوع املجتمع الذي توجد فيه املدرسة، وموقع املدرسة الجغرافي، والعوامل االقتصادية لألسرة واملجتمع. 
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 الدولية  الختباراتسلطنة عمان في تطبيق جهود : املحور الثالث 

في السلطنة  مشاركة  الدولية  جاءت  الوزارة   االختبارات  من  وسعًيا  عمان،  سلطنة  في  التعليم  لتطوير  والتعليم  التربية  وزارة  سعي  مع  تماشيا 

ي وحسب للحصول على تقويم للنظام التعليمي بالسلطنة من جهات خارجية محايدة، وللتعرف على موقع األداء التعليمي بالسلطنة على املستوى العامل

 املعايير الدولية. 

من الدراسة   2007(، إلبداء رغبة السلطنة في املشاركة في دورة IEAم تم التواصل مع الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي )2005ففي عام  

الدراسة؛ حيث تم تشكيل   للمشاركة في هذه  الالزمة  الوزارة التخاذ اإلجراءات  الثامن فقط، وقد سعت  الرياضيات والعلوم للصف  الفريق الدولية في 

ّمن الفريق الوطني الذي قام بتنفيذ الدراسة على عينة من مدارس السلطنة، التي تم اختيارها من قبل الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي، وتض

مدرسة   147ية، وقد شاركت  الوطني فرق عمل مختلفة مثل فريق الرياضيات، وفريق العلوم، وفريق إدارة البيانات، والفرق امليدانية في املناطق التعليم

، حيث أحرزت السلطنة املركز السادس والثالثين في مادة  TIMSS)هي الدورة الرابعة للدراسة الدولية تيمس ) 2007، وتعد دورة (TIMSS 2007)في دورة 

الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم للصف الثامن العلوم، واملركز الواحد واألربعين في مادة الرياضيات من بين تسعة وأربعين دولة شاركت في امتحان  

 )وزارة التربية والتعليم، د.ت(. 

، وتضمنت الصفين الرابع والثامن، وكشفت  2011( في دورتها الخامسة في عامTIMSSجاءت املشاركة الثانية للسلطنة في الدارسة الدولية تيمس )

أن طلب  TIMSS)نتائج تيمس ) ة الصف الرابع لديهم ضعف عام في القدرات الرياضية، والقدرات العلمية، وظهر ذلك من  في الدول العربية بشكل عام 

 (.2015خالل متوسطاتهم التي لم تبلغ املستوى الدولي في أي دولة من الدول العربية املشاركة )الهادي، 

تيمس   الدولية  للدراسة  العام    (TIMSS)واستعداًدا  في  السادسة  دورتها  الس2015في  قامت  العلوم  ؛  مادتي  في  تجريبية  اختبارات  بتطبيق  لطنة 

نة، والرياضيات للصفين الرابع والثامن، لعينة من املدارس الحكومية بالسلطنة تمثلت في ست محافظات هي: مسقط، وجنوب الباطنة، وشمال الباط

بواقع   والداخلية،  الشرقية،  الشرقية، وشمال  إما  51وجنوب  املدارس  في  التطبيق  وتم  أو   مدرسة  الثامن فقط  الصف  في  أو  الرابع فقط  الصف  في 

الدولية   للدراسة  استعدادا  إعالمية  حملة  السلطنة  وأطلقت  والثامن(،  )الرابع  مًعا  بنا"    (TIMSS 2015)الصفين  تفخر  عمان  "لنجعل  شعار:  تحت 

ا في تحسن تحصيل طالب الصف الثامن مقارنة2015)الهادي،  
ً
م، حيث جاءت في الترتيب الثالث من 2011بدورة    (،  وأحرزت السلطنة تقدما ملحوظ

الدول املشاركة في الدراسة بمقدار   نقطة، وجاءت في الترتيب الثاني في تحسن تحصيل طالب الصف الرابع   37حيث التحسن في التحصيل بين جميع 

 أ(. 2018نقطة ) وزارة التربية والتعليم،  41بمقدار 

دولة من بينها   60م، حيث شاركت في هذه الدورة أكثر من 2019من سلسلة دورات الدراسة الدولية للعام  وقد شاركت السلطنة في الدورة السابعة

 (. 2019)املديرية العامة للتقويم التربوي،  حينهسلطنة عمان، ولم يتم اإلعالن عن نتائج هذه الدراسة حتى 

 
ً
عمان،    وسعيا سلطنة  في  التعليم  بمستوى  االرتقاء  على  والتعليم  التربية  وزارة  أهميةمن  على  تؤكد  تيمس   املشاركة  فإنها  الدولية  الدراسة  في 

(TIMSS)أهمهاقامت الوزارة بالعديد من الجهود ومن في هذا اإلطار وتعزيزا لهذه املشاركة ، و: 

ال1 في  الدولية  للدراسة  الوطني  التقرير  والعلوم.إعداد  )  :رياضيات  تيمس  الدولية  للدراسة  الوطني  التقرير  إعداد  العلوم   TIMSS)يأتي  مادتي  في 

التربوي ) التحصيل  لتقييم  الدولية  الجمعية  الدولية من  الدراسة  التقويم  IEAوالرياضيات تزامنا مع ظهور نتائج  التقرير من قبل دائرة  إعداد  (، ويتم 

بالوزارة. الصفين   ويتضمن  التربوي  الدراسة على مستوى  يتضمن عينة  كما  وأدواتها،  أهدافها، ومجاالتها،  الدولية من حيث  بالدراسة  تعريفا  التقرير 

 
ً
واستعراضا والثامن،  لنتائج    الرابع  استعراضا  يشمل  كما  بعضها،  مع  ومقارنتها  الدولي  املستوى  وعلى  السلطنة  مستوى  على  الطالب  تحصيل  لنتائج 

 ب(. 2018تم تطبيقها )وزارة التربية والتعليم، االستبانات التي 

  TIMSS)سعت الوزارة متمثلة في املديرية العامة للتقويم التربوي إلعداد دليل تيمس ): . إعداد دليل مفردات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم2

تم   التي  األسئلة  تضمن مجموعة من  الذي  االمتحانية،  وتم للمفردات  الثامن،  للصف  والعلوم  الرياضيات  في  الدولية  الدراسة  أسئلة  استخالصها من 

العلوم. ملادة  واآلخر  الرياضيات  ملادة  أحدهما  دليلين  العلوم على مجموعة من و   إعداد  مادة  في  الثامن  للصف  الدولية  الدراسة  دليل مفردات  يحتوي 

والكيمي والفيزياء،  األحياء،  مجاالت:  تتضمن  مقاليه، األسئلة،  وأسئلة  متعدد،  من  اختيار  أسئلة  هيئة  على  األسئلة  صياغة  وتمت  األرض،  وعلوم  اء، 

 كذلك يحتوي الجزء األخير من الدليل على تصحيح لألسئلة الواردة في الدليل )قسم الدراسات الدولية، د.ت(.

والرياضيات3 العلوم  سالسل  مناهج  تطبيق  مع   :.  يتواءم  بما  التعليم  لتطوير  منها  سعًيا  والرياضيات؛  العلوم  سالسل  ملناهج  الوزارة  تطبيق  جاء 

ومرتكزات   العماني،  املجتمع  العلوم    استراتيجيةاحتياجات  وتعد سالسل  الوزارة،  طبقتها  التي  والعلوم  الرياضيات  في  الدولية  الدراسة  ونتائج  التعليم، 

لتعليم التي تعمل عليها الوزارة وتهدف إلى تحسين تدريس مادتي العلوم والرياضيات، وتحسين نتائج الطلبة في الدراسة والرياضيات جزًءا من منظومة ا 

 (.2018)الشيبانية،  TIMSS)الدولية تيمس )
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اهتماممما سبق  يتضح   الدولية  بسلطنة عمان    مدى  في  االختبارات  يساعد  بما  النتائج  توظيف هذه  ثم  ومن  في ونتائجها،  التعليم  رفع مستوى 

تطبيق وصوال إلى  تدريب الطلبة واملعلمين على نماذج أسئلة االختبارات الدولية،  السلطنة. وقد انعكس هذا االهتمام في دراسة النتائج وإعداد التقارير و 

 مناهج سالسل العلوم والرياضيات تماشًيا مع نتائج اختبارات الدراسة الدولية. 

 :الدراسات السابقة

 :( والعناصر املؤثرة فيهاTIMSSولت العديد من الدراسات موضوع الدراسة الدولية تيمس )تنا

)  (2019أجرى الهطالي وآخرون )فقد   • اختبار  الثامن في  الصف  التعرف على أسباب تدني مستوى طلبة  إلى  ملواد    TIMSS 2015)دراسة هدفت 

الباطنة، واعتمدت   الوصفي من خالل تطوير استبانةاملنالعلوم والرياضيات بمحافظة جنوب  ا،    (48و )معلًما    (40)، تم توزيعها على  هج 
ً
مشرف

صيلي وجاءت أبرز النتائج على مستوى فقرات االستبانة أن املعلم ال يخضع لدورات تدريبية كافية للتعامل مع االختبار، وأن ضعف املستوى التح

 . ا دور بارز في التأثير على مستويات الطلبةالتراكمي للطلبة والضعف القرائي والكتابي كان لهم

دراسة هدفت إلى معرفة أسباب تدني مستوى أداء طالب اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم في اختبار    (2016أجرى شحادة )كما   •

ا، و 67وزعت على، واعتمدت املنهج الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبانة TIMSS)تيمس )
ً
في مجال البيئة  ت النتائجوجاء ،معلًما  156مشرف

تتسم بيئة   املدرسية كالتالي: لدى بعض الطالب شعور بعدم االنتماء للمدرسة، قلما تهتم املدرسة بتعزيز ثقافة املواطنة واالنتماء لدى الطالب، ال

 ية. ل باالنضباط وااللتزام بالقواعد والقوانين املنظمة، املناخ املدرس ي غير داعم لرضا العاملين واملتعلمين واملعنيين بالعملية التعليمالعم

دت  ، واعتم(TIMSS 2011)إلى الكشف عن مدى تأثير املناخ املدرس ي على نتائج الطلبة في مادة العلوم في  (2016في حين هدفت دراسة املقيمية ) •

التي شملت   الدولية  الدراسة  اختبار  املرفقة مع  الطالب واملدير على االستبانات  التحليلي من خالل تحليل استجابات  الوصفي  مدير    323املنهج 

، وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى الطلبة في   (TIMSS 2011)طالبا وطالبة ممن شاركوا في الدراسة الدولية    9542مدرسة حكومية وخاصة و

باملدارس ذات  ختبار العلوم بارتفاع املناخ املدرس ي باملدرسة، حيث كانت نتائج الطلبة باملدارس ذات املناخ املدرس ي املرتفع أعلى من نتائج الطلبة  ا 

 . املناخ املدرس ي املتوسط واملنخفض

)و  • املرحلة    (2015قام مصلح  طلبة  لدى  الدراس ي  التحصيل  التربويين ألسباب ضعف  املشرفين  تقديرات  درجة  التعرف على  إلى  بدراسة هدفت 

إلى ضعف   36تم توزيعها على    استبانة،(، وذلك من خالل تطوير  4-1األساسية ) أدت  التي  أن من األسباب  الدراسة  ا ومشرفة، وتوصلت 
ً
مشرف

بم واملرتبطة  الدراس ي،  ضعف  التحصيل  مستوى  حول  تقريًرا  يرفع  ما  نادًرا  وأنه  املدرسة،  مدير  على عاتق  امللقاة  األعباء  كثرة  هي:  املدرسة  دير 

 التحصيل في املدرسة، وأوصت الدراسة بضرورة تخفيف األعباء على مدير املدرسة؛ ليتمكن من القيام بواجباته على الوجه األكمل. 

ومالينيك   • جانجيتوفك  العلوم    ((Janjetovic & Malinic, 2004وأجرى  بمادتي  املتعلقة  األسرية  املتغيرات  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة 

  112، وتم تطبيقها على (TIMSS 2003)والرياضيات وتأثيرها على املفهوم الذاتي للطلبة، حيث تمت االستعانة بنماذج من أسئلة الدراسة الدولية 

لطالب هو املستوى ت الدراسة إلى أن من العناصر املؤثرة في املستوى التعليمي ل، وتوصلبع من مدرستين مختلفتين في صربياطالًبا من الصف السا

   .، باإلضافة إلى أن املستوى االقتصادي لألسرة، وتوفر اإلنترنت، وأجهزة الحاسب اآلليالتعليمي لألب

على وجود تأثير ملدير املدرسة    بشكل عام،  ها،تأكيدمع  نتائج الدراسات السابقة باختالف الهدف منها،    في ضوء ما تقدم، يمكن مالحظة اختالف 

درسة تؤدي إلى تدني مستوى الطلبة، وتمت  على مستوى الطلبة من خالل تأثيره على عناصر املنظومة التعليمية، وأن هناك تحديات تعيق عمل مدير امل

 االستفادة من الدراسات السابقة في عدة نقاط، أهمها: 

 تها. تأكيد مشكلة الدراسة وأهمي •

 تحديد محاور أداة الدراسة.  •

 تحديد منهج الدراسة واألداة املناسبة لجمع البيانات.  •

 تحديد محاور اإلطار النظري للدراسة. •

 مناقشة نتائج الدراسة.  •

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 :منهج الدراسة

  ألنه يعد األسلوب األنسب للتعرف عن قرب على   Qualitative Research)أسلوب البحث النوعي )املنهج الكيفي باستخدام    دراسةاستخدمت ال 

املدارس مديري  تواجه  التي  لتح  في  التحديات  )سسعيهم  تيمس  الدولية  الدراسة  في  الطلبة  مستوى  هذه TIMSS)ين  ملواجهة  املقترحة  واآلليات   ،



  التوبية وآخرون                             .....                       التحديات التي تواجه مديري املدارس بسلطنة عمان في تحسين مستوى أداء الطلبة في الختبارات 

 292-279، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 285 

 

( بأنه منهجية بحث تركز على وصف الظواهر وصًفا دقيًقا، كذلك تركز على الفهم  Bogdam & Biklen, 1997، حيث عرفه بوجدام وبيكلن )التحديات

العددية املعطيات  الذي يعتمد على  الكمي  البحث  لها، ويختلف عن  الشخصية ،  األعمق  التجربة  الدراسة تم استخدام تصميم دراسة  لتحقيق هدف 

ن أنواع تصاميم البحث النوعي، ويصف فيه الباحث الخبرات والتجارب حول الظاهرة موضوع البحث  ( بأنه نوع م2018لألفراد ولقد عرفه كريسويل )

ال أفراد  بها  التي مر  والتجارب  واملواقف  الخبرات  تنوع  يعكس  الوصف  وهذا  التجربة،  هذه  أو  الظاهرة  هذه  الذين عاشوا  األفراد  يصفها  دراسة، كما 

 بالت مع أولئك األفراد. ويتطلب هذا التصميم في الغالب إجراء مقا

 : مجتمع الدراسة وعينتها

عام  و ،  2015للصف الرابع في عام    (  TIMSSتيمس )تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس الحكومية التي طبقت فيها الدراسة الدولية  

التربية تستعد لتطبيق الدراسة الدولية في الرياضيات  ؛ أ 2018والتعليم، من جميع محافظات السلطنة )وزارة التربية ( مديرا 442) لبالغ عددهم ا   2019

 (. 2019، والعلوم

الدولية  و  الدراسة  طبقت على مدارسهم  الذين  املدارس  الدراسة من مديري  )تكونت عينة  وما2019و  2015ي  في عام(  TIMSSتيمس  في    م  زلوا 

 . أفراد من الذكور واإلناث سبعةم(، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 2020/ 2019حتى هذا العام الدراس ي )مدراسهم 

 :أداة الدراسة 

املحادثة  من  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أداة املقابلة، التي تعد من األدوات الرئيسة في البحث النوعي. وتعرف املقابلة بأنها نوع خاص  

 (،  Hatch, 2002أو الحوار مع شخص له عالقة بموضوع البحث، ويستخدمه الباحث ليكتشف خبرة املستجيب وتفسيراته )

على   الدراسة  في هذه  االعتماد  املنظمة  أداة وتم  الفردية،   (Semi-structure interview) املقابلة شبه  باإلجابات  تسمح  بحيث  تصاغ  التي  وهي 

(، وتم بناء األداة  2004باحث واملستجيب )أبوعالم،  األسئلة فيها مفتوحة ولكن محتواها محدد، وتتميز بأنها تسمح بوجود عالقة تفاعلية بين الوتكون  

 وفق الخطوات التالية:

، وآلية التغلب  (TIMSSالدولية تيمس )في الدراسة  إدارات املدارس    واجهتالتحديات التي  الذي تمثل في الكشف عن    تحديد الهدف من املقابلة .1

   عليها.

، وكذلك  ينالباحث  ات خبر   في ضوء   األسئلة تم اختيار هذه  ، و الهدف من الدراسةفقد تمت صياغة أسئلة املقابلة بناء على  صياغة أسئلة املقابلة   .2

االطالع عليها،   تم  التي  األدبيات  السابقةو بناء على  الدراسات  بعض  أسئلة  ، حيث  باالستفادة من  رئيس ي مع خمسة  األسئلة على سؤال  اشتملت 

التي تواجه مدير  التحديات  أس  ي فرعية حول  الدولية، كما تم طرح سؤال رئيس ي آخر وخمسة  الطلبة في االختبارات  أداء  ئلة املدارس في تحسين 

 فرعية بهدف التعرف على آليات التغلب على التحديات 

 ( Validityالصدق ) 
  صدق األداة التي يستخدمها في جمع املعلومات، الباحث من    يتأكديتطلب الوصول إلى نتائج سليمة وذات مصداقية عالية في البحث العلمي أن  

ب  وتحقيقا لذلك  الباحثون  الدولية لعام  إجراء مقابلة تجريبية مع  قام  الدراسة  الدرا   2019مديرة مدرسة خاضت تجربة  للتأكد من  من غير عينة  سة؛ 

وهذا ما  عملهم،  أماكنفي  مع عينة الدراسة تم إجراء جميع املقابالت  اختيار زمن ومكان املقابلة. بعدهاوترك الحرية للمستجيب في مدى وضوح األسئلة. 

التي يوردها أصحُّ وأصدق" )ص  2018أكد عليه كريسويل ) نتائجه  للميدان، تصبح  أكثر مالزمة  الباحث  املقابالت (،  346( "كلما كان   وقد تم تسجيل 

 وتحويلها إلى مقابالت مكتوبة وجاهزة للتحليل.  هاتم تفريغثم  ، صوتي تسجيل جهازباستخدام 

 Reliability)الثبات )

تدوين البيانات، وذلك من خالل إعادة االستماع    فيفحص البيانات الخام التي تم الحصول عليها للتأكد من عدم وجود أخطاء    تم لتحقيق الثبات  

ومتابعته   الصوتي عدة مرات  التسجيل   إلى 
ً
كتابيا تدوينه  تم  ما  ترميز؛  مع  تم  الدراسة  كما  ملقا  عينة  إليها  الرجوع  ويسهل  تكون واضحة  رنتها مع بحيث 

( جيباس  إليه  أشار  ما  وهذا  الدراسة،  بيانات  من  املستمدة  األخرى  أن  Gibbs, 2018الرموز  ذكر  حيث  ا (  إجراءات  ثبات  من  من  في لتحقق  البيانات 

جراءات هو التأكد فحص البيانات الخام للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء تدوين البيانات، كما أشار أنه من بين هذه اإل   أن يتم ،  الدراسات النوعية

 من عدم وجود خلط في ترميز البيانات، أو عدم وجود تغيير في معنى الرموز املستخدمة للبيانات.

 : إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية

 تطلبت الدراسة امليدانية القيام ببعض اإلجراءات على النحو التالي: 

 والتعليم والحصول على البيانات املتعلقة بالدراسة الحالية من قسم الدراسات الدولية. التواصل مع دائرة التقويم التربوي بوزارة التربية  .1

بعض  .2 على  للحصول  الباطنة،  جنوب  محافظة  في  العلمي  واألوملبياد  االبتكار  وقسم  الثاني،  واملجال  والعلوم  الرياضيات  مشرفي  مع  التواصل 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية.  
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أسئلة املقابلة وتقسيمها إلى محاور من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري، وعرضها على بعض الباحثين ذو االختصاص إعداد   .3

 لتحكيمها واعتمادها.  

ومعرفة الزمن إجراء مقابلة تجريبية مع مدير مدرسة من خارج عينة الدراسة للتأكد من وضوح أسئلة الدراسة، وتحقيقها للهدف من الدراسة،   .4

 املستغرق في اإلجابة عن األسئلة.

(  40حيث تم إجراء سبعة مقابالت، استغرقت كل مقابلة )م، لجمع البيانات واملعلومات الالزمة للدراسة،  2020البدء بإجراء املقابالت في فبراير   .5

 ومن ثم العمل على تحويل املقابالت الصوتية إلى مقابالت مكتوبة. دقيقة. 

 : وتحليلها البياناتجمع 

 : تمثلت فيمرت عملية جمع وتحليل البيانات بعدة خطوات 

1.  
ً
تطبق منهم واختيار عينه ،  فكرة عن الدراسة( إلعطائهم TIMSS 2019( و )TIMSS 2015املدارس التي خاضت تجربة )  مديري مع   التواصل هاتفيا

 عليهم الدراسة. 

كل   املقابالت باستخدام( مع أفراد العينة في املدارس التي يعملون بها، وتسجيل  Face to face interviewsوجها لوجه )الفردية    إجراء املقابالت .2

تدوين بعض املالحظات كتابًيا؛ وذلك لضمان وجود التسجيل وتالفًيا ألي خطأ  رنامج مسجل الصوت من هاتفين، و بالرقمي الصوتي، و سجل امل من

 .واحد فقطتسجيل قد يحدث عن استخدام جهاز 

املوجودة  .3 البيانات  جميع  تفريغ  تم  أنه  من  للتأكد  مرات  عدة  االستماع  إعادة  تم  وقد  إليها  االستماع  بعد  وذلك  كتابًيا،  املقابالت  بجهاز    تفريغ 

 .ء رموز للمستجيبين، مع ترميز البيانات وفق املعنى الذي تشير إليه ليسهل تجميعها وفق محاور الدراسةوإعطاالتسجيل، 

 .تحليل النتائج من خالل تجميع الرموز وفق محاور الدراسة وإعطاء كل رمز اسًما يناسب املحور الذي يندرج تحته .4

 من املقابالت. إعداد تقرير يتضمن تحليل جميع النتائج التي تم الحصول عليها .5

 : راسة دال جنتائــ

في الدراسة    ي نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه "ما التحديات التي واجهت مدير  املدارس لتحسين مستوى الطلبة 

 : التالي  لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة، وتمثلت مجمل هذه التحديات في  (؟TIMSSالدولية تيمس ) 

التحدي :  وجود فئة من الطلبة مستواهم التحصيلي دون املستوى املطلوب .1 إلى وجود هذه  الدراسة  أفراد عينة  لقد اتجهت جميع استجابات 

 (، ووجود فئة من الطلبة دون املستوى، و TIMSSفهم املطلوب من أسئلة اختبار تيمس )الذي يتمثل في مواجهة الطلبة صعوبة في  
ً
وجود فئة  أيضا

من الطلبة لديهم مشكلة الضعف القرائي، كذلك وجود فئة من طلبة الدمج الفكري مع طلبة الصف، أضف إلى ذلك وجود طلبة وافدين من غير 

شعبة في  العربية  باللغة  )   الناطقين  أن TIMSSتيمس  إلى  باإلضافة  الدولية،  الدراسة  فيه  طبقت  الذي  العام  نفس  في  املدرسة  إلى  قدموا  قد   )

"فاملشكلة  الدراسة:  أفراد عينة  أحد  ذكر  الصدد  وفي هذا  الطالب،  مستوى  في  أثر  الوالدين  الطلبة كحاالت طالق  لبعض  االجتماعية  الحاالت 

 بية". الكبيرة كانت في الطلبة غير الناطقين باللغة العر 

حيث ذكر أحد أفراد عينة الدراسة أن بعض الطلبة ليس لديهم دافع في خوض مثل هذا التحدي بحكم أن نتائجها  تدني الدافعية لدى الطلبة:   .2

املقدم من قبل بعض األسر ألبنائها، حيث ذكر أحد أفراد عينة الدراسة: "أن الطلبة  التشجيع  الطالب، وكذلك بسبب قلة    ال تدرج ضمن نتائج 

 . ليس لديهم دافع للدراسة الدولية، ماذا تخدمني هذه الدراسة؟ ما الفائدة منها؟"

الوزارة:   .3 قبل  املقدم من  الدعم  الدراسة قلة  أفراد عينة  أشار جميع  الدولية سواء من   وقد  بالدراسة  الخاصة  األقسام  قبل  املتابعة من  لقلة 

خاصة   ميزانية  وضع  عدم  كذلك  الوزارة،  من  أو  ميزانية املديرية  توفير  في  الذاتية  الجهود  على  الكلي  االعتماد  فكان  الوزارة  قبل  من  للدراسة 

ستجيب للدراسة، حيث ذكر أحد أفراد العينة: "ال يوجد استنفار واضح من قبل املديرية أو الوزارة، فاالستنفار يعطي دافعية للمعلمين"، وذكر م

 ". (TIMSSلدراسة الدولية تيمس )آخر: "أن الوزارة لم تقدم دعًما مالًيا مخصًصا ل

ولقد أشار أغلب أفراد عينة الدراسة على قلة أو عدم توفر الدعم املالي من قبل مؤسسات املجتمع املحلي للمدارس بسبب مصادر الدعم املالي:   .4

ا  ملدرسة الستيفاء متطلبات الدراسة موقع املدرسة وبعدها عن املؤسسات التي يمكن أن تقدم الدعم املناسب، باإلضافة إلى عدم كفاية ميزانية 

 (". TIMSSالدولية، حيث أشار أحد أفراد العينة: "ضغطت املدرسة على ميزانيتها ملحاولة توفير األدوات الالزمة للدراسة الدولية تيمس )

في صياغة أسئلة تيمس )  .5 إلى(:  TIMSSضعف مهارة بعض املعلمات  الدراسة  أفراد عينة  أحد  أشار  املعلمات بطريقة صياغة  قلة    وقد  معرفة 

اختبار تيمس ) )TIMSSأسئلة مماثلة ألسئلة  املجال، وكون تجربة  للمعلمات في هذا  املقدم  التدريب  التجربة  TIMSS(، وذلك بسبب نقص  ( هي 

وهنا ذكر أحد أفراد عينة  (، TIMSSاألولى لبعض املدارس حيث واجهت املعلمات صعوبة في صياغة أسئلة مماثلة ألسئلة الدراسة الدولية تيمس )

 الدراسة: "لم تكن متوفرة لدينا نماذج أسئلة االختبارات، فكان األمر يتم بصعوبة، وبجهود ذاتية من املعلمات".
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، فلم  وقد أشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى وجود فئة من أولياء األمور لم يصلوا ملراحل متقدمة من التعليم املستوى التعليمي ألولياء األمور:   .6

اختبارات تيمس ) أبنائهم على نماذج  األمور في  TIMSSيستطيعوا تدريب  أولياء  املدرسة، وكذلك عمل بعض  الكلي على معلمات  االعتماد  ( فكان 

ألمور لعقد  مناطق بعيدة عن القرية مما يضطرهم إلى املبيت خارج القرية وعودتهم إليها فترة اإلجازات فقط، فكان هذا عائًقا أمام تجميع أولياء ا 

أحد أفراد عينة الدارسة: "واجهنا صعوبة في موضوع تجميع أولياء األمور"، وذكر أحد أفراد العينة: "سابًقا كا ن أغلب لقاءات معهم، وأشار هنا 

 أولياء األمور مستواهم التعليمي متدٍن". 

حصص إضافية إلعطاء تمارين إضافية ونماذج ألسئلة تيمس    وأشار أحد أفراد عينة الدراسة إلى صعوبة توفير وقت أو  عدم كفاية زمن التعلم: .7

(TIMSS."حيث أشار أحد أفراد عينة الدراسة أن من التحديات التي واجهتهم هو: "توفير حصص إضافية، فليس باألمر السهل توفيرها ،) 

أن   التحدياتمما سبق نالحظ  املدارس  مجمل  الدافعية لدى    التي واجهت مديري  املستوى الطلبة، وجتمثلت في: تدني  الطلبة دون  ، ود فئة من 

(، تدني املستوى التعليمي لبعض أولياء األمور، قلة الدعم املالي، قلة املتابعة من الجهات TIMSSضعف مهارة بعض املعلمات في صياغة أسئلة تيمس )

تؤثر بشكل سلبي في التحصيل الدراس ي إن لم يتم إيجاد البدائل أو املشرفة على الدراسة، عدم كفاية زمن التعلم، وجميع هذه التحديات من شأنها أن  

 . (TIMSS، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في النتيجة العامة للمدرسة في الدراسة الدولية تيمس )ل املناسبة لهاالحلو 

التحديات    ترجع أسباب وجود و  بها فئهذه  املدارس  نائية، وبعض  املدارس تقع في مناطق  أن بعض هذه  املستوى ولم  إلى  الطلبة دون  ة كبيرة من 

باإلضافة إلى أن قلة الدورات التدريبية املقدمة للمعلمات من قبل األقسام الخاصة بالدراسة الدولية األكاديمي،   رفع مستواهم من إدارة املدرسة   تتمكن

 TIMSSله دور في ضعف مهارة املعلمات في صياغة أسئلة تيمس )
ً
في حالة كون املعلمة حديثة العهد بالتدريس أو في حالة عدم وجود معلمة    ( وخصوصا

العبرية ) باملدرسة، وهذا يتفق مع دراسة  البعيدة بسلطنة 2017أولى ذات خبرة  املدارس  إدارات  التي تواجه  التحديات  إلى مجموعة من  التي توصلت   )

الطلبة تمثلت ف بأداء  إلى وجود  عمان، وذكرت من ضمنها تحديات مرتبطة  الدافعية  لديهم، كذلك أشارت  الطلبة، وضعف  ي ضعف مستوى تحصيل 

أولياء األمور بأهمية التعليم، كذلك عدم دعم مؤسسات املجت املحلي في هذه املدارس وهو عدم وعي  األمور واملجتمع  مع للمدرسة،  تحّدٍ متعلق بأولياء 

امل الخبرة  قلة  هي  املعلم  بأداء  املرتبطة  التحديات  يكتفون ومن  وافدين  معلمين  استقدام  أو  جدد  معلمين  تعيين  سببها  يكون  قد  التي  للمعلمين  هنية 

 باستخدام الطرق التقليدية في التدريس. 

في   الطلبة  مستوى  لتحسين  املدارس  مديري  تواجه   التي  التحديات  على  للتغلب  املقترحة  اآلليات  "ما  ونصه  الثاني  السؤال  عن  اإلجابة 

 وبعد تحليل استجابات جميع أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم سبعة أفراد، تم التوصل لإلجابة عن هذا السؤال،  (؟TIMSSتيمس ) الدراسة الدولية 

 ، كما موضح أدناه. مرتبطة بوزارة التربية والتعليم  ليات التي يمكن تقسيمها إلى آليات مرتبطة بإدارة املدرسة، وآلياتآلا  إلى مجموعة من

 
ا
 : بإدارة املدرسة رتبطة امل اآلليات املقترحة: أول

عمل    على ضرورة   من أفراد العينة  أربعةالذي أشار إليه    ويؤكد هذا املقترحالهتمام بالتطوير التكنولوجي لالستعانة به في العملية التعليمية:   .1

ويشمل  املدرسة،  مدير  عليها  ويشرف  الدورة  لتنفيذ  محددة  ساعة  بتحديد  اإللكترونية  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  للطلبة  تدريبية  دورات 

 التدريب اإللكتروني  
ً
الخاصة بالدراسة ال  أيضا دولية، عمل قناة على اليوتيوب بإشراف إدارة املدرسة يبث فيها التوعيات، واألسئلة، واالختبارات 

( تيمس  الدولية  بالدراسة  تدريبية مختصة  لطلبة  TIMSSكذلك عمل منصة  التعليمية  اإللكترونية  األجهزة  توفير  يراعى  املقترح  ولتحقيق هذا   ،)

ع الطلبة  ( كالحاسب اآللي أو اآليباد وغيرها، وأشار أحد أفراد العينة لذلك بقوله: "يمكن أن نستخدم الجانب التقني، ونتابTIMSSشعبة تيمس )

واألسئلة،   واملسابقات،  التوعيات،  لبث  اليوتيوب  على  قناة  "عمل  الصدد:  هذا  في  آخر  وأشار  الراجعة".  التغذية  لهم  ونقدم  البيت،  في  وهم 

 واالختبارات". 

في الدراسة الدولية:   .2 املقترح هوتفعيل ممارسات ولي األمر  بهذا  العينة ويقصد  أفراد  أربعة من  املقترح  ا    وأكد على هذا 
ً
األمر شريك أن يكون ولي 

الدولية الدراسة  فترة  ابنه خالل  متابعة  في  األمر   دائًما  ولي  بين  للتعاون  الدراس ي  العام  للتطبيق على مدار  وقابلة  من خالل عمل خطة مفصلة 

 ر العام إلى وقت االختبار". واملدرسة، وأشار أحد أفراد العينة إلى ذلك: "في بداية العام الدراس ي سأضع خطة رئيسة كاملة للعمل على مدا 

وقد أشار أحد أفراد العينة على تهيئة جميع طلبة املدرسة من الصف األول وحتى الصف الرابع لخوض تجربة  التهيئة املسبقة لطلبة املدرسة:   .3

اختبارات تيمس )TIMSSتيمس ) اليومي، ومتاTIMSS(، من خالل تدريبهم على نماذج  املعلمة  بعة ذلك من قبل مدير  (، وإدراجها ضمن تحضير 

 املدرسة، وذكر أحد أفراد عينة الدراسة ذلك: "تهيئة الطلبة من الصف األول إلى أن يصلوا للصف الرابع".

 
ا
   : اآلليات املقترحة املرتبطة بوزارة التربية والتعليم: ثانيا

تقديم ميزانية خاصة من قبل الوزارة للمدارس    هذا املقترح  ويتضمن وأكد على هذا املقترح أربعة من أفراد العينة،  تقديم الدعم املالي للمدارس:   .1

الدراسة مستلزمات  في  الستخدامها  الدولية  الدراسة  في  توفير    املشاركة  ملحاولة  ميزانيتها  على  املدرسة  "ضغطت  العينة:  أفراد  أحد  ذكر  حيث 

 املؤكد أننا نستطيع زيادة عدد الكتيبات والتشجيع". (، بينما لو كانت هناك ميزانية خاصة من TIMSSاألدوات الالزمة لتيمس )
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املدارس التي  تبادل زيارات بين املدارس:   .2 أحد أفراد العينة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات املختصة لعمل خطة تبادل زيارات مع مديري  وأشار 

الع  أفراد  أحد  وذكر  السلطنة  الدولية على مستوى  الدراسة  في  الزيارات مع حصلت على مستويات عليا  لتبادل  بعمل خطة  "يقومون  ذلك:  ينة 

 (؛ لتبادل الخبرات".  TIMSSاملدارس التي تميزت في تيمس )

ويؤكد على هذا املقترح ثالثة من أفراد العينة من حيث تقديم الدعم املعنوي من خالل الزيارات واملتابعة املستمرة  علم:تقديم الدعم املعنوي للم .3

املسؤولين سواء   أشار  من قبل  املدارس ألن ذلك يعطيها حافًزا لالستمرار، حيث  املبذولة من قبل  الوزارة للجهود  أو  املديرية  أفراد عينة في  أحد 

إلى ذلك إلى تكثيف بقوله:    الدراسة  أي نحتاج  املعلم، واملدرسة،  لتعزيز جهود  املدرسة باستمرار؛ وذلك  بزيارة  املسؤولون  أن يقوم  "من األفضل 

 ل الوزارة" وذكر آخر أنه: "لم يكن هناك دور للوزارة لتهّون على املعلمات الجهد الذي يبذلنه مع الطلبة".الزيارات من قب

: وأشار أربعة من أفراد العينة على ضرورة تكريم املدارس املتميزة في الدراسة الدولية ومعلماتها وطالبها من قبل الوزارة،  التحفيز للمدارس   تقديم .4

لعينة: "نريد تحفيز من الوزارة"، وأشار آخر: "الوزارة لم تكرم املعلمات، والطلبة الحاصلين على درجات عالية رغم إبالغنا حيث ذكر أحد أفراد ا 

 بأنه سيتم تكريم املدارس املتميزة".

ا ونتائج االستبانات في  وأكد على ذلك ثالثة من أفراد العينة حتى تتعرف املدرسة على مستوى طلبتهإعطاء تقرير مفصل لكل مدرسة عن أدائها:   .5

لها، وعمل خطة عم الحلول  وإيجاد  تفاديها،  للعمل على  لديها  التطوير  وأولويات  القوة  نقاط  للمدرسة معرفة  يتسنى  الدولية، وحتى  ل  الدراسة 

معر  "أتمنى  هنا:  العينة  أفراد  أحد  وذكر  االختبار،  وقت  إلى  الدراس ي  العام  بداية  منذ  متينة  أسس  على  ومبنية  حتى مفصلة  املدرسة؛  نتائج  فة 

 حول  
ً

الجوانب  أستطيع أن أبني عليها التطوير". وذكر آخر: "يجب أن تكون النتيجة متاحة، أين موقعنا من املدارس األخرى؟، نريد تقريًرا مفّصال

 التي أخفق فيها الطلبة، حتى تتمكن املعلمات من تحسين أدائهن". 

للدراسة .6 بالجانب اإلعالمي  ويؤكد  الهتمام  لتخفيف  :  واملديريات  الوزارة  قبل  اإلعالمي من  الجانب  تفعيل  الدراسة على ضرورة  اثنان من عينة 

لجميع على الضغط التوعوي عن إدارة املدرسة، وهنا أشار أحد أفراد عينة الدراسة: "نريد إعالًما أكثر، كان الدور األكبر على املدرسة، ولو عمل ا 

 هتمام أكثر، وسيشعر أولياء األمور بمسؤولية أكبر". تفعيل الجانب اإلعالمي سيكون هناك ا

7.  ( تيمس  شعب  يدرسن  الالتي  للمعلمات  عدد الحصص  ملعلمات    (:TIMSSتقليل  الحصص  نصاب  تقليل  إلى  الدراسة  أفراد عينة  أحد  وأشار 

أفراد العينة في ذلك: "تيمس جيد، ولكنه ( بتوفير معلمات إضافيات في املدارس التي ستطبق عليها الدراسة، حيث ذكر أحد  TIMSSشعبة تيمس )

 تسبب في ضغط نفس ي وجسدي على املعلمات، فاملعلمة تعمل طيلة اليوم الدراس ي مع الطلبة". 

أن   باونالحظ مما سبق  املتعلقة  النتائج  واجهت    املقترحة    آلليات أبرز  التي  التحديات  في  للتغلب على  املدارس  في    تحسينمديري  الطلبة  مستوى 

الدراسة   تقديم الدعم املالي للمدارس املشاركة في، و (TIMSSتفعيل دور ولي األمر في الدراسة الدولية تيمس )تناولت:    (TIMSSالدولية تيمس )  الدراسة

املادي للمدارس من قبل الوزارة، وتتمثل ممارسات مدير املدرسة في هذه الجوانب:   تقديم الدعم املعنوي للمدارس والتحفيزالدولية من قبل الوزارة، و 

الت املختلفة  اإللكترونية  اللوحية، واألجهزة  اإللكتروني،متابعة توفير األجهزة  التعليم  العام   ي تساعد على  عمل خطة مفّصلة وقابلة للتطبيق على مدار 

واملدرسة،   األمر  ولي  بين  للتعاون  بشكل كبيالدراس ي  يسهم  األمر  ولي  التحصيلي البنه،وذلك ألن  املستوى  رفع  في  مع  ل  باإلضافة  ر  املدرسة  تعاون مدير 

( للطلبة من الصف األول وحتى الصف TIMSSفي متابعة املعلمات لتفعيل األنشطة واالختبارات املشابهة ألسئلة الدراسة الدولية تيمس )املعلمة األولى  

 . الرابع

ل  بالنسبة  في:  أما  فتمثلت  بالوزارة  الخاصة  الدوليةلمقترحات  الدراسة  في  املشاركة  للمدارس  املالية  الوزارة جزء من  (  TIMSS)  تيمس تخصيص 

زة اإللكترونية والطابعات وغيرها، في تحسين عملية تعلم الطلبة من خالل توفير وسائل تعليمية مختلفة، ومعينات للتعليم كاألجه لدعم الجهود املبذولة

( تيمس  الدولية  الدراسة  في  الدولي  املتوسط  من  أعلى  متوسط  على  حصلت  التي  املدارس  لزيارة  خطة  أو  TIMSSعمل  حكومية  مدارس  كانت  سواء   )

املشرفة على الدراسة الدولية تيمس أعضاء من األقسام  أسهمت في رفع مستوى طلبة املدرسة، يقوم  خاصة؛ وذلك لنقل األفكار وتبادل الخبرات التي  

(TIMSS في الوزارة )   ؛ حيث إن هذه الزيارات يتم فيها متابعة جهود املدرسة وتقديم التغذية  بزيارات إشرافية للمدارس املشاركة في الدراسة بشكل دوري

يحفز   بدوره  وهو  لهم،  الجهد،الراجعة  من  املزيد  بذل  على  ال  املدارس  واملدارس  للطلبة  في  تكريم  الدولي  املتوسط  من  أعلى  متوسط  على  حصلت  تي 

( تيمس  الدولية  دافًعا TIMSSالدراسة  يكون  بحيث  متتاليتين،  دورتين  خاضت  حالة  في  الطلبة  مستوى  في  ا 
ً
ملحوظ ارتفاًعا  حققت  التي  واملدارس   ،) 

قيام   نهجها،  للسير على  األخرى  الدولية  للمدارس  الدراسة  اإلعالم عن  في  بدور  وأهدافها،   التركيز  ن خاللم  الوزارة  الدولية،  الدراسة  ثقافة  نشر  على 

ملعتقدات التي  وأهميتها باستخدام وسائل اإلعالم املتنوعة لجميع أطياف املجتمع العماني وبشكل موّسع؛ ألن اإلعالم يعمل على تشكيل األفكار وصياغة ا 

الدراسة   الطلبة في  املدارس في عملها لتحسين مستوى  إدارات  الوزارة للحمالت اإلعالمية سوف  TIMSSالدولية تيمس )تساعد  تبني  أن  إلى  (، باإلضافة 

 يقلل العبء امللقى على إدارة املدرسة في توعية أولياء األمور، واملجتمع املحلي بالدراسة، و 
ً
يسهم في دفع مؤسسات املجتمع لتقديم الدعم للمدارس   أيضا

 املشاركة في الدراسة الدولية. 

 



  التوبية وآخرون                             .....                       التحديات التي تواجه مديري املدارس بسلطنة عمان في تحسين مستوى أداء الطلبة في الختبارات 

 292-279، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 289 

 

 ومقتراحات الدراسة: توصيات 

 بناءنتائج الدراسة امليدانية  في ضوء
ّ
 :ةالتالي، يمكن تقديم التوصيات ما توصلت إليهعلى  ا

 تهيئة املناخ املناسب لعمليتي التعلم والتعليم.  .1

 تدريب كوادر وطنية لضمان استمرار وجود هذه الكوادر في امليدان.  .2

 بالتقويم التربوي الستمرار عملية التقويم من بداية العام الدراس ي إلى نهايته. التنسيق مع الدوائر الخاصة  .3

 لتفعيل عمليتي التعلم والتعليم.  الدعم التكنولوجيتوفير  .4

5. ( تيمس  الدولية  الدراسة  في  املشاركة  للمدارس  مكثفة  متابعة  خطط  في  TIMSSعمل  سواء  الدولية  الدراسة  عن  املسؤولة  األقسام  قبل  من   )

 املديرية أو في الوزارة. 

 (. TIMSSتقديم الوزارة للدعم املالي للمدارس التي يقع عليها االختيار في تطبيق الدراسة الدولية تيمس ) .6

 ( بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة اإلعالم. TIMSSتكثيف الحمالت اإلعالمية حول الدراسة الدولية تيمس ) .7

الوزارة   .8 الثاني األساس ي ويتم متابعته من تبني  إنهائهم للصف  القراءة والكتابة بعد  للمهارات األساسية في  الطلبة  امتالك  لبرنامج تأسيس ي يضمن 

 قبل املشرفين التربويين.

 (. TIMSSتيمس )إعداد برنامج تبادل زيارات بين مديري املدارس؛ لزيارة املدارس التي حصلت على معدل أعلى من املتوسط الدولي في اختبار  .9

  (TIMSS) .تجويد نوعية البرامج املقدمة للمعلمين الذين يدرسون شعب تيمس .10

 (. TIMSSعمل خطط مسبقة لتدريب املعلمين الذين لديهم الرغبة في تدريس شعب تيمس ) .11

 :املراجع

 :
ا

 :املراجع العربيةأول

 . مسقط: املؤلف.سلطنة عمانفلسفة التعليم في (. 2017) .األمانة العامة ملجلس التعليم  .1

 .12-11 :(9) 3 :. مجلة اإلدارة التربوية"القيادة املتميزة للمدرسة"(. 2016) .أحمد، شاكر محمد فتحي .2

3. ( والعلوم  الرياضيات  في  الدولية  الدراسة  لتطبيق  تستعد  من:2019/  28/3التربية  االسترجاع  تم  ُعمان،  جريدة   .) 
https://www.omandaily.om/?p=685638 

 . عّمان: دارة اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. مدير املدرسة القائد .(2013) .خليفات، نجاح عودة  .4

 (. عّمان: الدار املنهجية للنشر والتوزيع. 1)ط .سيةاإلدارة التربوية والتعليمية واإلدارة املدر (. 2015) .الدعيلج، إبراهيم عبد العزيز .5

أنطوان  .6 . املركز التربوي للبحوث واإلنماء. تم االسترجاع  "الدراسة الدولية لتوّجهات مستويات األداء في الرياضيات والعلوم" (.  2018)  . سكاف، 

 description?id=8852-http://www.crdp.org/mag م من: 2020/ 4/ 21بتاريخ 

مستوى تحصيل طلبة اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم "(.  2016والقراميطي، أبو الفتوح مختار. )    شحادة، فواز حسن إبراهيم  .7

الدولية الدراسات  نتائج  األسباب TIMSS وفق  واملشرفين:  املعلمين  نظر  وجهة  من  األخرى  بالدول  والعالج  -مقارنة  أساليب    -الحلول 

 . 370-326 :(169)1 :كلية التربية -األزهر مجلة التربية: جامعة  . "التطوير

. تم االسترجاع بتاريخ  "تطبيق سالسل العلوم والرياضيات في الحلقة األولى. جريدة الشبيبة، سلطنة عمان"(.  2018يناير    28الشيبانية، مديحة ) .8

 biba.com/article/203273https://www.shaم من: 21/4/2020

التغلب عليها )رسالة ماجستير غير "(.  2017)  .العبرية، حنان راشد سالم  .9 البعيدة في سلطنة عمان وسبل  املدارس  إدارات  التي تواجه  التحديات 

 سلطنة عمان. .. جامعة السلطان قابوس"منشورة(

 (. القاهرة: دار الفكر العربي. 1)ط .اإلدارة املدرسيةاالتجاهات املعاصرة في (. 2017) .العجمي، كروز تراحيب .10

 (. عّمان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع. 1)ط .مفاهيم ورؤى في االدارة والقيادة التربوية بين األصالة والحداثة(. 2013) .أبو العال، ليلى محمد .11

 . مسقط: املديرية العامة للتقويم التربوي. "الرياضيات والعلوم: مادة العلومدليل مفردات الدراسة الدولية في "قسم الدراسات الدولية )د.ت(.  .12

عايض القحطاني.  الكويت: دار املسيلة للنشر    عبد املحسن ( ترجمة  1)ط  . املزجية  -النوعية  -تصميم البحوث: الكمية(.  2018)  .كريسويل، جون  .13

 والتوزيع. 

التعليم  .14 وتطوير  التربوية  للسياسات  الرئيسية  لها"(.  2015)  .اللجنة  املعتمدة  واألنصبة  املدرسية  الوظائف  مهام  التربية "دليل  وزارة  مسقط:   .

 والتعليم. 

 . مسقط: املؤلف."التقرير السنوي للتعليم في سلطنة عمان"(. 2016) .مجلس التعليم  .15

 دليل منسقي املدارس. مسقط: وزارة التربية والتعليم.  TIMSS2019(. 2019) .املديرية العامة للتقويم التربوي  .16

https://www.omandaily.om/?p=685638
http://www.crdp.org/mag-description?id=8852
https://www.shabiba.com/article/203273
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درجات تقديرات املشرفين التربويين ألسباب ضعف التحصيل الدراس ي لدى طلبة مرحلة األساس الدنيا "(.  2015)  .مصلح، معتصم محمد عزيز .17

 .278-244 :23 :ينية. مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية الفلسط"( في املدارس الحكومية في محافظة بيت لحم 1-4)

علي .18 حمود  عائشة  في") .2016)  .املقيمية،  الثامن  الصف  طلبة  نتائج  في  املتغيرات  بعض  دراسة  TIMSS2011 أثر  عمان:  سلطنة  في  العلوم  في 

 .مسقط . قابوس. جامعة السلطان "ماجستير غير منشورة( تحليلية( رسالة

م  2020/  20/3مجلة نوت. تم االسترجاع بتاريخ :    .2015.. كيف ستكون نتائج السلطنة في  TIMSS(. االختبارات الدولية  2015الهادي، حفصة ) .19

 mag.com/archives/4563-http://noteمن : 

أسباب تدني "(.  2019)  .والشقص ي، يعقوب زاهر  سعيد والبحري، خالصة حمد والرمحي، سالم راشدوالحكماني، رحاب    الهطالي، محمد سليمان .20

اختبار   في  الثامن  الصف  واملعلمين  TIMSSطلبة  املشرفين  نظر  الباطنة من وجهة  بمحافظة جنوب  والرياضيات  العلوم  التقويم "ملادتي  دائرة    .

 التربوي: محافظة جنوب الباطنة، سلطنة عمان. 

والتعليم وزا  .21 التربية  )"(.  2017)  .رة  للصفوف  عمان  لسلطنة  التعليمي  النظام  واتحاد 12-1تقييم  والتعليم  التربية  وزارة  بين  مشتركة  دراسة   :)

 . مسقط: مطبعة عمان ومكتبتها املحدودة."املنظمات التربوية النيوزلندية

.  ": مادة الرياضيات للصفين الرابع والثامنTIMSS2015ية في الرياضيات والعلوم  التقرير الوطني للدراسة الدول"أ(.  2018)  .وزارة التربية والتعليم  .22

 مسقط: مطبعة عمان ومكتبتها املحدودة.

والتعليم .23 التربية  والعلوم  "ب(.  2018)  .وزارة  الرياضيات  في  الدولية  للدراسة  الوطني  والثامنTIMSS2015التقرير  الرابع  للصفين  العلوم  مادة   :" .

 مان ومكتبتها املحدودة.مسقط: مطبعة ع

 . مسقط: املؤلف. "TIMSS 2007الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم ")د.ت(.  .وزارة التربية والتعليم  .24
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Abstract: This study aimed to identify the challenges facing school principals in the Sultanate of Oman in 
improving the level of students’ performance in the Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS), and the mechanisms for overcoming them. To achieve this, the study followed the qualitative 
approach by using the qualitative research method. Data was collected using interviews, which were 
conducted with seven school principals whose schools have taken TIMSS in 2015 and 2019 and are still in 
their schools. The results of the study revealed a set of challenges that hinder school principals’ efforts to 
improve students’ performance in the TIMSS tests, including students whose achievement level is below the 
required level, low student motivation, lack of support provided by the Ministry of Education, and the 
weakness of teachers’ skills in formulating TIMSS questions. The study suggested mechanisms that can limit 
these challenges, including those related to school management, such as enhancing use of technology in the 
educational process, involving guardian practices in international studies, and some of them are related to 
the Ministry of Education, such as providing financial support to schools, and exchanging visits between 
schools, providing moral support to schools, and motivating teachers. A number of recommendations were 
made, the most important of which are creating the appropriate climate for learning, training national 
cadres, and coordinating with the departments for educational evaluation to continue the evaluation process 
through the school year. 

Keywords: School Principals; International Test (TIMSS); Sultanate of Oman. 
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1. Introduction 

The contemporary challenges have directly influenced the family by the different levels of changes it brought 
to these families in terms of changing their beliefs, values, defining their identity and exposing them to new kinds 
of disturbance that affects the structure of the community. Therefore, various psychological and sociological 
studies have sought to address this serious issue as it led to the emergence of the phenomenon of family 
breakdown. Many statistics have shown that the ratio of divorce, juvenile delinquency and the crimes of 
delinquency, suicide, domestic violence have noticeably increased. Nevertheless, psychological and sociological 
studies dealt with this serious issue in a contradicting way. Where the first trend focuses on studying the negative 
aspects and the problems that disturb the family, the second trend focuses on the family positive aspect and how 
they can live a state of happiness, idealism and achieve quality (Bin Issa; Bousahla and Owaisi, 2013).  Given the 
importance of family experiences for individual wellbeing and social adjustment, it is important to understand 
whether and how family functioning characteristics shape emotional experiences inside and outside the familial 
context. One such characteristic that has received attention as a predictor of well-being in the family is familial 
cohesion. Indeed, familial cohesion, defined as the degree of togetherness or closeness or emotional bonding that 
family members have toward one another, was found to be correlated with interpersonal well-being and 
satisfaction in adults. Also labeled closeness-caregiving, the most important elements of the concept of high 
cohesion include warmth, nurturance, time together, physical intimacy (affection), and consistency. Satisfaction 
with family bonds, which is related to cohesion, reflects the extent to which the need for cohesion or closeness in 
family relations is generally satisfied (Vandeleur; Jeanpretre; Perrez; Schoebi, 2009). Several studies have 
indicated that if the individual's family atmosphere is disturbed and suffers from family disintegration, it certainly 
leaves a clear indication on the children's personality and their interactions such as the study of Láng (2018) 
showed Family cohesion predicted affective aspects of well-being, whereas cognitive elements of well-being were 
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Abstract: This study aimed to identify the relationship between adaptation, family cohesion and happiness 
among tenth grade students in Irbid Governorate, and to gauge the differences between them according to 
gender, the level of mother’s education, and the level of father’s education, based on a sample of (381) 
students. The results of the study showed that there was a positive statistically significant relationship 
between adaptation, family cohesion, and degrees of happiness. The result also showed that there were 
statistically significant differences in feeling happy attributable to the gender variable and the level of the 
father's education, in favor of male variable whose educational level is less than the secondary education. 
The results showed that there were statistically significant differences attributable to the gender variable in 
family adaptation, and the differences were in favor of males. And there were statistically significant 
differences attributable to the variable level of mother’s education in family adaptation; as well as there were 
statistically significant differences attributed to the variable level of father’s education in all fields. The 
results showed that there was a statistically significant effect of happiness on cohesion and family 
adaptation, which means that increase degree in happiness, will lead to an increase in family cohesion and 
adaptation by (0.0806) . 

Keywords: Family adaptation; family cohesion; happiness; adolescence; tenth grade students; Irbid 
Governorate. 
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predicted by family flexibility. The importance of the family's emotional and relational climate, predictability, and 
structured family functioning are highlighted as important contributors of adolescent well-being. Where (Johnson, 
Lavoie and Mahaney, 2000) study showed that the loss of cohesion in the family leads to feeling loneliness, social 
anxiety and avoiding social interaction outside the family.  

Many psychologists have insisted on the Adolescence period to be a crisis; but Erikson believes that teenagers 
or young adults will gain moderated psychological balance if s/he comes to know him/herself in the right time by 
learning to interact properly with the society through the experiences s/he has had. But, if s/he is lost in identity 
and is uncertain of her individual identity, s/he will not have psychological balance and will be facing identity 
crisis (Rahgozar and Yousefi, 2012). Margaret Mead (1983) discussed the psychological matters that an teenager 
encounters such as tensions, pressure, and pain that resulted from various factors of frustration and conflict; that 
he is exposed to in his life whether inside or outside his family, in his school or in his community indicating that 
the teenager suffers from anxiety, hesitation and pessimism. All these pressures reduce the level of his activity, 
enthusiasm and optimism . Adolescence is the period of significant changes and the harmony between the child's 
relationships with his parents. Most adolescents continue to feel intimate with their parents during that period, 
enjoy spending time with them, appreciate their opinions, and respect them as persons and as symbols of 
authority (Arnett, 1999). 

 Even a family with one adolescent is subject to a series of changes because of the adolescent's demands for 
more freedom. Generally speaking, the extent to which an adolescent succeeds in overcoming his stage of growth 
positively affects his family, while his failure leaves a negative impact on his family (Masselam; Marcus and 
Stunkard, 1990). However, the increasing tension between parents and their teenagers is centered on issues of a 
power struggle or conflict in areas such as chores, homework, curfew, dating, personal appearance and not about 
basic values, education or religion (Smetana, 1999). Additionally, adolescence is associated with increases in 
negative emotions (i.e. mood swings), these changes may affect the way teenagers deal with their parents which 
may lead their parents to underestimate or overestimate their needs and abilities (Steinberg and Silk, 2000). 
Changes in adolescent cognitive abilities can change the interpersonal dynamic between parents and adolescents; 
adolescents in this period think like adults. They are able to think abstractly, their reasoning becomes 
multidimensional and they come up with a new epistemic framework for family discussions. They seek to be 
treated like adults and they want to take part in family discussions that revolve around family affairs and its 
decision-making therefore they may challenge the method that the family currently uses in making decisions and 
may inquire about the rules and reasons for these decisions. Such challenges can severely affect parents as they 
may interpret these challenges as their son's rejection of their values, underestimating their decisions as parents, 
and they may feel pain when their adolescent’s sons criticize the things they say or do. Consequently, these 
tensions may lead to an emotional distance between parents and teenagers that often reflected in the emergence 
of increased negative interactions between them, and decrease in positive interactions (Flanner; Torguati and 
Lindemeier, 1994). Adolescence is also characterized by the need for more independence and greater privacy as 
adolescents expect fewer restrictions, more opportunities for freedom and self-management. Notably, teenagers 
spend less time with their families during this stage; as they spend most of their time with their mates, their 
relationship with their peers becomes more important and influential, and they become less subject to parental 
control. They also have more freedom to movement more than when they were children (Such as: they can drive 
cars.). Although adolescents tend to welcome this new freedom, it makes parents more worried about them; 
parents in particular worry about their ability to monitor and control their adolescent’s behavior, they fear for 
their adolescents ’safety such as: their concern for their inclusion in drug use, drinking alcohol, sexual activity and 
wrong use of the social network and the internet. Parents also find it difficult to reconcile with the fact that their 
teens prefer peer as secretors or as trusted people and choose to spend more time with peers than participate in 
family activities (Arnett, 1999) .Sternberg and Skull (2000) emphasized the importance of establishing a new 
teens-parents balance that requires reviewing the child’s relationship with his parents on one side, and modifying 
the nature of the relationship of parents with their children which shall (be) based on guiding and disciplining on 
the other hand(i.e. children) now teens.It is known that a teenager who grows up in a coherent family feels safe, 
enjoys a healthy growth that is represented in having self-confidence and trusting others, accepts goodness, 
avoids evil and enjoys great mental health. While a teenager who grows up in a dysfunctional family is subject to 
deprivation, frustration, and injustice in his relationship with his parents and siblings. He lives in turmoil, he goes 
through a disturbed psychological growth as he becomes subject to feeling guilt, self-despair, unsatisfied with 
himself and his life and he live(s) a misery life (Gallo and Troyelk, 2003). This is confirmed by Pettit; Bates; Doge 
and Meece (1999) who explained that a teenager who has a cohesive life with his family, his parents know where 
he is and what he does most of the time; they encourage his independence but at the same time they monitor his 
activities to ensure that he is safe. They achieve the right balance between respecting his right to privacy and 
protecting him from the dangers associated with teenage period. Rubin et al. (2004) suggests that adolescents 
raised by firm parents are of social adequacy and have good emotional tolerance compared with adolescents 
whose parents are authoritarian, lenient or ignored. Hence, adolescence may be the last opportunity for some 
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people to make changes in their ways of living by gaining a suitable psychological impact, and adolescence is an 
important period for the formation of lifestyle for the coming years.  

Conducting studies in issues related to positive emotions such as happiness, love, entertainment, hope, 
companionship, gratitude and prestige, began to attract the attention of researchers in the nineties of the 
twentieth century, and one of the reasons for this delay is that psychological researchers spend most of their time 
trying to help people in overcoming their anger, fear and depression (Csikszentmihaly, 1999). Seligman (2004) 
categorized emotions into three categories: (1) Feelings that relate to the past, such as contentment, conviction, 
pride, and serenity. (2) Feelings that are associated with the present and are divided into two different categories: 
(a) physical pleasures or desires such as pleasure and warmth, joy and higher pleasures such as bliss, ecstasy, and 
rest; and (b) satisfaction resulting from activities such as reading, speaking, and camping. (3) Feelings that relate 
to the future include optimism, hope, confidence and faith. Psychologists consider the feeling of happiness as a 
significant indicator of mental health, and many psychologists who support the movement of positive psychology, 
or what is known as psychology of strengths, believe that feeling of happiness is an essential component of a 
healthy psychological and physical life (Al-Rabbai, 2014)   .   

Carruther and Hood (2004) indicate that happy people are less likely to have family problems and diseases 
and are, therefore, they are more likely to lead an effective life than others.Many psychological studies have also 
addressed the characteristics of individuals with high mental happiness such as (DeNeve, 1999; Diener, 2000; 
lyubomirsky; King and Diener, 2005) that they revealed that individuals with high mental happiness are 
emotionally stable with a conscience alive, trusted by others, and able to take control over situations or try to 
control them. They also enjoy independence, positive relationships with others, have a goal to accomplish and are 
more self-acceptance. Although happy people also have a bad mood, but they are able to overcome quickly, and 
they have a high sense of good self-esteem, which is an indicator of their pleasant life. They have more ability than 
the unhappy persons to attract friends and partners and develop relationships that are suspended for a longer 
period. And when they marry, their marriage lasts longer. Fowler and Christakis (2008) found that when a person 
becomes happier within a few months; some of his friends become happier which indicates that happiness is 
obviously contagious. In fact, there is a mutual relation between happiness and relationships. Happiness promotes 
relationships, and relationships increase happiness. Momeni et al. (2011) found that happy people are kind and 
tend to help others when they need it, they have the ability to persist, in addition to be highly qualified and they 
can deal with the different life conditions and pressures effectively . 

The definitions of happiness varied, Springer and Hauser (2006, p 1081) define happiness as a state of 
general satisfaction of an individual with himself and his life, his continuous pursuit to achieve his personal goals, 
his independence in defining the path of his life, his establishment of positive and mutually social relations with 
others. Happiness is not the opposite of unhappiness as it was confirmed by Argyle (1993, p. 24) who sees 
happiness as a reflection of the degree of satisfaction with life, or as a reflection of the frequency of occurrence of 
pleasant emotions and the intensity of these emotions. On the other hand, it is not completely opposite of misery. 
Happiness can be viewed from two aspects: happiness as a feature, which is the long emotional impact, 
Individuals with a high degree of satisfaction have a sense of contentment, they have an external or internal 
dynamic and vitality and a positive outlook. They have successful relationships, and they can enjoy their time in 
their own way. As for happiness as a state, it expresses the emotional state that the individual feels and expresses 
it in his own way in a specific situation (Al-Fangari, 2006).  

By studying the previous research, the researchers found the scarcity of studies dealing with the nature of the 
relationship between adaptation, family cohesion and happiness, but there were some studies that dealt with the 
same variables as of this study in addition to other variables, including; Al Azab (2019) study that aimed to 
identify the effect of family characteristics (family size, income, the level of education of the parents, the age of the 
parents, the profession of the parents) on the degree of family cohesion among university students. The study 
sample consisted of (165) students. The results revealed a statistically significant effect of the family size variable 
on the two dimensions of cooperation, communication and the overall degree of cohesion in favor of smaller 
families, and the presence of a significant effect of the father's age variable on the dimensions of communication 
and flexibility, and the overall degree in favor of the older age group. The educational level of the parents, the 
professional status of the parents on all sub-dimensions and the overall degree of family cohesion. The results also 
showed that there was no effect of the variable (the mother’s age, family income, the educational level of the 
parents, the professional status of the parents) on all sub-dimensions and the overall degree of family cohesion . 
Daradkeh (2019) discussed the relationship of family cohesion with emotional disorders among adolescent 
students in secondary schools. The study sample consisted of (545) male and female students. The results showed 
that the level of family cohesion came at a moderate level and that there were statistically significant differences 
for the level of family cohesion according to the gender variable and in favor of males, and according to the 
variable of childbirth and in favor of the middle order. The results also indicated a statistically significant 
relationship between the level of family cohesion and the level of emotional disorders among the sample 
members, and the dimensions of family cohesion that contribute in (62%) to the level of emotional disorders in 
the sample members.Al-Sawafi (2019) conducted a study aimed to identify the level of psychological happiness 
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among a sample of the ninth grade students, to study the relationship between psychological happiness and the 
concept of self among the study sample, and to identify the level of significance of the differences in the answers of 
the members of the study sample on the psychological happiness scale according to the gender variable. The 
sample of the study consisted of (300) male and female students. The study found that the level of psychological 
happiness among the ninth-grade students was high, and that there was a positive correlation between the 
psychological happiness and the concept of self. And there was a statistically significant differences in the answers 
of the study sample on the psychological happiness scale according to the gender variable. Rahgozar and Yousefi, 
(2012) conducted a study aimed to study the effect Family's flexibility and cohesion on shaping the identity of 
students at Shiraz Branch, Islamic Azad University. The Causal Comparative method is applied to conduct the 
research and the statistical sample included 375 students, selected randomly from Azad university of Shiraz. The 
result indicated that family flexibility and cohesion affect identity of students positively, especially in terms of the 
two dimensions of exploration and commitment.  Simon and Malanie (2011) conducted a study aimed to identify 
the relationship between eating habits of family meals (individual and collective) and their impact on family 
cohesion. The study sample consisted of (277) male and female adolescents from (95) families. The results of the 
study indicated that there was a positive relationship with a high positive relationship between having family 
meals collectively and family cohesion and adaptation. It also indicated a positive relationship between certified 
family meals, especially desserts, family adaptation and cohesion. Vandeleur; Jeanpretre; Perrez and Schoebi 
(2009) paper investigated whether higher cohesion and satisfaction with family bonds were associated with the 
daily experience of emotional well-being in varying social circumstances. Multilevel analyses revealed higher 
cohesion to be associated with well-being in fathers and adolescents, but not in mothers. Parents also reported 
higher well-being when with friends or colleagues than when alone. Uruk, Sayger, and Cogdal (2007) study aimed 
to identify the effect of adaptation and family cohesion on psychological trauma and psychological state among 
university students, the sample of the study consisted of (189) university students. The results showed that there 
was a high statistically significant relationship on the ability of adaptation and family cohesion with the symptoms 
of psychological trauma and psychological conditions in students alike. In 2006 a study was conducted by Lee; 
Herry and Kissinger aimed to determine the impact of parental treatment patterns on adolescent psychological 
adaptation. The sample of the study consisted of (185) male and female adolescents from high school students in 
Wisconsin state schools. The results revealed a statistically significant correlation between the patterns of family 
interaction, the concept of self and the status of academic control and achievement in adolescents, as adolescents 
whose positive family interaction style was characterized by a concept with a positive concept, an internal control 
center, and a higher level of achievement than adolescents whose family interaction was negative . 

2. The Study Problem 

The interest in the concept of adaptation, family cohesion and happiness has increased in the psychological 
field as it is considered one of the preventive processes that determine the adolescent's ability to adapt to the 
difficulties and stressful situations facing him in his life; hence the idea of this study, which is concerned with 
studying the characteristics of proper behavior to enable a teenager to live a healthy life in which he can achieve 
his ambitions, exploit his abilities to the fullest extent possible and to obtain self-satisfaction. The research also 
seeks to assist the adolescent to have faith in others, to change his negative thinking about himself and others to 
better see the world. With the constant scientific development in various areas of life, including precise study of 
human evolution through its various stages, psychologists have concluded that adolescence is one of the most 
significant developmental stages in a person’s life .Therefore, it is necessary to address this stage by conducting 
scientific in the psychological, physical and social aspects studies. Since the tenth-grade students are a 
representative sample of all segments of Jordanian society, they represent a model of the Jordanian teenager who 
suffers from economic conditions, social, psychological, and political changes which drive them to search for 
happiness. The researchers also noticed that studies that were concerned with dealing with the relationship 
between adaptation, family cohesion and a feeling of happiness are rare, and through research and access —to the 
researchers' knowledge — no study was found linking between adaptation, family cohesion and a feeling of 
happiness, despite the importance of adaptation, family cohesion and the logical relationship that links them with 
the concept of happiness; and from this standpoint, this study attempts to bridge this gap.  

Study Hypotheses:  
1. There is no statistically significant correlation between the levels of family adaptation and the degrees of 

feeling happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate . 
2. There is no statistically significant correlation between the levels of family cohesion and the degrees of 

feeling happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate . 
3. There are no statistically significant differences between the averages of the overall grades on the happiness 

scale for the tenth-grade students in Irbid Governorate, due to the difference in the demographic variable 
(gender, mother’s education level, and father’s education level). 
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4. There are no statistically significant differences between the averages of the overall grades on the adaptation 
scale of and family cohesion among students in the tenth grade in Irbid Governorate, due to the difference in 
the demographic variable (gender, level of mother education, and level of father education). 

5. A sense of happiness can be expected through the level of adaptation and family cohesion among tenth grade 
students in Irbid Governorate . 

3. Method 

Study Population and Sample: 

The study population included all adolescent male and female students enrolled in government schools in the 
Qasbah Irbid district during the first semester of 2019-2020. The sample of the study consisted of (381) 
adolescent male and female students in public schools in the Kasbah of Irbid district; the table (1) shows 
distribution of the sample data according to the study variables.  

Table (1): Frequencies and percentages according to the study variables 
Demographic variables Categories Frequency percent 

Gender Male 201 52.8 

 Female 180 47.2 

Level of mother’s education Less than secondary 187 49.1 

 Diploma 88 23.1 

 Undergraduate 106 27.8 

Level of father’s education Less than secondary 227 59.6 

 Diploma 95 24.9 

 Undergraduate 59 15.5 

Total 381 100.0 

Study Tools: 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale-III: The Family Adaptability and Cohesion Evaluation 
Scale-III-1983; used by Halsa (2008) is a self-report measure that measures two basic dimensions of the family 
environment model: family cohesion and family adaptation. There are four Levels of adaptation within this model 
range from extreme bad adaptation to extreme high adaptation (There are four levels of family adaptability: rigid, 
structured, flexible, and chaotic). The two central levels (structured and flexible) are considered the balanced 
levels of family adaptability and the two extreme levels (rigid and chaotic) are considered the unbalanced levels of 
family adaptability. Also, there are four levels of family cohesion: disengaged, separated, connected, and 
enmeshed. Similar to that for family adaptability, the two central levels (separated and connected) are considered 
to be the balanced levels of family cohesion and the two extreme levels (disengaged and enmeshed) are 
considered to be the unbalanced levels of family cohesion. The scale consists of (20) items 10 items gauging the 
cohesion dimension and (10) items gauging the adaptation dimension, and five items measuring the coherence 
dimension with two paragraphs for each. These concepts are: (emotional bond - support - family limits - time and 
friends - and interest in- harmony). The adaptation dimension was represented by three concepts: (command - 
control – system) each has two paragraphs. The roles and laws were set in for four paragraphs. The examiner 
required to read the sentences and determine the degree of frequency of this behavior in his family, depending on 
a scale ranging from (1) which means (never) to (5) which means(always). The relationship to the dimension of 
cohesion can be obtained through this scale by adding the marks of the individual items (and a sign of the 
dimension of adaptation) by adding the marital paragraphs. 

Happiness scale: This scale was developed by Hills and Argyle (Hills and Argyle, 2002), which was developed 
on the Oxford Happiness Questionnaire / (OHQ); translation and codification of Al-Menshawi (2009). The scale 
consists of (29) items; each of them includes one sentence, where the examiner answers each of them to 
determine its applicability to it by choosing one of the following options: (Strongly agree - Agree - Reluctant - 
Disagree - Strongly disagree), where five points is used to indicate strongly agree and one point for strongly 
disagree. The points are reflected (reversed) in the negative items. The overall degree of the happiness scale is 
extracted through the compulsory addition of the degree obtained by the student on each of the items of the scale, 
where each item is given a point ranging from one to five for the positive items. The overall score for the scale 
ranges between (29 - 145), where the happiness of the individual increases with the increase in the degree 
obtained on the scale. The scale has good psychometric indicators. The stability factor exceeds (0.91); it is also 
related to external Criteria not less than (0.85). 

The reliability of the study tool: To confirm the reliability of the study tool, the test-retest method was verified 
by applying the scale, and it was re-applied after two weeks to a group from outside the study sample consisting of 
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(30) member, and then Pearson correlation coefficient was calculated between their estimates both times. The 
reliability coefficient was also calculated by the method of internal consistency according to the Cronbach alpha 
equation. Table (2) shows the coefficient of internal consistency according to the Cronbach alpha equation and the 
test – retest reliability of the dimensions, and these values were considered appropriate for the purposes of this 
study. 

Table (2): The internal consistency coefficient of the Cronbach alpha and the test – retest reliability 

Dimensions Test-retest Internal consistency 

Adaptation 0.91 0.84 

Cohesion 0.86 0.81 

Happiness 0.90 0.82 

4. Results 

Results Related to the First Question: 

 “There is no statistically significant correlation between the levels of family adaptation and the degrees of 
feeling happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate”. To verify the validity of the hypothesis, the 
Pearson correlation coefficient was calculated between the levels of family adaptation and the degrees of feeling 
happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate as shown in Table (3).Table (3) shows that there is a 
statistically positive relationship between the levels of family adaptation and the degrees of feeling happy among 
the tenth-grade students in Irbid Governorate . 

Table (3): Pearson correlation coefficient of the relationship between the levels of family adaptation and the degrees of feeling 
happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate 

  Adaptation 

Happiness Correlation coefficient t .230(**) 

P value .000 

No. 381 

*p value at the level of significance (0.05).                   ** p value at the level of significance (0.01) 

Results Related to the Second Question: 

” There is no statistically significant correlation between the levels of family cohesion and the degrees of 
feeling happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate”. To verify the validity of the hypothesis, the 
Pearson correlation coefficient was calculated between the levels of family cohesion and the degrees of feeling 
happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate as illustrated in Table (4). Table (4) indicates that 
there is a positive and statistically significant relationship between the levels of family cohesion and the degree of 
feeling of happiness among the tenth-grade students in Irbid Governorate. 

Table (4): Pearson correlation coefficient of the relationship between the levels of family cohesion and the degrees of feeling 
happy among the tenth-grade students in Irbid Governorate 

  Cohesion 

Happiness Correlation coefficient t .358(**) 

P value .000 

No. 381 

*p value at the level of significance (0.05).          ** p value at the level of significance (0.01) 

Results Related to the Third Question: 

” There are no statistically significant differences between the averages of the overall grades on the happiness 
scale for the tenth-grade students in Irbid Governorate, due to the difference in the demographic variable (gender, 
mother’s education level, and father’s education level).To confirm the hypothesis, the mean and standard 
deviations for the happiness scale were extracted for tenth-grade students in Irbid governorate according to 
gender variables, the mother's education level, and the father's education level as shown in table (5).  
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Table (5): Means and SD for the happiness scale for the tenth-grade students in Irbid governorate according to gender 
variables, the mother’s education level, and the father’s education level 

  Means SD No. 

Gender male 3.20 .225 201 

 female 3.16 .254 180 

mother’s level of education Less than secondary 
level 

3.20 .263 187 

Diploma 3.19 .207 88 

 Undergraduate 3.13 .215 106 

Father’s level of education Less than secondary 
level 

3.23 .241 227 

Diploma 3.12 .201 95 

Undergraduate 3.08 .239 59 

Table (5) shows an apparent variation in means and the SD of the happiness scale for the tenth-grade 
students in Irbid Governorate due to the difference in the categories of gender variables, the mother’s level of 
education, the father's level of education and to indicate the significance of the statistical differences between the 
arithmetic means. three-way anova was used as indicated in Table (6).  

Table (6): Three-way anova analysis of the impact of gender, mother’s level of education, and father’s level of education on 
Happiness Scale for 10th Grade Students in Irbid Governorate 

Source of variance SS DF MS F value P value 

Gender .230 1 .230 4.355 .038 

Mother’s level of education .173 2 .087 1.640 .195 

Father’s level of education 1.594 2 .797 15.102 .000 

Yrs. of experience 19.789 375 .053   

Error 21.772 380    

Total 16.141 56    

 Table (6) showed that: (1) The are statistically significant differences (α = 0.05) attributed to the effect of 
gender, where the p value = 4,555 and with a statistical significance of (0.038) , the differences came in favor of 
males. (2) There are no statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect of the mother's level of 
education as the p value = 1.640 and with a statistical significance of (0.195). (3) The are statistically significant 
differences (α = 0.05) attributable to the effect of the father's level of education, as the p value = 15.102 and with 
a statistical significance of (0,000). To show the statistically significant of pair differences between the means, the 
Post Hoc of Schefft’s method was used as shown in Table (7). 

Table (7): The Post Hoc comparisons of Schefft’s method to the effect of the father’s level of education on Happiness 
 Means Less than 

secondary level 
Diploma Undergraduate 

Less than secondary level 3.23    

Diploma 3.12 .11 *   

Undergraduate 3.08 .15 * .04  

*P value at (α=0.05)  

Table (7) shows that there are statistically significant differences (α = 0.05) between less than secondary 
level on the one hand and both diploma and university and the differences came in favor of less than secondary 
level.  

Results of the Fourth Question: 

” There are no statistically significant differences between the averages of the overall grades on the 
adaptation scale of and family cohesion among students in the tenth grade in Irbid Governorate, due to the 
difference in the demographic variable (gender, level of mother education, and level of father education)”. To 
answer this question, the means and SD for the adaptation and family cohesion scale among tenth grade students 
in Irbid Governorate were extracted according to gender variables, the level of mother education, and the level of 
father education as illustrated in table (8).  
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Table (8): Means and SD for the adjustment and family cohesion scale among tenth grade students in Irbid Governorate 
according to gender variables, the level of mother education, and the level of father education 

  Cohesion Adaptation No. 

Means SD Means SD 

Gender Male 3.52 .538 3.98 .427 201 

 Female 3.55 .541 3.86 .479 180 

Mother’s level of 
education 

Less than secondary 3.54 .573 3.92 .470 187 

Diploma 3.56 .522 4.04 .340 88 

 Undergraduate 3.51 .494 3.84 .498 106 

Father’s level of education Less than secondary 3.67 .529 4.02 .430 227 

Diploma 3.51 .371 3.86 .343 95 

Undergraduate 3.09 .569 3.64 .566 59 

Table (8) shows an apparent variation in the means and standard deviations of the adaptation and family 
cohesion scale among students of the tenth-grade in Irbid Governorate due to the difference in the categories of 
gender variables, the level of mother education, the level of father education and to indicate the significance of the 
statistical differences between the means the Three-way anova analysis was used as indicated in Table (9).Table 
(9) indicates that: (1) There are statistically significant differences (α = 0.05) attributable to the effect of gender 
on adaptation and there are no statistically significant differences (α = 0.05) in cohesion and the differences were 
in favor of males.  (2) The are statistically significant differences (α = 0.05attributable to the effect of the mother's 
level of education on adaptation and there are no statistically significant differences (α = 0.05) in coherence as 
shown in Table (9). There are statistically significant differences (α = 0.05) attributed to the effect of the father's 
level of education in all fields, and to show the statistically significant differences between the arithmetic averages 
and the pair comparisons the Post Hoc of Schefft’s method was used as shown in Table (10). As indicated in Table 
(9) there are statistically significant differences (α = 0.05) between diploma and university, and the differences 
were in favor of the diploma. Table (10) clearly indicates that there are statistically significant differences (α= 
0.05) between undergraduate on one side and less than secondary and diploma, on the other hand, differences 
came in favor of both less than secondary and diploma in cohesion and adaptation. 

Table (9): The Three-way anova analysis for the effect of mother’s level of education, father’s level of education on the 
dimension 

Source of 
variance 

dimensions SS DF MS F-value P- value 

Gender Cohesion .204 1 .204 .814 .367 

 Adaptation 2.712 1 2.712 15.384 .000 

Other’s level of 
education 

Cohesion .510 2 .255 1.016 .363 

 Adaptation 2.403 2 1.201 6.813 .001 

Father’s 
level of 

education 

Cohesion 16.063 2 8.031 31.992 .000 

Adaptation 9.942 2 4.971 28.194 .000 

Error Cohesion 94.141 375 .251   

 Adaptation 66.116 375 .176   

Total Cohesion 110.483 380    

 Adaptation 79.027 380    

Table (10): The Post Hoc of Schefft’s method to the effect of the mother's level of level on adaptation 
  Means Less than secondary Diploma Undergraduate 

Adaptation Less than 
secondary 

3.92    

Diploma 4.04 .12   
Undergraduate 3.84 .08 .19 *  

*P value at (α=0.05) 

Table (11): The Post Hoc of Schefft’s method to the effect of the father's level of level on adaptation 
  Means Less than 

secondary 
Diploma Undergraduate 

Cohesion Less than secondary 3.67    
Diploma 3.51 .15   

Undergraduate 3.09 .58 * .42 *  
Adaptation Less than secondary 4.02    

Diploma 3.86 .16   
Undergraduate 3.64 .39 * .22 *  

*P value at (α=0.05)  
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Results of the Fifth Question 

” Happiness can be expected through the level of adaptation and family cohesion among tenth-grade students 
in Irbid Governorate”. To examine this hypothesis, simple linear regression was used, and the results were as 
follows:First: cohesion: The results indicate that there is a statistically significant effect of happiness on cohesion, 
where the correlation coefficient ((R = 0.358, which indicates a statistically significant correlation relationship 
between happiness and cohesion) , the value of the coefficient determination(R2 = 0.128), which indicates that 
happiness has explained 12.8% of the coherence variance, and the value of (F = 55.592) was at a confidence level 
equal to (sig = 0.020) and this confirms the significance of the regression at the significance level of (α< 0.05) . It 
can be noted from the table of coefficients that the values of (B) at (happiness) have reached (0.806) and that the 
value of (t) was (7.456) and with a statistical significance of (0.000), which indicates that this effect is significant 
and this means that an increase in happiness by one point will result to increase the cohesion by (0.0806).Second: 
adaptation: As shown in the above table there is a statistically significant effect of happiness on adaptation, where 
the correlation coefficient (R = 0.230, which indicates a statistically significant correlation relationship between 
adaptation and happiness, it has been shown that the value of the coefficient determination (R2 = 0.053), which 
indicates that happiness was explained by a ratio of 5.3 % of variance in adaptation, as the value of (F = 21.201) at 
a confidence level is equal to (sig = 0.020) and this confirms the significance of the regression at the significance 
levelof (α< 0.05) .Table (11) of the coefficient shows that the values of (B) at the dimension of (happiness) have 
reached (0.806) and that the value of (t) was (7.456) and with a statistical significance of (0.000), which indicates 
that this effect is significant and this means that the increase in happiness by one point will increase the 
adaptation by (0.0806). 

Table (12): Results of the simple linear regression analysis of the effect of happiness on both adaptation and family cohesion 
 Model summary ANOVA Coefficient 

R 

 
R2 

 
F 

 
DF Sig. 

F 
 

variance B Error T 
 

Sig. 
t 
 

Cohesion .
358 

.128 55.592 1 .000 Happiness .806 .108 7.456 .000 

Adaptation .
230 

.053 21.201 1 .000 Happiness .439 .095 4.604 .000 

Discussion of Results 

The researchers believe that the results are logical; they are consistent with the point of the psychological 
analysis theory, which confirms that human stability is a physiological stability stems from the satisfaction of 
instincts. Therefore, for Freud, most people are somewhat neurotic, and that emotional stability is an ideal thing, 
where conflict and anxiety are inevitable matters for a human. Freud has overstressed on the conflict that takes 
place between personality systems, which is the cause of the disturbance of psychological stability (Ali and 
Salman, 2013); the adolescent as considered by the psychological analysis is the outcome of the process of family 
learning and the environment. If these forces were moderate, the teenager becomes happy but if it is harmful the 
teenager feels unhappy. Generally, the teenager is shaped by the experiences he is exposed to, becoming good or 
bad depends on the quality of his experiences (Suqer and Al Bardisi, 2019). The results are consistent with 
Maslow's point of view in which he confirms that a human being has a fundamental nature, which is either to be a 
benevolent or of a neutral nature, but it is not evil. And that the healthy growth is based on achieving this nature 
towards maturity in addition to having a sound environmental condition, as the unhealthy environment impedes 
the individual and does not allow him to fulfill his desires, aspirations and choices; it may make him vulnerable to 
mental health collapse. Maslow also indicated that there is a set of needs that a person seeks to fulfill and that a 
person who cannot satisfy his needs is unable to think in a logical way which leads to psychological tension or 
instability (Zubeidi and Obeidi 2011). This study also corresponds with the behavioral theory in terms of that 
cohesion, adaptation and happiness are achieved through the individual’s awareness of all the conditions that lead 
to the creation of the unstable behavior, in addressing and recording the behavior and the related conditions to 
promote the important alternative (Mubarak, 2008). Argyle (1993) also stressed on the impact of the network of 
social relations on feeling happy. He explained that an individual can achieve his desires only through his social 
circle and that the appropriate climate within the family is a psychological and healthy environment for growth 
that allows the teenager to obtain the necessary affection from his parents. The nature of this relation results in a 
calm and stable life averting them from being subjected to psychological and emotional disturbances. Therefore, a 
positive understanding by the family of the nature of adolescence would lead adolescents to optimal social and 
psychological compatibility. This explains the relationship between adaptation, family cohesion and a sense of 
happiness  .The researchers attribute the result of the nonexistence of statistically significant differences 
attributable to the effect of the mother’s education level on cohesion to the fact that the mother is half of society 
and the core of social life, as she is the main supervisor of all her family’s affairs and she is the only one that makes 
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it coherent and stable. The mother’s educational level does not affect the stability and cohesion of her family. The 
result of this can also be attributed to the educational characteristics of the study sample, as the percentage of 
educated mothers was nearly close to the other different educational levels, which means that the mothers are 
mostly educated. This fact increases their opportunity to obtain sufficient awareness of the dimensions of family 
adaptation and its importance to society and thus increases their opportunity to implant its manifestations in the 
souls of her children through the different stages of upbringing, to represent a general behavior for individuals in 
which a mother with an educational level does not differ from the other .The researchers explain the result of the 
statistically significant differences attributable to the effect of gender on adaptation that came in favor of males, 
that male students prefer a coherent family due to their frequent exit to real life, their awareness of the degree of 
problems, psychological pressures and emotional disturbances experienced by youth in societies nowadays and 
the large number of family disintegration that Arab societies suffer from. The researchers attribute the result of 
the statistically significant differences attributable to the impact of the mother’s level of education and the father’s 
level of education on adaptation to the impact of globalization and the various social means on parents that they 
have increased their awareness about the appropriate methods of bringing up their children especially the 
characteristics of a happy and successful family who are able to raise a teenager who is free from emotional 
disturbances . 

Recommendations: 
Considering the results of the current study, the researchers recommend : 

1.  Providing appropriate mechanisms and support to the family and the school which includes promoting family 
adaptation . 

2. Expanding the scope of the research to include all governorates of the Hashemite Kingdom of Jordan, and with 
different age groups . 

3. Holding a scientific conference on adaptation, family cohesion and psychological happiness . 
4. Establishing educational programs for Jordanian families that explain the importance of the family 

environment and its impact on family members, and the need for parents to pay attention to providing a 
family atmosphere for children. 

5. Carrying out specialized training sessions for educational counselors related to family sciences in the family 
context . 

6. Field training plans and programs for family planning and counseling for the undergraduate stage include 
courses and practical training related to the use of family counseling interventions in the school context . 

Suggested Future Research 
1. Conduct studies on family cohesion and its relationship variables (such as the level of ambition, creativity, 

emotional stability, self-esteem, social intelligence, emotional intelligence, cultural intelligence, anxiety, and 
depression). 

2. Conducting a study on parental separation and its effect on family cohesion and adjustment among 
adolescents. 

3. Conduct correlative studies and compare the level of family cohesion among families of individuals with 
disabilities and families of ordinary individuals. 

4. Conducting a study on aggressive behavior and its relationship to the level of family cohesion among different 
samples of students. 

5. Conducting a study on self-esteem and its relationship to family cohesion among students. 
6. Conducting a study on family cohesion and its relationship to emotional abuse among students. 

 
References 

[1] Al Nayal, M & Ali, M. (1995). “Happiness and its relationship to some psychological and personal variables among a 
sample of elderly and elderly women”. Journal of Psychology, (36): 422-40 . 

[2] Al Rabbai, S, Y. (2014). “Feeling happy and its relationship to the five major factors of personality among a sample of 
Damascus University students”, Master’s Thesis in Educational Psychology, Faculty of Education - Department of 
Psychology, Damascus University, Syria . 

[3] Al-Azab, S, A. (2019). “Family cohesion as perceived by university students in the light of some family characteristics”, 
The Arab Journal of Arts and Humanities, (8): 309-332. 

[4] Al-Enazi, F O. (2001). “Feeling happy and its relationship to some personality traits, a correlative study between males 
and females”, psychological studies series, 3 (11), 301-377 . 

[5] Al-Fangari, H, A. (2006). “Happiness between positive psychology and mental health”. Cairo: Al-Ikhlas Institution for 
Printing and Publishing . 

[6] Ali, W, & Salman, Kh. (2013). “Existential anxiety and its relationship to emotional equilibrium for middle school 



Adaptation, family cohesion and happiness among tenth-grade students in…                                                        Maabreh & Al-Masri 

 304-293، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 303 

 

students”. The Journal of Human Sciences, (19), 213-228 . 

[7] Al-Menshawi, S, J, M. (2009). “The relationship between happiness and emotional intelligence among a sample of 
Jordanian teenagers”. Unpublished Master Thesis, Amman Arab University, College of Higher Education and 
Psychological Studies, Amman - Jordan. 

[8] Al-Sawafi, M, N, S. (2019). “Psychological happiness and its relationship to the concept of self among ninth grade 
students in Wilayat Al-Mudaibi, Sultanate of Oman”. Journal of Educational and Psychological Sciences - The Arab 
Journal for Science and Research, 10(3): 162-182 . 

[9] Al-Zubeidi, H; & Al-Obeidi, Sh. (2011). “Measuring emotional balance and its relationship to achieving the goals of the 
gifted”. The Arab Scientific Conference for the Welfare of the Gifted and Talented - Giftedness and Creativity are 
important milestones in peoples ’lives, Arab Council for the Gifted and Talented, Jordan, (11): 613-654 . 

[10] Argyle, M. (1993). “The psychology of happiness. Translated by Faisal Abdul Qadir Youssef, Knowledge World (175)”, 
National Council for Culture, Arts and Letters, Kuwait . 

[11] Arnet, J.J. (1999). “Adolescent storm and stress, reconsidered”. American Psychologist, 54(5),317-326. 
https://doi.org/10.1037/0003-066x.54.5.317. 

[12] Bin Issa, M,; Bousahla, E; & Owaisi. (2013). “The Algerian family in light of the reproduction of the ingredients of family 
quality”. The Second National Forum on: Communication and Quality of Life in the Family, 9-10 February 2013, 
Kassadi University Mirbah and Ouargla, College of Humanities and Social Sciences - Department of Social Sciences . 

[13] Carruthers, C.P; & Hood, C.D. (2004). “The Power of the positive”, Therapeutic Recreation Journal, 38 (2): 225-245. 

[14] Daradkeh, S, A, E. (2019). “The relationship of family cohesion with emotional disorders in exhausted students in high 
school”, Journal of Educational science studies, 46(2): 565-586 . 

[15] Deneve, K.M. (1999). “Happy as an extraverted clam? The role of personality for subjective wellbeing”. Current 
Directions in Psychological Science, 8(5): 141-144. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00033. 

[16] Diener, E. (2000). “Subjective well-being”. American Psychologist, 55: 34-43. 

[17] Erica, W.; Simon,S., & Melanie,W.(2011). “Examining the relationship between family meal frequency and individual 
dietay Intake: Does family cohesion role?”. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(4):229-232. 
https://doi.org/10.1016/j.jneb.2010.03.009. 

[18] Flanner, D.J., Torquati.J.C. & Lindemeier, L. (1994). “The Method and meaning of emotional expression and experience 
during adolescence”. Journal of Adolescent Research, 9(1): 8-27. https://doi.org/10.1177/074355489491003. 

[19] Fowler,J .H., and Christakis,N.A.(2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: Longitudinal analysis 
over 20 years in the framinghain heart study, British Medical Journal, 337, 92338. 

[20] Gallo, L.C & Troyelk. W. M. (2003). “Marital staut and quality in middle- aged women: Assosiations with leves and 
trajectories of cardiovascular risk factors”. Health psychology, 22(5): 453-463. https://doi.org/10.1037/0278-
6133.22.5.453. 

[21] Hassouna, Gh, H. (2002). “Family compatibility of married students and its relationship with some variables”, 
unpublished Master Thesis - Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

[22] Johnson, H.; ‘Lavole, C., & Mahoney,M. (2000). “Interparental conflict and family cohesion: predictors of loneliness, 
social anxiety, and avoidance, conflict (Psychologlogy), anxiety”. Journal of adolescent Research,16: 3,304-319. 

[23] Láng, András. (2018). “Family Structure, Family Functioning, and Well-Being in Adolescence: A Multidimensional 
Approach”. International Journal of Humanities and Social Science, 8 (2): 24-31.  

[24] Lyubomirsky,S. King, L.L; & Diener, E.(2005). “The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to 
success?”. Psychological Bulletin, 131(6): 803-855. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803. 

[25] Mahmoud, M, I. (2006). “Adolescence”. Arab Society Library, Jordan. 

[26] Masselam, V. S; Marcus, R.F. & Stunkard, C.L. (1990). “Parent adolescent communication, family functioning and school 
performance”. Adolescence, 99: 725-737. 

[27] Mead, M.C. (1983). Male and female, NewYork: Dell. 

[28] Momeni, M.; Kalali. N.; Anvari, M.; Raoofi, Z. & Zarrineh, A. (2011). “What kind people are the happiest? An empirical 
study”, International Review of Business Research papers, 7(3), 42-54. 

[29] Mubarak, S, S. (2008). “Emotional equilibrium and its relationship to self-concept among distinguished students and 
their regular peers”. Research Journal of the College of Basic Education, 7 (2), 65- 91 . 

[30] Pettit, G.S.; Bates, J.E; Dodge, K.A. & Meece, D.W. (1999). “The impact of after-school peer contact on early adolescent 
extemalizing problems is moderated by parental monitoring, perceived neighborhood safety, and prior adjustment”. 
Child Development, 7(3): 768-778. 



Adaptation, family cohesion and happiness among tenth-grade students in…                                                        Maabreh & Al-Masri 

 304-293، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 304 

 

[31] Rahgozar, H, and Yousefi, S. (2012). The Impact of Family Cohesion and Flexibility on University Students' Identity: 
The Case of Shiraz Branch, Islamic Azad, Asian Social Science, 8 (2), 95-103. 

[32] Rubin, K.H.; Dwyer, K.M.; Booth-laforce, C.; Kim, A.H.; Burgess, K. & Rose-Krasnor, L. (2004). “Attachment, Friendship, 
and psychosocial functioning in early adolescence’s”. Journal of Early Aolescence, 24(4), 326-356. 
https://doi.org/10.1177/0272431604268530. 

[33] Seligman, P. (2004). “Can happiness be taught?”. Daedal us Journal, 3(2), PP.1-59. 

[34] Smetana, J.C. & Gaines, C. (1999). “Adolescent-parent conflict in middle-class African American families”. Child 
Development, 70(6): 1447-1463. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00105. 

[35] Springer, K & Hauser, R. (2006). Au assessment of the construct validity of Ryffs Scales of psychological well-being: 
Method mode and measurement effects, Social Science Research, 35(4): 1080-1102. 
https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2005.07.004. 

[36] Uruk, A., Sayger, T. and Cogdal, P. (2007). “Examining the influence of family cohesion and adaptability on trauma and 
psychological well-being”. Journal of college Students, 22(2): 51-63. https://doi.org/10.1300/j035v22n02_05. 

[37] Vandeleur, C. L Jeanpretre, N.; Perrez. M.; Schoebi. D.  (2009). “Cohesion, Satisfaction with Family Bonds, and 
Emotional Well-Being in Families with Adolescents”. Journal of Marriage and Family, 71 (2009): 1205 – 1219. 
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2009.00664.x. 

 

 

 



 
Abstract: The current research aimed at detecting the effect of some methods and practices used in the 
academic supervision program at the College of Education; on achieving students’ satisfaction and helping 
them avoid the risk of falling under academic probation. To achieve this goal, two tools were used: The first 
one was student evaluation Questionnaire of the academic supervisor, and the second was student interview 
form with the academic supervisor. The research tools were both applied, after finishing the spring semester 
2018, on 61 mixed gender students who received the academic supervision program at the College of 
Education of Sultan Qaboos University in the Sultanate of Oman. The results of the qualitative analysis of 
students' responses to both tools have indicated a high level of students’ satisfaction with the academic 
supervision practices of the current program. The researcher recommends developing research tools and 
applying them more extensively and adding other criteria to further ensure that the academic supervision 
program achieves its full objectives. 

Keywords: Academic Supervision; Academic Probation; Student Satisfaction. 
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1. Introduction 

Academic supervision is considered to be one of the pillars of the credit hours system adopted by many 
foreign and Arab universities, including Sultan Qaboos University. This is because, according to this system, the 
students are given freedom to choose their own study courses, a system which they had not been familiar with 
during their pre-university education system. Academic supervision is considered to be the channel that provides 
regular and permanent communication between the students and their university, as it provides opportunities to 
guide the student towards formulating his/her goals and working to achieve them (Kadar, 2001). There is no 
doubt that there are a variety factors that lead to declining the level of satisfaction with university life. Some of 
these factors are students' needs, study daily problems, duties towards their families and community, 
preoccupation with their future career along with its associated important decisions. These factors could also get 
in the ways of their adaptation to university system and adversely affects their academic achievement and 
distinction (Mansi, 2004). 

It is worth mentioning that academic supervision in higher education institutions used to be restricted to 
teaching students ethical principles, and helping them in choosing their courses and credit hours as well as their 
semester schedules. However, in addition to this, academic supervision has currently gone forward to help and 
guide students in assessing their own capabilities and dealing with their arising academic problems. Furthermore, 
university students' need for guidance is due to the fact that they go through a life critical transition period, from 
adolescence to adulthood, which causes them some psychological complexities and academic intricacy. Therefore, 
they are in pressing need for competent specialists to help them pursue their studies, and avoiding dropping out  
of university by providing outstanding supervision services (Alatekey & Ahmed, 2017). 

Sultan Qaboos University has paid a special attention to academic supervision as it recognizes the significant 
role of supervision and psychological guidance in the life of university students. Therefore, a counselling Center at 
Sultan Qaboos University was established in 1999 with the aim of providing academic, educational, psychological, 
and social and guidance as well as services for students as well a university staff by providing related awareness 
courses. Furthermore, another important center called “Centre for Career Guidance” aiming at helping students to 
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choose the right major subject and get acquainted to the available market jobs and their associated skills, etc. The 
University has also established a system whereby an academic advisor is assigned to each student as soon as he or 
she is admitted to the university. The duties of the academic advisor are: 

1. Helping students to realize their own potentials and capabilities. 
2. Approving students' choice of their academic courses each semester in accordance with their study plan 

and university academic system. 
3. Helping students to find alternatives courses that enable them to obtain their university degree, according 

to the study plan and university academic system, in the case of impediment of their course of study 
4. Providing advice to students on any study courses related matters. 

Despite the steps taken by the university in the field of students' supervision, guiding and assistance to 
engage them in university life, statistical data of the students' academic results indicate that there are a significant 
number of students who fall under academic probation, not to mention those who drop out of university. 
Consequently, the College of Education introduced an academic supervision program with the purpose of 
introducing a variety of supervisory services to university students in general and to those under academic 
probation in particular. This is done in order to meet students' academic needs, help them develop particular 
personality characteristics and enhance their skills in dealing with various difficulties during their studies. This is 
done in addition to its constant endeavors to augmenting these services, in accordance with international 
standards of supervisory services in higher education institutions. The program is interested in strengthening 
cooperation between the College of Education and both the Colleges of Sciences and the College of Arts and Social 
Studies because they have common courses. This aims to provide a distinctive quality services that support the 
educational process which could positively affect students’ academic performance and their continuation at the 
university, (Amer, 2014). The significance of the academic supervision program at the College of Education 
stretches out in assisting students to learn by following up their study and academic progress, encouraging high 
achievers to maintain their level, and providing assistance and guidance to those with low grades to improve as 
well as those who are under academic probation. This is done through provision of academic guidance and 
supervision mechanisms appropriate to the students' academic, psychological and social needs. 

 

2. Previous studies 

• Trombley (1979) conducted a study aiming at evaluating academic supervision from students' perspectives. 
The study sample consisted of (925) students from Vermont University. The results indicated that the first- 
year students were more satisfied with academic supervision services than the fourth-year ones, while the 
students of the second and third years were the third in rank. 

• Al-Obaidi & Al-Obaidi (2010) referred in their book to a study by Al-Sharif and Uda in 1986 which addressed 
the problems of university students and their supervision needs. That study consisted of (296) male and 
female students at Kuwait University. The results showed that the field of students' supervision need ranked 
first among health, psychological, social and study factors, which confirms students' pressing need for 
academic supervision. 

• An evaluation study for academic supervision, among its objectives was identifying academic supervision 
providers from the perspective of a sample of students (291) of both sexes at Patrick Henry Community 
College in 1987 in the United States (Patrik Henry Community College, 1987). It found out that (77%) of the 
students were supervised by faculty members, while about (14.8%) by the psychological counselors. The rest 
of the students pointed out that they did not know the job title of their academic advisors. The results also 
show that the students guided by faculty-members were more satisfied with the supervision program. 

• A study by Mohamed (1995) aimed at identifying the nature of Unites Arab Emirates university students' 
attitudes towards academic supervision, and the extent to which these attitudes are related to their academic 
distinction. The study sample comprised (172) male and female students of the Colleges of Education and 
Humanities. The study used two different tools; the first tool was to test students' attitudes towards academic 
supervision and the second one was to measure their academic distinction. The results showed that students' 
satisfaction with academic supervision was relatively limited and that there was a close relationship between 
academic supervision and academic distinction of both male and female students. 

• A study by Abdelghafoor (2005) at Al-Quds Open University on full-time university academic advisors (124) 
and part-time ones. (242), aimed at identifying academic advisors' basic qualifications from the point of view 
of full-time advisors. The results indicated that the advisors had a medium degree of competency. 

• Powell’s study (2004) aimed at describing the role of Texas Community Colleges in academic supervision 
services. The results indicated that there was a need for the College to introduce program t explaining the 
provided academic supervision services and academic advisors' job description. The study also 
recommended forming a committee for following academic supervision services up and introducing a specific 
vision and mission linked with those of the college. It also recommended providing a periodic training 
program for advisors. 
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• A study by Fernando and Hulse (2005) on an 82 psychology counseling masters' students sample aimed to 
identify the relationship between the supervisory method used by the advisors and students' satisfaction  
with supervision process. The findings showed a statistically significant relationship between the method of 
supervisory approach and the students' satisfaction with the supervision process. 

• A study by Farah (2005) conducted at the College of Education, Sudan University of Science and Technology 
aimed to identify students 'problems that require supervision intervention and to also evaluate the 
effectiveness of the supervision program designed to address those problems. The results confirmed that 
students benefited considerably from the program. 

• A study conducted by Sarimy and Zayed (2006) aimed to identify College of Education students' satisfaction 
with the provided academic supervision services. The results showed that the students preferred having 
academic advisors with knowledge of study plans and university systems. The results also showed that 
students, as they progress on the study, become less satisfied with the supervision services. 

• A study conducted by Saadeh et al. (2007) on a sample of (864) students from Isra Private University in 
Jordan aimed to identify the problems related to registration process and academic supervision services. The 
results indicated that the most acute problems of university students were caused by the academic advisors, 
especially those problems concerned with the time scheduled by the academic advisor visit, failure of the 
academic advisor to identify students' psychological conditions and their social and economic background 
before starting supervision process. 

• The results of a study by Sulaiman (2008) on students' level of satisfaction with academic supervision 
services was unsatisfactory, however male students were more satisfied than females and there was no 
influence of period of study on students' satisfaction with academic supervision. 

• Diab's study (2009), at Al-Quds Open University on a sample included (60) mixed gender students, to 
evaluate the duties and responsibilities of the academic advisors in terms of supervising and following-up 
students' graduation projects. The results showed students were strongly satisfied with presence of these 
roles and duties; however, they were not completely satisfied with advisors’ performance. 

• Baker and Griffin (2010) also confirmed that the role of the college faculty members in academic supervision 
supports university students' course of study, removes obstacles and advises them to study the courses most 
suited to their capabilities and preferences. 

• Al-Mahrooqi and Karadsheh (2016) conducted a study on a sample of (620) male and female students of 
Sultan Qaboos University aiming to identify the factors that lead to falling in academic probation. The study 
concluded that the most important reasons for this due failure to revising the lesson before exams, having 
difficulty in time management, poor concentration ability and poor absorption of knowledge during lectures 
time. It also concluded that their weakness at English and basic courses pose the greatest challenges  for 
them. 

• Woods et al. (2017) conducted a study that explored academic supervision practices at 19 community 
colleges in the Florida College System. Although the effectiveness levels varied between the colleges due to 
the use of diverse academic advising tools (especially for using technology in this area), the study results 
indicated that there was a moderately high level of agreement that many of the supervision and advising 
practices were effective. 

• Djakaridja, Ismail and Baioumy (2017) conducted a study aiming at providing suggestions for development 
of academic supervision at Sultan Zain Al-Abidine University in Malaysia in the light of international 
experiences. The research results showed that academic supervision at the university needed to be 
developed in the light of outstanding international experiences in the field of academic supervision. 

• Chan et al. (2019) have described several academic supervision schemes for undergraduates in their paper. 
They studied and demonstrated the perspectives of supervisors and students towards these different 
supervision schemes, and the implications of academic supervision in undergraduate education. 

• Elliott (2020) pointed out in his study that many educational institutions encounter very serious issues in 
terms of: declining revenues, high transfer rates, and low student retention rates. However, he explained that 
academic supervision is a key tool to overcome such issues, and that academic advisors play increasingly 
crucial roles in students’ retention and attracting new students to their institutions. The findings of this study 
are intended to highlight the importance of academic supervision efforts to student affairs professionals and 
colleges’ administrators. 

The current research is consistent with previous studies regarding using the descriptive approach.  It was 
also consistent with most of them in terms of the target group category "College of Education students". However, 
this research is distinguished from previous studies in its content; as it included all the academic supervision 
elements that students need, in addition to using two approved study tools at the university level to which the 
researcher added some amendments in the light of his years of experience as an administrator of the college’s 
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academic supervision program. Moreover, the researcher has benefited from the relevant previous studies and 
relevant educational literature in preparing the theoretical framework and discussing the results. 

 

3. Research Problem 

Academic supervision is a crucial part of students’ undergraduate experiences, and there is ample evidence 
that effective academic supervision plays an important role in promoting student success (Bahr, 2008; Kot, 2014; 
Swecker et al., 2013; Young‐Jones et al., 2013). That is why there is a continuous development in this area, 
particularly in terms of implementing new academic supervision policies or practices to enhance the educational 
process. Hence, this research aimed at evaluating the effectiveness of the present academic supervision practices 
at SQU and giving recommendations in order to improve and enhance this fundamental aspect of the educational 
process. In other words, the current research problem can be formulated in the following main question: 

What is the effectiveness of various academic supervision program practices in attaining Sultan 
Qaboos University, College of Education students' satisfaction? 

The main question is divided into the following sub-questions: 
1. What is the level of College of Education students' satisfaction with the methods and practices used in the 

academic supervision program? 
2. Does the level of College of Education students' satisfaction vary, in terms of gender, with the methods and 

practices used in the academic supervision program? 
3. Does the level of College of Education students' satisfaction vary, in terms of major study topic, with the 

methods and practices used in the academic supervision program at the College? 
4. What are the topics students need to discuss with the academic supervisors during the visit session? 

 
4. Research Objectives 
The current research aims at: 
1. Studying the level of College of Education students' satisfaction with the methods and practices used in the 

academic supervision program. 
2. Studying the differences between College of Education male and female students at their level of satisfaction 

with the methods and practices used in the academic supervision program. 
3. Studying the difference in the level of satisfaction of College of Education students of the different major 

subjects with the methods and practices used in the academic supervision program. 
4. Identifying the topics that College of Education students need to discuss with the academic supervisors 

during their visits. 
 

5. Research Significance 

The significance of the current research lies in addressing the variable of satisfaction with academic 
supervision, as the recognition of the level of students' satisfaction with supervision services is considered to be of 
great importance. This is because this research helps to guide planners and decision makers at the university to 
rectify current unsatisfactory practices, and make the right decisions within the process of comprehensive and 
continuous development of the education system. In addition, the issue of students' satisfaction falls within 
modern approaches of higher education development. It is also considered to be one of the quality and 
accreditation requirements. 

 

6. Research Methodology 

The research used the descriptive method to analyze the data that was processed using the statistical 
program (SPSS). 

 

 
7. Research Population 

The research population consisted of all College of Education students (1787) in the academic year 
2017/2018.The research sample comprised (61) mixed gender students from six major subjects representing 
3.4% of the total number of research population. 

 

8. Research Tools 

The current search used two tools applied in Spring 2018 semester. These are: 
8.1 The first tool is a questionnaire, comprised nine phrases for assessing the academic supervisor role by the 

students. The researcher made recommended amendments to validate the tool. 
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• Tool Validity: the research tool was presented to eight faculty members of the College of Education, where 
they reviewed its items and gave some observations on the extent of its items clarity and validity to 
measure what they were designed for. In the light of their observations and suggestions, some items were 
amended and others were omitted. It is worth mentioning that the items that were amended or omitted 
were based on 80% of the reviewers' suggestions. 

• Tool Reliability: to ensure the tool reliability, the researcher used retest method (test- retest) on a sample  
of 35 mixed gender students from the College of Education. The value of the tool reliability as a whole was 
93%. This is an acceptable value for current research purposes. 

8.2 The second tool was a form comprising a group of topics required by the College of Education students to be 
addressed by the academic advisor during their visits. Based on this, a report is written about students’ need 
and kept in records. 

 

9. Research Results and Discussion of The Results 

9.1 First: Descriptive Statistics of the Search Results 

Table (1): Results of the descriptive statistics of the sample as a whole 
Statistical Concept Value 

Mean 31.13 

Median 32 
Standard deviation 9.77 

highest value 45 
lowest value 10 

skewness 0.361 
Kurtosis 0.693 

It is clear from Table (1) that the values of skewness and Kurtosis are close to zero, which means that the 
results of the research are naturally distributed, thus parametric statistics can be used. 

 
 

9.2 Second: Answer to research questions 
9.2.1 Question 1: What is the level of College of Education students' satisfaction with the methods and 

practices used in the academic supervision program? 
To answer this question, students' satisfaction level with the methods and practices used in the college's 

academic supervision program was measured. The results are as shown in the following table (2). 

Table (2): The level of students' satisfaction with the methods and practices used in the academic supervision program 

Division Average Ranking Level 
Major Subject 

Ranking 
Instructional and Learning Technologies 4.72 1 High 1 

Art Education 3.086 9 Intermediate 6 
Islamic Sciences 3.49 5 High 4 
Arabic Language 3.55 3 High 2 

Science and Mathematics 3.31 8 Intermediate 5 

Physical Education 3.51 4 High 3 
Males 3.563 2 High  

Females 3.425 7 High  

The sample as a whole 3.46 6 High  

The three levels - High, Medium and Low - were classified as follows: 
• Weak Level if the average is ≤ 1.66 
• Intermediate Level if the average 1 is.66 < Average <3.34 
• High Level if the average is ≥ 3.34 

It is clear from the above table that the research sample's overall level of satisfaction with the methods and 
practices used in the academic supervision program in the College of Education is high. As for the level of 
satisfaction of different major subject students as well as males and females, it was between high and medium. 
Ranking, according to different major subject students showed that the major subject of Instructional and 
Learning Technologies (IELT) department was the highest. It is worth mentioning that the researcher has been in 
charge of academic supervision program in the College of Education since 2014, in addition to the fact that he is 
visited in his office by students of the said department on his capacity as a faculty member in the same 
department. Additionally, he supervised Instructional and Learning Technologies Group (ITG) for eight academic 
years. All the above factors have provided the students with more opportunities to benefit from his guidance and 
instructions in their related study matters, while Art Education students scored the lowest level. The researcher 
attributes this to the fact that a number of new students were not fully aware of the credit hour system, 
accordingly they registered a number of hours randomly, which, apparently, did not suit their capabilities. 
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Moreover, some of them joined the department before passing the Foundation Program, which add further load  
on them. These two factors, in particular, increased their academic load; therefore, some of them fall into  
academic probation. 

Additionally, several students are careless about visiting their academic supervisor. This often leads to failure 
to register pre-requisite courses, which delays their study plans. Another factor that explains the above result, 
which is the higher number of Art Education students compared to other major subject departments such as 
Arabic and Science and Mathematics, which is considered an important factor that leads to minimal benefit from 
academic supervision services, consequently they had the lowest level of satisfaction with the academic 
supervision services. 

The high level of the sample's satisfaction as a whole with the methods and practices used in the academic 
supervision program at the College of Education is in good agreement with the findings of Woods et al. (2017) and 
Majool et al. (2018), nonetheless it is not consistent with Sarimy and Zayed's study (2006), which showed 
students’ dissatisfaction with the academic supervision services they receive. The results, also disagree with the 
result of Sulaiman’s (2008) study that indicated that the overall level of students' satisfaction with academic 
supervision services is low. The researcher believes that this discrepancy is attributed to the developments that 
took place in the time interval between conducting the two studies (2006 and 2008 - and the current research – 
2018). There has been a significant development in the academic supervision system at the university level in 
general and the College of Education in particular. This development, in itself, is reflected positively on the level of 
students' satisfaction with the methods and practices used in the Academic Supervision Program. 
9.2.2 Question 2: The second question states: "Does the level of College of Education students' satisfaction 

differ, in terms of gender, with the methods and practices of the academic supervision program?” 

To answer this question, T test was used to measure the differences between males and females in their level 
of satisfaction with the methods and practices of the academic supervision program. 

Table (3): Differences between male and female students' level of satisfaction with the methods and practices of the academic 
supervision program 

Group Number Mean 
Standard 
Deviation 

T test value Significance 

Males 15 32.067 11.05 
0.424 Insignificant 

Females 46 30.826 9.42 

It is clear from the above table that there are no statistically significant differences between both male and 
female students' level of satisfaction with the methods and practices of the academic supervision program. These 
findings are consistent with the findings of Sarimy and Zayed (2006). However, they do not agree with the  
findings of Sulaiman's (2008) and Al-Taaib’s (2017) studies; since the former study indicated that, although the 
level of satisfaction with academic supervision services program was generally low, the male students’ level of 
satisfaction was higher than that of the female, while the latter study indicated that the female students’ level of 
satisfaction was higher. 

By a closer look at the first question results, it can be observed that there are differences between male and 
female students' level of satisfaction with the methods and practices of the academic supervision program, but 
these differences are not statistically significant. This could be due to the difference between the numbers of males 
(15) and females (46). These differences can also be explained in the light of some variables, including the 
perceived interest and enthusiasm of female students in pursuing their university studies, which in turn, makes 
them more interested in the process of academic supervision than male students, who may be interested in some 
issues related to housing, transport, study venues …, etc. In addition, this could also be attributed to the fact that 
female students are more disciplined by nature. Another important factor that that could explain the lower 
satisfaction of male students with the academic supervision program services the fact that female students are 
living on campus (university dorms) where they are subject to university discipline whereas the males 
uncontrolled as they live off campus. 

It was expected that the attitudes of female students would be more positive than those of male ones, but the 
results did not support this expectation despite the researcher's observation that female students' interest in and 
observance of academic supervision procedures. This could be explained in the light of the common problems 
suffered by both genders, which the academic supervisor may have not been able to tackle; such as, the usual 
registration procedures such as time limit, closure of some courses, conflicting dates and schedules of courses, as 
some courses are only available in one semester, and finally the problems related to choosing prerequisite 
courses. All the aforementioned factors could result in failure to register of some targeted course accordingly 
delay in students’ study plan. 
9.2.3 Question 3: The third question is: "Does the satisfaction level of College of Education students differ, in 

term of specialization, with the methods and practices of the academic supervision program?” 



The effectiveness of some practices of the academic supervision program in achieving satisfaction Talal Amer 

311 
   314-305، ص:  2021  -1، العدد9املجلد  -ات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدراس

     

 

To answer this question, variance analysis was used to measure the differences in students' satisfaction level 
based on different major subjects. T test was used to measure the difference of each major subject department and 
the results were as follows 

Table (4): Analysis of the differences between various major subject students' level of satisfaction with the methods and 
practices of the academic supervision program 

Source of variation Sum of Squares 
Freedom 
Degree Mean Squares F. Value Significance 

Major Subject 1009.868 5 201.974 2.36 .05 
Error 4717.083 55 85.765   

It is clear from the table above that there are differences in the satisfaction level with academic supervision 
between different major subject students. By examining the differences between each two major subject students 
separately, the results came as in table (5) below. 

Table (5): T-test value differences between each two major subject students separately in students' satisfaction level with 
the methods and practices of the academic supervision program 

Major Subject 1 2 3 4 5 6 

Instructional and Learning 
Technologies 

- ** 
2.78 

**3.405 * 
2.345 

**4.44 *2.899 

Art Education  - 0.832 0.742 0.543 0.732 
Islamic Sciences   - 0.139 0.578 0.045 
Arabic Language    - 0.595 0.084 

Science and Mathematics     - 0.546 
Physical Education      - 

* Significant at 0.05 ** Significant at 0.001 

It is clear from the above table that there are statistically significant differences between Instructional and 
Learning Technologies subject major and all other subject major students. It can also be concluded that there are 
no statistically significant differences between the other subject majors. The researcher attributed this to the fact 
that the Instructional and Learning Technology students study most of their courses in the department's 
laboratories within the College of Education, which keeps them in constant contact with the faculty members of 
the department. In addition to the aforementioned factors, these students more fortunate due to the fact that the 
faculty member in charge of the Academic supervision program is one of the department faculty members. As for 
the other subject majors, for example, Art Education students had difficulty to find sufficient opportunities to meet 
with faculty members in their offices because they spent most of their time in the workshops located in a building 
far away from the College of Education. As for students of Science, Math and Arabic Language, they study most of 
their courses at the College of Science and the College of Arts and Social Studies. Therefore, their available time in 
the College of Education to meet with their academic supervisors or the person in-charge of academic supervision 
program is much less than their counterparts in the Department of Instructional and Learning Technology. 
9.2.4 Question 4: The fourth question states, "What are the topics that the students need to disc uss with 

their academic supervisor during their visits? 

To answer this question, frequency and percentages of the sample response on the topics included in the 
students form for the academic supervisor were measured, as shown in the following tables (6) and (7): 
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Table (6): Frequency of topics needed by students for discussion with their academic Supervisor during their visiting sessions 
 
 

SR 

 
 

Topic 

Frequency According to 
Gender 

Frequency According to Major Subject 

Males females  
IELT 

 

Art 
Ed 

 

Islamic 
Sc 

 
Arabic L 

 

Sciences 
and Maths 

 

Physical 
Ed No % No % 

1 Semester Schedule 7 47% 10 22% 2 5 2 2 5 1 

2 Schedule issues 7 47% 10 22% 1 4 1 3 6 2 

3 Course dropping 1 1% 8 17% 3 2 2 - 1 1 

4 Changing a course 4 27% 7 15% 1 4 2 1 2 1 

5 Registration issues 8 53% 22 48% 4 11 4 2 7 2 

6 Class performance 6 40% 14 30% 4 7 1 4 1 3 

7 Study plan follow-up 9 60% 20 43% 2 8 5 5 5 4 

8 Academic load 3 20% 9 20% 3 - 2 3 2 2 

9 Major subject choice 4 27% - - - - - 1 3 - 

10 Major subject change 3 20% 4 9% 1 1 1 3 1 - 

11 secondary major subject Choice 2 13% - - - - -  2  

12 Undergrad degree level requirement 4 27% 4 9% - 4 1 2 1  

13 Plans for passing academic probation 5 33% 3 7% - 4 1 2 1 - 

14 Internship /pre-school issues 2 13% 14 30% 11 2 - 2 1 - 

15 Graduation requirements 2 13% 8 17% 8 - - 1 1 - 

16 Graduate degree requirements 4 27% 1 2.2% - 1 - - 2 2 

17 Transfer to another college - - 5 11% 1 1 2 - 1 - 

18 Re -doing a course - - 2 - - 2 - - - - 

19 Attendance hours 1 6.7% 1 2.2% - 1 - - - 1 

20 Learning about the course level of 
difficulty 

- - 1 2.2% - - - 1 - - 

21 Course Equivalency - - 1 2.2% - - - - 1 - 

22 Appealing procedures - - 1 2.2% - - - - 1 - 

23 Assistance with postgraduate studies 1 6.7% - - - 1 - - - - 

Table (7): Order of topic needed to be discussed by students with their academic supervisor during their visiting sessions 
SR Topic Sum 

Total 
According to 

gender 
According to Major subject 

  male female IELT Art 
Education 

Islamic 
Sciences 

Arabic 
Language 

Science and 
Math 

Physical 
Education 

1 Semester Schedule 4 3 5 5 4 3 4 3 4 

2 Schedule issues 4 3 5 6 5 4 3 2 3 

3 Course dropping 9 9 7 4 6 3 - - 4 

4 Changing a course 7 6 8 6 5 3 5 5 4 

5 Registration issues 1 2 1 3 1 2 4 1 3 

6 Class performance 3 4 4 3 3 4 2 6 2 

7 Study plan follow-up 2 1 2 5 2 1 1 3 1 

8 Academic load 6 7 6 4 - 3 3 5 3 

9 Major subject choice 13 6 - - - - 5 4 - 

10 Major subject change 11 7 10 6 7 4 3 6 - 

11 secondary major subject 
Choice 

14 8 - - - -  5  

12 Undergrad degree level 
requirement 

10 6 10 - 5 4 4 6 - 

13 Plans for passing academic 
probation 

10 5 11 - 5 4 4 6 - 

14 Internship /pre-school 
issues 

5 8 3 1 6 - 4 - - 

15 Graduation requirements 8 8 7 2 - - 5 - - 

16 Graduate degree 
requirements 

12 6 13 - 7 - - 5 3 

17 Transfer to another college 12 - 9 6 7 3 - 6 - 

18 Re -doing a course 14 - 12 - 6 - - - - 

19 Attendance hours 14 9 13 - 7 - - - 4 

20 Learning about the course 
level of difficulty 

15 - 13 - - - 5 - - 

21 Course Equivalency 15 - 13 - -- - - 6 - 

22 Appealing procedures 15 - 13 - - - - 6 - 

23 Assistance with 
postgraduate studies 

15 9 - - 7 - - - - 

From the above two tables, it can be concluded that 65% of Instructional and Learning Technology students 
opted for the topic of training as their first one needed to be discussed with their academic advisor during their 
visit sessions. 37% of students of Art Education (23%) of Science and Mathematics opted for the topic of 
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registration, 17% of the Islamic Sciences and Arabic Language chose the topic of study plan follow up, and only 
14% of Physical Education students chose the same topic 

As can be seen, the topic of registration came first for Art Education, Sciences and Mathematics; however, the 
percentage of Art Education (37%) is higher than that of Science and Mathematics (23%). The researcher 
attributed this result to the higher number of the Art Education students compared to Sciences and Mathematics 
ones. The topic of study plan follows up came first in the Islamic Sciences, Arabic Language and Physical 
Education, but the highest percentage was equal in both Islamic Sciences and Arabic language departments (17%), 
while the percentage of physical education was (14%). The topic of changing courses process was opted for as the 
last and before last choices by all majors except for Art Education where it came in fifth position, which is also 
considered to be low. This indicates that there is a lack of interest of majority of students in discussing this topic 
with the academic supervisor for several reasons, the most important of which is the scarcity of cases that require 
changing of courses. The number of topics included in the student academic supervisor form, such as "re- doing a 
course", " attendance hours ", "learning about the level of courses difficulty", "equivalence of courses", "appealing 
procedures " and "assistance with pursuing of graduate studies " came as a last choice. The researcher attributes 
this result to the fact that some of these topics such as-" attendance "and" the level of courses difficulty "- are 
introduced during the first lecture of any course, and some of them such redoing a course and appealing 
procedures occur only as individual cases. 

 

10. Recommendations 
1. Giving the academic supervisor more authority and flexibility in dealing with the rules and regulations 

related to academic supervision. 
2. Reducing academic supervisor's teaching load so that he/she can allocate sufficient time to communicate 

with students regarding any problems or developments in their university work. 
3. Conducting seminars and workshops and introducing research work aiming at developing the process of 

academic supervision in order to achieve its targeted objectives. 
4. Using modern technologies to increase of academic supervision process effectiveness and facilitate 

communication between academic supervisors and students. 
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