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 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو عن طريق البريد   التسليم اإللكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editoreps@refaad.com) ) اإللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
 تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم. •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 ىلع نظام التوثيق املعتمد يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء 
 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة البحثية واعدة   •

تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذه املرحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى  ولكنها بحاجة إلى  
 سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 رير من هيئة التحرير يبين قرارها. ُيبلغ املؤلف بتق •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
ُترسل خالصة مالحظات هيئة التحرير والتعديالت املطلوبة إن وجدت، وُيرفق معه تقارير املراجعين أو خالصات   •

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
الورقة البحثية استنادًا إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع   •

مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت  
 يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
بحق القبول والرفض استنادًا إلى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة  تحتفظ املجلة   •

  والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين. 
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإال يرفض بحثه   •

 استرجاع رسوم النشر.   وال ينشر يف املجلة وال يتم

 

 

 

http://refaad.com/Journal/SubmitArticle/3


 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية واإلنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة البحثية. مع   عنوان الورقة البحثية: .2

 اإلمكان. تجنب االختصارات والصيغ قدر  
كتابة األسم الكامل ومكان العمل وعنوان البريد اإللكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع املؤلفين املوجودين   الباحثين: .3

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
عربية  باللغتين ال كلمة(  200) يجب أن تشمل الورقة البحثية ىلع ملخص وافٍ ومختصر من فقرة واحدة امللخص: .4

إضافة يجب  كما  البحثية،  الورقة  يف  النتائج  وأبرز  واملنهجية  املوضوع  لبيان  الكلمات   5-3 واإلنجليزية  من 
 املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا كانت هذه  ملقدمة:ا .5
 الدراسة ضرورية. 

 ُتعرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح بقالب املجلة. الجداول والرسوم البيانية: .6
 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
واملراجع: .8 ألصول   املصادر  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  الببليوغرايف  يلتزم  والعرض  اإلسناد 

 . APAنظام  حسب

البحثية عن الحجم: .9 الورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  امللخص وصفحة   صفحة   30 يلتزم املؤلف  بما فيها 
 العنوان وقائمة املراجع. 

 
 



 فهرس املحتويات 
 

 رقم الصفحة اسم البحث  #

املعاصر من وجهة  در 1 التدريس  املدارس الحكومية بمحافظة سلفيت ملعايير جودة  املعلمين يف  جة مراعاة 
 نظرهم 

1 

دور منصة مدرستي يف تعزيز التطوير املهني يف ظل األزمات كجائحة كورونا من وجهة نظر معلمي التربية   2
 الخاصة يف املرحلة االبتدائية يف مدينة تبوك 

18 

( من وجهة  10 -5التي تسهم يف تنمية الذكاء اللغوي لدى طلبة التعليم األساسي )واقع املمارسات التدريسية   3
 نظر معلِمي اللغة العربية يف سلطنة ُعمان 

35 

ودراسة   4 األحاديث  تخريج  مادة  طالبات  لدى  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  يف  التوليدي  التعلم  أنموذج  فاعلية 
 األسانيد يف كلية الشريعة بالجامعة األردنية 

54 

 72 ر املدرسة يف الحفاظ ىلع الهوية الثقافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك دو 5
أثر التدريس باستخدام النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز يف تنمية التفكير الرياضي يف مبحث الرياضيات لدى   6

 طالب الصف الرابع األساسي يف لواء املزار الجنوبي 
88 

 106 سي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي يف ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية تقويم األداء التدري  7

الطالبات   8 لدى  اإللكترونية  التعليمية  املهارات  تنمية  االفتراضي يف  الفصل  قائم ىلع  تدريبي  برنامج  فاعلية 
 املعلمات بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة 

132 

املدارس ملهار 9 مديري  الحلقة  درجة ممارسة  الحكومية من وجهة نظر معلمي  املدارس  اإلداري يف  اإلبداع  ات 
 األولى من التعليم األساسي بمحافظة طرطوس يف الجمهورية العربية السورية 

149 

واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني يف مقرر لغتي الخالدة من وجهة نظر املعلمات باملرحلة املتوسطة   10
 ( 19-بمحافظة األحساء يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 

160 

 194 قلق املستقبل املهني وعالقته باملسؤولية االجتماعية لدى الطلبة املتوقع تخرجهم يف جامعة مؤتة  11

لتعلم وفق نموذج التقدير الجزئي: دراسة ىلع عينة من طالبات املرحلة الثانوية  تطوير مقياس الدافعية نحو ا 12
 يف منطقة تبوك 

208 



 افتتاحية العدد

بسم الله العلي الكريم االكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ىلع املبعوث رحمة للعاملين، 
 وبعد،،،،،،  وىلع صحابته الكرام امليامين، وىلع من سار ىلع نهجهم إلى يوم الدين 

املجلة الدولية للدراسات التربوية  ، من  2023من العام    عشر   ثانيمن املجلد ال  ولالعدد األ يسعدني أن أقدم هذا  
حيث تميزت األبحاث ،  والذي احتوى ىلع عدد من األبحاث املهمة واملتنوعة يف فروع التربية املختلفة،  ةوالنفسي

أثروا املكتبة التربوية بفيض من العلم   ،ن مختلف فروع التربيةبالرصانة والحداثة، وقد شارك فيها عدد من الباحثين م
 واملعرفة. 

ا  تمام هذا العدد بمنه وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يكون خالًصإاللهم لك الحمد كله والشكر كله، الذي يسر لنا  
 .تمامه إلوجهه الكريم، وأن يكون يف ميزان حسنات كل من ساهم يف 

أنا   مرأ وها  النداء  والعلماء  كرر  والباحثين   التربويين  من  األنبياء،  وورثة  األمة  علماء  الهمة،  ألصحاب  املرة،  تلو  ة 
األكاديميين يف العالم، يف مجاالت التربية وفروعها املختلفة، للمضي معنا يف هذا الدرب، الذي باركه الله ورسوله،  

لهذه املجلة، طاعة لله، وطمعًا  يف أألجر واملثوبة، لنشر إبداعهم العلمي ونتاج فكرهم التربوي، يف األعداد القادمة  
 .ا للعلم واملعرفة والخير والنور، مقدرين ومباركين الجهود الطيبة واملشاركات املثمرةودعًم

هنا، أن أسجل شكري وعظيم تقديري، ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم يف    وال يفوتني 
العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر موصول ال ينقطع ملن نسق وأخرج وأبدع،  إخراج هذا  

سائلين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة، من 
   . بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين يف مجاالت التربية

 ولي ذلك والقادر عليه. إنه 
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 د. حسن العمري                                                                                                                          
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 :لخصامل

الهدف، اختيرت عينة  هدفت الدراسة التعرف على درجة مراعاة املعلمين في مدارس محافظة سلفيت ملعايير جودة التدريس املعاصر من وجهة نظرهم. ولتحقيق هذا  

( فقرة عكست 43( معلمة، وطبقت عليهم استبانة مكونة من )266( معلًما، و)134( معلًما ومعلمة، منهم )400عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة األصل بلغت )

األداء املنهي العام. وباستخدام املنهج الوصفي والتحليلي، فقد ظهر   مجاالت معايير التدريس املعاصر في أربعة مجاالت: التخطيط، والتدريس، وتقييم الطلبة، وتقييم

( نقطة من أصل خمس نقاط، وكانت مراعاتهم ملجال التخطيط هو األعلى من بين املجاالت األربعة  4.59أن درجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بلغت )

%(.  4.64%( وليس ضد مجال تقييم الطلبة )4.50%( ومجال تقييم األداء املنهي العام )4.58ينه وبين مجال التدريس )%( مع وجود فرق له داللة إحصائية ب4.66بلغ )

لصالح  قييم األداء املنهي العام  وكان هناك أيضا فرق له داللة إحصائية بين مجال التدريس ومجال تقييم األداء املنهي العام لصالح التدريس، وبين مجال تقييم الطلبة وت

نتائج فروقا ذات داللة  تقييم الطلبة، في حين لم تظهر فروق ذات داللة احصائية بين كل من مجال التخطيط ومجال التدريس وبين مجال تقييم الطلبة.  كما بينت ال

ولصالح اإلناث؛ ومستوى الشهادة األكاديمية  ( فأحسن في درجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر تعزى ملتغير الجنس  p<.05إحصائية على مستوى )

(  10-6لصالح فئة ) لصالح شهادة مجتمع متوسطة والبكالوريوس مقابل ماجستير فأعلى؛ والتخصص األكاديمي لصالح الكليات اإلنسانية؛ وسنوات الخبرة التعليمية

أو التأهيل التربوي. وبناء على هذه النتائج، خرجت الدراسة بضرورة مراعاة املعلمين  في حين لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمرحلة التعليمية،  سنة. 

يبهم عليها. وقد جاءت النتائج  ملعايير جودة التدريس املعاصر وخاصة فيما يتعلق باستخدام املعلمين للوسائل التقنية في املدراس، وضرورة رصد ميزانية كافية لها وتدر 

 ت وتوصيات واقتراحات بمزيد من الدراسات املستقبلية حول املوضوع. جنًبا إلى جنب مع مناقشا

 تقييم األداء املنهي العام للمعلم.  ؛تقييم الطلبة ؛التدريس ؛التخطيط ؛معايير جودة التدريس املعاصر الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to identify the degree to which government schoolteachers at Salfit district observe the contemporary teaching 
quality standards from their points of view.  To accomplish this end, a simple random sample of (400) teachers: (136) males 
and (266) females were used.  A questionnaire of (43) items reflected the contemporary teaching quality standards in four 
domains: planning, teaching, students’ evaluation, and teacher evaluation of his general professional performance which were 
administered on them.  The descriptive and analytic statistics revealed that the teacher observation to contemporary teaching 
quality standards was (4.59) out of five points. The teacher's considerations of the planning domain was the highest (4.66) with 
a significant difference with the teaching domain (4.58) and the teacher evaluation of his general professional performance 
domain (4.50) but not against students’ evaluation domain (4.64). There also was a significant difference between the teaching 
domain and the teacher evaluation of his general professional performance domain in favor of teaching domain, but not against 
the students’ evaluation domain. Moreover, there were no significant differences between the planning and student evaluation 
domains, nor between teaching and student evaluation domains. With respect to other independent variables, it found a 
significant difference between males and females in favor of females, the level of the academic degree in favor of an intermediate 
community college and a bachelor's degree, the academic specialization in favor of humanities specialization, and years of 
teaching experience in favor of a category (6-10) year.  Also, there were no significant differences attributed to either 
educational stage, or educational qualification. These results came along discursions, recommendations, and future studies.  

Keywords: contemporary teaching quality standards; planning; teaching, student’s evaluation; teacher evaluation of his general 
professional performance. 
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 ة ـقدمامل .1

التربويون ي   التكنولوجيا    في كل مكان  جمع  التربية والتعليم، وخاصة في عصر  الذي يعتمد على   أصبحت تركز علىاإلنترنت،  و بأن فلسفة  التعليم 

النشط   التعلم   ومثل هذا النوع من.  الذي يعتمد على املعلم واملنهاج وحفظه  التعليم التقليدي أكثر من    الطالب ومشاركته، أو ما يسمى بالتعلم النشط

ملعايير   عن طريق مراعاة املعلم  ودمجه في جميع عناصرها، وهذا ال يكون إال قادر على إشراك الطالب في العملية التعليمية و  كفؤمؤهل و يحتاج إلى معلم  

استخدام األدوات  وأ ة والفاعلة، استخدام األساليب التدريسية الحديثأو ، تصميم الدروس  وأ  ،بالتخطيط منها سواء ما يتعلق املعاصرة التدريس جودة 

 ، العام ألدائه املنهي    تقييم املعلم إضافة إلى  التقييمية الصادقة واملوضوعية.    استخدام األساليب واالختبارات  وأوالوسائل التعليمية والتقنية العصرية،  

 ومواكبة كل جديد.ا مهنيً بهدف تطوير نفسه 

النشط  و  إدماج  يعرف  التعلم  على  يعتمد  الذي  األسلوب  ذلك  ا بأنه  في  املعلم  اإليجابية  واملشاركة  معها،  والتفاعل  التعليمية  العملية  في  لطالب 

وذلك بهدف جعله   أنشطتها، واستخدام األدوات والوسائل التعليمية والتقنية في تعلم محتواها، وتحميل التطبيقات اإللكترونية الالزمة إلثراء معلوماتها؛ 

املستويات    ،اا متعلمً ا مفكرً طالبً  وإنما على  والحفظ والفهم،  التعلم كالتذكر  الدنيا من  املستويات  كافة من تحليل، وتنظيم، وتركيب، ليس فقط على 

 و 
ً

وضبطها وتوجيهها   هفي عملية تعلم التحكم  الذي يساعد الطالب على بداع، ووعي الوعي، واإل املتمثلة بالتقويم  إلى أعلى املستويات العقلية تطبيق، وصوال

 . (Altinyelken and Hoeksma, 2021؛  2020؛ علي،  2018؛  شنتير، 2020 ،الوجهة الصحية )دروزه 

عايير الجودة ولكي يتحقق مثل هذا التعلم النشط، ال بّد من وجود املعلم الكفي املؤهل القادر على اختيار طريقة التدريس الناجحة التي تتوفر فيها م

 The Component Display( في نظريته العناصر التعليمية )Merrill, 1983املعاصرة. ولعل أول من حدد مثل هذه املعايير املربي األمريكي "دافيد ميرل" )

Theory ) واختيار طريقة  3( وتحديد املحتوى التعليمي املراد تدريسه، 2( تحديد األهداف التعلمية، 1هي:  تدريسية أساسيةفي سبعة أجراءات  ووضحها )

( وإتاحة 6( وقياس األهداف التعلمية وتقويمها، 5( واستخدام األدوات والوسائل التعليمية والتقنيات والتطبيقات اإللكترونية، 4التدريس املناسبة له، 

في حين ركز بعض التربويين على استخدام املعلم للحاسوب  . (196-194 :، ص2019 ،وزه در ) الراجعة( والتزويد بالتغذية  7، الفرصة للممارسة والتدريب

ار كمعي (  Lunenberg & Korthagen2003; Milheim, 1997; Rodriguez,1996) اإللكترونيةواألدوات والوسائط التعلمية التكنولوجية والتطبيقات 

 ,Altinyelken & Hoeksmaعلى أهمية دمج الطالب في العملية التعليمية وتشجيعه على التفاعل معها )  وأكد آخرون    من معايير الجودة في التدريس،

2021; Judi & Logan, 1996( ومن ثم مساعدته على التحكم والضبط في عملية تعلمه وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،)Garrison, 1997; Shin, 1998.)  

الجودة املعاصرة من أهم عناصر   ؤأضحى وجود املعلم الكفوبناء على ذلك، فقد   الذي يعتمد طريقة التدريس الناجحة والتي تتوفر فيها معايير 

  ملعايير املعاصرة، بهدفالعملية التعليمية؛ مما جعل املسؤولين في وزارة التربية والتعليم يولون أهمية بالغة لتأهيل املعلم وتدريبه وتحسين أدائه وفق هذه ا 

نهاج، وبين الطلبة  إعداده للدور املتوقع منه في عصر اإلنترنت والتكنولوجيا، وذلك ملا يشكله املعلم من حلقة الوصل بينه وبين الطالب، وبين الطالب وامل

حديثة الذي من شأنه أن يؤثر هو العنصر األساس ي والعمود الفقري في املنظومة التعليمية ال(  2015وكما يؤكد السليم )  الكفؤأنفسهم، سيما وأن  املعلم  

يظل  املعلم  أن ب بقولها"السليم" على ما قاله وتؤيد "دروزه"  في األنظمة املجتمعية األخرى: كالنظام السياس ي، واالجتماعي، والصحي، واالقتصادي وغيرها. 

ية، ويديرها، ويوجهها، ويقيمها، وهو املسؤول املباشر  هو فارس العملية التعليمية حتى ولو كان الطالب محورها؛ ألنه هو الذي يخطط للعملية التدريس

فيها الطالب عن تعليم طلبته ونجاحهم فيها، ومن ثم تحقيقهم لألهداف التعليمية التعلمية املخططة لها، وخاصة في مرحلة التعليم املدرس ي الذي يكون 

 على املعلم أكثر من اعتماده عليه في املراحل األعلى منها، كالت 
ً
ا )دروزه، نسبيً  هنه وقلة نضجا لصغر سعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك نظرً معتمدا

 (.  391 :، ص2006

الجيد   التدريس  الذي إن  العملية    هو  واملهارات  واملعرفة  العلم  اكتساب  الطالب، ومساعدته على  لدى  الكامنة  الكنوز  اخراج  طريقه  يمكن عن 

 بجود معلم كفّي واع يراعي معايير الجودة 2014والتكنولوجية وخاصة في عصر اإلنترنت والتكنولجيا وتفجر املعرفة )سليمان،  
ّ
( وهذا ال يمكن أن يكون إال

( بأن التعلم 2013(. ويضيف الطناوي )2013)الشايع،    شريان الحياة في املدرسة والعامل األساس ي على تطورها ونجاحها  مما يجعله  تدريس؛املعاصرة في ال

 للتعليم الناجح.الفّعال ال يتحقق إال بوجود معلم واسع االطالع متعمق في تخصصه األكاديمي، ماهر في مهنته، ومتقن للمهارات التدريسية الالزمة 

من الخطوات التدريسية األساسية وفق معايير   ا عددً  رئيسة بحيث يتضمن كل محور وطريقة التدريس الجيدة هذه يمكن تصنيفها في ثالثة محاور 

ومحور استخدام طرائق واستراتيجيات تعليمية فاعلة، ومحور استخدام   ،املحاور هي: محور التخطيط للعملية التدريسية.  وهذه  املعاصر  جودة التدريس

   (. 2020؛ علي، 2013؛ الطناوي،  2008؛ دروزه،  444-421 :، ص2006أدوات ووسائل تقويمية صادقة وموضوعية )دروزه، 

 
ً
 :  محور التخطيط ووضع األهداف التعلمية :أول

صميمه يعد التخطيط أو ما يعرف بتصميم التدريس املحور األول للتدريس الجيد، ويعرف هذا املحور بأنه كل ما يقوم به املعلم من إجراءات لدى ت

املنشودة ضم التعلمية  التعليمية  األهداف  تحقيق  يكفل  بشكل  اليومية  واملذكرات  التعليمية  للخطط  الصفية، ووضعه  للبيئة  ن للدروس، وهندسته 

 اإلمكانيات املتاحة، واملدة الزمنية املحددة لها. 
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( وضع األهداف التربوية  1 ريس قبل البدء التدريس، أال وهي:وتخطيط التعليم يتطلب من املعلم القيام بالخطوات التالية املتعلقة بكل عملية التد

املفاهيم، واملبادئ، واإلجراءات،  2العامة،   إلى  التعليمي  املحتوى  يتكون منها،  ( وتحليل  التي  السلوكية،  3والحقائق  األهداف  ( وتحديد طريقة 4( ووضع 

( وتحديد األنشطة التعليمية والتربوية 6( وتحديد األدوات والوسائل التعليمية والتكنولوجية املراد استخدامها، 5التدريس املناسبة للمحتوى التعليمي، 

التعليمي،   املحتوى  املن7الالزمة إلثراء  وتحديد  أو (  معالجتها،  عند  أو  املعلومات،  إدخاله  لدى  الطالب سواء  ذاكرة  لتنشيط  املناسبة  العقلية  شطات 

ال8استرجاعها،   التي تقيس مدى تحقيق  التقويمية  التحصيلية والطرائق  املرسومة،( وتصميم االختبارات  التعلمية  الطالب و (  9  طالب لألهداف  تزويد 

 (.2013؛ الطناوي، 85 : ص أ؛2021ه )دروزه، قوته وقصور بالتغذية الراجعة التي تعرفه بمواطن 

( أن ترتبط أهداف الخطة 1في مراعاة املعلم:    (، فتتجلى427  :، ص1، ط2006؛ دروزه،  2008أما عن معايير جودة التخطيط وفق دروزه )دروزه،  

( وتتنوع في أنماطها ومستوياتها بحيث تشمل 4( وتناسب مرحلته التعليمية،  3( وأن تشبع األهداف حاجات املتعلم،  2التربوية العامة باألهداف السلوكية،  

   ولها مدة زمنية محددة لتحقيقها.( 7دروس، ( ومتسقة مع املحتوى التعليمي امل6( وأن تكون قابلة للتحقيق، 5الناحية النظرية والناحية العملية، 

 طريقة التدريس:  محور ا: ثانيً 

املعلم  يتبعه  الذي  بأنها ذلك األسلوب  الجيدة  التدريس  الجيدة. وتعرف طريقة  التدريس  الثاني من محاور طريقة  املحور  التدريس  في   تعد طريقة 

املدروس للطلبة   بطريقة تكفل التفاعل بينه وبينهم، وبين الطلبة مع املحتوى التعليمي، وبين الطلبة أنفسهم، وبين إيصال معلومات املحتوى التعليمي 

 .   (Darwazeh, 1999; Judi & Logan, 1996الطلبة وأفراد املجتمع املحلي )

( وعرض 3التعلم السابق بالتعلم الجديد،    ( وربط 2( جذب انتباه الطلبة ألهداف الدرس،  1ويتطلب هذا املحور من املعلم  القيام بالخطوات التالية:  

الجديدة وشرحها،   واستخدام  4املعلومات  و (  والتكناألنشطة  التعليمية  توضح محتواهاو الوسائل  التي  الطلبة  5،  وتثريه  لوجية  ردود فعل  واستدعاء   )

( وتأمين املواقف التطبيقية للمعلومات 7( وإتاحة املجال للممارسة والتدريب،  6فيها من معرفة ومعلومات في نهايتها،    شرح( وتلخيص ما  5وتفاعلهم معها،  

 (. Gagne and Briggs, 1979; Merrill, 1983؛ 43-40، ص:  2019)دروزه،   تي أخذوها( وتزويد الطلبة بالتغذية لالختبارات ال8التي اكتسبوها، 

بالنقاطأما عن معايير جود التدريس وفق "دروزه" فيمكن تلخيصها  أهداف واضحة،  1  التالية:  ة  لها  أن يكون  لها محتوى تعليمي  2(  ( وأن يكون 

( وأن تتدرج في عرض املعلومات بتسلسل من السهل  4(  وأن يكون لها مقدمة وعرض وخاتمة،  3متوفر بين يدي الطالب إما في كتاب مقرر، أو منهج محدد،  

( وأن 7ذاكرة املتعلم،  دم املنشطات العقلية التي تستثير( وأن تستخ6( وأن تستخدم األدوات والوسائل التعليمية والتكنولوجية املتنوعة، 5إلى الصعب، 

(  8تعليمية والتربوية املتنوعة سواء أكان داخل غرفة الصف أو خارجها، تدمج الطلبة وتشجعهم على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق األنشطة ال

( وأن تراعي 11(  وأن تطبق مبدأ التعزيز،  10( وأن تستثير دافعيتهم للتعلم،  9،  وأن تنمي فيهم حب التعلم الذاتي والتحكم والضبط لسير عملية تعلمهم 

 (.  438-437، ص: 2006؛ دروزه، 2008؛  دروزه، 2014لزمن املحدد )األسود، ( وأن تسير وفق الخطة املرسومة في ا 12الفروق الفردية، 

 
ً
 القياس والتقويم:  محور ا: ثالث

التي تستخدم لجمع البيانات واملعلومات حول تعلم    األدواتيعد القياس والتقييم املحور الثالث في طريقة التدريس الجيدة. ويعرف القياس بأنه  

التحصيلية كاالختبارات  وغيرها  الطالب  الطالب  بها  يقوم  التي  التربوية  واألنشطة  املدرسية  تفسر والوجبات  التي  العملية  بأنه  التقويم  يعرف  حين  في   .

 مدىيعكس    ا إعطائه تقديرً ، ومن ثم  يق الطالب لألهداف التعلميةعلى مدى تحق  ا وتعطي حكمً ، طريق أدوات القياسالبيانات الرقمية التي جمعت عن  

إذا كان ممتازً و   ،تعلمه أو جيد جيًد فيما  أو جيًد ا،  أو ضعيًف ا،  املعا،  حتى يتمكن  الطالب،ا.. وهكذا،  املناسب بشأن  القرار  اتخاذ  إذا كان    لم من  وفيما 

أ  املهم هنا  أو ترسيبه. ومن  أو ترفيعه  بنتيجة تعلمه  يستوجب معالجة ضعفه،  الطالب  املعلم  بها يخبر  الراجعة والتي  بالتغذية  التقييم  ن تقترن عملية 

وتعد عمليتي القياس والتقييم ركنان أساسيان من أركان العملية التعليمية، حيث (.  2013؛ الطناوي،  17، ص:  4، ط2022وأماكن قوته وقصوره )دروزه،  

 ال يمكن أن يتم التعليم إال بهما، وال يمكن الحكم على نجاح الطالب وتحقيقه لألهداف املنشودة إال من جرائهما.  

التالية:   بالخطوات  القيام  املعلم   من  املحور  هذا  ا 1ويتطلب  القياس  أداة  تصميم  تكون  (  ما  غالبا  والتي  الطالب،  تعلم  مقدار  بها  سيقيس  لتي 

( وتحديد املعيار الذي سيقّيم به الطالب بناء  4( ووضع نموذج لإلجابة الصحيحة،  3( وتطبيق االختبارات في املوعد املحدد،  2االختبارات التحصيلية،  

( وتزويد الطالب بالتغذية الراجعة وإعالمه بنتيجته تعلمه، 5يف، أو راسب،  ا، أو جيد، أو متوسط، أو مقبول، أو ضعممتاز، أو جيد جًد   هل هوعليها،  

 ، املرجع السابق نفسه(.4، ط2022)دروزه،  ( Elaborative Feedbackوملاذا كان تقديره بالشكل الذي ظهر عليه )

( وأن تكون شاملة ومتنوعة  2( أن تكون صادقة وثابتة وموضوعية،  1وأما عن معايير جودة التقييم وفق "دروزه" فتتجلى في مراعاة املعلم ما يلي:  

الطالب ومستواه،  ( وأن تحدد املعايير التي تحكم في ضوئها على تعلم 5( وأن تراعي الفروق الفردية، 4( وأن تكون مناسبة للمرحلة التعليمية، 3ومتعددة، 

( وأن تؤدي إلى إجراءات فعلية عملية 9( وأن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تربوية وإدارية،  8( وأن تزود الطالب بالتغذية الراجعة،  7( وأن تكون دورية ومستمرة،  6

 (. 317-316)دروزه، املرجع السابق نفسه، ص: 

التقويم كأحد محاور طر  ا تقييم  يقة التدريس الجيدة ال تقتصر على تقييم املعلم للطالب وإنما تتضمن أيضً ومن الجدير بالذكر هنا، أن عملية 

لذا فإن   الدراسات التربوية في هذا املجال؛ا ليواكب أحدث ما تتوصل له  ، وذلك بهدف تطوير نفسه مهنيً (2008)ابن سلطان،    املعلم لذاته وأدائه املنهي
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وهي:  يعكس معايير جودة التدريس املعاصر أال ا إلى جانب تقييم تدريسه، كمحور رابع من محاور  أيضً   ألدائهالدراسة الحالية سوف تتناول تقييم املعلم  

 ، والتدريس، والتقييم، وتقييم األداء املنهي العام. التخطيط

 مشكلة الدراسة . 1.1

وضع األهداف، والقيام بعمليات التدريس، وعمليات التقييم، كمحاور أساسية في  عن طريق  لعملية التدريسبالرغم من قيام املعلمين بالتخطيط 

ما زالوا ال يقومون بجميع الخطوات الالزمة لكل  خبرتهما في سلك التربية والتعليم ــ كما الحظت الباحثتان من خالل مهنة التدريس، إال أن الكثيرين منهم 

وبالتالي فقد يضع املعلمون  التدريس،محور من محاور في كل  بها، فال يزال الكثيرون منهم ال يراعون معايير الجودة التي يجب أن تتوفرعملية، وإن قاموا 

مون  يقو  وكذلك الحال في طريقة التدريس، وطريقة التقييم، فهم  معايير جودة الهدف التعلمي.أهدافا تعلمية ولكنهم ال يصيغونها بالشكل الصحيح وفق 

األحيان  بها تعليمـ في معظم  املدرسة وفق  إدارة  الدراسات كإجراءات روتينية تطلبها  له  بها وفق ما توصلت  التربية والتعليم، ولكنهم ال يقومون  ات وزارة 

 تحقيقهم لألهداف التعليمية التعلمية املنشودة.من يقلل ما ، وال يراعون فيها معايير الجودة املعاصرة حتى تكون صحيحة، وهذا التربوية

الدراسة تتجلى في:   الحكومية في محافظة سلفيت في فلسطين بمهنة 1من هنا، فإن مشكلة  املدارس  بها معلمو  التي يقوم  الدرجة  التحقق من   )

املنهي   ألدائهم الطلبة، أو التقييم الذاتي    تعلم بعمليات التخطيط، أو التدريس، أو تقييم  منها  يتعلق    ما كان عايير الجودة املعاصرة، سواء  التدريس وفق م

ي، ومستوى ( وفيما إذا كانت درجة مراعاتهم ملعايير جودة التدريس املعاصر تتأثر بمتغيرات تتعلق بنوعهم االجتماع 2العام بهدف التطوير والتحسين،  

 فيها. شهادتهم األكاديمية، وتخصصهم الجامعي، وتأهيلهم التربوي، وسنوات خدمتهم في سلك التربية والتعليم، واملرحلة التعليمية التي يدرسون 

  أسئلة الدراسة  . 2.1

 
ً
 ا من مشكلة الدراسة وأهدافها، فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن األسئلة التالية: انطالق

 ؟مراعاة املعلمين في املدارس الحكومية بمحافظة سلفيت ملعايير جودة التدريس املعاصر من وجهة نظرهم ما درجة  •

التخطيط، والتدريس،   • املدروسة:  املجاالت  املعاصر باختالف  التدريس  ملعايير جودة  املعلمين  للطلبةهل تختلف درجة مراعاة  ، وتقييم والتقييم 

 املعلم ألدائه املنهي العام؟ 

 % فأعلى؟ 85ما املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة  •

 % فأدنى؟ 15ما املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة  •

لتدريس املعاصر تعزى ملتغيرات )النوع االجتماعي، ومستوى في درجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة ا  (α≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  •

  سون فيها(؟الشهادة األكاديمية، والتخصص الجامعي، والتأهيل التربوي، وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم، واملرحلة التعليمية التي يدرّ 

 أهداف الدراسة . 3.1

 هدفت الدراسة إلى: 

 .معلمي مدارس محافظة سلفيت الحكومية في فلسطين ملعايير جودة التدريس املعاصرالتعرف على درجة مراعاة  •

املعاصر تختلف   • التدريس  املعلمين ملعايير جودة  إذا كانت درجة مراعاة  املدروسة:التعرف فيما  املجاالت   وتقييمالتخطيط، والتدريس،    باختالف 

 املنهي العام.   ألدائهم ، والتقييم الذاتي للطلبة

 % فأعلى.85التعرف على املمارسات التي ساهمت في درجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة  •

 % فأدنى. 15التعرف على املمارسات التي ساهمت في درجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة  •

األكاديم • الشهادة  ومستوى  االجتماعي،  النوع  باختالف  تختلف  املعاصر  التدريس  جودة  ملعايير  املعلمين  مراعاة  درجة  كانت  إذا  فيما  ية، التعرف 

 التربوي، وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم، واملرحلة التعليمية التي يدرسون فيها.  والتخصص الجامعي، والتأهيل

 أهمية الدراسة . 4.1

:  علىاملعلم  معايير جودة مهنة التدريس املعاصر تحتل مكانة كبرى في عملية التعليم، لكونها تساعد  تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، اذ أن

بشكل فاعل؛ مما يساعدهم على تعلمها واسترجاعها ليس فقط على مستوى التذكر  لهم  ل املعلومات واملعارف  يتدريس الطلبة بشكل صحيح، وتوص  (1

يجعل   وهذا من شأنه أن (،  2020ظيم، والتركيب، والتطبيق، والتقويم، واإلبداع، ووعي الوعي واإلدراك )دروزه، تن، وإنما على مستوى التحليل، والوالفهم 

؛ إذ أن الدراسات التربوية بينت بأن هنالك عالقة وثيقة بين فعالية املعلم في التدريس ومبدعين  الطلبة مفكرين ماهرين وقادرين التفكير الناقد الخالق

على   التعرف  (2  (، Altinyelken and Hoeksma, 2021; Fauth et al. 2019؛ 2016؛ فيالة، وحسن، والحبش ي،  2017)جودة،   طلبته  وارتفاع تحصيل

ينعكس على سوتقييم الطلبة، وذلك لتحسين أدائه بشكل عام، والذي بدور  أداءه املنهي العام إلى جانب التخطيط، والتدريس،    املعلم   الدرجة التي يقيم بها

ال تقتصر على ما يقوم به املعلم من تخطيط، وتدريس،   أن فعالية التدريس (2013الدراسات التربوية أمثال )الشايع،  حيث أظهرت    تحسين أداء طلبته

 وتحسين أدائه.ا مهنيً ا ما يقوم به من تقييم ذاتي ألدائه املنهي العام بهدف تطوير نفسه وتقييم طلبته فحسب، وإنما أيضً 
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 حدود الدراسة . 5.1

 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

 .الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمي املدراس الحكومية في محافظة سلفيت في فلسطين •

)دروزه    • "دروزه"  قبل  املوضوعة من  املعاصر  التدريس  الدراسة على معايير جودة  اقتصرت  املوضوعية:  دروزه، 444-421، ص:  2006الحدود   ،

2008 .) 

 .م2020/2021الحدود الزمانية: تحددت هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فيها وهي الفصل الدراس ي الثاني من العام  •

 .ة: تحددت هذه الدراسة بمكان إجرائها، وهي املدراس الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة سلفيتالحدود املكاني •

 مصطلحات الدراسة . 6.1

بالتخطيط ووضع   ما كان يتعلق منها سواء  يةالتدريس بمهنتههي املواصفات التي يجب أن يراعيها املدرس وهو يقوم  معايير جودة التدريس املعاصر:  •

، أو تقييم تحصيل الطلبة بعد العملية التعليمية، أو واستخدام الوسائل التعليمية التقنية خاللهااألهداف قبل العملية التعليمية، أو التدريس  

 . الدراسة نته. هذا التعريف هو الذي تب(2008، دروزه، 444-421، ص:  2006)دروزه  تقييم أدائه املنهي العام خالل السنة الدراسية 

 .والسنوية ،والخطط الفصلية ،للدروس املتمثل بوضع املذكرات اليوميةمن تحضير املعلم  ما يقوم بهأنه با يعرف إجرائيً و  التخطيط: •

وحثه على التفاعل معها، وتشجيعه   ،توصيل معلومات الكتاب املنهجي إلى الطالب  من أنه ما يقوم به املعلم في غرفة الصف  ب  ايعرف إجرائيً و   التدريس: •

 . من طرائق تدريسية مناسبةاملعلم عن طريق ما يستخدمه  ، وذلكعلى ضبط عملية تعلمه بنفسه والتحكم بها وتوجيهها الوجهة الصحيحة

تعلم مدى  للحكم على   التحصيلية  بما فيها االختبارات  متنوعة  قياسووسائل  أنه ما يقوم به املعلم من استخدام أدوات  با  ويعرف إجرائيً   التقييم:  •

 . وتحقيقه لألهداف التعلمية الطالب

أنه ما يقوم به املعلم في الحكم على أدائه املنهي التدريس ي، وأين كانت نقاط قوته لتعزيزها وأين كانت با  ويعرف إجرائيً   نهي العام:تقييم املعلم ألدائه امل •

 ا.ضعفه ملعالجتها، وذلك بهدف تحسين أدائه وتطوير نفسه مهنيً نقاط 

 الدراسات السابقة . 7.1
ائه هناك عدد من الدراسات التي أجريت حول التحقق من مدى نجاح املعلم وفعالية تدريسه بشكل عام، ولكن القليل منها تناول تقييم فعالية أد

تتعلق بالخطوات التعليمية واملواصفات املثالية لهذه الخطوات. وبالتالي، فسوف نستعرض في هذا الجانب املنهي وفق معايير جودة التدريس املعاصر التي  

 : من هذه الدراسات، على سبيل املثال عينة من الدراسات التي تناولت أداء املعلم وطريقة تدريسه متسلسة وفق تاريخ نشرها من األحدث إلى األقدم.
من دراسة هدفت للتحقق من فعالية تدريس املعلم القائم على التعلم النشط   ( Altinyelken & Hoeksma, 2021ألتينيلكن وهوكسما ) ما قام به   •

( جنوب  Malawiلهذا الغرض خمس مدارس من مدينة )واستخدم الباحثان  ربطه باملخرجات التعلمية للطلبة.  كمعيار من معايير التدريس الجيد، و 

)ا،  يأفريق بين  بين )و ا وطالبة،  ( طالبً 500-177يتراوح عدد طلبتها ما  املدرسين ما  إلى نوعين من  ( معلمً 16-10عدد  ا ومعلمة، وقّسماهما بعد ذلك 

بالتدريس القائم  ا من املنظمات غير الحكومية سواء مادية أو لوجستية أو تقنية وكل ما يلزمهم ليقوموا  املدارس، مدارس تدريبية وهي التي تأخذ دعمً 

مه لهم وزارة على التعلم النشط، واملجموعة الثانية غير تدريبية تّدرس وفق ما تراه مناسبا وال تتلقى أي دعم من هذه املنظمات وإنما تكتفي بما تقد

ين في املدرستين التدريبية وغير التدريبية التربية والتعليم من املساعدات املعتادة. وفي نهاية التدريب، قام الباحثان بإجراء املقابالت لهؤالء املعلم

 حول التحديات التي قابلوها في أثناء عملية التدريس، وكانت أهم النتائج التي توصال لها هو أن التعليم الجيد القائم على التعلم النش
ً

  ط القى قبوال

اعتبروه أسحسنً  التدريبية، كما  املدارس  املعلمين في  إيجابية من قبل  ناجًح لوبً ا، واتجاهات  األكاديمي ومهاراتهم  ا ومفيًد ا  أداء طلبتهم  ا في تحسين 

املواد، وضعف التقويمية. إال أن أكبر التحديات التي واجهت املعلمين في كال املدارس التدريبية وغير التدريبية كانت كبر حجم الصف، وقلة األدوات و 

ريقة التدريس القائم على التعلم النشط ملا يتطلبه من كثير من االنشطة التعليمية، استخدام الطلبة للغة اإلنجليزية في تعلمهم، وصعوبة اتباع ط

 ناصر. واملصادر التعليمية، واملصادر املادية، والوقت الكافي، واعتماد الطالب على نفسه مقابل التعليم التقليدي الذي ال يحتاج لكل هذه الع

فيها التعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال في منطقة األحساء في اململكة العربية السعودية للكفايات    دراسة حاولت  (2020وأجرى علي )  •

واستخدمت لهذا الغرض استبانة    واتبعت الدراسة املنهج الوصفي،التعليمية من وجهة نظرهن في ضوء متغيري املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.  

ات التعليم الجيد في ثالثة محاور: كفاية التخطيط، وكفاية التنفيذ، وكفاية التقويم، وطبقتها على عينة عشوائية  ( فقرة قاست كفاي45تكونت من )

ا، وكانت  إلى أن معلمات رياض األطفال يمتلكن الكفايات التدريسية بدرجة كبيرة إلى كبيرة جًد النتائج  توصلت    ( معلمة.250ن هذه املدارس بلغت )م

%( دون وجود  81.8ا مجال التقييم )%(، وأخيرً 82.2%(، يليه مجال التنفيذ )82.45في مجال التخطيط حيث بلغ متوسطها )  أعلى هذه الكفايات 

 . فارق إحصائي بينه
ً
ا تعزى ملتغير سنوات الخبرة التدريسية ولصالح املعلمين من ذوي العشرة سنوات فأكثر، في ا دالة إحصائيً إال أنها وجدت فروق

النتائج أوصت بأن تجرى دراسة أخرى في هذا املجال تأخذ بعين االعتبار  حين لم يكن هنا ك فروق تعزى ملستوى املؤهل العلمي.  وبناء على هذه 

 الكفايات الشخصية.  
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حاولوا فيها التعرف على العالقة التي تربط بين كفايات املعلم وجودة أدائه التدريس ي من   (Fauth et al., 2019وفي دراسة أخرى لـ فوث وآخرون ) •

أخرى.   ناحية  من  األكاديمية  ونتائجهم  التعلم  في  الطلبة  واهتمامات  لهذا ناحية،  )  واستخدموا  من  تكونت  عينة  معلمً 1070الغرض  ومعلمة (  ا 

( تعليميً ( صًف 54اختاروهم من  املعلم في ا، قاموا بتدريس وحا  أن كفاءة  لها  التي توصلوا  النتائج  أهم  التجربة وبعدها. وكانت  دتين دراسيتين قبل 

ا أن هناك عالقة إيجابية ا مع اهتمامات الطلبة في املادة املدروسة؛ كما وجدوا أيضً تدريس املحتوى التعليمي كمعيار للتدريس الجيد، ارتبطت إيجابيً 

ا، وحسن إدراة ته وتحصيل الطلبة األكاديمي، مما جعلهم يستنتجوا بأن تنشيط إدراك الطلبة، ودعمهم معنويً بين فعالية املعلم الذاتية وحماس

 
ً

 الصف تعتبر عامال
ً
 ا في هذه العالقة التي تربط بين فعالية املعلم ونتائج طلبته.  وسيط

هدفت إلى التعرف على مهارات املعلم في تخطيط التدريس، وآليات صياغته لألهداف، وتحليله للمحتوى، وتنظيم   ( 2019دراسة للجربان ) وهناك  •

ن في  من طالبات املاجستير املسجليالجيد.  واستخدم لهذا الغرض شعبة  البيئة الصفية، وتحديد طرق واستراتيجيات التدريس كمعايير للتدريس  

ستخدام املنهج الوصفي توصل إلى أن عملية التدريس تعتبر منظومة تربوية تعمل بصورة متكاملة وتعتمد على  وبا   م.2015  /2014العام الدراس ي  

وخلصت الدراسة إلى أن نسبة قليلة من   ئة التعليمية، والتغذية الراجعة.مكونات أساسية في أداء دورها أال وهي: املعلم، واملتعلم، واملنهج، والبي

ا، حيث يمارسون  املهارات إلنجاح عملية التدريس، كما أن الغالبية العظمى ال يعرفون عن مكونات عملية التدريس شيئً املعلمين من يستخدم هذه 

 التدريس بالطريقة التقليدية املعتمدة على املعلم فقط.  

الّفعال وتطبيقه على أرض    (2018وهناك دراسة للمطيري وحسين ) • النظرية ملهارات التدريس  هدفت إلى التعرف على واقع العالقة بين املعرفة 

ا ومعلمة، ( معلمً 929الواقع، من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في دولة الكويت. واستخدم الباحث لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من )

ريس الفعال من حيث التخطيط، واستخدام الوسائل التعليمية واألنشطة والتربوية، والتنفيذ والعرض،  طبق عليهم استبانة تقيس مهارات التد

ن معرفة معلمي التربية الرياضية في دولة الكويت وتطبيقهم  
ّ
ملهارات  والتقييم، وإدراة الصف. وباستخدام املنهج الوصفي املسحي أظهرت النتائج أ

الطموح من وجهة نظرهم، لكنها أظهرت من ناحية أخرى وجود عالقة ارتباطية فاعلة بين املعرفة النظرية  التدريس الّفعال ال ترتقي إلى مست  وى 

الّفعال. ووجد   التدريس  ملهارات  العملي   أيضً والتطبيق 
ً
ملتغيرات ا فروق تعزى  الّفعال  التدريس  ملهارات  والتطبيق  املعرفة  في  إحصائية  داللة  ذات  ا 

الذكور  ولصالح  ومت الجنس   ،( من  الفئة  ولصالح  الخبرة  املستوى  10-5غير  ومتغير  الحكومية،  املدارس  ولصالح  املدرسة  نوع  ومتغير  سنوات،   )

 األكاديمي ولصالح الدراسات العليا.

هدفت إلى التحقق من املتطلبات التربوية التي تساعد على تحقيق جودة أداء املعلم في مدارس التعليم العام في اململكة    (2017وفي دراسة آلل رفعة )  •

قة بالتخطيط  العربية السعودية من خالل توضيح مفهوم الجودة في التعليم العام ومتطلباتها، وأهم معايير جودة األداء التربوي العام للمعلم واملتعل

استخدم  املناخ التعليمي املحفز لتعلمهم.، واستخدام استراتيجيات تعليمية وتقنيات حديثة، وأساليب تقويم الطلبة ومتابعتهم، وتوفير والتصميم 

 ( معلمً 150الباحث لهذا الغرض استبانة تقيس جودة أداء املعلم في هذه املعايير، ووزعها على )
ً
ا من أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس ا ومشرف

%(، وكانت 85.74( استبانة. وباستخدام املنهج الوصفي توصل إلى أن متوسط جودة األداء العام للمعلم كانت )138التعليم العام، وتم استرجاع )

قنيات %(، يليه على التوالي املثابرة على استخدام استراتيجيات وت90.62أعلى جودة هذا األداء في الحرص على توفير مناخ تعليمي محفز للتعلم )

ا التمكن  %(، وأخيرً 88.79%(، وبراعة في التخطيط والتصميم )89.16%(، والتمكن من مفردات املادة العلمية )90.55تعليمية حديثة ومتنوعة )

م،  %(. وخرج الباحث بتوصيات تركز على أهمية نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعلي85.74من أساليب تقويم الطللبة ومتابعة نتائج تعلمهم )

 وضرورة رفع كفاية املعلم وفق معايير الجودة املعتمدة. 

التي حاول أن يتعرف فيها على توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج إعداد معلم الرياضيات في كلية التربية في    (2017وكذلك في دراسة جودة ) •

جودة  ( عبارة تمحورت في خمسة مجاالت:  132مقياس تكون من )  جامعة األقص ى في غزة، وفق أراء أعضاء هيئة التدريس. واستخدم لهذا الغرض

وجودة إدارة القسم والكلية. طبقه على عينة بلغت ،  وجودة التربية العمليةأهداف البرنامج، وجودة اإلعداد التخصص ي، وجودة اإلعداد التربوي،  

توصل لها باستخدام املنهج الوصفي والتحليلي: أن معايير الجودة الشاملة ( عضوا من أعضاء هيئة تدريس الرياضيات. وكانت أهم النتائج التي 28)

 75.2في برنامج إعداد معلم الرياضيات متوافرة بدرجة جيدة )
ً
ا ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير القسم وسنوات الخدمة، بينما  %(، ولم يجد فروق

 
ً
فروق ا وجد  املحاضرين  ولصالح  الوظيفة  ملتغير  تعزى  إحصائية  وفق ا  املعلمين  إعداد  بضرورة  النتائج  هذه  على  بناء  الباحث  وأوص ى  ملتفرغين. 

لة، وضرورة  التطورات التربوية الحديثة ومعايير الجودة الشاملة، وأهمية تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس فيها بما يتناسب ومعايير الجودة الشام

 ومساقات إعداد املعلم في ضوء معايير الجودة الشاملة.  اهتمام عمادة الكلية وأقسامها بمفهوم متطلبات القبول 

دراسة حاولوا فيها التعرف على كفايات معلم التعليم العام في ضوء معايير جودة األداء،    (2016)وآخرون  وفي السياق نفسه، أجرى كل من فيالة •

ة اإلعدادية في محافظة االسماعيلية في مصر العربية بلغت من منظور إسالمي. واستخدموا لهذا الغرض عينة عشوائية من معلمي ومعلمات املرحل

 191ا و)( ذكورً 87( منهم )278)
ً
ا، وطبقوا عليهم استبانة قاست هذه الكفايات. وباستخدام املنهج الوصفي، توصلوا إلى أن التقييم القائم على  ( إناث

ام للمعلم كان له أثر إيجابي على تحسين درجات الطلبة وتعلمهم، مما  أداء املعلم قد حّسن من أدائهم الشخص ي بشكل عام، وأن جودة األداء الع

 يدل على أن األداء الجيد للمعلم له أثر إبجابي على سلوك الطلبة بصفة عامة.
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ردنية من وجهة نظر املعلمين، حيث قامت إلى التعرف على واقع التدريس الفعال في مدارس مديرية الشوبك األ   (2015دراسة للطورة )  هدفت و  •

ة قاست ( فقر 38ا ومعلمة طبقت عليهم استبانة تكونت من )( معلمً 104الباحثة باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية تكونت من )

نهاج، استراتيجيات التدريس، والتقويم، إدارة الصف(.  وباستخدام اإلحصاء الوصفي في تحليل البيانات فقد خلصت  )املفعاليتهم في أربعة مجاالت 

 
ً
ا بشكل عام، وكان في مجالي إدارة الصف وطرق التدريس أعلى منه في  الدراسة إلى أن درجة تقدير املعلمين ملستوى التدريس الفعال كان متوسط

   .مجالي املنهاج والتقويم 
ً
 ووجدت فروق

ً
ا تعزى ملتغير  ا ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املرحلة التعليمية ولصالح املرحلة األساسية، ولم تجد فروق

 فأقل، ودبلوم عالي فأكثر(.   العلمي )بكالوريوس للمؤهل  (، والسنوات الخبرة )عشرة سنوات فأقل، وعشرة سنوت فأكثر

التدريس بصورة    التعرفإلى    (2010وسعت دراسة دروزة )  • نابلس لعمليات تصميم  الفلسطينيين في مدارس مديرية  املعلمين  على مدى ممارسة 

نموذجية كمعايير للتدريس الجيد، واستخدمت لهذا الغرض عينة عشوائية من معلمي ومعلمات املدارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث الدولية  

 249و)ا  ( ذكورً 149)(، كان منهم  398في مديرية نابلس بلغت )
ً
ا، طبقت عليهم استبانة قاست فقراتها عمليات تصميم التعليم من ناحية، والقيام ( إناث

كان بهذه العمليات بصورة نموذجية من ناحية أخرى. وكان أهم ما توصلت إليه هو أن املتوسط العام ملمارسة املعلمين لعمليات تصميم التعليم  

  ولم تجد . %(89) ت أن املتوسط العام لقيامهم بعمليات تصميم التعليم بصورة نموذجية كان%(، كما وجد90.4)
ً
ا إحصائية تعزى  الدراسة فروق

، أو توفر ملتغير الجنس، أو مستوى الشهادة األكاديمية، أو التخصص األكاديمي، أو سنوات الخبرة في التربية والتعليم، أو عدد الدورات التأهيلية

 تعليمية، أو نمط اإلدارة السائد في املدرسة، أو املناخ النفس ي للمدرسة، أو طبيعة العالقة بين املدرسين. الوسائل ال

االبتدائية    ( 2010) أما جاسم   • املرحلة  ملعلمي  والتقويم  والتنفيذ،  التخطيط،  في  الفعال  التدريس  مهارات  تحديد  إلى  بدراسة هدفت  قام  في  فقد 

( معلم ومعلمة، 70، ومعرفة مستوى اتقانهم لهذه املهارات، واستخدم لهذا الغرض عينة قصدية تكونت من )2010/ 2009محافظة النجف للعام 

فروق دالة وجود  أظهرت الدراسة  وباستخدام املنهج الوصفي والتحليلي  يس الفعال في املجاالت الثالثة.  است مهارات التدر وطبق عليهم استبانة ق

 ا بين الذكور  حصائيً إ 
ً
ا ذات داللة إحصائية على جميع املجاالت املدروسة تعزى ملتغير  واإلناث في مجال التخطيط ولصالح الذكور، لكنها لم تجد فروق

 مستوى الشهادة األكاديمية، أو سنوات الخبرة التعليمية.  

بدراسة هدفت إلى التعرف فيما إذا كان املعلم الفلسطيني يقوم بدوره املتوقع منه في عصر اإلنترنت كداللة    ( 2007وفي السياق ذاته، قامت دروزه ) •

تشجيع التقنية والوسائل التعليمية،    استخدام األدوات واألجهزة دريس،  تصميم التالجيد، مصنفة في أربعة مجاالت:    مهارات التدريس  من دالالت

وقد استخدمت لهذا الغرض عينة عشوائية    ا.والضبط في عملية تعلمهم ذاتيً وتشجيع الطلبة على التحكم  التفاعل مع البيئة التعليمية،  الطلبة على  

)من م بلغت  الشمال من فلسطين  في محافظات  الحكومية  املدارس  ومعلمة، وطبقت عليه( معلمً 653علمي  األربعة، ا  املجاالت  استبانة قاست  م 

أثناء التدريس هو مجال تصميم التدريس، حيث بلغت نسبته )  النتائج  وتوصلت الفلسطيني في  %(، يليه على  85.4إلى أن أكثر ما يقوم به املعلم 

%(، وتشجيعهم على التفاعل مع البيئة التعليمية سواء 83.6ا )  التوالي مجال التدريس املتعلق بتشجيع الطلبة على التحكم في عملية تعلمهم ذاتيً 

التف املعلمين وكانت نسبته )أكان  أو مع  الطلبة،  أو مع زمالئهم  املدروس  التعليمي  املحتوى  تتعلق    .%(77.8اعل مع  املمارسات فكانت  أما أضعف 

بلغت نسبتها   إذ  التعليمية،  التقنية والوسائل  األدوات واألجهزة  العالقة، فقد وجدت   .%(61.6)باستخدام  املستقلة ذات  للمتغيرات  بالنسبة  أما 

حملة  فروق ولصالح  األكاديمية  الشهادة  ومستوى  القرى،  مدارس  معلم  ولصالح  الجغرافي  املدرسة  موقع  ملتغير  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  ا 

 
ً
ا دالة إحصائية تعزى ملتغير الجنس، أو  البكالوريوس، وعدد الدورات التأهيلية خالل الخدمة ولصالح السبع دورات فأكثر، في حين لم تجد فروق

 .ة كاديمي، أو املرحلة التعليمية التي يدرس فيها املعلم، أو سنوات الخبر التخصص األ

 تعقيب على الدراسات السابقة:

التعريف اإلجرائي للباحثين، فمنهم من   بتنوعمفاهيمها ومحدداتها    تنوعتالحظ أن معايير جودة التدريس  يمن خالل استعراض الدراسات السابقة  

القائم سمّ  النشط  بالتعليم  )  اها  تعلمه  عملية  وضبط  التعلمية  التعليمية  العملية  في  الفاعلة  الطالب  بمشاركة  املعلم  سماح   & Altinyelkenعلى 

Hoeksma, 2021،)  الفعّ ومن التدريس  بمهارات  دعاها  التعليم،  هم من  بمهارات  النظرية  املعرفة  القائمة على  التطبيقيةال  أ  واملعرفة  الواقع  على  رض 

(، والبعض 2017بإعداد املعلم )جوده،    ةاملتعلقالتدريبية  وهناك من نظر إليها على أنها الجودة الشاملة التي تتعلق بكل البرنامج    (،2018)املطيري وحسين،  

بطها البعض بكفايات تعليمية في حين ر     (.2015وإدارة الصف )الطورة،    ودة املنهاج، واستراتيجيات التدريس، والتقويم،ج  ال من حيثرآها بالتدريس الفعّ 

والبعض وّسع في هذه الكفايات لتشمل التخطيط، واستخدام استراتيجيات ووسائل   ،(2020؛ علي،  2010التخطيط، والتنفيذ، والتقويم )جاسم،    ثالث:

(، وآخرون  2018؛ املطيري وحسين، 2007؛ دروزه، 2017رفعة،  )آلتعليمية وتقنيات حديثة، وأساليب تقويمية ومتابعة، وتوفير املناخ التعليمي املحفز 

بتقويم أداء الطالب بصورة نموذجية  من وضع األهداف التربوية العامة وانتهاءً  لتعليمية ابتداءً ا قرنوها بحسن التصميم والتخطيط لجميع بنود العملية 

 ,Gagneكنظرية جانيه )تعليمية معروفة  تدريسية محددة وفق نظريات    إجراءاتاعتمد    من  هذه التعريفات  بين  لم يوجدف  ومع هذا (.   2010)دروزه،  

التعليمية )1979 )(، و Instructional events( للخطوات  للعناMerrill, 1983نظرية "دافيد ميرل"  أو  (  التعليمية،  ثابتة وموضوعية   راعىصر  معايير 
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نتيجة لقناعات شخصية، أو خبرات تعليمية، أو مراجعات عامة لألدب وإجراءاتهم ومعاييرهم  تعريفاتهم  معظم  (، وإنما جاءت  2006)  كمعايير "دروزه"

 التربوي.  

( من حيث الخطوات التي يجب  1ة الحالية جاءت للتحقق من درجة مراعاة املعلم ملعايير جودة التدريس املعاصر من ناحيتين: هنا، فإن الدراسمن 

إذا كان املعلم يقوم ( وفيما 2أن يقوم بها املعلم خالل عملية الدريس سواء املتعلقة بالتخطيط، أو التنفيذ، أو تقييم الطلبة، أو تقييم األداء املنهي العام، 

 (. 2008، 2006)دروزه،  وفق ما وضعته "دروزه" بكل خطوة من هذه الخطوات التعليمية بالشكل الصحيح بحيث تتوفر فيها معايير الجودة 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها  .2

 دراسةمنهج ال . 1.2

بهدف وصف مدى مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر عن طريق وضع استبانة عكست هذه املعايير   استخدمت الدراسة املنهج الوصفي

، والتدريس، وتقييم تحصيل الطلبة، وتقييم املعلم ألدائه املنهي العام، وتوزيعها على عينة من املعلمين في مدارس محافظة مجاالت: التخطيط  ةأربعفي  

 ين.سلفيت الحكومية في فلسط

 مجتمع الدراسة   . 2.2

ا معلمً  (1157)تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم محافظة سلفيت، والبالغ عددهم 

 . (2021)إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  ( إناث723( ذكور، )434ومعلمة، منهم )

 عينة الدراسة  . 3.2

 ا ومعلمة ( معلمً 400من املدارس التابعة ملديرية تربية وتعليم محافظة سلفيت الحكومية في فلسطين بلغ عددها )بسيطة تم اختيار عينة عشوائية 

 .(1) جدول في  مبينةموزعة وفق متغيرات الدراسة كما هي 

 املدروسة تغيرات امل عينة الدراسة وفقتوزيع  (:1) جدول 

 توزيع العينة مستوى املتغير املستقل املتغير 

 134 ذكر الجنس

 266 أنثى 

 24 كلية مجتمع متوسطة  مستوى الشهادة  

 326 بكالوريوس 

 50 ماجستير فأعلى  

 254 كليات إنسانية التخصص األكاديمي العام

 146 كليات علمية  

 191 أساسية   املرحلة التعليمية  

 82 ثانوية

 127 أساسية وثانوية  

 90 سنوات فأقل  5 سنوات الخبرة  

 82 سنوات  6-10

 82 سنة 11-15

 146 سنة فأكثر  16

 47 دبلوم  تربوي  التأهيل التربوي  

 252 دورات تأهيلية خالل الخدمة 

 101 دبلوم ودورات تأهيلية

 أداة الدراسة . 4.2

،  2007؛ دروزه،  2017؛ جوده،  2019؛ الجربان،  2010جاسم،  )  من مثل  بالرجوع إلى األدب التربوي والنظريات والدراسات املتعلقة بجودة التدريس،

( فقرة 43قامت الباحثتان بوضع استبانة تكونت من )( Altinyelken & Hoeksma, 2021; Fauth et al. 2019ِ  ؛ 2018؛ املطيري، 2020؛ علي، 2010

 والتقييم(،  20وعدد فقراته )  والتدريس(،  7) وعدد فقراتهووضع األهداف التعلمية    غطت معايير جودة التدريس املعاصر في أربعة مجاالت: التخطيط

املنهي العام(،  10وعدد فقراته ) (  3ا، و)( نادرً 2)ا، و( أبًد 1أوزان ليعني وزن )  ، وفق مقياس "ليكرت" ذي الخمسة(6وعدد فقراته )  وتقييم املعلم ألدائه 

دون الحاجة لذكر االسم، أو أي ش يء  ا، مع تعليمات تؤكد على أهمية اإلجابة بصدق وأمانة وذلك خدمة للبحث العلمي،  ( دائمً 5ا، و)( غالبً 4ا، و)أحيانً 

 .  ا على عينة الدراسةوقد تم تطبيق االستبانة إلكترونيً  . يدل على الهوية
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 صدق الستبانة  . 5.2

لتدريس تحققت الباحثتان من صدق املحتوى لالستبانة ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله وهو قياس مراعاة املعلم ملعايير جودة ا 

أربع مجاالت:   الطلبةالتدريس،  و لتخطيط،  ا املعاصر في  املراد قياسها على   املعلم ألدائه  تقييم و ،  وتقييم  العام، ثم عرضت االستبانة مع األهداف  املنهي 

املعلمين في مدارس   ؛ وعينة استطالعية منبلغ عددهم ثالثة محكمين  محكمين يحملون شهادة الدكتوراه في التربية، واملناهج في جامعة النجاح الوطنية

الدراسة  محافظة سلفيت الذين سيطبق عليهم  ا وبعد    .ن معلما ومعلمةوبلغ عددها عشري  غير  أن معظم ردودهم كانت تحليل ردود  ملحكمين، وجدت 

ا مالحظات حول اللغة واقترحا استبدال بعض األفعال أبديً  من املعلميناملدروسة؛ إال أن إثنين   االستبانة تعكس املجاالت األربع إيجابية، حيث أفادوا أن

لكي تكون جميعها منسجمة مع بقية فقرات االستبانة التي جاءت بصيغة املضارع،    ، ا إلى صيغة املضارعالتي كانت بصيغة املاض ي في بداية الفقرات وتحويله

 بعين االعتبار. جميعها وقد أخذت مالحظاتهم 

 ثبات الستبانة  . 6.2

في حين كان معامل  (  0.93وذلك باستخدام معادلة " كرونباخ ألفا" فكان )  ،( فقرة 43حسب معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة البالغ عددها )

ومجال    ،(0.79)  تقييم الطلبةومجال    ،(0.94ومجال التدريس )  ،(0.79مجال التخطيط ):  التواليعلى الثبات لكل مجال من املجاالت التي قاستها االستبانة  

 ضوء ما تقدم فإن صدق األداة وثباتها مناسبان إلجراء الدراسة والوثوق بنتائجها.وفي  (.0.82املنهي العام ) املعلم ألدائهتقييم 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة . 7.2

اين  استخدم منهج اإلحصاء الوصفي لحساب املتوسطات الحسابية، والنسب املئوية، واالنحرافات املعيارية، واملنهج الكمي باستخدام تحليل التب

املعاد )األحادي   أدائهم   One-way Repeated Measure Designللمقياس  التخطيط، والتدريس، والتقييم، وتقييم  املدروسة:  املجاالت  بين  للمقارنة   )

جودة التدريس ( ملعرفة فيما إذا كانت درجة مراعاة املعلمين ملعايير  One-way Analysis Of Varianceتحليل التباين األحادي )ا  واستخدم أيضً املنهي العام.  

 استخدم في كال التحليلين اختبار )ف( العام، حتى إذا ما أظهر داللة إحصائية على مستوى قد و   املعاصر تتاثر باملتغيرات املستقلة املدروسة ذات العالقة.

( )  يجرى فأحسن،  (  0.05ثقة  الالحق  التباين  "شيفيه"    باستخدام(  Post-hoc Analysis of Varianceتحليل  املتوسطات لاختبار  بين  املقارنات  عقد 

 تحديد مكان الداللة اإلحصائية. و 

 النتــــائج ومناقشتها  .3

التدري  . 1.3 ملعايير جودة  بمحافظة سلفيت  الحكومية  املدارس  في  درجة مراعاة املعلمين  ما  ونصه:  السؤال األول  باإلجابة عن  املتعلقة  س  النتائج 

 املعاصر من وجهة نظرهم؟ 

لدرجة مراعاة املعلمين في املدارس الحكومية بمحافظة سلفيت ملعايير   ، والنسب املئوية  ،تم حساب املتوسطات الحسابية  ، فقدالسؤاللإلجابة عن  

 .(2)في جدول كما هي مبينة عاصر جودة التدريس امل

 دة التدريس املعاصراملتوسط الحسابي والنحراف املعياري والنسبة املئوية والرتبة لدرجة مراعاة املعلمين في املدارس الحكومية بمحافظة سلفيت ملعايير جو   (:2)جدول 

 الفقرة املجال الرقم
املتوسط 

 الحسابي 

النسبة 

 املئوية 

1 

التخطيط  

ووضع  

األهداف 

 التعلمية

ا للمادة التي أدرسها. 
ً
 98.40 4.92 أضع خطط

 97.00 4.85 أضع أهدافا واضحة في خططي. 2

 92.40 4.62 أراعي أن تكون األهداف التي حددتها في خططي متسلسلة من السهل إلى الصعب.  3

 90.20 4.51 األهداف التي حددتها في خططي قابلة للمالحظة والقياس والتحقيق بشكل عام. أراعي أن تكون  4

 95.20 4.76 أراعي أن تكون األهداف التي حددتها في خططي شاملة لجميع اجزاء املادة التي أدرسها.  5

 94.00 4.7 أراعي أن تكون األهداف التي حددتها في خططي متوافقة مع أهداف املنهاج ككل.  6

 86.40 4.32 أراعي أن تكون األهداف التي وضعتها في خططي متنوعة لجوانب نظرية وعملية: عقلية، ونفسية حركية، ووجدانية.  7

1 

 التدريس

 91.00 4.55 طريقه تدريس ي واألهداف التي وضعتها.   أراعي أن يكون هناك انسجام بين

 94.40 4.72 وأستثير دافعيتهم بطرق مختلفة. أقوم بلفت نظر الطلبة إلى الدرس  2

 94.60 4.73 أقوم باستثارة الخبرات السابقة للطلبة قبل أن أبدأ بشرح الدرس الجديد.  3

 91.80 4.59 أنوع في طريقة تدريس ي لتتالءم مع األهداف التعلمية املراد تحقيقها.  4

 89.60 4.48 وحاجاتهم ولم أقتصر على طريقة واحدة طوال الوقت. أنوع في طريقة تدريس ي لتناسب خصائص الطلبة  5

6 
أراعي أن أكون منظما فى طريقة عرض ي ملضمون الدرس بحيث أتسلسل من املتطلب السابق إلى الالحق، ومن البسيط  

 إلى الصعب. 
4.72 94.40 

 86.40 4.32 ومخطط لها. أستخدم الوسائل التعليمية التقنية وغير التقنية بطريقة هادفة  7

 93.40 4.67 أفسح املجال للطلبة للمناقشة واملشاركة داخل غرفة الصف وخارجها.  8

 94.80 4.74 أجيب عن أسئلة الطلبة املطروحة بطريقة شافية.  9

 92.60 4.63 أراعي الفروق الفردية بين الطلبة بطرق مختلفة.  10
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 93.40 4.67 الصحيحة سواء معنويا أو مادًيا. أعزز اجابات الطلبة  11

 80.40 4.02 أوجه الطلبة إلى مصادر ومراجع مختلفة إلثراء معلوماتهم حول ما تعلموه.  12

 83.60 4.18 أتيح للطلبة فرصة املمارسة والتدريب في مواقف تطبيقية جديدة.  13

 86.60 4.33 وحلها أوال بأول. أتابع مشاكل الطلبة التعليمية بهدف معالجتها  14

 93.00 4.65 أضبط الصف بشكل جيد دون قسوة.  15

 97.60 4.88 أراعي أن يكون صوتي مسموًعا وواضًحا لدى جميع الطلبة.  16

 94.40 4.72 سليمة أثناء الشرح.  أراعي أن تكون لغتي 17

ي واضحا لدى استخدامي للوح.  18
ّ
 93.40 4.67 أراعي أن يكون خط

 98.20 4.91 أراعي أن أكون قدوة حسنة لطلبتي في علمي ومسلكي ومظهري وانضباطي.  19

 89.20 4.46 أعمل على تحقيق أهداف الدرس ضمن الفترة الزمنية املحددة لها.  20

1 

 تقييم الطلبة

 92.80 4.64 أضع اختبارات جيدة لقياس ما تعلمه الطلبة. 

2 
االختبارات مستويات عقلية مختلفة كالتذكر، والفهم، والتحليل، واالستنتاج، والتطبيق، وغيرها من أراعي في أسئلة 

 . املستويات العقلية املختلفة
4.53 90.60 

 93.80 4.69 أراعي أن تكون أسئلة االختبارات ضمن مستوى الطلبة وما تعلموه.  3

 93.00 4.65 شاملة، تمتحن الطلبة في املوضوع املدروس من جميع جوانبه املهمة. أراعي أن تكون االختبارات التي اعددتها  4

 91.00 4.55 أعقد االختبارات في مواعيدها املحددة.  5

 92.40 4.62 أحاول أن أكون وموضوعًيا في عملية التصحيح برجوعي إلى نموذج اإلجابة الصحيحة.  6

 90.20 4.51 أستخدم االختبارات النظرية والعملية ولم أقتصر على النظرية منها فقط. أنوع في تقييم تحصيل الطلبة بحيث  7

 94.60 4.73 أراعي أن تكون مراقبتي للطبة في أثناء االختبار حازمة بحيث ال أتيح مجاال للعبث أو الغش.  8

 98.00 4.9 أطلع الطلبة على نتائج اختباراتهم.  9

 92.80 4.64 باإلجابة الصحيحة بعد كل اختبار أو تقويم. أزود الطلبة  10

1 

 املعلم تقييم 

املنهي   ألدائه

 العام

 85.60 4.28 أقوم بتعديل خططي الدراسية بشكل دوري لتناسب واالحتياجات التعليمية الحديثة.

 87.00 4.35 أقوم بتقييم أدائي كمعلم ألتعرف على مدى نجاحي في مهنتي. 2

 89.00 4.45 نقاط قوتي وضعفي أثناء عملي بهدف تطوير نفس ي. أحدد  3

 94.20 4.71 أستفيد من أخطائي السابقة لتحسين أدائي املنهي.  4

 95.20 4.76 أقوم بدوري كمعلم وفق ما يتوقع مني القيام به.  5

 90.20 4.51 أطور نفس ي مهنيا وأواكب كل ما هو حديث في عملية التعليم  6

 91.80 4.59 املتوسط العام لجميع الفقرات

( نقطة من حد أعلى خمس نقاط، أي بنسبة  4.59كان ) راملعلمين واملعلمات ملعايير جودة التدريس املعاص راعاة أظهرت النتائج أن املتوسط العام مل

ملعايير جودة  %(.  91.8) الفلسطينيين في مديرية سلفيت واعيين  املعلمين  أن  الدرجة تظهر بوضوح  بدرجة و   املعاصر في عملية تدريسهم   التدريسهذه 

بالتدريس على أحسن وجه وأكمله.، وبالتالي فهم يقومممتازة  الفلسطينية  ون  الجامعات  التربية في  أن كليات  ووزارة   من ناحية،  وتدل من ناحية أخرى 

وتدريبهم   ،ا في تزويد املعلم بأحدث ما توصلت له األبحاث والدراسات في مجال مهنة التدريسلم تأَل جهًد   من ناحية أخرى   التربية والتعليم الفلسطينية

   تتطلبهعلى ما  
ً

معلمات رياض األطفال    فيها إلى أن  والتي توصل(  2020 بأول. هذه النتيجة تتفق مع دراسات سابقة أمثل دراسة علي )من مهام عملية أوال

إلى أن جودة أداء املعلم    ( التي توصلت2017سة آل رفعة )ا؛ ودرا يمتلكن كفايات مهنة التعليم من تخطيط، وتنفيذ، وتقويم بدرجة كبيرة إلى كبيرة جًد 

بدورهم املتوقع منهم في عصر اإلنترنت بنسبة تتراوح  الثانوية يقومون ( التي توصلت بأن معلمي املدارس 2010،  2007%(؛ ودروزه )85.4ا )كانت جيدة جًد 

( في أن معرفة املعلمين بطرائق التدريس، 2019له الجربان ) ت ا مرتفع إلى ممتاز. إال أن هذه النتيجة تتعارض من ناحية أخرى مع ما توصلما بين جيد جًد 

 مع دراسة املطيري وحسين )وصياغة األهداف، وتحل
ً
الصفية وتطبيقهم لهذه املهارات كانت ضعيفة. وتختلف أيضا ( 2018يل املحتوى، وتنظيم البيئة 

( الذي  2017) ستوى طموح املعلمين، ودراسة جودة الذي توصل إلى أن معرفة معلمي رياض األطفال ملهارات التدريس وتطبيقها بشكل فاعٍل لم يرَق إلى م

أن مرا  الجيد )وجد  التدريس كانت في حدود  الشاملة في  الجودة  ملعايير  املعلمين  )75.2عاة  الطورة  أن درجة تقدير  2015%(، ودراسة  إلى  التي توصلت   )

 يس الفعال بشكل عام كانت متوسطة. املعلمين ملهارات التدر 

مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر باختالف املجالت املدروسة: ه: هل تختلف درجة  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونص    . 2.3

 التخطيط، والتدريس، والتقييم، وتقييم املعلم ألدائه املنهي العام؟ 

 . (3) في جدول  كما هو مبين للمقياس املعاد،  حادي تم استخدام تحليل التباين األ  ،السؤال عن  لإلجابة
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 للمقياس املعاد بين مجالت معايير جودة التدريس املعاصر تحليل التباين األحادينتائج (: 3جدول )

ــال  ــ  العينة  املجــ
املتوسط  

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 
 درجات الحرية 

مجموع  

 املربعات 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

اختبار 

 "ف" 

مستوى  

الدللة  

 ( MS) ( SS) اإلحصائية 

 0.3 4.66 400 التخطيط  

(3:1596) 6.18 2.06 16.96 0.000* 

 0.3 4.58 400 التدريس 

 0.32 4.64 400 تقييم الطلبة 

تقييم األداء املنهي  

 العام 
400 4.5 0.44 

 0.35 4.6 1600 املتوسط العام 

 الحظ أن تحليل التباين األحادي للمقياس املعاد باستخدام اختبار ي  3بالنظر إلى جدول 
ً
ا بين املجاالت األربعة ملعايير جودة ا إحصائيً )ف( أظهر فرق

"شيفيه" كما هي (.  ولتحديد مكان الداللة اإلحصائية فقد أجري تحليل التباين الالحق للمقارنات الثنائية باستخدام اختبار  0.000التدريس املعاصر )

 . (4)مبينة في جدول 

 الثنائية بين مجالت معايير جودة التدريس املعاصر اختبار شيفيه للمقارنات  (:4جدول )

ــال   تقييم األداء املنهي العام   التقييم   التدريس   التخطيط     املتوسط الحسابي املجــ

 **0.000 0.83 **006.   4.66 التخطيط   

 *0.033 0.08     4.58 التدريس 

 **0.000       4.64 تقييم الطلبة 

املنهي    ألدائهاملعلم تقييم 

 العام 

4.5         

ذات    4يتبين من جدول   كانت  وجود فروق  التخطيط  بين مجال  الجودة  ملعايير  املعلمين  بأن مراعاة  تفيد  إحصائية  داللة  داللة  له  وبفرق  أعلى 

ا أن مراعاة ليس أعلى من مجال تقييم الطلبة.  وأظهر أيضً لكن و املنهي العام لصالح التخطيط،  املعلم ألدائه ومجال تقييم  ،مجال التدريس إحصائية من

العام  املعلم ألدائه  التدريس كان أعلى وبفرق إحصائي من مجال تقييم الجودة في مجال  معايير   إال أن  ليس أعلى من مجال تقييم الطلبة،    ، ولكناملنهي 

معايير جودة التدريس في هذه النتائج تدل على أن أكثر ما يراعيه املعلم  جال تقييم األداء املنهي العام. وبفرق إحصائي من ممجال تقييم الطلبة كان أعلى 

  كان في مجال املعاصر
ً

 املنهي العام.ألدائه تقييمه  وآخرها، ثم تقييم الطلبة، ثم التدريس، التخطيط أوال

وتتفق   التقويم. هو التخطيط وبشكل أفضل من التنفيذ و  به املعلم إلى أن أكثر ما يقوم  فيها  توصل ( الذي 2020هذه النتيجة تتفق مع دراسة علي )

، مع ما ناحية أخرى ، من ولكنها تختلف %(.88.79خطيط بنسبة عالية بلغت )( الذي توصل إلى أن املعلمين يقومون بالت2017أيضا مع دراسة آل رفعة )

ا ما توصل له املطيري وحسين وتختلف أيضً   يستخدمون مهارات التدريس بنجاح.( في أن نسبة قليلة من املعلمين هم الذين  2019)  الجربانتوصل له  

 ( في أن مهارات التدريس الفعال، بما فيها عملية التخطيط لم تصل إلى مستوى الطموح. 2018)

% 85املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة ما  ه:  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ونص    . 3.3

 فأعلى؟ 

والنسبة املئوية للممارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير   ،واالنحرافات املعيارية  ،تم حساب املتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن السؤال

   .(5)في جدول  هي مبينة% فأعلى كما 85جودة التدريس املعاصر بنسبة 

 ا واملجال التي ظهرت فيه  % فأعلى مرتبة تنازليً 85املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة (: 5جدول )

 املتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 املجال 

ا للمادة التي أدرسها.  1
ً
 التخطيط 98.40 0.29 4.92 أضع خطط

 التدريس  98.20 0.29 4.91 أراعي أن أكون قدوة حسنة لطلبتي في علمي ومسلكي ومظهري وانضباطي.  2

 تقييم الطلبة 98.00 0.35 4.9 أطلع الطلبة على نتائج اختباراتهم.  3

 التدريس  97.60 0.35 4.88 أراعي أن يكون صوتي مسموًعا وواضًحا لدى جميع الطلبة.  4

 التخطيط 97.00 0.38 4.85 خططي.أضع أهدافا واضحة في  5

أراعي أن تكون األهداف التي حددتها في خططي شاملة لجميع اجزاء املادة   6

 الذي أدرسه. 

 التخطيط 95.20 0.46 4.76

تقييم املعلم ألدائه املنهي   95.20 0.45 4.76 أقوم بدوري كمعلم وفق ما يتوقع مني القيام به.  7

 العام 
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%( فأعلى بدرجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر كانت على التوالي: أضع خططا  85الفقرات التي ساهمت بنسبة )أن  5يظهر جدول 

طلع الطلبة على نتائج اختباراتهم 98.20%(، وأراعي أن أكون قدوة حسنة لطلبتي في علمي ومسلكي ومظهري وانضباطي )98.40للمادة التي أدرسها )
 
%(، وأ

 97.60%(، وأراعي أن يكون صوتي مسموًعا وواضًحا لدى جميع الطلبة )98.0)
ً
 في خططي )%(، وأضع أهداف

ً
%(، وأراعي أن تكون األهداف  97.0ا واضحة

القيام به )95.20التي حددتها في خططي شاملة لجميع أجزاء املادة التي أدرسها ) نالحظ من هذه (.  95.20%(، وأقوم بدوري كمعلم وفق ما يتوقع مني 

أخرى في املمارسات أن أغلبيتها جاءت في مجال التخطيط وبواقع ثالث فقرات، ومجال التدريس وبواقع فقرتين، وفقرة جاءت في مجال تقييم الطلبة، و 

ي نتائج تقع في إطار املنطق إذ أن  مجال تقييم األداء املنهي العام. وهذا يدل على أن محورية التدريس تتركز في مجال التخطيط، والتدريس، ثم التقييم، وه

ائها وضمان جودتها. أي عملية تعليمية ما هي في حقيقتها إال تخطيط، وتنفيذ، وتقييم، وما يأتي من تفصيالت في إطار كل عملية ما هو إال بهدف إغنائها وإثر 

( له كل من علي  توصل  ما  تتفق مع  النتيجة  )2020هذه  درو 2010(، وجاسم  له  توصلت  وما   ،)( في  2010زه  تتجلى  التدريسية  الكفايات  أكثر  أن  في   )

ا أن السمات الشخصية للمعلم احتلت مكانة كبيرة في معايير جودة التدريس املعاصر التخطيط، والتنفيذ، ثم التقييم. وتوصلت الدراسة الحالية أيضً 

حازت على ثاني أعلى نسبة في درجة معايير الجودة بعد التخطيط  وخاصة بما يتعلق بالقدوة الحسنة للمعلم في علمه ومسلكه ومظهره وانضباطه، حيث

%(. هاتان السمتان من  97.6%(، وفقرة "أن يكون صوت املعلم مسموعا من قبل جميع الطلبة" حازت على الترتيب الرابع وبنسبة بلغت )98.2وبلغت )

ا وعً مكتساب مهاراته، وتحقيق أعلى درجات التعلم منه عندما يكون صوته مسشأنهما أن يجعال الطلبة يهرعون إلى تقليد املعلم ومحاكاة سلوكياته، وا

 ا خالل الشرح.  وواضًح 

ا هو أن يجعل من نفسه قدوة  ب( في أن أكثر ما يقوم به املعلم بصفته مربيً 2021هذه النتائج تتفق بجزئيتها األولى مع ما توصلت له دراسة دروزه )

 يؤكد على أهمية القدوة الحسنة في التأثير على الطلبة وتعلمهم.  وهذا إرشادهم، حسنة لطلبته، وليس عن طريق وعظهم و 

%  15املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة ه: ما  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع ونص    . 4.3

 فأدنى؟ 

عايير جودة  لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية للممارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين مل

   .  (6)في جدول  هي مبينةا كم % فأدنى15التدريس املعاصر بنسبة 

 واملجال التي ظهرت فيه  ا من األقل فاألكثر % فأدنى مرتبة تصاعديً 15املمارسات التي ساهمت في مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصر بنسبة  (: 6جدول )

 الفقرة الرقم 
املتوسط  

 الحسابي
 

النحراف  

 املعياري 
 املجال  النسبة املئوية 

1 
الطلبة إلى مصادر ومراجع مختلفة إلثراء معلوماتهم حول  أوجه  

 ما تعلموه. 
 التدريس  % 80.40 0.8 4.02

2 
تطبيقية   مواقف  في  والتدريب  املمارسة  فرصة  للطلبة  أتيح 

 جديدة. 
 التدريس  % 83.60 0.69 4.18

3 
لتناسب   دوري  بشكل  الدراسية  خططي  بتعديل  أقوم 

 الحديثة.واالحتياجات التعليمية 
4.28 0.75 85.60 % 

  املعلم ألدائهتقييم 

 املنهي العام 

4 
متنوعة   خططي  في  وضعتها  التي  األهداف  تكون  أن  أراعي 

 لجوانب نظرية وعملية: عقلية، ونفسية حركية، ووجدانية. 
 تخطيط التعليم  % 86.40 0.63 4.32

5 
بطريقة   التقنية  وغير  التقنية  التعليمية  الوسائل  أستخدم 

 هادفة ومخطط لها. 
 التدريس  % 86.40 0.66 4.32

 التدريس  % 86.60 0.66 4.33 أتابع مشاكل الطلبة التعليمية بهدف معالجتها وحلها أوال بأول.  6

 % 87.00 0.7 4.35 اقوم بتقييم أدائي كمعلم ألتعرف على مدى نجاحي في مهنتي.  7
  املعلم ألدائهتقييم 

 املنهي العام 

على التوالي: أوّجه الطلبة إلى   عايير جودة التدريس املعاصر كانت%( من املمارسات التي ساهمت في درجة مراعاة املعلم مل15أن أدنى ) 6يظهر جدول 

%(، 83.60جديدة )أتيح للطلبة فرصة املمارسة والتدريب في مواقف تطبيقية  و   %(،80.40مصادر ومراجع مختلفة إلثراء معلوماتهم حول ما تعلموه )

%(، وأستخدم الوسائل التعليمية التقنية وغير التقنية 85.60أقوم بتعديل خططي الدراسية بشكل دوري لتناسب واالحتياجات التعليمية الحديثة )و 

أقوم بتقييم أدائي كمعلم   %(، وآخرها86.60%(، وأتابع مشاكل الطلبة التعليمية بهدف معالجتها وحلها أوال بأول )86.40بطريقة هادفة ومخطط لها )

يتعلق بالعمليات   لم .%(. ولدى النظر في هذه الفقرات، نجد أن أغلبيتها جاءت في مجال التدريس، مع أن مضمونها 87ألتعرف على مدى نجاحي في مهنتي )

والتنويع في طرائق التدريس لتناسب مستويات األساسية للتدريس من مثل الشرح الواضح، والصوت املسموع، وإثارة الخبرات السابقة، وإثارة الدافعية، 

الفروق الفردية، واللغة الواضحة في الشرح، وإنما تعلقت بأشياء ال يعتبرها كثير من املعلمين ضرورية أن يوجهوا في تدريسهم كفقرة    الطلبة، ومراعاة 

الصف، أو أن يراعوا تجديد خططهم الدرا الطلبة إلى مصادر ومراجع إلثراء معلوماتهم، أو يعّرضوهم ملواقف تطبيقية جديدة غي سية ر التي في غرفة 

ضعف ال مبرر له، ويجب أن أما فيما يتعلق بضعف استخدام للوسائل التعليمية التقنية وغير التقنية بطريقة هادفة ومخطط لها، فهو    بشكل دوري.
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املدمج، والتعليم عيعالج،   التعليم  ينتشر فيه  أننا نعيش في عصر تقني  التقنية وتشجيع  وخاصة  الوسائل  املعلم استخدام  اللذان يتطلبان من  ن بعد 

واألزمات الطارئة  الحاالت  التقنية في   ا في جائحة كورونا.كما حدث مؤخرً   الطلبة على استخدامها وخاصة في  البنية  إلى فقر في  الضعف  وقد يعود هذا 

عدم إمكانية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتأمين كافة األدوات واألجهزة والوسائل التقنية الحديثة بشكل مستمر، أو تحديثها فلسطين بشكل عام، و 

ا، إما لعدم ا نسبيً لطبيعي أن يكون استخدام املعلم في املدارس لهذه الوسائل متدنيً ا للضائقة املالية التي تعاني منها. وبالتالي فمن ا من وقت آلخر، نظرً 

هذه النتيجية تتفق   توفرها، أو لعدم تدريبه على استخدامها، أو العتقاد املعلم بأنها تظل وسائل معينة تساعد على تحسين التدريس ولكنها ال تحل محله.

ا إذا ما قورن بقيامهم بالتخطيط، وتشجيع الطلبة على التحكم  تخدام املعلمين للوسائل التعليمية كان ضعيًف ( في أن اس2007مع ما توصلت له دروزه )

ذاتيً  تعلمهم  عملية  التعليفي  البيئة  مع  التفاعل  على  وتشجيعهم  آل  وتتعارض  مية،  ا،  له  توصل  ما  مع  أخرى  ناحية  )من  املعلمين  2017رفعة  أن  في   )

املسؤولين في وزارة التربية والتعليم بأن يولون    الباحثتانلذا توص ي  %(.  90.55ة بنسبة ممتازة بلغت )يات تعليمية حديثيستخدمون استراتيجيات وتقن

 والتقنية، وتخصيص ميزانية مريحة لها، وأن يشجعوا املعلمين ويدربوهم على استخدامها وخاصة التقنية   أهمية أكبر إلى استخدام الوسائل التعليمية

   .فيه بشكل يتناسب والعصر التقني الذي نعيش منها

عايير جودة  في درجة مراعاة املعلمين مل  (α≤0.05)ونصه: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية    خامسالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال ال  . 5.3

الجامعي، والتأهيل التربوي، وسنوات    املدروسة: النوعللمتغيرات    التدريس املعاصر تعزى  الجتماعي، ومستوى الشهادة األكاديمية، والتخصص 

 ؟ رحلة التعليمية التي يدرسون فيها الخدمة في سلك التربية والتعليم، وامل

 . (7)دول " كما هو مبين في جولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم إجراء تحليل التباين األحادي باستخدام اختبار "ف

 عايير جودة التدريس املعاصراملعلم ملبدرجة مراعاة  لمتغيرات املستقلة املدروسة ذات العالقةلتحليل التباين األحادي نتائج (: 7جدول )

املتوسط   العينة  مستوى املتغير املستقل املتغير املستقل 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

اختبار 

 "ف" 

الدللة  

 اإلحصائية 

 0**000. 8.04 (1:398) 0.32 4.51 134 ذكر النوع االجتماعي

 0.26 4.64 266 أنثى 

 0**01. 2.26 (2:397) 0.24 4.7 24 كلية مجتمع متوسطة  مستوى الشهادة  

 0.28 4.6 326 بكالوريوس 

 0.35 4.54 50 ماجستير فأعلى  

التخصص األكاديمي  

 العام

 0*05. 2.05 (1:398) 0.28 4.62 254 كليات إنسانية

 0.30 4.56 146 كليات علمية  

 0.11 2.21 (2:397) 0.29 4.63 191 أساسية   املرحلة التعليمية  

 0.30 4.55 82 ثانوية

 0.27 4.58 127 أساسية وثانوية  

 0*04. 2.65 (3:396) 0.29 4.58 90 سنوات فأقل  5 سنوات الخبرة  

 0.26 4.65 82 سنوات  6-10

 0.30 4.53 82 سنة  11-15

 0.29 4.61 146 سنة فأكثر  16

 0.09 2.4 (2:397) 0.30 4.62 47 دبلوم  تربوي  التأهيل التربوي  

 0.29 4.57 252 دورات تأهيلية خالل الخدمة 

 0.26 4.64 101 دبلوم ودورات تأهيلية

(،  0.000) ر باعتبار متغير النوع االجتماعيدرجة مراعاة املعلمين ملعايير جودة التدريس املعاصا في  اختبار "ف" أظهر فرقا إحصائيً أن  7يبين جدول 

أنفسهن ملهنة التدريس أكثر من الذكور وخاصة في العالم العربي، حيث تالئم   يكرسناإلناث عادة ما    في أنوقد تفسر هذه النتيجة    لصالح اإلناث.   وكان

اهتمام العيش، مما يقلل  التدريس بهدف كسب  إلى جانب  بأعمال أخرى  الذكور قد ينشغلون  أن  الذكور، في حين  أكثر من  التدريس طبيعتهم  هم  مهنة 

ا في أن الذكور أكثر معرفة وتطبيًق (  2017وآل رفعة )(،  2010(، وجاسم )2018ي وحسين )ما توصل له املطير   ة تتعارض معجبالتدريس كما يجب. هذه النتي

( في عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث لدى قيامهم 2010،  2007ملهارات التدريس من اإلناث، وتتعارض من ناحية أخرى مع ما توصلت له لدروزه )

 ة. بمهارات التدريس وفق معايير الجود

الخبرة  ملتغير سنوات  الذيوبالنسبة  الخبرة ولصالح  بين فئات سنوات  له داللة إحصائية  الدراسة فرقا  أظهرت  -  6)  ن تراوحت خبرتهم من، فقد 

هذه النتيجة تتفق مع نتائج حديث العهد أو قديمه.  ة في أن املعلم في هذه الفئة قد يكون أكثر دافعية للتدريس من  (. وقد تفسر هذه النتيجسنوات10
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ة أخرى مع نتائج دراسة كل من  فئات سنوات الخبرة التعليمية، وتتعارض من ناحي( في أن هناك فروقا بين 2020)ي عل(، و 2018املطيري وحسين )دراستي 

 2010،  2007، ودروزه )(2010الجاسم )( و 2015الطورة )(، و 2017)  جودة 
ً
 ا في أداء املعلم لها إحصائية تعود لفئات سنوات الخبرة. ( الذين لم يجدوا فروق

الشهادة األكاديمية، دبلوم كلية مجتمع متوسطة، بكالوريوس، ماجستير فأعلى، فقد توصلت الدراسة إلى فروق ذات داللة  وبالنسبة ملتغير مستوى  

إحصائيً إح اختالفها  دبلوم مجتمع متوسطة مع عدم  لصالح  حصائية  البكالوريوس.ا مع  املعلمين    ملة شهادة  دافعية  أن  إلى  النتيجة  تفسر هذه  وقد 

خرى غير للتدريس من حملة الدبلوم ملهنة التدريس أو البكالوريوس تكون أعلى من معلمي حملة الشهادات العليا الذين يطمحون عادة العمل في مهن أ 

 2007نتيجة تتفق مع دراسة دروزه )التدريس. إال أن هذا التفسير يحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأييده أو دحضه. هذه ال
ً
ا له داللة ( التي وجدت فرق

 2018إحصائية في مستوى الشهادة األكاديمية وكان لصالح حملة البكالوريوس، وتتعارض مع دراسة املطيري وحسين )
ً
ا في أداء ا إحصائيً ( اللذان وجدا فرق

 (  2010)  (، ودروزه 2017وآل رفعة )،  (2010( والجاسم )2015)الطورة  (، و 2020املعلم لصالح الدراسات العليا، ومع دراسة علي )
ً
ا اللذين لم يجدوا فرق

 في أداء املعلم يعزى ملتغير مستوى الشهادة األكاديمية. 

الكليات العلمية والكليات اإلنسانية، فقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة  يتغوبالنسبة مل ح  إحصائية لصال ر التخصص األكاديمي في 

اإلنسانية. الكليات  النتيجوقد تفسر    معلمي تخصص  للتدريس بطريقة مفصلة  هذه  أهمية  اإلنسانية يولون  الكليات  أن معلمي  من نظائرهم في أكثر  ة 

(  2010،  2007توصلت له دروزه )ة تتعارض مع ما  تفاصيل.  هذه النتيجالالضرورية للتدريس دون    األساسيات على  ا ما يركزون  ن غالبً الكليات العلمية الذي

 عندما لم تجد 
ً
 داللة إحصائية تعزى ملتغير لتخصص األكاديمي سواء أكان في الكليات العلمية أو اإلنسانية.  ذا  افرق

 
ً
هذه النتيجة  ائية.  لة إحصا ذات دالأما بالنسبة ملتغيري املرحلة التعليمية التي يدّرس فيها املعلم، ومستوى تأهيله التربوي، فلم تجد الدراسة فروق

 (  2010،  2007تتفق مع نتائج دراستين لدروزه )
ً
ا في ممارسة املعلم ملهنة التدريس تعزى لهذين العاملين، وتتعارض من ناحية  ا إحصائيً لم تجد فيهما فرق

 2015أخرى، مع دراسة الطورة )
ً
 ا له داللة إحصائية تعزى ملتغير املرحلة التعليمية، وكان لصالح املرحلة األساسية.  ( الذي وجد فرق

 : التوصيات

 :يمكن الخروج بالتوصيات التالية، بناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج

  نتائجكما بينت    بشكل ملحوظ  أدائهم أهمية في تحسين  من  ملا لها  أثناء تدريسهم؛    عايير جودة التدريس املعاصرملمراعاة املعلمين  التأكيد على ضرورة   •

 . الدراسة

ة كافية لها، ضرورة إيالء وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أهمية أكبر الستخدام املعلمين للوسائل التعليمية والتقنية في املدراس، ورصد ميزاني •

 تعليم عن بعد، وقت الكوارث واألزمات. وتدريبهم عليها وخاصة عندما ينتهجون سياسة التعليم املدمج أو ال

املنهي العام وبشكل دوري وفق نموذج خاص تعده الوزارة، ملا في ذلك    ية أكبر لتقييم املعلم ألدائهضرورة إيالء وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أهم •

 .قاط ضعفه لتقويمها ومعالجتهالتعزيزها، ونمن أهمية كبرى الطالع املعلم، واملدير، والوزارة على نقاط قوة املعلم 

  إجراء دراسات مستقبلية تطبق معايير جودة التدريس املعاصر على معلمي مدارس حكومية في محافظات أخرى في فلسطين غير محافظة سلفيت. •

ألهمية    معايير جودة التدريس املعاصرا إلى جانب  مهنيً   أداء املعلم إجراء دراسات مستقبلية تأخذ بعين االعتبار املناخ النفس ي للمدرسة وأثره على   •

  .هذا املتغير في جودة التدريس املعاصر

 :املراجع
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 :لخصامل

في االبتدائية  املرحلة  في  الخاصة  التربية  نظر معلمي  املنهي من وجهة  التطوير  تعزيز  في  دور منصة مدرستي  التعرف على  إلى  الدراسة  مدينة    هدفت 

سنوات   التخصص،  )الجنس،  اآلتية:  للمتغيرات  وفًقا  العينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  الفروق  على  والتعرف  الدورات تبوك،  الخبرة، 

العينة ) املسحي، وبلغت  الوصفي  املنهج  الدراسة تم استخدام  أهداف  التربية  270( من أصل )193التدريبية(، ولتحقيق  ( معلم ومعلمة من معلمي 

لجمع البيانات، والتي تكونت الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وتم استخدام االستبانة كأداة 

تائج منها: أن من عدة محاور رئيسة هي: محور املعرفة املهنية، محور املمارسة املهنية، ومحور القيم واملسؤوليات املهنية، وتوصلت الدراسة إلى عدة ن

املحاور كان مرتفعً  الحسابي لجميع  بلغ )املتوسط  املحاور وفق متوسطاتها3.15ا حيث  القيم واملسؤوليات    (، وجاء ترتيب  يلي: محور  الحسابية كما 

بلغ ) األول وبمتوسط حسابي  بالترتيب  )3.21املهنية جاء  بلغ  املهنية بمتوسط حسابي  املعرفة  يليه محور  ( وبدرجة مرتفعة، 3.14( بدرجة مرتفعة، 

)وأخيرً  بلغ  بمتوسط حسابي  املهنية  املمارسة  نتا3.11ا محور  وبناًء على  وبدرجة مرتفعة،  األمثل (  االستثمار  منها:  توصيات  دمت عدة 
ُ
ق الدراسة  ئج 

 لكترونية. ملنصة مدرستي لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة وضرورة تدريب املعلمين واملعلمات على استخدام املنصات التعليمية اإل

 ؛ التربية الخاصة. التطوير املنهي ؛منصة مدرستي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to identify the role of the Madrasati platform in promoting professional development in light 
of crises such as the Corona pandemic from the point of view of teachers of special education in Tabuk city and 
to identify the differences between the average responses of the sample members according to the following 
variables: gender, specialization, years of experience, training courses). The study adopted the descriptive 
survey approach to achieve the objectives. The sample had (193) male and female teachers of special education 
in the primary stage in Tabuk city; they were chosen by the stratified random method. To collect data, the study 
used questionnaires, which consisted of several main axes: the axis of professional knowledge, the axis of 
professional practice, and the axis of professional values and practices. The findings showed that the arithmetic 
mean of all axes was high. The arithmetic average of the axes reached (3.15), and the ranking of the axes 
according to their arithmetic averages was as follows: the axis of professional values and responsibilities came 
in the first order with an average of (3.21) at a high degree, followed by the axis of knowledge Professionalism 
with a mean of (3.14) and a high degree, and finally the axis of professional practice with a mean of (3.11) and a 
high degree .Therefore, the study recommends The optimal investment of the Madrasati platform for teaching 
people with special needs and the necessity of training teachers to use electronic educational platforms.   

Keywords: Madrasati platform; professional development; special education. 
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 قدمة امل .1

 ، وال يرتقي العمل إال بها  ،ضرورة حتمية في عالم يشهد الكثير من الكوارث واألوبئة التي تعطل مسار الحياة بشكل طبيعي اإللكترونيأصبح التعليم 

و  املعرفية  املجتمعاتاإللكترونيفالتحوالت  في  الحياة  مناحي  كافة  أثرت على  وتطورها  والتعليمي عن    ،ة  التربوي  املجال  في  البحث  إلى ضرورة  ذلك  وأدى 

األزمات والكوارث واألوبئةأفضل ال التربويين على تعليم الطلبة في املؤسسات التربوية والتعليمية في ظل  وتوفير   ،طرق والوسائل واألساليب التي تساعد 

 ت هذا العصر. وتساعدهم على تطوير قدراتهم حتى يكونوا قادرين على التعامل مع  تحديا ،بيئة تعليمية تفاعلية تناسب احتياجات املعلمين واملتعلمين

األزمة الناجمة عنها في مستقبل الحياة ونوعيتها لجميع سكان الكـوكـب، والسيما األطفال والشباب. وفي ظل    ومع انتشار جائحة كورونا التي أثرت 

ـِرض هذا املشهد املأساوي أصيب ماليين البشر بالذعـر والخـوف وتعطلت مصالحهم، وأصيبوا بحالة من االضطراب والفوض ى املدمر 
ُ
تين للحيـاة. فقـد ف

وتحتم على املؤسسات التعليمية أن تتكيف بسرعـة   ،على الجميع حجر صحي شامل في معظـم دول العالم ملنع انتشـار الـعـدوى وتقليـل معـدالت الوفيات

التعليم   نمـوذج  تبني  عـلى  تعمـل  وأن  الجديد،  الوضع  هـذا  )وطفة،    اإللكترونيمـع  تعلمهم  وضمان  والناشئة  األطفال  لحماية  حيوية  كوسيلة  بعد  عن 

2021 .) 

وأظه العالم،  في  التعليـم  ألنظمة  الخفية  األزمة  عـن  الجائحـة  كـشـفت  أن  وقـد  يمكـن  التـي  والصدمـات  األزمات  أمـام  البالـغ  وضعفهـا  عجزهـا  ـرت 

املستقبل في  والحضانـات  ،  تواجههـا  املـدارس  عـلى  الجائحـة  فرضـت  إذ  تأثـًرا.  األكثـر  كان  التعليـم  فـإن  الحيـاة،  وجـوه  جميـع  الجائحـة  المسـت  ولئـن 

أكثـر مـن   أبوابها، وانقطـع  تغلـق  أن  أكثـر مـن    1.6والجامعـات  في  أنفسـهـم فـجـأة  الطلبة  التعليـم، ووجـد  دولة مجبريـن عـلى   200مليـار طـفـل وشـاب عـن 

التعليـم   إلى  تنظر  التعليمية  املؤسسات  كانت  أن  وبعـد  بعـد،  عـن  التعليـم  بواسطة  املنزل  في  إليـه   اإللكترونيالتعلم  تنظـر  أصبحـت  الـترف،  مـن  كـنـوع 

ضر  مدباعتبـاره  ضربت  التي  العطـالـة  بعـد  التعلـم،  مـن  العـالم  في  واألطفـال  الطـالب  مـن  املاليين  مئات  لتمكين  منهـا  بد  ال  ووسيلة  حيويـة،  ارسهم  ورة 

ال إلى استخدام  تلجأ  لكـوارث طبيعية وبشريـة، فإنها لم  السابق  البلدان في  العديـد مـن  تـعـرض  مـن  الرغم  التعليمية. وعلى  بعـد ومؤسساتهم  عـن  تعليـم 

 (.2020كـحـل لتلـك األزمـات بالطريقـة الشـاملة نفسـها التـي تـم تطبيقهـا في أعقـاب أزمـة فـيروس كورونا )الليلي وآخرون، 

أن   األمميـة  التقارير  منهًج   %90وتفيـد  بعد  عـن  التعلـم  اعتمـدت  البلـدان  جميـع  أساسيً مـن  تـم ا  السياسـة  هـذه  وبموجـب  والتعليـم،  التعلم  في  ا 

املنّصـات   فياإللكترونياستخدام  البـث  أو  التلفزيون  أو  واإلنترنت  دراسة    ة  وخلصت  التقليـدي،  للتعليـم   
ً

بديال والتعلـم  التعليم  عملية  في  الراديـو 

دولـة تـم سـؤالها، قـد نفـذت تدابير تتعلـق بالتعلـم عـن بـعـد، حيـث يتـم التعليـم   61إلى أن معظـم أنظمـة التعليـم في ( 2020جرتهـا )اليونسكو، استقصائية أ 

 (.UNESCO,2020عـن بعـد وعـلى منصـات رقميـة متنوعـة في جميع أنحاء العالم )

في التعليم  أطلقت وزارة  التجربة  تـم    وفي خضم هذه  التـي  التعليمية  للـدروس  وأهمها: قنـوات عـيـن  التعليمية  املنصات  السعودية عـدًدا كبيًرا مـن 

ا  التي تضمنت منـذ  التفاعلي »منّصـة مدرستي«  التعليم  الواقـع مـن تحديات، وُدشنت منّصـة  العصر، ومـا فرضـه  لتواكب مستجدات  نطالقتهـا  تطويرها 

التي تهدف   -ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة املعلمين، وجعلـت هـذه املنّصـة التفاعليـة    450ى تعليمي متنوع، وأكثـر مـن  ألف محتو   45األولى أكثر من  

  4ة ضمن أفضل  اإللكتروني(. وقد تصّدرت منصة "مدرستي"  2021محاكاة افتراضية للواقع التعليمي )وطفه،    -إلى رفع كفاءة العمل في التعليـم عـن بـعـد  

جا خالل  الرقمي  للتعليم  عاملية  السعودي  نماذج  التعليم  بتجربة  فيها  أشادت  اليونسكو،  ملنظمة  دراسة  بحسب  كورونا،  وتطبيقه    اإللكترونيئحة 

 (. 2021للفصول االفتراضية بمعايير احترافية )الشيبان، 

تطـ أن  العالم  في  التربوية  األنظمة  عـلى  الواجـب  من  كان  كورونا،  مع  املواجهة  هذه  معترك  وفي  السياق،  هـذا  وفي  جديـدة  وهنـا،  استراتيجيات  ور 

مهنيً  وتطويرهم  املعلمين  إعداد  تحديات  والسيما  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عن  الناجمة  التحديات  مختلف   ملواجهـة 
ً

تأهيال تأهيلهم  على  والعمل   ا، 

يم التي  واملعارف  واملهارات  الخبرات  املعلمين من  وتمكين  االصطناعي،  الذكاء  احتماالت  يعتمد على  التكنولوجي  مستقبلًيا  التطور  حـركـة  تواكـب  أن  كنها 

تطوير أو تغيير في الهائل في العقـود القادمة من القـرن الحادي والعشريـن، ألن املعلمون يمثلون أحد أهم ركائز نظام التعليم ، فمن املستحيل إحداث أي 

م لم يعد ذلك الدور التقليدي الذي يقتصر على الحفظ والتلقين، بل  التعليم ما لم يتم إعدادهم وتطويرهم بما يتناسب مع تطور التعليم، فدور املعل

 أصبح دوًرا أكثر أهمية، فأصبح هو امليسر واملوجه والقائد واملصمم التعليمي القادر على خدمة أغراض التعليم والتعلم. 

التواصل عبر املنصات  وتأسيًسـا عـلى مـا سـبـق يـمـكـن القول بأن هـذا النوع مـن التعليم يحتاج إلى إعادة إعـداد وتأهيل املعلمين إلكترونًيا بمهـارات  

كما يحتاجون إلى التمكـن مـن إعـداد وكيفية التعامل مع هذا النوع من التعليـم الرقمي عـن بعـد،    اإللكترونية، وتمكينهـم مـن إعـداد املحتـوى  اإللكتروني

ب عـن  للتعليـم  املتنامية  االحتياجات  تلبي  أن  يمكنها  التي  االستراتيجيات  وهي  األجـل،  وبعيـدة  املدى  قصيرة  التعليمية  )اليونيسكو، االستراتيجيات  عـد 

 (.أ 2020

ا من أجل استمرار العملية التعليمية والتربوية في ظل  ا حيويً مطلبً   وترى الباحثة في ضوء ذلك أن دمج التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم باتت

املجتمعات التي تواجه  البد من عقد الدورات التدريبية للتربويين لتدريبهم   ،وحتى نستطيع تحدى املشكالت التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة  ،األزمات 

 ومساعدتهم على حل املشكالت التي تواجههم أثناء استخدامها.  ،ة املختلفة التي يستخدمها قطاع التعليم في مجتمعنااإللكترونيعلى استخدام املنصات 
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 مشكلة الدراسة . 1.1

الرقمي والتعليم  19-أظهرت جائحة "كوفيد للتحول  املالئمة  التكنولوجية  للتقنيات واألدوات  التعليمية  التحتية  البنية  إلى تضمين  الحاجة  "مدى 

أهم البنود الاإللكتروني التركيز على دافعية الطلبة نحو التعلم وهذا يؤكد على أحد  الستار عن مدى حاجتنا لتأهيل املعلمين وتدريبهم مع  تي ، ورفعت 

وزيًرا من وزراء التربية والتعليم   24بلدة من بينهم    73بمشاركة ممثلين عن    2020مارس    10ا اليونسكو في املؤتمر الدولي الذي عقد عن بعد في  ركزت عليه

من أزمة التعليم  نائًبا للوزراء، جاء هذا املؤتمر لتكثيف الجهود الرامية للتأهب والتصدي لحالة الطوارئ وتبادل االستراتيجيات الكفيلة بالتخفيف 15و

البلدا  مع  ونعمل  املجهول،  نصارع  "إننا  قائلة:  أزوالي،  أودري  السيدة  لليونسكو،  العامة  املديرة  أدنى حد ممكن، حيث صرحت  إلى  أجل العاملية  ن من 

ارية عملية التعلم. " )اليونسكو،  إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا املتطورة أو البسيطة أو من دون استخدام التكنولوجيا لكي تكفل انتظام واستمر 

 ب(. 2020

( التي أكدت على ضرورة تدريب املعلمين في 2020؛ القرني، 2020؛ املالكي، 2020وفي ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة كدراسة )آل دعالن،

اإلعداد التكنولوجي للمعلم وتمكينه من امتالك ة واالهتمام باإللكترونيجميع التخصصات على تصميم الدروس التفاعلية، واستخدام منصات التعلم  

بتدري ومرونته  املعلم  جاهزية  وأهمية  التعليمية،  املجاالت  في  الحاسوب  توظيف  والقدرة على  والتعامل معها  املتقدمة  التكنولوجية  املستمر مهارات  به 

املتطور حيث تؤدي برامج التطوير املنهي للمعلم دوًرا حاسًما في إعادة ت شكيل هويته، وتطوير ممارساته الصفية بشكل إيجابي، وتوفير فرص وإعداده 

 حقيقية الكتساب مهارات ومعارف جديدة.

التعليمية   املنصات  االعتماد على  تم  جائحة كورونا فقد  لتداعيات   
ً
التعليم اإللكترونيواستجابة وزارة  واستحدثت  التعليمية  العملية  ملواصلة  ة 

م العام،  لذا دعت الحاجة إلى تدريب املعلمين واملعلمات على استخدامها وإدراجها ضمن برامج التطوير املنهي لجميع منصة مدرستي لتعليم طلبة التعلي

ل جائحة كورونا املعلمين واملعلمات بمن فيهم معلمي التربية الخاصة نظًرا للصعوبات التي واجهت مستخدميها لحداثتها واالعتماد عليها بصورة كلية في ظ

(19  -  COVID  الدراسة لتجيب على املنهي جاءت هذه  التطوير  إلى تحديد دور منصة مدرستي في  التي تطرقت  الباحثة  الدراسات على حد علم  (، ولندرة 

 السؤال الرئيس اآلتي: 

من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة   في ظل األزمات كجائحة كورونا ما دور منصة مدرستي في تعزيز التطوير املنهي

 تبوك؟ 

 أسئلة الدراسة . 2.1

 سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ما دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك؟ •

 ا دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك؟م •

 ما دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك؟ •

للمتغيرات   • وفًقا  املنهي  التطوير  تعزيز  في  مدرستي  منصة  دور  عن  العينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 (؟اإللكترونياآلتية: )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في مجال التعليم 

 أهداف الدراسة . 3.1

املنهي   التطوير  تعزيز  في  دور منصة مدرستي  التعرف على  إلى  رئيسية  بصفة  الدراسة  األزمات كجائحة كورونا  هدفت هذه  ظل  نظر  في  من وجهة 

 معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك، والذي انطلق منه عدة أهداف فرعية: 

 فة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. التعرف على دور منصة مدرستي في تعزيز املعر  •

 التعرف على دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك.  •

 ت املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. التعرف على دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليا •

)الجنس • اآلتية:  للمتغيرات  وفًقا  املنهي  التطوير  تعزيز  في  مدرستي  منصة  دور  عن  العينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بين  الفروق  على  ، التعرف 

 (. اإللكترونيالتخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في مجال التعليم 

 أهمية الدراسة . 4.1

 :يمكن بيان أهمية هذه الدراسة من خالل االتي

 :األهمية النظرية

 تساعد هذه الدراسة املسؤولين في وزارة التعليم في التعرف على دور منصة مدرستي في تعزيز التطوير املنهي ملعلمي التربية الخاصة. •

 ملعلمي التربية الخاصة. تساهم نتائج هذه الدراسة بإذن هللا في إثراء األدبيات املتعلقة بدور املنصات التعليمية في تعزيز التطوير املنهي  •
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الخا • التربية  املنهي ملعلمي  التطوير  دور منصة مدرستي في تعزيز  تناولت  التي  الدراسات  أوائل  الباحثة( من  الدراسة )حسب علم  صة في تعتبر هذه 

   .مدينة تبوك

 :األهمية التطبيقية

لتفعيل • واالستراتيجيات  الخطط  وضع  على  التعليم  وزارة  في  القرار  متخذي  الخاصة    تفيد  االحتياجات  ذوي  للطلبة  مدرستي  منصة  استخدام 

 . ومعلميهم، والحد من معوقات استخدامها

ل تساهم نتائج هذه الدراسة في إعادة النظر بأهمية تدريب وإعداد املعلمين لتفعيل استخدام التقنيات الحديثة بشكل عام ومنصة مدرستي بشك •

 خاص في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

 مصطلحات الدراسة . 5.1

 تتمثل مصطلحات الدراسة باآلتي:

العملية التعليمية    :platform  Madrasatiمنصة مدرستي   • التعليمية املساندة لتخطيط وتنفيذ  هي منصة رقمية تحتوي على حزمة من األدوات 

ة، كذلك املصادر  اإللكترونية، وساحات النقاش، واالستبيانات اإللكترونيعبر الفصول واللقاءات االفتراضية، باإلضافة إلى الواجبات واالختبارات 

م )فيديوهات  املتنوعة  وكرتونيةالتعليمية  معزز   -رئية  األبعاد  -واقع  ثالثية  البريد    -مصادر  وتوفير  تربوية(،  وكتب  وبرامج  اإللكترونيقصص   ،

 (.2020)وزارة التعليم،  365مايكروسوفت أوفيس 

املعرفة املهنية، واملهارات، ( بأنه " عمليـات مـستمرة وأنـشطة مصممة لزيادة م2009يعرفه إبراهيم ) :Professional developmentالتطوير املنهي   •

املعلمين لكي تمكنهم من تحسين تدريسهم من أجل تعلم جيد" )ص )  (.496واتجاهات  األنصاري  األنشطة  2004كما عرفه  أنه "عبارة عن  ( على 

ومهاراته ومواقفه تجاه التدريس لكي ا، والتي تهدف إلى تطوير معارفه  ا أو إلزاميً الرسمية وغير الرسمية التي يخضع لها املعلم أثناء الخدمة اختياريً 

)ص أفضل"  بشكل  التدريسية  مهامه  أداء  من  إجرائيً   (.179يتمكن  الباحثة  استخدامه  وتعرفه  أثناء  املعلم  بها  يقوم  وممارسات  أنشطة  هي  ا: 

و  قدراتهم  وتنمية  ادائهم،  مستوى  رفع  أجل  من  التعليمية،  واملنصات  التكنولوجيا  وإنعاش  إ مستحدثات  خبراتهم مكاناتهم  وتجديد  معلوماتهم 

 ملواجهة التطور التكنولوجي في املواقف التعليمية، واستثمار أدوات التكنولوجيا لتحقيق األهداف املرجوة.

 حدود الدراسة . 6.1

 اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:  

تعزيز   • في  مدرستي  منصة  دور  على  التعرف  على  الدراسة  اقتصرت  املوضوعية:  في  الحدود  الخاصة  التربية  معلمي  نظر  وجهة  من  املنهي  التطوير 

 املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. 

 بوك. الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات التربية الخاصة في معاهد وبرامج التربية الخاصة للمرحلة االبتدائية في مدينة ت •

 ن معلمي ومعلمات التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة م •

بقت هذه الدراسة خالل الحدود الزمانية:  •
ُ
   .م2021 -هـ 1442الفصل الدراس ي الثاني من العام ط

 الدراسات السابقة . 7.1

 
ً

   :: الدراسات العربيةأوال

أزمة كورونا،    (م2020دراسة آل دعالن )  • للمعلمات ملواجهة تحديات  املنهي  التطوير  التدريب عن بعد في  التعرف على دور  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

( من  الدراسة  وتكونت عينة  الوصفي،  املنهج  الباحثة  التعليمية،  120واتبعت  املختلفة من منطقة عسير  التعليمية  املراحل  ( معلمة من معلمات 

استبانة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن املتوسط الحسابي للمحور األول للدراسة: دور التدريب عن بعد في التطوير املنهي   وتحددت أداة الدراسة في

( )4.04للمعلمات ككل  نسبي  كبيرة جًد %83(، وبوزن  بدرجة   )( الثاني: ككل  للمحور  الحسابي  املتوسط  وأن  )3.54ا،  نسبي  وبوزن  ( وبدرجة  70.8( 

ا بين دور التدريب عن بعد في التطوير املنهي للمعلمات، والتحديات التي تواجههن في ظل أزمة  عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيً كبيرة، وأن هناك  

 کورونا.

ة في برامج التطوير املنهي بمراكز  اإللكترونيهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة معوقات استخدام منصات التدريب  (  م2020دراسة القرني )  •

الدراس أداة  املسحي، وتم تطبيق  الوصفي  املنهج  الدراسة أستخدم  أهداف  املعلمات، ولتحقيق  التربوي في محافظة بيشة من وجهة نظر  ة التدريب 

معلمة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى   509)استبانة( على عينة ممثلة ملجتمع الدراسة من املعلمات في املدارس التابعة ملحافظة بيشة بلغ عددها  

املنصات   البشرية الستخدم  املعوقات  إجمالي درجة  التربوي بمحافظة بيشة كان اإللكترونيأن  التدريب  للمعلمات بمراكز  املنهي  التطوير  ة في برامج 

ة في برامج التطوير املنهي للمعلمات اإللكترونيات  (، وإجمالي درجة املعوقات اإلدارية الستخدم املنص3.43بدرجة كبيرة " بمتوسط حسابي مقداره )

" بمتوسط حسابي مقداره ) التربوي بمحافظة بيشة كان بدرجة كبيرة  التدريب  املنصات 3.47بمراكز  التقنية الستخدم  املعوقات  ( وإجمالي درجة 

بيشة  اإللكتروني بمحافظة  التربوي  التدريب  بمراكز  للمعلمات  املنهي  التطوير  برامج  في  )ة  بمتوسط حسابي مقداره   " كبيرة  بدرجة  كما  (3.92كان   ،
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 أشارت النتائج أيضً 
ً

 من املعوقات البشرية، واإلدارية، والتقنية  ا إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة في كال

املنصات   املنهي عبر  التطوير  برامج  التخصص وعدد  ملتغير  بين ة  اإللكتروني تعزی  إحصائية  دالة  توجد فروق  أنه  إلى  النتائج  أشارت  كما  واملؤهل، 

 
ً

كال في  العينة  أفراد  استجابات  من  متوسطات  أكثر   " فئة  لصالح  الخبرة  ملتغير عدد سنوات  تعزي  والتقنية  واإلدارية،  البشرية،  املعوقات    10 من 

 سنوات"، ومتغير طبيعة العمل الصالح فئة "مشرفة تربوية". 

في العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من  اإللكترونيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف التعليم  (م2020املالكي )دراسة  •

التعليم   توظيف  تناولت متطلبات  املعلمين، من خالل عدة محاور  نظر  التعليم  اإللكترونيوجهة  لتوظيف  الالزمة  واملهارات  وتحداإللكتروني،  يد ، 

التعليم   توظيف  املعلمين نحو  )متغير   اإللكترونيتقديرات  تتمثل ب  والتي  املتغيرات  في ضوء عدد من  الفكرية  اإلعاقة  لذوي  التعليمية  العملية  في 

التعليم   توظيف  والكشف عن معوقات  التقنية(  في  التدريبية  الدورات  اآللي،  الحاسب  في  التدريبية  البرامج  الخبرة،  في   لكترونياإلالجنس، سنوات 

معلًما ومعلمة لذوي اإلعاقة الفكرية بمحافظة جدة، وقد قامت الباحثة  (  171العملية التعليمية لذوي اإلعاقة الفكرية، وتكونت عينة الدراسة من )

متطلبات توظيف التعليم   بإتباع املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة، وأظهرت النتائج أن درجة تقدير املعلمين نحو

جاءت مرتفعة على جميع أبعاد األداة ، كما أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائية ألثر الجنس، وجاءت لصالح اإلناث. وجود فروق دالة    اإللكتروني

ئية ألثر البرامج التدريبية في  ( سنوات، مع وجود فروق دالة إحصا5إحصائية الختالف سنوات الخبرة، وجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة األقل من )

لتدريبية  الحاسب اآللي، وجاءت لصالح من تلقوا برامج تدريبية في مجال الحاسب اآللي، إضافة إلى ما سبق وجود فروق دالة إحصائية ألثر الدورات ا 

 في مجال التقنية في التعليم، وجاءت لصالح من سبق لهم االلتحاق بدورات تدريبية تعنى بالتقنية. 

التعليمية في اململكة  في التنمية املهنية الذاتية للقيادات  اإللكترونيهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور التعلم  (  م2017راسة العنزي )د • اإلشرافية 

التعلم   أدوات  أكثر  تحديد  السعودية، وكذلك  التعلم    اإللكترونيالعربية  عوائد  اإلشرافية، ورصد  القيادات  نظر   اإللكتروني استخداًما من وجهة 

الذاتي   التعلم  بين ممارسة  إحصائية  داللة  تشخيص وجود فروق ذات  التربوي، مع  للمشرف  ل    اإللكترونيالذاتي  تعزي  اإلشرافية  القيادات  لدى 

إلشرافية )الجنس، املنطقة الجغرافية(، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واملقابلة واالستبانة كأدوات لعينة عشوائية من القيادات ا 

( عددهم  التعلم  (  م2020البالغ  أن  الدراسة  نتائج  من  وكان  ومشرفة،  الت  اإللكترونيمشرف  في  دوره  اإلشرافية  له  القيادات  الذاتية  املهنية  نمية 

التعلم   السعودية بدرجة كبيرة جًدا، وأن من عوائد  العربية  اململكة  الذاتي،    اإللكترونيالتعليمية في  التعلم   " الترتيب  التربوي على  الذاتي للمشرف 

التعلم   دور  أن  كما  لألداء"،  الذاتي  التقويم  لألداء،  الذاتي  في   اإللكترونيالتحليل  منه  تحقًقا  أكثر  اإلشرافية  للقيادات  املعرفي  األسلوب  تنمية  في 

قيادات األسلوب األدائي )املهاري( والذي جاء بدرجة متوسطة، ومن النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة التعلم الذاتي لدى ال

 )املنطقة الجغرافية( لصالح املناطق دون املحافظات.  تغيرتعزي مل)الجنس(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  تغيراإلشرافية تعزي مل

 ا: الدراسات األجنبية:ثانيً 

• ( وآخرون  مارتينيز  التعليمية   ( ,.Martinez et al  2021دراسة  املنصات  استخدام  حول  الطالب  تصور  تحليل  هو  الدراسة  من  الهدف  كان 

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  كانت العينة تشاركية غير احتمالية، وتتكون من طالب   COVID-19اإلكوادورية في التعليم العالي خالل جائحة  

البيانات لجمع  شيمبورازو،  مقاطعة  في  مختلفة  جامعات  واملرحلة   من  والتخصص  الجنس  متغير  للدراسة:  متغيرات  أربعة  مع  استبانة  تطبيق  تم 

داللة   ذات  فروق  وتوجد  التعليمية  للمنصات  الطالب  استخدام  عن  إيجابي  تصور  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الطالب،  وموقع  الجامعية 

اإلناث، وال توجد فروق ذات داللة   الجنس لصالح  بالنسبة إحصائية حسب متغير  التعليم عن بعد  في  التعليمية  املنصات  إحصائية على مقياس 

وبعد   قبل  األكاديمي  التحصيل  بعد على  التعليم عن  في  التعليمية  املنصات  استخدام  تأثير  الجامعية. وعن  واملرحلة  التخصص    COVID-19ملتغير 

الجائحة، هذا يشير إلى أن الحجر الصحي قد ساهم بالفعل في زيادة املعدل  نتائج لصالح ما بعد   Covid-19أظهر املعدل األكاديمي قبل وأثناء جائحة 

املعلم بين  الراجعة  والتغذية  التفاعل  من  بمزيد  سمح  مما  الطالب،  ومهارات  معارف  تنمية  إلى  التعليمية  املنصات  استخدام  وأدى  ين األكاديمي 

تعليمً  يقدم  بعد  التعليم عن  فأن  ذلك  إلى  باإلضافة  أكثوالطالب  االنتشار فقد سرّعت ا  في  آخذ  اإلنترنت  التعليم عبر  وأن  ديناميكية وشخصية،  ر 

 من اعتماد التعليم عبر اإلنترنت من قبل مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم.  Covid-19جائحة 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف وجهات نظر وممارسات معلمي الجامعات نحو التعليم اإللكتروني  (et al., 2021)  Mullerدراسة مولر وآخرون   •

إجراء مقابلة مع   تم  تبنيه،  في  املستقبلية  كلية    14ونواياهم  في  التدريس  أعضاء هيئة  جامعة سنغافورة   Saw Swee Hochمن  في  العامة  للصحة 

محدو  كانت  خبرتهم  أن  املعلمون  أوضح  التعليم الوطنية،  وتحديات  فرص  على  الضوء  وسلطوا  كورونا،  جائحة  قبل  اإللكتروني  التعليم  في  دة 

التعلم بشكل مستقل باإلضافة الطالب من  اإللكتروني والتي مكنت  التعليم  بها  يتمتع  التي  املرونة  الرئيسية هي  الفرصة  إلى ذلك    اإللكتروني فكانت 

املمارسة   تحسين  إلى  اإللكتروني  التعليم  التعليم أدى  تبني  في  املستقبلية  نواياهم  املعلمون عن  تحدث  وأخيًرا  إبداعاتهم،  وتحفيز  للمعلمين  املهنية 

لجديدة اإللكتروني بالنظر إلى تجاربهم وتصوراتهم على الرغم من تفضيلهم للتعليم التقليدي إال أن الحاجة باتت ملحة للتكيف مع طرق التدريس ا 

 لفة، واعتبروا أن تنفيذ بعض أشكال التعليم املدمج أمًرا مرغوًبا فيه. وفرص التعليم اإللكتروني املخت
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هدفت هذه الدراسة قياس التصور الذي كان لدى املعلمين حول أدائهم عندما أجبروا على تنفيذ    (Portillo et al., 2020) دراسة بورتيلو وآخرون •

جائحة   بسبب  بعد  في كل مرحلة    COVID  -  19التعليم عن  للمعلمين  البيانات باستبيان  وتم جمع  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الباسك،  إقليم  في 

معلم، وأظهرت النتائج أن   4586بتدائي والثانوي، والتدريب املنهي، والتعليم العالي( وبلغ عدد العينة  تعليمية ) مرحلة ما قبل املدرسة، والتعليم اال 

املد الجنس والعمر ونوع  املعلمين على أساس  بين  الفجوة  إلى  الرقمية باإلضافة  املهارات  القصور في تدريبهم على  أوجه  الصعوبات هي  ثم  أكبر  رسة، 

ا في التدريس عن بعد، وفيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين، أشارت  في املستويات التعليمية األدنى، وهي األكثر ضعًف انخفاض الكفاءة التكنولوجية  

رجال في هذه الدراسة إلى انخفاض متوسط القيم للمعلمات فيما يتعلق بجميع أنواع املهارات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصالح ال

ا أن خبرتهم  ي تم تحليلها كما تم اكتشاف فجوة عمرية فيما يتعلق باملهارات الرقمية بين املعلمين حيث يشعر املعلمون األكبر سنً جميع املهارات الت

 التقنية ليست جيدة. 

ل االنتقال إلى قارنت هذه الدراسة بين تصورات املعلمين فيما يتعلق بتوقعات التدريس عبر اإلنترنت )قب  ( van et al., 2020دراسة فان وآخرون ) •

اإلنترنت في فترة زمنية قصيرة وتك أن تم تحويل دروسهم عن بعد عبر  اإلنترنت( بعد  التدريس عبر  ونت التدريس عن بعد( والخبرات )بعد شهر من 

من   نظرة    200العينة  في  كبيًرا  تغييًرا  النتائج  وأظهرت  للمقارنة  قابلين  استبيانين  إجراء  تم  هولندي،  لتطبيق  معلم  بقراراتهم  يتعلق  فيما  املعلمين 

باملعلمات. التكنولوجيا في دروسهم في حقبة ما بعد كورونا، وأفادت هذه الدراسة أن لدى املعلمين الذكور تجارب إيجابية أكثر من توقعاتهم مقارنة  

وات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قبل التدريس عالوة على ذلك، فإن املدرسين الذين لديهم قدر متوسط من الخبرات فيما يتعلق باستخدام أد

أو منخفض من الخبرات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و  تشير عن بعد لديهم تجارب أكثر إيجابية من املعلمين الذين لديهم قدر كبير 

كير وإعادة تشكيل ممارساتهم التعليمية، حيث خلقت الضرورة  تسبب في قيام العديد من املعلمين بإعادة التف Covid-19ا إلى أن جائحة النتائج أيضً 

 امللحة لألزمة بيئة فريدة أجبرت املعلمين على االحتراف وحسنت من مهاراتهم. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية: 

 ترى الباحثة أنه يمكن االستفادة من الدراسات السابقة على النحو اآلتي:

 ساعدت الدراسات السابقة في استخدام منهجية البحث املناسبة للدراسة الحالية. •

 تحديد مشكلة الدراسة الحالية بشكل أدق وتحديد الفجوة البحثية.  •

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة. •

 ا على الدراسات السابقة. الدراسات السابقة في تحليل النتائج ومناقشتها وتحليل ووضع املبررات العلمية استنادً استفادت الدراسة الحالية من  •

 ساعدت الدراسات السابقة في املقترحات املستقبلية في هذا املجال. •

 التطوير املنهي لدى معلمي التربية الخاصة. ة في تعزيزاإللكترونيوتميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتناولها دور املنصات التعليمية 

 ها وإجراءات الدراسة منهجية .2

 منهج الدراسة . 1.2

كما   الظاهرة  دراسة  املنهج على  يعتمد هذا  تساؤالتها، حيث  واإلجابة عن  الدراسة  أهداف  لتحقيق  املسحي  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 

 
ً

ا، بحيث يصف التعبير الكيفي الظاهرة ويصف خصائصها، أما ا كميً ا أو تعبيرً ا كيفيً ا ويعبر عنها تعبيرً دقيًق ا  بالواقع، كما يهتم بوصفها وصًف توجد فعال

وصًف  فيعطي  الكمي  رقميً التعبير  املنهج ا  يتوقف  وال  األخرى،  املختلفة  الظواهر  مع  ارتباطها  ودرجات  حجمها  أو  الظاهرة  هذه  مقدار  يوضح  بحيث  ا 

. ( 13، ص2000)عالم،  ،  قط بل يتعدى ذلك إلى التعرف على العالقات بين املتغيرات التي تؤثر في الظاهر والتنبؤ بقيامهاالوصفي عند وصف الظاهرة ف

 استخدمت الباحثة مصدرين أساسين من أنواع ومصادر املعلومات وهما:

أداة   • تصميم  األولية من خالل  البيانات  بجمع  الباحثة  قامت  الرئيسة:  في املصادر  دور منصة مدرستي  للتعرف على  وذلك  )االستبانة(،  الدراسة 

 تعزيز التطوير املنهي من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. 

املتم • الثانوية  البيانات  إلى مصادر  باللجوء  للدراسة  النظري  اإلطار  أجل معالجة  ومن  الباحثة  قامت  الثانوية:  واألدبيات  املصادر  بالدراسات  ثلة 

اإلنترن في مواقع  واملطالعة  والبحث  الدراسة،  في مجال  ومراجع  ومقاالت،  ودوريات  وكتب،  وأبحاث  املكتبات من دراسات  تحويه  وما  ت السابقة، 

 املختلفة.

 مجتمع الدراسة . 2.2

ال الذين  ت  دراسةإن مجتمع  أو االشياء  أو األشخاص  االفراد  إذن هو جميع  البحث  ان مجتمع  الباحث،  التي يدرسها  الظاهرة  عني جميع مفردات 

 (. 109، ص1984يكونون موضوع مشكلة البحث )عبيدات وآخرون، 
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ا يو  املرحلة  لدراسةمثل مجتمع  الخاصة في  التربية  الدراسة هم جميع معلمي ومعلمات  االبتدائية في مدينة تبوك والبالغ   الذي أجريت عليه هذه 

 ا إلحصائيات إدارة التعليم بمنطقة تبوك.معلم ومعلمة وفًق  275عددهم 

 عينة الدراسة:  . 3.2

األصلي )عبيدات وآخرون،  املجتمع  االفراد من  بأساليب مختلفة، وتضم عدًدا من  الباحث  البحث األصلي، يختارها  العينة هي جزء من مجتمع 

 (.110، ص1984

العي وتتمثل هذه  الدراسة  طبيعة  لتالؤمها مع  نظرا  الطبقية  العينة  ذات صنف  )عشوائية(  احتمالية  العينة  الدراسة على  في  واعتمدت هذه  نة 

 معلمي ومعلمات التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. 

 والطبقية هنا تعني تقسيم أفراد مجتمع البحث إلى فئات طبًق 
ً

. ويتم االختيار من  ا لسنهم أو مستواهم العلمي، أو دخلهم الشهري أو جنسهم مثال

ه الطريقة أن يكون هناك فرق فعلي بين الفئات كأن يكون املجتمع يتكون من متعلمين وغير ا ويشترط في هذا أو منتظمً كل فئة بسحب عدد منها عشوائيً 

املد باملشكلة  تتعلق  الباحث من مواقف  يطرحه عليهم  ملا  االستجابة  في  إلى فرق  يؤدي  أن  يمكن  الفرق  أن  بحيث  وإناث  ذكور  من  أو  روسة. متعلمين، 

 (. 2016)العساف، 

 توزيع أفراد  (:1جدول )
ً

 ا ملتغيرات الدراسة العينة وفق

 النسبة املئوية  التكرار  مستويات املتغير  املتغيرات 

 % 52.3 101 ذكر النوع االجتماعي

 % 47.7 92 أنثى 

 % 32.6 63 صعوبات تعلم  التخصص الدقيق 

 % 34.7 67 إعاقة عقلية 

 % 16.6 32 إعاقة سمعية 

 % 9.3 18 توحد 

 % 6.7 13 إعاقة بصرية 

 % 20.7 40 سنوات  5أقل من  الخبرة سنوات 

 % 44.0 85 سنوات  10إلى أقل من  5من 

 % 35.2 68 سنوات فأعلى 10من 

االلتحاق بدورات تدريبية في مجال  

 اإللكتروني التعليم 

 % 86.5 167 نعم

 % 13.5 26 ال

 %100 193 اإلجمالي 

 أداة الدراسة . 4.2

ا للتعرف على دور منصة مدرستي في  للدراسة وجمع البيانات املتعلقة بموضوع البحث، حيث صممت خصيصً استخدمت الباحثة االستبانة كأداة 

املنهي التطوير  األزمات كجائحة كورونا  تعزيز  الباحثة على   في ظل  االبتدائية في مدينة تبوك، وعكفت  املرحلة  الخاصة في  التربية  من وجهة نظر معلمي 

أ  االستبانة ألنها من  األدوات شيوعً استخدام  الدراسات  كثر  في مجال  العلمي وخاصة  البحث  في معظم مجاالت  وتستخدم  الحالية،  للدراسة   
ً
ومالئمة ا 

 االنسانية. 

 وتكونت االستبانة من جزأين: 

 .(اإللكترونيي التعليم عدد الدورات التدريبية ف -الجزء األول: البيانات الشخصية للمبحوثين، واملتمثلة في )الجنس ـ التخصص ـ عدد سنوات الخبرة 

 الجزء الثاني: محاور وفقرات االستبانة:

 .( فقرات10املحور األول: دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية، واحتوى على )

 .( فقرات10املحور الثاني: دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية، واحتوى على )

 .( فقرات10مدرستي في تعزيز القيم واملمارسات املهنية، واحتوى على )املحور الثالث: دور منصة 

 خطوات بناء االستبانة  . 5.2

من وجهة نظر معلمي التربية    في ظل األزمات كجائحة كورونا  تم إعداد أداة الدراسة )االستبانة( ملعرفة دور منصة مدرستي في تعزيز التطوير املنهي

 ي مدينة تبوك، وتم اتباع الخطوات التالية لبناء االستبانة: الخاصة في املرحلة االبتدائية ف

 تم االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في إعداد االستبانة وبناء فقراتها.  •

باالستفادة من دليل املعايير واملسارات املهنية للمعلمين في اململكة العربية السعودية تحديد املجاالت املهمة والرئيسة التي اشتملت عليها االستبانة  •

 الصادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب وتحديد الفقرات املتفرعة تحت كل مجال.

بية الخاصة، وتكنولوجيا التعليم من تصميم الصورة األولية لالستبانة وعرضها على املحكمين املختصين في مجال أصول التربية، علم النفس، التر   •

 عدة جامعات سعودية وعربية، لتكون االستبانة في صورتها النهائية.
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 ة صدق االستبان . 6.2

(، كما ويقصد بالصدق شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في 10، ص2010أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه )الجرجاوي،  

 . (179، ص 2009التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها. )عبيدات وآخرون، 

 كد من صدق االستبانة من خالل التالي: ونعني بصدق أداة الدراسة، أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وقد تم التأ 

 الصدق من وجهة نظر املحكمين )الصدق الظاهري(:  •

،  2010ا من املحكمين املتخصصين في مجال الظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة )الجرجاوي،  يقصد بالصدق الظاهري: أن يختار الباحث عددً 

أ 107ص املحكمين من  االستبانة على عدد من  تم عرض  الخاصة، (، حيث  التربية  النفس،  التربية، علم  أصول  في مجال  واالختصاص  الخبرة  صحاب 

ككل، لالستبانة  املحاور  وانتماء  االستبانة،  تعليمات  ووضوح  لالستبانة،  اللغوية  الصياغة  سالمة  من  التأكد  أجل  من  التعليم،  وانتماء   وتكنولوجيا 

وبناًء على مالحظات املحكمين تم إنجاز التعديالت الالزمة   اس األهداف املرتبطة بهذه الدراسة،الفقرات ملحاور االستبانة، ومدى صالحية االستبانة لقي

( والتي تنص على " ساعدتني  7 -6  -5من إضافة أو حذف أو تعديل، حيث تم استحداث محور ثالث يتعلق بالقيم واملسؤوليات املهنية وتم نقل العبارات )

الصعوبات ال الصعوبات املعنوية التي تواجه منصة مدرستي في معرفه  املستخدمين لهذه املنصةـ ساعدتني منصة مدرستي في معرفه  بشرية التي تواجه 

إلى   األول  املحور  "من  املنصة  لهذه  املستخدمين  تواجه  التي  املادية  الصعوبات  معرفه  في  مدرستي  منصة  ساعدتني  املنصةـ  لهذه  املحور املستخدمين 

( عبارات،  10( عبارات. واملحور الثالث )16( عبارات من أصل )10(. واملحور الثاني )16( عبارات من أصل )10املحور األول )الثالث، ليصبح عدد عبارات  

 . وبذلك تم التأكد من صدق االستبانة من وجهة نظر املحكمين

 صدق املقياس:   •

 
ً

 : الصدق البنائي أوال

مدى تحقق األهداف املراد الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس األداة الذي يقيس  

 بالدرجة الكلية لفقرات محاور االستبانة. 

 الصدق البنائي لالستبانة: 

من   مكونة  استطالعية  عينة  على  املقياس  بتطبيق  الداخلي  االتساق  صدق  من  بالتحقق  الباحثة  تم    20قامت  حيث  ومعلمة،  اختيارهم  معلم 

ي لالستبانة،  بطريقة عشوائية، وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون لفحص ارتباط عبارات االستبانة باملحاور التي تنتمي إليها، للتأكد من الصدق البنائ

 ( نتائج معامل االرتباط. 2ويوضح الجدول )

 معامالت ارتباط العبارات بمحاور االستبانة: (2جدول )

 املحور الثالث  املحور الثاني املحور األول 

 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

1 0.735** 1 0.760** 1 0.848** 

2 0.788** 2 0.702** 2 0.856** 

3 0.762** 3 0.769** 3 0.833** 

4 0.733** 4 0.790** 4 0.691** 

5 0.677** 5 0.779** 5 0.842** 

6 0.729** 6 0.765** 6 0.752** 

7 0.802** 7 0.760** 7 0.865** 

8 0.808** 8 0.619** 8 0.877** 

9 0.809** 9 0.717** 9 0.788** 

10 0.800** 10 0.779** 10 0.838** 

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )

( الجدول  العبارات  2يبين  ارتباط  أن معامالت   )( ارتباطات دالة عند مستوى داللة  لها،  التابعة  (، مما يدل على صدق داخلي عاٍل  0.01باملحاور 

ارتباط   من  وللتأكد  ألجله.  وضعت  ما  تقيس  صادقة  عبارات  تعد  املحور،  الستجابات  الكلي  باملتوسط  املرتبطة  فالعبارات  االستبانة،  املحاور  ملحاور 

مع حساب  تم  لالستبانة،  العام  )باملتوسط  الجدول  ويبين  لالستبانة،  العام  باملتوسط  املحاور،  على  العينة  استجابات  متوسطات  ارتباط  (  3امالت 

 معامالت ارتباط املحاور باالستبانة ككل. 

 (: معامالت ارتباط محاور االستبانة باملتوسط العام لها 3جدول )

 معامل االرتباط باالستبانة املحور  م 

 **0.900 تطوير املعرفة املهنية للمعلمين دور منصة مدرستي في  1

 **0.916 دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية للمعلمين  2

 **0.928 دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية للمعلمين  3

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )
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( الجدول  من  ارتباط  3يتبين  معامالت  بأن  إحصائيً (  دالة  لالستبانة،  العام  باملتوسط  )املحاور  داللة  مستوى  عند  وتعد 0.01ا  منه،  أقل  أو   )

ستبانة بشكل معامالت االرتباط العالية دليل على الصدق الداخلي العالي ملحتوى االستبانة، ويستنتج من ذلك بأن محاور االستبانة تقيس ما تقيسه اال 

 كلي. 

 ستبانة( ثبات أداة الدراسة )اال  . 7.2

الكلي لال  ألفاكرونباخ ملحاور االستبانة، والثبات  األداة  ثبات  الباحثة باستخراج معامل  الدراسة، قامت  ستبانة، بعد تطبيق االستبانة على عينة 

 ( معامالت ثبات االستبانة. 4ويبين الجدول )

 (: معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة والثبات الكلي 4جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  املحور  م 

 0.92 دور منصة مدرستي في تطوير املعرفة املهنية للمعلمين  1

 0.90 دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية للمعلمين  2

 0.94 دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية للمعلمين  3

 0.96 الثبات الكلي لالستبانة 4

إلى   )بالنظر  الجدول  ألفا كرونباخ في  الثبات  )4معامالت  الفترة من  ثبات ممتازة تقع في  تتمتع بمعامالت  بأن االستبانة  ( كما  0.96-0.77(، يتضح 

 (، مما يجعلها صالحة لتحقيق أهداف الدراسة. Taber, 2016صنفها )

 فترات املقياس:

الرباعي من خالل   الفترات في مقياس ليكرت  املدى )تم تحديد طول  ــــــاب  املقياس للحصول على طول  3=1-4حســ أكبر قيمة في  ( ثم تقسيمه على 

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )بداية املقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه  0.75=    4÷3الفترة أي )

 (.5االستبانة كما هو موضح في الجدول ) الخلية وهكذا أصبح طول الفترات في جميع محاور 

 (: توزيع البدائل وفق التدريج املستخدم في االستبانة5جدول )

افق بشدة  الوصف  افق  غير مو افق  غير مو افق بشدة  مو  مو

 4 3 2 1 قيم املقياس 

 3.25أكثر من  ( 3.25-2.5من ) (2.5أقل من -1.75من ) 1.75أقل من  مدى املتوسطات 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة . 8.2

 ( كما يلي:SPSSالبرنامج اإلحصائي ) لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تفريغ البيانات الواردة في االستبانة، وتحليلها إحصائًيا باستخدام

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.  •

 للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل عبارة من العبارات. املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  •

 ( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة. Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) •

 ( للتحقق من ثبات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) •

 ( لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.Independent-Samples T testاختبار )ت( للعينات املستقلة ) •

 .( ملعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتينOne-way ANOVAتحليل التباين األحادي ) •

 .للمقارنات البعدية  Scheffeاختبار شيفيه  •

 عرض النتائج ومناقشتها  .3

الّدراسة، ومناقشتها وربطها ا للّنتائج الّتي توصلت إليها  يتضّمن ما يلي عرضً  الّدراسة والّتي أسفرت عنها املعالجة اإلحصائية الستجابة أفراد عّينة 

ق بموضوع الّدراسة، حّيث تّم عرض نتائج الّدر 
ّ
اسة لكل سؤال من بالّدراسات الّسابقة من حّيث االتفاق واالختالف وبالّتالي الوصول إلى استنتاجات تتعل

 ة وتفسيرها ومناقشتها.أسئلة الّدراسة على حد

 وك؟ الّسؤال األول: ما دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تب . 1.3

سبية للمحور األول:  
ّ
دور منصة مدرستي في تطوير املعرفة لإلجابة عن الّسؤال األول تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية الن

 (: 6ا حسب الوسط الحسابـي للعبارة، كما هو موضح في الّجدول )املهنية للمعلمين مرتبة تنازليً 
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 ين مواملتوسط العام للمحور األول دور منصة مدرستي في تطوير املعرفة املهنية للمعل(: املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري 6جدول )

املعلومات عبر  لعبارة )توفير أكثر من مصدر للحصول على  ( وأن ا 3.14بمتوسط حسابي )  جاء املستوى العام للمحور األول  ( بأن  6يبين الجدول )

(، والذي يقع ضمن الفترة 3.26اإلنترنت( حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمين واملعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهم على هذه العبارة )

رقم 

 العبارة 

افق بشدة  العبارة  افق  غير مو افق غير مو افق بشدة مو املتوسط  مو

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  املو

 الترتيب 

 % ت  % ت  % ت  % ت 

مصادر   5 تحديد 

الرقمية  التعلم 

)اليوتيوب،  

عين...   قنوات 

 الخ(. 

موافق   0.63 3.26 % 35.80 69 % 55.40 107 % 8.30 16 % 0.50 1

 بشدة 

2 

من   3 أكثر  توفير 

مصدر 

على   للحصول 

عبر   املعلومات 

 اإلنترنت. 

موافق   0.64 3.26 % 36.30 70 % 54.90 106 % 7.80 15 % 1.00 2

 بشدة 

1 

على   10 التعرف 

التقويم   أدوات 

 اإللكتروني. 

 3 موافق  0.60 3.20 % 29.00 56 % 62.20 120 % 8.30 16 % 0.50 1

أنواع   1 معرفة 

التعليم 

اإللكتروني 

غير   )متزامن، 

 متزامن، مدمج( 

 4 موافق  0.62 3.19 % 29.00 56 % 61.70 119 % 8.30 16 % 1.00 2

أدوات  2 معرفة 

التعليم 

اإللكتروني 

)أدوات 

العرض،  

االختبارات،  

الجدول 

 الدراس ي... الخ(. 

 5 موافق  0.64 3.16 % 28.50 55 % 60.10 116 % 10.40 20 % 1.00 2

على   9 التعرف 

التغذية   أنماط 

الراجعة 

املالئمة للتعليم  

 اإللكتروني. 

 6 موافق  0.65 3.15 % 27.50 53 % 61.70 119 % 8.80 17 % 2.10 4

على   8 التعرف 

املوضوعات  

مالئمة  األكثر 

عن   لتدريسها 

 بعد. 

 7 موافق  0.71 3.10 % 28.50 55 % 56.00 108 % 13.00 25 % 2.60 5

املتعلم  6 معرفة 

تعلمه  وكيفية 

)الفروق  

وأثرها  الفردية 

التعليم،   في 

ذوي   خصائص 

االحتياجات  

 الخاصة(. 

 8 موافق  0.78 3.07 % 29.00 56 % 53.40 103 % 13.00 25 % 4.70 9

معرفة  7

مواصفات  

املحتوى  

اإللكتروني 

ملعايير    
ً
وفقا

 الجودة.

 9 موافق  0.70 3.04 % 23.30 45 % 60.10 116 % 13.50 26 % 3.10 6

معايير  4 معرفة 

بيئات   تصميم 

التعلم 

 اإللكتروني. 

 10 موافق  0.68 3.02 % 22.30 43 % 58.50 113 % 17.60 34 % 1.60 3

افق  0.51 3.14 املتوسط العام للمحور   مو
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ملعلومات واملعارف لذلك اعتمد نترنت كأكثر مصدر متجدد ومتنوع للحصول على ا )موافق بشدة(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الدور الذي يلعبه اإل 

يئات املعلمين عليه في حصولهم على املعلومات منذ بداية الجائحة واستحداث منصة مدرستي، ومن جهة أخرى حصلت العبارة )معرفة معايير تصميم ب

(، والذي يقع ضمن التدريج 3.02اباتهم )( على العاشر من بين العبارات حسب استجابات املعلمين واملعلمات، حيث بلغ متوسط استجاإللكترونيالتعلم  

الباحثة ذلك   البيئات  إ )موافق(. وتعزو  للدرس في  الجيد  التصميم  يلعبه  الذي  الدور  الخاصة حيث ة وخصوصً اإللكترونيلى  للطلبة ذوي االحتياجات  ا 

( وآخرون  فان  دراسة  النتيجة مع  تتفق هذه  الدرس.  يتفاعل مع  ويجعله  الطالب  انتباه  بإعادة  2020يجذب  املعلمين  قيام  في  تسببت  الجائحة  أن  في   )

 اتهم.التفكير في وإعادة تشكيل ممارساتهم التعليمية حيث خلقت الضرورة امللحة لألزمة بيئة فريدة أجبرت املعلمين على االحتراف وتحسين مهار 

معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة تبوك   كما يتضح من الجدول بأن دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية من وجهة نظر

( العام  متوسطه  بلغ  والذي  )موافق(  املستوى  ضمن  كان  عام  )3.14بشكل  العنزي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت   )2017( الثبيتي  ودراسة   )2018  )

 ة مفيدة ويعتقدون أن لها تأثير إيجابي في تطوير معرفتهم.  نياإللكترو ( حيث وجد املعلمون أن املنصات التعليمية 2016دراسة ريدي وآخرون )

 بوك؟ السؤال الثاني: ما دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة ت . 2.3

ا  الّسؤال  عن  ال  لثانيلإلجابة  للمحور  سبية 
ّ
الن واألهمية  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  حساب  تعزيز ثانيتم  في  مدرستي  منصة  دور   :

 (:7ا حسب الوسط الحسابـي للعبارة، كما هو موضح في الّجدول )املمارسة املهنية للمعلمين مرتبة تنازليً 

 ينالثاني دور منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية للمعلم(: املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري واملتوسط العام للمحور 7جدول )

 ( أو أقل منه. 0.05* دال عند مستوى الداللة )

( الجدول  ا (  7يبين  للمحور  العام  املستوى  اآللي بكفاءة( حصلت على ( و   3.11بمتوسط حسابي )  جاء  لثانيبأن  الحاسب  )التعامل مع  العبارة  أن 

(، والذي يقع ضمن الفترة )موافق بشدة(. وتعزو 3.28استجابات املعلمين واملعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهم على هذه العبارة )الترتيب األول وفق 

وجعلهم ينفذون جميع   اإللكترونيا على تبني التعليم  الباحثة هذه النتيجة إلى أن استحداث منصة مدرستي في ظل أزمة كورونا قد أجبر املعلمين جميعً 

 على استخدامهم للحاسب بكفاءة وباحتراف. 
ً
 أعمالهم باستخدام برمجيات الحاسب اآللي املختلفة هذا بدوره انعكس إيجابا

استجابات   حسب  العبارات  بين  من  العاشر  على  ذاتي(  بشكل  ملراجعتها  الدروس  تسجيل  خاصية  )استخدام  العبارة  حصلت  أخرى  جهة  ومن 

وامل )املعلمين  استجاباتهم  متوسط  بلغ  حيث  الباحثة  2.87علمات،  وتعزو  )موافق(.  التدريج  ضمن  يقع  والذي  بالنسبة أ لى  إ (،  الدروس  تسجيل  همية 

ة ألول  اإللكترونيللمعلم لتقويم أدائه وتحسينه ومراجعة أخطائه السيما إن بعض معلمي التربية الخاصة يخوضون تجربة التعليم من خالل املنصات  

بأن دور مرة بسب الجدول  الخاصة قبل جائحة كورونا. كما يتضح من  التعليمية في تعليم ذوي االحتياجات  املنصات  اعتمادهم على استخدام  ب عدم 

ا  كان ضمن  عام  بشكل  تبوك  مدينة  في  االبتدائية  املرحلة  في  الخاصة  التربية  نظر معلمي  املهنية من وجهة  املمارسة  تعزيز  في  ملستوى منصة مدرستي 

))مو  العام  متوسطه  بلغ  والذي  للمعلمين 3.11افق(  الرقمية  املهارات  تطوير  في  ساعد  االفتراضية  التعلم  بيئات  بأن  النتيجة  هذه  الباحثة  وتفسر   .)

 وحفزهم على تصميم الدروس التفاعلية واستخدام طرق التدريس املناسبة.

( وآخرون  مولر  دراسة  مع  النتيجة  هذه  التعليم  2021تتفق  إن  في  وتحفيز   لكترونياإل(  للمعلمين  املهنية  املمارسة  تحسين  إلى  أدى  عام  بشكل 

 إبداعاتهم. 

رقم 

 العبارة 

افق   ير غ العبارة  مو

 بشدة

افق  افق غير مو افق بشدة مو املتوسط  مو

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  املو

 الترتيب 

 % ت % ت % ت % ت

موافق   0.68 3.28 % 39.40 76 % 50.80 98 % 8.30 16 % 1.60 3 التعامل مع الحاسب اآللي بكفاءة.  1

 بشدة 

1 

موافق   0.6 3.27 % 35.20 68 % 57.00 110 % 7.80 15 % 0.00 0 استخدام محركات البحث على الويب.  2

 بشدة 

2 

ملوضوعات   3 التقييم  أدوات  استخدام 

 املقرر الدراس ي بفاعلية. 

 3 موافق  0.63 3.15 % 27.50 53 % 61.10 118 % 10.40 20 % 1.00 2

 4 موافق  0.73 3.14 % 32.60 63 % 50.30 97 % 15.50 30 % 1.60 3 استخدام البريد اإللكتروني بفاعلية.  6

طرق   7 املناسبة استخدام  التدريس 

 للتعليم اإللكتروني. 

3 1.60 % 29 15.00 % 100 51.80 % 61 31.60
% 

 5 موافق  0.72 3.13

في  5 امللفات  رفع  خاصية  استخدام 

 املحتوى الرقمي باملنصة. 

 6 موافق  0.67 3.12 % 28.00 54 % 58.00 112 % 12.40 24 % 1.60 3

 7 موافق  0.68 3.09 % 25.40 49 % 61.10 118 % 10.90 21 % 2.60 5 إدارة وتنظيم املجلدات اإللكترونية.  4

)القبلي،  10 التقويم  استخدام  في  التنويع 

 التكويني، النهائي(. 

 8 موافق  0.69 3.07 % 25.90 50 % 56.50 109 % 16.10 31 % 1.60 3

الفردية  9 التربوية  الخطة  وتنفيذ  إعداد 

 .
ً
 للطالب إلكترونيا

 9 موافق  0.81 2.95 % 25.90 50 % 47.20 91 % 22.80 44 % 4.10 8

الدروس   8 تسجيل  خاصية  استخدام 

 ملراجعتها بشكل ذاتي. 

 10 موافق  0.8 2.87 % 21.20 41 % 48.70 94 % 25.40 49 % 4.70 9

افق 0.51 3.14 املتوسط العام للمحور   مو
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ما دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في مدينة    السؤال الثالث:   . 3.3

 تبوك؟ 

سبية للمحور الثالث: دور منصة مدرستي في تعزيز القيم  لإلجابة عن الّسؤال الثالث تم 
ّ
حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية الن

 (:8ا حسب الوسط الحسابـي للعبارة، كما هو موضح في الّجدول )واملسؤوليات املهنية مرتبة تنازليً 

 (: املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري واملتوسط العام للمحور الثالث دور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية8جدول )

 منه. ( أو أقل 0.05* دال عند مستوى الداللة )

( الجدول  ال(  8يبين  للمحور  العام  املستوى  )التواصل  ( و 3.21بمتوسط حسابي )  جاء  لثثابأن  العبارة  املدرس ي   اإللكترونيأن  املجتمع  مع أعضاء 

ا  هذه  على  استجاباتهم  متوسط  بلغ  حيث  واملعلمات،  املعلمين  استجابات  وفق  األول  الترتيب  على  حصلت  املشرف(  التربوي،  القائد  لعبارة  )املعلمين، 

إ 3.28) مكانية تواصل في ظل ما فرضته جائحة  (، والذي يقع ضمن الفترة )موافق بشدة(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى ما وفرته منصة مدرستي من 

 كورونا من انقطاع بين كافة أعضاء املجتمع املدرس ي. 

البريد  طريق  عن  التواصل  عملية  نظامها  في  املدمجة  املختلفة  األدوات  توفر  حيث  واالتصال  التواصل  عملية  التعليمية  املنصات  تسهل  حيث 

 (.Thomson ,2010  ومنتديات النقاش ولوحات اإلعالنات واملدونات ) اإللكتروني

( املالكي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  أخرى م2020وتتفق  جهة  ومن  الخبرات،  وتبادل  املناقشة  وتفعيل  التواصل  في  املنصات  دور  على  أكدت  التي   )

التعليم   بيئة  بالنزاهة في  العبارة )االلتزام  املعلمين   اإللكترونيحصلت  العبارات حسب استجابات  بين  العاشر من  الشخصية( على  الغش وانتحال  بمنع 

(، والذي يقع ضمن التدريج )موافق(. وتفسر الباحثة هذه النتيجة بالصعوبات التي واجهها املعلمون في  3.09واملعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهم )

 ا اإلناث حيث ال تدعم املنصة بصمة العين أو ما شابه ليتأكد املعلم من هوية الطالب.وخصوصً  اإللكترونيتطبيق معايير النزاهة في بيئات التعلم 

ور منصة مدرستي في تعزيز القيم واملسؤوليات املهنية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في املرحلة االبتدائية في كما يتضح من الجدول بأن د

( العام  متوسطه  بلغ  والذي  )موافق(  املستوى  ضمن  كان  عام  بشكل  تبوك  نواياهم 3.21مدينة  على  املعلمون  أكد  حيث  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   .)

بالنظر إلى تجاربهم وتصوراتهم أثناء جائحة كورونا على الرغم من تفضيلهم التعليم التقليدي إال إن الحاجة باتت    اإللكترونيليم  املستقبلية في تبني التع

 املختلفة. اإللكترونيملحة للتكيف مع طرق التدريس الجديدة وفرص التعلم 

رقم 

 العبارة 

افق   العبارة  غير مو

 بشدة

افق  افق غير مو افق  مو املتوسط  بشدةمو

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة  املو

 الترتيب 

 % ت % ت % ت % ت

املجتمع  7 أعضاء  مع  اإللكتروني  التواصل 

التربوي، املشرف(   القائد  )املعلمين،  املدرس ي 

 والتواصل اإللكتروني مع أولياء األمور

موافق   0.64 3.28 % 37.30 72 % 54.40 105 % 7.30 14 % 1.00 2

 بشدة 

1 

االعتزاز  3 تدعم  تعليمية  أنشطة  توظيف 

 بالهوية الوطنية السعودية.

موافق   0.66 3.26 % 36.30 70 % 54.90 106 % 7.30 14 % 1.60 3

 بشدة 

2 

تعليمية  2 ومواقف  ونشاطات  خبرات  تقديم 

التعلم   بيئة  في  اإلسالمية  القيم  تعزز 

 اإللكتروني. 

 3 موافق  0.67 3.24 % 35.20 68 % 54.90 106 % 8.30 16 % 1.60 3

قد   8 التي  البشرية  املعوقات  على  التعرف 

عدم   مثل  املنصة  لهذه  املستخدمين  تواجه 

 وجود خبرة في استخدام املنصات التعليمية. 

 4 موافق  0.62 3.24 % 33.20 64 % 59.10 114 % 6.70 13 % 1.00 2

قد   10 التي  املعنوية  املعوقات  على  التعرف 

مثل تواجه   املنصة  لهذه  املستخدمين 

 االتجاهات السلبية نحو التعليم اإللكتروني. 

 5 موافق  0.64 3.24 % 34.20 66 % 56.50 109 % 8.30 16 % 1.00 2

واللوائح   1 السياسات  عليه  نصت  ما  تفعيل 

في   السعودية  العربية  اململكة  في  التعليمية 

 بيئة التعلم اإللكتروني. 

 6 موافق  0.62 3.23 % 33.70 65 % 56.00 108 % 10.40 20 % 0.00 0

التعليم   6 نحو  إيجابية  اتجاهات  تبني 

 اإللكتروني

 7 موافق  0.65 3.23 % 34.70 67 % 54.40 105 % 10.40 20 % 0.50 1

التي قد تواجه   9 املادية  التعرف على املعوقات 

ضعف  مثل  املنصة  لهذه  املستخدمين 

 شبكات االتصال واألعطال التقنية. 

 8 موافق  0.67 3.19 % 32.10 62 % 56.50 109 % 9.80 19 % 1.60 3

املتعلقة بالثقافة   5 فهم القضايا واملسؤوليات 

 الرقمية.

 9 موافق  0.67 3.11 % 27.50 53 % 57.50 111 % 14.00 27 % 1.00 2

اإللكتروني   4 التعليم  بيئة  في  بالنزاهة  االلتزام 

 بمنع الغش وانتحال الشخصية. 

 10 موافق  0.8 3.09 % 32.10 62 % 48.70 94 % 15.00 29 % 4.10 8

افق 0.51 3.14 املتوسط العام للمحور   مو
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في تعزيز التطوير املنهي    السؤال الرابع:.  4.3 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة عن دور منصة مدرستي 

ا للمتغيرات اآلتية: )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية في مجال التعليم 
ً

 (؟" اإللكترونيوفق

للعينات املستقلة، باإلضافة إلى اختبار تحليل التباين األحادي إليجاد الفروق اإلحصائية بين  لإلجابة على السؤال الرابع تم استخدام اختبار ت  

 استجابات املعلمين واملعلمات في محاور االستبانة تعزى ملتغيرات الدراسة حسب اآلتي: 

 الفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات وفق متغير النوع االجتماعي: •

( الجدول  املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز (  9يبين  الفروق بين استجابات  املستقلة، إليجاد داللة  للعينات  اختبار ت  نتائج 

 التطوير املنهي )املعرفة املهنية، املمارسة املهنية، القيم واملسؤوليات املهنية(، وفق متغير النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(. 

 ات املستقلة الستجابات املعلمين واملعلمات في املحاور وفق متغير النوع(: اختبار ت للعين 9جدول )

النوع   املحور 

 االجتماعي 

االنحراف   املتوسط  عدد العينة 

 املعياري 

درجات   قيمة )ت(

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

 *0.009 191 2.633 0.56 3.05 101 ذكر األول 

 0.43 3.24 92 أنثى 

 0.143 191 1.471 0.54 3.06 101 ذكر الثاني

 0.50 3.17 92 أنثى 

 *0.015 191 2.458 0.58 3.12 101 ذكر الثالث

 0.48 3.31 92 أنثى 

 ( أو أقل منه.0.05* دال عند مستوى الداللة )

استجابات املعلمين واملعلمات حول دور  ( أو أقل منه بين 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9يتضح من الجدول )

( أو أقل  0.05منصة مدرستي في تعزيز املمارسة املهنية، وفق متغير النوع االجتماعي. بينما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عزيز القيم واملسؤوليات املهنية لصالح اإلناث. وتعزو الباحثة منه بين استجابات املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية وت

التعليم   نحو  املعلمات  لدى  اإليجابية  االتجاهات  إلى  النتيجة  توظيًف   اإللكترونيهذه  أكثر  يجعلهن  واستخدامً مما  املالكي ا  دراسة  أكدته  ما  وهذا  له  ا 

ملتغير  لذوي اإلعاقة الفكرية تعزى  اإللكترونيإحصائية في تقديرات املعلمين نحو توظيف التعليم ( حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة م2020)

ة، اإللكترونيا للمنصات التعليمية  في أن املعلمات أكثر استخدامً   ،(م2021ا مع دراسة مارتينيز وآخرون )تتفق هذه النتيجة أيضً   الجنس لصالح اإلناث.

( والتي أشارت إلى أن لدى املعلمين الذكور تجارب إيجابية أكثر من توقعاتهم  م 2020( ودراسة فان وآخرون )م2020ون )وتختلف مع دراسة بورتيلو وآخر 

 مقارنة باملعلمات فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التدريس. 

 الدقيق: الفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات وفق متغير التخصص  •

( نتائج اختبار تحليل التباين، إليجاد داللة الفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز التطوير  10يبين الجدول )

إعاقة تعلم،  )صعوبات  الدقيق  التخصص  متغير  وفق  املهنية(،  واملسؤوليات  القيم  املهنية،  املمارسة  املهنية،  )املعرفة  سمعية،   املنهي  إعاقة  عقلية، 

 توحد، إعاقة بصرية(. 

 التخصص الدقيق (: اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات املعلمين واملعلمات في املحاور وفق متغير 10جدول )

مجموع   مصدر التباين املحور 

 املربعات 

 القيمة االحتمالية قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية 

 1.530 0.391 4 1.564 املجموعات بين  األول 
 

 

0.195 
 

 
 0.256 188 48.052 داخل املجموعات 

 - 192 49.616 املجموع 

 0.068 3.588 0.919 4 3.675 بين املجموعات  الثاني

 0.256 188 48.144 داخل املجموعات 

 - 192 51.818 املجموع 

 0.069 2.218 0.633 4 2.530 بين املجموعات  الثالث

 0.285 188 53.612 داخل املجموعات 

 - 192 56.143 املجموع 

 ( أو أقل منه.0.05* دال عند مستوى الداللة )

( أو أقل منه بين استجابات املعلمين واملعلمات حول  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )10يتضح من الجدول )

تعزيز التطوير املنهي )املعرفة املهنية، املمارسة املهنية، القيم واملسؤوليات املهنية( وفق متغير التخصص الدقيق )صعوبات تعلم، دور منصة مدرستي في  

 إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، توحد، إعاقة بصرية(.
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ليم ذوي االحتياجات الخاصة في ظل جائحة  ويمكن عزو ذلك إلى أن كافة املعلمين في جميع التخصصات يلمسون أهمية توظيف التكنولوجيا في تع

نتيجة كورونا؛ وأجبروا على التدريس من خالل منصة مدرستي األمر الذي يجعل وجهات نظرهم في دور هذه املنصة متقاربة بشكل كبير، وتتفق هذه ال

 . الدقيق ة تعزى ملتغير التخصصاإللكترونيت ( التي أكدت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام املنصام2017مع دراسة العنزي )

 الفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات وفق متغير سنوات الخبرة:  •

( الجدول  )أقل من  11يبين  الخبرة  متغير سنوات  وفق  واملعلمات  املعلمين  بين استجابات  الفروق  داللة  التباين، إليجاد  تحليل  اختبار  نتائج   )5 

 سنوات فأعلى(.   10سنوات، من   10إلى أقل من  5سنوات، من 

 ر سنوات الخبرة(: اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات املعلمين واملعلمات في املحاور وفق متغي11جدول )

  

 

 

 

 

 

 

 ( أو أقل منه. 0.05* دال عند مستوى الداللة )

( الجدول  )(  11يتضح من  الداللة  املعلمين واملعلمات حول دور  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين استجابات  أقل منه  أو   )

الخت املرافق  البعدية  املقارنات  اختبار  استخدام  تم  الفرق  اتجاه  ولتحديد  الخبرة؛  لسنوات  تعزى  املهنية  املعرفة  تعزيز  في  مدرستي  تحليل منصة  بار 

 ( نتائج اختبار شيفيه لتحديد الفروق البعدية بين استجابات املعلمين واملعلمات وفق متغير سنوات الخبرة. 13ويبين الجدول )التباين )شيفيه(، 

 الخبرة(: اختبار شيفيه لتحديد الفروق البعدية بين استجابات املعلمين واملعلمات في دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية وفق متغير 12جدول )
 فرق املتوسط املتوسط العدد  سنوات الخبرة

 سنوات فأعلى 10من  سنوات 10إلى أقل من  5 سنوات  5أقل من 

 0.024 *0.249 - 3.26 40 سنوات  5أقل من 

 *0.225 - *0.249 3.01 85 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 - *0.225 0.024 3.24 68 سنوات فأعلى 10من 

 ( أو أقل منه. 0.05مستوى الداللة )* دال عند 

( الجدول  إحصائيً 12يتضح من  دالة  الخبرة  فئات سنوات  بين متوسطات  الفرق  بأن  )أقل من  (  بين  ومن    5ا  أقل من    5سنوات،  إلى    10سنوات 

بين )من   أقل من    5سنوات(، كما يتضح وجود فرق دال كذلك  إلى  الفئة )سنوات فأعلى(،    10سنوات، ومن    10سنوات  أقل من    5من  لصالح    10إلى 

بش(سنوات واطالعهم  األكاديمي  اإلعداد  في مرحلة  تعلموه  ما  توظيف  إلى  تدفعهم  والتي  املعلمين،  خبرات  إلى حداثة  النتيجة  الباحثة هذه  وتعزو  كل ، 

أكبر في حياتهم اليومية والعملية مما يجعلهم يميلون لذلك أكثر مستمر على التكنولوجيا أكثر من األجيال القديمة وتفاعلهم معها واستخدامها بشكل  

ا أن خبرتهم التقنية ليست ( حيث يشعر املعلمون األكبر سنً م2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بورتيلو وآخرون )  من املعلمين ذوي الخبرات األكثر.

 جيدة. 

 :اإللكترونيالفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات وفق متغير الدورات في التعليم  •

( نتائج اختبار ت للعينات املستقلة، إليجاد داللة الفروق بين استجابات املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز 13يبين الجدول )

 )نعم، ال(. اإللكترونيهنية، القيم واملسؤوليات املهنية(، وفق متغير االلتحاق بدورات في مجال التعليم التطوير املنهي )املعرفة املهنية، املمارسة امل

 (: اختبار ت للعينات املستقلة الستجابات املعلمين واملعلمات في املحاور وفق متغير الدورات13جدول )
عدد  الدورات  املحور 

 العينة

 القيمة االحتمالية  درجات الحرية  قيمة )ت(  االنحراف املعياري  املتوسط

 *0.040 191 2.068 0.52 3.17 167 نعم األول 

 0.39 2.95 26 ال

 0.144 191 1.466 0.54 3.13 167 نعم الثاني 

 0.36 2.97 26 ال

 0.435 191 0.783 0.56 3.22 167 نعم الثالث

 0.44 3.13 26 ال

 أقل منه. ( أو 0.05* دال عند مستوى الداللة )

القيمة   قيمة ف  متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املحور 

 االحتمالية 

 *0.006 5.308 1.313 2 2.626 بين املجموعات  األول 

 0.247 190 46.990 داخل املجموعات 

 - 192 49.616 املجموع

 0.061 2.834 0.751 2 1.501 بين املجموعات  الثاني 

 0.265 190 50.317 داخل املجموعات 

 - 192 51.818 املجموع

 0.306 1.193 0.348 2 0.696 بين املجموعات  الثالث

 0.292 190 55.466 داخل املجموعات 

 - 192 56.143 املجموع



اني                                                                                           املنهي في ظل األزمات كجائحة كورونا من وجهة نظر معلمي التربية الخاصةدور منصة مدرستي في تعزيز التطوير     منال العمر

  34-18، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
32 

 

( أو أقل منه بين استجابات املعلمين واملعلمات حول  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )13يتضح من الجدول )

. بينما يوجد فرق اإللكترونيدور منصة مدرستي في تعزيز التطوير املنهي املمارسة املهنية والقيم واملسؤوليات املهنية وفق متغير الدورات في مجال التعليم 

. وتفسر الباحثة هذه النتيجة اإللكترونيبين االستجابات في دور املنصة في تعزيز املعرفة املهنية لصالح املعلمين واملعلمات امللتحقين بدورات في التعليم  

كبير في زيادة معرفة املعلم وتطوير مهاراته في مجال التعليم بأن لب العملية التعليمية وتطويرها هو حضور الورشات والدورات التدريبية ملا لها من أثر  

إملامً اإللكتروني أكثر  ا بمهارات الحاسب اآللي وأكثر قدرة على استخدامه بشكل جيد واالستفادة منه في ، لذلك فإن املعلمين الذين تلقوا برامج تدريبية 

 اإللكتروني ( التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في توظيف التعليم  م2020العملية التعليمية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة املالكي )

 لذوي اإلعاقة الفكرية لصالح املعلمين الذين تلقوا دورات في مجال الحاسب اآللي والتقنية. 

 ملخص النتائج: 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

ملحور دور منصة   • الحسابية  املتوسطات  في  جاءت  االبتدائية  املرحلة  في  الخاصة  التربية  نظر معلمي  املهنية من وجهة  املعرفة  تعزيز  في  مدرستي 

 (. 3.14مدينة تبوك بشكل عام كان ضمن املستوى )موافق( والذي بلغ متوسطه العام )

املهنية من وجهة نظر   • املمارسة  الحسابية ملحور دور منصة مدرستي في تعزيز  املتوسطات  االبتدائية في  جاءت  املرحلة  الخاصة في  التربية  معلمي 

 (. 3.11مدينة تبوك بشكل عام كان ضمن املستوى )موافق( والذي بلغ متوسطه العام )

املرحلة   • في  الخاصة  التربية  معلمي  نظر  وجهة  من  املهنية  واملسؤوليات  القيم  تعزيز  في  مدرستي  منصة  دور  ملحور  الحسابية  املتوسطات  جاءت 

 . (3.21في مدينة تبوك بشكل عام كان ضمن املستوى )موافق( والذي بلغ متوسطه العام ) االبتدائية

• ( الداللة  املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين استجابات  أقل منه  أو   )

بين النوع االجتماعي،  املهنية، وفق متغير  املمارسة  الداللة )تعزيز  بين  0.05ما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أقل منه  أو   )

 استجابات املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية وتعزيز القيم واملسؤوليات املهنية لصالح اإلناث. 

• ( الداللة  أو  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في (  بين استجابات  أقل منه 

قة عقلية، تعزيز التطوير املنهي )املعرفة املهنية، املمارسة املهنية، القيم واملسؤوليات املهنية( وفق متغير التخصص الدقيق )صعوبات تعلم، إعا

 إعاقة سمعية، توحد، إعاقة بصرية(. 

إ  • الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة  املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في 0.05حصائية عند مستوى  بين استجابات  أقل منه  أو   )

( 0.05)  تعزيز املمارسة املهنية والقيم واملسؤوليات املهنية وفق متغير سنوات الخبرة. بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

أقل ملعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في تعزيز املعرفة املهنية تعزى لسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة من )أو أقل منه بين استجابات ا 

 سنوات(. 5 من

• ( الداللة  املعلمين واملعلمات حول دور منصة مدرستي في 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين استجابات  أقل منه  أو   )

. بينما يوجد فرق بين االستجابات اإللكترونيتعزيز التطوير املنهي املمارسة املهنية والقيم واملسؤوليات املهنية وفق متغير الدورات في مجال التعليم 

 .اإللكترونيعلمين واملعلمات امللتحقين بدورات في التعليم في دور املنصة في تعزيز املعرفة املهنية لصالح امل

   :التوصيات

 بناًء على النتائج السابقة توص ي الباحثة بما يلي: 

 توظيف منصة مدرستي بشكل أفضل في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.  •

 ة. اإللكترونيعقد ورش عمل لتدريب املعلمين واملعلمات على االستخدام األمثل للمنصات التعليمية  •

 .اإللكترونيضرورة تضمين برامج إعداد املعلمين في كليات التربية بمهارات التعليم  •

 نوية كالترقيات. زيادة دافعية املعلمين للتعلم املستمر أثناء الخدمة بتقديم حوافز مادية كاملكافآت وحوافز مع •

 ة. اإللكترونيضرورة التقييم املستمر ملستوى إملام املعلمين واملعلمات ملهارات استخدام املنصات التعليمية  •

 سة.  ضرورة اإلبقاء على منصة مدرستي بعد زوال أزمة كورونا واالستفادة من الخدمات واألدوات التعليمية املتوفرة فيها في ظروف تعليق الدرا  •

 :املقترحات

 تقترح الباحثة إجراء دراسات حول: 

 دور منصة مدرستي في تطوير املهارات الرقمية لدى معلمي التعليم العام.  •

 دور املنصات الرقمية في تطوير املهارات الرقمية لدى منسوبي التعليم العالي.  •

 معوقات استخدام منصة مدرستي من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة. •
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 :لخصامل

م في تنمية الذكاء اللغوي لدى طلبة التعليم األساس ي )هدفت هذه  سهِّ
ُ
مارَسات التدريسية التي ت

ُ
راسة إلى التعرُّف على واقع امل ِّ

( من وجهة نظر  10 -5الد 

( من  تكونت  عشوائية  عينة  اختيار  تم  ُعمان.  سلطنة  في  العربية  اللغة  ي  الدر 213معلمِّ العام  من  السلطنة  محافظات  في  ومعلمة،  معلًما  اس ي ( 

2020/2021( اللغوي مكونة من  الذكاء  تنمية  في  م  سهِّ
ُ
ت التي  التدريسية  مارَسات 

ُ
امل لقياس  استبانة؛  الباحثان  تسع  36، وصمم  على  ( فقرة موزعة 

التابعة لكل  ا  التدريسية  مارَسات 
ُ
امل مااستراتيجيةستراتيجيات تدريسية تندرج تحتها فقرات 

ُ
امل أنَّ واقع  راسة  الدَّ نتائج  التدريسية من . أشارت  رَسات 

ا بين املعلمين في واقع استخدامهم ا 
ً
مارَسات التدريسية وجهة نظر معلمي اللغة العربية قد تراوح بين "كبير جًدا" و"كبير"، بينما لم ُتظهر النتائج فروق

ُ
مل

مارَس 
ُ
ات التدريسية من وجهة نظرهم تعزى ملتغير الخبرة  من وجهة نظرهم تعزى ملتغير النوع االجتماعي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في واقع امل

التدريسية ال  للُممارَسات  بينما كشفت عن وجود فروق في واقع استخدامهم  التدريسية    ستراتيجيةالتدريسية،  الخبرة  ملتغير  الذهني تعزى  العصف 

 سنة فأكثر(.  11ولصالح الخبرة التدريسية األعلى )

مارسات التدريسية: واقـع الكلمات املفتاحية
ُ
ي اللغة العربية.  ؛الذكاء اللغوي  ؛امل  معلمِّ

Abstract: 
This study aimed to identify the reality of teaching practices that contribute to the development of linguistic 
intelligence among basic education students (5-10) from the point of view of Arabic language teachers in the 
Sultanate of Oman. A random sample was selected consisting of (213) male and female teachers, from the 
governorates of the Sultanate from the academic year 2020/2021. The results of the study showed that the reality 
of teaching practices from the perspective of Arabic language teachers was between very large and large while 
there were no differences in the reality of teaching practices from the perspective of Arabic language teachers 
due to the gender variable. The results also showed that there were no differences in the reality of teaching 
practices from the viewpoint of Arabic language teachers which is due to the variable of teaching experience while 
it revealed that there are differences in the reality of their use of the teaching practices of the brainstorming 
strategy due to the variable of teaching experience and in favor of the higher teaching experience 11 years and 
more.   

Keywords: reality; teaching practices; linguistic intelligence; Arabic language teachers. 
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 قدمةامل .1

   تعد 
ُ
ي   مارسات التدريسية امل ، االستماع  بمهارات اللغة العربية وهي:   الرتباطها ،  اللغة العربية خاصة من أهم العوامل التي تؤثر في تحصيل الطلبة لدى معلمِّ

 اللغوي مستمًعا إذ يبدأ الفرد مراحل تطورُه  ،  Yogia Prihartini & Wahyudi,2018))  والتي تشكل منظومة لغوية متداخلة متكاملة ،  الكتابة،  القراءة ،  التحدث 

 ثم م
ً
تساعد املعلم على توفير املهارات التعليمية للطلبة في  على ذلك  وبناءً  ؛نشطة القرائية والكتابيةوبالتالي فالحصيلة اللغوية تسهم في تطوير األ، اتحدث

الة التدريسيةمن خالل املمارسات ، وتنمية الذكاء اللغوي   وتطوير، كما تسهم في إثراء الحصيلة اللغوية، الغرفة الصفية  (.  2013، )الحوسنية الفع 

 طبيعية   ه استجابةألن    ؛كما ال يمكن أن يحدث الكالم بدون االستماع،  يمكن الفصل بينهما  ال  فالعالقة بين القراءة والكتابة تكاملية   اخرى ومن جهة  

اللغة األخرى. كما تضيف عمًق   فالكتابة ،  لالستماع التلميذ وتكامله  اوإثراًء وتنوعً   ا مستودع مهارات  إدراك   ؛لنمو وتكامل شخصية  املعلمين  لذلك على 

العربية اللغة  مهارات  في  التكامل  املناسبة،  حقيقة  التعليمية  واألنشطة  املمارسات  استخدام  خالل  اللغوية  ؛من  املهارات  ؛ 2012،  )االحمدي   .إلثراء 

   (.2011، البصيص

التي تثري ،  من خالل املمارسات التدريسية املتنوعة،  الذكاء اللغوي من أكثر املفاهيم السيكولوجية املرتبطة باملهارات اللغوية  عد  ومن جانب آخر يُ 

ه    يراه  من فمنهم ، الذكاء اللغوي. في حين اختلف الباحثون في تعريف الذكاء اللغوي  وبالتالي تؤدي إلى تنمية، الحصيلة اللغوية ، ايراُه مكتسبً  وراثة ومنهم بأن 

اتساعً  أكثر  الذكاء  املتعددة واعتبر  الذكاءات  أن جاء جاردنر بنظرية  العقلية في Howard,1993)  حيث أشارة،  ا ومرونإلى  القدرات  الذكاء: هو  أن  إلى   )

ألنشطة   متها تعبيرًياللتعبير عن األفكار ونقل املعلومات وتوظيف الخبرات وترج واستخدام اللغة، والتخطيط واالستنتاج وحل املشكالت، التفكير املجرد

 القراءة والكتابة. 

، ة للنجاح في كافة املراحل الدراسيةمهارات لغوية أساسي وهذه  الذكاء اللغوي في معالجة جوانب الضعف القرائي والكتابي لدى التلميذ م سهِّ كما يُ 

القراءة. بينما القراءة تشترك  ذلك أن الكتابة مستودع تصب فيه عملية، كونهما عمليتان مترابطتان متكاملتان،  ووجهان لعملة واحدة هي اللغة واملعرفة

 (. 2016، ؛ املقدادي 2015، )الهاشمي ومحارمة ودمج خبرات املوروث اللغوي ، فيها جوانب تفسير الرموز اللفظية املكتوبة

توظيف التلميذ للموروث اللغوي حيث يسهم في  وبين ، عالقة بين الذكاء اللغوي كونه قدرات معالجة لغوية ومهارات تفكير وتذكر واستنتاج وهناك

واال  املناسبة  التدريسية  املمارسات  خالل  من  اللغوية  حصيلته  لتطوير ،  املتنوعة  ستراتيجياتإثراء  تؤدي  التحصيل    وبالتالي  وتحسين  اللغوي  الذكاء 

  (.2011، األكاديمي للطلبة )القاض ي والدليمي

الدر  اللغوي ا وأكدت  الذكاء  تنمية  في  التدريسية  املمارسات  أثر  التربوية  اللغوية،  سات  األدوار،  كاأللعاب  وأساليب  ،  الدرامية واألنشطة  ،  وتمثيل 

اإلمالئية،  يري التحر   التعبير وآخرون)  كدراسة،  والسمعية  املرئية  لتكنولوجياا ووسائل  ،  واألنشطة  عبدالصمد2019،  الربيعي  ، يئالسامرا   ،2017،  ؛ 

وقدرة الطلبة على التعبير ،  كاملشاركة في اإلذاعة املدرسية،  (. ومن هذا املنطلق نجد أن الكثير من األنشطة اللغويةGAO,2014  ؛ 2015،  حسن  ؛ 2016

ها    ،املتسقة مع الذكاء اللغوي   ستراتيجياتمن أكثر اال ،  الشفهي والكتابي بطالقة؛ والخيال القصص ي ، عفيفي وناصر)  اتخاطب العقل والوجدان معً ألن 

2015  .) 

  استراتيجيات و واإلبداع في ممارسات    التطويرمن خالل  ،  لدورُه البارز في تطوير العملية التعليمية،  في املنظومة التعليمية  اأساسيً   اركنً   املعلم   وُيعد

لتحفيز املتنوعة؛  واالبتكار  التعليم  التجديد  على  التحصيل    وتطوير،  الطلبة  لتحسين  باإلضافة  الدراس ي؛  تحصيلهم  تحسين  في  وأثرُه  اللغوي  الذكاء 

سهمان في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبةفالوارثة والبيئة املحيطة    (. ومن جهة أخرى 2015،  )اليامي  األكاديمي للطلبة
ُ
تطوره بالتفاعل   الرتباط  ا نظرً ،  ت

 (. Dickinson,1994) والتواصل مع األخرين

ها    كما،  كونها منظومة لغوية متداخلة متكاملة،  االستماع والتحدث والقراءة والكتابة:  باإلضافة لتأثرُه بمهارات اللغة العربية وسيلة يحقق فيها  أن 

بُه التحدث الثقة واالطمئنان من خالل التواصل االجتماعي،  التلميذ ذاته وُيبرز قدراتُه ومهاراتُه الشخصية  يكسِّ
ُ
فهو نشاط فكري  ،  ويوضح فكرُه؛ حيث

 (. 2011، اجتماعي؛ لإلقناع والتأثير في األخرين )عبد العزيز

 مشكلة الدراسة  .1.1

كدراسة  ،  من خالل املمارسات واألنشطة التدريسية املناسبة ،  العملية التعليمية   التي ركزت على دور املعلم في تطوير راسات والبحوث  بالرغم من كثرة الد  

(Ahnone & Kinnunen,2015 2017،  ؛ ربايعة  ) ه  في هذا الجانب؛ ومما يؤكد ذلك دراسة    والتأهيل مازال املعلم يعاني من نقص التدريب    إال أن 
ً

)كريشان  من    كال

والتأهيل والتدريب في برامج  ،  ( بضرورة االهتمام باملعلم من حيث مهاراته الشخصية واملعرفية واملهنية 2020،  واالنصاري واملقاطي   ؛ 2020،  والشناق والرواد وصالح 

   استراتيجيات وبناء  ،  لتحسين ممارساتهم التدريسية   ؛ متخصصة 
ُ
 مارسات اإليجابية لدى املعلمين. تدعم امل

 ومن هذه  
ُ
  ستراتيجيات باإلضافة ال ،  عن الصور   والتحدث ،  املحادثة وحصص املشاهدة و   ، والقصة القصيرة   ، سائل السمعية واملرئية الو   مارسات التدريسية: امل

لي   ، السرد القصص ي والعصف الذهني    استراتيجيةو ،  املسرحية   استراتيجية و ،  وأسلوب الوصف ،  الحوار واملناقشة   استراتيجية و ،  والتعلم التعاوني ،  والتعلم التخي 

 ،  الكتابة اإلبداعية   استراتيجية و ،  الخطابة واإللقاء 
ُ
الذكاء    التي تنعكس بدورها على تنمية   ، يلة اللغوية ص تؤدي إلى إثراء الح مارسات التدريسية بدورها  كل هذه امل

   ا الطلبة مؤكًد لدى    اللغوي 
ً

 . ( Mikeska et al, 2017  ؛ 2017  ، العيدي   ؛ kekana&Gaigher,2018 ؛ Saglam& Engin,2018؛ 2019،  إبراهيم )،  من دراسة   ذلك كال
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 باإلبداع وضعف االهتمام ، املمارسات واألنشطة السلبية في الغرفة الصفية، من خالل العمل في امليدان التربوي  الباحثانومن جهة أخرى الحظت 

للطلبة في كافة املراحل  املستوى التحصيليتدني  تنعكس علىمما ، لدى الطلبة الذكاء اللغوي  التي بدورها تؤدي إلى ضعف، وقلة الثروة اللغوية ،والتفوق 

 حيث جاءت الدراسات السابقة مؤكدة ذلك كدراسة  ،  الدراسية
ً

،  ؛ سكروغانم 2015حسن؛ 2016،  ؛  السامرائي2018،  ؛ جعفر2020،  من )الزهراني  كال

  املمارساتبأن     في حين أشارت ،  وتدني التحصيل الدراس ي للطلبة،  وبطئ التعلم ،  والتي أثبتت ضعف الذكاء اللغوي   ( Rahimi & Sadighi & Hussein  2011؛  2011

م في تطوير،  وتنمي سرعة التعلم والبديهية ،  اإليجابية تثري الحصيلة اللغوية  سهِّ
ُ
وتقدم املستوى  كما تسهم في تكوين الشخصية املتوازنة وتحسين  ،  الذكاء اللغوي   وت

  األكاديمي للطلبة. 

 ِّ
الد  أن معظم  املالحظ   ومن 

ُ
امل تناولت  التي  العمانية  اللغوي  راسات  واألداء  االتصال  مهارات  في  كانت  اللغوي  الذكاء  تنمية  في  التدريسية  مارسات 

ِّ ، الشفهي
ومدى اختالف أشكال الحوار الصفي؛  ، الحلقة الثانية( في أشكال الحوار الصفي ملعلمي العلوم في 2014، ؛ الشيدي 2016، الشقص ي)راسة كد 

 ِّ
راسة العمانية الوحيدة املتوفرة في الذكاء اللغوي في اللغة ومستوى أداء األساتذة في الكليات اإلنسانية ملهارات االتصال اللغوي الشفهي الالزمة لهم. أما الد 

رات الذكاء اللغوي في األنشطة اللغوية املوجودة في دروس القراءة في كتاب اللغة العربية  ( والتي اهتمت بقياس مؤش2018)كانت دراسة الشيباني  ،  العربية 

 للصف السابع.

  ( في وثيقة مناهج اللغة العربية للصفوف من 2018ويتوافق مع ما أشارت له وزارة التربية )، إضافة للدراسات العمانية كما أن الدراسة الحالية تعدُّ 

فقد ارتأت ،  املمارسات التدريسية الفعالة  من خالل تطوير،  اس ي؛ إلى أهمية مفهوم الذكاء اللغوي وضرورة تنميته لدى الطلبة( من التعليم األس1-10)

ي اللغة العربية في  هذه الدراسة الكشف عن واقع املمارسات التدريسية  من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:  سلطنة ُعمانمن وجهة نظر معلمِّ

 أسئلة الدراسة .2.1

ِّ  سعت
 لإلجابة عن األسئلة اآلتية: راسةهذه الد 

 استخدام  ما واقع   •
ُ
 امل

ُ
ي اللغة العربية من وجهة نظر معلمِّ (  10-5) التعليم األساس ي  لدى طلبةم في تنمية الذكاء اللغوي  سهِّ مارسات التدريسية التي ت

 ؟ سلطنة ُعمانفي 

   (α≤    0.05)  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل توجد •
ُ
 في امل

ُ
التعليم األساس ي    لدى طلبةسهم في تنمية الذكاء اللغوي  مارسات التدريسية التي ت

 معلم/ معلمة(؟ ) االجتماعيالنوع  تعزى ملتغير، سلطنة ُعماني اللغة العربية في ( من وجهة نظر معلمِّ 10 -5)

سهم في تنمية الذكاء اللغوي لدى طلبة التعليم األساس ي  α≤    0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •
ُ
مارسات التدريسية التي ت

ُ
( في امل

ي اللغة العربية في سلطنة ُعمان، تعزى ملتغير الخبرة التدريسية )10 -5)  سنة فأكثر(؟   11، سنة 10 -1( من وجهة نظر معلمِّ

 أهداف الدراسة  .3.1

 ِّ
 راسة الحالية إلى اآلتي: تهدف هذه الد 

 الكشف عن   •
ُ
يمل  التدريسيةسترتيجيات  واال   مارساتامل م   اللغة العربية  علمِّ سهِّ

ُ
( في  10  -5التعليم األساس ي )  طلبةلدى  في تنمية الذكاء اللغوي    التي ت

 .سلطنة ُعمان

ف   •  التعرُّ
ُ
م    ي اللغة العربيةملعلمِّ   مارسات التدريسيةعلى واقع امل سهِّ

ُ
 .سلطنة ُعمان( في  10  -5طلبة التعليم األساس ي )لدى  في تنمية الذكاء اللغوي  التي ت

التدريسية،  أثر كل من متغيرات  عن   الكشف •    والنوع االجتماعي،  الخبرة 
ُ
امل ملعلمِّ على واقع  التدريسية  العربيةمارسات  اللغة     ي 

ُ
ت تنمية في    سهمِّ التي 

 .سلطنة ُعمان( في 10 -5التعليم األساس ي )دى طلبة الذكاء اللغوي ل

 أهمية الدراسة .4.1

 ِّ
 راسة في اآلتي: يؤمل أن تفيد نتائج هذه الد 

 
ً

  :: األهمية النظريةأول

راسة املجال أمام الباحثين إلجراء املزيد م • ِّ
راسات  من املؤمل أن هذه الدراسة ستسهم في في إثراء ساحة البحث التربوي؛ مما قد تفتح هذه الد  ِّ

ن الد 

مارسات التدريسية اإليجابية في مراحل ومواد دراسية أخرى. 
ُ
 حول تطوير الذكاء اللغوي وتنميته من خالل امل

 :عمليةا: األهمية الثانيً 

  من املؤمل أن هذه الدراسة ستصلت  •
ُ
الة   التدريسية ستراتيجياتواال  اتمارَس الضوء على امل ي اللغة العربيةالفع  التي تسهم في تنمية  و  من قبل معلمِّ

اللغوي   )  لدى طلبةالذكاء  األساس ي  العربية  سلطنة ُعمان( في  10  -5التعليم  اللغة  أنها ستسهم في تزويد معلمي  مارسات  ، كما 
ُ
امل بأهم  ومشرفيها 

الة؛ ملا لها من دور في إثراء املخزون اللغوي وتطوير الذكاء اللغوي، وتحسين املستوى الدراس ي لدى الطلبة، إضافة إلى إمكانية نتائجها   التدريسية الفع 

مارسات التدريس
ُ
ية اإليجابية؛ من أجل مراعاتها بتضمينها مفهوم أن تفيد مخططي مناهج اللغة العربية في إعداد الدروس وتنويع أنماط التعلم وامل

 ِّ
مارسات التدريسية السلبية، والتغلب عليها من خالل التوصيات التي سُتختتم بها الد 

ُ
 راسة الحالية.الذكاء اللغوي، وأن تسهم في إعادة النظر في امل
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 حدود الدراسة .5.1

 ِّ
 راسة الحالية في اآلتي: تتمثل حدود الد 

 الحدود   •
ُ
 مارسات التدريسية ملعلمِّ املوضوعية: امل

ً
( من وجهة نظر  10-5التعليم األساس ي )  لدى طلبةفي تنمية الذكاء اللغوي    سهمِّ ي اللغة العربية التي ت

 . سلطنة ُعمانفي  ي اللغة العربيةمعلمِّ 

ي  :الحدود البشرية • العربية من    معلمِّ الداخلية وشمال محافظات بالسلطنة هي:    أربعفي  (  705والبالغ عددهم )  ( في التعليم األساس ي10  -5)اللغة 

 الشرقية وجنوب الباطنة والبريمي.

، شمال الشرقية،  : )الداخليةمن السلطنة هي  محافظات  أربعالتعليم األساس ي في    ن م  (10  –  5)الحدود املكانية: مدارس الحلقة الثانية واملستمرة   •

 البريمي(.  ،جنوب الباطنة

 م.  2020/2021الزمانية: الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس يالحدود  •

 مصطلحات الدراسة .6.1

اقــع  •   و
ُ
 : ات التدريسيةمارس  امل

ها    املمارسات التدريسية على  (3ص،  2016)  املقرن يعرف   ، التدريس  استراتيجياتومن بينها  ،  واألنشطة في الغرفة الصفية  والطرائقالسلوكيات  أن 

 وتقديمها للطالب في غرفة الصف لتحقيق وإنجاز لألهداف. ، التعليم التي يستخدمها املعلم في عرض محتوى املادة التعليميةووسائل 

املمارسات الفعلية والحقيقية التي تجري في املوقف التعليمي وامليدان املدرس ي بحسب آراء واقع املمارسات التدريسية بأنها:    اإجرائيً   الدراسة  هفوتعر  

التي يمارسها   الطرائق  وتتمثل في مجموعة من  ،  املعلمين ووجهة نظرهم  املباشرة  املباشرة وغير  املنظمة واملتسلسلة  التدريسية  والسلوكيات واألساليب 

الصفية الغرفة  داخل  العربية  اللغة  الخ،  معلمو  وجه  على  الطلبة  لدى  اللغوي  والذكاء  عام  بشكل  ومهاراتها  اللغة  جوانب  تنمية  والتي بهدف  صوص 

 ستستخرجها الباحثة من األدب التربوي وسيتم تمثيلها في أداة الدراسة. 

 :الذكاء اللغوي   •

فُه جاردن ه    وعرَّ إضافة إلى صياغة التراكيب    اوكتابيً   ا وتوظيفها شفويً ،  قدرة الفرد على استخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة لتحقيق أهداف معينة"بأن 

 (. 2011، )التونس ي اللغوية. وتعد منطقة بروكا بالنصف األيسر من الدماغ املسؤولة عن الذكاء اللغوي 

الطالقة اللغوية وامتالك  ،  قدرة الطلبة على توظيف اللغة بكفاءة وفاعلية وإدراك املعنى وانتقاء العبارات والكلمات وتركيبها  :بأنه  اوُيعرَّف إجرائيً  

 ويرتبط ذلك بمهارات التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. ، وسرعة البديهية وهو انعكاس للممارسات التدريسية أو األنشطة التي تقدم لهم 

 هاوإجراءات الدراسة منهجية .2

 منهج الدراسة .1.2

راسة، وقد تم اختيار هذا املنهج؛ نظًرا الهتمامه Descriptive Survey Researchتم استخدام املنهج الوصفي املسحي   ِّ
؛ الذي يتالءم وأهداف الد 

ظاهرة بوصف الواقع ومعطياته وصًفا دقيًقا، معبًرا عن خصائص الظاهرة من خالل التعبير الكمي الذي يعطي وصًفا رقمًيا يوضح مقدار حجم هذه ال

راسة الحالية  2015)الغندور،   ِّ
ي ومعلمات اللغة العربية   الباحثان  وظف(. وفي الد  مارسات التدريسية املستخدمة من قبل معلمِّ

ُ
هذا املنهج؛ للكشف عن امل

 في سلطنة ُعمان من وجهة نظرهم؛ لتنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة. 

 مجتمع الدراسة .2.2

ي اللغة العربية في مدارس الحلقة الثانية ) راسة من جميع معلمِّ ِّ
ن مجتمع الد  لوزارة  تعليمية تابعةمحافظات  أربع( من التعليم األساس ي في 10-5تكو 

 ( 1) الجدول (. ويوضح 2020( معلًما ومعلمة )وزارة التربية والتعليم، 705( والبالغ عددهم )2019/2020الدراس ي )التربية والتعليم في سلطنة ُعمان للعام 

راسة وفق متغيرات املحافظة  ِّ
 .والنوع االجتماعيتوزيع أفراد مجتمع الد 

راسة وفق متغيرات املحافظة والنوع الجتماعي  أفرادتوزيع (: 1) جدول   مجتمع الّدِ
 املجموع  النوع الجتماعي  املحافظة التعليمية 

 اإلناث  الذكور 

 121 57 64 شمال الشرقية 

 242 105 137 جنوب الباطنة 

 294 135 159 الداخلية 

 48 27 21 البريمي 

 705 324 381 املجموع 
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 عينة الدراسة .3.2

وضحة بياناتهم  
ً
راسة امل راسة بطريقة إلكترونية على جميع أفراد مجتمع الد  ( وقد استجاب على االستبانة بشكل صحيح  1)  بالجدول تم  توزيع أداة الد 

العربية من )213) ي اللغة  راسة، وقد  30، وقد بلغت نسبتهم  (10  -5( معلًما ومعلمة من معلمِّ هؤالء املعلمين في اللغة    اعتبر الباحثان% من مجتمع الد 

سرة  راسة وتم  اختيارهم بأسلوب العينة املي   (.2) جدول كما هو موضح في ال العربية أفراد عينة الد 

راسة وفق متغيرات املحافظة والنوع (: 2) جدول   الجتماعيتوزيع أفراد عينة الّدِ

 املجموع  النوع الجتماعي  املحافظة التعليمية 

 اإلناث  الذكور 

 37 17 20 شمال الشرقية 

 72 31 41 جنوب الباطنة 

 89 41 48 الداخلية 

 15 8 7 البريمي 

 213 97 116 املجموع 

 أداة الدراسة  .4.2
راسة ولإلجابة عن أسئلتها، واحتوت االستبانة على ثالثة متغيرات مستقلة    اعتمد الباحثان ِّ

راسة وذلك تحقيًقا ألهداف الد  ِّ
 للد 

ً
على االستبانة أداة

اال  لت 
ُّ
إلى ثالثة عشر محوًرا مث سمت 

ُ
والتي ق التابعة  املتغيرات  أما  التدريسية، واملحافظة،  النوع االجتماعي، والخبرة  اآلتية:    ستراتيجياتهي:  التدريسية 

الذهني،    استراتيجية) القصص ي،    استراتيجيةالعصف  واملناقشة،    استراتيجيةالسرد  التعاوني،   استراتيجيةالوصف،    استراتيجيةالحوار  التعلم 

اإلبداعية،    استراتيجيةاملسرحية،    استراتيجية واإللقاء،    استراتيجيةالكتابة  بالتخيل،    استراتيجيةالخطابة  الشفوي،   اتيجيةاستر التعلم  التعبير 

عب( وقامت الباحثة بإعداد وتصميم األداة وفًقا لإلجراءات اآلتية: استراتيجيةالتعبير التحريري،  استراتيجيةطرح األسئلة،  استراتيجية
 
علم بالل  الت 

 :التصميم األولي لالستبانة •

سه صمم الباحثان
ُ
مارَسات التدريسية التي ت

ُ
( من وجهة 10 -5م في تنمية الذكاء اللغوي لدى طلبة التعليم األساس ي )استبانة، للكشف عن واقع امل

مارَسات التدريسية وتنم
ُ
يتها للذكاء اللغوي  نظر معلمي اللغة العربية في سلطنة ُعمان. وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة في مجال امل

السامرائي،  2019)األتربي،   العزيز2016؛  عبد  البصيص،  2011،  ؛  والدليمي،  2011؛  القاض ي  وناصر،  2011؛  عفيفي  ؛ 8Mevey,200؛2011؛ 

Johnson,1992 ( فقرة 50تدريس اللغة العربية. وتم  إعداد االستبانة في صورتها األولية التي تكونت من ) طرائق ( باإلضافة إلى املختصين في مجال املناهج و

 (. 3) لجدول كما هو موضح في ا وزعت على ثالثة عشر محوًرا 

 محاورها الستبانة بصورتها األولية وفق (: 3) جدول 

 عدد الفقرات  الفقرات  محاور الستبانة م 

 4 4-1 العصف الذهني   استراتيجية األول 

 4 8-5 السرد القصص ي   استراتيجية الثاني

 4 12-9 الحوار واملناقشة   استراتيجية الثالث

 4 16-13 الوصف   استراتيجية الرابع

 4 20-17 التعلم التعاوني   استراتيجية الخامس

 4 26-24 املسرحية   استراتيجية السادس

 4 28-25 الكتابة اإلبداعية   استراتيجية السابع 

 4 32-29 الخطابة واإللقاء  استراتيجية الثامن

 4 36-33 التعلم بالتخيل   استراتيجية التاسع 

 3 39-37 التعبير الشفوي   استراتيجية العاشر 

 4 44-40 طرح األسئلة   استراتيجية الحادي عشر 

 3 47-45 التعبير التحريري   استراتيجية الثاني عشر 

 3 50-48 التعلم باللعب   استراتيجية الثالث عشر 

 
ُ
ِّ ثم ط
  طرائق في التربية ومناهج و  ه رت االستبانة بعد عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من حملة املاجستير والدكتورا و 

أربع محاور ال  العربية، وبناًء على ذلك تم حذف  اللغة  )  ستراتيجياتتدريس  ( فقرات؛ لتصل  10( فقرة، مع تعديل وإعادة صياغة )14تدريسية بمعدل 

( إلى  ذلك  بعد  اآلتية:  36االستبانة  التسعة  املحاور  الذهني،    استراتيجية( فقرة موزعة على  القصص ي،    استراتيجيةالعصف  الحوار    ةاستراتيجيالسرد 

التعاوني،    استراتيجيةالوصف،    استراتيجيةواملناقشة،   اإلبداعية،    استراتيجيةاملسرحية،    استراتيجية التعلم  واإللقاء،   استراتيجيةالكتابة  الخطابة 

ل.   استراتيجية خي   التعلم بالت 
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 وعدد فقرات كل محور النهائية وفق محاورها  الستبانة بصورته  :(4) جدول 

 عدد الفقرات  الفقرات  الستبانةمحاور  م 

 4 4-1 العصف الذهني   استراتيجية األول 

 4 8-5 السرد القصص ي   استراتيجية الثاني

 4 12-9 الحوار واملناقشة   استراتيجية الثالث

 4 16-13 الوصف   استراتيجية الرابع

 4 20-17 التعلم التعاوني   استراتيجية الخامس

 4 26-24 املسرحية   استراتيجية السادس

 4 28-25 الكتابة اإلبداعية   استراتيجية السابع 

 4 32-29 الخطابة واإللقاء  استراتيجية الثامن

 4 36-33 التعلم بالتخيل   استراتيجية التاسع 

  :معيار اإلجابة عن الستبانة •

( لكبيرة  5( بحيث تتراوح درجات املقياس بين الدرجة )Likertاملغلق لالستبانة، باعتماد السلم الخماس ي تبًعا ملقياس ليكرت )  الباحثان الشكلاعتمد  

 اآلتي: 5 الجدول ( لقليلة جًدا كما هو موضح في 1جًدا، والدرجة )

راسة (Likertتوزيع مقياس ليكرت (: 5) جدول   ( الخماس ي املوجه لعينة الِدّ

 بدرجة قليلة جًدا  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  كبيرة جًدا بدرجة 

5 4 3 2 1 

 اآلتي. 6 الجدول كما تم استخدام املعيار اآلتي للحكم على درجة املوافقة كما هو موضح في 

افقة عن كل عبارة من محاور الستبانة (:6) جدول   معيار الحكم على درجة املو

 بدرجة قليلة جًدا  بدرجة قليلة  بدرجة متوسطة  بدرجة كبيرة  بدرجة كبيرة جًدا  درجة الستجابة

 1.80-1.00 2.60-1.81 3.40-2.61 4.20-3.41 5.00 -4.21 مدى املتوسط 

 التحقق من صدق الستبانة •
  الخطوات التالية للتحقق من صدق االستبانة: الباحثان اتبع

 تم  التأكد من صدق االستبانة بطريقتين هما: الصدق الظاهري، وصدق االتساق الداخلي وفيما يلي توضيح هاتين الطريقتين: 

 الصدق الظاهري  •

املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية في  تم  التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على مجموعة من  

إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مالءمة الفقرات ملحاور  والتعليم؛ وجامعة الشرقية، وبعض املختصين في وزارة التربية ، جامعة السلطان قابوس، وجامعة نزوى 

وأي مالحظات أخرى من حيث التعديل أو اإلضافة أو الحذف، وفي ضوء املقترحات واملالحظات التي   االستبانة والوقوف على الدقة العلمية والصياغة اللغوية 

  اآلتي:  6  الجدول ويمكن إجمال أهم التعديالت على الفقرات في أبداها املحكمون، تم تعديل فقرات ومحاور االستبانة.  

 مالحظات املحكمين )التعديل(

 أجريت على الستبانة التعديالت التي (: 7) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصياغة اللغوية بعد التعديل  الصياغة اللغوية قبل التعديل رقم الفقرة 

 استراتيجية العصف الذهني 

احرص على جميع الطلبة الذين لديهم فكرة أن يحصلوا على تقدير   4

 بأفكارهم األصلية.  واعتراف خاص 

 األصيلة.أعطي الطلبة التقدير واالعتراف بأفكارهم 

 
 استراتيجية السرد القصص ي 

استخدام الطلبة ملكة الخيال لبناء قصة قريبة من الواقع بأحداثها   6

 وأشخاصها.

بأحداثها   الواقع  قريبة من  لبناء قصة  الطلبة الستخدام الخيال  أدعو 

 وأشخاصها.

 
 استراتيجية الحوار واملناقشة 

لتنمية   تحت إشراف وتوجيه املعلم. إتاحة حرية مناقشة اإلجابات للطلبة  12 املناقشة  موضوع  حول  آرائهم  إلبداء  للطلبة  الفرصة  أتيح 

 شخصيتهم بشكل متكامل 
 

 استراتيجية الوصف 

ــــتخدام   15 ــ ــ ـ ــ ــــف الطبيعة واألماكن واألحداث املرئية والتاريخية باسـ ــ ــ ـ ــ وصـ

 األلفاظ والتراكيب البالغية املعبرة واملقنعة.

ـــــــف   ــ ـ ــ ــــة لوصـ ــ ــــاس الطلبـ ــ ـــــة  أثير حمـ ــــداث املرئيـ ــ ــــاكن واألحـ ــ ــــة واألمـ ــ الطبيعـ

 والتاريخية باستخدام األلفاظ والتراكيب البالغية املعبرة.
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 صدق التساق الداخلي  •

( معلم ومعلمة بطريقة مقصودة؛ للتحقق من الصدق الداخلي 30للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ تم أخذ عينة استطالعية تكونت من )

  الجدول ( وتم  حساب معامل ارتباط فقرات كل محور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، كما هو موضح في Pearsonباستخدام معامل ارتباط بيرسون )

 اآلتي:  7

 معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية ملحورها (: 8) جدول 

 مستوى الدللة  الرتباط معامل   رقم الفقرة  التدريسية  ستراتيجيةال 

 **0.000 0.721 1 العصف الذهني   استراتيجية

2 0.788 0.000** 

3 0.561 0.000** 

4 0.387 0.018** 

 **0.000 0.810 5 السرد القصص ي   استراتيجية

6 0.849 0.000** 

7 0.568 0.000** 

8 0.773 0.000** 

 **0.000 0.882 9 الحوار واملناقشة   استراتيجية

10 0.910 0.000** 

11 0.801 0.000** 

12 0.755 0.000** 

 **0.000 0.907 13 الوصف   استراتيجية

14 0.863 0.000** 

15 0.933 0.000** 

16 0.876 0.000** 

 **0.000 0.848 17 التعلم التعاوني   استراتيجية

18 0.915 0.000** 

19 0.815 0.000** 

20 0.803 0.000** 

 **0.000 0.938 21 املسرحية   استراتيجية

22 0.904 0.000** 

23 0.938 0.000** 

24 0.901 0.000** 

 **0.000 0.925 25 الكتابة اإلبداعية   استراتيجية

26 0.934 0.000** 

27 0.904 0.000** 

28 0.914 0.000** 

 **0.000 0.879 29 الخطابة واإللقاء  استراتيجية

30 0.820 0.000** 

31 0.964 0.000** 

32 0.896 0.000** 

ل   استراتيجية  **0.000 0.910 33 التعلم بالتخي 

34 0.943 0.000** 

35 0.895 0.000** 

36 0.855 0.000** 

 (α≤  0.05** تعني أن  االرتباط دال  إحصائًيا عند مستوى الداللة )

مما يدل  على وجود عالقة   (α≤    0.05)( الواردة أعاله أن  جميع قيم االرتباط موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة،  8)  الجدول يتضح من نتائج  

 دالة بين درجة كل مفردة محور والدرجة الكلية لكل محور في األداة. 

نة في   اآلتي: 9 الجدول كما تم  حساب معامل ارتباط درجة كل محور فرعي بالدرجة الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كما هي مبي 

 محور بالدرجة الكلية لألداة كل قيم معامالت ارتباط درجة (:9) جدول 

 مستوى الدللة  معامل الرتباط  املحاور 

 0.006 0.446 العصف الذهني   استراتيجية

 0.055 0.455 السرد القصص ي   استراتيجية

 0.000 0.648 الحوار واملناقشة   استراتيجية

 0.005 0.450 الوصف   استراتيجية

 **0.002 0.494 التعلم التعاوني   استراتيجية

 0.000 0.583 املسرحية   استراتيجية

 **0.002 0.492 الكتابة اإلبداعية   استراتيجية

 **0.004 0.465 الخطابة واإللقاء  استراتيجية

 **0.002 0.498 التعلم بالتخيل   استراتيجية

 (α≤  0.05الداللة )** تعني أن  االرتباط دال  إحصائًيا عند مستوى 
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نتائج   الداللة  9)  الجدول يتضح من  االرتباط موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى  بأن  جميع قيم  أعاله   )(0.05    ≥α كما تراوحت قيم معامالت ،)

 لألداة. (، مما يدل  على وجود عالقة موجبة ومناسبة بين درجة كل محور والدرجة الكلية 0.446 -0.498االرتباط بين )

 ثبات أداة الدراسة .5.2

ي اللغة العربية للتعليم األساس ي )30ستطالعية تكونت من )تم  التأكد من ثبات االستبانة بأخذ عينة ا  ( في السلطنة،  10  -5( معلًما ومعلمة، من معلمِّ

   إلكترونًيا.إذ تم  أخذ العينة بالطريقة العشوائية امليسرة ملجموعة من املعلمين عن طريق توزيعها 

لحساب ثبات االستبانة، وتم حساب ثبات كل فقرة من فقرات االستبانة، ولالستبانة  Alpha Cronbach معادلة ألفا كرونباخ    استخدم الباحثان

 .ككل وثبات كل

 قيم معامل ألفا كرومباخ لكل فقرة من فقرات الستبانة (: 10) جدول 

معامل ألفا   فقرات الستبانة م 

 كرونباخ 

ثير موضوع ما وأدعو الطلبة إلى إنتاج عدد من األفكار والحلول ملشكالت معينة.  1
ُ
 0.861 أ

 0.857 أستدر الكلمات من الطلبة حول موضوع ما مثل كلمات لقصيدة تؤلف في الصف، أو أفكار حول مادة تدريسية.  2

تيح الفرصة لكل الطلبة للمشاركة باملوضوع املقترح دون   3
ُ
 0.867 . انتقاد أي فكرة أ

 0.865 أعطي الطلبة التقدير واالعتراف بأفكارهم األصيلة.  4

 0.855 أوفر القصص للطلبة وأتيح لهم الفرصة لقراءتها ومناقشتها في الصف.  5

 0.860 أدعو الطلبة الستخدام الخيال لبناء قصة قريبة من الواقع بأحداثها وأشخاصها.  6

 0.864 اإليماءات الصوتية والجسدية لجذب انتباه الطلبة. أستخدم   7

 0.869 أدعو الطلبة إلى االستماع للقصص الرقمية في تقنية البودكاستينج لزيادة حصيلتهم اللغوية.  8

ا وبناء ومثمًرا، لتنمية قدرات الطلبة املعرفية والذهنية.  9
ً
 0.857 أجعل الحوار هادف

 0.859 بطرح موضوع ومشاركتهم في الحوار والنقاش في الغرفة الصفية أثير تفكير الطلبة   10

 0.857 أتيح الفرصة للطلبة إلبداء آرائهم حول موضوع املناقشة لتنمية شخصيتهم بشكل متكامل.  11

 0.860 وتوجيه املعلم. أفسح املجال للطلبة للتفاعل الكالمي مع بعضهم، ومناقشة إجاباتهم تحت إشراف 12

 0.862 أوجه الطلبة لوصف أو ترجمة الصور الذهنية واملرئية بألفاظ وعبارات رمزية من خالل صياغة املفردات والتراكيب اللغوية.  13

 0.860 الطلبة لوصف موضوع من خالل الكتابة اإلبداعية، كوصف املشاعر الوجدانية والرحالت وغيرها.   أشجع  14

 0.858 الطبيعة واألماكن واألحداث املرئية والتاريخية باستخدام األلفاظ والتراكيب البالغية املعبرة. أثير حماس الطلبة لوصف   15

 0.860 أشجع الطلبة على استخدام التشبيه واملحسنات اللفظية في وصف القصائد الشعرية، والكتابات األدبية.  16

 0.860 تأدية األنشطة الجماعية وإنجاز املهمات الكتابية. أشجع الطلبة على التفاعل وتبادل الحوار واألفكار أثناء   17

 0.860 أوظف بعض مهارات صياغة األفكار وجمع املعلومات إلثراء املناقشات الجماعية.  18

 0.860 أتيح الفرصة للطلبة للتعبير عن آرائهم بحرية دون السخرية منهم للتغلب على مشاعر الخوف والخجل داخل الصف.  19

 0.859 أركز على ربط الخبرات من خالل الحوار الشفهي بين الطلبة وتبادل وجهات النظر لكسر الحواجز فيما بينهم  20

 0.857 أوزع األدوار على الطلبة لتقمص شخصية معينة.  21

 0.857 أدعو الطلبة لفهم طبيعة الشخصيات، وإظهار قدراتهم اللغوية والحركية واالجتماعية.  22

 0.856 ثقتهم بأنفسهم. أساهم في معالجة االنطواء والخجل من خالل تنمية مهارة التحدث واإللقاء وتنمية 23

 0.857 أركز على تنمية شخصية الطلبة وإذابة الفروق الفردية بينهم وتعويدهم على مواجهة الجمهور.  24

 0.857 بالخبرات السابقة. أذكر الطلبة باملعلومات لتوليد األفكار وتنظيمها ودمجها  25

 0.860 أشجع الطلبة على استخدام األلفاظ والتراكيب اللغوية املالئمة لإلجابة عن األسئلة وكتابة الرسائل واألخبار وغيرها.  26

 0.859 أركز على قدرات الطلبة القرائية والكتابية لزيادة الحصيلة اللغوية من املفردات والتراكيب اللغوية. 27

 0.859 أنمي قدرات الطلبة على جمع األفكار وكتابتها على الورق بشكل يفهمه القارئ، لتحسين كتاباتهم. 28

 0.858 أشجع الطلبة على املشاركة في املناسبات االجتماعية والسياسية عبر اإللقاء والتحدث في اإلذاعة املدرسية.  29

 0.860 صياغة الصور الجمالية والبالغية أثناء الحوار. أدعو الطلبة الستخدام مهاراتهم اللغوية، في   30

 0.861 أثير دافعية الطلبة على اإللقاء أمام الجمهور بجرأة وطالقة إلبراز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية. 31

نمي ثقة الطلبة بأنفسهم إلبراز قدراتهم وإيصال املعلومات واإلقناع والتأثير في اآلخرين.  32
ُ
 0.861 أ

 0.860 أثير حماس الطلبة للمشاركة الفاعلة بينهم حول موضوع معين في مكان هادئ.  33

 0.858 .أوفر وقت كافِّ ومالئم للتخيل الستدعاء الصور الذهنية والخيالية للموضوع  34

ل.  35  0.858 أركز على توجيه الطلبة خالل وقت التخي 

 0.863 موضوع التخيل في جو مؤثرات صوتية تالئم املوضوع.استخدم آلية تفريغ أذهان الطلبة والتفكير في  36

ها أعلى درجة  8وقد صنفت الفقرة ) 0.869) -0.855( املوضح أعاله بأن  معامل الثبات لفقرات االستبانة تراوحت بين )10)  الجدول نالحظ في   ( بأن 

ها أقل درجة ثبات، مما يدل  على أن  5ثبات، بينما صنفت الفقرة ) جميع فقرات االستبانة تتمتع بقيمة ثبات عالية، ويدل  ذلك على أن  أداة الدراسة ( بأن 

 تتمتع بدرجة ثبات عالية.
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 قيم ثبات محاور االستبانة، والثبات الكلي لالستبانة 11  الجدول لالستبانة ككل وثبات كل محور من محاورها ويوضح  كما تم حساب معامل الثبات  

 كاآلتي: 

 معامل ألفا كرونباخ وفق محاور الستبانة قيم (: 11) جدول 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  محاور الستبانة م 

 0.577 4 العصف الذهني   استراتيجية 1

 0.590 4 السرد القصص ي   استراتيجية 2

 0.533 4 الحوار واملناقشة   استراتيجية 3

 0.586 4 الوصف   استراتيجية 4

 0.567 4 التعلم التعاوني   استراتيجية 5

 0.556 4 املسرحية   استراتيجية 6

 0.575 4 الكتابة اإلبداعية   استراتيجية 7

 0.589 4 الخطابة واإللقاء  استراتيجية 8

 0.610 4 التعلم بالتخيل   استراتيجية 9

 0.863 36 الثبات الكلي  

في حين بلغ  (، 0.610 - 0.533االستبانة تتمتع بمعامالت ثبات جيدة حيث تراوحت قيم الثبات بين )( املوضح أعاله أن  محاور 11) الجدول يتضح من 

 ( وهي قيمة جيدة للحكم على ثباتها، وهذا يؤكد أن  االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات. 0.863معامل الثبات الكلي لالستبانة )

 متغيرات الدراسة  .6.2

راسة  ِّ
 الحالية عدة متغيرات تصنيفية على النحو اآلتي: تضمنت الد 

 النوع االجتماعي: وله فئتان )ذكور، إناث(. •

 سنة فأكثر(. 11سنة(، ) 10 -1) فئتين الخبرة التدريسية: وتضمنت  •

مارَسات التدريسية.   •
ُ
 امل

 الذكاء اللغوي. •

 النتائج ومناقشتها:عرض  .3

  ما: السؤال األول  . 1.3
ُ
اقع امل سِهم في تنمية الذكاء اللغوي مارس  و

ُ
ي اللغة  ( من وجهة نظر معلِم 10- 5التعليم األساس ي )  لدى طلبة ات التدريسية التي ت

 ؟ سلطنة ُعمانالعربية في 

   واالنحرافاتحساب املتوسطات الحسابية    هذا السؤال تم    عنلإلجابة  
ُ
م في تنمية الذكاء اللغوي  مارَس املعيارية لتقدير واقع امل سهِّ

ُ
ات التدريسية التي ت

طلبة )  لدى  األساس ي  نظر معلمِّ 10  - 5التعليم  العربية( من وجهة  اللغة  تبعً   ي  السلطنة  االستبانة  افي  تنازليً قد  ،  ملحاور  ترتيبا  املحاور   اا وفًق وتم  ترتيب 

 اآلتي: 12 الجدول ويتضح ذلك في ، وأخيًرا تم  حساب املتوسط العام للمحاور ، ملتوسطها الحسابي

اقع استخدام(: 12) جدول  افات املعيارية في و سِهم في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة   ستراتيجياتال  املتوسطات الحسابية والنحر
ُ
التدريسية ملعلِمي اللغة العربية التي ت

  امرتبة تنازليً 
ً
 ملحاور الستبانة اوفق

التدريسية ستراتيجياتال  املرتبة  املستوى  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 كبيرة جًدا  0.50 4.38 الحوار واملناقشة  1
التعاوني التعلم  2  كبيرة جًدا  0.53 4.27 
 كبيرة جًدا  0.61 4.22 الكتابة اإلبداعية  3

 كبيرة  0.63 4.14 الخطابة واإللقاء  4
 كبيرة  0.47 4.11 العصف الذهني  5

 كبيرة  0.67 4.11 املسرحية  6
 كبيرة  0.62 4.06 الوصف  7
 كبيرة  0.77 3.76 التعلم بالتخيل  8

 كبيرة  0.65 3.68 السرد القصص ي  9

 كبيرة  0.44 4.08  املتوسط العام 

   استخدام  تقديرات  واقعبأن     أعاله   (12)  الجدول نتائج    يتضح من 
ُ
معلمي    من وجهة نظر   ،التدريسية  ستراتيجياتالتابعة لال مارسات التدريسية  امل

 في التعليم األساس ي.  (10-5)من  العربيةاللغة 

اال  تدرجت  جًد بين    التدريسية  ستراتيجياتإذ  "الكبيرة  حسابي  الدرجة  بمتوسط  "الكبيرة"  والدرجة  احتلت  ،  (3.68  -   4.38)  بين   تراوحا"  حيث 

التعاوني باملرتبة الثانية    استراتيجيةتليها  ،  (500.)  انحرافها( و 4.38)  ومتوسطها "  ا وبدرجة "كبيرة جًد ،  الحوار واملناقشة املرتبة األولى  استراتيجية التعلم 
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الثالثة  استراتيجيةفي حين جاءت  ،  (0.53)( وانحرافها املعياري  4.27متوسطها )و ،  "ا "كبيرة جًد   وبدرجة " اكبيرة جًد وبدرجة "،  الكتابة اإلبداعية باملرتبة 

( بدرجة  630.)( وبانحراف  4.14وبمتوسط )،  الخطابة واإللقاء باملرتبة الرابعة  استراتيجيةكما جاءت  ،  (610.( وانحراف معياري )4.22)  حسابي  وبمتوسط

فقد  ، املسرحية استراتيجيةأما ، "كبيرة "( وبدرجة 470.( وانحرافها )4.11العصف الذهني باملرتبة الخامسة ومتوسطها ) استراتيجيةبينما جاءت ، "كبيرة "

، الوصف فقد جاءت بدرجة "كبيرة" في املرتبة السابعة استراتيجيةوكذلك ، "كبيرة "( وبدرجة 670.وانحرافها )( 4.11متوسطها )و باملرتبة السادسة   جاءت

كبيرة"    استراتيجيةتليها  ،  (620.)وانحرافها  (  4.06)  ومتوسطها  بدرجة"  جاءت  ل  بالتخي  وانحراف3.76)  ومتوسطهاالتعلم  جاءت    ا وأخيرً ،  (770.)  ها( 

  بدرجة" كبيرة". ا( وجاءت أيضً 650.( وبانحراف معياري )3.68السرد القصص ي بمتوسط ) استراتيجية

  (α≤  0.05) فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  هل توجد:  الثانيالسؤال  .2.3
ُ
 في امل

ُ
لدى  م في تنمية الذكاء اللغوي سهِ مارسات التدريسية التي ت

 إناث(؟، ذكور )النوع الجتماعي  تعزى ملتغير ، سلطنة ُعماني اللغة العربية في  معلِم ( من وجهة نظر 10- 5التعليم األساس ي )  طلبة

( ملجموعتين مستقلتين؛ لتحقق Independent t-testواختبار )ت( )، واالنحرافات املعيارية ، تم  حساب املتوسطات الحسابية ،  هذا السؤال على لإلجابة  

   ؛ ي اللغة العربية لتقديرات معلمِّ ،  املتوسطات الحسابيةمن داللة الفروق اإلحصائية بين  
ُ
م في تنمية الذكاء    مارسات التدريسية لواقع استخدامهم امل سهِّ

ُ
التي ت

 :اآلتي   13  الجدول ذلك يوضح  كما ، ملتغير النوع االجتماعي لجميع محاور االستبانة   ا وفًق ،  ( في السلطنة10-5)  التعليم األساس ي  لدى طلبة اللغوي  

اق T-testت( )نتائج تحليل اختبار(: 13) جدول    التدريسية ستراتيجياتي اللغة العربية لال ع استخدام معلِم لدللة الفروق بين متوسطات و
ُ
في تنمية   مسهِ التي ت

 الطلبة  اللغوي لدى الذكاء
ً
 الجتماعيا ملتغير النوع وفق

  ستراتيجياتال 

 التدريسية

املتوسط   العدد  النوع 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

 قيمة

 )ت(

مستوى   درجة الحرية

 الدللة 

 0.757 218 0.309 0.49 4.10 86 ذكور  العصف الذهني 

 0.46 4.12 134 إناث 

 0.628 218 0.486 0.69 3.71 86 ذكور  السرد القصص ي 

 0.63 3.66 134 إناث 

 0.038 218 2.084 0.51 4.29 86 ذكور  الحوار واملناقشة 

 0.48 4.43 134 إناث 

 0.505 218 0.667 0.63 4.02 86 ذكور  الوصف 

 0.62 4.08 134 إناث 

 0.014 218 2.473 0.57 4.16 86 ذكور  التعلم التعاوني 

 0.49 4.34 134 إناث 

 0.197 218 1.294 0.71 4.04 86 ذكور  املسرحية 

 0.64 4.16 134 إناث 

 0.016 218 2.420 0.63 4.09 86 ذكور  الكتابة اإلبداعية 

 0.59 4.30 134 إناث 

 0.562 218 0.581 0.61 4.11 86 ذكور  الخطابة واإللقاء 

 0.64 4.16 134 إناث 

 0.766 218 0.297 0.75 3.78 86 ذكور  التعلم بالتخيل

 0.79 3.75 134 إناث 

 0.207 218 1.266 500. 4.03 86 ذكور  الكلي 

 0.40 4.11 134 إناث 

من التعليم األساس ي    اللغة العربية  ياملوضح أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات معلمِّ   ( 13)  الجدول تشير النتائج الواردة في  

 تدريسية  ال  ستراتيجياتلال   التابعةلواقع استخدامهم املمارسات التدريسية  ،  في السلطنة  (5-10)
ُ
تعزى ،  م في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبةسهِّ التي ت

والتعلم ،  والخطابة واإللقاء،  واملسرحية،  والوصف،  والسرد القصص ي،  : العصف الذهنياستراتيجياتفي كل من  ،  إناث(،  ذكور )ملتغير النوع االجتماعي  

ل؛  بلغت مستويات الداللة للعصف الذهني والسرد القصص ي )  بالتخي 
ُ
 ستراتيجيات في حين بلغت مستويات الداللة ال ، ( على التوالي0.628)،  (0.757حيث

خيل؛،  الخطابة واإللقاء  ستراتيجياتبلغت مستويات الداللة ال   ا وأخيرً ،  ( على التوالي1970.)  ،(5050.واملسرحية )،  الوصف (  7660.)،  (5620.)  والتعلم بالت 

ها    أي   (α≤    0.05)عند مستوى داللة    ا دالة إحصائيً   وهي مستويات غير،  على التوالي ها    بمعنى  ( α≤    0.05)  أكبر من مستوى الداللةأن  ،  اغير دالة إحصائيً أن 

ي    دم وجود فروق ذات داللة إحصائيةمما يؤكد ع في واقع استخدامهم ،  في السلطنة  (10-5)األساس ي   من التعليم   الذكور واإلناث()  للغة العربيةا بين معلمِّ

 املذكورة. التدريسية  ستراتيجياتللممارسات التدريسية التابعة لال 

األساليب التدريسية نفسها. باإلضافة إلى حصولهم على نفس ويرى الباحثان أن ذلك قد يعزى إلى أن جميع املعلمين واملعلمات قد اعتادوا على ممارسة  

واملمارسات التدريسية في امليدان التربوي، وحرصهم على معرفة    طرائق البرامج التدريبية أثناء الخدمة، واطالع املعلمين واملعلمات على حد سواء على أحدث ال 
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الة  ستراتيجية حيث يراعي املعلمون الفروق الفردية بين الطلبة مما يتيح للمعلم اختيار اال طبيعة الطلبة من حيث قدراتهم العقلية وميولهم واهتماماتهم،  الفع 

 واملناسبة لجميع الطلبة وممارستها في عرض املادة التعليمية بشكل بسيط بحيث تصل املعلومة بسالسة إلى أذهان الطلبة.

فروق بين معلمي  العلوم في املرحلة الثانوية في املمارسات التدريسية تعزى ملتغير  ( بأن  ال توجد  2020ويؤيد ذلك ما توصل إليه كريشان آخرون )

التدريبية نفسها في    النوع االجتماعي البرامج  الذكور واإلناث على  السبب في حصول  إناث( وربما يعود  في   طرائق)ذكور،  التدريسية  املمارسات  وأساليب 

 املوقف التعليمي. 

إلى  النتائج  أشارت  املقابل  إحصائية    وفي  داللة  ذات  معلمِّ وجود فروق  العربية  لتقديرات  اللغة  األساس ي ي  التعليم  السلطنة (  10- 5)  من  واقع ،  في  في 

التابعة استخدامهم   التدريسية  الطلبةالحوار واملناقشة    ستراتيجية ال   للممارسات  اللغوي لدى  النوع االجتماعي  ،  التي تسهم في تنمية الذكاء  إلى  ، ذكور )تعزى 

ها    بمعنى   ( α≤    0.05)  ن ( وهو مستوى أقل م .0380ناث(؛ إذ بلغ مستوى الداللة )إ  بينما بلغ املتوسط  ،  (4.29للذكور )حيث بلغ املتوسط الحسابي  ،  ادالة إحصائيً أن 

الذكور واإلناث،  (4.43لإلناث )الحسابي   بين  إحصائية  النتائج على وجود فروق ذات داللة  استخدام،  إذ تؤكد هذه  في  املعلمات  أو  اإلناث  هن  تعزى لصالح 

سهم في تنمية الذكاء اللغوي ل  ستراتيجية ال  للممارسات التابعة 
ُ
 ( في السلطنة.10  - 5)  ساس ي من دى طلبة التعليم األ الحوار واملناقشة التي ت

أيضً وأظهرت   إحصائية    االنتائج  داللة  ذات  فروق  )لتقديرات  وجود  األساس ي  التعليم  من  العربية  اللغة  ي  السلطنة10-5معلمِّ في  واقع  ،  (  في 

سهمِّ في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة ستراتيجيةال استخدامهم للممارسات التدريسية التابعة 
ُ
، ذكور )تعزى إلى النوع االجتماعي ، التعلم التعاوني التي ت

ها    بمعنى  (α≤    0.05)( وهو مستوى داللة أقل من  0140.حيث بلغ مستوى الداللة )،  إناث( ( بينما 4.16إذ بلغ املتوسط الحسابي للذكور )،  ادالة إحصائيً أن 

املتوسط   )بلغ  لإلناث  إحصائية(4.34الحسابي  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج على  تؤكد هذه  إذ  استخدام  تعزى ،  .  في  املعلمات  أو  اإلناث  هن  لصالح 

 .  السلطنة( في 10-5) لدى طلبة التعليم األساس ي من اللغوي  سهمِّ في تنمية الذكاءت التيالتعلم التعاوني  ستراتيجيةال  للممارسات التدريسية التابعة

ي اللغة العربية من التعليم األساس ي )لتقديرات  املوضح أعاله عن وجود فروق ذات داللة إحصائية    (12)  الجدول   نتائج   اأيضً   أظهرتكما   -5معلمِّ

سهمِّ في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة ستراتيجيةال  في واقع استخدامهم للممارسات التدريسية التابعة، ( في السلطنة10
ُ
تعزى  ،الكتابة اإلبداعية التي ت

ها    بمعنى (α≤    0.05)( وهو مستوى داللة أقل من  0160.إذ بلغ مستوى الداللة )،  إناث(،  ذكور )إلى النوع االجتماعي   حيث بلغ املتوسط  ،  ادالة إحصائيً أن 

،  (. إذ تؤكد هذه النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث4.30املتوسط الحسابي لإلناث )( في حين بلغ  4.09الحسابي للذكور )

سهم في تنمية الذكاء اللغوي  استراتيجيةتعزى لصالح اإلناث أو املعلمات في استخدام 
ُ
في  ( 10 – 5) التعليم األساس ي من لدى طلبة الكتابة اإلبداعية التي ت

 . السلطنة

( التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق إحصائية بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس  2020واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مراد ومحاسنة )

ه ال ت2020الجامعيين لجودة ممارساتهم التدريسية. كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كريشان وآخرون ) وجد فروق إحصائية في ( التي أشارت بأن 

( 2019د )مستوى املمارسات التدريسية الصفية لدى معلمي الفيزياء تعزى ملتغير النوع االجتماعي، كذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بني حم

ه ال توجد فروق تعزى ملتغير الجنس في مستوى املمارسات التدريسية ملعلمي الطلبة املوهوبين.    بأن 

( التي أشارت إلى وجود فروق إحصائية تعزى ملتغير الجنس ولصالح اإلناث، في تصور  2019فت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزهراني )بينما اختل

 (2019ا هذه النتيجة مع دراسة إبراهيم )مقترح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. واختلفت أيضً 

 التي أشارت إلى وجود فروق بين املدرسين واملدرسات في مجال مهارات التدريس الصفي ومجال التخطيط واإلدارة الصفية. 

نتائج   اتضح من  )13)  الجدول ومن جهة أخرى  التعليم   ( α≤    0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  العربية من  اللغة  بين معلمي 

( في  10-5األساس ي  لال (  استخدامهم  وهي:    ستراتيجياتواقع  التدريسية  و   استراتيجيةوُممارساتها  واملناقشة،  التعاوني،   استراتيجيةالحوار  التعلم 

)  استراتيجيةو  التعليم األساس ي  اللغوي لدى طلبة  الذكاء  تنمية  سهم في 
ُ
ت التي  اإلبداعية،  أو 10-5الكتابة  إناث(  النوع االجتماعي )ذكور،  ملتغير  (، تعزى 

املعلمين في تطبي ا والتزاًما من 
ً
انضباط أكثر  املعلمات  ن  إلى كو  أن ذلك قد يعزى  الباحثة  املعلمات، وترى  التدريس املعلمين واملعلمات ولصالح  ق مبادئ 

الة بإتقان.  ستراتيجياتواملشاريع والبرامج واملمارسات واال   التدريسية الفع 

تقان املمارسات التدريسية الصفية، واالهتمام بأداء الدروس النموذجية؛  ا و   ،لديهن الدافعية للعمل في التدريسكما يرى الباحثان أيًضا أن املعلمات  

علمة مما يجعلها أمام  ربما ألن  التدريس هو الخيار االجتماعي املناسب لهن والذي تفرضه التحديات والثقافات األسرية واالجتماعية الكبيرة التي تواجهها امل

وربما   كبر لهذه الظروف، واستجابة لتلك التحديات الذي يتمثل في بذل املزيد من الجهد ألثبات كفاءتها وتميزها في التدريس وممارساته الصفية،تحديات أ 

العمل في مجاالت أخرى؛ مما يعكس حرصهن على تقديم ممارسات تدريسية   أكثر من  التعليمي  املجال  العمل في  إلى  اإلناث  تثبت يفسر ذلك في ميول 

املجتمع  وجودهن في امليدان التربوي بعكس الذكور الذين يتطلعون إلى العمل في وظائف أخرى أما لتحسين مستواهم االقتصادي أو ملكانة وظيفية في  

 تكون أفضل من واقعهم التدريس ي مما ينعكس على ممارساتهم الصفية التي قد تقلل من جودة هذه املمارسات. 

ا مقارنة باملعلمين خصوصا في مهنة التدريس ويؤيد ذلك ما ذكره حسين  الدافعية بصورة أكبر أحيانً مات قد يكون لديهن َّ صفة إضافة إلى فإنَّ املعل

تقان إ ( إذ تشير دراستهم إلى وجود فروق إحصائية تعزى للجنس ولصالح املعلمات؛ نظًرا ألن  املعلمات لديهن الدافعية للعمل في التدريس و 2016وحمودة )
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علمات للمزيد مارسات التدريسية الصفية، وربما ألنه الخيار االجتماعي املناسب لهن نظًرا للتحديات األسرية واالجتماعية، والذي ينعكس على بذل املامل

 التدريس؛ إلثبات كفاءتها وتميزها في التدريس وممارساته الصفية.  استراتيجياتمن الجهد والتطوير في أساليب و 

( التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق إحصائية تعزى ملتغير الجنس ولصالح  2017؛ العيدي،  2019جة مع نتيجة دراسة )إبراهيم،  واتفقت هذه النتي

طلبة، واملمارسات املعلمات، في واقع املمارسات التدريسية للمعلمين في فعالية املعلمين في ممارسة مهارة طرح األسئلة واستقبالها وكيفية التعامل مع ال

في املرحلة التدريسية الصفية لدى معلمات اللغة االنجليزية، وفي مجال مهارات التدريس الصفي ومجال التخطيط واإلدارة الصفية لدى معلمات التاريخ 

 اإلعدادية.  

الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة األسود وزاهي،   إحصائية تعزى ملتغير    ( والتي أشارت نتائجهما إلى عدم وجود فروق2014بينما اختلفت نتيجة 

كما اختلفت  النوع االجتماعي، حول تقدير الطلبة في مستوى املمارسات التدريسية اإلبداعية لدى األستاذ الجامعي. لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

النتيجة مع نتيجة دراسة هندي والتميمي ) إلى عدم وجود فروق إحصائية، تعزى ملتغير  2013هذه  املمارسات  ( التي أشارت  النوع االجتماعي، في تقدير 

 الصفية التدريسية عند معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في املدارس الحكومية. 

  ( α≤  0.05)  فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  هل توجد :  الثالث السؤال . 3.3
ُ
 في امل

ُ
لدى م في تنمية الذكاء اللغوي  سهِ مارسات التدريسية التي ت

 سنة فأكثر(؟  11،  سنة 10  - 1)  تعزى ملتغير الخبرة التدريسية، سلطنة ُعماني اللغة العربية في  ( من وجهة نظر معلِم 10- 5التعليم األساس ي )  طلبة

لتحقق   ؛ ( ملجموعتين مستقلتين Independent t-testواختبار )ت( )، واالنحرافات املعيارية ، تم  حساب املتوسطات الحسابية ،  هذا السؤال على   لإلجابة 

   ممارسات التدريسية لل هم استخدام   في واقع   العربية  ي اللغةمعلمِّ   لتقديرات ، من داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية 
ُ
في تنمية الذكاء   سهمِّ التي ت

كما  ،  لجميع محاور االستبانة بشكل عام، سنة فأكثر( 11، سنة  10 - 1)ملتغير الخبرة التدريسية   ا وفًق ،  ( في السلطنة 10- 5التعليم األساس ي )  لدى طلبة اللغوي 

 :اآلتي 14  الجدول ذلك  يوضح  

اقع استخدام معلِم  T-testت( )نتائج تحليل اختبار(: 14) جدول  سهِ  التدريسية ستراتيجياتلال  ي اللغة العربيةلدللة الفروق بين متوسطات و
ُ
 في تنمية الذكاء اللغوي  مالتي ت

  الطلبة لدى
ً
 الخبرة التدريسية  ا ملتغير وفق

  ستراتيجياتال 

 التدريسية

املتوسط   العدد  الخبرة التدريسية 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

 قيمة

 )ت(

مستوى   درجة الحرية

 الدللة 

 0330. 218 2.149 0.45 4.00 62 سنة 10-1 العصف الذهني 

 0.47 4.15 158 فأكثر سنة  11

 8230. 218 2230. 0.63 3.66 62 سنة 10-1 السرد القصص ي 

 0.66 3.69 158 سنة فأكثر  11

 1930. 218 1.306 0.51 4.31 62 سنة 10-1 الحوار واملناقشة 

 0.49 4.40 158 سنة فأكثر  11

 0700. 218 1.818 0.62 3.93 62 سنة 10-1 الوصف 

 0.62 4.10 158 فأكثر سنة  11

 7460. 218 3240. 0.52 4.25 62 سنة 10-1 التعلم التعاوني 

 0.53 4.28 158 سنة فأكثر  11

 4380. 218 7770. 0.68 4.06 62 سنة 10-1 املسرحية 

 0.67 4.13 158 سنة فأكثر  11

 1760. 218 1.357 0.66 4.13 62 سنة 10-1 الكتابة اإلبداعية 

 0.59 4.25 158 سنة فأكثر  11

 0520. 218 1.955 0.63 4.01 62 سنة 10-1 الخطابة واإللقاء 

 0.62 4.19 158 سنة فأكثر  11

ل   4160. 218 8150. 0.81 3.83 62 سنة 10-1 التعلم بالتخي 

 0.76 3.73 158 سنة فأكثر  11

 2070. 218 1.267 0.43 4.02 62 سنة  10- 1 الكلي 

 0.44 4.10 158 فأكثر  سنة11

( في  10-5ي اللغة العربية من التعليم األساس ي )لتقديرات معلمِّ   داللة إحصائيةعدم وجود فروق ذات  أعاله    ة الوارد  (14)  الجدول يتضح من نتائج  

م في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة  ستراتيجياتلال  التابعةلواقع استخدامهم املمارسات التدريسية ، السلطنة سهِّ
ُ
تعزى ملتغير الخبرة  ، التدريسية التي ت

 ، والحوار واملناقشة، : السرد القصص ياستراتيجياتفي كٍل من ،  سنة فأكثر(  11،  سنة  10 - 1)التدريسية  
ُ
، (8230.لكل منها ) بلغت مستويات الداللة حيث

( على التوالي؛ وبالتالي هي أيضا غير 7460.)  ،(0700.والتعلم التعاوني )،  الوصف  ستراتيجياتمستويات الداللة ال ( على التوالي وباملثل فقد بلغت  1930.)

بمستوى  ، الكتابة اإلبداعية استراتيجيةو ، املسرحية استراتيجيةوقد جاءت ، دالة إحصائيا؛ مما يشير إلى عدم وجود فروق تعزى ملتغير الخبرة التدريسية
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على  (  4160.)،  (0520.التعلم بالًتخيل بمستوى داللة )  استراتيجيةو ،  الخطابة واإللقاء  استراتيجيةجاءت    ا وأخيرً ،  ( على التوالي1760.)،  (4380.داللة )

ها    أي   ( α≤  0.05)عند مستوى داللة  ا دالة إحصائيً  وهي مؤشرات غير ، التوالي  وجود فروق ذات داللة مما يؤكد عدم  ،  (α≤    0.05)  أكبر من مستوى الداللة أن 

 للممارسات التدريسية تعزى ملتغير الخبرة التدريسية في واقع استخدامهم  ،  في السلطنة(  10  -5)التعليم األساس ي    من  ي اللغة العربيةمعلمِّ   إحصائية بين

ل، الخطابة واإللقاء ،الكتابة اإلبداعية ،املسرحية، التعلم التعاوني ،الوصف، الحوار واملناقشة ،السرد القصص ي :ستراتيجياتالتابعة ال  ، التعلم بالتخي 

 و 
ُ
 .في السلطنة( 10 – 5) طلبة التعليم األساس يالذكاء اللغوي لدى  في تنمية سهمِّ التي ت

ي اللغة العربية من مختلف الخبرات القليلة والطويلة لديهم تصورات مشتركة عن أهمية املمارسات التدريسية في   ويتوقع الباحثان أن معلمِّ

ارسة ضوء متطلبات مجتمع املعرفة والتكنولوجيا؛ ملواكبة التطورات والتغيرات الجديدة؛ مما يؤكد أن جميع املعلمين واملعلمات قد اعتادوا مم 

التدريسية املناسبة، وتكرارها على امتداد خدمتهم التدريسية وبهذا تكون ممارساتهم التدريسية جميعا في ذات الدرجة   ستراتيجيات يب واال األسال 

 واملستوى.  

)بني حمد،   للخبرة  2016؛ والشقص ي،  2019ويؤيد ذلك ما ذكره  إلى عدم وجود فروق إحصائية تعزى  نتائجهما  إذ تشير  التدريسية؛ نظًرا ألن   ( 

التنمية املهنية والتطوير املنهي في مجال اال  الخبرات والبرامج التدريبية وبرامج  واملمارسات التدريسية،   ستراتيجياتاملعلمين واملعلمات يتعرضون لجميع 

املعلمين واملعلمات قد اعتادوا على ممارسة   ( إن جميع2015حيث تعطى للجميع بصرف النظر عن خبراتهم التدريسية. كما يؤيد ذلك ما ذكره العمري )

 األساليب التدريسية، وتكرارها على امتداد خبراتهم التدريسية. 

راسة الحالية مع نتيجة دراسة كل من )االنصاري واملقاطي،   ؛ وحسين  2016؛ واملقرن،  2017؛ والعيدي،  2019؛ والزهراني،  2020واتفقت نتيجة الدَّ

طوير ( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين املعلمين واملعلمات يعزى ملتغير الخبرة، وربما يعود ذلك إلى أن البرامج التدريبية وبرامج الت2016وحمودة،  

ها تأتي من سياسة تعليمية واحدة في   ي اللغة العربية ألن  وزارة التربية والتعليم، التي تسعى إلى تقديم املنهي في مجال املمارسات التدريسية، تعطى لجميع معلمِّ

سهم في تطوير وتحسين األداء األكاديمي لدى املعلمين واملعلمات في اللغة العربية. 
ُ
 برامج تدريبية ت

راسة الحالية مع نتيجة دراسة )الشمري،   صائية تعزى  ( والتي أشارت نتائجهما إلى وجود فروق إح2014؛ وخليل،  2019بينما اختلفت نتيجة الدَّ

من   التدريسية  خبرتهم  الذين  واملعلمات  املعلمين  ولصالح  األكثر،  التدريسية  الخبرة  لال   11ملتغير  استخدامهم  في  فأكثر  واملمارسات   ستراتيجياتسنة 

التخطيط للتد الطويلة، إضافة إلى أن مهارات  ريس أصبحت من البديهيات التدريسية. وربما ألنهم أصبحوا يتمتعون باستقرار وظيفي أكبر بعد الخبرة 

 واألساسيات الراسخة بالنسبة لهم مما كان له األثر الكبير الذي يعكس مدى إتقانهم وتطويرهم ملهاراتهم وممارساتهم التدريسية. 

النت  املقابل  وفي أعاله   (14)  الجدول ائج في  أشارت  التعليم    إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  املوضح  العربية من  اللغة  ي  لتقديرات معلمِّ ذات 

   في واقع،  ( في السلطنة10-5األساس ي )
ُ
م في تنمية الذكاء اللغوي لدى الطلبة  ستراتيجياتمارسات التدريسية التابعة لال استخدامهم امل سهِّ

ُ
  ،التدريسية التي ت

ها    بمعنى  (α≤    0.05)من    وهو مستوى أقل  0.033))  إذ بلغ مستوى الداللة،  سنة فأكثر(  11،  سنة  10  - 1)الخبرة التدريسية  تعزى ملتغير   ، اداللة إحصائيً   ذاتأن 

إذ ، (4.15سنة فأكثر( بلغ متوسطها الحسابي ) 11بينما الخبرة التدريسية من )،  (4.00بمتوسط حسابي ) (سنة  10  -1حيث جاءت الخبرة التدريسية من )

من  ي اللغة العربية في استخدام معلمِّ ، سنة فأكثر( 11)وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح متغير الخبرة التدريسية لفئة  إلىتشير هذه النتائج 

وقد  قد يعزى ذلك إلى أن  ، العصف الذهني ستراتيجيةال مارسات التدريسية التابعة للمُ  وذلك في واقع استخدامهم ، في السلطنة( 10 -5) التعليم األساس ي

الطويلة   يتعرضون للخبرات والبرامج التدريبية وبرامج التطوير وبرامج التنمية املهنية املعلمين واملعلمات في اللغة العربية من مختلف الخبرات القصيرة أو 

 نفسها في مجال املمارسات التدريسية بصرف النظر عن خبراتهم التدريسية.

ن أشارت  أخرى  جهة  )14)  الجدول تائج  ومن  األساس ي  التعليم  في  العربية  اللغة  ي  بين معلمِّ إحصائية  ذات داللة  إلى وجود فروق  واقع 5-10(  في   )

التابعة ال  التدريسية  للممارسات  الخبرة   ستراتيجيةاستخدامهم  املعلمين واملعلمات ذوي  التدريسية ولصالح  الخبرة  ملتغير  والتي تعزى  الذهني،  العصف 

األكبر ) سنة فأكثر(. إذ أن ذلك قد يعزى إلى أن املعلمين واملعلمات ذوي الخبرة التدريسية األعلى قد يكونوا قادرين على توصيل املعارف   11التدريسية 

أقل خبرة تدريسية؛ نظًرا ألن  املعلمين أصحاب الخبرة الطويلة يكونوا أكثر مرونة ورسوًخا في التعامل مع مستجدات املواقف واملهارات للطلبة أكثر ممن هم  

يا واملمارسات التدريسية، وذلك تبًعا ألفكار الطلبة ورغباتهم وميولهم تماشًيا مع مستجدات التكنولوج  ستراتيجياتالتعليمية وتطور البرامج التعليمية واال 

 ملواجهة تحديات التطورات والتغيرات في املجتمع. 

العصف الذهني تمنح الطلبة األجواء املفعمة بالحيوية، وتنشيط الذاكرة باملثيرات الخارجية للبحث واالكتشاف وإبداء الحلول   استراتيجيةكما أن 

 عن ذلك فهي تخلق لديهم الرغبة في البحث واآلراء في املواقف التعليمية؛ مما تساهم في ارتفاع دافعية التعلم واإلنجاز  
ً

لديهم وتنمية الثقة بأنفسهم، فضال

في التعامل  واالستكشاف للوصول لكل ما هو جديد، كما تحفز الطلبة على التفكير واإلبداع؛ وهذا بدوره يحتاج ملعلمين ذوي كفاءة عالية وخبرة طويلة  

 والتطورات التعليمية والتغيرات في املجتمع.  مع الطلبة ورغباتهم واهتماماتهم من خالل املستجدات

شيوًعا   ستراتيجياتالعصف الذهني من أكثر اال  استراتيجية( حيث أوضحوا أن 2020؛ والعاني ومجيد، 2020ويؤيد ذلك ما ذكره )عائشة ومحمد، 

 في امليدان التربوي لتنمية التفكير، فهي 
ً

الة النشطة.  تدريسية تفسح املجال للمتعل استراتيجيةواستعماال  م باملشاركة الفع 



اقع املمارسات التدريسية التي تسهم في تنمية الذكاء اللغوي لدى     الحبسية & العزري                                                                                          ....        (10 -5طلبة التعليم األساس ي )و

  53-35، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
48 

 

العصف الذهني إتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الرأي، مما كان له أثر  استراتيجية( والذي يؤكد أن 2019كما يؤيد ذلك ما ذكره الصقري والساملي )

 هم لإلنجاز واالبتكار اإلبداعي. كبير في إكساب الطلبة الثقة بالنفس، وبالتالي زيادة التفاعل واملشاركة؛ مما انعكس على زيادة دافعيت

( خليل  دراسة  نتيجة  مع  الحالية  الدراسة  نتيجة  املرحلة  2016واتفقت  في  العليا  الصفوف  رياضيات  معلمي   لدى  التدريسية  املمارسات  ان  في   )

واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  سنوات. كما    10االبتدائية كانت بمستوى أعلى لدى املعلمين ذوي الخبرة التدريسية األكبر، والتي تزيد عن  

للطلبة، لصالح  2002مسمار ) األكاديمي  اإلنجاز والتحصيل  انعكس على مستوى  التدريسية كان بشكل أفضل، مما  املمارسات  التي أشارت بأن  واقع   )

 .سنوات لدى املعلمين 10مستوى الخبرة التدريسية األكبر من 

( التي أوضحت عدم وجود فروق بين املعلمين في درجة املمارسات التدريسية 2016الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة املقرن )بينما اختلفت نتيجة  

   .سيةملعلمي  التربية الفنية ذوي الخبرة الطويلة أو املتوسطة أو القصيرة، وبالتالي ال أثر للخبرة التدريسية على مستوى املمارسات التدري

   :التوصيات

ِّ في 
 توص ي الباحثة باآلتـي:، راسة الحاليةضوء النتائج التي توصلت إليها الد 

الكتابة( ،  القراءة ،  التحدث،  في ضوء املهارات اللغوية )االستماع،  من قبل املشرفين التربويين،  االحتياجات التدريبية ملعلمين اللغة العربية  تعزيز •

سهم في تنمية مختلف أنواع الذكاءات 
ُ
 خاصة الذكاء اللغوي لدى الطلبة. ، املتعددالتي ت

ت أو دورات  قيام املختصين التربويين في علم النفس والعاملين في وزارة التربية والتعليم بتعريف املعلمين على الذكاء اللغوي من خالل إقامة ندوا   •

 وى الدراس ي. وعالقتها باملست، طالعهم على املهارات اللغوية التي تسهم في تنمية الذكاء اللغوي ا و 

 حث إدارات املدارس واإلشراف التربوي على توفير مختلف اإلمكانيات والوسائل التي تشجيع معلمِّ  •
ً

: استراتيجياتمن  ي اللغة العربية على تطبيق كال

ل،  الخطابة واإللقاء،  التعلم التعاوني،  الوصف،  املسرحية،  الكتابة اإلبداعية،  الحوار واملناقشة،  السرد القصص ي،  العصف الذهني ،  التعلم بالتخي 

اعتبارها   اللغوي   استراتيجياتعلى  الذكاء  تنمية  في  الكبير  الدراسية؛ ألثرها  املراحل  طلبة  لكافة  الدراس ي  التحصيل  في  ومؤثرة  تدريسية متطورة 

 وتطوير جوانب شخصية الطلبة.  

 :املقترحات

•  
ُ
التي تسهم في تنمية الذكاء اللغوي لدى  إجراء دراسة مماثلة حول واقع امل العام )  طلبةمارسات التدريسية  ي  ( من وجهة نظر معلمِّ 12-11التعليم 

 ومعلمات هذه املرحلة. 

لغوي التدريسية الهادفة لتنمية مهارات الذكاء ال  ستراتيجياتمهاراتهم في توظيف اال   برنامج تدريبي ملعلمي اللغة العربية في تطوير   إجراء دراسة ألثر  •

   .لبةللط

لهذه   واملناسبة  اإليجابيةمهارات الذكاء اللغوي    للصفوف من الخامس وحتى العاشر في ضوء   محتوى كتب اللغة العربية  في تقويم تطبيق دراسة    •

 املرحلة.

 املراجع:

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة   بونجاة غرسيكالكفايات التعليمية ملعلمي اللغة العربية في مدرسة السعادة املتوسطة  (.  2014األبدي، سعادة )

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق. قاعدة معلومات دار املنظومة. 

التربية  م (. درجة ممارسة مدرس ي مادة التاريخ في املرحلة اإلعدادية مهارات التدريس الصفي وعالقتها بمهارات تفكيرهم االستداللي.  2019إبراهيم، مجيد. ) جلة 

 .  502  - 480  : ( 105)  25  : األساسيىة

 . العربي للنشر والتوزيع. التعليم اإللكتروني وأدوات التعلم  استراتيجية- التعلم بالتخيل(.  2019) شريف.االتربي، 

- 71  :(32)  :املجلة الدولية لألبحاث التربويةما وراء املعرفة في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية.    استراتيجيات(. فاعلية استعمال  2012)  .األحمدي، مريم 

183 . 

(. املمارسات التدريسية اإلبداعية لدى األستاذ الجامعي من وجهة نظر طلبته: دراسة استكشافية من وجهة نظر 2014األسود، الزهرة وزاهي، منصور. )

 . 141 -131 :(12) :مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية طلبة جامعة ورقلة. 

(. مستوى املمارسات التدريسية للنظرية البنائية الوظيفية لدى معلمات الدراسات االجتماعية بالتعليم العام 2020)  فاطمة.األنصاري، وداد واملقاطي،  

 . 346 -114 :(2) 10 :مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراساتفي اململكة العربية السعودية. 

 متعددة للتدريس والتقويم. الهيئة العامة السورية للكتاب.    استراتيجيات(. تنمية مهارات القراءة والكتابة: 2011البصيص، حاتم. )

ات الديمقراطية من (. درجة ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لبعض املمارس2012بني أرشيد، محمد وأبو جريبان، محمد. )

 . 273 -231  :(1) 1 :املجلة العربية للعلوم االجتماعيةوجهة نظر طلبة الجامعة أنفسهم. 
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ان. ) مجلة األستاذ للعلوم (. املمارسات التدريسية الصفية ملعلمي الطلبة املوهوبين في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة في منطقة نجران.  2019بني حمد، حس 

 . 50 -21 :(3)58 :واالجتماعية  اإلنسانية

(، إدارة البحوث والدراسات 9)مجلة التجديد التربوي،  (. تطبيقات عملية لنظرية الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية.  2011، نبيلة. )التونس ي

 التربوية بوزارة التربية والتعليم.  

( زينب.  بالتحصي2018جعفر،  اللغوي وعالقته  الذكاء  االبتدائي حوطة سدير.  (.  السادس  الصف  لطالبات  دراسة ميدانية  الدراس ي:  الثقافة ل  مجلة 

 . 179 -216 :(125)18 :والتنمية

  :مجلة التربية(. أنشطة تعليمية مقترحة لتنمية الذكاء اللغوي في مقرر العلوم للصف الثالث االبتدائي باململكة العربية السعودية.  2015حسن، سناء )

2(164): 491- 524 . 

(. املمارسات التدريسية الصفية لدى معلمي العلوم في املرحلة األساسية من وجهة نظرهم وعالقتها بمتغيري الجنس 2016حسين، جبرين وحمودة، ُمثلى )

 . 300 -173 :(3) 31 :سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية-مجلة مؤتة للبحوث والدراساتوالخبرة لديهم. 

  )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس. قاعدة معلومات دار املنظومة.  الواقع واملشكالت  -االستماع والتحدث(.  2013عفراء. )  الحوسني،

ة التربية وعلم مجلة رسال(. املمارسات التدريسية ملعلمي رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية في مكونات القوة الرياضية.  2014خليل، إبراهيم. )

 . 172 -151 :(54): السعودية -النفس
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 . 172 -151 :(54) :السعودية -النفس

( املعرفة.    .(2017ربايعه، عمر.  اقتصاد  الرسمية في ضوء متطلبات  األردنية  الجامعات  التدريس في  التدريبية ألعضاء هيئة  الدولية االحتياجات  املجلة 

 . 101-76: (3)41جامعة اإلمارات، :للبحوث التربوية

( والبوسعيدي، صالح والحمدي، ساملة.  رقية  ال2019الربيعي،  األنشطة  القراءة باستخدام  أثر تدريس  اإلنجليزية لدى (.  باللغة  القراءة  درامية في فهم 

 .  686-674 :(4)13 :مجلة الدراسات التربوية والنفسيةطالبات الصف الخامس األساس ي. 

مجلة جامعة أم  (. تصور مقترح لتطوير املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.  2019الزهراني، عبد العزيز. )

 . 47 -1 :(1) 11 :القرى للعلوم التربوية والنفسية

( فاطمة.  ومحمد،  حاتم  والذك 2016السامرائي،  التحريري  التعبير  بين  العالقة  االعدادي.  (.  السادس  الصف  طلبة  عند  اللغوي  التربية  اء  كلية  مجلة 

 . 972 -949 :(93) 22 :األساسية

 . 170-134 :(31) :مجلة البحوث التربوية والنفسية(. الذكاء اللغوي لدى طلبة املرحلة اإلعدادية. 2011) .سكر، حيدر وغانم، هلة

. رسالة الجتماعية في املدارس الحكومية ملبادئ التدريس الفعال في مديريتي أربد األولى/ الثانيةدرجة ممارسة معلمي الدراسات ا   .(2004الشايب، نجاح. )

 األردن. ، ليرموكا ماجستير غير منشورة، جامعة 

( حنان.  الباطنة(.  2016الشقص ي،  بمحافظة شمال  الثانية  الحلقة  في  العلوم  مادة  لدى معلمي  الشائعة  الصفي  الحوار  )رسالة ماجستير غير   أشكال 

 . 120 -1، منشورة(. جامعة السلطان قابوس، قاعدة معلومات دار املنظومة

(. املمارسات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة حائل في ضوء متطلبات رؤية اململكة العربية السعودية 2018الشمري، نعيمة. )

 . 157- 187 :(21) :(AJSPربية للنشر العلمي )املجلة الع، من وجهة نظرهم. 2030

درجة توافر مؤشرات الذكاء اللغوي في األنشطة اللغوية لدروس القراءة في كتاب اللغة العربية للصف السابع األساس ي بسلطنة (.  2018الشيباني، زينب. )

 . 524 -491نظومة، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، قاعدة معلومات دار امل ُعمان

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة مستوى أداء األساتذة في الكليات اإلنسانية ملهارات االتصال اللغوي الشفهي الالزمة لهم (. 2013الشيدي، بثينة. )

 .145 -1 السلطان قابوس، قاعدة معلومات دار املنظومة،

أثر استخدام  2019)الصقري، رابعة والساملي، محسن.   اإلنجاز لدى   استراتيجية(.  تنمية دافعية  املدمج في  التعليم  ببيئة  اإللكتروني  الذهني  العصف 
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 . 732 -753 :(8) 2 :املجلة الدولية املتخصصةالتدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران.  (. تقويم جودة املمارسات 2013الصمادي، مروان. )

العصف الذهني في تحصيل طالب املرحلة املتوسطة في مادة التربية الفنية/ الكرخ االولى.  استراتيجية(. فاعلية 2020)العاني، مصطفى ومجيد، مصطفى. 

 . 314-295 :(49) :مجلة دراسات تربوية

العصف الذهني في اكتساب مهارات التعلم اإلبداعية لدى التالميذ املوهوبين في رحلة التعليم   استراتيجية(. دور  2020عائشة، خوازم ومحمد، تيعشادين. )

 . 216-199 :(6) :مجلة العلوم النفسية والتربويةاالبتدائي. 

 اهرة. . جامعة القمهارات االتصال(. 2011عبد العزيز، سامي. )
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 :لخصامل

الكشف عن   إلى  الدراسة  الناقد لدى طالبات مادة تخريج األحاديث ودراسة  هدفت هذه  التفكير  تنمية مهارات  التوليدي في  التعلم  أنموذج  فاعلية 

( طالبة، وتم تعيين مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( بالطريقة 45األسانيد في كلية الشريعة بالجامعة األردنية، وتكون أفراد الدراسة من )

( طالبة، وتكونت شعبة املجموعة الضابطة من  22ج األحاديث ودراسة األسانيد، حيث تكونت شعبة املجموعة التجريبية من )العشوائية في مادة تخري

ولإلجابة عن   ( طالبة. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد مقياس مهارات التفكير الناقد وتم التحقق من صدقه وثباته باإلجراءات العلمية املناسبة.23)

( لفحص داللة الفروق اإلحصائية،  MANCOVAة تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وتحليل التباين املشترك )سؤال الدراس

وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في التطبيق  ( لقياس حجم أثر املتغير التجريبي.Eta Squareومربع إيتا )

 ا من التوصيات ذات العالقة. عدي على مقياس مهارات التفكير الناقد، وفي ضوء ما توصل إليه الباحثان من نتائج قدمت عدد  الب

 كلية الشريعة.  ؛مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد ؛التفكير الناقد ؛: أنموذج التعلم التوليدي الكلمات املفتاحية

Abstract: 
The aim of this study was to uncover the effectiveness of using the generative learning model (G. L. M) on 
developing the skills of critical thinking among female students of prophetic hadith citation and extraction of the 
faculty of sharia at the University of Jordan. The study sample consisted of (45) female students divided randomly 
into two groups: the experimental group consisted of (22) students studied according to the (G. L. M). The second 
was control group which consisted of (23) students studied according to the traditional method. In order to 
achieve the goals of the study, an instrument was developed to measure the skills of critical thinking and verified 
the validity and reliability of scientific procedures appropriate. In order to answer the study question, the 
researchers used the means, averages, standard deviations and MANCOVA to examine the significance of 
statistical differences, and the Eta Square to measure the effect of the experimental variable. The results of the 
study showed that the experimental group was distinguished from the control group in the post-test on the scale 
of the skills of critical thinking and in light of the study results, the researchers introduced a number of related 
recommendations. 

Keywords: The Generative Learning; the Skills of critical thinking; students of prophetic hadith citation and 
extraction; the School of Sharia. 
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 املقدمة .1

عد النظرية البنائية االجتماعية )
ُ
( من النظريات التربوية املهمة التي حظيت باهتمام الباحثين في اآلونة األخيرة، وقد جاء Social Constructivismت

أن ع التعلم، حيث أوضحوا  الجوانب االجتماعية في عملية  الفردية إلهمالها  للبنائية  الباحثين  التي وجهها عدد من  نتيجة لالنتقادات  التعلم ذلك  ملية 

العوامل الثقافية، العوامل اللغوية، التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين، ولذك طالبوا بضرورة أن تتضمن البنائية وضع الجانب  تتضمن عوامل عدة منها:

 (.2000ا في عملية التعلم، وأن يكون تعلم الفرد في إطار الطبيعة االجتماعية )السيد، ا مهم  االجتماعي موضع  

ائد املدرسة البنائية االجتماعية أن النمو الفكري ذو طبيعة اجتماعية، وأن املعرفة لها صبغة اجتماعية ر   )  (Vygotsky,1978وَيعتِبر فيجوتسكي  

 .الفكري للمجموعة التي ينتمي لها والنشاط الفكري للفرد ال يمكن فصله عن النشاط

( ويتروك  اقترح  في  )Wittrockوقد  إليه  املشار  األمريكي  النفس  ) عالم  وبربرا  ولم  التوليدي   ( ,im, and Barbara,2007LLeeلي  التعلم  أنموذج 

مع املعارف  كتجسيد للنظرية البنائية االجتماعية، ويستند األنموذج على فكرة أن املتعلمين يقوموا بأنشطة مختلفة تنطوي على ربط معارفهم الجديدة  

 املوجودة في أبنيتهم املعرفية من أجل الحصول على فهم أفضل للمفاهيم الجديدة املستهدفة.  

 ويتمثل االفت
 
أن املتعلم ليس مستهلك  ا للمعلومات وال متلقي  ا سلبي  راض األساس ي لألنموذج التوليدي في 

 
، بل هو مشارك اجتماعي فاعل في  ا كسوال

افرة ( للمعلومات املتو Meaningfull)  ا لبناء فهم ذي معنىعملية التعلم يقوم بتوليد املعرفة من خالل البحث عن عالقات وترابطات بين املفاهيم توليد  

 (. Wittrock,1992 ؛  2012، الساعدي والكبيس ي ؛2012سلمان،في عامله االجتماعي )

رفة القبلية وتنطلق فكرة هذا األنموذج من أن املعرفة القبلية شرط أساس ي لبناء املعنى، فعملية التعلم الحقيقي ذي املعنى تكون نتيجة لتفاعل املع

 (.2012تسبة. )الكبيس ي والساعدي، للمتعلم مع معرفته الجديدة املك

( أن التفكير الناقد هـو تفكيـر تـأملي محكوم بقواعد املنطق و التحليل، وهو نتاج ملهارات معرفية  2001( ونبهان )2009ويرى كل من العتوم والجراح )

سلوك ظـاهر للفـرد فـي موقف معين يتطلب إصدار الحكم أو وبأنه  متعددة كمعرفة اإلفتراضـات والتفسير وتقويم املناقشات واإلستنباط واإلستنتاج،  

 هذا املوقف على ضوء ما يتوافر للفرد من بيانات ووقائع.سلوك عملي تجاه موضوع معين في 

أن من أهم خطوات التفكير الناقد التـي يجـب علـى املتعلم أن يتبعها كي يحقق املهارات املتضمنة في هذا النوع من التفكير  (2009وذكر عبد العزيز )

تمييز  ، و مناقشة هذه اآلراء لتحديد الصحيح من غيره ، و املرتبطة باملوضوعاستعراض اآلراء املختلفة و ، و مع كل ما يمكن جمعه عن موضوع البحثجهي  

املتعارضة اآلراء  القوة والضعف في  اآلراء بطريقة موضوعي،  نواحي  الحجج واألدلة،ة، و وتقييم  إلى مزيد مو  البرهنة على صحة  املعلومات كلما الرجوع  ن 

 ك.اقتض ى األمر ذل

إعداد فرد قادر على فهم املعرفة والتعامل معها وتقييمها فال بد من تطوير قدرة هذا الفرد على إختيار املعرفة بفكٍر  وملا كان أهم أهداف التعليم   

ومادة تخريج األحاديث    (.2005)السرور،    ناقد، فالتحليل والتقييم وإصدار الحكـم على املعرفة بهدف اإلختيار األمثل متطلبات أساسية للتفكير الناقد

املصادر األصلية والفرعية من قودراسة ا  بل ألسانيد من أكثر املواد مالءمة الستراتيجيات التعلم النشط، فطبيعة محتوى املادة يعتمد على البحث في 

 
 
قين، بهدف  ا، ويتطلب من مدرس املادة أن يستخدم أساليب تدريس حديثة تبتعد عن التلا ناقد  ا ومفكر  ا إيجابي  الطالب الذي يتحتم عليه أن يكون مشارك

التفكير الناقد؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتربط بين    مية مهاراتتقريب املادة العلمية للطالب وترغيبه في تعلم كيفية تخريج الحديث النبوي في سبيل تن

ولعل هذا من األسباب   فكير الناقد.وهو مهارات التبة كلية الشريعة، أال  أنموذج التعلم التوليدي بما يشتمل عليه من فوائد ومزايا، وبين متغير مهم لطل

 ل تنميتها لدى طالبات مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد.يبحث في سبعلى تناول هذه املهارة بال نالباحثاالتي شجعت 

 مشكلة الدراسة وسؤالها .1.1

العقل وتوليد األفكار من أهم السمات التي ميزت اإلنسان عن غيره  أعطى الدين اإلسالمي العقل البشري مساحة واسعة من االهتمام والتقدير، ويعد إعمال 

فتساعده في التعامل    من مخلوقات هللا سبحانه وتعالى، وتتم هذه العمليات من خالل سلسلة من األنشطة العقلية يقوم بها الدماغ عند تعرضه ملوقف أو مثير ما، 

ا في العديد من اآليات القرآنية، فقد وردت الكلمات الدالة على  كالت التي قد تعترضه، ونجد هذا االهتمام جلي  والتفاعل مع السياق املحيط به ومعالجة املواقف واملش 

 استخدام العقل والتفكر أو مرادفاتها، مثل )يتفكرون، يعقلون، يبصرون...الخ( مرات عديدة في القرآن الكريم. 

 
 
ا تطوير التعليم في الجامعات  د وتطوير مهاراته وتزويده بالخبرات الكافية والالزمة في حياته اليومية، كان لزام  ا من دور التعليم الجامعي في تنمية قدرات الفر وانطالق

ملية والدولية مثل  ومتابعة كل ماهو جديد من استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة، وقد توجهت األنظار في كليات الشريعة من خالل عدة توصيات للمؤتمرات العا 

(، إلى تطوير  2018(، واملؤتمر الدولي مهارات خدمة السنة النبوية الذي عقد في جامعة الزرقاء )2017الدولي للتعليم الشرعي الذي عقد في جامعة النجاح )  املؤتمر 

ستواهم العلمي بنقلهم من  أساليب التدريس ومتابعة كل ماهو جديد من استراتيجيات وأساليب تدريس حديثة، بهدف تحسين مستوى طلبة العلم الشرعي، ورفع م 

ليم الجامعي في الدول النامية  دور املتلقي للمعلومة إلى الدور الفعال والنشط، إال أن هذه التوصيات لم تأخذ جانب التطبيق الفعلي باملستوى املطلوب.  ونجد أن التع 

 وفي كليات الشريعة خصوص  
 
علم كُملقن للمعلومات وعلى الطالب كمخرن لتلك املعلومات دون اهتمام باملتعلم  ا ما زال يمارس بالطرق التقليدية، إذ يعتمد على امل عموما

 وخبراته السابقة والسياق االجتماعي املحيط به. 
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يحفظه من  ا ا صحيح  ا علمي  كسب الطالب منهج  بمكانة علمية مهمة بين مواد العلوم الشرعية حيث أنها تُ األحاديث ودراسة األسانيد قد حظيت مادة تخريج و 

هو حصول الطالب على منهج علمي صحيح في البحث والحوار والتفكير   هذه املادة ا كان الهدف من دراسة  ومل . التخبط والعشوائية  وتؤسس لديه الروح العلمية املرنة 

اليب علمية حديثة تركز على التفاعل االجتماعي بين  الناقد؛ للوصول إلى مرحلة الحكم على الحديث واستنباط ما يرشد إليه، فإن تدريس هذه املادة يجب أن يتم بأس 

ا عن الطرق االعتيادية  الطلبة أنفسهم من جهة وبين الطلبة ومدرس املادة من جهة أخرى، بغية تمكين الطالب من تحقيق هذا الهدف وتحقيق التعلم املنشود، بعيد  

؛  2017الحربي،  ؛  1998املليباري والعكايلة،  والتركيز على الحشو املعرفي ألدمغة الطلبة فقط )الناقد    ر التفكي   مهارات تي أدت إلى ضعف في  املتبعة في تدريس هذه املادة وال 

 (. 2017الرفاعي،  

باملهارات  وُيعنى وحيث أن أنموذج التعلم التوليدي القائم على النظرية البنائية االجتماعية يهتم بالبيئة التعليمية ويركز على السياق االجتماعي فيها 

تبن املتعلمين، فقد  واالجتماعية لدى  األخالقية  القيم  بيئة تعليمية نشطة، وتعميق مفاهيم  الكشف عن  الباحثان  ىالتي من شأنها خلق    فاعلية   فكرة 

يعة بالجامعة األردنية، وعليه كلية الشر مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في  لدى طالبات    مهارات التفكير الناقدأنموذج التعلم التوليدي في تنمية  

 تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي: 

لدى أفراد الدراسة تعزى إلى استراتيجية   ( في مستوى مهارات التفكير الناقد=  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

 التدريس )أنموذج التعلم التوليدي/ الطريقة االعتيادية( ؟ 

 الدراسة: هدف .2.1

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

كلية مادة تخريج األحاديث األحاديث ودراسة األسانيد في لدى طالبات  مهارات التفكير الناقد الكشف عن فعالية أنموذج التعلم التوليدي في تنمية  •

 الشريعة بالجامعة األردنية.  

 أهمية الدراسة: .3.1

،  جمعت بين متغيرات مهمة )التعلم التوليدي، التفكير الناقد، مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد( التيتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات  •

من خالل أنموذج التعلم   مهارات التفكير الناقدويؤمل أن تعود بالفائدة نحو تنمية    في تدريس علم الحديث،  أساليب جديدة حيث سعت لتقديم  

 التوليدي. 

وأعضاء   • الشرعية عامة،  العلوم  مناهج  تطوير  في مجال  القرار  تفيد صانعي  وقاعدة معلوماتية  نظري  إطار  لتقديم  الدراسة  الهيئة  تسعى هذه 

 التدريسية والطلبة في كلية الشريعة، واملتخصصين في أساليب تدريس التربية اإلسالمية. 

 مصطلحات الدراسة .4.1

إلى   (Shepardson & Moje, 1999: 97)عرفه الباحثان شيباردسون وموجي    أنموذج التعلم التوليدي:  • التفكير للوصول  بأنه توظيف املتعلم لعمليات 

ا في هذه الدراسة بأنه ويعرف إجرائي    واملعرفة الجديدة، حيث يقوم املتعلم بربط العالقات بين املعارف السابقة والجديدة، وبناء املفهوم املستهدف. الفهم،  

جهة أخرى، حول علم  أنموذج تدريس ي بنائي اجتماعي، يركز على الحوار واملناقشات التفاعلية بين الطلبه أنفسهم من جهة وبين الطلبة واملعلم من 

ق  تخريج الحديث، بحيث يتم بناء مفاهيم جديدة أو تعزيز مفاهيم قائمة حول املسائل األصولية املتعلقة بعلم تخريج الحديث النبوي، عن طري

املتعلم باملفاهيم الجديدة التي تم التوصل لها من خالل عملية التعلم الحالية وفق   أنموذج التعلم التوليدي    ا ملراحلربط املفاهيم السابقة لدى 

 الخمس )التمهيد، التركيز، التحدي، التطبيق، التقويم(. 

( التفكير الناقد بأنه  2015( واملشار إليهما في العتوم والجراح وبشارة )Watson & Glaserيعرف كل من واطسون وجليسر) :مهارات التفكير الناقد •

 املحاولة املستمرة الختبار الفروض واآلراء في ضوء 
 

 من القفز إلى النتائج، ويتضمن طرق البحث املنطقي التي تساعد في مدى األدلة التي تسندها بدال

ا ي  صحة مختلف األدلة للوصول إلى نتائج سليمة واختبار صحة النتائج وتقويم املناقشات بطريقة موضوعية خالصة. ويعرف التفكير الناقد إجرائ

التمييز بأنه قدرة املتعلم على الفحص الدقيق للمواقف واملسائل األصولية التي يتعرض لها الطالب في مادة )تخريج األحاديث ودراسة األسانيد( و 

نتاج(، بينها وتفسيرها وتقويمها واستخالص النتائج، ويتضمن خمس مهارات )معرفة االفتراضات، التفسير، تقويم املناقشات، اإلستنباط، االست

عد لهذه الغاية. 
ُ
 وتم قياس هذه املهارات من خالل أداء الطالبة على مقياس مهارات التفكير الناقد امل

الفقه طالبات مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد:   • اللواتي َدرسن مادة ) تخريج األحاديث ودراسة األسانيد (، من تخصص ي  يقصد بهن  الطالبات 

 في الجامعة األردنية.  2019/ 2018خالل الفصل الدراس ي األول  وأصوله، أصول الدين،  

( إحدى مواد درجة البكالوريس بقسم أصول الدين في كلية الشريعة بالجامعة  0431122وهي املادة رقم ) مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد: •

من خالل    األردنية. ويدرسها الطلبة بعد دراسة مادة علوم الحديث. وتهتم  هذه املادة بتدريب الطالب على كيفية تخريج الحديث من مصادره األصلية 



 رواضية & ال عدوانال ...                                                                طالبات مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيدفاعلية أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى   

  71-54، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
57 

 

تمه األحاديث  أسانيد هذه  ودراسة  للتخريج  املختلفة  مبدئي  الطرق  للحكم عليها   
 
البحثية يدا املعلومات  وتوثيق  كتابة  بكيفية  الطالب  وتعريف  ا، 

 واستخدام الحاسوب والبرامج اإللكترونية في تسهيل عملية استخدام مصادر الحديث. 

 حدود الدراسة .5.1

 تشتمل الدراسة على الحدود اآلتية: 

 الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على عينة من طالبات كلية الشريعة في الجامعة األردنية.  •

 ( .  2018/2019الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي ) •

 الحدود املكانية: كلية الشريعة في الجامعة األردنية.   •

مادة تخريج األحاديث    لدى طالباتات التفكير الناقد  أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهار   الدراسة بالكشف عن فاعلية  تهتم هذه     حدود املوضوع:  •

 كلية الشريعة بالجامعة األردنية.  ودراسة األسانيد في 

 محددات الدراسة .6.1

 وثبات.حدد تعميم نتائج الدراسة بأدواتها وخصائصها السيكومترية من صدق يت

 الدراسات السابقةاإلطار النظري و  .2

 اإلطار النظري  . 1.2

 (Generative Learning Modleأنموذج التعلم التوليدي ) .1.1.2

قترح أنموذج التعلم التوليدي عام )
ُ
(، كتجسيد لرؤية ونظرية ليف فيجوتسكي التي تعتمد Wittrock( من قبل عالم النفس األمريكي ويتروك )1974ا

يدة مع  البنائية االجتماعية، وتستند فكرته في التعلم التوليدي على أن املتعلمين يمكن أن يقوموا بأنشطة مختلفة تنطوي على ربط معارفهم الجدعلى  

 (.Lee, Lim, and Barbara, 2007معارفهم القديمة املوجودة لديهم، من أجل الحصول على فهم أفضل للمفاهيم الجديدة املستهدفة )

 كما تقو 
 
 ا سلبي  م فكرة هذه األنموذج على أن املتعلم ليس مستهلك

 
 ا للمعلومات وال مستقبال

 
، بل هو مشارك نشط فاعل في عملية التعلم يقوم  كسوال

 (.Wittrock, 1992بتوليد معرفة جديدة من خالل الربط بين املفاهيم والخبرات لبناء فهم ذي معنى للمعلومات املتاحة في عامله االجتماعي )

 أساس ٌي لبناء معرفة جديدة ذات معنى، فالتفاعل بين املعر 
ٌ
فة القبلية  وتبدأ فكرة هذه األنموذج من أن املعرفة والخبرات السابقة لدى املتعلم شرط

 (.2012واملعرفة الجديدة ُيعد أحد املكونات األساسية في عملية التعلم الحقيقي ذي املعنى) الكبيس ي والساعدي، 

 نموذج التعلم التوليدياألسس التربوية أل  •

؛  2009؛ ضهير،  2008؛ الجيش،  2006يمكن تحديد األسس التربوية ألنموذج التعلم التوليدي بعد االطالع على األدب التربوي املنشور  )الدواهيدي،  

 ( على النحو اآلتي:2012؛ سلمان، 2009قابيل، 

 : Knowledge & Experienceتصورات املعرفة والخبرة   .1

عد  
ُ
ا ألنموذج التعلم التوليدي؛ لذا يقع على املعلم مسؤولية الكشف عن هذه التصورات ا أساسي  املفاهيم والخبرات السابقة لدى املتعلم عنصر  ت

ومن خالل    تهم،املوجودة لدى املتعلمين حول هذه الخبرات واملفاهيم، وذلك من خالل األنشطة التمهيدية املفتوحة التي يقدمها املعلم واالستماع إلجابا

 تقديم أمثلة لها عالقة بموضوع التعلم، واستخدام األدوات النفسية والفنية للكشف عن هذه التصورات.

 :  Motivationالدافعية  .2

 فهم  في املعرفي التعارض  إلى بهم  تؤدي  والتي املختلفة والدعائم التعليمية، من خالل األنشطة للتعلم  املتعلمين تحفيز ينبغي على املعلم أن يعمل على

 اليومية الحياة  خبرات العميق حول  الفهم  واكتسابهم  املفاهيم  فهم  في النجاح في املتعلمين ثقة تعزيز إلى واملفاهيم، وهذا التحفيز بدوره سيؤدي  املواقف

 . املعقدة 

 :  Attentionاالنتباه  .3

األسئلة، والتركيز على بناء وشرح وتفسير املفاهيم التي تم التوصل إليها، ويوجه  يتوجب على املعلم القيام بتوجيه انتباه املتعلمين من خالل طرح  

 انتباههم إلى املشكالت املرتبطة باملفاهيم الجديدة وربطها باملفاهيم والخبرات السابقة.

 :Generationالتوليد   .4

ل جهد لتوليد املعنى والتوصل إلى املفاهيم العلمية من املتعلمين  وهو من أهم األسس التي يقوم عليها أنموذج التعلم التوليدي، كونها تحتاج إلى بذ

التي   املفاهيم  بين  العالقة  أولها  املفاهيم،  بين  العالقات  للمتعلمين وتوجيههم إليجاد نوعين من  الفرصة  بتهيئة  املعلم  تم تعلمها، وثانيها أنفسهم، ويقوم 

 خالل األمثلة واألشكال والرموز واملخططات والصور والعروض وغيرها. العالقة بين هذه املفاهيم والخبرات السابقة، وذلك من 
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 : Metcognition ما وراء املعرفة  .5

 التي املفاهيم  واستخدام وتطبيق لفهم  الدماغية عملياتهم   استخدام على املتعلمين ملساعدة  تعليم معينة استراتيجيات ينبغي على املعلم توظيف

 التي املفاهيم  وتعديل العالقات توليد في املفيدة  املشكالت التي تواجههم في املواقف الحياتية، ومن االستراتيجيات حل لىع قدرة  أكثر ليكونوا  تعلمها، تم 

  بعد( وغيرها. أثناء، قبل، ) إستراتيجية األسئلة لتوليد واستخدامها بها االستعانة للمعلم  يمكن

 ( G.L.Mمراحل أنموذج التعلم التوليدي ) •

 & Burdina؛  2009؛ قابيل،  2009؛ ضهير،  Lawrence, 1996؛  Wittrock, 1992االطالع على عدد من الدراسات األجنبية والعربية مثل: )بعد  

Sauer,2010  ،يمكن تحديد املراحل التي يتكون منها أنموذج  2017؛ شمس الدين،  2016؛ املصري،  2013؛ النواجحة،  2012؛ سلمان،  2012؛ الغامدي )

 لتوليدي على النحو اآلتي:  التعلم ا 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل أنموذج التعلم التوليدي  :(1الشكل )

 
ً

 (Preliminary phase: مرحلة التمهيد )أوال

موضوع التعلم املستهدف، وذلك من  تهدف هذه املرحلة إلى التعرف على املعارف والخبرات السابقة املوجودة في الُبنية املعرفية لدى املتعلمين حول 

دة في هذه خالل عدد من األسئلة املفتوحة يطرحها معلم املادة حول موضوع التعلم، ويسمح للمتعلمين بعرض إجاباتهم ومناقشتها، وال يقوم معلم املا

 .املرحلة بتصويب أو تعديل التصورات حول املفهوم املستهدف بل يترك هذا األمر في املراحل القادمة

و املفهوم،  أ ويتمحور دور املعلم في هذه املرحلة حول عدة أمور مهمة، وهي: مساعدة املتعلمين للكشف عن تصوراتهم املعرفية حول موضوع التعلم 

خاصة حول وإثارة خبرات املتعلمين وتحفيزهم من خالل تقديم مواقف متناقضة تثير دافعيتهم للتعلم، وتشجيع املتعلمين لعرض أفكارهم وخبراتهم ال

أقرانهم، موضوع التعلم أو املفهوم والنقاش حولها مع األقران، وتفسير أفكار املتعلمين من خالل الحوار والتفاوض معهم، وتضمين أفكار جديدة من  

 وتعريضهم لخبرات ووجهات نظر مختلفة حول موضوع التعلم. 

 (Focus phaseا: مرحلة التركيز )ثانيً 

املعلم هنا   إلى مجموعات تعاونية صغيرة من )يقوم  املتعلمين  املناسبة، والتي يؤدي 5- 4بتوزيع  التعليمية  األنشطة والوسائل  ( أشخاص، وتقديم 

اهيم العالقة بين املف  تنفيذها إلى إكساب املتعلمين للمفاهيم الجديدة وتعديل املفاهيم السابقة، وفي هذه املرحلة يتم تركيز انتباه الطلبة إلى ضرورة إيجاد

 السابقة واملفاهيم الجديدة حول موضوع التعلم املستهدف.

م املناسبة،  كما يساعم املعلم املتعلمين في التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم أثناء مرحلة التعلم، من خالل الدعائم التعليمية وسقاالت التعل

الكلمات   التعليمية،  البطاقات  املفتوحة،  إضافة للوسائط مثل األسئلة  ملاذا، كيف وغيرها"،  اللفظية، مثل" متى،  امللخصات، والتلميحات  املفتاحية، 

 ا للمرحلة التالية.التعليمية كالحاسوب واملجسمات..... وذلك استعداد  

 
ً
 (Challenge phaseا: مرحلة التحدي )ثالث

وصلت إليه مجموعته من أفكار وخبرات )تّولدت خالل مرحلة التركيز(  في هذه املرحلة يقوم املعلم بإتاحة الفرصة لقائد كل مجموعة بعرض ما ت

 ا لهذه الجلسات الحوارية النقاشية. أمام بقية املجموعات، ومقارنتها مع بعضها البعض في جو تفاعلي اجتماعي، ويكون املعلم قائد  

السابقة وتصوراتهم   بخبراتهم  املتعلمين  في مواجهة  التحدي هنا  خبرات ويكمن  إليه من  التوصل  تم  وما  والتركيز،  التمهيد  أثناء مرحلتي  املعرفية 

 ومفاهيم جديدة أثناء مرورهم بخبرة بناء املعنى وتعديل البنية املعرفية في مرحلة التحدي. 
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حفز ومثير للدافعية، واكتشاف ويكمن دور املعلم هنا بإتاحة الفرصة للمتعلمين بتبادل الخبرات واملعارف فيما بينهم، ضمن جو إيجابي تفاعلي مُ 

الدعائم  من خالل  للمتعلمين  واملساعدة  التوجيه  بتقديم  املعلم  استمرار  إلى  إضافة  الخاصة،  أفكارهم  إلنتاج  للمتعلمين  املناسبة  التعليمية   البيئات 

للوصول إلى التعلم الحقيقي ذي املعنى، والذي هو   ا (، كل ذلك تمهيد  ZPDوسقاالت التعلم املناسبة، ملساعدتهم في الوصول إلى منطقة النمو املركزية )

هنا على أن التحدي املطلوب هو التحدي التحفيزي ال التنافس ي، والذي يقود بدوره إلى التميز   الباحثانؤكد  وي  هدف استخدام أنموج التعلم التوليدي.

 واإلبداع لدى املتعلمين.  

 (Application phaseا: مرحلة التطبيق )رابعً 

لة يتم تطبيق  معلوم لدينا أن التعلم الحقيقي ُيقاس بمدى توظيف ما تم تعلمه في املواقف الحياتية واملشكالت التي قد يواجهها الفرد، وفي هذه املرح

 ما تم تعلمه من مفاهيم وخبرات جديدة في مواقف حياتية مشابهة تؤدي إلى ترسيخها وبقاء أثر التعلم فترة أطول. 

 (Evaluation phaseالتقويم )ا: مرحلة  خامًس 

التقويم عنصر مهم من عناصر   ولكون  التطبيق(،  التحدي،  التركيز،  )التمهيد،  وهي  أربع مراحل  التوليدي على  التعلم  أنموذج  اقتصرت مراحل 

ين، تم اعتباره املرحلة الخامسة  العملية التعليمية لكشفه عن مدى تحقق األهداف املنشودة من عملية التعلم، وماهي نقاط الضعف والقوة لدى املتعلم

(، وبناء  على 2017(، وشمس الدين، )2012(، وسلمان، )2012( و الغامدي، )2016عند عدد من الباحثين والتربويين في دراساتهم مثل دراسة املصري، )

 نموذج التعلم التوليدي في دراستها.أن يتم تضمين التقويم باعتباره املرحلة الخامسة أل  الباحثان لك األهمية للعملية التقويمية رأى ت

ا من األسئلة أو  وفي هذه املرحلة يقوم املعلم بتقويم ما توصل إليه املتعلمون من مفاهيم وخبرات جديدة حول موضوع التعلم، من خالل طرح عدد  

   تكليفهم بواجبات معينة.

 The Skills of Critical Thinking) )التفكير الناقد مهارات  .2.1.2

ا لتعدد تعريفاته وتنوع األطر الفلسفية املفسرة ا من املهارات التي ينبغي أن يتقنها الفرد، وقد تعددت هذه املهارات تبع  يتضمن التفكير الناقد عدد  

 من املهارات ومنها: 2009له، ويرى عبد العزيز )
 
 ( أن التفكير الناقد يتضمن عددا

 ن. مهارة االستقالل عن تفكير اآلخري •

 مهارة تحديد مصداقية مصدر املعلومة.  •

 مهارة اإلحاطة باملوضوع من جميع جوانبه. •

 مهارة تطبيق قواعد املنطق. •

 مهارة التمييز بين قواعد األداءات واملبررات واملعلومات. •

 مهارة فرز األدلة والحجج. •

 مهارة تجنب األخطاء الشائعة في هذا التفكير.  •

 واأللفاظ. مهارة تحديد الدقة في العبارات  •

واطسن وجليسر ) تصنيف  وتم     ( Watson & Glaserأما  التربويين،  الباحثين  قبل معظم  كبير من  باهتمام  والذي حظي  الناقد  التفكير  ملهارات 

، فقد صنف املهارات إلى -  تبناه الباحثانوالذي    -اعتماده في كثير من الدراسات سواء أجنبية أو عربية لشموله على املهارات األساسية للتفكير الناقد  

 (: 34: 2011اآلتي )العياصرة، 

 طاة. تراضات: وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجة صدق املعلومات وعدم صدقها، والتمييز بين الحقيقة والرأي، والغرض من املعلومات املع"االف •

مات معينة  و التفسير: ويعني القدرة على تحديد املشكلة والتعرف على التفسيرات املنطقية، وتقدير ما إذا كانت التعميمات والنتائج املبنية على معل •

 مقبولة أم ال. 

 االستنباط: ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج املترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها.  •

أو • النتيجة  إدراك صحة  القدرة على  أو مفترضة ويكون لديه  نتيجة من حقائق معينة، مالحظة  الفرد على استخالص  إلى قدرة    االستنتاج: ويشير 

 وء الحقائق املعطاة. خطئها في ض

ة، وإصدار تقويم الحجج: وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة وقبولها أو رفضها والتمييز بين املصادر األساسية والثانوية والحجج القوية والضعيف •

 الحكم على مدى كفاية املعلومات".
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 دور املعلم في تنمية مهارات التفكير الناقد •

سه  يعد املعلم من أهم عوامل نجاح برامج تعليم التفكير الناقد، حيث أن أي تطبيق لخطة تعليم التفكير يتوقف على نوعية التعليم الذي يمار 

ل األدوار وعند مناقشة أهمية دور املعلم في تفعيل عمليات التفكير الناقد عند الطلبة، يجب أن ندرك دوره كقدوة، من خالاملعلم داخل الغرفة الصفية،  

 :  (2010)أبو شعبان،  التي يقوم بها كي يسهل عملية التفكير الناقد عند الطلبة، ومن هذه األدوار ما يأتي 

التعليمية  .1 واملواد  األسئلة  وعينات  األداء،  أهداف  الفصلية  والخطط  اليومية  دروسه  خطط  في  املعلم  ينظم  التعليم:  لعملية  مخطط  املعلم 

 أن تحدد أهداف التعليم ووسائل تحقيقها.  والنشاطات التي من شأنها

يقدر املعلم مشكل للمناخ الصفي: إن املناخ الصفي املبني على ديناميات املجموعة واملشاركة الديمقراطية هو الذي يوطد مناخ جماعي متماسك،  .2

 فيه التعبير عن الرأي، واالستكشاف الحر، والتعاون، والدعم، والثقة بالنفس، والتشجيع. 

للطلبة،  املعل .3 الحياتية  املشكالت  على  تركز  بمواقف  الطلبة  وتعريف  واألنشطة  املواد  من  متنوعة  تشكيلة  استخدام  طريق  عن  وذلك  مبادر:  م 

 ويستخدم أسلوب طرح األسئلة إلشراك الطلبة بفاعلية.

ايا ممتعة وحقيقية، وإنما الصعوبة التي يواجهها  املعلم محافظ على التواصل: إن أسهل مهمة يمكن أن يمارسها املعلم هي إثارة اهتمام الطلبة بقض .4

 هي في الحفاظ على انتباههم، وهذا يستدعي من املعلم التنويع في استخدام مواد وأنشطة وأسئلة مثيرة لتحفيز الطلبة. 

املعلومات وتوفير   .5 إذ يقوم بإعداد  للمعرفة،  الحاالت دور مصدر  املعلم في كثير من  يلعب  للمعرفة:  الالزمة  املعلم مصدر  املطلوبة واملواد  األجهزة 

 للطلبة الستخدامها، في حين يتجنب تزويد الطلبة باإلجابات التي تحول دون سعيهم للوصول إلى استنتاجات يمكنهم التوصل إليها بأنفسهم. 

 اتهم التي توصلوا إليها. ا ألفكارهم وفرضياتهم واستنتاجاملعلم سابر: وذلك من خالل طرح أسئلة عميقة متفحصة، تتطلب تبرير أو دعم   .6

 للطلبة بتقديم السلوك الذي يظهر أنه شخص مهتم، ومحب لالستطالع، وناقد في تفكيره وقراءته، .7
 
ومنهمك    املعلم قدوة: يقوم املعلم بوصفه أنموذجا

 ا وراء األدلة.بحيوية، ومبدع، ومتعاطف، وراغب في سبر تفكيره سعي  

 : في سياق أنموذج التعلم التوليدي  التفكير الناقد •

ومدرس  تنمية مهارات التفكير الناقد ينبغي أن يتم بأساليب علمية حديثة تركز على التفاعل االجتماعي بين الطلبة أنفسهم من جهة وبين الطلبة  

ا عن الطرق التقليدية املتبعة في التدريس والتي أدت إلى ضعف في تنمية التفكير املادة من جهة أخرى، بغية تمكين الطالب وتحقيق التعلم املنشود، بعيد  

 والتركيز فقط على الحشو املعرفي ألدمغة الطلبة. 

صفية   لبيئة  بحاجة  االجتماعي  التفاعل  تعمل  وهذا  تو مالئمة  لعلى  مناسب  صفي  مناخ  املتنوعة، فير  التعليمية  الوسائل  واستخدام  لطلبة، 

و واستعمال   واألمثلة  األسئلة،  القصص  وإثارة  والصور  واألنشطةاللوحات  بعضهم  والتحديات  يستفيدو من  لكي  تفاعلي  في جو  الطلبة  بين  والنقاش   ،

 البعض، وغيرها من املصادر التي تثير وتحفز اهتمام الطلبة.

سهم في توفير بيئة صفية تفاعلية ويركز على السياق االجتماعي، وُيعنى باملهارات التي  وحيث إن أنموذج التعلم التول
ُ
يدي بما يمتاز به من خصائص ت

 في املرحلة ية نشطةمن شأنها خلق بيئة تعليم
 
، ُيعد من أنسب النماذج التي يمكن استخدامها في سبيل تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة وخصوصا

 . الجامعية

 الدراسات السابقة . 2.2

أن معظم هذه الدراسات   ا العديد من الدراسات التي تناولت هذا األنموذج وفاعليته، وقد الحظ   الباحثان وجد    في إطار االهتمام بأنموذج التعلم التوليدي 

ا  وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات تبع    ، واملواد اإلنسانية   كانت في املواد العلمية )علوم، كيمياء، أحياء، رياضيات( والقليل منها في مواد الشريعة اإلسالمية 

 :إلى األقدمحدث  األ لتسلسلها الزمني من  

إلى تقص ي فاعلية نموذج التعلم التوليدي في تنمية بعض العمليات الرياضية ودافعية اإلنجاز لدى طلبة تالميذ   (2018هدفت دراسة الشمري ) •

ا، أظهرت النتائج فاعلية نموذج  ا تم توزيعم على مجموعتي الدراسة عشوائي  ( طالب  60االبتدائية منخفض ي التحصيل، تكونت عينة الدراسة من )

ظهرت النتائج فاعلية نموذج  أ عض العمليات الرياضية عند املستويات )التذكر، الفهم، التطبيق، الدرجة الكمية(، كما التعلم التوليدي في تنمية ب

 .التعلم التوليدي في تنمية دافعية اإلنجاز لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

هدفت إلى الكشف عن فاعلية تدريس مطورة وفق النظرية البنائية اإلجتماعية )النموذج التوليدي( في تنمية مهارتي  ( 2017)دراسة شمس الدين  •

اسة  الحوار واإلنصات لدى طالبات الصف العاشر األساس ي بمبحث التربية اإلسالمية في ضوء دافعيتهن نحو التعلم في األردن، وتكون أفراد الدر 

سمت إلى  62من 
ُ
مجموعتين )ضابطة وتجريبية(، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق املجموعة التجريبية على الضابطة في التطبيق البعدي على  طالبة ق

 مقياس ي الحوار واإلنصات.
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الكشف عن فاعلية نموذج التعلم التوليدي في تحصيل طالبات الصف الرابع اإلعدادي في محافظة ديالي/ العراق بمبحث   هدفت إلى (  2014) دراسة وادي   •

ا على مجموعتين تجريبية، وضابطة وقد اعتمدت الباحثة على التصميم التجريبي ( طالبة تم توزيعهم عشوائي  82التاريخ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

اسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تفوق املجموعة التجريبية التي درست بالنموذج التوليدي على املجموعة الضابطة التي درست لتحقيق هدف الدر 

ا  الدراسة اعتماد النموذج التوليدي في تدريس مقرر التاريخ لفاعليته  لكبيرة في زيادة بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي، وكان من توصيات هذه 

 تحصيل الطلبة ورفع مستوى دافعيتهم للتعلم.

بدراسة الستقصاء فاعلية توظيف استراتيجية التعلم التوليدي في بناء املفاهيم الجغرافية وأثرها على التحصيل لدى طالبات الصف    ( 2014وقامت الفرا )  •

الباحثة املنهج شبه التجريبي، وتكونت ع الدراسة من )الخامس األساس ي بمحافظات غزة، وقد استخدمت  الخامس  76ينة  ( طالبة من طالبات الصف 

الجغرافية    األساس ي بغزة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية والضابطة في مبحث 

اتيجية التعلم التوليدي لتنمية املفاهيم الجغرافية على التحصيل املعرفي ولصالح املجموعة التجريبية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية توظيف استر 

جية التعلم لدى عينة الدراسة بدرجة كبيرة. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم الخروج بعدد من التوصيات منها: ضرورة االهتمام باستراتي 

 اعتبارها إحدى االستراتيجيات الفعالة في بناء املفاهيم الجغرافية.التوليدي في بناء املفاهيم كمدخل لتدريس ي الجغرافيا ب 

أثر نموذج التعلم التوليدي والتغذية الراجعة في الفهم والتنظيم "فكانت بعنوان    (Lee, Lim & Grabwski, 2009)دراسة لي ولم وجرابوسكي   •

ا من جامعة نورث إيسترن، واستخدم ( طالب  36ضمن بيئة تعلم قائمة على الحاسب، وقد تكونت عينة من الدراسة من )  "الذاتي في مبحث العلوم

لذا أوصت  الباحثون املنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين التجريبية والضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة باختبار نوع من االختيار من متعدد. و 

  خدام املعلمين للنموذج التوليدي أثناء التدريس. الدراسة بأهمية است

الناقدتباينت    كما التفكير  مهارات  تنمية  النظر حول  بعض    وجهات  تناولت  السياق فكما  تحررها من هذا  أو  بسياق محدد  ارتباطها  من حيث 

تت أو أحداث  املهارات من خالل مواقف  تلك  تنمية  تناولت دراسات أخرى  الناقد من خالل محتوى منهج محدد،  التفكير  تنمية مهارات  سم  الدراسات 

 األقدم: األحدث إلى ات مرتبة حسب تسلسلها الزمني من بالعمومية دون النظر الرتباطها بمحتوى منهج معين ومن هذه الدراس

( في التحصيل ومهارات RISKهدفت الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على مبادىء )  (2016في دراسة حديثة أجراها كل من العكول والسعودي ) •

الباحثان بإعداد برنامج تعليمي خاص بتوظيف  التفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في األردن ، وقام 

( في املواقف الصفية واختبار تحصيلي، وطبق الباحثان مقياس التفكير الناقد لواطسون وجالسر لقياس مهارات التفكير الناقد، RISKمبادىء )

( في تحسين التحصيل ومهارات  (RISK  التعليمي القائم مبادىء( طالبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للبرنامج  50وتكونت عينة الدراسة من )

 لدى طالبات الصف الثامن االساس ي. التفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية 

إلى معرفة أثر التدريس باستخدام استراتيجية الوسائط املتعددة في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد   (2015وهدفت دراسة الخوالدة )  •

برنامج  دى طلبة الصف العاشر األساس ي في مبحث التربية اإلسالمية بعمان الثانية باململكة األردنية الهاشمية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناءل

ا،  الب  ( ط62تدريس ي باستخدام استراتيجية الوسائط املتعددة، واختبار تحصيلي، واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، وتكونت عينة الدراسة من )

ا تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، واألخرى ( طالب  34ا تحديد إحداهما كمجموعة ضابطة بلغ عددها )توزعوا على شعبتين دراسيتين وقد تم عشوائي  

( بلغت  طالب  28تجريبية  التي  (  التجريبية  املجموعة  تفوق  الدراسة  نتائج  وأظهرت  املتعددة،  الوسائط  استراتيجية  درست  باستخدام ا  درست 

 ير الناقد على املجموعة الضابطة.استراتيجية الوسائط املتعددة بالتحصيل والتفك

األمريكية    ((Schroeder, 2006  وأجرى شرودر  • الناقد لدى طالب جامعة كانساس  التفكير  الجامعية إلمكانية تحسين  املرحلة  دراسة على طالب 

(The University Of Kansas( تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية تكونت من ،)طالب وطالبة، درسو مادة مقدمة في علم النفس تم  97 )

يجابي وفعال إ ، استخدمت الدراسة اختبار واطسون وجليسر للتفكير الناقد، وأظهرت الدراسة وجود أثر  ا ملهارات التفكير الناقدتصميميها وفق  

 مقارنة بطالب املجموعة الضابطة.لتعليم مهارات التفكير الناقد لدى طالب املجموعة التجريبية 

إلى تنمية التفكير الناقد لدى طالب كلية التربية في جامعة عين من خالل برنامج مقترح في التربية البيئية، تكونت    ( 2000هدفت دراسة رضوان )  •

( طالب وطالبة، وتم استخدام استراتيجة املناقشة وتحليل التقارير واختبار كورنيل للتفكير الناقد للقياس القبلي والبعدي.  50عينة الدراسة من )

 كير الناقد لصالح القياس البعدي. ا بين القياس القبلي والبعدي في التفحصائي  إ دراسة وجود فروق دالة أظهرت نتائج ال

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 بعد االطالع على الدراسات السابقة تبين للباحثين ما يلي:

الكيمياء، الرياضيات،  حقول املعرفة العلمية )ا في  التخصصات وخصوص  هناك اهتمام واضح من قبل الباحثين بأنموذج التعلم التوليدي في معظم   •

واد وحاجتها ملهارات تفكير  نموذج مع طبيعة هذه املا في مواد الشريعة اإلسالمية، بالرغم من توافق هذا األ إال أن هذه االهتمام ضعيف جد  العلوم( 

 عليا. 
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التحصيل، والتفكير التأملي، وتنمية املفاهيم، )ل مث أثيره الواضح على متغيرات مختلفةأظهرت معظم هذه الدراسات فاعلية األنموذج التوليدي وت •

 لها أهميتها في عملية التعلم.  والحوار واإلنصات(

على دراسات تناولت مهارة التفكير الناقد لدى طلبة املدارس في كتب  انالباحث ن بمهارة التفكير الناقد، إذ عثرهناك اهتمام واضح من قبل الباحثي •

لدراسة  التربية اإلسالمية، ودراسات تناولت مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات في تخصصات غير الشريعة اإلسالمية، وعليه ما يميز هذه ا 

 اإلسالمية ، طلبة الجامعة(.  أنها تجمع بين املتغيرات اآلتية )التفكير الناقد، مواد الشريعة

لدى طلبة علوم الشريعة   وتنميتها من خالل أنموذج التعلم التوليدي   بمهارات التفكير الناقدتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باهتمامها   •

تها وأثرها في عملية التعلم لدى طلبة الشريعة  بالرغم من أهمي  املهاراتتناولت هذه    - في حدود علم الباحثين-، حيث أنه ال يوجد أية دراسة  في الجامعة 

في علوم    باحثين واملتخصصينتكون هذه الدراسة بداية اهتمام للأن  ا املتخصصين في دراسة علم الحديث وتخريجه، وعليه يأمل الباحثان  وخصوص  

                              .كلية الشريعة في الجامعات طلبةدى التفكير الناقد لبفعالية أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات  الشريعة وعلم الحديث بشكل خاص

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 منهج الدراسة . 1.3

الكشف عن   والتي تتطلب  الدراسة،  التجريبي لتحقيق هدف  املنهج شبه  الباحثان على  تنمية    فاعليةاعتمد  في  التوليدي  التعلم  مهارات أنموذج 

درجات  كلية الشريعة بالجامعة األردنية، من خالل الكشف عن داللة الفرق بين  مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في  لدى طالبات    التفكير الناقد

 لدراسة. املجموعة التجريبية التي درست باستخدام أنموذج التعلم التوليدي ودرجات املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية على أداة ا 

 الدراسة عينة  .2.3  

في كلية الشريعة بالجامعة األردنية، واللواتي درسن    الفقه وأصوله وأصول الدين  بطريقة قصدية من طالبات تخصص ي تم اختيار أفراد الدراسة

( طالبة، وتم تعيين مجموعتي 45) (، وبلغ عددهن2018/2019الجامعي ) بمادة " تخريج األحاديث دراسة األسانيد" خالل الفصل الدراس ي األول من العام

تكونت شعبة املجموعة الضابطة من  ( طالبة، بينما 22جموعة التجريبية من )تكونت شعبة امل وقدة، الدراسة )التجريبية والضابطة( بالطريقة العشوائي

 ( طالبة. 23)

 أدوات الدراسة:  . 3.3

 ، ودليل مدرس املادة.مقياس مهارات التفكير الناقد بإعداد أدوات الدراسة واملتضمنة نالباحثالتحقيق هدف الدراسة قام 

 
ً

 مقياس مهارات التفكير الناقد :أوال

(، الذي طوره في صورته العربية عبد Watson & Glaserتم تطوير مقياس يقيس مهارات التفكير الناقد بعد الرجوع إلى مقياس واطسن وجالسر)

  (، ودراسة البرصان2016)  والسعودي (، واالستفادة من الدراسات التي طبقت االختبار على البيئة األردنية مثل دراسة العكول  1982)  السالم وسليمان 

ج، (، وتم تحديد املهارات األساسية للمقياس بخمسة مهارات رئيسة، وهي: معرفة االفتراضات، التفسير، االستنباط، تقويم املناقشات أو الحج2001)

( 60ث غطت املهارات الرئيسة، وكان مجموعها )( فقرة رئيسة، كل فقرة إندرج تحتها عدد من الفقرات الفرعية بحي20االستنتاج، وتكون املقياس من )

( 14( فقرة، مهارة االستنتاج )12( فقرة، مهارة االستنباط )10( فقرة، مهارة التفسير )13فقرة تم توزيعهن على النحو اآلتي: مهارة معرفة االفتراضات )

 ( فقرة.11فقرة، مهارة تقويم املناقشات أو الحجج )

 :التفكير الناقدصدق مقياس مهارات 

( محكمين من األساتذة املتخصصين في املناهج والتدريس بشكل عام وفي  التربية اإلسالمية بشكل 10تم التأكد من صدق املقياس بعد عرضه على )

 واللغة العربية في الجامعات األردنية.  خاص، وعلم الحديث النبوي وعلم النفس

بحذف عدد من الفقرات ُعدت زيادة عن املهارات الفرعية املحددة، وتم تعديل وإضافة   الباحثان  م، قاماملحكمين وإبداء مالحظاته وبعد عرضه على

 ح املقياس في صورته النهائية.بعض الفقرات، ليصب

 :ثبات مقياس مهارات التفكير الناقد

التطبيق عليهم بعد أسبوعين وحسبت معامالت االرتباط ( من خارج عينة الدراسة، وأعيد  60تم تطبيق املقياس على عينة من الطالب وعددهم )

 ( يبين ذلك. 1لألبعاد والدرجة الكلية، والجدول رقم )
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معامالت الثبات بطريقة إعادة اإلختبار ملقياس مهارات التفكير الناقد :(1جدول )  

 إعادة اإلختبار املهارة 

 **751. مهارة معرفة االفتراضات 

 **915. مهارة االستنباط 

 **875. مهارة االستنتاج 

 **950. مهارة التفسير 

 **985.   مهارة تقويم املناقشات 

 **862. املقياس ككل

 ( = 0.01)داللة إحصائية عند مستوى داللة ** (= 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

الثبات الكلي للمقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، بالطريقة إعادة اإلختبار ( أن معامل ثبات مجاالت املقياس ومعامل  1يتضح من الجدول رقم )

 ( .862.( وللدرجة الكلية )985. -  751.إذ تراوحت معامالت الثبات بين )

 ا: دليل مدرس املادة الستخدام أنموذج التعلم التوليدي ثانيً 

قد مرت عملية ستخدام أنموذج التعلم التوليدي، و ناء تدريس املادة با إلرشاده أثتخريج الحديث النبوي،    مادة ملدرس  بإعداد دليل    انالباحثقام  

 الدليل باملراحل التالية:  إعداد هذا 

 تحديد الهدف من إعداد الدليل، وهو إرشاد مدرس املادة أثناء تدريس املوضوعات املقررة باستخدام أنموذج التعلم التوليدي.  •

 اإلطالع على األدب النظري السابق بهدف اإلفادة منه في إعداد الدليل.  •

 تحديد املادة الدراسية، حيث شملت ثمانية فصول من مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد املقررة لطالبات كلية الشريعة.  •

 ادة وإعطاءه فكرة عامة عن األنموذج.تضمين الدليل مقدمة ونبذة مختصرة عن أنموذج التعلم التوليدي بغية مساعدة مدرس امل •

ضبط الدليل من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في تخصصات املناهج والتدريس وأصول الدين وعلم النفس   •

دة وفق أنموذج التعلم التوليدي، ومدى والتربية اإلسالمية في الجامعات األردنية، إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى التسلسل في خطوات شرح املا

عدة ملواضيع املادة ومالئمتها
ُ
لقدرة الطالبات    ارتباط النتاجات التعليمية بمواضيع املادة املقررة، ومدى مناسبة األنشطة والواجبات وأوراق العمل امل

ية للمحتوى املوجود في الدليل، وأية اقتراحات أو إضافات من  املعرفية واملهارية والوجدانية والخبرات السابقة لديهن، ومدى الدقة اللغوية والعلم

 قبلهم. 

 إخراج الدليل بصورته النهائية، بعد األخذ بمالحظات واقتراحات السادة املحكمين، وتضمن الدليل: •

 مقدمة.  •

 التعلم التوليدي.  مقدمة حول أنموذج •

 األسس التي يقوم عليها أنموذج التعلم التوليدي.  •

 املادة واملتعلم في ضوء أنموذج التعلم التوليدي. دور مدرس  •

الُبنية املعرفية لدى   يتم من خاللها التعرف على املعارف والخبرات السابقة املوجودة في  التمهيد  ا بمرحلة بدء    مراحل أنموذج التعلم التوليدي  •

وهنا يقوم املعلم بتوزيع املتعلمين إلى مجموعات تعاونية  كيزالتر ثم مرحلة  .، من خالل عدد من األسئلة املفتوحة يطرحها معلم املادة املتعلمين

ثم مرحلة  .  صغيرة ويتم تركيز انتباه الطلبة إلى ضرورة إيجاد العالقة بين املفاهيم السابقة واملفاهيم الجديدة حول موضوع التعلم املستهدف

إليه مجموعته من أفكار وخبرات )تّولدت خالل مرحلة التركيز(    التحدي وفيها يقوم املعلم بإتاحة الفرصة لقائد كل مجموعة بعرض ما توصلت

. ثم يتم تطبيق ما تم تعلمه من مفاهيم وخبرات جديدة في مواقف  عضها البعض في جو تفاعلي اجتماعيأمام بقية املجموعات، ومقارنتها مع ب

 إلى مرحلة التقويم مرحلة ا هي حياتية مشابهة تؤدي إلى ترسيخها وبقاء أثر التعلم فترة أطول وهذه 
 
يقوم املعلم بتقويم ما   وفيها لتطبيق. وصوال

 .م وخبرات جديدة حول موضوع التعلم توصل إليه املتعلمين من مفاهي

 ا ألنموذج التعلم التوليدي. توجيهات وإرشادات عامة ملدرس املادة عند التدريس وفق   •

 ودراسة األسانيد لطلبة الشريعة. النتاجات العامة والخاصة ملادة تخريج األحاديث  •

 التوزيع الزمني للموضوعات. •

 األنشطة واملصادر التعليمية املستخدمة.  •

 تحضير موضوعات املادة وفق أنموذج التعلم التوليدي.  •

 



 رواضية & ال عدوانال ...                                                                طالبات مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيدفاعلية أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى   

  71-54، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
64 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة . 4.3

 تم مخاطبة الجهات املعنية وأخذ جميع املوافقات الالزمة لتطبيق الدراسة في الجامعة األردنية.  •

 ا على أفراد العينة.  تم تحديد أفراد عينة الدراسة من طلبة كلية الشريعة، وتم تطبيق املقاييس قبلي   •

بل عضو هيئة التدريس املتخصص في تدريس مادة تخريج األحاديث طبق أنموذج التعلم التوليدي في التدريس على أفراد املجموعة التجريبية من ق •

ابطة  ودراسة األسانيد، بعد أن تم اطالعه على هذا األنموذج واعطائه فكرة عامة عنه وكيف يتم تطبيقه على املادة العلمية، أما املجموعة الض

 ج األحاديث ودراسة األسانيد.  فتم تدريسها حسب الطريقة املعتادة من قبل مدرس متخصص في تدريس مادة تخري

 ( محاضرة جامعية.  24تم تطبيق استراتيجية التدريس وفق أنموذج التعلم التوليدي بواقع ) •

 ا على املجموعتين التجريبية والضابطة بعد االنتهاء من تطبيق االستراتيجية املقترحة.  تم تطبيق املقاييس بعدي   •

 ئية املناسبة.تم جمع البيانات وإجراء التحليالت اإلحصا  •

 تم استخراج النتائج ومناقشتها.   •

 متغيرات الدراسة  . 5.3

 )أنموذج التعلم التوليدي والطريقة االعتيادية(.  وله فئتان املتغير املستقل: استراتيجية التدريس •

 . مهارات التفكير الناقد: بع التا املتغير •

 املعالجة اإلحصائية. 6.3

استخدام اإلحصاء الوصفي )املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري(، واإلحصاء االستداللي املقترح بتطبيق تحليل لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم  

االستراتيجية MANCOVAالتباين األحادي املصاحب ) أثر  إيجاد  التابع، وتم  الدراسة  التوليدي( في متغير  التعلم  املستقل )أنموذج  املتغير  أثر  ( ملعرفة 

 ( في املتغير التابع. Eta Square( وتطبيق مربع ايتا )Effect Sizeخدام حجم األثر )املقترحة باست

 نتائج الدراسة ومناقشتها .4

مادة تخريج األحاديث لدى طالبات    مهارات التفكير الناقدأنموذج التعلم التوليدي في تنمية    فاعليةهدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن  

 من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:  الجامعة األردنيةكلية الشريعة بودراسة األسانيد في 

لدى أفراد الدراسة تعزى إلى استراتيجية    في مستوى مهارات التفكير الناقد (=   0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 التدريس )أنموذج التعلم التوليدي/ الطريقة االعتيادية( ؟ 

طالبات   ألداء  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  في  لإلجابة  األسانيد  ودراسة  األحاديث  تخريج  لية  كمادة 

 ( ذلك. 2قياس مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي، ويظهر الجدول )ألبعاد مالشريعة بالجامعة األردنية 

افات املعيارية ألداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي  :(2جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 املهارة 

 البعدي  القبلي املجموعة

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 

 معرفة االفتراضات 

 1.014 12.14 2.197 8.41 التجريبية

 1.546 10.47 1.906 9.41 الضابطة

 1.516 11.39 2.109 8.85 املجموع

 

 االستنباط

 1.513 10.10 2.247 7.00 التجريبية

 1.323 8.00 2.173 7.71 الضابطة

 1.763 9.16 2.214 7.31 املجموع

 

 االستنتاج

 1.748 10.43 3.241 6.86 التجريبية

 2.060 9.65 1.522 8.76 الضابطة

 1.908 10.08 2.774 7.69 املجموع

 

 التفسير 

 966. 7.33 2.734 4.05 التجريبية

 1.131 6.18 1.328 6.47 الضابطة

 1.182 6.82 2.521 5.10 املجموع

 

 تقويم املناقشات  

 1.221 8.10 3.131 5.23 التجريبية

 1.463 6.47 1.286 7.18 الضابطة

 1.550 7.37 2.659 6.08 املجموع

( الجدول  طالبات2يالحظ من  الحسابية ألداء  املتوسطات  بين  الشريعة   ( وجود فروق ظاهرية  كلية  في   األسانيد  األحاديث ودراسة  تخريج  مادة 

 ( يوضحان ذلك. 3 و  2) نالجامعة األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد البعدي والشكال ب
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افات املعيارية ألداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي ) للمجموعة التجريبية( رسم توضيحي  :(2الشكل )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افات املعيارية ألداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقدرسم توضيحي  :(3الشكل )  القبلي والبعدي ) للمجموعة الضابطة(  املتوسطات الحسابية واالنحر

( تم تطبيق تحليل التباين املصاحب املتعدد =  0.05ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

(MANCOVA( وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ،)3 :) 

 ( إليجاد داللة الفروق في أداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقد MANCOVAتحليل التباين املصاحب املتعدد) :(3جدول )

 املصدر 
 

مجموع   األبعاد

 املربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 املربعات

الداللة  قيمة ف 

 اإلحصائية 

(η2)  مربع

 ايتا

 193. *011. 7.413 10.195 1 10.195 معرفة االفتراضات بعدي معرفة االفتراضات قبلي 

 045. 237. 1.457 2.897 1 2.897 االستنباط بعدي االستنباط قبلي 

 014. 516. 431. 1.300 1 1.300 االستنتاج بعدي االستنتاج قبلي

 044. 240. 1.432 1.318 1 1.318 التفسير بعدي التفسير قبلي 

 031. 328. 988. 1.705 1 1.705 املناقشات  بعديتقويم  تقويم املناقشات قبلي   

 378. *000. 18.810 25.868 1 25.868 معرفة االفتراضات بعدي املجموعة 

 341. *008. 16.023 31.850 1 31.850 االستنباط بعدي

 157. *023. 5.762 17.378 1 17.378 االستنتاج بعدي

 430. *000. 23.422 21.553 1 21.553 التفسير بعدي

 315. *001. 14.274 24.643 1 24.643 تقويم املناقشات  بعدي

 الخطأ
 

 1.375 31 42.630 معرفة االفتراضات بعدي
   

 1.988 31 61.622 االستنباط بعدي

 3.016 31 93.497 االستنتاج بعدي

 920. 31 28.526 التفسير بعدي

 1.726 31 53.518 تقويم املناقشات  بعدي

 37 85.079 معرفة االفتراضات بعدي الكلي املعدل 
 

 37 115.053 االستنباط بعدي

 37 134.763 االستنتاج بعدي

 37 51.711 التفسير بعدي

 37 88.842 تقويم املناقشات  بعدي

 (= 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  *     
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مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد  ( ألداء طالبات  =  0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3تشير النتائج في الجدول )

ا إلى قيمة هوتلينغ اذ بلغت قيمة  ملتغير استراتيجية التدريس، استناد  لجامعة األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد البعدي تبعا  في كلية الشريعة با

وبلغ مربع   ،(0.000(، وبمستوى داللة )18.810(, وبلغت قيمة ف املحسوبة في مهارة معرفة االفتراضات )0.000( وبمستوى داللة )9.239ف املحسوبة )

وفي مهارة    ،الدراسة على مقياس مهارة معرفة االفتراضات يعود إلى استراتيجية التدريس  %( من التباين في أداء طالبات عينة37.8(، أي أن )378.إيتا )

%( من التباين في أداء طالبات عينة الدراسة  34.1(، أي أن )341.( , وبلغ مربع إيتا )0.008(، وبمستوى داللة )16.023االستنباط بلغت قيمة ف املحسوبة )

وبلغ مربع    ،(0.023(، وبمستوى داللة )5.762وفي مهارة االستنتاج بلغت قيمة ف املحسوبة ) ،استراتيجية التدريس على مقياس مهارة االستنباط يعود إلى

وفي مهارة التفسير بلغت  ،  %( من التباين في أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس مهارة االستنتاج يعود إلى طريقة التدريس15.7(، أي أن )157.إيتا )

%( من التباين في أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس مهارة 43(، أي أن )430.وبلغ مربع إيتا )  ،(0.000(، وبمستوى داللة )23.422وبة )قيمة ف املحس

(، 315.مربع إيتا )وبلغ  ،  (0.001(، وبمستوى داللة )14.274التفسير يعود إلى استراتيجية التدريس, وفي مهارة تقويم املناقشات بلغت  قيمة ف املحسوبة )

مل  %( من التباين في أداء طالبات عينة الدراسة على مقياس مهارة تقويم املناقشات يعود إلى استراتيجية التدريس بينما يرجع املتبقي لعوا31.5أي أن )

 أخرى لم يتم قياسها.

التفكير الناقد ومن أجل معرفة لصالح من الفرق فقد تم استخراج املتوسطات الحسابية املعدلة   الدراسة على مقياس مهارات  ألداء مجموعتي 

 ( يبين ذلك. 4البعدي، والجدول )

 املتوسطات الحسابية البعدية املعدلة واالخطاء املعيارية ألداء الطالبات على مقياس  مهارات التفكير الناقد :(4جدول )

 الخطأ  املعياري  املتوسط الحسابي املعدل  املجموعة  املهارة 

 

 مهارة معرفة االفتراضات 

 281. 12.293 التجريبية 

 319. 10.286 الضابطة

 

 مهارة االستنباط 

 338. 10.154 التجريبية 

 383. 7.927 الضابطة

 

 مهارة االستنتاج 

 416. 10.815 التجريبية 

 472. 9.17 الضابطة

 

 مهارة التفسير 

 230. 7.635 التجريبية 

 261. 5.803 الضابطة

 

 مهارة تقويم املناقشات   

 315. 8.245 التجريبية 

 357. 6.286 الضابطة

لجامعة  مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في كلية الشريعة باأن املتوسطات الحسابية البعدية املعدلة ألداء طالبات    (4يالحظ من الجدول )

( وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة 12.293األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد للمجموعة التجريبية في مهارة معرفة االفتراضات قد بلغ )

)الضا بلغ  الذي  )10.286بطة  االستنباط  ملهارة  الحسابي  املتوسط  وكان  بلغ  10.154(،  الذي  الضابطة  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  من  أعلى  ( وهو 

تفسير (، وفي مهارة ال9.17( وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة الذي بلغ )10.815(، وفي مهارة االستنتاج بلغ املتوسط الحسابي )7.927)

( الحسابي  املتوسط  )7.635بلغ  بلغ  الذي  الضابطة  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  من  أعلى  وهو  املتوسط 5.803(  بلغ  املناقشات  تقويم  مهارة  وفي   ،)

ريعة في الجامعة (، وهذا يعني أن الفرق في أداء طالبات كلية الش6.286( وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة الذي بلغ )8.245الحسابي )

  ( يوضح ذلك.4األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد كان لصالح املجموعة التجريبية والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 رسم توضيحي املتوسطات الحسابية البعدية املعدلة واالخطاء املعيارية ألداء الطالبات على مقياس  مهارات التفكير الناقد :(4الشكل )
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مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في  كلية    أنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات التفكير الناقد ككل لدى طالبات  حجم فاعلية  وملعرفة

مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في كلية الشريعة  الجامعة األردنية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طالبات الشريعة ب

 ( ذلك. 5الجامعة األردنية الختبار مهارات التفكير الناقد ككل القبلي والبعدي، ويظهر الجدول )با

افات املعيارية ألداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي املتوسطات الحسابية واال  :(5جدول )  نحر

 مهارة التفكير الناقد البعدي  مهارة التفكير الناقد القبلي  العدد  املجموعة 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 4.085 48.10 9.536 31.55 17 التجريبية 

 5.118 40.76 4.185 39.53 22 الضابطة

 5.830 44.82 8.585 35.03 39 املجموع 

( الجدول  من  طالبات  5يالحظ  ألداء  الحسابية  املتوسطات  بين  ظاهرية  فروق  وجود  الشريعة (  كلية  في  األسانيد  ودراسة  األحاديث  تخريج  ماد 

األردنية على مقياس مهارات  با البعدي، إذ حصلت املجموعة التجريبية التي استخدمت أنموذج التعلم التوليدي على متوسط   الناقد  التفكيرالجامعة 

بلغ ) )48.10حسابي   بلغ  إذ  االعتيادية  بالطريقة  التي درست  الضابطة  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  أعلى من  إذا كانت 40.76( وهو  (، ولتحديد فيما 

(، وجاءت  One Way ANCOVA( تم تطبيق تحليل التباين املصاحب االحادي )= 0.05لة إحصائية عند مستوى داللة )الفروق بين املتوسطات ذات دال

 (: 6نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )

 مهارات التفكير الناقد( إليجاد داللة الفروق في أداء الطالبات على مقياس ANCOVAتحليل التباين املصاحب االحادي) :(6جدول )

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين

 الحرية 

مستوى   قيمة ف  متوسط املربعات 

 الداللة 

 مربع ايتا 

 160. *014. 6.676 120.606 1 120.606 مهارات التفكير قبلي  

 497. *000. 34.567 624.445 1 624.445 التدريس استراتيجية    

    18.065 35 632.263 الخطأ 

     37 1257.711 الكلي املعدل  

 (= 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

ودراسة األسانيد  مادة تخريج األحاديث  طالبات  ( ألداء  =  0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )6تشير النتائج في الجدول )

ا إلى قيمة ف املحسوبة إذ بلغت  ا ملتغير استراتيجية التدريس، استناد  لجامعة األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد البعدي تبع  في كلية الشريعة با

%( من التباين في أداء  49.7أي أن )،  (497.لغ )وإليجاد حجم األثر ملتغير استراتيجية التدريس، تم حساب مربع إيتا وب  ،(0.000( وبمستوى داللة )34.567)

التدريس استراتيجية  إلى  التفكير يعود  الدراسة على مقياس مهارات  املستقل  طالبات عينة  للمتغير  األثر  أن حجم  التوليدي( على ، وهذا يعني  )التعلم 

 .يتم قياسهابينما يرجع املتبقي لعوامل أخرى لم ا ، كان  كبير  مهارات التفكير الناقد ككل 

البعدي،   التحصيل  مقياس  على  الدراسة  مجموعتي  ألداء  املعدلة  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  فقد  الفرق  من  لصالح  معرفة  أجل  ومن 

 ( يبين ذلك.7والجدول )

 املتوسطات الحسابية البعدية املعدلة واالخطاء املعيارية ألداء الطالبات على مقياس مهارات التفكير الناقد ككل :(7جدول )

 املتوسط  املجموعة 

 الحسابي املعدل 

 الخطأ 

 املعياري 

 986. 48.96 التجريبية 

 1.111 39.70 الضابطة

الجامعة األردنية مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في كلية الشريعة بأن املتوسط الحسابي البعدي املعدل ألداء طالبات    (7يالحظ من الجدول )

(،  وهذا 39.70( وهو أعلى من املتوسط الحسابي للمجموعة االعتيادية الذي بلغ )48.96على مقياس مهارات التفكير الناقد للمجموعة التجريبية قد بلغ )

لجامعة األردنية على مقياس مهارات التفكير الناقد كان لصالح مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في كلية الشريعة باعني أن الفرق في أداء طالبات  ي

 املجموعة التجريبية. 

مادة تخريج في مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طالبات    (=  0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   الدراسةأظهرت نتائج  

عزى إلى استخدام استراتيجية التدريس، وكانت هذه الفروق لصالح املجموعة األحاديث ودراسة األسانيد في كلية الشريعة باالجامعة األردنية
ُ
التجريبية ، ت

 التي درست باستخدام أنموذج التعلم التوليدي. 
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 : مناقشتهاتفسير النتائج و 

 تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية على مقياس مهارات التفكير الناقد بما يلي:  الباحثانفسر يُ 

تنمية   • التوليدي فرصة  التعلم  أنموذج  الفرصة وفر  املادة  مدرس  أتاح  التمهيد  األنموذج، ففي مرحلة  الناقد من خالل مراحل  التفكير  مهارات 

نفسي   تهيئة جو مناسب  في  نظرهن، مما ساهم  لوجهات  واحترام  بحرية  املطروح  التعلم  لديهن من معلومات حول موضوع  ما  بإبداء  ا للطالبات 

 ابقة حول املوضوع املطروح.للطالبات للتفكير واستحضار ما لديهن من خبرات س

ؤل الذاتي  أتاح أنموذج التعلم التوليدي في مرحلة التركيز تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل فرصة العمل الجماعي بين الطالبات وتنشيط التسا •

 في سبيل الوصول إلى إقص ى ما يمكن لنمو املفهوم املستهدف.

دي على توظيف وتنمية مهارات التفكير الناقد في سبيل تعديل املنظومة املعرفية لدى الطالبات من  شجع أنموذج التعلم التوليدي في مرحلة التح •

 ا وتثير التفكير لديهن. ا معرفي  خالل اختيار األسئلة واألنشطة املناسبة التي تشكل تحدي  

ناقد لدى الطالبات من خالل الربط بين املعرفة القبلية ساهم أنموذج التعلم التوليدي في مرحلتي التطبيق والتقويم على تنمية مهارات التفكير ال •

 م عليه. واملعرفة الجديدة للوصول إلى التعلم الحقيقي، وبالتالي توظيفه في مواقف حياتية جديدة، ومن ثم تقويم ما تم التوصل إليه وإصدار الحك

يئة نفسية آمنة للطالبات، سمحت لهن بحرية التفكير، وما وفره من  ا يمكن القول أن أنموذج التعلم التوليدي بجميع مراحله وما وفره من بوأخير   •

عة  فرصة العمل التعاوني وتكوين عالقات إيجابية بين الطالبات من جهة وبين الطالبات ومدرس املادة من جهة أخرى، وتوفير سقاالت تعلم متنو 

 ساهم في تنمية مهارات التفكير الناقد بشكل فعال في هذه الدراسة. 

دراسة شمس  و (  2018هذه النتيجة مع عدد من الدراسات أثبتت فعالية األنموذج التوليدي في تنمية مهارات متعددة مثل دراسة الشمري )  وتتفق •

 (. 2012( ودراسة سلمان )2013( ودراسة الشرع )2013ودراسة النواجحة )( 2017الدين)

 التوصيات: 

 واستنتاجاتها يقدم الباحثان التوصيات التالية:في ضوء نتائج الدراسة الحالية 

قصيرة ألعضاء الهيئة التدريسية في كليات الشريعة الطالعهم على أساليب التدريس الحديثة، وماهي االتجاهات عقد دورات تدريبية أو ورش عمل   •

 . تنمية مهارات التفكير الناقد فعاليته فيالحديثة في امليدان التربوي، ومن ضمنها أنموذج التعلم التوليدي الذي أثبت  

ا " املتخصصين في مجال علم الحديث النبوي وتخريجه" على استخدام أنموذج التعلم تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الشريعة وخصوص   •

املهارا  تنمية  إيجابي في  أثر  ملا له من  النبوي، وذلك  الحديث  في تدريس موضوعات تخريج  الشرعيالتوليدي  العلم  ا   ت األساسية لطلبة  وخصوص 

 مهارات التفكير الناقد. 

 املقترحات:

هذه   ومن  الشريعة  كليات  في  الجامعي  التدريس  في  التوليدي  التعلم  أنموذج  فعالية  عن  تبحث  الحالية  للدراسة  مماثلة  جديدة  دراسات  إجراء 

 الدراسات: 

 التفسير التحليلي واالستنباط الفقهي لدى طلبة كلية الشريعة. فاعلية أنموذج التوليدي في تنمية مهارتي  •

 فاعلية أنموذج التعلم التوليدي في تنمية اتجاهات الطلبة نحو مادة تخريج األحاديث ودراسة األسانيد في كليات الشريعة.  •

 :املراجع

الوالدي على(.  2001البرصان، فاطمة. ) الدراس ي والترتيب  الجنس والتحصيل  متغير  الصف   أثر  الّناقد لطلبة  الّتفكير  الشخصية ودرجات  الخصائص 

 .. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنالعاشر في مدينة الزرقاء

( األسانيد(.  2017الحربي، عائشة.  دراسة  في مقرر  الحديثة  التدريس والتقويم  استراتيجات  لتطبيق  جامعة توصيف ونمذجة  املحكم،  الدولي  املؤتمر   .

 الزرقاء، األردن. 

للمرحلة 2015الخوالدة، ناصر. ) التربية اإلسالمية  الناقد في مبحث  التفكير  التحصيل وتنمية مهارات  املتعددة في  الوسائط  التدريس باستخدام  أثر   .)

 .  1000-983 :(3)42 :مجلة دراسات العلوم التربويةاألساسية. 

 لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض املفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقص ى بغزة (.  2006ي. )الدواهيدي، عزم 
 
غير منشورة،    رسالة ماجستير   . فعالية اتدريس وفقا

 كلية التربية، الجامعة الإلسالمية، غزة، فلسطين. 

 :دراسات في املناهج وطرق التدريس  .كلية التربيـة جامعة عين شمس(. دراسة تجريبية برنامج في تنمية التفكير الناقد لدى طالب  2000رضوان، ايزيس.)

(66( :1-34 . 
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 . املؤتمر الدولي املحكم، جامعة الزرقاء، األردن. توصيف ونمذجة لتطبيق استراتيجات التدريس والتقويم الحديثة في مقرر التخريج(.  2017الرفاعي، نهلة. )

 .. مركز ديبونو للطباعة والنشر والتوزيعلتعليم التفكير الناقد RISK برنامج(. 2005السرور، ناديا. )

أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية التفكير االستداللي والتحصيل في مادة الكيمياء لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة  (. 2012سلمان، سماح. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. املكرمة 

مس  (. استخدام برنامج قائم على نموذج التعلم البنائي االجتماعي وأثره على التحصيل وتنمية بعض املهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخا2000السيد، أحمد. )

   . 47- 13:  ( 73) : دراسات في املناهج وطرق التدريس االبتدائي.  

(. فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي لتدريس مادة الرياضيات في مهارات التواصل الرياض ي والتفكير املنظومي لدى طالب 2013الشرع، رياض. )

 . 168-139 :(53) :مجلة الفتحاملرحلة املتوسطة. 

لبنائية االجتماعية في تنمية مهارتي الحوار واإلنصات لدى طالبات الصف فاعلية استراتيجية تدريس مطورة وفق النظرية ا (.  2017شمس الدين، تماضر. )

 . أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن.  العاشر األساس ي بمبحث التربية اإلسالمية في ضوء دافعيتهن نحو التعلم في األردن

. رسالة  التوليدي في عالج التصورات البديلة لبعض املفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساس ي أثر استخدام استراتيجية التعلم  (.  2009ضهير، خالد. )

 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

 ية جامعة أم القرى، السعودية.كلية الترب .. مركز البحوث التربوية والنفسيةكتيب اختبار التفكير الناقد (. 1982عبد السالم، فاروق وسليمان، ممدوح. )

 .. دار الثقافة للنشر والتوزيعتعلم التفكير ومهاراته: تدريبات وتطبيقات عملية(. 2009عبد العزيز، سعيد. )

 ر والتوزيع.، دار املسيرة للنش6. طتنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية(. 2015العتوم، عدنان؛ الجراح، عبد الناصر؛ وبشارة، موفق. )

 ، دار املسيرة للنشر. 2. طتنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية(. 2009) العتوم، عدنان؛ والجراح، عبد الناصر.

وصعيليك،  وأب العكايلة، سلطان والصاحب، محمد والشمالي، ياسر ومكحل، عمر ووريكات، عبدالكريم وابو البصل، عبدالرزاق وأبو حماد، زياد وغنام، قاسم  

   ، دار الحامد. 2. ط الواضح في فن التخريج ودراسة األسانيد(.  2018محمد وأبو شكر، علي. )

أثر برنامج تعليمي قائم على مبادىء))2016العكول، غادة والسعودي، خالد. )  .RISK في التحصيل ومهارات التفكير الناقد في مبحث التربية اإلسالمية )

 . 237-223 :(2)12 :املجلة األردنية في العلوم التربوية .الثامن األساس ي في األردنلدى طالبات الصف 

 للنظرية البنائية االجتماعية في تنمية بعض عمليات العلم ومهارات التفكير فوق املعرفي والتحصيل في مادة األحي (.  2012الغامدي، فوزية. )
 
اء  فعالية التدريس وفقا

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية. .  لطالب املرحلة الثانوية 

فاعلية توظيف استراتيجية التعلم التوليدي في بناء املفاهيم الجغرافية وأثرها على التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساس ي (.  2014الفرا، راوية. )

 ر، غزة، فلسطين.. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهبمحافظات غزة 

. رسالة ماجستير غير  فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي لتدريس العلوم في تنمية االتجاهات التعاونية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية (.  2009قابيل، سحر. )

 منشورة، جامعة الزقازيق، مصر. 

مجلة  التعلم التوليدي في تحصيل طلبة الصف الثاني املتوسط للمفاهيم الرياضية واستبقائها.  (. أثر استخدام نموذج  2012)  . الكبيس ي، عبد الواحد. والساعدي، عمار 

 .  153- 184  : ( 2، )13  : العلوم التربوية والنفسية 

 ، دار الرازي للنشر.1. ط كيف ندرس علم تخريج الحديث (.  1998املليباري، حمزة؛ والعكايلة، سلطان. )

 املؤتمر الدولي املحكم، جامعة الزرقاء، األردن.  .جمعية الحديث الشريف(. 2017) .مهارات خدمة السنة النبوية

. أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع بغزة (.  2001نبهان، سعد. )

 .عين شمس، القاهرة 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في تدريس التربية اإلسالمية على التحصيل املعرفي والتفكير التأملي لدى طالبات  (.  2013النواجحة، أحالم. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.الصف التاسع األساس ي بغزة 

 . 366-342 :(63) :مجلة دياليفاعلية انموذج التعلم التوليدي في تحصيل طالبات الصف الرابع اإلعدادي في مادة التاريخ.  (.2014) وادي، هـبة.
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 :لخصامل

الثانوية بمدينة تبوك، والتعر  املرحلة  الثقافية من وجهة نظر معلمات  الهوية  الحفاظ على  املدرسة في  التعرف على دور  إلى  الدراسة  ف على هدفت 

ولتحقيق أهداف الدراسة    ،الخبرة، الدورات التدريبية()املؤهل العلمي، سنوات    الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقا للمتغيرات التالية:

املسحي الوصفي  املنهج  العينة    ،أستخدم  الحصصية، وتم 306)وبلغت  بالطريقة  اختيارهن  الثانوية بمدينة تبوك، تم  املرحلة  ( معلمة من معلمات 

محور املعلمة، محور املنهج، محور األنشطة. وتوصلت الدراسة  استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، والتي تكونت من ثالثة محاور رئيسة, وهي:  

ا، وجاء ترتيب املحاور وفق  ( وبدرجة مرتفعة جد  4.33إلى نتائج، منها: أن املتوسط الحسابي ملحاور دور املدرسة في الحفاظ على الهوية الثقافية بلغ )

ا، ثم محور املناهج في الترتيب الثاني ( وبدرجة مرتفعة جد  4.40وسط حسابي بلغ )متوسطها الحسابي كما يلي: محور املعلمة جاء بالترتيب األول وبمت 

( وبدرجة مرتفعة. بناء على نتائج  4.17ا، وحل في الترتيب الثالث محور األنشطة بمتوسط حسابي بلغ )( وبدرجة مرتفعة جد  4.38بمتوسط حسابي بلغ )

بوسائل التنشئة االجتماعية في املحافظة على الهوية الثقافية ومن أهمها املدرسة، غرس القيم النبيلة الدراسة قدمت عدة توصيات، منها: االهتمام  

 واالتجاهات اإليجابية نحو تفعيل دور املدرسة للمحافظة على الهوية الثقافية.

 معلمات املرحلة الثانوية. ؛الهوية الثقافية ؛املدرسة ؛الدور الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study aimed to identify the role of the school in preserving cultural identity from the point of view of high 
school teachers in Tabuk. It also aimed to identify differences in the average responses of the participants 
according to the following variables: qualifications, years of experience and training courses. To achieve these 
aims, the study followed a quantitative approach. Quota sampling was used to identify the sample population, 
and a questionnaire was used to collect primary data from (306) female teachers working at high schools in 
Tabuk. The questionnaire explored participants’ opinions and perceptions regarding preserving cultural identity. 
The questionnaire was divided into three main axes: the teacher axis, the curriculum axis and the activities axis. 
The results showed that the mean value of the axes for the role of the school in preserving cultural identity was 
(4.33), which indicates a very high degree. Regarding the order of the axes based on their mean values, the teacher 
axis had a very high mean value of (4.40), the curriculum axis had a very high mean value of (4.38) and the 
activities axis had a very high mean value of (4.17). Based on these results, some recommendations for preserving 
cultural identity were proposed, including instilling noble values and positive attitudes in students and activating 
the role of the school in preserving cultural identity.                                                      

Keywords: the role; the school; cultural identity; high school teachers. 
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 املقدمة  .1

التنشئة  عبر ،عليها من خالل نقلها من جيل إلى جيللحفاظ وحرصت على ا  ،على هويتها الثقافية عبر األجيال املتعاقبة العربية حافظت املجتمعات

فإن الهوية الثقافية تواجه مرحلة االنهيار بسبب التكنولوجيا التي تمثل سالح  ،ولكن في عصرنا الحالي عصر العوملة ،األسرية ومؤسسات التربية والتعليم 

وأصبح الحفاظ على الهوية الثقافية أكثر صعوبة بسبب   ،بحيث أصبح العالم قرية صغيرة   ن والتي أدت إلى انفتاح الشعوب على بعضها البعضذو حدي

تعبر عن هويتها ملحاو  التي  الصناعية والثقافية  لنا منتجاتها  التي تصدر  املتقدمة  الدول  العربية لذلك فنحن بحاجنفوذ  الثقافية  إلى لة طمس هويتنا  ة 

 التربية التي تحافظ على نقل الهوية الثقافية والتراث عبر األجيال.

ربية دور  
ّ
وبذلك   ،ا في نشأه الفرد، إذ تساعد في عملية بناء شخصيته للّتكيف مع الحياة ومتغيراتها، وبناء مستقبله وخدمة مجتمعها مهم  وتؤدي الت

راث بما َعِلق به من شوائٍب، وعلى الّرغم من أّن ل
ّ
قافي إلى األجيال القادمة وتّنقية هذا الت

ّ
عّد هي املسؤولة عن نقل التراث الث

ُ
ون ت

ّ
كل مجتمع ثقافته الّتي تتك

قافية لهذه املجتمعات  ،من مجموعة من العناصر واملكّونات
ّ
خصية الث

ّ
قافات وتباّين املجتمعاتالّتي    ،الّتي تعمل على تكوين الش

ّ
إال ،  لها دور في تمايز الث

قافية لهذه املجتمعات تواجه اليوم إعصار  
ّ
 أّن الخصوصيات الث

 
ل في وسائل األعالم واالّتصال والّتكنولوجيا ،ا من العوملةا حارق

ّ
الّتي حّولت العالم  ،واملتمث

يوهّددت مفهوم الُقطر والّدولة الواحدة وامل ،إلى قرية صغيرة 
ّ
  ،جتمع املحل

 
قافة  ، من هذه املصطلحات مفاهيم املجتمع اإلنساني الواحدونشرت بدال

ّ
والث

 (. 2013 ،العاملية الواحدة )يونس

وإنجازاتهم في  لذا تعّد الهوية من أهم الّسمات املميزة للمجتمع, حيث تجّسد الطموحات املستقبلية في املجتمع وتبّرز معالم الّتطور في سلوك األفراد 

قافية ملجتمع ما البد وأن تستند    ،بل تنطّوي على املبادئ والقّيم الّتي تدفع اإلنسان إلى تحقيق غاياٍت معينة  ،املجاالت املختلفة
ّ
ك فالهوية الث

ّ
وعلى ضوء ذل

كما شغلت   ،ستقطاب العاملي واإلنسانيا لال وإلى معايير قّيمة ومبادئ أخالقية وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركز    ،إلى أصول تستمّد منها قّوتها

ي ترك آثار    ،قضية الهوية الثقافية بال املفكرين والعلماء واملثّقفين والقادة في دول العالم 
ّ
ا نفسية نتج عنها تحّول في الهوية خاصة في عصر العوملة الذ

قافية )اسماعيل
ّ
 (.2006،الث

قافية في هذا العصر إلى كثير من
ّ
قافي   وتتعّرض هويتنا الث

ّ
العوامل الّتي تحاول الّنيل من تمّيزها وخصوصيتها من كّل الجوانب، وال سّيما الجانب الث

قافات مجّردة من أي ثقافة ق
ّ
قافة العربية وقفت هذه الث

ّ
قافات الغربية الث

ّ
ّومية صحيحة، إذ  ملا له من تأثير على كل جوانب الحياة، فعندما اجتاحت الث

العربي  قافة 
ّ
الث الغربية  لم تعتمد  قافات 

ّ
للث تعّد قادرة على تكوين ثقافة مواكبة ومسايرة  املستوردة، ولم  قافات 

ّ
الث الجذور األصلية ملواجهة هذه  ة على 

 (. 2001،)خريسان

ور هذا  
ّ
ويتبل الّناشئة  الّنفوس  في  وتعزيزها  تنميتها  ثّم  ومن  الهوية  تشكيل  بكل مراحله على  الّتعليمي  الّنظام  الفرد من خالِل  ويعمل  لدى  املفهوم 

ل الوطن له، حّيث يكون لهذا الوطن ثقافة وتراثاستعداده ذهني  
ّ
  ا، ومن ثّم في وسط اجتماعي ينّمي هذا املفهوم ويعّززه ويّصقله في منطقة جغرافية تمث

 (. Thompson, 1995وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية وتاريخ يمّيزه عن غّيره من األمم )

البات وتعليمهن، وهي املسؤولة  وتُعّد امل
ّ
ربوية في املجتمع، واملرتكز الرئيس للمؤسسات الّتعليمية املعنية بتربية الط

ّ
عن  درسة إحدى املؤسسات الت

املرغو  قافية واألخالقية 
ّ
الث البات، إذ تعمل على تنّمية القيم 

ّ
رق للط

ّ
الط قافي والحضاري للمجتمع وتقديمه بأفضل 

ّ
الث فيهم، وتزّودهم بة  تّنظيم املحتوى 

 (.2007،مه )الخويطرباملعارف والخبرات املختلفة ملواجهة الّتحديات الّتي تفرضها العوملة وثروة املعلومات واالّتصاالت مع الحفاظ على ثقافة املجتمع وقي

بقات ( إلى أن املدرسة تقوم بدور حيّوي ومهم في تحقيق الّتجانس القّومي عن طريق 2008وأشار موس ى )
ّ
قافي والفكري بين مختلف الط

ّ
الّتوحيد الث

البات، ويساهم بإيجابية في
ّ
خصية الوطنية    مما يؤّدي إلى الّتماسك القّومي االجتماعي، وللّتعليم دور بارز في تّدعيم الوالء واالنتماء في نفوس الط

ّ
كيل الش

ّ
تش

ففي    ،رسة ال تقتصر مسؤوليتها على العلم الّنظري، حيث أنه ال يكفي لتعديل الّسلوك( إلى أن املد2010بينما أشار مطاوع )  ،والقومية لألجيال الجديدة 

لى االزدواج ما بين ميدان تعديل الّسلوك واالتجاهات والقيم ينبغي أن تتكامل املعرفة واالنفعاالت واملمارسات، ألن االقتصار على الجانب الّنظري يؤّدي إ 

مين واإلداريين في القول والعمل، فال بّد أن تتطابق األ 
ّ
ربية بالقدوة، حّيث ينعكس الجانب الّنظري املليء بالقيم على املعل

ّ
فعال واألقوال، وهنا يظهر دور الت

 املدرسة لتنقل أثره على سلوك الّتلميذ. 

 ، على الهوية الثقافية للمجتمعوذلك للحفاظ    ،وترى الباحثة أنه من الضروري أن تتبنى التربية فلسفة نابعة من فلسفة مجتمعها الذي يعبر عنها

 وهي املسؤولة عن حفظ التراث الثقافي ونقله من خالل الطلبة من جيل إلى جيل. ،ألن التربية تعبر عن قيم املجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته

قة  
ّ
مة هي الّتي تعمل على تهيئة الث

ّ
ربوية، فاملعل

ّ
مة أحد مفاتيُح النجاح للعملية الت

ّ
عّد املعل

ُ
م بنفسه، وتقوية روح اإلبداع له، وإثارة الّتفكير وت

ّ
للمتعل

ربوية الكثير من املسؤوليات  ،(2000،الّناقد، وفتح مجال الّتحصيل واإلنجاز)الحيلة
ّ
مة باعتبارها أحد املحاور الرئيسة في العملية الت

ّ
ويقع على عاتق املعل

قافية ف
ّ
مة املؤهلة علمي  والواجبات، ومن هذه املسؤوليات، تنمية الهوية الث

ّ
البات، حّيث أن املعل

ّ
ا تستطيع أن تغّير أنماط الّسلوكيات ا وأكاديمي  ي نفوس الط

غير أو  مباشرة  بطريقة  سواء  لهم  وقيمها  واتجاهاتها  أفكارها  تنقل  ذلك  ومن  وبينهم،  بينها  الّتفاعل  لكثرة  طالباتها  في  بها  املرغوب  )الفرح   غير  مباشرة 

 (. 2006،ودبابنة

األنشطة التدريبية( كمؤسسة تعليمية وتربوية في  ،املنهج،  تسعى الّدراسة إلى الّتعرف على دور املدرسة بما تتضمنه من عناصر مثل: )املعلمةلذا  

قافية لترسيخ القيم واملثل واألخالق الحسنة لدى النشء حفاظال
ّ
ار أن لها آثار إيجابية واالنتماء إلى ثقافتهم باعتب ،وتنمية االعتزاز بهويتهم  ،على الهوية الث
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ووضعته  ،للمملكة العربية الّسعودية 2030وهذا ما تضمنته محاور استراتيجية رؤية  ،والحفاظ على النسق القيمي للمجتمع ،في تكوين عقلية الطالبات

 رة تض يء طريق األجيال الناشئة. عليها, وتعزيزها لنجعلها مناحفاظ وال ،من أولويات خططها املستقبلية في أن نسعى إلبراز هويتنا الثقافية

 ةمشكلة الدراس . 1.1

قافية هو الخصوصية التي تمّيز مجتمع  
ّ
لكن في ظّل الّتطور الهائل في وسائل اإلعالم   ،ا عن مجتمع آخرإن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر الهوية الث

عوب  ،واالتصال عمدت العوملة على استغالل هذا الّتطور وسعت إلى فرض نفسها
ّ
قافية لألمم والش

ّ
بهدف خلق حضارة   ،متجاهلة الفروق واالختالفات الث

قافة العربية تحديات  ،وبالّتالي فأن ما تفرزه العوملة من تأثيرات  ،واحدة تستمد منهجها من ثقافة العوملة
ّ
سبة للث

ّ
بل مخاطر تمس كيان األمة   ،ال يشكل بالن

ل بكتاب هللا وسنة نبّيه محمد صلى هللا عليه وسلم )أبو عاقولة وحجازي 
ّ
   (.  2018،اإلسالمية القائمة على منهج رباني, متمث

قافية املحيطة، وما يصاحبها من غزو ثقافي متعّدد ( إلى أن مرحلة املراهقة من أكثر املراحل  2012حيث أشار الوكيل )
ّ
العمرية التي تتأثر بالعوامل الث

قافية لديهم، ومنظومة القيم املجتمعية، في ظل وجود قصور في توفر برامج وأنظم
ّ
ر على تشكيل الهوية الث

ّ
ا في  ة تلعب دور  الوسائل واألنظمة، مما قد يؤث

قافية
ّ
باب.   املحافظة على مقومات الهوية الث

ّ
قافية لدى الش

ّ
ربية بمؤسساتها املختلفة وخاصة املدرسة في تشكيل الهوية الث

ّ
 اإلسالمية، ومن هنا يظهر دور الت

 
ّ
قافية، وتعّد املؤسسات الّتعليمية والت

ّ
  ربوية أكثر املؤسساتحّيث أن مجال الّتعليم وفي كّل مراحله له دوٌر كبيٌر في مواجهِة الّتحديات حيال هويتنا الث

ر سلب  
ّ
قافية، وخاصة في أوساط مواجهة للّتحديات الّتي تواجه هويتنا والّتي من ضمنها العوملة واالستشراق، وغيرها من الّتحديات، والّتي تؤث

ّ
ا على الهوية الث

 املراهقين واملراهقات. 

الحفاظ  من هنا يجب على مؤسسات الّتعليم الخروج عن إطارها الّتقليدي، والبحث عن الّتجديد، والحرص على ترسيخ ثوابتها ودعائمها في طريق  

نهن من مواجهة مختلف الّتحديات املستقبلية التي تهّدد هويت
ّ
قافية، وتزويد الطالبات بالقدرة والحصانة الثقافية، تمك

ّ
قافية. نا على هويتنا الث

ّ
 الث

قافية لدى طالبات املرحلة الثانوية في ضوء العديد من   حفاظ وفي هذا الّصدد تناولت عدد من الّدراسات واألبحاث دور املدرسة في ال
ّ
على الهوية الث

انوي في 2021املتغيرات واملستجدات املعاصرة، مثل : دراسة العبيد)
ّ
مات الّتعليم الث

ّ
ي دور املدرسة ومعل مواجهة اآلثار السلبية للّتطور الّتقني على ( لتقص ّ

البات
ّ
ربوية لها دوُر رئيس في تنمية 2019ودراسة العلوان والزبون )  ،القيم االجتماعية والهوية الثقافية للط

ّ
( الّتي أشارت إلى أّن املؤسسات الّتعليمية والت

القصيمي والجعد) أكدت دراسة  البات، وكذلك 
ّ
الط قافية لدى 

ّ
الث العوملة 2018الهوية  انوية في مواجهة تحّديات 

ّ
الث للمدرسة  ربوية 

ّ
الت ( على اإلسهامات 

ثقافية، ودراسة اسماعيل)
ّ
قافية وتحّديات الّتطرف الفكري على الهوية ال

ّ
م في تعزيز الهوية اإلسالمية في ضوء متطلبات العصر من  2018الث

ّ
( في دور املعل

انوية.       
ّ
مي املرحلة الث

ّ
                       وجهة نظر معل

العل الّتطورات  ظّل  في  الّتحديات  الكثير من  تواجه  قافية 
ّ
الث الهوية  أن  الّتعليم، الحظت  في مجال  الباحثة  مية مما سبق عرضه ومن خالل عمل 

قافية، مما أدى 
ّ
البات في املفاهيم الث

ّ
قافي، والّتفريط املتسارعة واملستجدات الّتقنية املعاصرة، وتزامن ذلك مع ضعف مستوى الط

ّ
إلى نوع من االغتراب الث

قافية. وذلك يستوجب الّدعوة إلى
ّ
خصية الث

ّ
قافية، ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ االنتماء إليها في قلوب وعقول  الحفاظ  في الهوية الش

ّ
على الهوية الث

باب وتوجيه سلوكياتهم، وهذا ما أكدت  الّناشئة واملراهقين، وذلك يندرج تحت واجبات املؤسسات الّتعليمية، وهي األك
ّ
 في توجهات وانتماءات الش

 
ثر تأثيرا

عد النشء ملا يحتاجه املجتمع، ودراسة بارشيد )2018عليه دراسة كلفاح )
ُ
(، دراسة محلب  2018(، بدور املدرسة كونها حلقة ُتكمل ما بدأته األسرة وت

انوية بمدينة  حفاظعلى دور املدرسة في ال (. لذا فان مشكلة الّدراسة تتمركز حّول الّتعرف2016)
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
على الهوية الث

 ا على ذلك فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول السؤال الرئيس التالي: وبناء   تبوك.

انوية بمدينة تبوك؟   حفاظما دور املدرسة في ال
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
 على الهوية الث

 أسئلة الدراسة  . 2.1

مة في ال ما •
ّ
انوية بمدينة تبوك؟   حفاظدور املعل

ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
 على الهوية الث

مات الحفاظ دور املنهج في  ما •
ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
انوية بمدينة تبوك؟  على الهوية الث

ّ
 املرحلة الث

انوية بمدينة تبوك؟  الحفاظما دور األنشطة في  •
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
 على الهوية الث

قافية من وجهة   الحفاظهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابة أفراد العينة حّول دور املدرسة في   •
ّ
على الهوية الث

 عدد الّدورات التدريبية(؟ -عدد سنوات الخبرة  -ظرهن في مدينة تبوك تعزى للمتغيرات التالية: )املؤهل العلمين

 أهداف الدراسة  . 3.1

مة في ال •
ّ
قافية من وجهة نظر املعلمات باملرحلة الثانوية بمدينة تبوك.   حفاظالّتعرف على دور املعل

ّ
 على الهوية الث

انوية بمدينة تبوك الحفاظدور املنهج في  الّتعرف على •
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
 .على الهوية الث

انوية بمدينة تبوك. الحفاظدور األنشطة في الّتعرف على  •
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
 على الهوية الث

قافية من وجهة نظرهن في مدينة الحفاظ  التعرف على الفروق بين متوسطات درجات استجابة أفراد العينة حّول دور املدرسة في   •
ّ
على الهوية الث

 . عدد الّدورات التدريبية( -الخبرة عدد سنوات  -تبوك تعزى للمتغيرات التالية: )املؤهل العلمي
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 أهمية الّدراسة . 4.1

ظرية: 
ّ
 األهمية الن

امل واملتكامل •
ّ
قافية من أهم طرق البناء الش

ّ
قافية، إذ تعد الهوية الث

ّ
 للفرد واملجتمع.  تكمن األهمية الّنظرية للّدراسة في تناولها موضوع الهوية الث

املؤثرة في • املدرسة والعوامل  الّتنشئة االجتماعية، ومو الحفاظ    الكشف عن دور  أهم وسائل  أحد  قافية كونها 
ّ
الث الهوية  الخلل  على  اجهة مظاهر 

ي يؤّدي إلى إضعاف مكونات هذه الهوية خاصة في ظّل الّتغيرات واملستجدات العاملية. 
ّ
قافي الذ

ّ
 الث

انوية لحساسية تلك املرحلة، وما تتطلبه من حرص ومتاب •
ّ
البات في املرحلة الث

ّ
قافية لدى الط

ّ
 عة. غرس القيم والعادات املرتبطة بالهوية الث

قافية.  الحفاظواملسؤولين بقائمة نظرية علمية عن العوامل املساهمة في  تزويد أصحاب القرار •
ّ
 على الهوية الث

طبيقية: 
ّ
 األهمية الت

ل األهمية التطبيقية للّدراسة في تحديد الجهات الّتي تستفيد من الّدراسة، فمن املؤمل أن يستفيد من هذه الّدراسة الجهات اآلتي
ّ
 ة: تتمث

البات. املسؤولون وأصحاب القرار ف •
ّ
قافية لدى الط

ّ
 ي وزارة الّتعليم من خالل وضعهم األنظمة والّتعليمات والّتوجيهات الالزمة التي تّدعم الهوية الث

قافية وكيفية  •
ّ
 عليها. الحفاظالباحثون وذلك من خالل االطالع على ما ورد فيها، وإجراء املزيد من الّدراسات الّتي تتناول الهوية الث

قافية و املعنيون في  •
ّ
 عليها.  الحفاظشؤون املجتمع للفت نظرهم، وتقديم مقترحات لهم؛ لبناء استراتيجية تساعد في تعزيز الهوية الث

 مصطلحات الدراسة: . 5.1

املركز أو املنصب الذي يحتله الفرد، والذي   بأنه  ااصطالح  ا بأنه الجزء الذي يؤديه الشخص في موقف محدد، و ( لغوي  1999عرفه حسن )  الدور: •

 يحدد واجباته وحقوقه االجتماعية. 

تعّرف بأنها "القدر   ا بأنها: االلتزام بما هو ايجابي والثبات عليه.وعرفتها الباحثة إجرائي   ،بأنها املواظبة وااللتزام ،عرفت في املعجم الوسيط :الحفاظ •

ابت والجوهري واملشترك من  
ّ
خصية الوطنية أو القومية  الث

ّ
القسمات والّسمات التي تمّيز حضارة هذه األمة عن غيرها من الحضارات والتي تجعل الش

خصيات الوطنية والقومية األخرى" )التويجري   اطابع  
ّ
ابت والجوهري من الّسمات،    (.21ص.،  2015،  يتمّيز به عن الش

ّ
كما تعّرف بأنها "القدر الث

خصيات" )الشهري،ا عن غيره، والّتي تجعل لإلنسان طابع  نسان  إ تمّيز  والقسمات العامة التي  
ّ
وتعّرفها الباحثة    (. 27ص.،  2009ا يمّيزه عن غيره من الش

راث والقيم األخالقية والعإجرائي  
ّ
لغة والّتاريخ والت

ّ
لة في الّدين وال

ّ
قافية، واملتمث

ّ
لتقاليد ادات وا ا: مدى وعي الفرد والتزامه بمجموعة من الخصائص الث

ا عن غيره من املجتمعات  اإليجابية، والتي أكتسبها من خالل تفاعله مع املجتمع، وتّولد لديه إحساس االنتماء إلى جماعة معينة، مما يكسبه تميز  

 والهويات الثقافية األخرى. 

 حدود الدراسة:  . 6.1

 اقتصرت الّدراسة على الحدود اآلتية: 

انوية بمدينة الحفاظ  الّدراسة على الّتعرف إلى دور املدرسة فيالحدود املوضوعية: اقتصرت  •
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
على الهوية الث

 تبوك.

انوية للبنات بمدينة تبوك.    •
ّ
 الحدود املكانية: اقتصرت الّدراسة على عينة من مدارس املرحلة الث

 .ه1442ل ربيع الثاني قبالحدود الّزمانية: أتوقع أن أنتهي من الدراسة  •

انوية بمدينة تبوك. •
ّ
مات في املرحلة الث

ّ
 الحدود البشرية: اقتصرت الّدراسة على عينة من املعل

 الدراسات السابقة: . 7.1

 
ً

 : الدراسات العربية: أول

•  ( العبيد  الّسلبية  2021دراسة  اآلثار  في مواجهة  ببيشة  انوي 
ّ
الث عليم 

ّ
الت مات 

ّ
"دور معل بعنوان:  والهوية  (  القيم الجتماعية  قني على 

ّ
الت طور 

ّ
للت

البات"
ّ
قافية للط

ّ
انوي ببيشة في مواجهة اآلثار الّسلبية  الث

ّ
غة العربية والّدراسات االجتماعية بالّتعليم الث

ّ
، هدفت الّدراسة إلى تحديد دور معلمات الل

البات، 
ّ
قافية للط

ّ
وتم بناء استبانة   ،ا ألهداف الّدراسة طبقت الباحثة املنهج الوصفي املسحيوتحقيق  للّتطور الّتقني على القيم االجتماعية والهوية الث

مة لغة عربية ودراسات اجتماعية بمدارس الّتعليم الثانوي ببيشة. وتوصلت الّدراسة ملجموعة من النتائج أهّمها أّن أهم أدوار (  102وتوزيعها على )
ّ
معل

للّتطو  الّسلبي  األثر  مة في مواجهة 
ّ
اجتماعية سليمة، املعل البات مفاهيم 

ّ
الط إكساب  البات هي: 

ّ
للط قافية 

ّ
الث القيم االجتماعية والهوية  الّتقني على  ر 

والتوعية   ،وإرشاد الطالبات إلى تطبيق قيمة حسن التعامل مع اآلخرين، وقيمة التراحم في األسرة واملجتمع، وتفعيل املشاركة في املناسبات الوطنية

املحافظة عل وبين بأهمية  االجتماعية،  الّدراسات  مات 
ّ
ومعل العربية  غة 

ّ
الل مات 

ّ
معل استجابات  بين  توجد فروق  ال  أنه  تبّين  وقد  الثقافية،  الهوية  ى 

مات الحاصالت على دورات، وا 
ّ
مات الحاصالت على دراسات عليا، وبين استجابات املعل

ّ
مات الحاصالت على مؤهل عالي واملعل

ّ
مات استجابات املعل

ّ
ملعل

البات. ووجود فغير  
ّ
قافية للط

ّ
روق بين  الحاصالت على دورات حول دورهن في مواجهة األثر الّسلبي للّتطور التقني على القيم االجتماعية والهوية الث

 استجابات عينة البحث في مستوى الخبرة األقل، ومستوى الخبرة األكثر لصالح املستوى األكثر. 
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اقع دو 2019دراسة الردادي ) • مي الّدراسات الجتماعية في تعزيز الهوية العربية اإلسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة ( بعنوان: "و
ّ
ر معل

انوية لدورهم في تعزيز الهوية العربية ا   ،نظرهم"
ّ
مي الّدراسات االجتماعية في املرحلة الث

ّ
إلسالمية، هدفت هذه الّدراسة إلى الّتعرف ملستوى ممارسة معل

تقييم   جانب  التدريبية( على مستوی ممارسة إلى  والّدورات  الخبرة،  العلمي، وسنوات  واملؤهل  والّتخصص،  االجتماعي،  )النوع  متغيرات:  تأثير  مدى 

مـين لهذه األدوار. ولتحقيق هدف الّدراسة تّم استخدام املنهج الوصفي الّتحليلي، وكانت أدا
ّ
الّتي طبقت على عينة عددها   ة املعل الّدراسة االستبانة 

مي  127)
ّ
انوية باملدينة املنورة، وتوصلت الّدراسة ملجموعة من الّنتائج أهمها: أن مستوى ممارسة معل

ّ
مة بمدارس املرحلة الث

ّ
م ومعل

ّ
الدراسات ( معل

انويـة لدورهم في مجال تعزيز الهوية العربية اإل 
ّ
(. كما  2.76سالمية جاء بشكل عام بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي قدره )االجتماعية في املرحلـة الث

الهوية العربية اإلسالمية تعزى إلى مت  غيرات:  تبّين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حيال دورهم في تعزيز 

 )الجنس، الّتخصص، التأهيل، الخبرة، الّدورات التدريبة(. 

عليم في املجتمع املصري 2019ة محمد ) دراس •
ّ
قافية والت

ّ
قافية  ")رؤية نقدية(  ( بعنوان: "الهوية الث

ّ
، هدفت الّدراسة إلى الّتعرف على ماهية الهوية الث

قافية بغية وضع مجموعة من اآلليات للحّد من اآلثار السلبية  
ّ
لتعدد أنظمة ومقوماتها، والكشف عن تداعيات تنوع أنظمة التعليم على الهوية الث

الّدراسة ملج الّتحليلي والّنقدي، وتوصلت  الوصفي في بعديه  البحث  الّدراسة على منهج  قافية، واعتمدت 
ّ
الث الهوية  موعة من  الّتعليم في مصر على 

قافية م
ّ
غة اإلنجليزية مع غيره من املناهج الّدراسية للمحافظة على هوية املجتمع الث

ّ
ا دينية وخلقية ن خالل تضمينه قيم  الّنتائج أهمها: توظيف منهج الل

ا املختلفة، واتجاهات سلوكية إيجابية نحو املجتمع، إعادة النظر في عملية تطوير محتويات املناهج التعليمية التي تقدمها املدارس املصرية بأنواعه

 .دارس على الثقافة والهوية القوميةضرورة ضبط املدارس األجنبية والحّد منها، وإخضاعها لإلشراف الكامل للوزارات لتأثير هذه امل

• ( الحامد  الثانوية"2019دراسة  املرحلة  البات 
ّ
لط الوطنية  الهوية  تعزيز  في  املدرسية  الجتماعية  األنشطة  "إسهامات  بعنوان:  هذه   ،(  هدفت 

ي املسحي  الّدراسة إلى تحديد إسهامات األنشطة االجتماعية املدرسية في تعزيز الهوية الوطنية , ولتحقيق هدف الّدراسة تم استخدام املنهج الوصف

طالبة من طالبات  (  300دها )وكانت أداه الّدراسة االستبانة التي طبقت على عينه بلغ عدد أفرا ،  االجتماعي بأسلوب املسح بالعينة العشوائية املنتظمة

السعودية العربية  اململكة  في  البدائع  في محافظة  الثانوية  األنشطة   ،املرحلة  إسهامات  أن مستوى  أهمها:  النتائج  ملجموعة من  الدراسة  وتوصلت 

، باإلضافة إلى مجموعة من ا جد    ع مرتفعاالجتماعية املدرسية في تعزيز الهوية الوطنية بناء على استجابات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة البدائ

 املقترحات لتعزيز الهوية الوطنية على مستوى املدرسة ومستوى األسرة واملجتمع. 

، هدفت   ( بعنوان: "دور معلمي املدارس األردنية في تنمية الهوية الثقافية لدى الطلبة من وجهة نظر أولياء األمور"2019دراسة العلوان والزبون ) •

لبة من وجهة نظر أولياء األمور، ولتحقيق هدف الّدراسهذه الّدرا 
ّ
قافية لدى الط

ّ
ة تم  سة التعرف إلى دور معلمي املدارس األردنية في تنمية الهوية الث

.  2017/2018( من أولياء األمور في قصبة السلط للعام الدراس ي 106) استخدام املنهج الوصّفي، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ عدد أفرادها

ساليب وتم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا، وتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل استخدام األ 

معلمي املدارس األردنية في تنمية الهوية الثقافية لدى الطلبة جاء بدرجة   اإلحصائية املناسبة، وتوصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها: أن دور 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الّدراسة لدور معلمي املدارس األردنية    (. 3.17متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ )

لبة تعزى ملتغيري الجنس وا 
ّ
قافية لدى الط

ّ
 ملؤهل العلمي ألولياء األمور.في تنمية الهوية الث

•  ( والجعد  القصيمي  قافية"2018دراسة 
ّ
الث الهوية  تحديات  مواجهة  في  انوية 

ّ
الث للمدرسة  ربوية 

ّ
الت اإلسهامات  بعنوان:"  إلى    (  الّدراسة  هدفت 

قافية وتحديات الّتطرف ال
ّ
ربوية للمدرسة الثانوية في مواجهة تحديات العوملة الث

ّ
قافية، والكشف عن  الكشف عن اإلسهامات الت

ّ
فكري على الهوية الث

وصفي املسحي،  الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث الّتي تعزى ملتغير نوع التعليم سواء عام أو تحفيظ قرآن كريم ، واعتمدت الّدراسة على املنهج ال

الدراسة   للدراسة، وبلغت عينه  كأداة  الدراسة االستبانة  الّدراسة   طالبة من طالبات  1258واستخدمت  القرآن، وتوصلت  العام وتحفيظ  الّتعليم 

قافية بدرجة متوسطة، وال تو 
ّ
نوية في مواجهة تحديات الهوية الث

ّ
ربوية للمدرسة الثا

ّ
جد فروق ذات  ملجموعة من الّنتائج أهّمها: جاءت اإلسهامات الت

قافية وأوصت   داللة إحصائية بين الّدرجات التي حصلت عليها طالبات الّتعليم العام وطالبات
ّ
تحفيظ القران الكريم في مواجهة تحديات الهوية الث

قافية. 
ّ
قافية والّتطرف الفكري على الهوية الث

ّ
نوية ملواجهه تحديات العوملة الث

ّ
 الّدراسة بتفعيل دور املدرسة الثا

 : الدراسات األجنبية: 
ً
 ثانيا

الب  ( بعنوان : "  ,bin  Anas, et al  2020دراسة بن أنس وآخرون ) •
ّ
غة بين الط

ّ
تية اإلسالمية من خالل تعلم الل

ّ
مين لتكوين الهوية الذا

ّ
تصّورات املعل

غة اإلنجليزية والبيئة في عملية تكوين  ،  في مدارس ثانوية دينية مختارة "
ّ
مين فيما يتعلق بتأثير تعلم الل

ّ
هدفت الّدراسة إلى استكشاف تصورات املعل

اتية اإلسالمية بين طالب
ّ
ا حيث تم اختيار    ،املدارس بماليزيا  الهوية الذ ا نوعيَّ انوية الدينية في    15واتبعت الّدراسة نهجَّ

ّ
ا من مدرس ي املدارس الث معلمَّ

اتية اإلسالمية لدى    ،والية تيرينجانو بماليزيا
ّ
وتوصلت الّدراسة إلى مجموعة من الّنتائج من أهّمها: أن البيئة املدرسية مؤثرة في عملية تكوين الهوية الذ

قافية للطالب من خالل    ،طالب الثانوية
ّ
ربويين بذل املزيد من الجهد نحو أفضل األحكام الّتعليمية للهوية الث

ّ
التعرض  يجب على املعلمين واإلداريين والت

 ا.        لقيم الهوية الثقافية اإلسالمية والحفاظ على كل ما يميز ثقافتهم عن الثقافات األخرى خارج نطاق الكتب املدرسية وتطبيقها فعلي  
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قافات اليوم"  Helena, 2020)دراسة هيلينا ) •
ّ
قافية وتأثيرها على املنظمات متعددة الث

ّ
مراجعة العمليات  ، هدفت الّدراسة إلىبعنوان: "الهوية الث

قافة وإظهار كيفية تأثير األفراد ذ
ّ
قافية وأهميتها لفهم الّسمات املميزة لألفراد والخاصة بالث

ّ
وي الهويات املتعّددة على الّتي ينطوي عليها تكوين الهوية الث

الوطني الهوية  أوسع من  الثقافية، وهي مفهوم  الهوية  أهمية  إثبات  املعاصرة وتحويلها،  مات 
ّ
أو خصوصية  املنظ تميز  إلى  قافية 

ّ
الث الهوية  ة، وتستند 

لهوية في  مجتمع معين، بما في ذلك بعض الخصائص املشتركة بين أفراده، كما يالحظ العديد من املؤلفين أن هناك اهتمام باألبعاد املختلفة لبناء ا 

املنظمات متعددة   أن  أهمها:  النتائج من  الّدراسة ملجموعة من  العمل وتوصلت  أن  أماكن  بها،  للعاملين  قافية 
ّ
الث الهوية  قافات تؤثر على تشكيل 

ّ
الث

قافية بشكل كبير، وهو ما أدى إلى زيادة االهتمام 
ّ
قافات، زاد من إدارة االختالفات الث

ّ
قافات الوطنية  األعداد املتزايدة من املوظفين من مختلف الث

ّ
بالث

قافية لهؤالء العاملين.
ّ
 ومن ثّم الهوية الث

 الدراسات السابقة:  على التعقيب 

واألطر النظرية  ،  وأهدافها  ،استفادت الباحثة من جميع الدراسات السابقة في إثراء جوانب الدراسة النظرية والتطبيقية املتمثلة في مشكلة الدراسة

العلمية الدراسة  ،واملنهجية  أداة  املجتمعي  ،وتصميم  والشرائح  الجغرافية،  البيئات  حيث  من  تنوعها  في  املستهدفةوكذلك  عن   ،ة  الدراسة  وتفردت 

على الهوية الثقافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك في اململكة العربية   حفاظالدراسات السابقة في التعرف إلى دور املدرسة في ال

املعلمة في بين دور  العالقة  إلى تحليل  الثقافية، ودور الحفاظ    السعودية، إضافة  الهوية  األنشطة في   الحفاظاملنهج في    على  الثقافية، ودور  الهوية  على 

 على الهوية الثقافية.  الحفاظ

(، ودراسة  2016( دراسة بن دعيمة ويوسفي )2021استفادت الدراسة من الدراسات السابقة من حيث الهدف من الدراسة، ومنها: دراسة العبيد ) •

(  2017)  ودراسة الشيخ  ،(2018(، دراسة أبوعاقوله وحجازي)2020ودراسة الترهوني وساس ي)(  2018ودراسة القصيمي والجعد )،  (2019الردادي)

( إسماعيل  )  ،(2018,دراسة  الحامد  )،  (2019ودراسة  لجيونقرين  وآخرون  ،(2014دراسة  أنس  بن  البياتي    ،(2020)  ودراسة  دراسة 

Albayatti,2020))، ( دراسة ريكي وآخرون(Riekie, et al, 2017  . 

(، دراسة القصيمي 2021استفادت الّدراسة الحالية من منهجية بعض الّدراسات السابقة واملتمثل في املنهج الوصفي املسحي، مثل: دراسة العبيد ) •

(  2018)  (، دراسة أبوعاقوله وحجازي   2016(، دراسة بن دعيمة ويوسفي)    2019)    (  دراسة العلوان والزبون 2018( ، دراسة بارشيد )2018والجعد )

 (.  2019. ودراسة الحامد ) Riekie, et al,2017)) دراسة ريكي وآخرون  ،(2018دراسة إسماعيل)

استفادت الّدراسة الحالية من حيث بناء وتصميم األداة، حيث استخدمت االستبانة في جمع معلومات معظم الدراسات السابقة، ما عدا دراسة   •

اله2020الحاتمي ) ( اعتمدت الدراسة على أداه تحليل املحتوى، دراسة ياجغي 2019وية الثقافية، دراسة النبهاني )( قامت بتطبيق مقياس أزمة 

 تم استخدام املقابلة كأداة لجمع معلومات الدراسة.  ،((Albayatti,2020(، ودراسة البياتي  2019وآخرون )

مجتمع   • اختيار  من حيث  السابقة  الدراسات  من  الحالية  الّدراسة  للمجتمع، استفادت  املمثلة  العينة  الختيار  املتبعة  والطرق  الدراسة،  وعينة 

دراسة النبهاني    ،(2021واستهدفت بعض الدراسات معلمات املرحلة الثانوية وهو ذات املجتمع املستهدف في الدراسة الحالية، مثل: دراسة العبيد )

(2019( إسماعيل  دراسة  الردادي)  ، (2018(،  بن   ،(2019ودراسة  وآخرون  ودراسة  والجعد)،  (2020)  أنس  القصيمي  ودراسة  ،  (  2018ودراسة 

 . Riekie, et al,2017)) ( دراسة ريكي وآخرون2017) ودراسة الشيخ ،((Albayatti,2020 البياتي

 أوجه تفرد الّدراسة الحالية عن الّدراسات السابقة:

على الهوية الثقافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية بمدينة  الحفاظتفردت الدراسة عن الدراسات السابقة في التعرف إلى دور املدرسة في  

على الهوية الثقافية،   فاظالحالهوية الثقافية، ودور املنهج في  الحفاظ على  تبوك في اململكة العربية السعودية، إضافة إلى تحليل العالقة بين دور املعلمة في  

 على الهوية الثقافية. الحفاظودور األنشطة في 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها  .2

 منهج الّدراسة . 1.2

يتم بواسطة  استخدمت الباحثة املنهج الوصّفي املسحّي باعتباره املنهج املالئم لهذه الّدراسة، ويعرف العساف املنهج الوصفي املسحي بأنه هو الذي 

اوز استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتج

 . (2012، ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب )العساف

 مجتمع الّدراسة   . 2.2

ا
ّ
الث املرحلة  معلمات  جميع  من  الّدراسة  مجتمع  )يتألف  عددهم  والبالغ  تبوك  بمدينة  واألهلية  الحكومية  باملدارس  وفق  1073نوية  معلمة   )

 هـ.  1442-1441 اإلحصاءات الّرسمية لإلدارة العامة للّتعليم بمنطقة تبوك للعام الّدراس ي
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 عينة الّدراسة  . 3.2

اختيار عينة حصصي )  ةتّم  إرسال  307بلغ عددها  تّم  ثّم  مة؛ ومن 
ّ
إلكتروني  ( معل ين استجابوا على االستبانة )االستبانة 

ّ
الذ بلغ عدد  (  306ا، وقد 

مة من أصل )
ّ
مة، والجدول 307معل

ّ
 وضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الّدراسة. ي (1)( معل

 توزيع أفراد العينة  :(1جدول )

 النسبة املئوية  العدد  البيان املتغير

 78.4 240 بكالوريوس  املؤهل العلمي 

 18.9 58 دبلوم عال 

 2.7 8 دكتوراه 

 100% 306 املجموع

سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة   135 244.  

10أقل من  – 5  60 19.6 

فما فوق سنوات 10    111 36.2 

 100% 306 املجموع

دورات  4-1 الدورات التدريبية   86 28.1 

 15.0 46 دورات   9 – 5

 7.5 23 دورة 14 – 10

 49.4 151 ما فوق دورة ف 15

 100% 306 املجموع

  الدراسةأداة  . 4.2

البحث، حيث صممت خصيص   املتعلقة بموضوع  البيانات  للبحث وجمع  االستبانة كأداة  للتعرف على دور استخدمت  على   الحفاظاملدرسة في    ا 

د من أكثر األدوات شيوع  الهوية الثقافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك  ، وعكفت الباحثة على استخدام االستبانة،كونها تع 
 
ا ومالئمة

العلمي، البحث  الحالي، وتستخدم في معظم مجاالت  اإلنسانية  للبحث  الدراسات  األول ويشمل  ينوتكونت االستبانة من جزأ   وخاصة في مجال  الجزء   :

 بينما تناول الجزء الثاني محاور االستبانة وهي تشمل: ،املتغيرات الديموغرافية

 ( عبارة. 14ويشمل ) ،على الهوية الثقافية الحفاظاملحور األول: دور املعلمة في 

 ( عبارات.10ويشمل ) ،على الهوية الثقافية الحفاظ املحور الثاني: دور املنهج في

 ( عبارات.10ويشمل ) ،على الهوية الثقافية الحفاظلثالث: دور األنشطة في املحور ا 

 خطوات بناء أداة الدراسة . 5.2

انوية بمدينة تبوك، وفق    الحفاظ تم إعداد أداة الدراسة )االستبانة( ملعرفة دوِر املدرسِة في ا 
ّ
مات املرحلة الث

ّ
قافية من وجهة نظر معل

ّ
ا على الهوية الث

 للخطوات التالية: 

قافية، واالستفادة   الحفاظ قامت الباحثة باالطالع على األدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دوِر املدرسِة في   •
ّ
على الهوية الث

 منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها.

قافية. الحفاظتوجيه سؤال استكشافي عن دوِر املدرسِة في  •
ّ
 على الهوية الث

 اد الرئيسة التي شملتها االستبانة. تحديد األبع •

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل بُعد. •

 تصميم االستبانة في صورتها األولية.   •

 عرض االستبانة على عدد من املحكمين املختصين والخبراء، )صدق املحكمين(. •

 توزيع أداة الدراسة )االستبانة( على عينة التقنين .  •

 ت لالستبانة. التحقق من معامالت الصدق والثبا •

 . الدراسةتوزيع املقاييس على العينة الفعلية في  •

 تحليل البيانات وتفسيرها. •

 صدق وثبات الستبانة  . 6.2

 
ً

 : : صدق الستبانةأول

 
 

  القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسه، أي يقيس صدق االستبانة يعني " أن يقيس االختبار فعال
 

 ما يقصد أن فعال

 (. وقد تم التأكد من صدق االستبانة من خالل:323:  2003يقيسه" )العيسوي، 

 صدق املحكمين "الصدق الظاهري":  •

 حيث قامت الباحثة بعرض أداة البحث في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين. 
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 صدق التساق الداخلي: •

(، حيث تم Drost, 2000 : 106فقرة من فقرات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة )يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل  

في املرحلة الثانوية من خارج عينة التطبيق النهائي،   معلمة(  32حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها )

 وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للُبعد التابع له على النحو التالي: 

 وعبارات الستبانة:   ملحاور صدق التساق الداخلي  -أ

 بالدرجة الكلية لالستبانة:( معامالت ارتباط العبارات 2يوضح لنا الجدول التالي )

قافية  الحفاظلستبانة دور املدرسة في معامالت ارتباط العبارات بالّدرجة الكلية  :(2جدول )
ّ
 على الهوية الث

معامل ارتباط   رقم العبارة  معامل ارتباط العبارة رقم العبارة 

 العبارة 

ارتباط  معامل  رقم العبارة  معامل ارتباط العبارة رقم العبارة 

 العبارة 

1 *0. 729 10 *0.827 19 *0.779 28 *0.757 

2 *0 .753 11 *0.935 20 *0.839 29 *0.884 

3 *0 .812 12 *0.827 21 *0.905 30 *0.869 

4 *0 .758 13 *0.765 22 *0.765 31 *0.925 

5 *0 .755 14 *0.723 23 *0.829 32 *0.856 

6 *0 .627 15 *0.704 24 *0.835 33 *0.718 

7 *0 .753 16 *0.827 25 *0.915 34 *0.710 

8 *0 .727 17 *0.827 26 *0.835 -  

9 *0 .931 18 *0.705 27 *0.875 -  

     (α  =0.05دال عند مستوى الداللة )* 

قافية   الحفاظا بين العبارة والّدرجة الكلية للمحور املنتمية له على استبانة  ( وجود ارتباط دال إحصائي  2يتضح من الّجدول رقم )
ّ
 على الهوية الث

ل على تمّتع ( وجميع القيم دالة إحصائي  0.935  -0.627حّيث تراوحت قّيم معامل االرتباط بين العبارة والّدرجة الكلية بين )  لجميع العبارات،
ّ
ا، مما يدل

 بمعامالت صدق مرتفعة. عبارات االستبانة 

 معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية: -ب

 . (3تم إيجاد قيمة معامل االرتباط بين املحور والّدرجة الكلية، كما هو موضح في الّجدول )

   الستبانةمعامالت ارتباط املحاور بالّدرجة الكلية ل :(3جدول )
 الكلي  الثالث املحور  املحور الثاني املحور األول  املحاور 

قافية الحفاظدور املعلمة في 
ّ
 905. 894. 946.  على الهوية الث

قافية الحفاظدور املنهج في 
ّ
 846. 874.   على الهوية الث

قافية الحفاظ دور األنشطة في 
ّ
 939.    على الهوية الث

والّدرجة الكلية، حّيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين املحاور والّدرجة الكلية  ا بين املحاور  ( وجود ارتباط دال إحصائي  3يتضح من الّجدول رقم )

ل على تمتع عبارات االستبانة بدالالت تمييز مناسبة تسمح باعتماد االستبانة للّتطبيق على (، وجميع القّيم دالة إحصائي  0.939  - 0.846بين)
ّ
ا؛ مما يدل

 عينة الّدراسة الّنهائية. 

   :ثبات الستبانة ا: ثانيً 

ثبات االستبانة باستخدام االختبار وإعادة االختبار   بالّتحقق من  الباحثة  الّدراسة قامت  أداة  ثبات عبارات  ا  ، وأيض    TEST RETESTللّتأكد من 

بات لكل محور من محاور االستبانة، 
ّ
 ( يوضح ذلك. 4والّجدول )باستخدام معادلة ألفا كرو نباخ، حّيث تّم حساب قّيم معامل الث

بات باستخدام كرو نباخ ألفا ملحاور استبانة :(4جدول )
ّ
قافية الحفاظ معامالت الث

ّ
 على الهوية الث

 كرونباخ ألفا  الثبات باإلعادة عدد العبارات  املحور 

 0.866 894 .0 14 على الهوية الثّقافيةالحفاظ  دور املعلمة في

قافية الحفاظدور املنهج في 
ّ
 0.878 0.914 10 على الهوية الث

قافية  الحفاظدور األنشطة في 
ّ
 0.882 0.925 10 على الهوية الث

ي 
ّ

 0.855 0.905 34 الكل

بات باإلعادة قد تراوحت بين4ويالحظ من قيم الجدول رقم ) 
ّ
بات بطريقة الث

ّ
تراوحت  ا، بينما ( وهي قّيم دالة إحصائي  0.925 –0.894) ( أن قّيم الث

بات باستخدام بطريقة كرو نباخ ألفا
ّ
 ا ومناسبة لتحقيق أهداف الّدراسة. ( وهي قّيم دالة إحصائي  0.882 –0.878) قّيم الث

 املحك املعتمد في البحث:  . 7.2

ا  (،  4= 1-5ملقياس )لتحديد املحك املعتمد في البحث فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماس ي من خالل حساب املدى بين درجات 

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )بداية 0.8=4/5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في املقياس للحصول على طول الخلية أي )

 الجدول التالي:املقياس وهي واحد صحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في 
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 املحك املعتمد في البحث  :(5جدول )

 درجة التأييد الوزن النسبي املتوسط الحسابي 

 ا منخفض جد   % 36 - % 20 1.80 – 1

 منخفض  % 52 - % 36أكبر من  2.60 – 1.80أكبر من 

 متوسطة  % 68 - % 52أكبر من  3.40 – 2.60أكبر من 

 مرتفع % 84 - % 68أكبر من  4.20 – 3.40أكبر من 

 امرتفع جد   % 100 - % 84أكبر من  5 – 4.20أكبر من 

ت ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على درجة االستجابة، اعتمدت الباحثة على ترتيب املتوسطات الحسابية على مستوى املجاالت ومستوى الفقرا 

 للدراسة.في كل مجال، وقد حددت الباحثة درجة املوافقة حسب املحك املعتمد 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة . 8.2

 ( في إجراء التحليالت الالزمة، وهي على النحو التالي: SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام الرزمة اإل 

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.  •

 واالنحرافات املعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل عبارة من العبارات. املتوسطات الحسابية  •

 ( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة. Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) •

 ( لتتحقق من ثبات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) •

 ( لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.Independent-Samples T test)اختبار )ت( للعينات املستقلة  •

 ( ملعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتينOne-way ANOVAتحليل التباين األحادي ) •

 للمقارنات البعدية.  Scheffeتّم استخدام اختبار شيفيه   •

تائج ومناقشتها  .3
ّ
 عرض الن

الفصل عرض   الّدراسة، ومناقشتها  ا  يتضّمن هذا  أفراد عّينة  املعالجة اإلحصائية الستجابة  الّدراسة والّتي أسفرت عنها  إليها  الّتي توصلت  للّنتائج 

ق بموضوع الّدراسة، حّيث تّم عرض نتائ
ّ
ج الّدراسة لكل  وربطها بالّدراسات الّسابقة من حّيث االتفاق واالختالف وبالّتالي الوصول إلى استنتاجات تتعل

 ال من أسئلة الّدراسة على حدة وتفسيرها ومناقشتها.سؤ 

مة في  .1.3
ّ
انوية بمدينة تبوك؟ الحفاظالّسؤال األول: ما دور املعل

ّ
قافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الث

ّ
 على الهوية الث

سبية ملحو 
ّ
الن مة في  لإلجابة عن الّسؤال األول تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية 

ّ
ثقافية   الحفاظر دور املعل

ّ
على الهوية ال

 :(6ا حسب الوسط الحسابـي للعبارة، كما هو موضح في الّجدول رقم )مرتبة تنازلي  

 على الهوية الثقافية  الحفاظترتيب عبارات محور دور املعلمة في  :(6جدول )
رتبة   رقم العبارة 

 العبارة 

الوسط   العبارة 

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

األهمية  

 النسبية

 الدرجة 

خالل  1 3 من  للطالبات  الوطني  الحّس  تنمية  على  مة 
ّ
املعل تحرص 

 االهتمام باملناسبات الوطنية, واالحتفاء بها. 

4.53 .764 .906  
 
 مرتفعة جدا

البات على احترام النشيد والّرموز الوطنية .  2 1
ّ
مة الط

ّ
 املعل

ّ
 مرتفعة  906. 830. 4.53 تحث

 
 جدا

غة العربية.  3 2
ّ
مة في طالباتها االعتزاز بالل

ّ
  902. 815. 4.51 تغرس املعل

 
 مرتفعة جدا

واملوروث   4 4 واملثل  بالقّيم  الّتمسك  في  الباتها 
ّ
لط قدوة  املعلمة  تكون 

قافي الّسائدة في املجتمع. 
ّ
 الث

4.47 .842 .894  
 
 مرتفعة جدا

مة على أهمية  5 14
ّ
د املعل

ّ
قافي االسالمي.  الحفاظتؤك

ّ
راث الث

ّ
  888. 871. 4.44 على الت

 
 مرتفعة جدا

قافية اإلسالمية.   6 9
ّ
مة طالباتها على مصادر الهوية الث

ّ
عّرف املعل

ُ
  882. 853. 4.41 ت

 
 مرتفعة جدا

حول   7 13 تدور  التي  بهات 
ّ
الش ضد  طالباتها  مة 

ّ
املعل اإلسالم  تحّصن 

 وثقافته. 

4.40 .882 .880  
 
 مرتفعة جدا

كل   8 8 دروس  في  املتضمنة  قافية 
ّ
الث القيم  ابراز  على  مة 

ّ
املعل تحّرص 

 منهج تقوم بتدريسه. 

4.39 .811 .878  
 
 مرتفعة جدا

املجتمع  9 10 وقضايا  الّدراسية  املقررات  مواضيع  بين  مة 
ّ
املعل تربط 

 املحلية.

4.38 .872 .876  
 
 مرتفعة جدا

ى هللا عليه  10 5
ّ
البات على حفظ أحاديث رسول هللا صل

ّ
مة الط

ّ
 املعل

ّ
تحث

م, وسير الّسلف الّصالح. 
ّ
 وسل

4.36 .865 .872  
 
 مرتفعة جدا

قافة اإلسالمية في بناء الحضارة  اإلسالمية. 11 7
ّ
مة إسهامات الث

ّ
  866. 836. 4.33 تبرز املعل

 
 مرتفعة جدا

  864. 907. 4.32 املعلمة لطالباتها ضوابط االنفتاح على الثقافات األخرى. توضح  12 12
 
 مرتفعة جدا

في   13 11 االجتماعي  التواصل  مواقع   الستغالل  طالباتها  املعلمة  تدعوا 

قافية. 
ّ
 املحافظة على الهوية الث

4.32 .903 .864  
 
 مرتفعة جدا

متنوعة   14 6 ومسابقات  برامج  املعلمة  قافية تقّدم 
ّ
الث الهوية  لتعزيز 

 االسالمية. 

4.30 .906 .860  
 
 مرتفعة جدا
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قافية( أن املتوسطات الحسابية لعبارات محور  6يتبين من الجدول )
ّ
مة في املحافظة على الهوية الث

ّ
( وبدرجة  4.30-4.53)  قد تراوحت بين   دور املعل

مة صاحبة رسالة عظيمة على مِرّ العصور واألجيالوتفّسر الباحثة هذه الّنتيجة بأن    ،ا مرتفعة جد  
ّ
ألّنها تحمل راية العلم والّتعليم وتوضيح وتصحيح    ، املعل

قافية
ّ
البات بما يتناسب مع هويتنا الث

ّ
واتفقت هذه النتيجة مع   ،النشيد الوطني والرموز الوطنية  وحث الطالبات على احترام ،املعتقدات واألفكار لدى الط

(: من حيث مستوى إسهامات األنشطة االجتماعية املدرسية في تعزيز الهوية الوطنية بناء على استجابات طالبات املرحلة الثانوية 2019دراسة الحامد )

 ا. بمحافظة البدائع مرتفع جد  

اني .2.3
ّ
انوية بمدينة تبوك؟ الحفاظدور املنهج في  : ما الّسؤال الث

ّ
قافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الث

ّ
  على الهوية الث

اني تّم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملحور دور املنهج في  
ّ
قافية، وترتيب العبارات    الحفاظلإلجابة عن الّسؤال الث

ّ
على الهوية الث

رتيب الّتنازلي للمتوسط الحسابي كما هو موضح 
ّ
 (:7في الجدول رقم )الت

سبية لعبارات محور  :(7جدول )
ّ
افات املعيارية واألهمية الن قافية  الحفاظ دور املنهج فياملتوسطات الحسابية والنحر

ّ
 على الهوية الث

رتبة   رقم العبارة 

 العبارة 

الوسط   العبارة 

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

األهمية  

 النسبية

 الدرجة 

يكون   1 2 أن  تعّزز  يجب  بطرق  اإلسالمية  ربية 
ّ
الت تعليم 

قافية. 
ّ
 املحافظة على الهوية الث

4.52 .794 0.904  
 
 مرتفعة جدا

  0.900 869. 4.50 يجب أن تتضّمن  املناهج سير قدوات صالحة.  2 3
 
 مرتفعة جدا

غة العربية في املناهج الّتي   3 1
ّ
الحرص على أن يكون الّتعليم بالل

 تحتاج إلى ذلك.

4.45 .905 0.890  
 
 مرتفعة جدا

  0.886 848. 4.43 تحتوي املناهج الّدراسية على أمثلة ألمجاد األمة اإلسالمية.  4 4
 
 مرتفعة جدا

تطوير املناهج الّدراسية بما يمكن من مواجهة الّتحديات   5 9

قافية.  الحفاظ املختلفة وا
ّ
 على الهوية الث

4.38 .912 0.876  
 
 مرتفعة جدا

في  تقّدم   6 5 املسلمين  العلماء  إسهامات  من   
 
صورا املناهج 

 الّسبق العلمي واملعرفي.

4.36 .888 0.872  
 
 مرتفعة جدا

الّدراسية  7 8 املناهج  في    الحفاظ  تستهدف  الوسطية  على 

 العبادات واملعامالت.

4.32 .896 0.864  
 
 مرتفعة جدا

والعادات   8 7 القيم  تعزيز  على  املناهج  على  تعمل  املحافظة 

قافية. 
ّ
 الهوية الث

4.31 .923 0.862  
 
 مرتفعة جدا

البات باملعارف والقيم واملهارات   9 10
ّ
املناهج الّدراسية تزّود الط

 التي تمكنهن من الّتعامل مع الّتحديات املعاصرة. 

4.31 .878 0.862  
 
 مرتفعة جدا

  0.862 918. 4.31 الّتعليم املختلفة. محاولة تأصيل املناهج العلمية في مراحل   10 6
 
 مرتفعة جدا

الجدول ) املنهج في  7يتبّين من  الحسابية لعبارات محور دور  املتوسطات  أن  بين)  الحفاظ(  قافية قد تراوحت 
ّ
الث الهوية  ( وبدرجة  4.31-4.52على 

عّد مصدر ا، وتفّسر الباحثة هذه الّنتيجة أّن املناهج الّدراسية من أبرز مرتفعة جد  
ُ
ربوية والّتعليمية في تشكيل شخصية الطالبات، وت

ّ
عناصر العملية الت

 
 

الوطن وعاداته وتقاليده، فضال وتنّمي لديهن حب  املتنّوعة،  باملعلومات واألفكار  البات، والتي تمدهن 
ّ
الط ني لدى 

ّ
الثا  عن توفير معلومات عن املعرفة 

قافات األخرى املختلفة واملقارنة بينها،  
ّ
فقد حرص مصممو املنـاهج على إثراء هذه املقررات بمجموعة من القّيم املختلفة، وبذلك تعّد املناهج  في مقدمة الث

مين.
ّ
قافية لدى املتعل

ّ
غة    (2019واتفقت هذه النتيجة مع دراسة محمد )  الوسائل الّتي يمكن توظيفها في تنمية وترسيخ الهوية الث

ّ
من حيث توظيف منهج الل

الّدراسية  اإلنجليزية م املناهج  قيم    الحفاظع غيره من  تضمينه  قافية من خالل 
ّ
الث املجتمع  نحو  على هوية  إيجابية  واتجاهات سلوكية  دينية وخلقية  ا 

 املجتمع. 

انوية بمدينة تبوك؟  الحفاظدور األنشطة في  ماالّسؤال الثالث:  . 3.3
ّ
قافية من وجهة نظر معلمات املرحلة الث

ّ
 على الهوية الث

سبية ملحور دور األنشطة في
ّ
الث تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية الن

ّ
قافية،   الحفاظ  لإلجابة عن الّسؤال الث

ّ
على الهوية الث

رتيب الّتنازلي للمتوسط الح
ّ
 ( التالي:  8سابي، كما هو موضح في الجدول رقم )وترتيب العبارات الت
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سبية لعبارات محور  :(8)جدول 
ّ
افات املعيارية واألهمية الن قافية  الحفاظ في  األنشطة املدرسيةدور املتوسطات الحسابية والنحر

ّ
 على الهوية الث

رتبة   رقم العبارة 

 العبارة 

الوسط   العبارة 

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

 الدرجة  األهمية النسبية 

الّتاريخية  1 2 املناسبات  عن  فعاليات  املدرسية  األنشطة  تتضمن 

 واالجتماعية والّدينية. 

مرتفعة  0.848 992. 4.24

 
 
 جدا

البات في اعدادها وتنفيذها.  2 9
ّ
مرتفعة  0.840 970. 4.20 تقديم انشطة نوعية تساهم الط

 
 
 جدا

قافية. تساهم برامج  3 1
ّ
مرتفعة  0.840 972. 4.20 األنشطة في تعزيز الهوية الث

 
 
 جدا

وإعدادهن  4 6 الطالبات,  شخصية  بناء  في  املدرسية  األنشطة  تّسهم 

 لتحمل املسؤولية.

 مرتفعة 0.836 1.033 4.18

األنشطة املدرسية تعرف الطالبات على ثقافة مجتمعهن   5 5

قافية. والّدور الواقع عليهن في 
ّ
 املحافظة على الهوية الث

 مرتفعة 0.836 998. 4.18

ثقافية 6 8 تنافسية)  أنشطة  الهوية   -أدبية  -فنية  -تنفيذ  تعّزز  إلخ..( 

قافية. 
ّ
 الث

 مرتفعة 0.836 976. 4.18

لدى   7 4 الثقافية  الهوية  معاني  وتعّزز  تدعم  املدرسية  اإلذاعة  برامج 

 الطالبات. 

 مرتفعة 0.836 976. 4.18

قافي.  8 10
ّ
راث الث

ّ
 مرتفعة 0.832 964. 4.16 تدعم املدرسة برامج األندية األدبية الّتي تحافظ على الت

 مرتفعة 0.830 978. 4.15 إقامة معارض ذات قيمة ثقافية تجّسد هوية األمة االسالمية.  9 7

تاريخية   10 3 ملعالم  زيارات  مثل:  متنوعة  برامج  املدرسة  وأثرية تنظيم 

قافية. 
ّ
 لتعزيز الهوية الث

 مرتفعة 0.822 1.076 4.11

قافية قد تراوحت بين ) الحفاظ( أن املتوسطات الحسابية لعبارات محور دور األنشطة في 8يتبّين من الجدول )
ّ
وبدرجة   (4.11-4.24على الهوية الث

قافية بدء    لحفاظوتفّسر الباحثة هذه النتيجة أن األنشطة املدرسية أحد أهم الوسائل التي يمكن استثماراها في ا   ا إلى مرتفعة،مرتفعة جد  
ّ
ا على الهوية الث

هد تأدية الّسالم الوطني وبرامج اإلذاعة ومرور  
ّ
ي يش

ّ
ابور الّصباحي الذ

ّ
، فنية وتراثية  ا باملمارسات الفعلية مثل زيارة املتاحف الوطنية وإقامة معارضمن الط

 (.2019واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحامد )

 (: 9قامت الباحثة بإيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة الكلية ملحاور االستبانة حسب الجدول ) ،على ما سبق عرضه ا وبناء  

افات املعيارية و  :(9) جدول   املتوسط الكلي للمحاور  املتوسطات الحسابية والنحر

 الدرجة  النسبية  األهمية املعياري  النحراف الحسابي  املتوسط املحافظة على الهوية الثقافية الرتبة املحور  رقم

مة في  1 1
ّ
قافيةالحفاظ دور املعل

ّ
  0.88 0.71 4.40 على الهوية الث

 
 مرتفعة جدا

  0.87 0.76 4.38 على الهوية الثّقافيةالحفاظ  دور املنهج في 2 2
 
 مرتفعة جدا

  لى الهويةالحفاظ عدور األنشطة في  3 3

 الثقافية 

 مرتفعة 0.83 0.87 4.17

  0.86 0.72 4.33 املتوسط الكلي - -
ً
 مرتفعة جدا

الثة جاءت بين )9يوضح لنا الجدول )
ّ
ا، وهذا يدّل على دور  ( وبدرجة من مرتفعة إلى مرتفعة جد    4.40،  4.17( أن املتوسطات الحسابية للمحاور الث

قافية.  الحفاظاملدرسة الكبير والعظيم في 
ّ
 على الهوية الث

على الهوية    الحفاظالّسؤال الّرابع : هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابة أفراد العينة حول دور املدرسة في    . 4.3

قافية من وجهة نظرّهن في مدينة تبوك تعزى للمتغيرات التالية: )املؤهل العلمي
ّ
دريبية ( ؟  - عدد سنوات الخبرة -الث

ّ
 عدد الّدورات الت

 الحفاظ استبانة    ة عن الّسؤال الّرابع تّم استخدام اختبار تحليل الّتباين األحادي ملعرفة درجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة علىلإلجاب

الفرعية الثالث  وللمحاور  لالستبانة  الكلية  للّدرجة  قافية 
ّ
الث الهوية  التالية:تبع    على  للمتغيرات  العلمي  ا  الخبرة   -)املؤهل  سنوات  الّدورات    - عدد  عدد 

 الّتدريبية(: 

 
ً

 : متغير املؤهل العلمي: أول

باين :(10) جدول 
ّ
 املؤهل العلمي ا ملتغير تبعً  على الهوية الثقافية للدرجة الكلية لالستبانة ومحاورها الحفاظ  استبانة لدرجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة على  األحادي تحليل الت

 الدللة اإلحصائية  قيمة " ف "  متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املحور  املتغير

 

 

 

 املؤهل العلمي 

مة
ّ
 38.463 15.608 2 31.216 بين املجموعات  دور املعل

 
.000 
 406. 303 122.955 داخل املجموعات  

 305 154.171 الكليّ 

 39.331 18.170 2 36.340 املجموعات بين  دور املنهج 
 

.000 
 462. 303 139.979 داخل املجموعات  

 305 176.319 الكليّ 

 25.295 16.663 2 33.326 بين املجموعات  دور األنشطة
 

.000 
 659. 303 199.603 داخل املجموعات  

 305 232.929 الكليّ 

 000. 39.401 16.621 2 33.241 بين املجموعات  الكليّ 

 422. 303 127.817 داخل املجموعات 

 305 161.058 الكليّ 
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قافية للدرجة الكلية لالستبانة وللمحاور    الحفاظ   في  املؤهل العلمي( وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير  10)يتبين من الجدول  
ّ
على الهوية الث

 ( يبين ذلك. 11اتجاه الفروق لصالح أي مستوى من مستويات متغير املؤهل العلمي، تم إيجاد قيم اختبار شيفيه، والجدول )وملعرفة  الثالث الفرعية،

   املؤهل العلميا ملتغير نتائج اختبار شيفيه للفروق تبعً  :(11جدول )
 العدد  دكتوراه  ماجستير بكالوريوس  املتوسط  املجموعة 

 240 0.000 0.000  4.57 بكالوريوس

 58 0.000   3.71 ماجستير 

 8    3.88 دكتوراه 

وجاءت هذه النتيجة بسبب أن أغلبية املعلمات ( أن الفروق ملتغير املؤهل العلمي جاءت لصالح درجة البكالوريوس ,  11يتضح لنا من خالل الجدول )

ولم تتفق ودراسة العلوان والزبون  ،(2019واتفقت بذلك مع دراسة الردادي ) %( من أفراد العينة.78.4ويمثلن نسبة )حاصالت على درجة البكالوريوس 

(2019 .) 

 ا: متغير عدد سنوات الخبرة:ثانيً 

ويوضح الجدول     ،ا ملتغير عدد سنوات الخبرة األحادي ملعرفة درجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة تبع  تم استخدام اختبار تحليل الّتباين  

 ( اآلتي: 12رقم )

باين :(12جدول )
ّ
قافية  لحفاظاستبانة ا لدرجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة على األحادي تحليل الت

ّ
 سنوات الخبرة عدد ا ملتغير تبعً على الهوية الث

درجات   مجموع املربعات مصدر التباين  املحور  املتغير

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة 

 " ف "  

الدللة 

 اإلحصائية 

 

 

 

 عدد سنوات الخبرة 

مة
ّ
 4.408 2.179 2 4.358 بين املجموعات  دور املعل

 
.013 
 494. 303 149.812 داخل املجموعات  

 305 154.171 الكليّ 

 4.223 2.391 2 4.782 بين املجموعات  دور املنهج 
 

.016 
 566. 303 171.537 داخل املجموعات  

 305 176.319 الكليّ 

 4.346 3.248 2 6.496 بين املجموعات  دور األنشطة
 

.014 
 747. 303 226.433 داخل املجموعات  

 305 232.929 الكليّ 

 008. 4.903 2.525 2 5.049 املجموعات بين  الكليّ 

 515. 303 156.009 داخل املجموعات 

 305 161.058 الكليّ 

الجدول   ملتغير  12)يتبين من  إحصائية  داللة  ذات  الخبرة ( وجود فروق  لالستبانة    الحفاظ  في  عدد سنوات  الكلية  للّدرجة  قافية 
ّ
الث الهوية  على 

الث الفرعية
ّ
(، وهي قيمة  4.408ا ملتغير عدد سنوات الخبرة )على الهوية الثقافية تبع    الحفاظحيث بلغت قيمة "ف" ملحور دور املعلمة في    ،وللمحاور الث

مة في إحصائية ملحور   (، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة 0.05)عند مستوى ألفا  ادالة إحصائي  
ّ
قافية  الحفاظدور املعل

ّ
 ملتغير عدد  على الهوية الث

 
تبعا

 سنوات الخبرة. 

على الهوية    الحفاظوملعرفة الفروق لصالح أي مستوى من مستويات متغير عدد سنوات الخبرة تم إيجاد قيم اختبار شيفيه للّدرجة الكلية الستبانة  

قافية، والجدول )
ّ
 ( يبّين ذلك. 13الث

 على الهوية الثقافية  الحفاظعلى استبانة عدد سنوات الخبرة ا ملتغير نتائج اختبار شيفيه للفروق تبعً  :(13دول )ج
 العدد  سنوات فأكثر  10   10أقل من-5 سنوات   5أقل من   املتوسط  املجموعة 

 135 0.000 0.000  4.49 سنوات  5أقل من 

 60 0.000   3.34 سنوات  5-10

 111    4.20 سنوات فأكثر  10

قافية الحفاظ على استبانةعدد سنوات الخبرة ا ملتغير تبع  ( أن الفروق 13يتضح من الجدول )
ّ
كانت لصالح عدد سنوات الخبرة أقل  على الهوية الث

قافية حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي على استبانة  ،( سنوات5من )
ّ
 (، وهي قيمة دالة إحصائية. 4.49)املحافظة على الهوية الث

 ولديهن دراية    ،(4.49بمتوسط حسابي بلغ )  ،سنوات(  5وتفّسر الباحثة نتيجة الفروق لصالح الفئة أقل من )
 
مات تم توظيفهن حديثا

ّ
أن هؤالء املعل

ربية والّتعليم ورؤية  كافية باملهام واألعمال املناطة بها وفق  
ّ
 ، (2019وقد اتفقت هذه الّنتيجة مع دراسة الردادي )  ،  2030ا التجاهات الّرؤية الحديثة للت

 عدد سنوات الخبرة.ا ملتغير فروق تبع  بوجود  ،(2021) ودراسة العبيد
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ً
 ا: متغير عدد الدورات التدريبية:ثالث

الّتباين األحادي ملعرفة درجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة تبع   ويوضح    ،ا ملتغير عدد الدورات التدريبيةتم استخدام اختبار تحليل 

 ( اآلتي: 14الجدول رقم )

باين :(14جدول )
ّ
قافية  الحفاظاستبانة  لّدرجة اختالف متوسطات إجابات عينة الّدراسة على األحادي تحليل الت

ّ
دريبية تبعً على الهوية الث

ّ
 ا ملتغير عدد الّدورات الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثقافية للّدرجة الكلية لالستبانة   الحفاظ  عدد الّدورات الّتدريبية في( وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير  15)يتبين من الجدول  
ّ
على الهوية ال

قافية(،وتفسر الباحثة هذه الّنتيجة إلى اختالف   في الحفاظ   ا على الهوية الثقافية، ودور املنهج    الحفاظ وللمحورين الفرعيين: )دور املعلمة في  
ّ
على الهوية الث

قافية  بينما ال توجد  
ّ
ربويين، والّتي تهدف إلى املحافظة على الهوية الث

ّ
مات والت

ّ
فروق ذات داللة إحصائية   الّدورات وورش العمل الّتي حصلن عليها املعل

 ة الثقافية ملحور دور األنشطة.على الهوي الحفاظملتغير عدد الّدورات الّتدريبية في 

على    الحفاظوملعرفة الفروق لصالح أي مستوى من مستويات متغير عدد الّدورات الّتدريبية تّم إيجاد قيم اختبار شيفيه للّدرجة الكلية الستبانة  

قافية، والجدول )
ّ
 ( يبّين ذلك. 15الهوية الث

دريبية  ا ملتغير نتائج اختبار شيفيه للفروق تبعً  :(15جدول )
ّ
 عدد الّدورات الت

 العدد  دورة  15أكثر من   14- 10 9- 5 4- 1 املتوسط  املجموعة 

1-4 4.40  0.000 0.000 0.000 86 

5-9 4.55   0.000 0.000 46 

10-14 4.44    0.000 23 

 151     4.21 دورة 15أكثر من 

قافية الحفاظ على استبانةعدد الّدورات الّتدريبية ا ملتغير تبع  ( أن الفروق 15يتضح من الجدول )
ّ
كانت لعدد الّدورات التدريبية من   على الهوية الث

  ،(4.55بمتوسط حسابي بلغ ) ،( دورات9-5) وتفّسر الباحثة نتيجة الفروق لصالح فئة ،( دورات5-9)
 
مة كموجه ومرشد انطالق

ّ
ا من الّدور الحديث للمعل

قافية املتنوعة من خالل الّدورات الّتدريبية. وقائد يتطلب تحسين 
ّ
 أدائهم وامتالكهم مجموعة من الخبرات واملهارات والخلفية املعرفية الث

 ملخص بأهم النتائج:

• ( بمتوسط حسابي  جاء  للمحاور  الكلي  الحسابي  املتوسط  أن  الدراسة  نتائج  جد  4.33أظهرت  بمستوى مرتفع  الحسابي    ،ا(  املتوسط  جاء  حيث 

 كما يلي:  للمحاور 

 ا.( وبدرجة مرتفعة جد  4.40على الهوية الثقافية بمتوسط حسابي ) الحفاظ في محور دور املعلمة .1

 ا .( وبدرجة مرتفعة جد  4.38على الهوية الثقافية بمتوسط حسابي ) الحفاظمحور دور املنهج في  .2

 ( وبدرجة مرتفعة . 4.17الهوية الوطنية بمتوسط حسابي )على  الحفاظمحور دور األنشطة في  .3

قافية من وجهة نظر املعلمات في مدينة تبوك تعّزى ملتغير املؤهل العلمي،   الحفاظوجود فروق ذات داللة إحصائية لّدور املدرسة في  •
ّ
على الهوية الث

 (. 4.57وذلك لصالح حملة درجة البكالوريوس بمتوسط حسابي بلغ )

قافية من وجهة نظر املعلمات في مدينة تبوك تعزى ملتغير سنوات الخبرة،  الحفاظوجود فروق ذات داللة إحصائية لدور املدرسة في  •
ّ
على الهوية الث

 (.4.49( سنوات، بمتوسط حسابي بلغ )5لصالح الفئة أقل من )

قافية من وجهة نظر املعلمات في مدينة تبوك تعزى ملتغير عدد الّدورات على الهوية    الحفاظوجود فروق ذات داللة إحصائية لدور املدرسة في   •
ّ
الث

 . (4.55( دورات، بمتوسط حسابي بلغ )9-5الّتدريبية لصالح الفئة )

 

متوسط  درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املحور  املتغير

 املربعات

 قيمة 

 " ف "  

الدللة 

 اإلحصائية 

 

 

 

الّدورات  عدد 

 الّتدريبية 

 3.788 1.864 3 5.591 بين املجموعات  دور املعلمة
 

.011 
 492. 302 148.580 داخل املجموعات  

 305 154.171 الكليّ 

 3.557 2.006 3 6.018 بين املجموعات  دور املنهج 
 

.015 
 564. 302 170.301 داخل املجموعات  

 305 176.319 الكليّ 

 2.104 1.589 3 4.768 بين املجموعات  دور األنشطة
 

.100 
 755. 302 228.160 داخل املجموعات  

 305 232.929 الكلي

 018. 3.393 1.751 3 5.252 بين املجموعات  الكلي

 516. 302 155.806 داخل املجموعات 

 305 161.058 الكلي
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 التوصيات واملقترحات:

 
ً

وصيات: أول
ّ
 : الت

 بناء على الّنتائج الّسابقة، توص ي الباحثة بما يلي: 

قافية، ومن أهّمها املدرسة.  الحفاظاالهتمام بوسائل الّتنشئة االجتماعية في  •
ّ
 على الهوية الث

قافية. للحفاظ غرس القّيم الّنبيلة، واالتجاهات اإليجابية نحو تفعيل دور املدرسة   •
ّ
 على الهوية الث

قافية املعاص •
ّ
مات بالّدورات الّتدريبية والّندوات التّوعوية بغية إكسابهن املهارات الالزمة ملواجهة تحديات الهوية الث

ّ
  الحفاظرة، وطرق  تزويد املعل

 على مقوماتها. 

رق والوسائل واإلمكانات لل •
ّ
البية بالط

ّ
قافية. حفاظتضمين املناهج الدراسية واألنشطة الط

ّ
 على الهوية الث

غة تن •
ّ
  مية الحس املسؤول الحرص والرعاية من التربويين وأصحاب القرار حيال توظيف املنهج واألنشطة في املحافظة على مرتكزات العقيدة والل

قافية.
ّ
قافي كعوامل أساسية للهوية الث

ّ
 واإلرث الث

 ا: املقترحات:ثانيً 

ربوية في ضوء ا   •
ّ
قافية ومتطلباتها الت

ّ
 لّتحديات املعاصرة. إجراء دراسات عن الهوية الث

قافية. •
ّ
انوية، والوقوف على دورها في تعزيز الهوية الث

ّ
ربية في املرحلة الث

ّ
 دراسة تحليلية ملناهج الت

 .دراسة تربط بين الّتمسك بالقيم اإلسالمية ومتغيرات أخرى مثل: الّتحصيل أو الّتفوق  •

انوية لألساليب التي  •
ّ
قافية.دراسة مدى ممارسة معلمي املرحلة الث

ّ
 تساعد في تعزيز الهوية الث

 املراجع:

 . 391:( 30)3: مجلة كلية التربيةبرنامج مقترح لتفعيل دور انشطة نادي الطفل لتأصيل الهوية الثقافية.  (.2006) محمد احمد. ،سماعيلإ 

الدور التربوي لألسرة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية من وجهه نظر اآلباء واألمهات باملدينة املنورة: دراسة تفصيليه   (.2018عبد هللا محمد. )  ،بارشيد

ربوية والّنفسيةميدانية. 
ّ
 .  450 -449: (3)4: املجلة الّدولية للدراسات الت

 املنظمة االسالمية للتربية والعلوم الثقافية.  (.2)ط. .الهوية والعوملة من منظور حق التنوع الثقافي (.2015) عبدالعزيز. ،التويجري 

:  إسهامات األنشطة االجتماعية املدرسية في تعزيز الهوية الوطنية لطالبات املرحلة الثانوية. مجلة الخدمة االجتماعية   (.2019الحامد، سمية بنت حامد. )

7(62) :235 -241 . 

 . 289ص ،1الدار العربية للموسوعات، ط .االجتماعموسوعة علم  .(1999) .إحسان محمد ،حسن

 دار الكتب الجامعي.  (.6)ط.طرائق التدريس واستراتيجياته(. 2000) محمد محمود. ،الحيلة

 دار الفكر العربي.  (.1)ط. . العوملة والتحدي الثقافي (.2001) باسم علي. ،خريسان

رسالة ماجستير  . الثانوية في تأصيل الهوية اإلسالمية للطالبات دراسة ميدانية في مدينة الرياضدور املدرسة  (.  2007)  شمس بنت سعد محمد.  ،الخويطر

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.    غير منشورة.

واقع دور معلمي الدراسات االجتماعية في تعزيز الهوية العربية االسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظرهم في   (.2019)  رانية ناصر.  ،الردادي 

 . 29- 20: (20)4: مجلة البحث العلمي في التربيةضوء بعض املتغيرات. 

 رسالة ماجستير غير منشورة.   .قافية  للعوملة)دراسة ميدانية(مدى إسهام معلم املرحلة الثانوية في مواجهة التحديات الث(.  2009)  الشهري، حمد أحمد.

 جامعة أم القرى. 

مجلة   .(. الهوية الثقافية لدى طلبة جامعة اليرموك  في ضوء العوملة من وجهة نظر الطلبة2018) عبدالحكيم ياسين. ،وحجازي  ،اريج حسين ،أبو عاقولة

      .355 -373: (4) 45: العلوم التربوية

الثقافية 2021)  العبيد، شيخة عبدهللا. القيم االجتماعية والهوية  التقني على  للتطور  السلبية  اآلثار  ببيشة في مواجهة  الثانوي  التعليم  (. دور معلمات 

 . 811-807:(84)2: املجلة التربويةللطالبات. 

 دار الزهراء.  (.2)ط. . املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 2012) صالح حمد. ،العساف

الرحمن،  العلوان )  ،والزبون ،  سامي عبد  أولياء  2019محمد سليم.  الطلبة من وجهه نظر  الثقافية لدي  الهوية  تنميه  األردنية في  املدارس  (. دور معلمي 

 . 696: (5)27:الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ةمجلاألمور. 

 منشأة املعارف . .االختبارات واملقاييس النفسية والعقلية  (.2003عبد الرحمن. ) ،العيسوي 

 (. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.1)ط.. أساسيات التنمية املهنية للمعلمين(. 2006) ميشيل.، ودبابنة، وجيه، الفرح
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 :لخصامل

التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى طالب الصف  النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز في تنمية  التدريس باستخدام  أثر    تقص يهدفت الدراسة إلى  

ا درست وفق  ( طالبً 27على ثالث مجموعات: التجريبية األولى وتكونت من )( طالًبا، وزعوا  75تكونت عينة الدراسة من).  الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي

ا درست وفق  ( طالبً 23، واملجموعة الضابطة وتكونت من )التعليم املتمايزا درست وفق طالبً ( 25، والتجريبية الثانية وتكونت من)النمذجة الرياضيةطريقة 

( 20ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار لقياس التفكير الرياض ي )االستقراء، واالستنتاج والتخمين، والتعبير بالرموز( ّمكون من )الطريقة االعتيادية،  

ا في التفكير الرياض ي لدى طالب الصف  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيً ، تم التحقق من صدقه وثباته،  فقرة من نوع االختيار من متعدد

، في حين لم تكن هناك )النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز(الرابع األساس ي في مبحث الرياضيات تعزى إلى طريقة التدريس، لصالح املجموعتين التجريبيتين  

 
ً
 إحصائيً فرق

ً
تشجيع معلمي   وفي ضوء نتائج الدراسة تم اقتراح عدد من التوصيات، منها:ا بين املجموعتين التجريبيتين على اختبار التفكير الرياض ي.  ا داال

 .فكير الرياض يمبحث الرياضيات بضرورة استخدام استراتيجيتي )النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز( في التدريس ملا لهما من أثر واضح في الت

 مبحث الرياضيات.  ؛طالب الصف الرابع األساس ي ؛التفكير الرياض ي ؛النمذجة الرياضية والتعليم املتمايزالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
The study aimed to reveal the effect of teaching using mathematical modeling and differentiated education in 
developing mathematical thinking in mathematics for fourth graders in the Southern Mazar District. The study sample 
consisted of (75) students distributed into three groups: the first experimental group consisted of (27) students studied 
according to the mathematical modeling method, the second experimental group consisted of (25) students studied 
according to differentiated education, and the control group consisted of (23) students who studied according to the 
usual method, and to achieve the objectives of the study, a test was built to measure mathematical thinking (induction, 
deduction, guesswork, and symbolic expression) consisting of (20) paragraphs of multiple choice, its validity and 
reliability were verified. The results of the study showed that there are statistically significant differences in the 
mathematical thinking of the fourth-grade students in mathematics attributable to the method of teaching in favor of 
the two experimental groups (mathematical modeling and differentiated education) while there were no statistically 
significant differences between the two experimental groups on the mathematical thinking test. In light of the results 
of the study, a number of recommendations were suggested, including encouraging mathematics teachers to use the 
two strategies (mathematical modeling and differentiated education) in teaching because of their clear impact on 
mathematical thinking. 

Keywords: Mathematical modeling and differentiated education; mathematical thinking; fourth grade students; 
mathematics subject. 
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 قدمة امل .1

اإلنسانية كونها علًما م  املعرفة  أهم مجاالت  أحد  الرياضيات، حيث يعد  املعرفة ال سيما علم  الحالي تقدًما واضًحا في فروع  العصر  تتابًعا  يشهد 

 يتجه دائما نحو األمام، وال حدود لتقدمه؛ حيث يعد علم الرياضيات علًما مجرًدا، ومنظًما، ودقيًقا، يصل إلى أية نتيجة م
ً

ن خالل عرض البيانات  ومتكامال

وتسهم الرياضيات في إكساب املتعلمين املقّومات التي تساعدهم على ممارسة التفكير السليم، فدراسة الرياضيات في جميع واألفكار وتفسيرها وتحليلها،  

واقعية والحياتية برغبة وبدافعية  مستويات ومراحل التعليم تقوم على أساس التفكير من أجل الفهم، وذلك يجعلهم يستطيعون مواجهة املشكالت ال

 (.  Eric, 2013وسهولة ويسر )

التفكير   ميةيمثل التفكير الرياض ي عنصًرا أساسًيا في حل املشكالت الرياضية، وقد اهتمت مناهج الرياضيات في معظم دول العالم اهتماًما كبيًرا بتنو 

رياض ي سليم، وفي هذا الصدد نادت املعايير التي أصدرها املركز الوطني ملعلمي الرياضيات سابهم طريقة تعلم تساعدهم في بناء وإكلدى الطلبة  الرياض ي 

ا من رياض األطفال  دءً في الواليات املتحدة األمريكية بضرورة إكساب املتعلمين مجموعة من املعارف واملهارات املتمثلة في معيار التفكير الرياض ي والبرهان ب

الثاني عشر، باإلضا الصف  تنمإلى  إلى دوره في  الدراس ي، ويواجه عديد مفة  التحصيل  النوع من املشكالت  ية  لهذا  أثناء حلهم  املتعلمين صعوبات في  ن 

 ,Caiإلى بنية املشكلة ذاتها وطبيعتها )و استراتيجيات التدريس املستخدمة من قبل املتعلمين، تعلم نفسه، وإلى طرائق امل :الرياضية، منها ما تعود أسبابه إلى

2000 .) 

ها  كما جاءت استراتيجية النمذجة الرياضية لتلبي أهم املطالب األساسية للتفكير الرياض ي وحل املشكالت الرياضية، حيث تم وصف النمذجة بأن

رياضية   نماذج  الستخالص  متعددة،  رياضية  بتمثيالت  الواقع  في  تظهر  التي  املشكالت  تمثيل  خالل  من  بالرياضيات  الواقع  تلك  حلوتعميمها  تربط  ل 

 (. 2017)حمادي،   املشكالت

ظرياتها  وتتركز وظيفة النمذجة الرياضية على التفاعل مع العالم الحقيقي املعقد والغامض، وذلك من خالل تسهيل مهمة معالجتها رياضًيا ونمذجة ن

ر صحتها وإعادة التفسير والتنبؤ، من خالل تبسيط املشكلة الحياتية والتعامل معها بشكل رياض ي، ثم اختبافي  وقوانينها في شكل منظومات رياضية تساعد  

 (.Mrayyan, 2016تطبيقها واالستفادة منها كما كانت على أرض الواقع )

وليس فئة كما وتعد استراتيجية التعليم املتمايز واحدة من استراتيجيات التدريس الحديثة التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم لدى جميع املتعلمين  

ستخدم فيها أساليب تدريس مختلفة، واستراتيجيات تسمح بتنوع املهام واملخرجات التعليمية،  معينة منهم، من خالل تقديم بيئة تعليمية منا
ُ
سبة للجميع ت

ملعلم لتنظيم املهام كما أن إعداد الدروس وتخطيطها وفق مبادئ التعليم املتمايز يراعي أنماط املتعلمين، وذكاءاتهم املتعددة، وقدراتهم املعرفية، ويدفع ا 

باإلضافة إلى أن التعليم املتمايز يسمح بتنوع األنشطة واملواقف التعليمية التي تناسب أنماط املتعلمين مما يضمن  املتعلمين،  هتمامات  وتوزيعها وفق ا 

 (.  Mason, 2010الحل الصحيح للمشكالت الرياضية، كما يضمن امتالك املتعلمين للمهارات الالزمة لها وللتفكير الرياض ي )

 الدراسة وأسئلتهامشكلة  .1.1

يدرسون هذا املبحث بدون رغبة منهم، كما أنهم يعانون ويجدون    في التدريس ضعف الطلبة في الرياضيات وأنهم ا  ممن خالل عمله  الحظ الباحثان

لرياض ي؛ باملقارنة  صعوبة في حل العديد من املسائل واملشكالت الرياضية، كما أن املهارات التي يمتلكونها غير كافية لحل هذه املشكالت وممارسة التفكير ا 

 مع متطلبات املناهج املطّورة.

ملعلمين إلى استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مثل النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز في تدريس مادة الرياضيات  فكان ال بد من لفت انتباه ا 

النمرات لهذه االستراتيجيات من دور كبير في  ا  ملفوف األساسية،  للص الدراسات كدراسة  العديد من  به  الرياض ي لديهم كما جاء  التفكير  رفع مستوى 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي:  وفي ضوء ما سبق ( 2022ودراسة نجدى )(  2019)

ي تنمية التفكير الرياض ي لدى طالب الصف الرابع األساس ي في مبحث ف (0.05α =)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل 

عزى لطريقة التدريس )النمذجة 
ُ
 الرياضية، التعليم املتمايز، االعتيادية(؟ الرياضيات ت

 أهداف الدراسة . 2.1

قص ي أثر التدريس باستخدام النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز في تنمية التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى تهدف الدراسة الحالية ت

 طالب الصف الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي.

 الدراسةأهمية  . 3.1

 تنطلق أهمية هذه الدراسة من ناحيتين أساسيتين هما:

الرياضية والتعليم   األهمية النظرية:  النمذجة  استراتيجيتي  الرياض ي باستخدام  التفكير  تنمية  تناولته وهو  الذي  املوضوع  الدراسة ألهمية  أهمية  تأتي 

  يتوقع من الدراسة تقديم أدب تربوي عربي يبين أثر استراتيجية النمذجة الرياضية والتعلم املتمايز على التفكير الرياض ي لدى طلبة الصفكما املتمايز، 

 لباحثين في اإلطار ذاته.مرجًعا الرابع بحيث يشكل 
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استراتيجية النمذجة  ات حديثة في تدريس الرياضيات مثل قد تسهم هذه الدراسة في توجيه معلمي الرياضيات الستخدام استراتيجي األهمية التطبيقية:

ضيات، كما قد الرياضية والتعليم املتمايز، من خالل تقديم أنموذج تطبيقي الستخدام استراتيجية النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز في تدريس الريا

لتركيز على الدروس التي يمكن تطبيق بها هذه االستراتيجيات، وتكثيف الدورات لقرار واملناهج املدرسية إلى ضرورة ا ه الدراسة في توجيه صانعي تسهم هذ

 .التدريبية ملعلمي الرياضيات لتدريبهم على التدريس باستخدام هذه االستراتيجيات

 حدود الدراسة . 4.1

الفصل الثاني باستخدام استراتيجيتي   -الرابع األساس يدريس وحدتي األنماط واملعادالت والقياس في مبحث الرياضيات للصف  تالحدود املوضوعية:   •

 النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز. 

 . 2021/2022الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  •

 املزار الجنوبي في محافظة الكرك.الحدود املكانية: مدرسة جامعة مؤتة النموذجية التابعة ملديرية تربية لواء  •

عينة من طالب الصف الرابع األساس ي في مدرسة جامعة مؤتة النموذجية التابعة ملديرية تربية لواء املزار الجنوبي في محافظة الحدود البشرية:   •

 الكرك.

 محددات الدراسة  . 5.1

 محددات الدراسة بالخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة. تمثلت 

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

 تتضمن هذه الدراسة املفاهيم التالية: 

االنمذج • )ة  وقيود  "هي    (:Mathematical Modelingلرياضية  افتراضات،  وضع  وتتطلب  حقيقية،  مواقف  تشمل  التي  املشكالت  حل  عملية 

عملية دورية ألنه بمجرد اختبار الحل األولي وترجمته  ومتغيرات، وبناء النماذج واقتراح الحلول الرياضية، وأخيًرا تحليل وتفسير هذه الحلول، وهي  

إلى حل مر  الوصول  يتم  العملية حتى  املختار، وتستمر  الواقعي عادة ما تكون هناك حاجة إلجراء مراجعات لالفتراضات والنموذج  العالم  ض إلى 

تتركز على مشكلة واقعية بحاجة إلى حل يتطلب استخدام التعبيرات الرياضية    استراتيجيةأنها  جرائًيا  وتعّرف إ   (.Maryyan, 2016,23)  "ويمكن تبريره 

 املختلفة والرمزية واللفظية والبيانية، حيث يتم بناء نموذج وإيجاد الحل الرياض ي ومن ثم إيجاد الحل الواقعي للمشكلة املطروحة عليه.

تعليمي يرمي إلى تحقيق مخرجات تعليمية واحدة بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة،  نظام  "هو    (:differentiated educationملتمايز )م  التعلي •

بها يتم  التي  االستراتيجيات  استراتيجية من  أو  أشكاله   من 
ً

عد شكال
ُ
ت التي  املتعددة  بالذكاءات  التدريس  استراتيجية  يلتقي مع   ,Koeze)  "وبذلك 

استراتيجية تدريس تقوم على تقسيم طالب الصف الرابع األساس ي إلى مجموعات حسب أنماط تعلمهم وقدراتهم   ويعرف إجرائًيا بأنه (.2007,102

لتناسب كل مجموعة في تدريس   األنشطة واألساليب  الرياضيات وميولهم، وتصميم مجموعة من  األنماط واملعادالت والقياس في مبحث  وحدتي 

 شطة مهارة التفكير الرياض ي وحل املشكالت الرياضية وبالتالي رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة. األساس ي، بحيث تنمي هذه األن الرابعللصف 

يعرف بأنه "نشاط عقلي مرن ومنظم قوامه عمليات عقلية خاصة بالرياضيات تتمثل في االستدالل (:  Mathematical thinkingلرياض ي )ر االتفكي •

العال  -)االستقراء وإدراك  والتعميم  )االستنباط(  والتأمل"  الرياضية  والترجمة  الشكلي  واملنطق  الرياض ي  والبرهان  ويعرف    .(Pape,2013,34قات 

مليات  إجرائًيا بأنه نشاط عقلي يقوم به طالب الصف الرابع األساس ي أثناء تعلم وحدتي املعادالت والقياس من كتاب الرياضيات، وتشتمل على الع

 ز، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها املفحوص على األداة املستخدمة في الدراسة. واالستنتاج، والتخمين، والتعبير بالرمو واملهارات اآلتية: االستقراء،  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .2

 اإلطار النظري  . 1.2

 النمذجة الرياضية  .1.1.2
عملية تربط الواقع بالرياضيات من خالل تمثيل املشكالت التي تظهر في الواقع بتمثيالت رياضية متعددة، الستخالص نماذج هي  الرياضية  النمذجة  

فالنمذجة الرياضية تمثل املشكالت الرياضية وتقدمها على هيئة رسم أو رياضية لحل تلك املشكالت وتعميم تلك النماذج في حل مشكالت أخرى مماثلة، 

 (.Hanson, 2012وتربطها بواقع املتعلمين وحياتهم، كما أنها تساهم في تنمية الفهم والتفكير )تجسيد لها، 

( الطلبة وتقييم  Kaiser, 2012وبين كايسر  إطار مهام تكون مفيدة في تعليم وتعلم  النمذجة في  أنشطة  أن ممارسة  اتجاهاتهم آ (  دائهم، ومعرفة 

ملحوظ، وتوفر بيئة غنية بالتفكير الرياض ي، وهذا يتطلب تصميم أنشطة ملواقف حقيقية يعمل من خاللها وميولهم وغالًبا ما تؤدي إلى تحصيل رياض ي 

رات الطلبة في مجموعات صغيرة متفاعلة بهدف تمثيل تلك املواقف بتمثيالت رياضية، والوصول إلى نتائج تتضمن نماذج، وتقديم وصف وتفسير ومبر

 لتلك النتائج.
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( أن هناك حجج أساسية لتدريس الرياضيات بالنمذجة الرياضية، وهي مساعدة الطلبة على الفهم والتعامل مع مواقف  Blum, 2007ويبرر بلوم )

ى مواقف جديدة العالم الحقيقي ومشكالته، وزيادة اهتمام الطلبة بالرياضيات واكتسابهم املؤهالت العامة )القدرة على معالجة املشكالت أو االنفتاح عل

 لتعلم(، كما أن طبيعة املواقف الحقيقية للنمذجة تساهم في تحسين اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات.والرغبة في ا 

النمذجة الرياضية بأنها تطبيق الرياضيات في حل املشاكل الناتجة عن الحياة اليومية، ثم حل هذه  (  Kahen & Kyle, 2002,44اهن وكايل )ف ك وعر 

فيرى أن النمذجة الرياضية عملية تمثيل (  Cheng, 2011, 12يترجم الحل الرياض ي في سياق العالم الواقعي. أما شينج )الصيغة الرياضية، وبعد ذلك  

إلى أنه يمكن استخدام الكلمات أو الرسوم أو  Dyme, 2004,4)مشكالت العالم الحقيقي رياضًيا ومحاولة إليجاد حلول لتلك املشكالت، فيما أشار ديم )

 نية أو النماذج املادية أو برامج الكمبيوتر أو الصيغ الرياضية للنمذجة. الجداول البيا

يات  وللنمذجة الرياضية أهداف عديدة منها: حل مشكالت من كافة فروع العلوم واملجاالت املتطورة والتكنولوجيا، وتوضيح العالقات بين الرياض

الذوق الجمالي لدى الطلبة من حيث توفير فرص الستمتاع الطلبة بالرياضيات من خالل   والتكنولوجيا والعلوم األخرى ومشكالت الحياة اليومية، وتنمية

ملشكالت  دراسة النماذج الرياضية واألشكال الهندسية، وتنمية مهارات استخدام حاسبة الجيب وإجراء العمليات الحسابية واستخدام الحاسوب في حل ا 

 (.2019)الغنام، 

،  (Blum, 2007)وتتلخص أهمية النمذجة الرياضية بأنها تسهم في رسم صورة متكاملة للرياضيات بحيث تصبح الرياضيات أكثر وضوًحا للطلبة  

الطلبة، وتعزز لديهم األسلوب العلمي في حل املشكالت، كما أن التعليم من خالل النمذج العليا لدى  ضية ة الرياكما تعمل على تنمية مهارات التفكير 

الرياضيات    يساعد على تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق، وإزالة الفكرة السائدة حول الرياضيات بأنها مادة ليس لها عالقة بالواقع، حيث أن ربط

 (. 2020بالواقع ُيظهر الجانب التطبيقي للرياضيات مما يجعل تعليمها أكثر متعة وتشويًقا )حجازي، 

( أن للنمذجة الرياضية خطوات تتمثل في تحديد املشكلة املراد دراستها في املوقف الحياتي، ثم  Doerr & English, 2003ويشير دوير وانجليش )

ي(، ثم اختبار صدق التعرف على العوامل واملتغيرات املؤثرة بها، وتحديد العالقات بين املتغيرات ثم صياغتها في صورة رياضية )معادلة، متباينة، شكل بيان

يتم ذلك عن طريق االطمئنان على مضمون الصياغة الرياضية وأنه يناسب الهدف من النموذج، واختبار محاكاة النموذج للواقع وذلك باختبار املحتوى و 

 وذلك بإعطاء بعض املتغيرات قيًما إضا
ً

قعية، فية وا مدى قدرة النموذج على تمثيل الواقع، أيًضا اختبار قدرة النموذج على التنبؤ بما يحدث مستقبال

شاهدة بالنتائج من النموذج، وضرورة تطوير نموذج قد يؤدي استخدامه إلى إلقاء الضوء على املزيد من املتغيرات األ 
ُ
قل أهمية؛ بهدف ومقارنة النتائج امل

نتائج أفضل وإمكانية توسيع مجال استخدامه، بحيث يصلح ملواقف النموذج األصلي للحصول على نموذج معّدل يعطي  جديدة من خالل    دمجها في 

 دراسة عالقة النموذج بنماذج أخرى في نفس املجال. 

املعطيات   وتحديد كل من  وفهمها،  املشكلة  بقراءة  الطالب  يقوم  الخطوة  )في هذه  املشكلة  وتحديد  فهم  في  الرياضية  النمذجة  وتتمثل خطوات 

فكير في املعطيات واملطلوب، ودراسة العالقات املتداخلة بين املتغيرات(، وبناء واملطلوب منها(، ووضع الفروض الالزمة لبناء النموذج الرياض ي )هنا يتم الت

ي )وذلك النموذج الرياض ي )يتم تركيب أجزاء النموذج للوصول إلى النموذج الرياض ي، ومحاولة تعديله للوصول إلى أفضل صورة(، وحل النموذج الرياض  

بيانًيا(، وتفسير الحل الرياض ي )يتم تفسير الحل وبيان إمكانية تطبيقه على الواقع، وهل الحل ُمقنع    بالطريقة التي يراها الطالب مناسبة، إما جبرًيا أو

 (. 2018خصاونة، الياسين و ويحقق املطلوب(، والتأكد من صحة الحل )في هذه الخطوة يتم التأكد من صحة النتائج( )

األساسية في إعداد وتجهيز أنشطة النمذجة، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، ويتمثل دور املعلم في عملية النمذجة الرياضية لطلبة املرحلة 

توجيه وإتاحة الفرصة للطلبة بمعالجة أنشطة النمذجة بأنفسهم، وعمل ارتباطات داخل وخارج الرياضيات، وعليه أن يقوم بإدارة الغرفة الصفية، و 

ي على املعلم أن يعي بوجود التباين بين تدريس النماذج وتدريس النمذجة، ففي األول يتم التركيز الطلبة أثناء النشاط واستخدام الوقت بفاعلية، كما ينبغ

دم خطوة على النموذج، وفي اآلخر يتم التركيز على عملية الوصول إلى تمثيل مناسب ملوقف حياتي حقيقي، حيث يبدأ الفرد مع موقف مشكل حقيقي ويتق

 (. 2019نمرات، تلو األخرى نحو الحلول املمكنة )ال

 التعليم املتمايز  .2.1.2

املتمايز،   التعليم  العلماء حول تحديد مفهوم  الطلبة Drapeu, 2004فوصفه درابو )اختلف  املنهج بحيث يكون قائًما على قدرات  بأنه تطويع   )

الفردية لتقديم تدريس يوافق قدراتهم  السابقة  التعلم لطالبهم، واستعداداتهم، وخبراتهم  أنماط  إلى مختلف  املعلمون  املختلفة،   األكاديمية، فيتعرف 

بأنه عملية إعادة تنظيم   (Tomlinson, 2005)معلميهم، وعرفه توملينسون    ويقدم هذا املدخل القدرة على مواجهة التحديات التي يفرضها الطلبة على

 مختلفة ما يجري في غرفة الصف؛ لكي تتوفر للمتعلمين خيارات متعددة للوصول للمعلومة، وتكوين معنى لألفكار وللتعبير عما تعلموه، فهو يوفر سب
ً

ال

ن كل متعل
ّ
 م من التعلم بفعالية.لتمكين املتعلم من املحتوى وتطوير منتجات تمك

( فقد عرف التعليم املتمايز على أنه تجربة تعليمية في الطرق املتنوعة املستخدمة لتعريف الطالب املحتوى، ويتم تصميم Levy, 2008, 77ليفي )ا  أم

أنه   Chamberlin, 2011,43)يرى شامبرلين )البرنامج واألنشطة واملهام بحيث يمكن الطلبة من التعلم بشكل هادف، والوصول إلى معارفهم وآرائهم، كما 
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ل طالب في  مجموعة من االستراتيجيات التي تهدف إلى تعليم الطلبة مختلفي الذكاءات والقدرات في الصف الواحد، بهدف تحسين النمو الذاتي الفردي لك

 ضوء قدراته ومهاراته لتحقيق األهداف املطلوبة.

ذلك النوع من التعليم الذي يقوم على تقسيم الطلبة إلى مجموعات حسب أنماط تعلمهم، وتقديم األنشطة ويعرف الباحثان التعليم املتمايز بأنه 

 والوسائل املناسبة لكل مجموعة حسب قدراتهم واستعداداتهم وميولهم. 

الجوهرية والعمليات وامل املوضوعات واملفاهيم  أنشطة تعليمية تعتمد على  إلى تطوير  املتمايز  التعليم  املهمة، وكذلك تطوير طرق  ويهدف  هارات 

التدريسية متعددة لعرض عملية التعلم واعتماد مداخل تتصف باملرونة لكل من املحتوى والتدريس واملخرجات واالستجابة لقدرات الطلبة، واالحتياجات  

لتوافق مع معايير ومتطلبات املنهج لكل متعلم واالهتمامات والتفضيالت في عملية التعلم، وتوفير الفرصة للطلبة للعمل ضمن طرق تدريس مختلفة، وا 

(Heacox, 2002 .) 

التعلم  ويهدف التعليم املتمايز إلى تقديم تجارب تعلم ومدخالت متباينة للطلبة، مما يساعد على حدوث التعلم لجميع الطلبة، فيتحقق بذلك مبدأ  

تلفة بحسب أنماط التعلم والقدرات واالتجاهات، مما يساعد الطلبة جميعهم للجميع، كما يهدف إلى توفير تجارب تعلم متنوعة، وشاملة، ومكثفة، ومخ

لتي تحقق نتائج  على الوصول إلى أقص ى طاقاتهم الذهنية، كما يستطيع املعلمون من خالل تبني التعليم املتمايز التمييز بين االستراتيجيات واملمارسات ا 

 (.2019)نزال، تحصيل مرتفعة في االختبارات ذات املعايير العالية 

ضلة واملعلم في التعليم املتمايز مصمم ومخطط ومراقب لعملية التعلم، ومكتشف لطالبه، حيث يتعرف على اهتماماتهم واستعداداتهم وطرقهم املف

يستخدم اختبارات سريعة   في التعلم، والتعرف على أنماط تعلمهم وذكاءاتهم واالستجابة لكل تلك العوامل بقدر اإلمكان، وهو منظم لبيئة التعلم، كما

( وتعلمهم  حياتهم  توجه  طاقة  ويمنح طالبه  يتعلمونه،  وما  طالبه  حياة  بين  ويربط  الراجعة،  التغذية  وتقديم  التعلم  عملية  لتقويم  إبراهيم  ومتنوعة 

 (.2019والشمراني، 

رفة الصفية يمكن أن يستخدم االستراتيجيات فوق املعرفية  ( أن املعلم عند تطبيق استراتيجيات التعليم املتمايز في الغ Taylor, 2015وبين تايلور )

بة وتشجيع  والتي تشمل: تركيز عملية التعلم والتنظيم والتخطيط وتقويم التعلم، واالستراتيجيات التأثيرية والتي تشمل: خفض مستوى القلق لدى الطل

 : طرح األسئلة والتعاون مع اآلخرين والتعاطف معهم. الذات وتحديد املستوى االنفعالي، واالستراتيجيات االجتماعية والتي تشمل

)نجدى،   منها  االفتراضات  املتمايز على مجموعة من  التعليم  )  ؛ 2022يقوم  بعضهم  Tomlinson, 2005وتوملينسون  يختلفون عن  الطلبة  أن   :)

دم وجود البعض، وأن هناك فروق فردية بينهم، وأنهم يختلفون في أنماط تعلمهم والتي تتراوح بين نمط التعلم السمعي، والبصري، والحس الحركي، وع

واحد يتباينون في الخلفية املعرفية، وفي البيئات طريقة تدريس واحدة تناسب جميع املتعلمين؛ وذلك بسبب الفروق الفردية بينهم، وأن الطلبة في الصف ال

ا  أوضاعهم  تختلف  كما  العقلية،  وقدراتهم  استعداداتهم  ومستويات  ومواهبهم  وقدراتهم  وأنماطه،  التعلم  وأساليب  منها  يأتون  التي  ألسرية الثقافية 

هم فيه، وعدم وجود طريقة تدريس واحدة يمكن أن يستخدمها املعلم  سرعتهم في التعلم واتجاهاتهم نحو التعلم وثقت؛ واالجتماعية واالقتصادية، وتتباين 

 وتكون مناسبة الحتياجات جميع الطلبة.

خالل تفاعله  والتعليم املتمايز ُيبنى على النظرية البنائية، والتي تنطلق من معطيات النظرية املعرفية، من حيث أن املتعلم يبني معرفته بنفسه من 

التعل املادة  املعنى والفهم املباشر مع  القائم على  التعلم  إلى  الذي يؤدي  للمتعلم،  العقلي  التكيف  الفهم  ،يمية ومن خالل  د 
ّ
البنائية تؤك النظرية  أن  وبما 

ا للعملية منهم محورً   والتعلم ذي املعنى والتفكير وتطبيق املعرفة، فإن مدخل التعليم املتمايز يقوم عليها في كونه ُيراعي االختالفات بين املتعلمين ويجعل

  (.2018التعليمية ويهتم بأنماط تعلمهم وذكاءاتهم، كما يهتم بالتعلم التعاوني )الغامدي، 

إذ يرى أن العقل ينمو مع مواجهة   ،Lev Vogotskوالنظرية البنائية االجتماعية للتعلم، والتي ظهرت عن طريق عالم النفس الروس ي ليف فيجوتسكي  

ومع كفاحهم لحل املتعارضات التي تفرضها هذه الخبرات، ويتم التوصل لربط املعرفة الجديدة باملعرفة السابقة ومن ثم  األفراد لخبرات جديدة ومحّيرة  

ر فرص للتعلم وفق استعدادات املتعلمين املختلفة، ويركز على التفاعل االجتماعي بي
ّ
ن املتعلمين حيث تشكيل معاني جديدة، وبما أن التعليم املتمايز يوف

 (.2020ك في استراتيجياته املتعددة، فإن هذا يمثل أسس النظرية البنائية االجتماعية وركائزها )الحربي، يظهر ذل

والتي توصل إليها في بداية الثمانينات،    Gardnerويعتمد كذلك التعليم املتمايز على نظرية الذكاءات املتعددة، وترجع هذه النظرية إلى هوارد جاردنر  

د أن نظرية الذكاءات املتعددة تتوافق مع مفهوم     Gardnerوقد أشار جاردنر
ّ
في دراسته التي أجراها عن كيفية عمل الدماغ إلى مفهوم التعليم املتمايز، وأك

للمتعلمين بأساليب   املوضوع نفسه  املعلم  املتمايز والذي من خالله يقدم  املختلفة   متنوعةالتعليم  الذكاءات  تتناسب مع  واستراتيجيات مختلفة حتى 

تناسب تعلمين، وتتمثل أهمية هذه النظرية بأنها تعمل على تحسين مستوى تحصيل واهتمامات الطلبة بمحتوى التعليم؛ ألنهم يتلقون التعليم بطرق للم

 (. 2019ذكاءاتهم ورغباتهم املفضلة )خضر،  

ميع الطلبة يختلفون في ذكائهم وشخصياتهم وطريقة  فقد نشأت فكرة أنماط التعلم من أن جوُيفّسر التعليم املتمايز أيًضا بنظرية أنماط التعلم،  

أقص ى ما الطلبة على تحقيق  التي تشجع  املناخ والخبرات  التي يفضلونها، وأن معرفة هذا االختالف يساعد في توفير  التعلم  أن    تفكيرهم وأنماط  يمكن 
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لماء عند الحديث عن أنماط التعلم على السمات الشخصية للمتعلم، تحققه قدراتهم والوصول بهم إلى أعلى درجة من التعلم الفعال، وركز العديد من الع

 (.2020وركزوا على اختالف طرق املتعلم في استقبال املعلومات، ومعالجتها، وتنظيمها، وتخزينها في الذاكرة )الحربي، 

 التفكير الرياض ي .3.1.2

من أهم أهداف التربية الحديثة، ولكي تتم  التفكير الرياض ي أحد أنماط التفكير الذي جاءت تنميته كأحد معايير منهاج الرياضيات املدرس ي، ويعد  

األخرى حيث تنميته من خالل تدريس الرياضيات ينبغي أن نزّود الطلبة ببعض األساسيات الرياضية، ألن الرياضيات تراكمية البناء شأنها شأن العلوم  

الرياضيات القومي ملعلمي  املجلس  الرياض ي، يوص ي  التفكير  السابق، ونظًرا ألهمية وقوة  التعلم  الالحق فيها على  التعلم   National Council of  يعتمد 

Teachers of Mathematics  (NCTM  )امل تنمية قدرة  يكفل  بما  التفكيرية  وتنمية قدراته  املتعلم  إثارة فكر  املشكالت، أهمية وضرورة  على حل  تعلم 

أنواع متعددة من االستدالل والبرهان، و  استخدام واكتشاف التعميمات والعالقات الرياضية والربط بينها إلنتاج تركيبات رياضية جديدة، واستخدام 

 (. 2021)أبو غزالة،  لغة الرياضيات واملنطق للتعبير عن األفكار والقضايا الرياضية بطريقة دقيقة وابتداع تمثيالت ونماذج رياضية

التي   املواد األساسية  الرياضيات من  التفكير، وصقل    اكتساب  ينبغيوتعد  الُقدرة على  تنمية  أهمية في  لها من  ملا  مفاهيمها ومهاراتها بشكل جيد، 

تعلم األساسية في حياتِه اليومية، وأصبح لزامً 
ُ
تعلم إلى مستوى املسؤولية لُيحقق تعليًما رياضًيا أفضل، يخلق مهارات امل

ُ
ا على الثقافة الرياضية أن ترفع امل

 ُمفكًرا وُمنتًجا وق
ً

 ادًرا على مواجهة متطلبات املستقبل بكفاية، فمنهاج الرياضيات يعد  جيال
ً

ركًنا أساسًيا في مناهج التعليم األساس ي والذي يعد أيًضا مجاال

 (. 2018خصًبا لتطوير ونمو التفكير لدى الطلبة )جريش،  

فكار واملعلومات وتنظيمهما وإعادة شرحهما وترتيبهما،  فمادة الرياضيات لها عالقة وثيقة بمهارات التفكير، من حيث كونها تنطوي على تركيب األ 

تع
ُ
لمين من عمليتي كما تنطوي أهداف تدريسها في مختلف دول العالم على تنمية مهارات التفكير املختلفة، والُقدرة على االكتشاف واالبتكار، وتمكين امل

الرياضيات كمادة تستخدم العالقات والقوانين، ، كما أن  واختيار الحلول املناسبةالتجريد والتعميم، وأن يمتلكوا اتجاهات ايجابية ملواجهة املشكالت،  

إلى تفسيرات دقيقة لألفكار والن الوصول  للمعلومات، مما ُيسهم في  بتنظيمها ودقتها وبتدرج عرضها  الرياض ي، وتتميز  التفكير  إلى  أنها وتستند  تائج، كما 

 .(2021)الشهري، كّون لدى العقل من رؤى وأفكار تجريدية أسلوب ُيساعد العقل اإلنساني في تفسير ما يتعرض له من مواقف حياتية أو ما يت

تهم على  وُيعد تعليم التفكير الرياض ي للطلبة أحد أهداف تدريس الرياضيات، وذلك بتعريفهم بالخبرات التي ُتكسبهم الُقدرة الرياضية، بمعنى قدر 

 عن استخدام أساليب رياضية مت
ً

دها االستكشاف والتخمين والتفكير منطقًيا، فضال نوعة لحل مشكالت غير روتينية بفعالية، وأن تنّوع الخبرات وتعدُّ

 . (Mason, 2010يفسح املجال أمامهم ليثقوا بتفكيرهم الرياض ي )

  خذ بها عند تطوير منهاج الرياضيات من أجل تحفيز التفكير الرياض ي لدى املتعلمين وهي: أن تساعد املهاماأل  ينبغي  وهناك ثالثة اعتبارات أساسية

 
ً

علم أو الكتاب، وأن تتضمن املهام واملسائل العديد من اإلجابات، وليس التقييد بإجابة  واملسائل الطالب على التفكير بدال
ُ
 من تخمين اإلجابة التي ُيريدها امل

وصفها نتيجة لقدرة الطلبة صحيحة أو عملية حل واحدة، ويجب أن تسمح املهام واملسائل بطرح أسئلة إضافية، أو اكتشاف ُمشكلة مفتوحة النهاية ب

 (.2016على التواصل )حرز هللا، 

فهو تفكير في   رياض ي،  ( التفكير الرياض ي على أنه عملية يتم بها البحث عن معنى موقف أو خبرة مرتبط بسياقMason, 2010,89وعرف ماسون )

ير حيث مجاالت الرياضيات حيث تتمثل عناصر أو مكونات املوقف أو الخبرة في إعداد رموز أو أشكال أو مفاهيم رياضية، وهو يعد أوسع أنواع التفك

بأنه عبارة عن نشاط عقلي  ( Tretter, 2010,109يمكن نمذجة وتمثيل العديد من املواقف واملشكالت من خالل نماذج وتمثيالت رياضية، ويعّرفه تريتر )

ت تتعلق  الهدف منه استخدام كل أو بعض صور التفكير عند مواجهة املشكالت الرياضية، والتعامل مع التمارين الرياضية املختلة، وتحدده عدة مهارا 

 لرياض ي. بالعمليات العقلية، وهي االستقراء، واالستدالل، والتعبير بالرموز، والتصور البصري املكاني، والبرهان ا 

العالقات   -وهو نشاط عقلي مرن ومنظم قوامه عمليات عقلية خاصة بالرياضيات تتمثل في االستدالل )االستقراء االستنباط( والتعميم وإدراك 

 .Pape, 2013)والبرهان الرياض ي واملنطق الشكلي والترجمة الرياضية والتأمل )

الباحثان التفكير الرياض ي بأنه نشاط عقلي يقوم به الطالب من خالل بعض األنشطة واملناقشات التي تتم  وبالنظر إلى التعريفات السابقة يعّرف  

التي يعدها   خالل حل املشكالت الرياضية املعدة لهذا الغرض من قبل املعلم، مما يستدعي القيام بالعديد من العمليات العقلية وذلك من خالل األنشطة

 س وحدة األسس واملعادالت.املعلم للطالب أثناء تدري

 ويمكن تحديد سبع مهارات للتفكير الرياض ي وهي كاآلتي:

اتجاهي   التعبير بالرموز: هو أسلوب يقوم على استخدام الرموز في التعبير عن املعطيات اللفظية أو األفكار الرياضية والعكس، أي اتجاه واحد من •

 (.2018التفكير الرمزي )جريش، 

عملية يتم عن طريقها الوصول إلى قاعدة ي االستقراء: هو الوصول إلى األحكام العامة اعتماًدا على حاالت خاصة أو جزئيات من الحالة العامة، وه •

ويتضمن االستقراء  قانون( من خالل دراسة عدد كاف من الحاالت الفردية واستخراج الخاصية التي تشترك فيها هذه الحاالت،    -نظرية  -عامة )نتيجة

 (.2021عمليتين مترابطتين هما )التعميم والتجريد( )الشمري، 
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من  • الفرد  انتقال  على  يعتمد  الذي  التفكير  وهو  والتعميمات،  النظريات،  وتطبيق  الرياضيات،  لدراسة   
ً
جدا مهمة  تفكير  مهارة  هو   االستنباط: 

 (.2018ئيات، أو املالحظات، والتجارب )الفرا، العموميات، أو الكليات، أو املفاهيم، أو النظريات، أو الجز 

ربط  االستنتاج:   • الطالب  يستطيع  يحدث عندما  أنه  أي  الكافية،  املناسبة  واألدلة  الحقائق  أساس من   على 
ً
اعتمادا نتائج معينة  إلى  التوصل  هو 

 (. 2017به هذه املالحظات )الشلبي، ا ُيفسر ا معينً مالحظاته ومعلوماته عن ظاهرة ما بمعلوماتِه السابقة عنها، ثم ُيصدر حكمً 

ا على أمثلة أو حاالت خاصة، والتعميم اكتشاف قاعدة عامة هو صياغة عبارة أو منطوقة )بالرموز أو األلفاظ( عامة اعتمادً التعميم والتجريد:   •

أما التجريد فهو إدراك أن القاعدة   غير محدود،تتسع ألكثر من الحاالت املعلومة األولى، وهو توسيع القاعدة من عدد محدود من الحاالت إلى عدد 

 (.2018ُتطبق في عدد من األوضاع األخرى غير التي اكتشفت منها )الشمراني، 

وهو مقالة صممت لإلقناع، أو هو دليل، وتقديم بينة تؤدي إلى اإلقناع أو تولد االعتقاد، والبرهان الرياض ي هو استخدام الدليل  البرهان الرياض ي:  •

 (. 2021)محمد،  لبيان صحة النظرية تنبع من صحة نظريات سابقة مبرهنة أو من املسلمات املنطقي

وعالقة   التصور البصري املكاني: وتمثل هذه القدرة أحد عوامل القدرة املكانية، وهي نفسها القدرة على التصور البصري، لحركة األشكال الهندسية •

التصور البصري املكاني بأنه القدرة على تداول الصور الذهنية وتصور حركة األشكال وعالقتها ببعض، األجزاء املختلفة في الشكل الهندس ي، وُيعّرف  

 (.2017من حيث التشابه واالختالف عند دورانها في اتجاه عقارب الساعة أو عكس االتجاه )إبراهيم، 

 الدراسات السابقة . 2.2

الدراسة،   تناولت متغيرات  التي  الدراسات  الباحثان على  تناولت متغير في ضوء اطالع  التي  الدراسات  السابقة بمحورين وهي  الدراسات  تم عرض 

الرياض ي، التفكير  الرياضية وأثرها على  تناولت متغير    النمذجة  التي  الرياض ي،والدراسات  التفكير  املتمايز وأثره على  للتسلسل  تبعً وتم ترتيبها    التعليم  ا 

 على النحو التالي:  قدمإلى األ حدثالزمني من األ 

 :
ا

 :النمذجة الرياضيةالدراسات التي تناولت أوال

إلى تقص ي أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير الرياض ي في الرياضيات لدى طالبات الصف    ( 2019دراسة النمرات ) هدفت   •

( طالبة من مدرسة نسيبة  74محافظة اربد في األردن. وتم استخدام املنهج شبه التجريبي، وطبقت الدراسة على عينة بلغ عددها )التاسع األساس ي في  

(  36)  بنت الحسن األولى في محافظة اربد، تم اختيار شعبتين عشوائًيا من شعب املدرسة وتعيين املجموعة التجريبية والضابطة عشوائًيا، األولى

( طالبة في املجموعة الضابطة تعلمن بالطريقة االعتيادية، 38ملجموعة التجريبية تعلمن من خالل عمليات النمذجة الرياضية، واألخرى )طالبة في ا 

 بية التي وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية مهارات التفكير الرياض ي ككل، واملهارات الفرعية لصالح املجموعة التجري

 تعلمت باستخدام النمذجة الرياضية. 

إلى التحقق من فعالية النمذجة الرياضية في تنمية القدرة على التفكير الرياض ي في مادة الرياضيات لدى التالميذ   (2018وسعت دراسة جريش ) •

( الدراسة من  تكونت عينة  الحساب.  تعلم  الحساب20ذوي صعوبات  تعلم  ذوى صعوبات  تلميذ وتلميذة من  و)9)  ،(  ذكور  تم  11(  وقد  إناث،   )

( تكونت من  تجريبية  إلى مجموعتين مجموعة  )10تقسيمهم  تكونت من  تالميذ، ومجموعة ضابطة  تال 10(  التعليمية (  القصاصين  إدارة  ميذ من 

اختبار املسح النيورولوجي، واختبار وتم استخدام  التابعة ملحافظة اإلسماعيلية في جمهورية مصر العربية، وقد استخدمت الدراسة املنهج التجريبي  

ياض ي، وبتطبيق أدوات الدراسة واملقارنة صعوبات تعلم الحساب، وبرنامج تدريبي باستخدام النمذجة الرياضية واختبار التفكير الر   ي تشخيص ذو 

لصالح املجموعة التجريبية،   املجموعتين في القدرة على التفكير الرياض يبين  بين املجموعتين، توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  

 . حيث تحسنت القدرة على التفكير الرياض ي لدى املجموعة التجريبية باستخدام النمذجة الرياضية

إلى معرفة أثر استخدام النمذجة الرياضية على التفكير الرياض ي في وحدة الهندسة واالتجاه نحوها في مقرر   ( Sible, 2014هدفت دراسة سيبيل )  •

( طالًبا من طلبة الصف الثامن األساس ي. 84الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساس ي في الواليات املتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة من )

درست وحدة الهندسة بالنمذجة الرياضية، ومجموعة ضابطة درست وحدة الهندسة بالطريقة التقليدي، واعتمدت  قسمت إلى مجموعة تجريبية

صائًيا الدراسة املنهج شبه التجريبي لتحقيق الهدف منها، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة بفارق دال إح

واالتجاه، وقد كشفت الدراسة في مجملها فعالية استخدام النمذجة الرياضية في تنمية استيعاب املفاهيم الرياضية في اختباري التفكير الرياض ي  

 في الهندسة في مقرر الرياضيات للصف الثامن األساس ي.

 : التعليم املتمايزالدراسات التي تناولت  :اثانيا 

إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعليم املتمايز في تنمية التفكير الرياض ي في مقرر الرياضيات للمرحلة االبتدائية    (2022هدفت دراسة نجدى ) •

( طالبة تم تقسيمهن إلى أربع مجموعات، ومجموعتان 118في اململكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة املنهج التجريبي على عينة تكونت من )

(  29( طالبة لكل مجموعة في كل مدرسة تم تدريسهن باستخدام استراتيجية التعليم املتمايز، مجموعتان ضابطتان شملت )30) تجريبيتان شملت
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ظهرت طالبة لكل مجموعة في كل مدرسة تم تدريسهن بالطريقة التقليدية، وتم قياس أدائهن القبلي والبعدي عن طريق اختبار التفكير الرياض ي، وأ 

 جود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات املجموعتين في القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية. نتائج الدراسة و 

الرياض ي واملهارات   ( 2018وهدفت دراسة خطاب )  • التفكير  تنمية مهارات  الرياضيات على  املتمايز في تدريس  التعليم  أثر استخدام  التعرف على 

( طالًبا من طالب الصف الخامس االبتدائي بمحافظة الفيوم في مصر، هم 96ية. تكونت عينة الدراسة من )االجتماعية لدى طلبة املرحلة االبتدائ

( طالًبا  48( طالًبا درست بطريقة التعليم املتمايز، واآلخر كمجموعة ضابطة وعددها )48عبارة عن فصلين، فصل كمجموعة تجريبية وعددها )

ياس أنماط التعلم على املجموعتين لتحديد نمط أسلوب التعلم لدى الطالب، واعتمدت الدراسة املنهج درست بالطريقة التقليدية، وتم تطبيق مق

رياض ي شبه التجريبي وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة املجموعة التجريبية على طلبة املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير ال

صلت نتائج الدراسة إلى أن التدريس وفق مدخل التعليم املتمايز جعلت طالب املجموعة التجريبية ذوي نمط ومقياس املهارات االجتماعية، كما تو 

ا بين تعلم معين يؤدون بشكل أفضل في التفكير الرياض ي واملهارات االجتماعية من أقرانهم في املجموعة الضابطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيً 

 ي التعلم )بصري، سمعي، حركي( في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياض ي. متوسطات املجموعة التجريبية ذو 

املتمايز على التحصيل في مدارس املتميزين األساسية على مستوى النوع   (Scott,2012دراسة سكوت ) • والتي هدفت إلى التعرف على أثر التعليم 

األمريكي املتحدة  الواليات  الدراسية في  الدراسة )ة.  االجتماعي واملواد  التجريبي، وتكونت عينة  املنهج  الدراسة على  ا وطالبة من  ( طالبً 80اعتمدت 

الرابع الصف  بالطريقة   طالب  والثانية  املتمايز  التعليم  باستراتيجية  األولى  درست  تجريبية وضابطة،  إلى مجموعتين  بالتساوي  األساس ي قسموا 

التمايز ع التعليم  استراتيجية  الدراسة عدم فاعلية  نتيجة  الدراسة، وأشارت  الدراس ي على عينة  للتحصيل  اختبار  لى  االعتيادية، وتم استخدام 

لدى طلبة الصف الرابع األساس ي، وعدم وجود فروق بين الطالب والطالبات على مستوى النوع االجتماعي واملواد الدراسية تعزى التحصيل الدراس ي  

 الستراتيجية التعليم املتمايز. 

التع استراتيجيتي  بين  إليها لم تجمع  الرجوع  تّم  التي  السابقة  الدراسات  أن  السابقة  الدراسات  الدراسة عن  يمّيز هذه  املتمايز والنمذجة  وما  ليم 

ستراتيجيتي النمذجة الرياضية  ا   أثر استخدام(، بينما جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى  بدراسة واحدة )على حد علم الباحثانالرياضية وتربط بينهما  

  .والتعليم املتمايز في التفكير الرياض ي لدى طالب الصف الرابع األساس ي

 وإجراءاتها منهجية الدراسة  .3

 منهج الدراسة . 1.3

ولى:  تم استخدام املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم املجموعات املتكافئة، من خالل اختيار ثالث مجموعات منها مجموعتين تجريبيتين، األ 

املتمايز، ومجموعة ضابطة درست املادة التعليمية درست املادة التعليمية باستخدام النمذجة الرياضية، والثانية: درست املادة باستخدام التعليم  

 ذاتها باستخدام الطريقة اإلعتيادية. 

 الدراسة  أفراد . 2.3

  طالًبا و   طالًبا  (602عددهم )الدراسة من جميع طلبة الصف الرابع األساس ي في املدراس الحكومية التابعة للواء املزار الجنوبي والبالغ    أفرادتكون  

 والتعلم في لواء املزار الجنوبي. ، حسب إحصائيات قسم التخطيط في مديرية التربية2021/2022للعام الدراس ي 

(  75الدراسة بالطريقة القصدية من طلبة الصف الرابع األساس ي بمدارس لواء املزار الجنوبي، حيث بلغ حجم العينة املختارة )وتم اختيار أفراد  

( 27ق طريقة النمذجة الرياضية والبالغ عددهم )في مدرسة جامعة مؤتة النموذجية موزعيّن إلى ثالث مجموعات: التجريبية األولى التي درست وف طالًبا

، واملجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة اإلعتيادية والبالغ طالًبا(  25، والتجريبية الثانية التي درست وفق التعليم املتمايز والبالغ عددهم )طالًبا

 سيطة.، وتّم تسمية مجموعات الدراسة بالطريقة العشوائية الب طالًبا (23عددهم )

 املادة التعليمية وأداة الدراسة .3.3

ا التفكير الرياض ي في وحدتي )األنماط واملعادالت والقياس(، وكذلك تصميم املادة التعليمية وفق طريقة  لتحقيق هدف الدراسة تم إعداد اختبارً 

 ا لذلك:  ا تفصيليً النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز، وفيما يلي عرضً 

 
ا

 اختبار التفكير الرياض ي :أوال

 تباع الخطوات التالية: ا  قام الباحثانإلعداد اختبار التفكير الرياض ي في صورته األولية 

 تحديد الهدف من اختبار التفكير الرياض ي  .1

وحدت في  الجنوبي  املزار  لواء  في  األساس ي  الرابع  الصف  لطلبة  والبعدي  القبلي  الرياض ي  التفكير  قياس  إلى  االختبار  واملعادالت يهدف  )األنماط  ي 

 والقياس( في مبحث الرياضيات، وتم تحليل املادة التعليمية وتحديد مهارات التفكير الرياض ي والتي تشتمل على ما يلي:
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إلى قاعدة عامة من   • أو من الجزئيات إلى الكل حيث يتم التوصل  العام  الذي يتم االنتقال به من الخاص إلى  مالحظة االستقراء: وتعني التفكير 

 حقائق مفردة.

لخاص أو االستنتاج: وتعني التفكير الذي يمكن الطالب من الوصول إلى الحقائق باالعتماد على مبادئ وقوانين فينتقل فيها الطالب من العام إلى ا  •

 من الكليات إلى الجزئيات. 

 مشكلة معينة. التخمين: وتعني عملية تفكير للحصول على نتيجة أو إجابة تقديرية ملوقف أو  •

 التعبير بالرموز: أي استخدام الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية.  •

 تحديد نوع مفردات االختبار  .2

 
ً

مشتمال الرياض ي  التفكير  اختبار  إعداد  )األنماط  تم  ملحتوى وحدتي  بالرموز(  والتعبير  والتخمين،  واالستنتاج،  )االستقراء،  األربعة  املهارات   على 

 ( من نوع االختيار من متعدد، حيث يتكون كل سؤال من أربعة بدائل. واملعادالت والقياس

االختبار • وفًق بناء فقرات  ببناء :  األولية  في صورته  الرياض ي  التفكير  اختبار  إعداد  تم  الرياض ي فقد  للتفكير  األربعة  واملهارات  املحتوى  لتحليل  ا 

 
ً

عدد بحيث تغطي جميع جوانب مهارات التفكير الرياض ي املحددة في الدراسة ( فقرة من نوع اختيار من مت20 على )مجموعة من الفقرات مشتمال

 الحالية. 

• ( الظاهري لالختبار  الصدق  املحكمين والبالغ    تم عرض  (:Face validityالتحقق من  الرياض ي على مجموعة من  التفكير   ( 14عددهم )اختبار 

التربية والتعليم، وبعد تعريفهم بموضوع البحث والهدف من إعداد االختبار طلب منهم ا من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة مؤتة ووزارة  محكمً 

مدى  ائص الفئة املستهدفة من االختبار، و مناسبة الفقرات لخصدات االختبار من الناحية اللغوية، و إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول صحة مفر 

الفقرات   الرياض ي، و انتماء  التفكير  أو تعديل  اونه مناسبً اقتراح ما ير ملهارات  الفقرات وتعديل على بعض  حذف    ، وتممن حذف  وتغيير بعض 

%( فأكثر، وبذلك أصبح االختبار في 80الخيارات بناًء على مالحظات املحكمين، وتم قبول األسئلة التي بلغت نسبة مسألة اتفاق املحكمين عليها )

 ( فقرة.20ا من )صورته النهائية مكونً 

 الصعوبة والتمييز اختبار التفكير الرياض يمعامالت   .3

 ( يوضح ذلك:  1حساب معامالت الصعوبة والتمييز إلجابات الطلبة على أسئلة اختبار التفكير الرياض ي املطبق على العينة االستطالعية، والجدول ) •

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير الرياض ي : (1جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل التمييز معامل الصعوبة  رقم السؤال 

1 0.72 0.58 11 0.64 0.67 

2 0.68 0.42 12 0.56 0.58 

3 0.68 0.75 13 0.60 0.75 

4 0.42 0.42 14 0.64 0.42 

5 0.72 0.67 15 0.64 0.58 

6 0.76 0.67 16 0.76 0.67 

7 0.60 0.75 17 0.72 0.75 

8 0.72 0.67 18 0.68 0.58 

9 0.68 0.58 19 0.72 0.67 

10 0.58 0.58 20 0.60 0.75 

  –  0.42اختبار التفكير الرياض ي والذي تم تطبيقه على العينة االستطالعية تراوحت بين )لفقرات  ( أن قيم معامالت الصعوبة  1يظهر الجدول )

الصعوبة ألسئلة  0.76 بين )(، مما يعني وقوع معامالت  يتراوح  املقبول والتي  املدى  الرياض ي ضمن  التفكير  (؛ وتعد 2005( )عودة،  0.80  –  0.20اختبار 

 بار.  معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار مقبولة لتطبيق االختبار في الدراسة الحالية، وفي ضوء النتيجة السابقة تم اعتماد جميع أسئلة االخت

  0.42الت التمييز ألسئلة اختبار التفكير الرياض ي املطبق على العينة االستطالعية قد تراوحت قيمها بين )( أن قيم معام1يتضح من الجدول )كما  

( 0.75-0.25)(، وتعد القيم املحسوبة ملعامالت التمييز الختبار التفكير الرياض ي مقبولة تربوًيا العتماد االختبار في الدراسة حيث تراوحت ما بين  0.75  –

   بناًء على حساب معامالت الصعوبة والتمييز السابقة لم يتم إجراء أي حذف لفقرات االختبار في ضوء ما سبق من نتائج.(، و 2005)عودة، 

 التحقق من ثبات اختبار التفكير الرياض ي  .4

من مجتمع  طالًبا( 25)( من خالل تطبيقه على عينة مؤلفة من Test-Retestتخدام طريقة تطبيق وإعادة تطبيق االختبار )اس تم للتحقق من ثبات  

تطبيق االختبار على نفس الطلبة مرة أخرى، وتم التحقق من ثبات األداة بإعادة  الدراسة ومن خارج عينتها، وبعد مرور أسبوعين من زمن التطبيق األول  

 ار التفكير الرياض ي. ( يبين معامالت الثبات ملهارات اختب2من خالل استخراج معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق، والجدول )
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 الثبات ملهارات اختبار التفكير الرياض ي ت معامال : (2جدول )

 معامل ارتباط بيرسون  أرقام الفقرات  املهارة  الرقم 

 0.84 (5-1) االستقراء  1

 0.79 (10-6) االستنتاج  2

 0.83 ( 15-11) التخمين  3

 0.82 ( 20-16) التعبير بالرموز  4

 0.83 (20- 1) الكلي 

(، وملهارة )التعبير 0.83(، وملهارة )التخمين( بلغ )0.79(، وملهارة )االستنتاج( بلغ )0.84( أن معامالت الثبات ملهارة )االستقراء( بلغ )2يتبين من الجدول )

 ة ألغراض الدراسة الحالية. ( وتعد هذه القيم مقبول0.83(، وبلغ معامل الثبات الختبار التفكير الرياض ي على املستوى الكلي )0.82بالرموز( بلغ )

 :تعليمات اختبار التفكير الرياض ي •

تم وضع مجموعة من التعليمات للطلبة بهدف توضيح الغرض من االختبار وطريقة التعامل معه وتوضيح ذلك للطلبة، وقد تأكدت الباحثة من  

تعليمات االختبار، حيث أظهرت جميع الطلبة في العينة االستطالعية رأيهن  ذلك من خالل سؤال الطلبة خالل التطبيق عن أي غموض أو صعوبة في فهم 

 بأنها واضحة.

 : تصحيح اختبار التفكير الرياض ي •

( درجة  20تم تحديد درجة واحدة ولكل إجابة صحيحة لكل مفردة من مفردات االختبار وبذلك تكون أعلى درجة يمكن الحصول عليها على االختبار)

 (. 0وأدنى درجة )

 من اختبار التفكير الرياض ي: ز  •

في العينة االستطالعية وهو ساعة   طالًبا ( دقائق، وآخر 10عة و)سا  وهو طالًبا تم تحديد زمن االختبار بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته أول 

وعلى ( دقيقة؛  90= )  2(/110+70الزمن املناسب لالختبار= )وبذلك احتساب الزمن املناسب لالختبار وهو:  ( دقيقة لإلجابة عن أسئلة االختبار،  50و )

   ساعة ونصف.ذلك تم تحديد زمن اختبار التفكير الرياض ي 

ا: املادة  التعليمية وفق النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز  ثانيا

األ  .1 الرياضيات للصف الرابع  ساس ي تكونت املادة التعليمية من وحدتي )األنماط واملعادالت، والقياس( املقرر في الفصل الدراس ي الثاني من كتاب 

 اآلتية:حيث شملت وحدة األنماط واملعادالت على الدروس  2021/2022للعام الدراس ي 

 األنماط.  •

 جداول املدخالت واملخرجات.  •

 املقادير واملتغيرات.  •

 املعادالت. •

 وشملت وحدة القياس على الدروس اآلتية:

 وحدات قياس الطول. •

 وحدات قياس الكتلة. •

 وحدات قياس السعة.  •

 الزمن.  •

 املحيط.  •

 ألنشطة املناسبة لتحقيقها، وتكونت من:وا ف، ستراتيجية التدريس وتحديد األهدا وصًفا ال تضمنت الخطط التدريسية اليومية  .2

 الخطط التدريسية اليومية الخاصة باستراتيجية النمذجة الرياضية.   •

 الخطط التدريسية اليومية الخاصة باستراتيجية التعليم املتمايز.  •

 الخطط التدريسية اليومية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية.   •

 التكافؤ بين مجموعات الدراسة . 4.3

الثالثة في   الدراسة  بين مجموعات  التكافؤ  التحقق من وجود  الجنوبي في  تّم  املزار  الرابع األساس ي في لواء  الرياض ي لطلبة الصف  التفكير  اختبار 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعات الدراسة القبلية، 3ويبين الجدول )  من خالل استخدام تحليل التباين األحادي،مبحث الرياضيات  

 ( نتائج تحليل التباين األحادي قبل البدء بتطبيق الدراسة.  4والجدول )
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افات املعيارية ألداء طلبة الصف الرابع األساس ي في اختبار التفكير الرياض ي في التطبيق القبلي وا األوساط الحسابية: (3جدول )  النحر

 االختبار القبلي 
 املجموعة 

 االختبار

 الحسابياملتوسط  االنحراف املعياري 

 التفكير الرياض ي  النمذجة الرياضية  7.22 2.44
 التعليم املتمايز  7.20 2.25

 املجموعة الضابطة  7.35 1.80

( الجدول  من  تم 3لوحظ  الفروق،  هذه  داللة  ولفحص  الثالثة،  الدراسة  ملجموعات  الحسابية  املتوسطات  بين  بسيطة  ظاهرية  فروق  وجود   )

 التباين األحادي. استخدام تحليل 

 ملخص نتائج تحليل التباين األحادي لفحص التكافؤ بين مجموعات الدراسة القبلي  : (4جدول )

 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين املتغير التابع

اختبار التفكير  

 الرياض ي 

 0.151 2 0.303 بين املجموعات 

 4.832 72 347.884 داخل املجموعات  0.969 0.031

  74 348.187 الكلي 

في اختبار التفكير الرياض ي القبلي بين مجموعات الدراسة   (α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )4يتضح من الجدول )

 الدراسة. الثالثة، وذلك يعني أن املجموعات متكافئات قبل البدء بتطبيق 

 متغيرات الدراسة   . 5.3

 تضمنت الدراسة املتغيرات التالية: 

: طريقة التدريس ولها ثالثة مستويات: التدريس باستخدام النمذجة الرياضية، التدريس باستخدام (Independent Variable)  املتغير املستقل  •

 التعليم املتمايز، الطريقة االعتيادية. 

 مستوى التفكير الرياض ي.  وتشمل::  (Dependent Variable)  املتغيرات التابعة •

 إجراءات تطبيق الدراسة. 6.3

 ا لهذه اإلجراءات وبالتفصيل:اشتمل تطبيق الدراسة على مجموعة من اإلجراءات، وفيما يلي عرضً 

النمذجة الرياضية، واملعدة وفق التعليم املتمايز( وذلك بعد إعداد أدوات الدراسة )واختبار التفكير الرياض ي واملادة التعليمية املعدة وفق طريقة  •

 الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع. 

 تحكيم أدوات الدراسة وإجراء التعديالت املطلوبة بحسب آراء املحكمين.  •

 اخل مجتمعها.تطبيق اختبار التفكير الرياض ي على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ود •

 الحصول على املوافقة الرسمية للقيام بإجراءات الدراسة وتطبيقها في مدارس لواء املزار الجنوبي. •

دافها  االلتقاء باملعلمة املسؤولة عن تدريس الوحدتين املختارتين في مبحث الرياضيات ملجموعات الدراسة، من أجل توضيح الغرض من الدراسة وأه •

 خطوات طريقتي )النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز(.  واملطلوب منها، وتوضيح 

   ـ25/5/2022ية ولغا 25/4/2022تّم تطبيق الدراسة خالل املدة الزمنية من  •

 املتابعة املستمرة من قبل الباحثة ألداء املعلمة في مجموعات الدراسة الثالثة.   •

 في االختبار. تصحيح أوراق الطلبة •

 ا، والحصول على نتائج الدراسة.جمع البيانات وتحليلها إحصائيً  •

 املعالجة اإلحصائية . 7.3

املتعدد املصاح التباين األحادي  املصاحب وتحليل  التباين األحادي  املعيارية واستخدام تحليل  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  ب  تم حساب 

(MANCOVA))الدراسة. سؤال، واملقارنات البعدية )شفيه( لإلجابة عن ، وحجم األثر)مربع ايتا 

 عرض النتائج ومناقشتها  .4

طالب  ( في تنمية التفكير الرياض ي لدىα≤ 0.05هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )"  الدراسة: سؤال ب النتائج املتعلقة  . 1.4

عزى لطريقة التدريس )النمذجة الرياضية، التعليم املتمايز، االعتيادية(؟ 
ُ
 الصف الرابع األساس ي في مبحث الرياضيات ت
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املعيارية   الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تّم حساب  السؤال  الرياض ي  ألداءلإلجابة عن هذا  التفكير  اختبار  الرابع األساس ي في   ، طلبة الصف 

 ( يوضح ذلك. 5والجدول )

افات املعيارية واملتوسطات الحسابية املعدلة : (5جدول )  طلبة الصف الرابع األساس ي في اختبار التفكير الرياض ي  ألداءاملتوسطات الحسابية واالنحر

الخطأ 

 املعياري 

املتوسط 

 املعدل

 االختبار القبلي  االختبار البعدي

االنحراف   املهارة  املجموعة

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي 

 املجموعة الضابطة  1.96 1.07 2.70 0.70 2.695 0.196

 التجريبية األولى )النمذجة الرياضية(  1.93 1.14 3.85 1.06 3.853 0.181 االستقراء 

 التجريبية الثانية )التعليم املتمايز(  1.96 1.10 3.76 0.97 3.759 0.188

 املجموعة الضابطة  2.22 0.90 2.39 1.20 2.402 0.253

 التجريبية األولى )النمذجة الرياضية(  2.11 0.93 3.44 1.25 3.442 0.233 االستنتاج

 التجريبية الثانية )التعليم املتمايز(  2.08 1.26 3.84 1.18 3.833 0.242

 املجموعة الضابطة  1.52 0.90 2.26 1.10 2.261 0.240

 التجريبية األولى )النمذجة الرياضية(  1.56 1.25 3.19 1.24 3.191 0.221 التخمين 

 التجريبية الثانية )التعليم املتمايز(  1.48 1.08 3.36 1.11 3.353 0.230

 املجموعة الضابطة  1.65 0.88 2.43 1.04 2.435 0.224

 التجريبية األولى )النمذجة الرياضية(  1.63 1.18 3.33 1.21 3.331 0.207 التعبير بالرموز

 التجريبية الثانية )التعليم املتمايز(  1.68 0.95 3.28 0.94 3.282 0.215

 املجموعة الضابطة  7.35 1.80 9.78 2.63 9.798 0.531
التفكير الرياض ي  

 )الكلي(
 الرياضية( التجريبية األولى )النمذجة  7.22 2.44 13.81 3.05 13.810 0.490

 التجريبية الثانية )التعليم املتمايز(  7.20 2.25 14.24 1.79 14.231 0.510

طلبة الصف الرابع األساس ي   ألداءا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية املعّدلة  ا ظاهريً ( تباينً 5يتضح من الجدول )

بسبب اختالف فئات متغير املجموعة )التجريبية األولى التي درست وفق النمذجة الرياضية، والتجريبية الثانية التي درست    في اختبار التفكير الرياض ي،

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية املتمايز، والضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين  وفق التعليم  

 ( يبين نتائج ذلك. 6، والجدول)(MANCOVA)تم استخدام تحليل التباين األحادي املتعدد املصاحب 

 طلبة الصف الرابع األساس ي في اختبار التفكير الرياض ي أداءألثر طريقة التدريس على  (MANCOVA)تحليل التباين األحادي املتعدد املصاحب  :(6ل)جدو 
درجات   مجموع املربعات املهارة  مصدر التباين 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

الداللة  (F)قيمة 

 اإلحصائية 

مربع إيتا  

 الجزئي 

القياس القبلي 

 )املصاحب( 

  0.559 0.344 0.303 1 0.303 االستقراء 

  0.356 0.863 1.268 1 1.268 االستنتاج

  0.188 1.766 2.336 1 2.336 التخمين 

  0.458 0.557 0.644 1 0.644 التعبير بالرموز

  0.223 1.508 9.787 1 9.787 التفكير الرياض ي )الكلي( 

 0.241 0.000 11.276 9.932 2 19.863 االستقراء  طريقة التدريس 

 0.199 0.000 8.839 12.976 2 25.952 االستنتاج

 0.150 0.003 6.252 8.272 2 16.543 التخمين 

 0.129 0.007 5.273 6.093 2 12.186 التعبير بالرموز

 0.382 0.000 21.974 142.602 2 285.204 التفكير الرياض ي )الكلي( 

    0.881 71 62.534 االستقراء  الخطأ

    1.468 71 104.237 االستنتاج

    1.323 71 93.932 التخمين 

    1.156 71 82.048 التعبير بالرموز

    6.490 71 460.760 التفكير الرياض ي )الكلي( 

     75 984.000 االستقراء  الكلي

     75 926.000 االستنتاج

     75 770.000 التخمين 

     75 788.000 التعبير بالرموز

     75 12894.000 التفكير الرياض ي )الكلي( 

     74 82.667 االستقراء  الكلي املصحح 

     74 132.187 االستنتاج

     74 112.880 التخمين 

     74 94.880 التعبير بالرموز

     74 759.120 التفكير الرياض ي )الكلي( 
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ا بين متوسطات درجات الطلبة في املجموعات الثالثة )التجريبية األولى التي درست وفق ( إلى وجود فروق دالة إحصائيً 6النتائج في الجدول )تشير  

االعتيادية الطريقة  التي درست وفق  الضابطة  املتمايز، واملجموعة  التعليم  التي درست وفق  الثانية  الرياضية، والتجريبية  النمذجة  عزى ألثر ( تطريقة 

( وملهارة 11.276( املحسوبة ملستوى مهارة االستقراء )F، حيث بلغت قيم )طلبة الصف الرابع األساس ي في اختبار التفكير الرياض ي  أداءطريقة التدريس على  

(، وهذه القيم دالة  21.974املستوى الكلي )(، وملهارات التفكير الرياض ي على 5.273(، وملهارة التعبير بالرموز )6.252(، وملهارة التخمين )8.839االستنتاج )

ومن أجل الكشف عن أثر طريقة التدريس )النمذجة الرياضية، والتعليم املتمايز( في تنمية التفكير الرياض ي ،  ((≤0.05ا عند مستوى الداللة  إحصائيً 

%( من تباين أفراد  38.2(، وهذا يعني أن )0.382األثر فكان ) لقياس حجم  (2n، تم إيجاد مربع ايتا )لدى طالب الصف الرابع األساس ي في مبحث الرياضيات

والجدول  (  Scheffeخ )بطريقة شفيوملعرفة اتجاه هذه الفروق تم استخدام املقارنات البعدية    .ترجع لطريقة التدريسالتفكير الرياض ي  العينة على اختبار  

 . ( يبين النتائج7)

 فيه ألثر متغير طريقة التدريسة شالبعدية بطريق املقارنات : (7جدول )

املتوسط الحسابي   املهارة 

 املعدل 

 الفروق بين املتوسطات  املجموعات 

 االعتيادية التعليم املتمايز النمذجة الرياضية

 *1.158 0.094 .............  النمذجة الرياضية  3.853 االستقراء 

 *1.064 .............  - 0.094 التعليم املتمايز  3.759

 .............  *-1.064 *-1.158 االعتيادية  2.695

 *1.040 0.392- .............  النمذجة الرياضية  3.442 االستنتاج 

 *1.431 .............  0.392 التعليم املتمايز  3.833

 .............  *-1.431 *-1.040 االعتيادية  2.402

 *0.930 0.162- .............  النمذجة الرياضية  3.191 التخمين 

 *1.092 .............  0.162 التعليم املتمايز  3.353

 .............  *-1.092 *-0.930 االعتيادية  2.261

 *0.896 0.049 .............  النمذجة الرياضية  3.331 التعبير بالرموز 

 *0.848 .............  0.049- التعليم املتمايز  3.282

 .............  *-0.848 *-0.896 االعتيادية  2.435

التفكير الرياض ي  

 )الكلي( 

 *4.011 0.421- .............  النمذجة الرياضية  13.810

 *4.433 .............  0.421 التعليم املتمايز  14.231

 .............  *-4.433 *-4.011 االعتيادية  9.798

   ( ما يلي:7يالحظ  من  الجدول )

ي بين متوسط درجات املجموعة التجريبية األولى التي درست بطريقة النمذجة الرياضية واملجموعة الضابطة التي  ا فوجود فروق دالة إحصائيا  •

الكلي وفي جميع   املستوى  الرياض ي على  التفكير  اختبار  في  بالطريقة االعتيادية  التي  درست  التجريبية  ولصالح املجموعة  الفرعية،  املهارات 

   درست بطريقة النمذجة الرياضية.

تعمل على   الرياض ي، فهي  التفكير  في مجال  أهداف مهمة  لها  الرياضية  النمذجة  أن  إلى  النتيجة  تعزى هذه  أن  وتوضيح  ويمكن  املشكالت،  حل 

شكالت الحياة اليومية، وتنمية الذوق الجمالي لدى الطالب من حيث توفير فرص الستمتاع العالقات بين الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم األخرى وم

الحسابي العمليات  وإجراء  الجيب  حاسبة  استخدام  مهارات  وتنمية  الهندسية،  واألشكال  الرياضية  النماذج  دراسة  خالل  من  بالرياضيات  ة الطالب 

( في هذا الصدد أنها تعمل على تحويل املشكالت الحياتية املعقدة إلى صورة رياضية يسهل 2021واستخدام الحاسوب في حل املشكالت، وقد أكد الكدش )

 التعامل معها بعد تبسيط العالقة بين متغيرات املشكلة، وشعور الطالب أن الرياضيات لها قيمة في الحياة التي يعيشونها.

فترة التطبيق أّن النمذجة الرياضية تسهم في حل املشكالت الحياتية من خالل تحويلها    الباحثان أثناء ومما يعزز هذه النتيجة ومن خالل مالحظة  

ملعرفة، إلى رموز ومعادالت ونماذج ومجسمات، فالنمذجة الرياضية عملت على ربط الرياضيات بكافة التخصصات األخرى وهذا أدى إلى تكامل العلم وا 

ادة وال بد هنا أن نبين أهمية تحسين اتجاهات الطالب نحو مبحث الرياضيات؛ فالنمذجة الرياضية ساهمت في تحسين اتجاهات الطالب نحو هذه امل

ياضيات مادة ذات وهذا يتوافق مع أن النمذجة الرياضية عملت على تحويل الرياضيات من الجمود إلى التشويق واإلمتاع، من خالل شعور الطالب بأن الر 

 معنى وقيمة في حياتهم. 

أثر للنمذجة الرياضية في تدريس املعادالت على التفكير الرياض ي ( التي أظهرت وجود 2014الغافري )دراسة واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة 

أثر للنمذجة الرياضية  ( التي أظهرت وجود 2014ة )مع نتيجة دراسة الكنديلدى طلبة الصف الثامن األساس ي بمحافظة الظاهرة التعليمية، كما اتفقت 

 في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية مهارات حل املشكالت لدى طلبة الصف الخامس األساس ي في سلطنة عمان. 
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واملجموعة الضابطة التي  ا بين متوسط درجات املجموعة التجريبية الثانية التي درست بطريقة التعليم املتمايز  وجود فروق دالة إحصائيا  •

اختبار  في  بالطريقة االعتيادية  ال  درست  التجريبية  ولصالح املجموعة  الفرعية،  املهارات  الكلي وفي جميع  املستوى  الرياض ي على  تي  التفكير 

 . درست بطريقة التعليم املتمايز

التي ترى أن عقل املتعلم ينمو مع مواجهته لخبرات جديدة ومحّيرة،   ويمكن أن يعزى ذلك إلى أّن طريقة التعليم املتمايز استندت إلى النظرية البنائية

أّن  املعرفة الجديدة باملعرفة السابقة ليتم تشكيل معاني جديدة، كما  التي تفرضها هذه الخبرات، وكذلك ربط  التعليم   ومع كفاحهم لحل املتعارضات 

ر فرص للتعلم وفق استعدادات املتعلمين املختلفة،
ّ
 ويركز على التفاعل االجتماعي بين املتعلمين حيث يظهر ذلك في استراتيجياته املتعددة.  املتمايز يوف

( على أهمية التدريس وفق التعليم املتمايز؛ فمن خالل هذه الطريقة يقدم املعلم املوضوع نفسه  2003)حسين  ومما يدعم هذه النتيجة ما أكده  

واستراتيجيات مختلفة حتى تتناسب مع طرق التفكير املختلفة للمتعلمين، حيث يعمل التدريس من خالل هذه الطريقة على للمتعلمين بأساليب متنوعة 

تساعد على تحسين مستوى التفكير لدى الطالب وزيادة اهتماماتهم بمحتوى التعليم؛ ألنهم يتلقون التعليم بطرق تناسب ذكاءاتهم ورغباتهم املفضلة، و 

علم واهتماماته، وتصنيف الطالب في مجموعات صغيرة تجمعهم قواسم مشتركة، كما تحقق الحرية للطلب في اختيار األسلوب والطريقة فهم قدرات املت

 التي يرغبونها. 

التفكير الرياض ي  ( التي أظهرت وجود أثر الستراتيجية التعليم املتمايز على تنمية  2011)  الطويرقيواتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة  

ا مع نتيجة دراسة لدى طالبات الصف األول الثانوي في مبحث الرياضيات في مدينة جدة في السعودية عند دراستهن للمعادالت الرياضية، وتتفق أيضً 

يؤ 2018خطاب) التجريبية ذوي نمط تعلم معين  املجموعة  املتمايز جعلت طالب  التعليم  التدريس وفق مدخل  أن  التي أظهرت  دون بشكل أفضل في ( 

 التفكير الرياض ي واملهارات االجتماعية من أقرانهم في املجموعة الضابطة. 

ب  عدم وجود فروق دالة • ا  ين متوسط درجات املجموعة التجريبية األولى التي درست بطريقة النمذجة الرياضية ومتوسط درجات إحصائيا

 . ملتمايز في اختبار التفكير الرياض ي على املستوى الكلي وفي جميع املهارات الفرعيةاملجموعة التجريبية الثانية التي درست بطريقة التعليم ا

تتم خالل حل   التي  واملناقشات  األنشطة  بعض  الطالب من خالل  به  يقوم  نشاط عقلي  الرياض ي  التفكير  أّن  إلى  النتيجة  تعزى هذه  أن  ويمكن 

املعلم، مما يستدعي القيام بالعديد من العمليات العقلية وذلك من خالل األنشطة التي يعدها املعلم  املشكالت الرياضية املعدة لهذا الغرض من قبل  

 على األسس النظرية والتربوية الذي استندت إليه طريقتي النمذجة الري
ً
اضية والتعليم للطالب أثناء تدريس وحدة األسس واملعادالت، وهذا يتوافق تماما

استرات أّن  بتمثيالت رياضية متعددة، املتمايز، حيث  الواقع  التي تظهر في  املشكالت  بالرياضيات من خالل تمثيل  الواقع  الرياضية تربط  النمذجة  يجية 

 لطالب. الستخالص نماذج رياضية لحل تلك املشكالت، وتعميم تلك النماذج في حل مشكالت أخرى مماثلة؛ وهذا ساهم في تنمية التفكير الرياض ي لدى ا 

تيجية التعليم املتمايز تعتمد في نجاحها على تنوع األنشطة واملواقف التعليمية التي تناسب أنماط املتعلمين مما يضمن الحل الصحيح  كما أن استرا 

 ة. ه الطريقللمشكالت الرياضية، وهذا يسهم في تمكين املتعلمين من مهارات التفكير الرياض ي وممارستها بشكل واقعي من خالل األنشطة التي توفرها هذ

 :التوصيات

 في ضوء النتائج توص ي الدراسة بما يلي:

 تشجيع معلمي مبحث الرياضيات على استخدام )النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز( ملا لها من أثر واضح في التفكير الرياض ي.  •

 .على عينة مختلفة عن العينة التي استخدمتها الدراسة، وصفوف مختلفة )النمذجة الرياضية والتعليم املتمايز(إجراء دراسات الستخدام  •

 :املراجع

- 509  :  (109)28:  ةمجلة كلية التربي(. برنامج مقترح قائم على املدخل البصري في تنمية التفكير الرياض ي لدى طلبة املرحلة االبتدائية.  2017)  .إبراهيم، رشا

538 . 

العرضية  2019)  .والشمراني، صالحإبراهيم، عطية   املتمايز من وجهة نظرهم بمكتب تعليم  التعليم  الرياضيات الستراتيجية  واقع استخدام معلمي   .)

 . 351-287: ( 5) :مسالك للدراسات الشرعية واللغوية واإلنسانيةالجنوبية. 

التفكير  2018)  .جريش، منى القدرة على  الرياضية في تنمية  النمذجة  التالميذ ذوي صعوبات تعلم الحساب.  (. فعالية   : مجلة كلية التربيةاإلبداعي لدى 

115(29 ،)130-166 . 

في تدريس الجبر لتنمية مهارات النمذجة الرياضية لدى طالب املرحلة الثانوية.   Graph theory(. برنامج مقترح قائم على استخدام  2020)  .حجازي، مسعد

 . 538-514 :(105)3 :مجلة كلية التربية باملنصورة 

هللا عبد  املرحلة2020)  .الحربي،  طالب  لدى  االجتماعية  واملهارات  املتشعب  التفكير  مهارات  تنمية  على  العلوم  تدريس  في  املتمايز  التدريس  فاعلية   .) 

 . 188-168 :(25) :مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانيةاملتوسطة بمحافظة الزلفى. 



 الكفاوين & بني دومي                                                                                               تنمية التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى طالب الصف الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي  

  105-88، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
102 

 

مجلة جامعة القدس  (. التفكير الرياض ي وعالقته باالتجاهات نحو الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم.  2016)  .حرز هللا، حسام

 .82-45 :(15)4 :املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.  .قياس وتقييم قدرات الذكاءات املتعددة (. 2003حسين، محمد. )

مجلة األستاذ للعلوم  (. أثر أسلوب النمذجة الرياضية في حل املشكالت التطبيقية لدى طالب الصف الثاني املتوسط في الرياضيات.  2017حمادي، صباح )

 . 338 – 305 :(217)15 :اإلنسانية واالجتماعية 

مجلة تربويات (. فاعلية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات لتنمية بعض مهارات التفكير الهندس ي لدى طالب املرحلة اإلعدادية.  2019)  .خضر، أميرة 

 . 217-198 :(9)22 :الرياضيات

اض ي واملهارات االجتماعية لدى طالب (. أثر استخدام مدخل التدريس املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات التفكير الري2018) .خطاب، أحمد

 . 305-291 :(2)21 :مجلة تربويات الرياضياتاملرحلة االبتدائية. 

- 117  :(3)1  :مجلة العلوم التربوية والنفسية(. مستوى مهارات التفكير العلمي والتفكير الرياض ي لدى طالبات املرحلة االبتدائية.  2017)  .الشلبي، إلهام

129 . 

هيثم السعودية.  2018)  .الشمراني،  العربية  باململكة  الرياض ي  التفكير  ضوء  في  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  كتب  محتوى  تحليل  تربويات (.  مجلة 

 . 151-132 :(8)21 :الرياضيات

مجلة جامعة الفيوم (. املمارسات التدريسية ملعلمات الرياضيات في املرحلة االبتدائية الداعمة لتنمية مهارات التفكير الرياض ي.  2021) .الشمري، عفاف

 . 376-332 :(15)10 :للعلوم التربوية والنفسية

 : مجلة الشمال للعلوم اإلنسانيةالتعلم للرياضيات.  (. أثر استخدام طريقة الفصل املقلوب في تنمية التفكير الرياض ي ودافعية  2021)  .الشهري، سامي

6(2 ،)137-202 . 

أثر استراتيجية التدريس املتباين على تنمية الدافعية والتحصيل الدراس ي والتفكير الرياض ي لدى طالبات الصف األول ثانوي  (. 2011الطويرقي، حنان. )

 منشورة، جامعة امللك عبد العزيز، جدة. رسالة ماجستير غير  .عند دراستهن للمعادالت الرياضية

(. أثر استراتيجية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل املعرفي لدى طالبات الصف السادس االبتدائي. 2018)  .الغامدي، مشاعل

 . 134-96 :(2)21 :مجلة تربويات الرياضيات

الرياضية في تدريس الدوال واملعادالت على التحصيل الدراس ي والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف    فاعلية استخدام النمذجة(.  2014الغافري، راشد. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. .الثامن األساس ي

رسالة ماجستير   . الرياضيات املطور للصف العاشر األساس ي في األردندرجة توافر مهارات التفكير الرياض ي في محتوى كتاب  (.  2021)  .أبو غزالة، مؤمنة

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة آل البيت، األردن. 

(. برنامج قائم على النمذجة الرياضية في املعادالت التفاضلية لتنمية الكفاءة االستراتيجية والنزعة املنتجة لدى الطالب املعلمين 2019)  .الغنام، سحر

 . 835-786 :(106)2 :مجلة كلية التربية باملنصورة فرقة الثالثة في شعبة الرياضيات. بال

 . مستوى تضمن محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية ملهارات التفكير الرياض ي ومدى اكتساب طلبة الصف الخامس األساس ي(. 2018) .الفرا، آالء

 الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، 

والء الروضة.  2021)  . الكدش،  أطفال  لدى  البصري  التفكير  مهارات  وبعض  الرياضية  املهارات  تنمية  في  االلكترونية  النمذجة  فاعلية  قطاع (.  مجلة 

 . 1784-1677 :(27) :الدراسات اإلنسانية

( الرياضيات(.  2014الكندية، تحية.  الرياضية في تدريس  النمذجة  الخامس   فاعلية  الصف  املشكالت لدى طالبات  التحصيل وتنمية مهارات حل  على 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان. .األساس ي

البراعة الرياضية وعالقتها بالتفكير الرياض ي لدى طلبة قسم الرياضيات في كلية التربية.  2021)  .محمد، ابتسام التربية األساسية(.  (، 112)  :مجلة كلية 

341-358 . 

لمرحلة االبتدائية في اململكة (. فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز في تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم ل2022)  .نجدى، إيمان

 . 108-97 :(30)11 :مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةالعربية السعودية. 

حيدر الرياضيات.  2019)  .نزال،  مادة  في  االبتدائي  الخامس  الصف  طالبات  لدى  التحصيل  في  املتمايز  التعليم  استراتيجية  أثر  الترب(.  كلية  ية  مجلة 

 . 273-254: (1)12 :األساسية

مجلة أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالبات الصف التاسع األساس ي.  (.  2019)  .النمرات، سمية

 . 946-929 :(28)5 :الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية



 الكفاوين & بني دومي                                                                                               تنمية التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى طالب الصف الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي  

  105-88، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
103 

 

 لتربية، جامعة اليرموك، األردن. ا   دكتوراه غير منشورة، كليةأطروحة  .النمذجة الرياضية في التعليم الثانوي في األردن(. 2018)لياسين، محمد. ا 

Abu Ghazaleh, M. (2021). Darajat Tawafur Maharat Altafkir Alriyadii Fi Muhtawaa Kitab Alriyadiaat Almutawar Lilsafi Aleashir 
Al'asasii Fi Al'urduni ‘The degree of availability of mathematical thinking skills in the content of the developed mathematics 
book for the tenth grade in Jordan’. Unpublished master's thesis, College of Education, Al al-Bayt University, Jordan. [in 
Arabic] 

Abu Ghazaleh, M. (2021). Darajat Tawafur Maharat Altafkir Alriyadii Fi Muhtawaa Kitab Alriyadiaat Almutawar Lilsafi Aleashir 
Al'asasii Fi Al'urduni ‘The degree of availability of mathematical thinking skills in the content of the developed mathematics 
book for the tenth grade in Jordan’. Unpublished master's thesis, College of Education, Al al-Bayt University, Jordan. [in 
Arabic] 

Al-Farra, A. (2018). Mustawaa Tadaman Muhtawaa Kutub Alriyadiaat Lilmarhalat Al'asasiat Limaharat Altafkir Alriyadii 
Wamadaa Aiktisab Talabat Alsafi Alkhamis Al'asasi ‘The level of mathematical thinking skills included in the content of 
mathematics books for the basic stage, and the extent of fifth grade students' acquisition’. Unpublished master's thesis, 
College of Education, Islamic University, Gaza. [in Arabic] 

Al-Ghamdi, M. (2018). 'Athar Astiratijiat Altaelim Almutamayiz Fi Tadris Alriyadiaat Ealaa Tanmiat Altahsil Almaerifii Ladaa 
Talibat Alsafi Alsaadis Alabtidayiy ‘The impact of the differentiated education strategy in teaching mathematics on 
developing the cognitive achievement of sixth grade female students’. Mathematics Education Journal: 21(2): 96-134. [in 
Arabic] 

Alghanim, S. (2019). Barnamaj Qayim Ealaa Alnamdhajat Alriyadiat Fi Almueadalat Altafaduliat Litanmiat Alkafa'at Alastiratijiat 
Walnazeat Almuntijat Ladaa Altulaab Almuealimin Bialfirqat Althaalithat Fi Shuebat Alriyadiaati ‘A program based on 
mathematical modeling in differential equations to develop the strategic competence and productive tendency of student 
teachers in the third year in the Mathematics Division’. Journal of the College of Education in Mansoura: 2 (106): 786-835. 
[in Arabic] 

Alkanadi, T. (2014). Faeiliat Alnamdhajat Alriyadiat Fi Tadris Alriyadiaat Ealaa Altahsil Watanmiat Maharat Hali Almushkilat 
Ladaa Talibat Alsafi Alkhamis Al'asasi ‘The effectiveness of mathematical modeling in teaching mathematics on the 
achievement and development of problem-solving skills for fifth grade female students’. Unpublished master's thesis, College 
of Education, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman. [in Arabic] 

Alkdash, W. (2021). Faeiliat Alnamdhajat Alalkutruniat Fi Tanmiat Almaharat Alriyadiat Wabaed Maharat Altafkir Albasarii 
Ladaa 'Atfal Alrawdata ‘The effectiveness of electronic modeling in developing mathematical skills and some visual thinking 
skills among kindergarten children’. Journal of Human Studies Sector: (27): 1677-1784. [in Arabic] 

Al-Shalabi, I. (2017). Mustawaa Maharat Altafkir Aleilmii Waltafkir Alriyadii Ladaa Talibat Almarhalat Aliabtidayiyati ‘The level 
of scientific thinking skills and mathematical thinking among primary school students’. Journal of Educational and 
Psychological Sciences: 1(3): 117-129. [in Arabic] 

Al-Shammari, A. (2021). Almumarasat Altadrisiat Limuealimat Alriyadiaat Fi Almarhalat Alabtidayiyat Aldaaeimat Litanmiat 
Maharat Altafkir Alriyadi ‘Teaching practices of mathematics teachers in the primary stage that support the development of 
mathematical thinking skills’. Fayoum University Journal of Educational and Psychological Sciences: 10 (15): 332-376. [in 
Arabic] 

Al-Shamrani, H. (2018). Tahlil Muhtawaa Kutub Alriyadiaat Bialmarhalat Althaanawiat Fi Daw' Altafkir Alriyadii Bialmamlakat 
Alearabiat Alsaeudiati ‘Analysis of the content of mathematics books at the secondary stage in the light of mathematical 
thinking in the Kingdom of Saudi Arabia’. Mathematics Education Journal: 21(8): 132-151. [in Arabic] 

Al-Shehri, S. (2021). Athar Astikhdam Tariqat Alfasl Almaqlub Fi Tanmiat Altafkir Alriyadii Wadafieiat Altaealum Lilriyadiaati 
‘The effect of using the flipped classroom method on developing mathematical thinking and learning motivation for 
mathematics’. North Journal of Human Sciences: 6(2), 137-202. [in Arabic] 

Al-Tuwairqi, H. (2011). 'Athar Astiratijiat Altadris Almutabayin Ealaa Tanmiat Aldaafieiat Waltahsil Aldirasii Waltafkir Alriyadii 
Ladaa Talibat Alsafi Al'awal Thanawiun Eind Dirasatihina Lilmueadalat Alriyadiati ‘The impact of differentiated teaching 
strategy on the development of motivation, academic achievement and mathematical thinking of first year secondary school 
students when they study mathematical equations’. Unpublished master's thesis, King Abdulaziz University, Jeddah. [in 
Arabic] 

Al-Yassin, M. (2018). Alnamdhajat Alriyadiat Fi Altaelim Althaanawii Fi Al'urduni ‘Mathematical modeling in secondary 
education in Jordan’. Unpublished PhD thesis, Faculty of Education, Yarmouk University, Jordan. [in Arabic] 

Arseven, A. (2015). Mathematical Modelling Approach in Mathematics Education. Universal Journal of Educational Research, 
3(12), 973-980. 

Blum, J. (2007). Assessing and extending the scope of children's contexts of meaning: context maps as a methodological 
perspective. International Journal as science education, 17(2), 177-198. https://doi.org/10.1080/0950069950170203                                                

Cai, J. (2000). Mathematical thinking involved in U.S and Chinese student solving of process-open problems. Mathematical 
thinking and learning, 2(4), 309-341. https://doi.org/10.1207/s15327833mtl0204_4                                                                                                                                        



 الكفاوين & بني دومي                                                                                               تنمية التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى طالب الصف الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي  

  105-88، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
104 

 

Chamberlin, M. (2011). The potential of prospective teachers experiencing differentiated instruction in mathematics course. 
International electronic Journal of mathematics education, 6(3), 134-155. https://doi.org/10.29333/iejme/265                                            

Cheng, A. (2011). Teaching mathematical modeling in Singapore School. The Mathematics Educator–Association of Mathematics 
Educators, 6(1), 63-75. 

Doerr, H. & English, L. (2003). A modelling perspective on student's mathematical reasoning about data. Journal Research in 
Mathematics Education, 34(2), 110-136.  https://doi.org/10.2307/30034902                                                                                                        

Drapeau, P. (2004). Differential instruction: Making it work: A practical guide to planning, Managing, and implementing 
differentiated instruction to meet the needs of all learners. New York: Scholastic.                                                   

Dyme, C. (2004). Principles of Mathematical modeling. USA: Elsevier Academic press.                                                                                                                

Eric, C. (2013). Mathematical Modelling as problem solving for children in the Singapore mathematics classrooms. Journal of 
Science and Mathematics, 32(1), 36-61.                                                                                                     

Ghafri, R. (2014). Faeiliat Aistikhdam Alnamdhajat Alriyadiat Fi Tadris Aldawal Walmueadalat Ealaa Altahsil Aldirasii Waltafkir 
Al'iibdaeii Ladaa Talabat Alsafi Althaamin Al'asasi ‘The effectiveness of using mathematical modeling in teaching functions 
and equations on academic achievement and creative thinking of eighth grade students’. Unpublished master's thesis, College 
of Education, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman. [in Arabic] 

Giallo, R. (2014). Classroom behavior problems, the relationship between preparedness, Classroom experiences, and self-
efficacy in graduate and student teacher. Australia Journal of educational and development psychology, 3(2), 21-34.     

Hammadi, S. (2017). 'Athar 'Uslub Alnamdhajat Alriyadiat Fi Hali Almushkilat Altatbiqiat Ladaa Tulaab Alsafi Althaani 
Almutawasit Fi Alriyadiaati ‘The impact of the mathematical modeling method in solving applied problems for the second 
intermediate grade students in mathematics’. Al-Ustad Journal of Humanities and Social Sciences: 15 (217): 305-338. [in 
Arabic] 

Hanson, A. (2012). Instructional Responsibility in Mathematics Education. Sage Journal, 75(11), 171-189.                                                                                 

Harbi, Abdullah. (2020). faeiliat altadris almutamayiz fi tadris aleulum ealaa tanmiat maharat altafkir almutashaeib walmaharat 
alaijtimaeiat ladaa tulaab almarhalat almutawasitat bimuhafazat alzalfaa ‘The effectiveness of differentiated teaching in 
teaching science on developing divergent thinking skills and social skills among middle school students in Zulfi Governorate ’. 
Al-Baha University Journal of Human Sciences: (25): 168-188. [in Arabic] 

Harzallah, Hossam. (2016). Altafkir Alriyadiu Waealaqatuh Bialaitijahat Nahw Alriyadiaat Ladaa Talabat Alsafi Aleashir Fi 
Muhafazat Tulkarm ‘Mathematical thinking and its relationship to attitudes towards mathematics among tenth grade 
students in Tulkarm Governorate’. Journal of Al-Quds Open University for Research and Educational Studies: 4 (15): 45-82. 
[in Arabic]' 

Heacox, D. (2002). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners, grades 3-12. 
Minneapolis: Free Spirit Publishing.                                                                                                        

Hejazy, M. (2020). ‘A suggested program based on the use of graph theory in teaching algebra to develop mathematical modeling 
skills for secondary school students’. Journal of the College of Education in Mansoura: 3 (105): 514-538. [in Arabic] 

Hussein Mohamed. (2003). Qias Wataqyim Qudurat Aldhaka'at Almutaeadidati ‘Measuring and evaluating the capabilities of 
multiple intelligences’. Dar Alfikr for printing, publishing and distribution. [in Arabic] 

Ibrahim, A. and Al-Shamrani, S. (2019). Waqie Astikhdam Muealimi Alriyadiaat Liastiratijiat Altaelim Almutamayiz Min Wijhat 
Nazarihim Bimaktab Taelim Aleardiat Aljanubiati ‘The reality of mathematics teachers using the differentiated education 
strategy from their point of view in the Southern Cross Education Office’. Pathways to Sharia, Linguistic and Human Studies: 
(5): 287-351. [in Arabic] 

Ibrahim, R. (2017). Barnamaj Muqtarah Qayim Ealaa Almadkhal Albasarii Fi Tanmiat Altafkir Alriyadii Ladaa Talbat Almarhalat 
Alaibtidayiyati ‘A proposed program based on the visual approach in developing mathematical thinking among primary 
school students’. Journal of the College of Education: 28(109): 509-538. [in Arabic] 

Jarish, M. (2018). Faeaaliat Alnamdhajat Alriyadiat Fi Tanmiat Alqudrat Ealaa Altafkir Al'iibdaeii Ladaa Altalamidh Dhawi 
Sueubat Tuealum Alhisabi ‘The effectiveness of mathematical modeling in developing the ability to think creatively among 
students with learning difficulties in arithmetic’. Journal of the College of Education: 115(29), 130-166. [in Arabic] 

Kahn, P. Kyle, J. (2002). Effective learning & Teaching in mathematics and its application. Journals Math Teacher Education, 5(7), 
220- 245.                     

Kaiser, G. (2012). Mathematical modelling as bridge between school and university. International Journal for Mathematical 
Education in Science and Technology, 18(4), 487-505.                                                                             

Khader, A. (2019). Faeiliat Altaelim Almutamayiz Fi Tadris Alriyadiaat Litanmiat Baed Maharat Altafkir Alhandasii Ladaa Tulaab 
Almarhalat Al'iiedadiati ‘The effectiveness of differentiated education in teaching mathematics to develop some engineering 
thinking skills among middle school students’. Mathematics Education Journal: 22(9): 198-217. [in Arabic] 



 الكفاوين & بني دومي                                                                                               تنمية التفكير الرياض ي في مبحث الرياضيات لدى طالب الصف الرابع األساس ي في لواء املزار الجنوبي  

  105-88، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
105 

 

Khattab, A. (2018). 'Athar Aistikhdam Madkhal Altadris Almutamayiz Fi Tadris Alriyadiaat Ealaa Tanmiat Maharat Altafkir 
Alriyadii Walmaharat Alaijtimaeiat Ladaa Tulaab Almarhalat Alaibtidayiyati ‘The effect of using the differentiated teaching 
approach in teaching mathematics on the development of mathematical thinking skills and social skills among primary school 
students’. Mathematics Education Journal: 21(2): 291-305. [in Arabic] 

Koeze, P. (2007). Differentiating instruction: The Effect on Student Achievement in An Elementary School. Published thesis Ed, 
Eastern Michigan University.           

Levy, R. (2008). Meeting the needs of all students through differentiated instruction helping every child reach and exceed 
standards. The Clearing House, 81(4), 161-164.  https://doi.org/10.3200/tchs.81.4.161-164                                                                                   

Mason, J. (2010). Thinking Mathematically. Second edition, Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20, 
England.                                  

Mohamed, I. (2021). Albaraeat Alriyadiat Waealaqatuha Bialtafkir Alriyadii Ladaa Talabat Qism Alriyadiaat Fi Kuliyat Altarbiati 
‘Mathematical prowess and its relationship to mathematical thinking among students of the Department of Mathematics in 
the College of Education’. Journal of the College of Basic Education: (112), 341-358. [in Arabic] 

Mrayyan, S. (2016). How to Develop Teachers Mathematical Modeling Teaching Skills. Journal Of Education and Practice, 7(12), 
119- 123.                          

Najdi, I. (2022). Faeaaliat Barnamaj Tadribiin Qayim Ealaa Altaelim Almutamayiz Fi Tanmiat Maharat Altaelim Almutamayiz 
Ladaa Muealimat Aleulum Lilmarhalat Alaibtidayiyat Fi Almamlakat Alearabiat Alsaeudiati ‘The effectiveness of a training 
program based on differentiated education in developing the skills of differentiated education among female science teachers 
at the primary stage in the Kingdom of Saudi Arabia’. Journal of Al-Quds Open University for Educational and Psychological 
Research and Studies: 11 (30): 97-108. [in Arabic] 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston.                                                       

Nazzal, H. (2019). 'Athar Astiratijiat Altaelim Almutamayiz Fi Altahsil Ladaa Talibat Alsafi Alkhamis Alaibtidayiyi Fi Madat 
Alriyadiaati ‘The impact of the differentiated education strategy on the achievement of fifth grade female students in 
mathematics’. Journal of the College of Basic Education: 12 (1): 254-273. [in Arabic] 

Nimrat, S. (2019). 'Athar Aistikhdam Alnamdhajat Alriyadiat Fi Tanmiat Maharat Altafkir Alnaaqid Fi Alriyadiaat Ladaa Talibat 
Alsafi Altaasie Al'asasi ‘The effect of using mathematical modeling on developing critical thinking skills in mathematics 
among ninth grade female students’. Journal of the Islamic University for Educational and Psychological Studies: 5 (28): 929-
946. [in Arabic] 

Pape, S. (2013). Developing Mathematical Thinking and self-Regulated Learning A Teaching Experiment in a seventh Grade 
Mathematics Classroom. Educational Studies in Mathematics, 53(3), 55-66.                                           

Scott, B. (2012). The effectiveness of differentiated instruction in the elementary mathematics classroom. Dissertation, Ball State 
University. 

Shaffer, M. (2013). The effect of using higher order thinking skills through the application of differentiated learning on 
mathematics and science education for seventh grade. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(10), 640-660.                                                                                                                 

Sibel, B. (2014). The effect of instruction with concert models on Eight Grade student's geometry achievement and attitudes. 
Journal of Mathematics Education, 20(5), 100-120.                                                                               

Taylor, B. (2015). Content, Process, and Product: Modelling differentiated instruction. Kappa Delta Pi Record, 51(1), 13-17. 
https://doi.org/10.1080/00228958.2015.988559 

Tomlinson, C. (2005). Grading and differentiation: paradox or good practice? Theory Into Practice, 44 (3), 262- 269. 
https://doi.org/10.1207/s15430421tip4403_11 

Tretter, T. (2010). The Effectiveness of Systematic approach for Enhancing Deep Mathematical Thinking. Journal for Research in 
Mathematics, 33(1), 16-26. https://doi.org/10.1177/107621751003300107 

 

 

 

 

 



 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

تقويم األداء التدريسي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي  
 يف ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية 

 

Evaluating the Teaching Performance of the Fifth Grade 
Female Teachers in Light of the Professional Standards of the 

Islamic Education Female Teachers 
 

 

 آمنة بنت محمد املختار الشنقيطي ، عبير بنت إبراهيم بن ناجي الصبحي
Abeer Ibrahim Naji Al-Sobhi, Amna Muhammad Al-Shanqeeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 

 

 

 131: 106،  ألول عشر، العدد ا   ثاني املجلد ال 
 (2023)   شباط 

 7بحث رقم  

    Accepted                                                                       Revised                                                                  Received 

      قبول البحث                                                                     مراجعة البحث                                                              استالم البحث   
 25/8 /2022                                                                        9 /9 /2022                                                                                24/9/2022 

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2023.12.1.7 



 

تقويم األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية  

 اإلسالمية 

Evaluating the Teaching Performance of the Fifth Grade Female Teachers in 
Light of the Professional Standards of the Islamic Education Female 

Teachers 

 2آمنة بنت محمد املختار الشنقيطي، 1عبير بنت إبراهيم بن ناجي الصبحي

Abeer Ibrahim Naji Al-Sobhi1, Amna Muhammad Al-Shanqeeti2 

 السعوديةاململكة العربية  -جامعة طيبة 1
 اململكة العربية السعودية -جامعة طيبة -قسم املناهج والتدريس -أستاذ مساعد 2

1 Taibah University, KSA 
2 Assistant Professor, Department of Curriculum and Instruction, Taibah University, KSA 

1abeermedina@hotmail.com, 2aminah.mk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational and Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage:  https://www.refaad.com/Journal/Index/3 

E-ISSN  2520-4149 | P-ISSN 2520-4130 
  

 

 

 

 

 :لخصامل

عرُّف على األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسل  مية في املجاالت اآلتية:  هدفت هذه الدراسة إلى التَّ

بع املنهج الوصفي    .)التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(  )بطاقة امللحظة( وتكونت من )ولتحقيق أغراض الدراسة اتُ
ً
ا، يً ا معيار ( مؤشرً 56التحليلي، مستخدمة

( معلمة، حيث تكون مجتمع الدراسة من 45وتم تطبيقها على عينة عشوائية من معلمات التربية اإلسلمية للصف الخامس باملدينة املنورة وقد بلغ عددهن )

(،  3.77األداء في مجال التخطيط والتنفيذ )عال( حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ملجال التخطيط )  مستوى التوصل إلى النتائج التالية:    موت  .معلمة(  250)

(، يليه البعد الثاني االلتزام باستخدام اللغة العربية  3.89( حيث بلغ املتوسط الحسابي العام للبعد األول التمكن من املادة العلمية )3.47يليه مجال التنفيذ )

(، وجاء البعد الرابع  3.56(، بينما املتوسط الحسابي للبعد الثالث معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي )3.23بمتوسط حسابي )الفصحى  

(حيث بلغ املتوسط (، بينما مستوى األداء في مجال التقويم )متوسط 3.10معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية بمتوسط حسابي )

(. كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم تعزى للمؤهل العلمي أو سنوات الخبرة. بينما 3.35الحسابي العام )

ر )الدورات التدريبية( كانت لصالح امل0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 ا للدورات. علمات األكثر عددً (، ت

 .املعايير املهنية ؛معلمات التربية اإلسلمية؛ األداء التدريس ي؛ التقويم الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study targets the evaluation of the fifth-grade female teachers' performance in the following categories while 
considering the professional criteria of the Islamic Education Female Teachers (IEFT): Planning, Implementation and 
Evaluation). The study used an observation card of 56 standard indicators in a descriptive and analytical manner to 
accomplish these goals. It evaluated 250 female teachers, and it was conducted on a randomly selected sample for the 
Fifth Grade in Al Madinah Al Munawara of 45 female teachers. The following was identified: the general arithmetic 
average in the field of planning reached 3.77, followed by the field of implementation, indicating that the performance 
level (PL) in these areas is significant 3.47. The first dimension's generic arithmetic mean was at 3.89 which was the 
level of mastery of the scientific material, followed by dedication to using classical Arabic at 3.23. Additionally, the 
Standards for Applying Modern Trends in Teaching Islamic Education reached 3.56 ranked fourth after the Standards 
for the Ability to Social Interaction and Positive Motivation at 3.10. PL is average in the evaluation while its arithmetic 
average achieved 3.35. Additionally, differences resulting from academic background or years of experience in the fields 
of planning, implementation, and evaluation are not statistically significant. While there are statistically significant 
differences at the level of significance 0.05, which is attributed to the variable of training courses that was in favour of 
the female teachers who have got the greatest number of courses. 

Keywords: Evaluation; Teaching Performance; Islamic Education Female Teachers; Professional Standards. 
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 املقدمة  .1
ا  تقييم  وتطوير معايير  التدريبية،  البرامج  برفع جودة  التعليم،  لتطوير وتحسين جودة  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم  وزارة  لطلب  تسعى 

ٍّ سواء؛ حيث تعدُّ معايير تقييم املعلم جزًءا من استراتيجية وزارة التعليم؛ بهدف تطوير جودة  
التدريس في املدارس، وتعكس هذه املعايير واملعلمين على حد 

ز بإشراف وإدارة متخصصين مؤهلين وذوي جودة عالية وعند النظر في سياسة .اهتمام الوزارة والتزامها؛ لتقديم وضمان حصول الطلب على تعليم ممي 

السعودية؛ نجد أنها تنبثق من اإلسلم الذي تدين به األمة، فقد قام اإليمان باهلل ورسوله، واهتمامه تعليم اململكة العربية  ت على أساس عظيم، وهو 

األول والرئيس الهدف  التعليم، وجعله  العلوم اإلسلمية في جميع مراحل  املعلمين حجر األساس في تطوير   .بمواد  أن  املعلم بوصف  يأتي دور  ومن هنا 

د م للطالب أساس املعرفة التي تصقل شخصيته، وتحد  عاته )عز العرب،    التعليم، وبحكم عمله يقد 
 
وتلغي النظرة الحديثة ما كان .  (2009رغباته وتطل

 للمعلومات؛ بل أصبحت مهنته مزيًجا من مهام املربي، والقائد، والناقد،
ً

واملستشار. واملعلم بصفة عامة، ومعلم   سائًدا عنه قديًما، فلم يعد املعلم ناقل

مسؤولي عاتقه  على  تقع  خاصة؛  بصفة  اإلسلمية  والقيم العلوم  املبادئ  على  القائم  الراقي  املجتمع  وتكوين  الصالح،  اإلنسان  إعداد  وهي  كبيرة،  ة 

تربية   .(115، ص.2010)لوتاه، فيها  يتم  التي  األساسية  الركيزة  بشكل خاص؛ ألنها  االبتدائية  املرحلة  في  اإلسلمية  التربية  يتضح دور معلمات  ومن هنا 

متزنة بتزويدهم بالعقيدة الصحيحة، وتعليمهم العبادات واالتجاهات السليمة، والخبرات واملهارات، وتنمية الجوانب الروحية الطالبات تربية كاملة شاملة  

يات بالقرن   في ظل التحد 
ً
 الحادي والعشرين،  والعقلية والنفسية بغرس اإليمان ومبادئ اإلسلم؛ فهي مرحلة اإلعداد والتي تؤثر على املراحل التالية، خاصة

ب تطوير أداء املعلم وتحسينه تطوير تقييم أداء املعلم، عن طريق تحديد جوانب الضعف وتطويرها، ثم تعزيز الجانب   . (258. ص.  1994)راشد،
 
ويتطل

ر وفق معايير واضحة وموضوعية د ويطو  ولهذا ظهرت الحاجة ،  املميز لدى املعلم؛ لذلك فإن تقييم األداء التدريس ي ملعلمات التربية اإلسلمية يجب أن يحد 

علمات الصف إلى تقديم وتصميم أداة موضوعية وشاملة؛ لتقييم أداء املعلم، وجاءت هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف إلى تقويم األداء التدريس ي مل

 .الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسلمية

 مشكلة الدراسة . 1.1

يات العصر الحديث والتي تؤثر سلبً في ظل   جري العديد من الدراسات ا في قيم وسلوك املتعلم، حيث االنفتاح الثقافي والتقدم التكنولوجي؛  تحد 
ُ
فقد أ

ألساسية في ضوء  ا والبحوث العلمية التي أشارت إلى أهمية إعداد املعلم وتدريبة أثناء الخبرة؛ من أجل تطويره وتحسين أدائه وفًقا للمعايير واملواصفات  

بات التنمية وتحديات التغيير" في جامعة امللك خ
 
 في  ُمستجدات العصر، كما ُعقد العديد من املؤتمرات، ومنها: مؤتمر بعنوان: "املعلم متطل

ً
الد، ممثلة

ا2019جمعية "جسم" في أبهـا ) (،  2019في عصر املعرفة: رؤى وممارسات" طنطا )  (، ومؤتمر )إعداد املعلم( الدولي األول بعنوان: "إعداد املعلم وتنميته مهنيًّ

( املعلم" بجامعة عين شمس  التعليم وإعداد  الثالث: "رؤى مستقبلية لتطوير  الدولي  مو 2018واملؤتمر  ِّ
 
ة "معل ربية اإلسلميَّ

َّ
الت لتعزيز  ولي  الدُّ (، واملؤتمر 

حديات املعاصرة" بمليا ) ة في مواجهة التَّ ربية اإلسلميَّ
َّ
(، واملؤتمر الخامس بعنوان: "إعداد وتدريب املعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات 2016الت

القرى ) أم  )2016العصر" بجامعة  الواقع واملأمول"  املعلم:  التربوي بعنوان: "إعداد  أن مهنة  2016(، واملؤتمر  املؤتمرات تؤكد  ( في رام هللا. وجميع هذه 

وقد   ستوجب أخلقيات مهنية ملزمة، وأن جودة ُمخرجات التعليم العام والعالي ينعكس عن جودة أداء املعلمين.التعليم من أهم املهن اإلنسانية التي ت

م مهارات التعلم الذاتي وإتقا
 
ن برامج إعداد املعلم مجموعة من املنظومات، منها: األخلق املهنية للمعلم، وتعل نها؛ وذلك ملواجهة  أوصت بضرورة أن تتضم 

ل في: وضع معايير    في العلمي املعلوماتي القادم في عصر املعرفة.الطوفان املعر
 
ا، تتمث كما تقترح هذه املؤتمرات مجموعة من اآلليات لتنمية املعلمين مهنيًّ

رامج التدريبية للترخيص بممارسة مهنة التعليم، وتبني وزارات التعليم سياسات واضحة للتنمية املهنية، تقوم على أسس علمية سليمة، مع استمرارية الب

 بأول. واهتمت هذه املؤتمرات بإعداد معلمي املرحلة االبتدائية؛ حيث إنهم األقوى تأثيًرا في الطفل، وتعد  ه
ً

ذه املرحلة اللبنة األولى ملواكبة املستجدات أوال

ا )أحان ا وفكريًّ ا وروحيًّ ا عقليًّ  (.  2016دو، التي ُتبنى عليها املراحل اآلتية، حيث يشهد الطفل فيها نموًّ

في   تكمن  الدراسة  فإن  مشكلة  املرحلة  مما سبق،  للمعلمات وخاصة معلمات  التدريس ي  بالتقييم  يرتبط  فيما  االعتبار  بعين  النظر  املهم  إنه من 

ف الدراسة الحالية: الوقوف االبتدائية ملا لها من أهمية من حيث إنها مرحلة تأسيس يجب عدم التهاون فيها، بل يجب التركيز واالهتمام بها؛ وعليه فإن هد

دت أسئلةت، على مستوى األداء التدريس ي للمعلما ما وتتمحور أسئلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:  الدراسة. وفي ضوء ذلك ُحد 
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   ويتفر ع عن هذ السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية في مجال التخطيط؟ •

 التربية اإلسلمية في مجال التنفيذ؟  ما األداء التدريس ي ملعلمة الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم  •

 ما مستوى األداء التدريس ي ملعلمة الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية في مجال التقويم؟ •

ا α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة عند مستوى الداللة ) • رات:  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
ملؤهل العلمي، والخبرة، والدورات (، ت

 التدريبية لدى معلمات التربية اإلسلمية؟ 
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 أهمية الدراسة . 2.1

 : ، يمكن إيجازها فيما يليالنظرية والعملية تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط

   والعمل على ربط األداء التدريس ي بهذه املعايير.تفيد الدراسة الحالية معلمات التربية اإلسلمية على معرفة املعايير املهنية،  •

  .ستفيد نتائج الدراسة الحالية في إعداد الدورات التدريبية املناسبة ملعلمات العلوم اإلسلمية •

 . زمة تساعد نتائج الدراسة القائمين على املناهج واملسؤولين عن إعداد املعلمين، وتدريبهم على تطويرهم وفًقا للمعايير املهنية الل  •

 على املؤسسات التعليمية بمعايير تقويم األداء التدريس ي. واملشرفات تساعد نتائج الدراسة اإلدارات التعليمية، من خلل تزويد املشرفين  •

 أهداف الدراسة . 3.1

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

ف إلى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في  :الهدف األول  • عرُّ     ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية في مجال التخطيط.التَّ

ف إلى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية في مجال التنفيذ. :الهدف الثاني • عرُّ     التَّ

ف إلى األداء التدريس ي ملعالهدف الثالث:  • عرُّ   لمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية في مجال التقويم.التَّ

رات التالية: املؤهل العلمي، والخبرة، 0.5الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الهدف الرابع:   • ِّ
عزى لـلُمتغي 

ُ
(، ت

 التدريبية لدى معلمات التربية اإلسلمية. والدورات 

 :  مصطلحات الدراسة .4.1

 تناولت الدراسة املصطلحات اآلتية:

م   (:Evaluationالتقويم: )  • م(، فُيقال: قوَّ الفعل )قوَّ "التقويم"، وهو مشتق من  للش يء، ومنه  إذا أعطى قيمة  م:  ِّ
يقو  أو  م  ِّ

ُيقي  م،  أو قوَّ َم  لغة:" قيَّ

بمعنى   د. ت،  املعوج،  الوسيط،  )املعجم  واستوى"  اعتدل  واستقام  قيمته،  ووزنه، وحكم على  بمعنى قدره  الش يء:  م  وقو  اعوجاجه،  وأزال  له  عدَّ

، وفق معايير متبعة 2003التقويم اصطلًحا: عرفه العاني وآخرون ) (.768ص.
ً

( بأنه: "هو القرار أو الحكم الـُمتخذ على ضوء املعلومات املتوفرة أوال

ا بالدراسة الحالية بأنه: تقرير علمي عن مستوى أداء معلمة التربية اإلسلمية داخل الصف، وفًقا   (.  203دة ثانًيا")ص.ومعتم ف التقويم إجرائيًّ وُيعر 

ة سلًفا لهذا الغرض في بطاقة امللحظة.  لتحقيقها ملؤشرات املعايير املهنية، والـُمعد 

أثناء   :(Teaching performance)  األداء التدريس ي • التي تلزمه  الوجدانية التي يمتلكها املعلم،  اصطلًحا: "هو املعارف واملهارات املكتسبة والقيم 

ا بالدراسة الحالية بأنه: املهارات واملعارف واملمارسات التي يؤديها املعلم في  (.18، ص.2003العملية التعليمية" )جاد، وُيعر ف األداء التدريس ي إجرائيًّ

 مختلفة، يتفاعل من خللها مع الطلب أثناء األنشطة الصفية واللصفية للتخطيط والتنفيذ، والتقويم. مواقف تعليمية 

• ( اللطيف،  (:Standardsاملعايير  )عبد  الش يء  به  ر  ُيقد  ما  وهو  للقياس  15، ص.2010لغة: جمع معيار،  الوطني  املركز  فها  ُيعر  املهنية:  املعايير   .)

د ما الذي يجب أن يعرفه املعلم، وما يستطيع القيام به")ص.( بأنها:  2012والتقويم ) ا بالدراسة   (.4"عبارة وصفية تحد  ف املعايير املهنية إجرائيًّ عر 
ُ
وت

 ه.الحالية بأنها: أسس وضوابط يتم على ضوئها الحكم على مستوى أداء املعلم؛ من أجل تطوير وتحسين مكامن القصور، وتعزيز جوانب القوة لدي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .2

 النظري  اإلطار  . 1.2

سهم في الوصول إلى تحقيق أغراض البحث في ثل
ُ
ثة  في هذا الفصل تتناول الباحثة العناصر األساسية، التي لها ارتباط وثيق بموضوع البحث، وت

 محاور: التقويم، واألداء التدريس ي، واملعايير املهنية. 

  )Evaluation:(وأهميتهالتقويم  .1.1.2

 التقويم:مفهوم  •

ا، فتعددت اآلراء حول مفهوم التقويم من قبل املهتمين والخبراء في مجال التربية ا ونوعً كمً  بالتقويم تعددت الدراسات واألبحاث التي اهتمت  لقد

يعرف بأنه عملية يقوم بها شخص أو مجموعة للوقوف على مدى تحقيق األهداف، وتحليل نقاط القوة والضعف من أجل تحقيق األهداف و والتعليم، 

 . (186، ص 2011بالطرق املناسبة )الوكيل واملفتي،

 ال: الفع  خصائص التقويم  •

  :سسهذه املبادئ واأل ومن هناك مبادئ وأسس ينبغي مراعاتها وتوافرها في أثناء تخطيط عملية التقويم وتنفيذها؛ ليحقق هدفه وغايته، 
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ا .1
ً
التقويم هادف أن توضح وتحدد وترتبط بسلوك خاص يمكن    :أن يكون  ينبغي  املرغوبة  التربوية  األهداف  اإلجراء لتحقيق  تقويمه، ويساعد هذا 

ق األهداف. وكلما كانت األهداف ُمصاغة بشكل دقيق وواضح؛ يكون الحكم دقيًقا، ويم كن  املسؤولين عن العملية التعليمية على معرفة مدى تحق 

ق األهداف؛ لذا ينبغي أن تتوافق عملية التقويم مع فلسفة املنهج وهدفه )كاظم،   .(34، ص.  2001معرفة مدى تحق 

التقويم   .2 يكون  :ن 
ً

العملية   وهو شامل يشمل جميع عناصر  بالحسبان، بحيث  تؤخذ  أن  ينبغي  التي  والعوامل  الجوانب  التقويم جميع  يتناول  أن 

  .(128، ص. 2000التعليمية، ويراعي مستويات األهداف التربوية )الكلزة وإبراهيم، 

 من بداية إعداد املنهج وتخطيطه، مروًرا بالوسائل التطبيقية وفي أثناء التنفيذ، ويستمر   بحيث :والتكاملاالستمرارية  .3
َ
تكون عملية التقويم مستمرة

د بفترة زمنية )الكلزة وإبراهيم،    .(128، ص.2000ما بعد ذلك لظهور النتائج: أي ال يقي 

 : (Teaching performance(األداء التدريس ي   .2.1.2

ما يصدر عن الشخص   :ف بأنهاألداء التدريس ي وفًقا لتعدد آرائهم بشأنه، حيث ُيعر  بدت التعريفات من املهتمين تعد  تعريف األداء التدريس ي للمعلم:  •

هذا األداء مناط بمستوى معين، تتضح من خلله مقدرته أو عدم مقدرته على  و ا على معلومات وخبرات سابقة معينة،  من ألفاظ ومهارات، مستنًد 

   (. 2008أداء هذا العمل )صالح، 

فرص وبيئة  إيجاد  ( بأنه: عملية تحليلية وعلج من أجل تطوير النمو املنهي للمعلم، و 2007فته رافده الحريري )عر  تقويم األداء التدريس ي للمعلم:   •

 
 
ا على اعتمادً   ه،تحديد مستوى األداء التدريس ي للمعلمة داخل الفصل وخارج  هو:تقويم األداء التدريس ي  ضح مما سبق بأن  ويتم ممتعة للطلب.  تعل

  أثناء عملية التدريس.في كفاءتها، وعلى مقدرتها في توظيف مهاراتها وسلوكياتها 

( في إسهامها في تحديد نقاط القوة والضعف  784ص.  ، 2013)  خيري وآخرونتتجلى هذه األهمية كما يراها    :أهمية تقويم األداء التدريس ي للمعلم •

ولذلك فإن ارتقاء مستوى أداء املعلم   ؛ سهم في رفع كفاءة املعلم وتعزيزه واالرتقاء بهيُ  ه الذي بدور  ،قه من األهداف التعليميةلدى املعلم، ومدى ما حق  

 يلقي بظلله على مستوى الطالب. 

تطوير مهارة وكفاءة املعلم العلمية والتربوية، وزيادة خبراته في مجال التدريس من جانب، وتطوير األنشطة داخل    أهداف تقويم األداء التدريس ي: •

التخاذ إجراءات من شأنها تطوير العملية   ؛مسح الواقع التربوي والتعليميإلى  ويم  عملية التقوتسعى  (.  2006)سليمان،  ه من جانب آخرالفصل وخارج

   (.327 .، ص2006)محمود، ها التربوية وتحسين

 :(Standardsاملعايير ). 3.1.2

يتم على ضوئها تقويم الفرد ومدى تطبيقه للمهارات اللزمة لتنفيذ عمله   ، ( أن املعايير املهنية مرجع قياس2008)  يعدُّ مصطفىمفهوم املعايير املهنية:   •

  وفق تلك املعايير املهنية.

   أهمية املعايير املهنية: •
ُ
بوجه عام، حيث تعمل على تطوير كفايات املعلم   هتطوير التعليم وتحسينعلى  املعايير املهنية من أهم العوامل التي تساعد    عد  ت

 . مه الوظيفياملهنية وتقد  

ناقش سبب تدني مستوى  عندما أمر الرئيس األمريكي بعقد لجنة استشارية تُ   ،1983في عام    اظهرت فكرة املعايير املهنية فعليًّ نشأة املعايير املهنية:   •

وضع معايير مهنية تهدف إلى أن  :منها ،على نظام التعليم في أمريكا، وقد طرحت اللجنة عدة توصياتقت ظم التعليم التي تفو  التعليم مقارنة ببعض نُ 

   ،(. وبعد ذلك انتشرت هذه الفكرة 2007)أوشيا،،والتقويم   واإلبداعالتفكير    :مهاراتإلى  باإلضافة    ،جن قبل التخر  و قها املتعلميحق  
ُ
قت املعايير في ب  وط

   حول العالم. عدد من املؤسسات التعليمية

املعلم: • إعداد  برامج  في  الدولية  االعتماد  أشهر    NCATE( National Council for Accreditation of Teacher Education(  تعدُّ   معايير  من 

املؤسسة على ثلث مراحل   املعلمين، حيث تشتمل معايير  تهتم بإعداد  التي  األمريكية    تمجدُ   2010في عام  ، و)NCATE, 2008,P.3-5(املؤسسات 

 ؛  )TEAC (مع    )NCATE(مؤسسة  
 
   ه،فظهرت أشهر خمسة معايير تهتم بتحسين برامج املعلم وتطوير   ،ل مجلس اعتماد إعداد املعلمينلتشك

ُ
عرف التي ت

   ،بمعايير "كيب"
ُ
   تر و  التي ط

ُ
خمسة معايير أساسية   ( CAEP)وضعت مؤسسة كيب  و (.  2018  ،نياملشار إليه في العاني وآخر )  (CAEP)  2013في    تعتمدوا

 ، (283.ص ،2018فر في املعلم )العاني وآخرون، ا يجب أن تتو 

مجاالت رئيسة لتقويم األداء   ثلثدت د  وقد ُح  ،2017بل هيئة تقويم التعليم عام معايير صادرة من قِّ هناك   :اإلسالمية علوماملعايير املهنية ملعلم ال •

املعايير    تضم    ،التدريس ي املجاالت األساسية  مجموعة من  العامليةاشتملت على  املعايير  املعلم، وجاءت متوافقة مع  التعليم،    .إلعداد  )هيئة تقويم 

 . )القيم، املعرفة املهنية، املمارسة املهنية(املعلم قد اشتملت على املجاالت األساسية إلعداد  .معايير أداء املعلم ، (23ص. ،2018

 السابقة الدراسات . 2.2

الدراسة إلى التعرف على أداء معلمي التربية االسلمية باملرحلة الثانوية بدولة الکويت في ضوء معايير هدفت هذه    والتي  ( 2021العجمي ) دراسة   •

الثانوية في محا املرحلة  التربية اإلسلمية بمدارس  الدراسة معلمي  التحليلي، ومجتمع  الوصفي  املنهج  الدراسة  الشاملة، استخدمت  فظة  الجودة 

( مدرسة ثانوية للبنين وقد بلغ عدد معلمي التربية االسلمية 13( مدرسة ثانوية للبنات، )16( مدرسة ثانوية منهم )2)الفروانية وقد بلغ عدد املدارس  
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( وتم التوصل إلى أن 80( معلمة، وقد بلغت عينة الدراسة )153( معلًما، و )131( معلًما ومعلمة ، مقسمين على النحو التالي )284بهذه املدارس )  

التربية االسلمية بمدارس املرحلة الثانوية جاء بدرجة متوسطة، واوص ى البحث بوضع معايير لقياس األداء الوظيفي للمعلم ويمکن  ممارسة معلمي  

 .االستفادة من قائمة املعايير وبطاقة امللحظة

ت واملهارات التدريسية اللزمة من وجهة  إلى معرفة درجة امتلك معلمي التربية اإلسلمية الكفايا ( 2020آل محفوظ، الشملتي ) كما هدفت دراسة  •

السعودية.   العربية  باململكة  املدارس  التربويين وقادة  املشرفين  الدراسة على عينة من  أ نظر  الباحثان  بتعليم  قائًد   18جرى  ابتدائية  ا من مدارس 

ركين في الدراسة من خلل استخدام املنهج الوصفي.  مشرفين تربويين للتربية اإلسلمية. استخدما بطاقة امللحظة لتجميع إجابات املشت 10عسير و

التدريسية كانت مرتفعة وبمتوسط ) للكفايات  املعلمين  امتلك  البحث هي: درجة  لها  التي توصل  النتائج  ن متوسط محور توفر  أ (، و 4.32وأبرز 

لى عدم إ لى هذه النتائج توصلت الدراسة  إ ا بشكل عام. باإلضافة  الكفاءات التدريسية للبعد الثاني والثالث والرابع والخامس  والسادس كان مرتفعً 

 ات التدريسية وعلى كافة أبعاد األداة.يوجود فروق بين متوسطات درجات قادة املدارس واملشرفين حول درجة امتلك معلمي التربية اإلسلمية للكفا 

دراسة   • والشمري)كذلك  الدراسة  (2019عوض،  األ   والتي هدفت  تقويم  في ضوء  إلى  املتوسطة  باملرحلة  الشرعية  العلوم  ملعلمات  التدريس ي  داء 

تبع املنهج الوصفي املسحي، وتطبيق بطاقة امللحظة، والتي تكونت من
ُ
(  48) مواصفات معلمة املستقبل بمدينة الرياض، ولتحقيق هدف الدراسة ا

نة من) واملكو  الدراسة  العلوم  35مهارة، على مجموعة  وأظهرت ( معلمة من معلمات  الرياض،  بمدينة  الحكومية  املدارس  في  باملتوسطة  الشرعية 

لة،  النتائج أن مهارات األداء التدريس ي لدى معلمات العلوم الشرعية باملرحلة املتوسطة في ضوء مواصفات معلمة املستقبل قد جات بدرجة مقبو 

(، وجاءت مهارة 2.71ألولى بدرجة متوسطة،  وبمتوسط حسابي قدره)(، كما جاءت مهارة التخطيط للدرس في املرتبة ا 2.53وبمتوسط حسابي قدره)

وبمتوسط حسابي قدره) بدرجة مقبولة  الثانية  املرتبة  في  الدرس  بدرجة مقبولة، 2.57تنفيذ  الثالثة  املرتبة  في  الدرس  تقويم  مهارة  جاءت  (،كما 

ا لتطوير األداء التدريس ي ملعلمة العلوم الشرعية في املرحلة مقترًح ا  (، وفي ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة تصورً 2.31قدره )  وبمتوسط حسابي 

 املتوسطة في ضوء مواصفات معلمة املستقبل، باإلضافة إلى عدد من التوصيات.

)أما   • الجنهي  التربية   (2016دراسة  ملعلم  املهنية  املعايير  في ضوء  طيبة  جامعة  في  التربية  بكلية  املعلم  الطالب  أداء  عرُّف على  التَّ إلى  فقد هدفت 

بنى الباحث أداة عبارة عن بطاقة ملحظة لقائمة من املعايير املهنية للمعلم، اشتملت على ثلث مجاالت، وهي: )التخطيط، والتنفيذ،   و اإلسلمية. 

بية م(، واُتبع املنهج الوصفي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة وعينتها جميع الطلب املعلمين امللتحقين ببرنامج الدبلوم التربوي، تخصص تر والتقوي

مين على شعبتين، ثم اختار الباحث عينة عشوائية من طلب الشعبتين؛ بلغ عددهم )86إسلمية، وعددهم ) ن،  ( طالًبا20( طالًبا، مقس  ت وقد بي 

%(، ويليه املحور الثاني للمجال نفسه  84,13النتائج أن أعلى نسبة كانت للمجال األول )التخطيط( للمحور األول )التخطيط للتدريس(، ونسبته )

التنفيذ(  %(. وجاء في الترتيب األخير املجال الثاني )72,25%(، يلي ذلك املجال الثالث )التقويم(، ونسبته )78,89)التخطيط لألهداف(، ونسبته )

 %(. 60,17%(، وأقل نسبة للمحور الثالث، وبلغت )66بمحاوره األربعة، وكانت أعلى نسبة )

إلى التعرف على مستوى األداء التدريس ي ملعلمي العلوم باملرحلة االبتدائية في ضوء املعايير املهنية   (2016السالمات والشهري )بينما هدفت دراسة  •

تبع املنهج و للمعلم السعودي. 
ُ
نت عينة ا قة باإلجابة عن أسئلة الدراسة، كما تكو 

 
الوصفي، وتم استخدام بطاقة امللحظة أداة لجمع البيانات املتعل

أن مستوى األداء التدريس ي ملعلمي   :ومن أهم نتائج الدراسة( معلًما للعلوم بمدارس البنين في املرحلة االبتدائية بمدينة الطائف.  29الدراسة من )

ا على األداة الكلية، وكذلك على مجاالتها. العلوم باملرح
ً
 لة االبتدائية في ضوء املعايير املهنية للمعلم السعودي؛ كان متوسط

ق من مستوى األداء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسلمية في املرحلة الثانوية بدولة الكويت في ضوء   (2012دراسة السهلي )في حين أن   • سعت إلى التحق 

( مدرس أول من جميع املحافظات بدولة الكويت. ولتحقيق  82( مديًرا ومديرة، و)82ا منهم )ا ومعلمً ( مديرً 164معايير ضمان الجودة، من وجهة نظر )

 
ُ
أ الدراسة  )أهداف  نت من  تكو  اإلسلمية،  التربية  ملعلمي  التدريس ي  األداء  في  الجودة  تقيس معايير ضمان  أداة  ت  ثلث  49عد  ( فقرة، موز عة على 

املرحلة أن مستوى األداء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسلمية في  وقد أظهرت النتائج    مجال التقويم.-مجال التنفيذ  -مجاالت، وهي: مجال التخطيط

ألولى ية بدولة الكويت في ضوء معايير ضمان الجودة، من وجهة نظر املديرين، ومن وجهة نظر املدرسين األوائل؛ كان مرتفًعا. وجاء في الرتبة ا الثانو 

ا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مجال التخطيط مجال التخطيط، ثم يليه مجال التنفيذ، ثم مجال التقويم. وكشفت أيضً 

ري: جنس املدير والوظيفة.األ  ِّ
 داء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسلمية باملرحلة الثانوية في دولة الكويت، تعزى لـُمتغي 

سعت إلى اقتراح مجموعة من معايير الجودة الشاملة ألداء معلمي التربية اإلسلمية في املرحلة الثانوية، ومعرفة مدى   (2011)  دراسة  املالكي  وأجرى  •

ق هذه  ر مستوى معلمي التربية اإلسلمية. وقد استخدم املالكي   تحق  املعايير في أدائهم بالصف، مع مقترح لوضع معايير شاملة؛ من شأنها أن ُتطو 

ن البحث الوصفي، باستخدام بطاقة امللحظة لجمع البيانات من املشتركين في الدراسة. وكان من نتائج الدراسة أن املتوسط اإلجمالي في مجا
 
  ل تمك

(. وكانت نتائج 2.91(، بينما كان األداء ضعيًفا من ناحية التخطيط للدرس بدرجة )2.98معلمي التربية اإلسلمية كان بدرجة متوسطة، حيث بلغت )

 (. 2.30األداء التدريس ي بالنسبة ملجال التقويم واملشاركة الصفية للطلب ضعيفة؛ إذ بلغ متوسطها )

التدريس ي،   (2011دراسة عيس ى )  أما • األداء  املهنية لجودة  املعايير  الثانوية في ضوء  باملرحلة  التربية اإلسلمية  أداء معلمي  إلى تقويم  فقد سعت 

ر ُمقترح لبرنامج   تدريبي؛  ومعرفة الفروق في مستويات أدائهم وفًقا الختلف )سنوات الخبرة، ونصاب الحصص، وكثافة الطلب(؛ ومن ثم  تقديم تصو 
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قت على )لتعزيز جوا  ب 
ُ
ت قائمة باملعايير املهنية، وبطاقة ملحظة ط عد 

ُ
( معلًما. 30نب القوة، وعلج جوانب القصور، مستخدًما املنهج الوصفي. وقد أ

عزى للخبرة، أو 
ُ
افة لكثوأشارت نتائج الدراسة إلى وجود قصور وضعف في األداء بشكل عام، كما لم توجد فروق دالة بين مستويات أداء املعلمين ت

ص، وتخطيط التدريس؛ إال أنه ُوجدت فروق دالة في بقية املجاالت بالفصول األقل كثافة.  ن من مادة التخص 
 
 الفصل في مجالي: التمك

عرُّف على املهارات واملعايير اللزمة لدى معلمي القرآن الكريم، ونقاط القوة والضعف التي تحقق األ   (2001دراسة الدويش ) • هداف  التي هدفت إلى التَّ

الباحث بطاقة ملحظة   م  البحث. وقد صم  )ا  مستخدمً املرجوة لدى مجتمع  البحث على  جري 
ُ
أ الوصفي، كما  )88املنهج  ( مدارس  10( معلًما من 

ل إليها الباحث: قائمة اشتملت على ) ( كفاية من الكفايات ملعلمي القرآن الكريم، وضعف  66لتحفيظ القرآن الكريم. ومن أهم النتائج التي توص 

ق  %.44مستوى أداء املعلمين بشكل عام؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي لنسبة تحقق الكفايات   من الكفايات ضعيفة أو ضعيفة    % 65ودرجة تحق 

ا وتحققت عشر كفايات بدرجة ممتازة، وثلث بدرجة جيد جًد  ا وعشرين بدرجة  ر بدرجة ضعيفة، وأربعً ا، وعشر بدرجة متوسطة، وتسعة عشجدًّ

جًد  التعليمية. ضعيفة  الوسائل  في  واالبتكار  التدريس  طريقة  في  والتنويع  املعلمين،  بل  قِّ للدرس من  الجيد  التخطيط  في  املستوى  وكان ضعف  ا، 

 وأوص ى الباحث باالعتناء بتعيين معلمي القرآن الكريم، مع ضرورة التركيز على إتقان الكفايات. 

 :ليق على الدراسات السابقةالتع

:
ا

 . تستخدم بطاقة امللحظةو تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات،  أوال

ا )ثانيا الدويش  الحالية مع دراسات:  الدراسة  تتفق   عوض، والشمري (،  2016(، والجنهي )2012(، والسهلي )2011(، وعيس ى )2011(، واملالكي )2001: 

 .في أنها تناولت معلمي التربية اإلسلمية (2021العجمي ) ،(2020الشملتي )( 2019)

ا:
ا
ق من تطبيق املعايير عند املعلمين ثالث  .تتفق مع الدراسات السابقة، حيث كانت جميعها تهدف إلى تقويم الواقع التدريس ي، والتحق 

ا: يب في  بالتدر   أوصت الدراسات السابقة بالتأكيد على كليات التربية بتبني املعايير املهنية في برامج إعداد املعلمين ونشر ثقافة التقويم، واالهتمام  رابعا

 .أثناء الخدمة، خاصة للمعلمين الجدد

ا: اإل   خامسا التربية  املهنية ملعلم  املعايير  في ضوء  االبتدائي،  الخامس  الصف  التدريس ي ملعلمات  األداء  تناولت  الحالية في كونها  الدراسة  سلمية تختلف 

يم عن ُبعد، كما أفادت الدراسة الحالية من كل ما سبق من الدراسات في تحديد باملدينة املنورة، وتختلف العينة واملكان وبناء املعايير بما يتناسب مع التعل

 املعايير املهنية، وفي إجراءات الدراسة، واملعالجة اإلحصائية، وتفسير النتائج، والتوصيات.

 وإجراءاتها  الدراسة منهجية .3

 منهج الدراسة . 1.3

منهجية علمية يعتمد   :( إلى أن املنهج الوصفي التحليلي هو37، ص.2020)  ويشير يونس والعسولي،  التحليليالدراسة الحالية املنهج الوصفي  في  بع  اتُ 

ل عليها باستخدام أدوات البحث العلمي، ا من خلل البيانات التي يتحص  ا دقيًق يا موضوعً هتم بوصفها وصًف يعلى دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، و 

 ب ملثل هذه الدراسة للموضوع املطروح. هذا املنهج األنس ويعدُّ 

 الدراسة عينة  . 2.3

نت )  تكو  للدراسة من  التربية( معلمة  45العينة األساسية  االبتدائي  اإلسلمية  من معلمات  الخامس  املنورة   للصف  الدراسة ،  باملدينة  من مجتمع 

( كل  ( معلمة،  250البالغ عددهن  خترن بمعدل معلمة من 
ُ
ا العشوائية  مدرسة،  اختيار،  بالطريقة  تم  )( مشرفات  9)  حيث  بالطريقة ( مشرفة  31من 

رات    وتم   ،% من مجتمع الدراسة18بلغت نسبة العينة  و ا،  وقد تم اختيارهن عشوائيً   ( معلمات،5كل مشرفة )من    ،العشوائية  توزيع العينة وفًقا للُمتغي 

 عدد الدورات التدريبية(.  -عدد سنوات الخبرة  -الشخصية للمشاركات، وهي: )املؤهل العلمي

   مجتمع الدراسة . 3.3

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمات الصف الخامس االبتدائي   ( معلمة.250تخصص التربية اإلسلمية في املدينة املنورة، والبالغ عددهن )في يتكو 
 ويتميز مجتمع الدراسة بتماثل الخصائص لدى كافة أفراده، فهو مجتمع متجانس؛ لذلك كانت العينة العشوائية ممثلة ملجتمع الدراسة.  

 أداة الدراسة . 4.3

تضمنت مجموعة من   )بطاقة ملحظة(  وهي عبارة عن  الدراسة،  أداة  بتصميم  الباحثة  قامت  الدراسة  أغراض  األداء لتحقيق  لتقويم  املحاور؛ 

دب التربوي والبحوث  التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، وقد تم بنائها من خلل االطلع على األ 

املعايير املهنية مما يمكن ملحظته وتقييم أداء املعلمات   والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، كما ُروعي عند بناء القائمة وتصميمها أن تكون 

القائمة ثلث مجاالت رئيسية وهي )التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(، بلغت   على ضوئها، وقد تضمنت هذه  األولية لألداة، والتي  الصورة  االنتهاء من  تم 
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حيث تم التعديل بناًء على ما رأه املحكمين، ومن ثم بدأ تطبيق    ،عرضها على املحكمينا، تندرج تحت ثلث محاور رئيسية، ومن ثم  مؤشرً   (41)  مؤشراتها

   .األداة 

 صدق وثبات بطاقة املالحظة  . 5.3

 
ا

 تم التأكد من صدق بطاقة امللحظة من خلل الطرق اآلتية: :  : صدق بطاقة املالحظةأوال

 ( Referee Validity) : صدق املحكمين  •

املناهج وطرق  ُعرضت بطاقة   امللحظة في صورتها األولية على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص؛ من أساتذة جامعة طيبة في قسم 

ال تخصص  في  والدكتوراه  املاجستير  حملة  من  التربويات  املشرفات  على  ُعرضت  كما  اإلسلمية،  الجامعة  من  العربية  اللغة  وأساتذة  تربية  التدريس، 

بلغ عددهم )اإلسلمية وا  العربية. حيث  العلمية    ؛ ( محكمين9للغة  اللغوية والدقة  السلمة  آرائهم حول مدى  بهدف االستفادة من خبراتهم، واستطلع 

له، وإضافة أو حذف أو تعديل ما ير 
 
ا، ونه مناسبً ملؤشرات البطاقة، ومدى صلحيتها ومناسبتها ألهداف الدراسة، ومدى انتماء كل مؤشر للمجال الذي يمث

مين؛ حيث كان العدد الكلي للمؤشرات )
 
وبعد عرضها على املحكمين تم حذف املكرر وغير املناسب، كما تم   .ا ( مؤشرً 41وتم التعديل بناًء على آراء املحك

ل التنفيذ، باإلضافة إلى بعض إضافة محور االلتزام باللغة العربية الفصحى، ومحور معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية في مجا

التخطيط والتنفيذ فأصبح لدينا ) الجدول  ( مؤشرً 56املؤشرات في مجالي  امللحظة وهي موضحة في  النهائية لبطاقة  الصورة  الحُصول على  ا، وبذلك تم 

 التالي: 

 (: محتويات بطاقة املالحظة قبل وبعد التعديل 1جدول )
املؤشرات في الصورة  عدد  أبعاد البطاقة  مجاالت البطاقة 

 األولية 

عدد املؤشرات في الصورة  

 النهائية

 11 8 املجال األول: التخطيط 

الثاني:  املجال 

 التنفيذ

 8 8 البعد األول: التمكن من املادة العلمية

 - 5 البعد الثاني: الصفات الشخصية

 5 - البعد الثالث: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى

ـــاعي والتحفيز   ــ االجتمـ ـــل  ــ ـــاعـ ــ ـــدرة على التفـ ــ ـــايير القـ ــ ـــد الرابع: معـ ــ البعـ

 االيجابي

12 14 

ــــدريس   تـ ــــة في  ــــديثـ ــــات الحـ ــــاهـ ــــايير تطبيق االتجـ ــــامس: معـ ــــد الخـ البعـ

 التربية اإلسلمية

- 7 

 11 8 املجال الثالث: التقويم

 56 41 مجموع املؤشرات  

 (: Internal Consistency Validity) صدق االتساق الداخلي  •

ستخدمت بطاقة امللحظة في ملحظة األداء التدريس ي لعدد )
ُ
ستخدم ُمعامل ارتباط  20ا

ُ
( معلمة من معلمات العلوم اإلسلمية باملدينة املنورة، وا

ارتباط   لها، ثم في حساب مدى 
 
تمث التي  الفرعية  باألبعاد  املؤشرات  ارتباط  الكلية لبطاقة "بيرسون" في حساب مدى  بالدرجة  الفرعية واملجاالت  األبعاد 

 امللحظة، وجاءت النتائج كما يلي: 

 (: نتائج صدق االتساق الداخلي ملؤشرات املجال األول: "التخطيط" 2جدول )

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

1 0.648** 4 0.926** 7 0.671** 10 0.766** 

2 0.608** 5 0.814** 8 0.569** 11 0.711** 

3 0.784** 6 0.686** 9 0.861** - - 

 (.0.05(، * دال عند مستوى )0.01** دال عند مستوى )

(، وكانت  0.861  -0.569بالدرجة الكلية للمجال؛ تراوحت ما بين )( أن معاملت ارتباط مؤشرات املجال األول: "التخطيط"  2يتضح من الجدول )

ا عند مستوى الداللة ) ع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي. 0.01جميع هذه القيم دالة إحصائيًّ  (؛ مما يؤكد أن جميع مؤشرات املجال األول تتمت 
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 الثاني: "التنفيذ"(: نتائج صدق االتساق الداخلي ملؤشرات املجال 3جدول )

ن من  
 
الُبعد األول: التمك

 املادة العلمية 

الُبعد الثاني: االلتزام  

باستخدام اللغة العربية 

 الفصحى 

الُبعد الثالث: معايير القدرة على التفاعل االجتماعي  

 والتحفيز اإليجابي

الرابع: معايير تطبيق 

االتجاهات الحديثة في  

 تدريس التربية اإلسالمية 

رقم  

 املؤشر 

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املؤشر 

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املؤشر 

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املؤشر 

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املؤشر 

معامل  

 االرتباط 

1 0.822** 1 0.774** 1 0.590** 9 0.714** 1 0.821** 

2 0.729** 2 0.845** 2 0.781** 10 0.648** 2 0.584** 

3 0.692** 3 0.671** 3 0.718** 11 0.705** 3 0.652** 

4 0.697** 4 0.819** 4 0.660** 12 0.548  * 4 0.801** 

5 0.788** 5 0.792** 5 0.908** 13 0.559* 5 0.732** 

6 0.772** - - 6 0.822** 14 0.755** 6 0.713** 

7 0.745** - - 7 0.675** - - 7 0.649** 

8 0.788** - - 8 0.739** - - - - 

 (.0.05(، * دال عند مستوى )0.01دال عند مستوى )** 

ن من الجدول ) نها املجال؛ تراوحت ما بين )3ويتبي  (، وكانت جميع 0.098  -0.548( أن معاملت ارتباط فقرات املؤشرات باألبعاد الفرعية التي تضم 

ا عند مستويي الداللة ) ع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي. (؛ مما يؤكد أن 0.05( و)0.01هذه القيم دالة إحصائيًّ  جميع مؤشرات املجال الثاني تتمت 

 (: نتائج صدق االتساق الداخلي ملؤشرات املجال الثالث: "التقويم" 4جدول )

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

معامل   رقم املؤشر 

 االرتباط 

1 0.760** 4 0.778** 7 0.754** 10 0.749** 

2 0.570** 5 0.558* 8 0.608** 11 0.897** 

3 0.634** 6 0.752** 9 0.846** - - 

 (.0.05(، * دال عند مستوى )0.01** دال عند مستوى )

( الجدول  للمجال؛  4يتضح من  الكلية  بالدرجة  "التقويم"  الثالث:  املجال  ارتباط مؤشرات  أن معاملت  بين )(  (، وكانت  0.897  -0.558تراوحت ما 

ا عند مستويي الداللة ) ع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي. 0.05( و)0.01جميع هذه القيم دالة إحصائيًّ  (؛ مما يؤكد أن جميع مؤشرات املجال الثالث تتمت 

 ( 20(: نتائج صدق االتساق الداخلي ألبعاد ومجاالت بطاقة املالحظة )ن=  5جدول )

معامل ارتباط الُبعد   أبعاد البطاقة  مجاالت البطاقة 

 باملجال

معامل االرتباط بالدرجة  

 الكلية للبطاقة 

 ** 0.842 املجال األول: التخطيط 

املجال الثاني: 

 التنفيذ

 ** 0.936 ** 0.914 العلمية الُبعد األول: التمكن من املادة 

 *  0.546 ** 0.633 الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى 

 ** 0.922 ** 0.961 الُبعد الثالث: معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي 

تدريس   في  الحديثة  االتجاهات  تطبيق  معايير  الرابع:  التربية  الُبعد 

 اإلسلمية 

0.663 ** 0.518 ** 

 ** 0.937 الدرجة الكلية للمجال الثاني: التنفيذ 

 ** 0.858 املجال الثالث: التقويم 

 (.0.05(، * دال عند مستوى )0.01** دال عند مستوى )

ن الجدول )  ( النتائج اآلتية:5يتبي 

(، وتراوحت معاملت ارتباطها بالدرجة الكلية  0.961 -0.633ة؛ تراوحت ما بين )ي بدرجته الكلمعاملت ارتباط األبعاد الفرعية للمجال الثاني   •

ا عند مستويي الداللة )0.936 -0.546لبطاقة امللحظة ما بين ) (؛ وهذا يؤكد أن جميع 0.05( و)0.01(، وكانت جميع هذه القيم دالة إحصائيًّ

ع بدرج  ة كبيرة من الصدق الداخلي. األبعاد الفرعية لبطاقة امللحظة تتمت 

ا  0.858(، و)0.937(، و)0.842بلغت معاملت ارتباط مجاالت البطاقة بدرجتها الكلية على الترتيب: ) • (، وكانت جميع هذه القيم دالة إحصائيًّ

ع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي0.01عند مستوى الداللة )  . (؛ وهو ما يؤكد على أن مجاالت بطاقة امللحظة تتمت 

ا: ثبات بطاقة املالحظة:   ثانيا

 تم التأكد من ثبات بطاقة امللحظة من خلل الطرق اآلتية:

 : (Alpha Cronbach's) ألفا كرونباخ معامل الثبات ب .1

ستخدم معامل "ألفا كرونباخ" )
ُ
ببرنامج الحزمة اإلحصائية  ( لحساب ثبات أبعاد بطاقة امللحظة ومجاالتها ودرجتها الكلية، وتم ذلك باالستعانة  αا

ن الجدول التالي:SPSSللعلوم االجتماعية )  ( للبيانات التي ُجمعت من العينة االستطلعية، وجاءت النتائج كما يبي 
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 ( 20(: نتائج ثبات بطاقة املالحظة بمعامل ألفا كرونباخ )ن= 6جدول )

 معامل الثبات  عدد املؤشرات  أبعاد البطاقة  مجاالت البطاقة 

 0.908 11 املجال األول: التخطيط 

املجال الثاني: 

 التنفيذ

 0.889 8 الُبعد األول: التمكن من املادة العلمية. 

 0.841 5 الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى. 

 0.916 14 الُبعد الثالث: معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي. 

 0.832 7 الُبعد الرابع: معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية. 

 0.947 34 الدرجة الكلية للمجال الثاني 

 0.896 11 املجال الثالث: التقويم 

 0.964 56 الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة 

 ( النتائج اآلتية:6يتضح من الجدول )

ع  0.916 - 0.832األبعاد الفرعية لبطاقة امللحظة ما بين )تراوحت معاملت ثبات  • (، وتؤكد هذه القيم أن األبعاد الفرعية لبطاقة امللحظة تتمت 

 بدرجة مرتفعة من الثبات.

ع (، وتؤكد هذه القيم أن مجاالت بطاقة املل 0.896(، و)0.947(، و)0.908بلغت معاملت ثبات مجاالت بطاقة امللحظة على الترتيب: ) • حظة تتمت 

 بدرجة مرتفعة من الثبات.

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.0.964بلغت معامل الثبات العام لبطاقة امللحظة ) •  (، وتؤكد هذه القيمة أن بطاقة امللحظة ككل تتمت 

 (: (Split-Half Methodالثبات بطريقة التجزئة النصفية   .2

ستخدم معامل ارتباط "بيرسون" )تمت تجزئة مؤشرات بطاقة امللحظة إلى نصفين:  
ُ
 Pearson'sاملؤشرات الفردية في مقابل املؤشرات الزوجية، وا

coefficient  االرتباط حساب  في  النصفين(  )بين  وبراون"  "سبيرمان  بمعادلة  الطول  تصحيح  وجرى   ،Spearman-Brown  "جتمان" وبمعادلة   ،)

(Guttmann ،) :وجاءت النتائج كما يوضح الجدول التالي 

 ( 20(: نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة التجزئة النصفية )ن= 7جدول )

مجاالت  

 البطاقة 

 معامل الثبات  معامل االرتباط  أبعاد البطاقة 

 جتمان سبيرمان وبراون 

 0.841 0.847 0.734 املجال األول: التخطيط 

املجال الثاني: 

 التنفيذ

ن من املادة 
ُّ
 0.861 0.861 0.757 العلمية. الُبعد األول: التمك

 0.852 0.872 0.767 الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى. 

والتحفيز   االجتماعي  التفاعل  على  القدرة  معايير  الثالث:  الُبعد 

 اإليجابي.

0.888 0.941 0.941 

التربية  الُبعد الرابع: معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس  

 اإلسلمية. 

0.788 0.883 0.869 

 0.886 0.887 0.796 الدرجة الكلية للمجال الثاني.

 0.940 0.944 0.893 املجال الثالث: التقويم 

 0915 0.918 0.848 الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة 

ن من الجدول )  ( النتائج اآلتية: 7يتبي 

بطاقة   • أبعاد  ثبات  معاملت  )تراوحت  بين  وبراون"  "سبيرمان  بمعادلة  )0.941  -0.861امللحظة  بين  "جتمان"  بمعادلة  وتراوحت   ،)0.852 -  

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.0.941  (، وتؤكد هذه القيم أن أبعاد بطاقة امللحظة تتمت 

بين ) • امللحظة بمعادلة "سبيرمان وبراون"  ثبات مجاالت بطاقة  بين )0.944  -0.847تراوحت معاملت    - 0.841(، وتراوحت بمعادلة "جتمان" 

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.0.940  (، وتؤكد هذه القيم أن مجاالت بطاقة امللحظة تتمت 

الثبات العام للبطاقة بمعادلة "سبيرمان وبراون" ) • (، وهى قيم تؤكد أن بطاقة امللحظة  0.915(، وبلغ في معادلة "جتمان" )0.918بلغ معامل 

 ع بدرجة مرتفعة من الثبات. تتمت  

الحظين .3
ُ
 (: Observers' agreement)  الثبات بطريقة اتفاق امل

( معلمات للعلوم اإلسلمية، ومن املشارِّكات في العينة االستطلعية، وسجلت  10اشتركت الباحثة مع زميلة لها في ُملحظة األداء التدريس ي لدى عدد )

ستخدمت معادلة كوبر )كل منهن ُملحظاتها في ضوء 
ُ
، وذلك وفق املعادلةCooperمؤشرات بطاقة امللحظة، وا   (؛ لحساب نسب االتفاق بين الـُملحظتينِّ

 (: 288ص. ،2007،اآلتية )الوكيل واملفتي

 ثبات الـُمالحظتين = 
 عدد مرات االتفاق 

X 100 
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق 
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 يبين الجدول التالي: وجاءت النتائج كما 

 ( 10(: نتائج ثبات بطاقة املالحظة بطريقة اتفاق الـُمالحظين )ن= 8جدول )

مجاالت  

 البطاقة 

عدد   أبعاد البطاقة 

 املؤشرات 

عدد مرات  

 االتفاق 

عدد مرات عدم  

 االتفاق 

 نسبة االتفاق 

 %  96.4 4 106 11 املجال األول: التخطيط 

املجال الثاني: 

 التنفيذ

ن من املادة العلمية.
ُّ
 %  97.5 2 78 8 الُبعد األول: التمك

 %  96.0 2 48 5 الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى. 

االجتماعي   التفاعل  على  القدرة  معايير  الثالث:  الُبعد 

 والتحفيز اإليجابي.

14 132 8 94.3  % 

االتجاهات الحديثة في تدريس  الُبعد الرابع: معايير تطبيق  

 التربية اإلسلمية. 

7 67 3 95.7  % 

 %  95.6 15 325 34 الدرجة الكلية للمجال الثاني.

 %  94.5 6 104 11 املجال الثالث: التقويم 

 % 95.5 25 535 56 الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة 

 ( النتائج اآلتية: 8يتبين من الجدول )

%(، وتؤكد هذه القيم أن األبعاد الفرعية  97.5  -%94.3االتفاق بين الـُملحظتينِّ على األبعاد الفرعية لبطاقة امللحظة ما بين )تراوحت نسب   •

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.  لبطاقة امللحظة تتمت 

%(، وتؤكد هذه القيم أن مجاالت  94.5(، و)%95.6%(، و)96.4بلغت نسب االتفاق بين الـُملحظتين على مجاالت بطاقة امللحظة على الترتيب: ) •

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.  بطاقة امللحظة تتمت 

ع بدرجة مرتفعة من الثبات.95.5بلغ معامل االتفاق العام بين الـُملحظتين على البطاقة ) •  %(، وتؤكد هذه القيمة أن بطاقة امللحظة ككل تتمت 

 معيار الحكم على مستوى األداء التدريس ي:  

ستخدم
ُ
ا، والدرجة )5)ليكرت الخماس ي(؛ لتحديد مستوى األداء التدريس ي للمعلمات، بحيث تعطى الدرجة )  مقياس ا ( لألداء  4( لألداء بدرجة عالية جدًّ

ا، وقد 1( لألداء بدرجة ضعيفة، والدرجة )2( لألداء بدرجة متوسطة، والدرجة )3بدرجة عالية، والدرجة ) عتمد على املحك التالي   ( لألداء بدرجة ضعيفة جدًّ
ُ
ا

   عند تفسير قيم املتوسطات الحسابية في جداول النتائج: 

 (: املحك املعتمد في الدراسة 9جدول )

 مستوى األداء  املتوسط الحسابي م 

ا  1.790 -1من  1  ضعيف جدًّ
 ضعيف  2.590 -1.80أكبر من  2
 متوسط  3.39 -2.60أكبر من  3

 عال 4.19 -3.40أكبر من  4
ا عال  5 -4.20أكبر من  5  جدًّ

 تطبيق األداة:  . 6.3

الصورة   إلى   الوصول  وبعد ،وهي عبارة عن قائمة باملعايير املهنية ملعلمة الدراسات اإلسلمية ،)بطاقة امللحظة( بعد التحقق من صدق وثبات األداة 

لمة من معلمات الدراسات اإلسلمية للصف الخامس مع  ( 45)تطبيق األداة على العينة املكونة من  ، تم  (1كما هو موضح في الجدول رقم )لها  النهائية  

الثاني لعام  االبتدائي، في   الدراس ي  الباحثةحيث  هـ    19/8/1442إلى    2/7/1442الفترة من  هـ  1442الفصل  الزميلت من   قامت  بأربع من  مع االستعانة 

الدراسات اإلسلمية،   املعلمات  بز مشرفات  أدائهن  وملحظ  ،عن طريق منصة مدرستي( زيارات لكل معلمة،  4بواقع )يارة  الحصةة  ، ومدى تحقق أثناء 

 املؤشرات في بطاقة امللحظة. 

 اإلحصائية: ب األسالي . 7.3

 :في إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية )SPSSv25 (اإلحصائية للعلوم االجتماعيةتمت االستعانة ببرنامج الحزمة 

ة  التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية؛ لوصف مستوى األداء التدريس ي للمعلمات في ضوء مؤشرات بطاق •

 .امللحظة

ر ؛  ) "Mann Whitney U test(اختبار "مان ويتني • ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
عر ف على داللة الفروق بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، التي ت للت 

 .)املؤهل العلمي(

ر ) "Wallis test-Kruskal(اختبار "كروسكال واليز • ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
عر ف على داللة الفروق بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، التي ت ؛ للت 

 .خبرة()سنوات ال
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ر  ) "One Way ANOVA(اختبار "تحليل التباين األحادي  • ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
عر ف على داللة الفروق بين متوسطات تقييمات املشرفات التربويات، التي ت ؛ للت 

 .)الدورات التدريبية(

 ."ء اختبار "تحليل التباين األحادي ؛ لتحديد مصدر الفروق الدالة بعد إجرا  Scheffe Post Hoc Test((اختبار "شيفيه" للمقارنات البعدية •

ق من صدق بطاقة امللحظة بطريقة االتساق الداخلي) "Pearson's coefficient(معامل ارتباط "بيرسون  •  .؛ للتحق 

 .؛ للتأكد من ثبات بطاقة امللحظة) "Alpha Cronbach's(معامل "ألفا كرونباخ •

 امللحظة بطريقة اتفاق امللحظين.(؛ لحساب ثبات بطاقة Cooperمعادلة كوبر ) •

 عرض نتائج الدراسة   .4

األول على:    ينص    نتائج التساؤل األول:   . 1.4 في ضوء املعايير املهنية ملعلم التساؤل  "ما مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي 

 التربية اإلسالمية في مجال التخطيط؟". 

التساؤل   ُح ولإلجابة عن  املئوية  ،التكرارات  تسباألول،  املجال    ،واملتوسطات  ،والنسب  التربويات على  املشرفات  لتقييمات  املعيارية  واالنحرافات 

 
 
األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية األول من بطاقة امللحظة، واملتعل ق بتحديد مستوى 

 .(10مجال التخطيط، وجاءت النتائج على النحو اآلتي كما يظهر الجدول )ب

ة في مجال  (: النتائج املتعلقة بتحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمي10جدول )

 ( 45التخطيط )ن= 

 املؤشرات  م 

ب 
س
الن

 و
ت
ا ار
كر

الت
 

 درجة املمارسة 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو

امل
ي   ر

عيا
امل
ف 

را
نح

اال
 

اء 
ألد

ى ا
تو

س
م

 

ب
رتي

الت
 

عالية 

ا   جدًّ

ضعيفة   ضعيفة  متوسطة  عالية

ا   جدًّ

الفصل   1 ملتطلبات  موافقة  خطة  تضع 

 الدراس ي. 

عالٍّ  0.58 4.62 0 0 2 13 30 ت 

ا   جدًّ

2 

 % 66.7 28.9 4.4 0.0 0.0 

عالٍّ  0.62 4.56 0 0 3 14 28 ت  تضع خطة لتنفيذ الدرس. 2

ا   جدًّ

3 

 % 62.2 31.1 6.7 0.0 0.0 

 10 متوسط  1.04 3.00 0 17 18 3 7 ت  تستخدم خطة مرنة قابلة للتطوير.  3

 % 15.6 6.7 40.0 37.8 0.0 

واالستراتيجيات   4 األساليب  تختار 

التربية   مواد  لتدريس  املناسبة 

 اإلسلمية. 

 6 عالٍّ  0.69 3.73 0 0 18 21 6 ت 

 % 13.3 46.7 40.0 0.0 0.0 

الوسائل   5 املناسبة  تحدد  التعليمية 

 للدرس.

 7 عالٍّ  0.82 3.71 0 1 20 15 9 ت 

 % 20.0 33.3 44.4 2.2 0.0 

لتنفيذ   6 الزمني  التوزيع  مناسبة  تراعي 

 الدرس.

عالٍّ  0.85 4.22 0 0 12 11 22 ت 

ا   جدًّ

4 

 % 48.9 24.4 26.7 0.0 0.0 

أهداف   7 لجميع  شاملة  ا 
ً
أهداف تحدد 

 التربية اإلسلمية. التعلم ملواد 

 8 متوسط  0.66 3.20 0 2 36 3 4 ت 

 % 8.9 6.7 80.0 4.4 0.0 

محتوى   8 من  السلوكية  األهداف  تشتق 

 الدرس.

عالٍّ  0.60 4.69 0 0 3 8 34 ت 

ا   جدًّ

1 

 % 75.6 17.8 6.7 0.0 0.0 

بالشمول   9 تتسم  سلوكية  ا 
ً
أهداف تضع 

التعلم   جوانب    - )املعرفيةلجميع 

 الوجدانية(.   -املهارية

 5 عالٍّ  0.67 3.96 0 0 11 25 9 ت 

 % 20.0 55.6 24.4 0.0 0.0 

مواد   10 بين  التكامل  تحقق  ا 
ً
أهداف تضع 

 التربية اإلسلمية. 

 9 متوسط  0.65 3.07 0 5 35 2 3 ت 

 % 6.7 4.4 77.8 11.1 0.0 

تنمية   11 تراعي  تعليمية  ا 
ً
أهداف تضع 

 التفكير الناقد. 

 11 متوسط  0.66 2.71 0 17 25 2 1 ت 

 % 2.2 4.4 55.6 37.8 0.0 

 مستوى عال   0.71 3.77 املتوسط الحسابي العام للمجال األول 

على أن األداء التدريس ي ملعلمات الصف   (، وهي قيمة تدل  3.77بلغ )  ؛( أن املتوسط الحسابي العام للمجال األول: "التخطيط"10من الجدول )  تبيني

جاء بمستوى عالٍّ في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة    ؛الخامس االبتدائي في مجال التخطيط

 املنورة. 
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األد التربويات حول تحديد مستوى  املشرفات  املعايير  وقد تراوحت متوسطات تقييمات  االبتدائي في ضوء  الخامس  الصف  التدريس ي ملعلمات  اء 

(: "تشتق األهداف السلوكية من محتوى الدرس" في 8حيث جاءت الفقرة رقم )  ،(4.69-2.71ما بين ) ؛في مجال التخطيط ،املهنية ملعلم التربية اإلسلمية

ا   ، (4.69بمتوسط حسابي )  ،املرتبة األولى  1(، تلتها الفقرة رقم )وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ
 
  ، بات الفصل الدراس ي" في املرتبة الثانية (: "تضع خطة موافقة ملتطل

( ا(  ،(4.62بمتوسط حسابي  أداء )عالٍّ جدًّ الفقرة رقم )و   .وبمستوى  الثالثة 2تلتها  املرتبة  الدرس" في  لتنفيذ  )  ،(: "تضع خطة   ،(4.56بمتوسط حسابي 

ا(.  عالوبمستوى أداء )  جدًّ

 10الفقرة رقم )وأتت  
ً
وبمستوى أداء  ،(3.07بمتوسط حسابي بلغ )  ،ق التكامل بين مواد التربية اإلسلمية" في املرتبة التاسعةا تحق  (: "تضع أهداف

توسط(، في  وبمستوى أداء )م ،(3.00بمتوسط حسابي بلغ )  ،(: "تستخدم خطة مرنة قابلة للتطوير" في املرتبة العاشرة 3تلتها الفقرة رقم )ثم    .)متوسط(

 11حين جاءت الفقرة رقم )
ً
وبمستوى   ، (2.71بمتوسط حسابي بلغ )  ،واألخيرة   ة ا تعليمية تراعي تنمية التفكير الناقد" في املرتبة الحادية عشر (: "تضع أهداف

   أداء )متوسط(، وذلك من وجهة نظر املشرفات التربويات.

في نجاح عملية التدريس؛ حيث التدريس عملية منظمة وليست عشوائية، كذلك اتيحت   وقد يعزى ذلك إلى إدراك املعلمات بأهمية مهارة التخطيط

التر  املعلمات حيث تم تقليص حصص  التعليم عن بعد، وانخفاض نصاب  التدريبية في ظل  بالدورات  االلتحاق  املعلمين واملعلمات  بية الفرصة لجميع 

، وهذا يدل على إدراك (4.69بمتوسط حسابي )  ،سلوكية من محتوى الدرس" في املرتبة األولى(: "تشتق األهداف ال8رقم )اإلسلمية.  وقد جاءت الفقرة  

 "(:  11رقم )  املعلمات أن األهداف التي ينبغي تحقيقها يجب أن تشتق من املحتوى فيقمن بتحليل محتوى الدرس، بينما جاءت الفقرة 
ً
ا تعليمية  تضع أهداف

مما يدل على أن بعض املعلمات    وبمستوى أداء )متوسط(،  ، (2.71بمتوسط حسابي بلغ )  واألخيرة   ة املرتبة الحادية عشر تراعي تنمية التفكير الناقد" في  

وقد اتفقت   ة.يعتمدن على الطريقة التقليدية، حيث ترى أن دورها إعطاء الطالبة املعرفة فقط، وال تدرك أهمية تنمية مهارات الطالبة العقلية والفكري

 
ً

( حيث بينت النتائج أن أعلى نسبة كانت ملجال 2016)( حيث جاء مجال التخطيط في املرتبة األولى، وكذلك دراسة الجنهي  2012)من السهلي    مع دراسة كل

 
ً
 ( حيث ضعف في مستوى األداء في التخطيط. 2011(، واملالكي)2011)من الدويشالتخطيط، واختلفت مع دراسة كل

ينص التساؤل الثاني على: "ما مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم    الثاني:نتائج التساؤل    . 2.4

 التربية اإلسالمية في مجال التنفيذ؟" 

الثاني،  التساؤل  الثاني    حسبت  ولإلجابة عن  املجال  التربويات على  املشرفات  لتقييمات  الكلي  املتوسط  امللحظةالباحثة  بطاقة   مُ ـوال  ،من 
 
ق تعل

مجال التنفيذ، باالعتماد على قيم  ببتحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية  

ا في ضوء قيم متوسطاتها، وجاءت النتائج اإلجمالية كما يعرض هذه األبعاد تنازليًّ   تب ت  نها املجال، كما رُ املتوسطات الحسابية لألبعاد الفرعية التي تضم  

 الجدول اآلتي: 

قة بتحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم الترب(: 11جدول ) ِّ
 
  ية اإلسالمية في مجال التنفيذالنتائج اإلجمالية الـُمتعل

 ( 45)ن= 

عدد   األبعاد الفرعية 

 املؤشرات 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 األداء 

 الرتبة

ن من املادة العلمية. 
ُّ
 1 عالٍّ  0.71 3.89 8 الُبعد األول: التمك

 3 متوسط  0.74 3.32 5 الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى. 

 2 عالٍّ  0.74 3.56 14 معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي. الُبعد الثالث: 

 4 متوسط  0.64 3.10 7 الرابع: معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية. الُبعد  

 مستوى عالٍّ  0.71 3.47 34 املتوسط الحسابي العام للمجال الثاني

)ن  يتبي   الجدول  الثاني11من  للمجال  العام  الحسابي  املتوسط  أن  )  ؛(  الخامس   يوه  ،(3.47بلغ  الصف  ملعلمات  التدريس ي  األداء  أن  تؤكد  قيمة 

ويفسر   املنورة.  جاء بمستوى عالٍّ في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة  ؛االبتدائي في مجال التنفيذ

 حصوله على مستوى أداء عال.
ً
  ذلك بارتباطه بالتخطيط وهو ما ذكرنا سابقا

الثاني أبعاد املجال  بين  األولى  املرتبة  العلمية"  املادة  ن من 
ُّ
"التمك األول:  الُبعد  احتل  أداء عالٍّ   ،(3.89بمتوسط حسابي )،  وقد  ويمكن    .وبمستوى 

 إلى
ً
الخبرة؛ حيث بلغت   إرجاع السبب في هذه النتيجة إلى وعي املعلمات بأهمية االملام باملادة العلمية؛ حتى تتمكن من ايصالها للطالبات، وقد يعزى أيضا

بمتوسط    ،مترابط" في املرتبة األولى(: "تعرض املادة العلمية في تسلسل منطقي  3جاءت الفقرة رقم )%. و 66.7نسبة معلمات العينة من ذوات الخبرة العالية  

ا(،    ، (4.38حسابي ) ويعزى ذلك إلى إدراك املعلمة بأهمية التسلسل املنطقي واالنتقال التدريجي من أجل تحقيق تكامل وترابط وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

ملحتوى اللفظي إلى صور وأشكال تخطيطية ورسوم بيانية" في (: "تترجم ا 8الفقرة رقم )املعلومات؛ مما يسهل على الطالبة فهمها واستيعابها. بينما أخذت  

وهذا يدل على أن بعض املعلمات يعتمدن على األساليب التقليدية، ومراعاة   وبمستوى أداء )متوسط(،   ، (3.22بمتوسط حسابي بلغ )  ،الثامنة واألخيرة 

في حين حاز الُبعد الثالث: "معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز ،  هذا املؤشر يكسب الطالبة املعرفة، بطريقة بسيطة تكون أكثر فعالية وكفاءة 

الثانيةاإليجابي املرتبة  أداء عالٍّ   ، (3.56بمتوسط حسابي )  ،" على  األولى على درجة عالية جًد وبمستوى  الثلث  املؤشرات  ا، حيث جاءت  . فقد حصلت 
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ا(  ،(4.64بمتوسط حسابي ) ،األولى "تشرح بصوت واضح ومسموع" في املرتبة (1الفقرة رقم ) وهو ما يفسر إدراك املعلمة بأهمية  وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

 رقمأن يكون شرحها واضح وصوتها مسموع؛ حيث يساعد الطالبات على الفهم، والذي هو من القواعد األساسية للتدريس الناجح. بينم جاءت الفقرة  

(12 
 
ا (: "توف الذاتي وتعليم  التعلم  الرابعة عشر ر فرص  املرتبة  للطالبات" في  بلغ )،  واألخيرة ة  ألقران  أداء )ضعيف(  ، (2.53بمتوسط حسابي  ،  وبمستوى 

إعطاء الطالبة للمعارف خاصة مع   ويمكن تفسير ذلك بضيق الوقت في التعليم عن بعد، حيث يحتاج إلى وقت وجهد وكفاءة، وقد ترى املعلمة أهمية 

 ضيق وقت الحصة الدراسية. 

جاءت   . حيثوبمستوى أداء متوسط  ،(3.32بمتوسط حسابي )  ،" على املرتبة الثالثةوحصل الُبعد الثاني: "االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى

في حين جاءت الفقرة   . وبمستوى أداء )متوسط(  ،(3.27بمتوسط حسابي )  ،(: "تستخدم اللغة الفصحى في إدارة الصف" في املرتبة الرابعة 2الفقرة رقم )

وربما يعزى ذلك إلى وبمستوى أداء )ضعيف(،  ،(2.22بمتوسط حسابي ) ،واألخيرة  ع الطالبات على استخدام الفصحى" في املرتبة الخامسة(: "تشج  4رقم )

أيضً  يفسر  كما  العامية،  للهجة  الطالبات  فهم  سهولة  الخاطئ  املعلمات  وأهمية  اعتقاد  الرفيعة  الفصحى  العربية  اللغة  بمكانة  املعلمات  وعي  بعدم  ا 

التعليم اللغة  استخدامها وتشجيع الطالبات عليها، فهي لغة عظيمة تتجلى عظمتها في أنها لغة القرآن الكريم، وهي لغة الشرع والعلم، وقد اعتمدت وزارة 

 ليم والتعلم. العربية الفصحى لغة الخطاب والتخاطب املدرس ي، ولغة التع

وبمستوى   ،(3.10بمتوسط حسابي ) ،املرتبة الرابعة واألخيرة في  " وجاء الُبعد الرابع: "معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية

 ع في استراتيجيات الت(: "تنو  1جاءت الفقرة رقم )حيث   .أداء متوسط، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات
 
م" في  دريس بما يزيد من فاعلية التعل

(  ،(3.56بمتوسط حسابي )  ،املرتبة األولى  ، ولعل سبب هذه النتيجة هو إدراك املعلمات بأهمية جعل الطالبة مشاركة في اثناء الحصة وبمستوى أداء )عالٍّ

 
ً

ال،  بشكل إيجابي بدال  6في حين جاءت الفقرة رقم ) من أن تكون مستمعة فقط كما في عملية التلقين، وبذلك يكون التعلم فع 
 
م (: "توظ

ُّ
عل ف نظريات التَّ

ماد  ، وقد يعزى سبب ذلك اعتوبمستوى أداء )ضعيف(  ، (2.47بمتوسط حسابي بلغ )  ،واألخيرة   املعاصرة في تدريس التربية اإلسلمية" في املرتبة السابعة

(  2012)وقد اتفقت مع دراسة السهلي    بعض املعلمات على االساليب التقليدية بسبب قلة الوقت املخصص للحصة الدراسية في ظل التعليم عن بعد.

 ويتضم   .حيث جاء مجال التنفيذ في املرتبة الثانية
ً

 لهذه النتائج: ابيانيًّ  ن الشكل التالي تمثيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية في مجال التنفيذ"  املتوسطات الحسابية لـ"مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي: (1شكل )

عيارية لتقييمات واالنحرافات امل  ،واملتوسطات الحسابية  ،والنسب املئوية  ،التكرارات  تسبُح عد فرعي،  ولعرض النتائج التفصيلية املرتبطة بكل بُ 

 ا في ضوء قيم متوسطاتها، وجاءت النتائج كما يلي:مؤشرات كل ُبعد تنازليًّ  تبت  عد، كما رُ املشرفات التربويات على مؤشرات كل بُ 
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ن من املادة العلمية
ُّ
 :نتائج الُبعد األول: التمك

ن من املادة العلمية )ن= الوصفية لتقييمات املشرفات التربويات على  اإلحصاءات :(12جدول )
ُّ
 ( 45مؤشرات الُبعد األول: التمك

 املؤشرات  م 

ت 
ا ار
كر

لت
ا

ب
س
لن
وا

 

 درجة املمارسة 

ط 
س
تو

امل

بي 
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ا

ف   
را
ح
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ا

ي  ر
يا
ملع

ا
اء 
ألد

ى ا
تو

س
م

 

ب 
رتي

الت
 

عالية  

ا  جدًّ

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية 

ا  جدًّ

املادة العلمية صحيحة خالية  تعرض  1

 من األخطاء. 

عالٍّ  0.77 4.36 0 0 8 13 24 ت 

ا   جدًّ

2 

 % 53.3 28.9 17.8 0.0 0.0 

تربط املادة العلمية للدرس بحياة   2

 الطالبة بطريقة تربوية. 

 5 عالٍّ  0.69 3.71 0 0 19 20 6 ت 

 % 13.3 44.4 42.2 0.0 0.0 

العلمية في تسلسل  تعرض املادة  3

 منطقي مترابط. 

عالٍّ  0.65 4.38 0 0 4 20 21 ت 

ا   جدًّ

1 

 % 46.7 44.4 8.9 0.0 0.0 

لخ، من إتضرب األمثال والقصص ... 4

 بذلك  ،واقع التربية اإلسلمية
ً
مراعية

 طبيعة املرحلة. 

 4 عالٍّ  0.60 4.09 0 0 6 29 10 ت 

 % 22.2 64.4 13.3 0.0 0.0 

ز بدقة بين املفاهيم واملصطلحات في  تمي   5

 موضوع الدرس. 

 7 عالٍّ  0.62 3.56 0 1 20 22 2 ت 

 % 4.4 48.9 44.4 2.2 0.0 

توظف النصوص الشرعية املناسبة في  6

 املوقف التعليمي. 

 6 عالٍّ  0.61 3.62 0 0 20 22 3 ت 

 % 6.7 48.9 44.4 0.0 0.0 

متنوعة  تستخدم مصادر معرفية  7

سبورة   –بور بوينت  –)فيديو 

مواقع مساعدة في التعلم عن   -تشاركية

للحصول على املعلومات   ؛ لخ(إبعد ...

 واملفاهيم املرتبطة بموضوع الدرس. 

 3 عالٍّ  0.87 4.20 0 2 7 16 20 ت 

 % 44.4 35.6 15.6 4.4 0.0 

تترجم املحتوى اللفظي إلى صور   8

 بيانية. وأشكال تخطيطية ورسوم 

 8 متوسط  0.97 3.22 0 12 16 12 5 ت 

 % 11.1 26.7 35.6 26.7 0.0 

 مستوى عال   0.71 3.89 املتوسط الحسابي العام للبعد األول 

ن من املادة العلمية"( أن املتوسط الحسابي العام للبُ 12يظهر من الجدول )
ُّ
ن من املادة العلمية 3.89بلغ )  ؛عد األول "التمك

ُّ
(، وهي قيم تؤكد أن التمك

مجال التنفيذ، بناء على تقييمات املشرفات  بفي ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية    ،جاء بمستوى عالٍّ لدى معلمات الصف الخامس االبتدائي

 املدينة املنورة.في التربويات 

ن من املادة العلمية لدى معلمات الصف الخامس االبتدائيوقد تراوحت متوسطات تقييمات املشرفات الترب
ُّ
في   ،ويات حول تحديد مستوى التمك

(: "تعرض املادة العلمية في تسلسل منطقي  3(؛ حيث جاءت الفقرة رقم )4.38-3.22ما بين )  ؛مجال التنفيذب  ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية

ا(،   ،(4.38وسط حسابي )بمت ،مترابط" في املرتبة األولى  (: "تعرض املادة العلمية صحيحة خالية من األخطاء" 1تلتها الفقرة رقم )و وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

ا(  ،(4.36بمتوسط حسابي )  ،في املرتبة الثانية   - بور بوينت  -عة )فيديو(: "تستخدم مصادر معرفية متنو  7تلتها الفقرة رقم )ثم    .وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

بمتوسط حسابي   ،للحصول على املعلومات واملفاهيم املرتبطة بموضوع الدرس" في املرتبة الثالثة  ؛لخ(إ مواقع مساعدة في التعلم عن بعد...  -ورة تشاركيةسب

(4.20)،  .)  وبمستوى أداء )عالٍّ

 6وأتت الفقرة رقم )
 
وبمستوى أداء   ،(3.62بمتوسط حسابي بلغ ) ،السادسةف النصوص الشرعية املناسبة في املوقف التعليمي" في املرتبة  (: "توظ

) وبمستوى أداء  ،(3.56بمتوسط حسابي بلغ )  ،ز بدقة بين املفاهيم واملصطلحات في موضوع الدرس" في املرتبة السابعة(: "تمي  5تلتها الفقرة رقم )و   .)عالٍّ

)  ،(3.22بمتوسط حسابي بلغ )  ،شكال تخطيطية ورسوم بيانية" في الثامنة واألخيرة (: "تترجم املحتوى اللفظي إلى صور وأ 8في حين جاءت الفقرة رقم )  .)عالٍّ

 وبمستوى أداء )متوسط(، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة. 

 : نتائج الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى
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 ( 45مؤشرات الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى )ن= الوصفية لتقييمات املشرفات التربويات على  اإلحصاءات :(13جدول )
 املؤشرات م
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امل
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يا
ملع

ا
اء 
ألد

ى ا
تو
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م

 

ب 
رتي

الت
 

عالية  

ا  جدًّ

ضعيفة  ضعيفة متوسطة  عالية 

ا  جدًّ

 3 عالٍّ  0.62 3.42 0 2 23 19 1 ت  تستخدم اللغة الفصحى في عرض الدرس.  1

% 2.2 42.2 51.1 4.4 0.0 

 4 متوسط 0.65 3.27 0 3 29 11 2 ت  تستخدم اللغة الفصحى في إدارة الصف.  2

% 4.4 24.4 64.4 6.7 0.0 

 1 عالٍّ  0.73 3.87 1 0 9 29 6 ت  السبوري. تستخدم اللغة الفصحى في كتابة امللخص  3

% 13.3 64.4 20.0 0.0 2.2 

 5 ضعيف 0.90 2.22 10 19 12 4 0 ت  ع الطالبات على استخدام الفصحى. تشج   4

% 0.0 8.9 26.7 42.2 22.2 

 سليمة. 5
ً
 لغوية

ً
 2 عالٍّ  0.78 3.82 0 1 15 20 9 ت  تصيغ األسئلة صياغة

% 20.0 44.4 33.3 2.2 0.0 

 مستوى متوسط  0.74 3.32 عد الثاني املتوسط الحسابي العام للبُ 

على أن   (، وهي قيمة تدل  3.32بلغ )  ؛عد الثاني "االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى"( أن املتوسط الحسابي العام للبُ 13يظهر من الجدول )

جاء بمستوى متوسط لدى معلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية   ؛االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى

 مجال التنفيذ، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة.ب

التربويات حول تحديد مستوى االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى لدى معلمات الصف الخامس  وقد تراوحت متوسطات تقييمات املشرفات  

(: "تستخدم اللغة الفصحى في 3حيث جاءت الفقرة رقم )  ، (3.87-2.22ما بين )  ؛مجال التنفيذبفي ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية    ،االبتدائي

(،   ،(3.87بمتوسط حسابي )  ،املرتبة األولىكتابة امللخص السبوري" في    سليمة" 5تلتها الفقرة رقم )و وبمستوى أداء )عالٍّ
ً
 لغوية

ً
(: "تصيغ األسئلة صياغة

(  ،(3.82بمتوسط حسابي )  ،في املرتبة الثانية  ، (: "تستخدم اللغة الفصحى في عرض الدرس" في املرتبة الثالثة1تلتها الفقرة رقم )ثم    . وبمستوى أداء )عالٍّ

(  ،(3.42بمتوسط حسابي ) املرتبة الرابعة2تلتها الفقرة رقم )و   .وبمستوى أداء )عالٍّ الفصحى في إدارة الصف" في  بمتوسط حسابي   ،(: "تستخدم اللغة 

بمتوسط حسابي   ،واألخيرة   ع الطالبات على استخدام الفصحى" في املرتبة الخامسة (: "تشج  4في حين جاءت الفقرة رقم )  .وبمستوى أداء )متوسط(  ،(3.27)

 وبمستوى أداء )ضعيف(، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة.  ،(2.22)

   :نتائج الُبعد الثالث: معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي

 ( 45)ن=  اإليجابيالثالث: معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز  الوصفية لتقييمات املشرفات التربويات على مؤشرات الُبعد  اإلحصاءات :(14جدول )
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عالية  

ا  جدًّ

ضعيفة  ضعيفة متوسطة  عالية 

ا  جدًّ

عالٍّ   0.53 4.64 0 0 1 14 30 ت  تشرح بصوت واضح ومسموع. 1

ا  جدًّ

1 

% 66.7 31.1 2.2 0.0 0.0 

تربط الدرس بما يتصل به من مكتسبات سابقة   2

 للمادة. 

عالٍّ   0.79 4.47 0 1 5 11 28 ت 

ا  جدًّ

2 

% 62.2 24.4 11.1 2.2 0.0 

ز  بما يحف   ؛أساليب التمهيد ملوضوع الدرسع تنو   3

  –درس  –قصة   -دافعية الطالبات )آيات قرآنية

مقدمة   –خبرات سابقة  –أسئلة مثيرة للتفكير 

 حدث جار(.  –مشكلة واقعية  –شائقة 

عالٍّ   0.81 4.27 0 1 7 16 21 ت 

ا  جدًّ

3 

% 46.7 35.6 15.6 2.2 0.0 

 7 عالٍّ  0.81 3.44 0 4 22 14 5 ت  باملواقف الحياتية. تربط النشاط التعليمي  4

% 11.1 31.1 48.9 8.9 0.0 

زات اللفظية واملعنوية ع في استخدام املعز  تنو   5

 املناسبة. 

 6 عالٍّ  0.73 3.80 0 0 17 20 8 ت 

% 17.8 44.4 37.8 0.0 0.0 

6  
 
ر بيئة تعليمية آمنة لتحقيق التفاعل  توف

 اإليجابي. 

 5 عالٍّ  0.78 3.89 0 1 13 21 10 ت 

% 22.2 46.7 28.9 2.2 0.0 

بما يكفل   ؛تراعي الفروق الفردية بين الطالبات  7

 تعلمهن.

 10 متوسط 0.76 3.29 0 5 25 12 3 ت 

% 6.7 26.7 55.6 11.1 0.0 

 4 عالٍّ  0.83 4.11 0 2 7 20 16 ت  تدير وقت التعلم بكفاءة.  8

% 35.6 44.4 15.6 4.4 0.0 

تطرح أسئلة تقيس مهارات التفكير العليا   9

 التقويم(.  –التركيب  -)التحليل

 13 متوسط 0.71 2.76 1 15 23 6 0 ت 

% 0.0 13.3 51.1 33.3 2.2 

تغير نبرة الصوت وفًقا للحالة أو الفكرة  10

 املطروحة. 

 8 متوسط 0.65 3.40 0 1 28 13 3 ت 

% 6.7 28.9 62.2 2.2 0.0 

ق التمايز بين  بما يحق   ؛ع في األنشطة الصفيةتنو   11

 الطالبات. 

 11 متوسط 0.84 3.02 0 12 23 7 3 ت 

% 6.7 15.6 51.1 26.7 0.0 

 14 ضعيف  0.87 2.53 7 11 23 4 0 ت  12
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 تُ 
 
ر فرص التعلم الذاتي وتعليم األقران  وف

 للطالبات. 

% 0.0 8.9 51.1 24.4 15.6 

 9 متوسط 0.68 3.38 1 0 27 15 2 ت  راجعة لتعلم املهارات املطلوبة.  ةتعطي تغذي 13

% 4.4 33.3 60.0 0.0 2.2 

تنهي الدرس بملخص ختامي لعناصر الدرس   14

 األساسية في منظم تخطيطي. 

 12 متوسطة  0.64 2.78 0 14 28 2 1 ت 

% 2.2 4.4 62.2 31.1 0.0 

 مستوى عالٍّ  0.74 3.56 عد الثالثاملتوسط الحسابي العام للبُ 

(، وهي قيمة 3.56بلغ )  ؛عد الثالث "معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي"( أن املتوسط الحسابي العام للبُ 14من الجدول )  يتبين

جاءت بمستوى عالٍّ لدى معلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية   ؛والتحفيز اإليجابيمعايير القدرة على التفاعل االجتماعي    تؤكد أن

 مجال التنفيذ، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة.بملعلم التربية اإلسلمية 

يير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي لدى معلمات وقد تراوحت متوسطات تقييمات املشرفات التربويات حول تحديد مستوى معا

(: "تشرح بصوت  1جاءت الفقرة رقم )و   ،(4.64-2.53ما بين )  ؛مجال التنفيذب في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية    ،الصف الخامس االبتدائي

ا(،  وب  ، (4.64بمتوسط حسابي )  ،واضح ومسموع" في املرتبة األولى (: "تربط الدرس بما يتصل به من مكتسبات  2تلتها الفقرة رقم )و مستوى أداء )عالٍّ جدًّ

ا( ،(4.47بمتوسط حسابي ) ،سابقة للمادة" في املرتبة الثانية ع أساليب التمهيد ملوضوع الدرس بما (: "تنو  3تلتها الفقرة رقم )ثم  .وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

حدث جار(" في املرتبة   –مشكلة واقعية    – مقدمة شائقة    –خبرات سابقة    –أسئلة مثيرة للتفكير   – درس    – قصة    - الطالبات )آيات قرآنيةيحفز دافعية  

ا(.  ،(4.27بمتوسط حسابي ) ،الثالثة  وبمستوى أداء )عالٍّ جدًّ

بمتوسط حسابي بلغ    ة،طيطي" في املرتبة الثانية عشر (: "تنهي الدرس بملخص ختامي لعناصر الدرس األساسية في منظم تخ14وأتت الفقرة رقم )

  ة، التقويم(" في املرتبة الثالثة عشر   -التركيب  -(: "تطرح أسئلة تقيس مهارات التفكير العليا )التحليل9تلتها الفقرة رقم )و   .وبمستوى أداء )متوسط(  ،(2.78)

 12قرة رقم )في حين جاءت الف  .وبمستوى أداء )متوسط(  ، (2.76بمتوسط حسابي بلغ )
 
ر فرص التعلم الذاتي وتعليم األقران للطالبات" في املرتبة (: "توف

 وبمستوى أداء )ضعيف(، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة. ، (2.53بمتوسط حسابي بلغ )، واألخيرة ة الرابعة عشر 

 :الحديثة في تدريس التربية اإلسالميةتائج الُبعد الرابع: معايير تطبيق االتجاهات ن

 ( 45الوصفية لتقييمات املشرفات التربويات على مؤشرات الُبعد الرابع: معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية )ن=   اإلحصاءات :(15جدول )
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عالية  

ا  جدًّ

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية 

ا  جدًّ

بما يزيد من   ؛ع في استراتيجيات التدريسنو  تُ  1

 فاعلية التعلم. 

 1 عالٍّ  0.66 3.56 0 2 18 23 2 ت 

% 4.4 51.1 40.0 4.4 0.0 

تبتكر أساليب ملئمة للتعامل مع صعوبات   2

 
 
عة، كصعوبات التعلم في  التعلم املتوق

املفاهيم املجردة في التلوة، وتدريس 

 التوحيد لطالبات املرحلة االبتدائية. 

 6 متوسط 0.58 2.73 0 15 27 3 0 ت 

% 0.0 6.7 60.0 33.3 0.0 

3  
 
ف االتجاهات الحديثة في استراتيجيات  توظ

 
 
 م التربية اإلسلمية.التدريس وأساليبه في تعل

 5 متوسط 0.60 2.84 0 12 28 5 0 ت 

% 0.0 11.1 62.2 26.7 0.0 

عة لتدريب الطالبات على  تطور أساليب متنو   4

 تطبيق العبادات. 

 4 متوسط 0.51 3.09 0 4 33 8 0 ت 

% 0.0 17.8 73.3 8.9 0.0 

تستخدم التطبيقات التقنية املناسبة   5

 لتدريس التربية اإلسلمية.

 2 عالٍّ  0.69 3.51 0 2 21 19 3 ت 

% 6.7 42.2 46.7 4.4 0.0 

6  
 
ف نظريات التعلم املعاصرة في تدريس  توظ

 التربية اإلسلمية.

 7 ضعيف 0.69 2.47 0 28 14 2 1 ت 

% 2.2 4.4 31.1 62.2 0.0 

تستخدم استراتيجيات تدريس تتمركز حول   7

 الطالبة. 

 3 عالٍّ  0.76 3.47 0 4 19 19 3 ت 

% 6.7 42.2 42.2 8.9 0.0 

 مستوى متوسط  0.64 3.10 عد الرابع املتوسط الحسابي العام للبُ 

(، وهي  3.10بلغ ) ؛عد الرابع "معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية"( أن املتوسط الحسابي العام للبُ 15ن من الجدول )يتبي  

جاءت بمستوى متوسط لدى معلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء    ؛التربية اإلسلميةمعايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس    قيمة تؤكد أن

 مجال التنفيذ، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة.باملعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية 

التربويات حول تحديد مستوى مع املشرفات  التربية اإلسلمية لدى  وقد تراوحت متوسطات تقييمات  الحديثة في تدريس  االتجاهات  ايير تطبيق 

ع في  (: "تنو  1جاءت الفقرة رقم )و  ، (3.56- 2.47ما بين ) ؛مجال التنفيذبفي ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية  ،معلمات الصف الخامس االبتدائي

 
 
التعل بما يزيد من فاعلية  التدريس  األولىم" في  استراتيجيات  )  ،املرتبة  (  ،(3.56بمتوسط حسابي  أداء )عالٍّ الفقرة رقم )و   .وبمستوى  (: "تستخدم  5تلتها 
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الثانية املرتبة  في  اإلسلمية"  التربية  لتدريس  املناسبة  التقنية  )  ،التطبيقات  (،    ،(3.51بمتوسط حسابي  )عالٍّ أداء  )ثم  وبمستوى  رقم  الفقرة  (:  7تلتها 

(. ،(3.47بمتوسط حسابي ) ،استراتيجيات تدريس تتمركز حول الطالبة" في املرتبة الثالثة"تستخدم   وبمستوى أداء )عالٍّ

الفقرة رقم )  3وأتت 
 
الحديثة في  (: "توظ االتجاهات  الخامسة  استراتيجياتف  املرتبة  التربية اإلسلمية" في  بمتوسط   ،التدريس وأساليبه في تعلم 

 2تلتها الفقرة رقم )و ى أداء )متوسط(، وبمستو  ،(2.84حسابي بلغ )
ُّ
 (: "تبتكر أساليب ملئمة للتعامل مع صعوبات التعل

 
م في  م املتوق

ُّ
عل عة، كصعوبات التَّ

في   .(وبمستوى أداء )متوسط  ،(2.73بمتوسط حسابي بلغ )  ،التلوة، وتدريس املفاهيم املجردة في التوحيد لطالبات املرحلة االبتدائية" في املرتبة السادسة

( الفقرة رقم   6حين جاءت 
 
السابعة(: "توظ املرتبة  التربية اإلسلمية" في  املعاصرة في تدريس  م 

ُّ
عل التَّ )  ،واألخيرة   ف نظريات  بلغ    ،(2.47بمتوسط حسابي 

 وبمستوى أداء )ضعيف(، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة. 

"ما مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم  التساؤل الثالث على:    ينص    الثالث: نتائج التساؤل    . 3.4

 مجال التقويم؟" بالتربية اإلسالمية 

واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لتقييمات املشرفات التربويات على   ،والنسب املئوية  ،الباحثة التكرارات  حسبتولإلجابة عن التساؤل الثالث،  

امللحظة الثالث من بطاقة     ،املجال 
 
التربية واملتعل املهنية ملعلم  املعايير  االبتدائي في ضوء  الخامس  الصف  التدريس ي ملعلمات  األداء  ق بتحديد مستوى 

 تي: الجدول اآل هامجال التقويم، وجاءت النتائج كما يظهر باإلسلمية 

قة بتحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالم : (16جدول ) ِّ
 
 ( 45ية في مجال التقويم )ن= النتائج الـُمتعل
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عالية  

ا  جدًّ

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية 

ا  جدًّ

ق أساليب التقويم التي تتناسب مع طب  تُ  1

 عة. التدريس املتنو   استراتيجيات

 4 عالٍّ  0.62 3.60 0 1 18 24 2 ت 

% 4.4 53.3 40.0 2.2 0.0 

عالٍّ   0.64 4.22 0 0 5 25 15 ت  املنزلية. تهتم بمتابعة التعيينات واألنشطة  2

ا  جدًّ

1 

% 33.3 55.6 11.1 0.0 0.0 

وبعد االنتهاء   ،عة أثناء الدرس تطرح أسئلة متنو   3

 منه.

 2 عالٍّ  0.73 3.80 0 1 14 23 7 ت 

% 15.6 51.1 31.1 2.2 0.0 

 –تهتم بتقويم مختلف جوانب التعليم )معرفية  4

 مهارية(.  -وجدانية 

 5 عالٍّ  0.66 3.56 0 1 21 20 3 ت 

% 6.7 44.4 46.7 2.2 0.0 

لتقويم أداء   ؛عة ومبتكرةم أدوات متنو  تصم   5

 الطالبات. 

 10 متوسط 0.61 2.62 0 20 22 3 0 ت 

% 0.0 6.7 48.9 44.4 0.0 

ذات مصداقية  ،تستخدم أدوات قياس أصلية 6

 وثبات معرفي. 

 9 متوسط 0.57 2.76 0 14 28 3 0 ت 

% 0.0 6.7 62.2 31.1 0.0 

7  
 
 8 متوسط 0.84 3.13 0 10 22 10 3 ت  ص نواحي الضعف والقوة لدى الطالبات. تشخ

% 6.7 22.2 48.9 22.2 0.0 

تهتم في التقويم باملستويات العقلية العليا   8

 التقويم(.  -التركيب -)التحليل

 11 ضعيف 0.62 2.60 1 18 24 2 0 ت 

% 0.0 4.4 53.3 40.0 2.2 

تستفيد من نتائج التقويم في تقديم التغذية   9

 الراجعة. 

 6 عالٍّ  0.66 3.47 0 2 22 19 2 ت 

% 4.4 42.2 48.9 4.4 0.0 

من ه األسئلة التقويمية إلى أكبر عدد ممكن توج   10

 الطالبات. 

 3 عالٍّ  0.85 3.69 0 3 16 18 8 ت 

% 17.8 40.0 35.6 6.7 0.0 

تستخدم بيانات التقويم في تحسين عمليات   11

م والتعليم.
ُّ
عل  التَّ

 7 متوسط 0.74 3.36 0 5 21 17 2 ت 

% 4.4 37.8 46.7 11.1 0.0 

مستوى   0.68 3.35 املتوسط الحسابي العام للمجال الثالث 

 متوسط

( الجدول  الثالث16يظهر من  للمجال  العام  الحسابي  املتوسط  أن  )  ؛(  الخامس  3.35بلغ  الصف  التدريس ي ملعلمات  األداء  أن  (، وهي قيمة تؤكد 

التربية اإلسلمية    االبتدائي جاء بمستوى متوسط في املهنية ملعلم  املعايير  باملدينة بضوء  التربويات  املشرفات  بناء على تقييمات  التقويم، وذلك  مجال 

 املنورة. 

املعايير   االبتدائي في ضوء  الخامس  الصف  التدريس ي ملعلمات  األداء  التربويات حول تحديد مستوى  املشرفات  وقد تراوحت متوسطات تقييمات 

  ، (: "تهتم بمتابعة التعيينات واألنشطة املنزلية" في املرتبة األولى 2جاءت الفقرة رقم )و  ،(4.22-2.60ما بين ) ؛مجال التقويم بالتربية اإلسلمية  املهنية ملعلم 

( ا(  ،(4.22بمتوسط حسابي  جدًّ )عالٍّ  أداء  )و   .وبمستوى  رقم  الفقرة  متنو  3تلتها  أسئلة  "تطرح  الدرس(:  أثناء  االنتهاء    ،عة  الثانيةوبعد  املرتبة  في    ،منه" 

( ،(3.80بمتوسط حسابي )   ، ه األسئلة التقويمية إلى أكبر عدد ممكن من الطالبات" في املرتبة الثالثة (: "توج  10تلتها الفقرة رقم )ثم  .وبمستوى أداء )عالٍّ

(. ،(3.69بمتوسط حسابي )  وبمستوى أداء )عالٍّ
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وبمستوى أداء    ، (2.76بمتوسط حسابي )  ،أصلية ذات مصداقية وثبات معرفي" في املرتبة التاسعة(: "تستخدم أدوات قياس  6وأتت الفقرة رقم )

الفقرة رقم )و   .)متوسط( أدوات متنو  (: "تصم  5تلتها  العاشرة م  املرتبة  الطالبات" في  أداء  )  ،عة ومبتكرة لتقويم  أداء    ،(2.62بمتوسط حسابي  وبمستوى 

 ، واألخيرة   ة التقويم(" في املرتبة الحادية عشر   -التركيب  -(: "تهتم في التقويم باملستويات العقلية العليا )التحليل8)متوسط(، في حين جاءت الفقرة رقم )

  وبمستوى أداء )ضعيف(، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة. ،(2.60بمتوسط حسابي )

للتقويم دورً  أن  التا أساسيً ال شك  العملية  املعلم معرفة مدى تحقق ا في  القوة والضعف، كذلك من خلله يستطيع  يبين مواطن  عليمية، حيث 

وبمستوى أداء )عالٍّ   ،(4.22بمتوسط حسابي ) ،(: "تهتم بمتابعة التعيينات واألنشطة املنزلية" في املرتبة األولى2جاءت الفقرة رقم )أهداف الدرس. حيث 

ا( الطالبة أثناء   ويعزى ذلك إلى إدراك املعلمات أن االهتمام بالتعيينات يعزز تعلم الطالبات للدرس، كما أنه بمثابة التغذية الراجعة، ويجعل ما تعلمته  جدًّ

. و 
ً
أكثر فعالية وثباتا الفقرة رقم )الحصة  العليا )التحليل8جاءت  العقلية  التقويم باملستويات  "تهتم في  الحادية عشرة التق  -التركيب  -(:  املرتبة  ويم(" في 

ويرجع سبب ذلك إلى عدم إدراك املعلمات بأهمية استخدام األسئلة التي تقيس مهارات   (، وبمستوى أداء )ضعيف(،2.60واألخيرة، بمتوسط حسابي )

الجنهي) اتفقت مع دراسة  الطالبات. حيث  الفهم لدى  إلى تعميق  إنها تؤدي  العليا؛ حيث  السهلي )( ودراس2016التفكير  النتائج  2012ة  ( والذي أظهرت 

 (حيث جاءت النتائج في مجال التقويم ضعيفة.2012حصول مجال التقويم على درجة متوسطة، وقد اختلفت مع دراسة املالكي)

الرابع:  . 4.4 التساؤل  الرابع على:    ينص    نتائج  داللة  التساؤل  فروق ذات  توجد  )  إحصائية"هل  تقييمات   ،(α≤ 0.05عند مستوى  بين متوسطات 

يمكن  ،يةاملشرفات التربويات حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسالم

عزى ل
ُ
 الدورات التدريبية( لدى املعلمات؟" - سنوات الخبرة  –)املؤهل العلمي  :راتتغي  مُ ـأن ت

 
ُ
ا اختبار "مان ويتني" )ولإلجابة عن التساؤل الرابع،  ف على داللة الفروق بين متوسطات رتب تقييمات  عر  للت    ؛(Mann Whitney U testستخدم 

عزى   ،في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية  ،املشرفات التربويات حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي
ُ
التي ت

العلمي( )املؤهل  ر  ِّ
   .لـُمتغي 

ُ
ا "كما  واليز"  "كروسكال  اختبار  تقييمات  عر  للت    ؛"Kruskal-Wallis Testستخدم  رتب  متوسطات  بين  الفروق  داللة  على  ف 

ر  ،املشرفات التربويات ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 و   .)سنوات الخبرة(  التي ت

ُ
ف على داللة  عر  للت    ؛(One Way ANOVAستخدم اختبار "تحليل التباين أحادي االتجاه" )أخيًرا ا

ر )الدورات التدريبية( ،الفروق بين متوسطات تقييمات املشرفات التربويات ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
عرض النتائج التي تُ  .التي ت

ُ
 ل إليها على النحو اآلتي: وص  وت

ا لـ : نتائج الفروق تبعا
ا

ر املؤهل العلمي أوال ِّ
 : ُمتغي 

حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس   ،نتائج اختبار "مان ويتني" لداللة الفروق بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات: (17جدول )

ر )املؤهل العلمي( ،االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 التي ت

املؤهل  مجاالت االستبانة

 العلمي 

مجموع   العدد 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

 Uقيمة "

Test " 

قيمة  

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية 

غير دالة  0.591 115.0 20.43 143.00 7 دبلوم املجال األول: التخطيط 

ا   23.47 892.00 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

املجال 

الثاني:  

 التنفيذ

ن من املادة العلمية
ُّ
غير دالة  0.489 110.0 19.71 138.00 7 دبلوم . الُبعد األول: التمك

ا   23.61 897.00 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

الُبعد الثاني: االلتزام باستخدام اللغة العربية  

 . الفصحى

غير دالة  0.795 124.5 21.79 152.50 7 دبلوم

ا   23.22 882.50 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

الُبعد الثالث: معايير القدرة على التفاعل  

 . االجتماعي والتحفيز اإليجابي

غير دالة  0.489 110.5 19.79 138.50 7 دبلوم

ا   23.59 896.50 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

الُبعد الرابع: معايير تطبيق االتجاهات الحديثة 

 .في تدريس التربية اإلسلمية

 0.05دالة عند  0.032 65.5 13.36 93.50 7 دبلوم

 24.78 941.50 38 بكالوريوس 

غير دالة  0.489 110.0 19.71 138.00 7 دبلوم الدرجة الكلية ملستوى التنفيذ 

ا   23.61 897.00 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

غير دالة  0.613 116.5 20.64 144.50 7 دبلوم املجال الثالث: التقويم 

ا   23.43 890.50 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

غير دالة  0.470 109.0 19.57 137.00 7 دبلوم الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة 

ا   23.63 898.00 38 بكالوريوس  إحصائيًّ

 ( النتائج اآلتية: 17يتضح من الجدول )

الصف   ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات • حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات 

ر )املؤهل العلمي(.  ،الخامس في مجال "التخطيط" ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 ت

الصف   ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات • حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات 

ن من املادة العلميةالخامس في مجال "التنفيذ" )كدر 
ُّ
معايير القدرة   -االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى -جة إجمالية، وكأبعاد فرعية: التمك
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اإليجابي والتحفيز  االجتماعي  التفاعل  العلمي(.   ؛(على  )املؤهل  ر  ِّ
لـُمتغي  عزى 

ُ
)  ت داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  بين    ،(0.05ووجود فروق 

 ؛ ييمات املشرفات التربويات حول تحديد معايير تطبيق االتجاهات الحديثة ملعلمات الصف الخامس في تدريس التربية اإلسلميةمتوسطات رتب تق

ر املؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح ذوات املؤهل العلمي )بكالوريوس(.  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
وقد يعزى ذلك وعي املعلمات من حملة البكالوريوس بأهمية    ت

االتجاهات الحديثة في التدريس؛ حيث إن املعلمات من حملة البكالوريوس يمتلكن كفايات تدريسية أكثر من املعلمات من حملة الدبلوم،  تطبيق  

 خاصة في جانب االتجاهات الحديثة في التدريس. 

الصف   حول تحديد مستوى   ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات • األداء التدريس ي ملعلمات 

ر )املؤهل العلمي(.  ؛الخامس االبتدائي في مجال "التقويم" ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 ت

التدريس ي   • األداء  التربويات حول تحديد مستوى  املشرفات  بين متوسطات رتب تقييمات   - بصورة كلية  –عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ر )املؤهل العلمي(.  ؛االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسلميةملعلمات الصف الخامس  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 ت

ر سنوات الخبرة:  ِّ
ا لـُمتغي  ا: نتائج الفروق تبعا  ثانيا

تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس  واليز" لداللة الفروق بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، حول  –(: نتائج اختبار "كروسكال 81جدول )

ر )سنوات الخبرة( ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية، التي ت

متوسط  التكرار سنوات الخبرة مجاالت االستبانة

 الرتب

درجات  

 الحرية

قيمة  

" 2"كا  

قيمة  

 الداللة

اإلحصائية الداللة   

سنوات  5 -1 املجال األول: التخطيط  ا  0.463 1.542 2 21.75 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 18.56 

فأكثر  11  30 24.58 

املجال 

الثاني:  

 التنفيذ

من   ن 
ُّ
التمك األول:  الُبعد 

 املادة العلمية. 

سنوات  5 -1 ا غير دالة  0.369 1.994 2 17.83 6  إحصائيًّ  

سنوات  6-10  9 20.17 

فأكثر  11  30 24.88 

االلتزام   الثاني:  الُبعد 

العربية  اللغة  باستخدام 

 الفصحى. 

سنوات  5 -1 ا  0.529 1.273 2 21.33 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 19.17 

فأكثر  11  30 24.48 

معايير   الثالث:  الُبعد 

التفاعل   على  القدرة 

والتحفيز   االجتماعي 

 اإليجابي. 

سنوات  5 -1 ا  0.338 2.171 2 18.75 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 19.06 

فأكثر  11  30 25.03 

معايير   الرابع:  الُبعد 

االتجاهات   تطبيق 

الحديثة في تدريس التربية 

 اإلسلمية. 

سنوات  5 -1 ا  0.451 1.592 2 18.58 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 20.28 

فأكثر  11  30 24.70 

ملستوى   الكلية  الدرجة 

 التنفيذ. 

سنوات   5 -1 ا  0.296 2.432 2 18.17 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 19.06 

فأكثر  11  30 25.15 

سنوات  5 -1 املجال الثالث: التقويم  ا  0.337 2.176 2 19.33 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 18.67 

فأكثر  11  30 25.03 

سنوات  5 -1 الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة  ا  0.271 2.610 2 18.75 6   غير دالة إحصائيًّ

سنوات  6-10  9 18.39 

فأكثر  11  30 25.23 

ن من الجدول ) :النتائج اآلتية( 81يتبي   

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي لدى معلمات الصف   •

ر )سنوات الخبرة(.  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 الخامس في مجال "التخطيط"؛ ت

ملشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي لدى معلمات الصف  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات ا  •

ن من املادة العلمية
ُّ
 .  االلتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى -الخامس في مجال "التنفيذ" )كدرجة إجمالية، وكأبعاد فرعية: التمك

اإليجابيم • ر )سنوات معايير تط  -عايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
بيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية(؛ ت

 الخبرة(. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي لدى الصف الخامس  •

ر )س ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 نوات الخبرة(. االبتدائي في مجال "التقويم"؛ ت
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التدريس ي   • األداء  التربويات، حول تحديد مستوى  املشرفات  بين متوسطات رتب تقييمات    -بصورة كلية  –عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ر )سنوات الخبرة(. ويمكن تفس ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
ير ذلك أن اغلب أفراد ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسلمية؛ ت

( حيث أظهرت النتائج عدم وجود  2011العينة من ذوات الخبرة حيث ال يوجد معلمة خبرتها أقل من خمس سنوات، وهي تتفق مع دراسة عيس ى )

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبرة.

ا الدورات التدريبية:  ا: نتائج الفروق تبعا
ا
 ثالث

امس  اختبار "تحليل التباين" لداللة الفروق بين متوسطات تقييمات املشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخ(: نتائج 19جدول )

ر )الدورات التدريبية( ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسالمية، يمكن أن ت

االستبانةمجاالت  مجموع   الدورات التدريبية 

 املربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة  

 "ف" 

قيمة  

 الداللة

 الداللة اإلحصائية 

0.05دالة عند  0.001 8.944 235.26 2 470.512 بين املجموعات  املجال األول: التخطيط   

 26.30 42 1104.688 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  1575.200 44   

املجال 

الثاني:  

 التنفيذ

ن من املادة 
ُّ
الُبعد األول: التمك

 العلمية.

0.05دالة عند  0.00 14.518 187.87 2 375.730 بين املجموعات   

 12.94 42 543.470 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  919.200 44   

االلتزام   الثاني:  الُبعد 

اللغة   العربية  باستخدام 

 الفصحى. 

0.05دالة عند  0.002 7.123 47.72 2 95.432 بين املجموعات   

 6.70 42 281.368 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  376.800 44   

القدرة   معايير  الثالث:  الُبعد 

االجتماعي   التفاعل  على 

 والتحفيز اإليجابي. 

0.05دالة عند  0.00 9.547 413.13 2 826.252 بين املجموعات   

 43.27 42 1817.526 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  2643.778 44   

تطبيق   معايير  الرابع:  الُبعد 

االتجاهات الحديثة في تدريس  

 التربية اإلسلمية.

0.05دالة عند  0.003 6.920 64.44 2 128.877 بين املجموعات   

 9.31 42 391.123 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  520.000 44   

ملستوى   الكلية  الدرجة 

 التنفيذ. 

0.05دالة عند  0.00 11.488 2301.37 2 4602.744 بين املجموعات   

 200.33 42 8413.834 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  13016.578 44   

0.05دالة عند  0.00 13.049 286.90 2 573.801 بين املجموعات  املجال الثالث: التقويم   

 21.99 42 923.399 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  1497.200 44   

0.05دالة عند  0.00 11.922 6382.14 2 12764.289 بين املجموعات  الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة   

 535.31 42 22482.822 داخل املجموعات 

ي التباين الكل  35247.111 44   

( النتائج اآلتية:91يظهر من الجدول )  

• ( األداء 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التربويات، حول تحديد مستوى  املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات   ،)

عزى 
ُ
ر )الدورات التدريبية(. التدريس ي لدى معلمات الصف الخامس في مجال "التخطيط"؛ ت ِّ

 لـُمتغي 

• ( األداء 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التربويات، حول تحديد مستوى  املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات   ،)

ن من  
ُّ
املادة العلمية؛ االلتزام باستخدام اللغة التدريس ي لدى معلمات الصف الخامس في مجال "التنفيذ" )كدرجة إجمالية، وكأبعاد فرعية: التمك

عزى  -معايير القدرة على التفاعل االجتماعي والتحفيز اإليجابي  -العربية الفصحى
ُ
معايير تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلمية(؛ ت

ر )الدورات التدريبية(.  ِّ
 لـُمتغي 

• ( األداء 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التربويات، حول تحديد مستوى  املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات   ،)

ر )الدورات التدريبية(.  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 التدريس ي لدى الصف الخامس االبتدائي في مجال "التقويم"؛ ت

• ( الت0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات  األداء (،  ربويات، حول تحديد مستوى 

ر )الدورات التدريبية(.  -بصورة كلية –التدريس ي  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسلمية؛ ت

التربويات، حول تح املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات  الداللة  الفروق ذات  التدريس ي ملعلمات  وللكشف عن مصدر  األداء  ديد مستوى 

اخت ستخدم 
ُ
ا التدريبية(،  ر )الدورات  ِّ

لـُمتغي  عزى 
ُ
ت التي  التربية اإلسلمية،  املهنية ملعلم  املعايير  االبتدائي في ضوء  الخامس  للمقارنات  الصف  بار "شيفيه 

 وجاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:للمقارنة بين كل مجموعتين على حدة، (؛ (Scheffe Post Hoc Testالبعدية" 
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ر الدورات التدريبية(Sheffeنتائج اختبار "شيفيه" )(: 20جدول ) ِّ
ا لـُمتغي   ؛ للكشف عن مصدر الفروق ذات الداللة بين متوسطات تقييمات املشرفات التربويات، تبعا

املتوسط  الدورات التدريبية مجاالت االستبانة

 الحسابي 

دورات   6

 فأقل 

7-12  

 دورة

دورة   13

 فأكثر 

 اتجاه الفروق

 -  - - - 38.3 دورات فأقل   6 املجال األول: التخطيط 

 دورة  12-7 - - * 6.514 44.82 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 0.091 * 6.423 44.73 دورة فأكثر  13

ــــال  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــجـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ املـ

ـــي:   ــ ـ ــ ـ ـــانـ ــ ـ ــ ـ ـــثـ ــ ـ ــ ـ الـ

 التنفيذ

ن من املادة 
ُّ
 -  - - - 28.43 دورات فأقل   6 العلمية. الُبعد األول: التمك

 دورة  12-7 - - * 4.292 32.73 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 2.455 * 6.747 35.18 دورة فأكثر  13

العربية  اللغة  باستخدام  االلتزام  الثاني:  الُبعد 

 الفصحى. 

 دورة  12-7 - - - 15.22 دورات فأقل   6

 - - * 3.328 18.55 دورة  7-12

 - 1.00 2.328 17.55 دورة فأكثر  13

التفاعل   على  القدرة  معايير  الثالث:  الُبعد 

 االجتماعي والتحفيز اإليجابي. 

  - - - - 45.74 دورات فأقل   6

 دورة  12-7 - - * 6.625 52.36 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 3.273 * 9.897 55.64 دورة فأكثر  13

معايير تطبيق االتجاهات الحديثة الُبعد الرابع:  

 في تدريس التربية اإلسلمية.

 دورة فأكثر  13 - - - 20.17 دورات فأقل   6

 - - 2.008 22.18 دورة  7-12

 - 2.091 * 4.099 24.27 دورة فأكثر  13

 -  - - - 109.57 دورات فأقل   6 الدرجة الكلية ملستوى التنفيذ. 

 دورة  12-7 - -  * 16.253 125.82 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 6.818 * 23.071 132.64 دورة فأكثر  13

 -  - - - 33.35 دورات فأقل   6 املجال الثالث: التقويم 

 دورة  12-7 -  - * 6.289 39.64 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 1.545 * 7.834 41.18 دورة فأكثر  13

  - - - - 181.22 دورات فأقل   6 املالحظة الدرجة الكلية لبطاقة 

 دورة  12-7 - -  * 29.055 210.27 دورة  7-12

 دورة فأكثر  13 - 8.273 * 37.328 218.55 دورة فأكثر  13

 .(0.05)دالة عند مستوى الداللة  *

أن جميع الفروق  20يتضح من الجدول ) التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات الصف (  املشرفات  بين متوسطات درجات تقييمات 

ر )الدورات التدريبية(؛ كانت لصالح املعل  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
؛ ( دورة 12- 7)مات ذوات عدد الدورات  الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، التي ت

(. وقد يرجع السبب إلى إدراك املعلمات بأهمية الدورات التدريبية في التطوير املنهي وحرصهن على حضور الدورات  دورة فأكثر  13)مات ذوات عدد الدورات  واملعل 

دريب أساس كل تعلم وتنمية وتطوير،  التدريبية، وهذا مطابق للواقع حيث إن الدورات التدريبية تزيد من كفاءة املعلمين واملعلمات، ورفع مستوى األداء لديهم، فالت 

 على مواجهة كل ما يستجد، وتحسين مخرجات التعليم. 
ً
 خاصة في ظل الثورة املعلوماتية والتقنية في العصر الحالي، حتى يكون قادرا

 الخاتمة  .5

 النتائج  . 1.5

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

(، وهي قيمة تدل على أن األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في مجال  3.77للمجال األول: "التخطيط")لغ املتوسط الحسابي العام ب •

 ة.التخطيط؛ جاء بمستوى عالٍّ في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنور 

(، وهي قيمة تؤكد أن األداء التدريس ي ملعلمات الصف الخامس االبتدائي في مجال التنفيذ؛ جاء  3.47ام للمجال الثاني )بلغ املتوسط الحسابي الع •

 بمستوى عالٍّ في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية، بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنورة.  
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للمجا • العام  الحسابي  املتوسط  )بلغ  بلغ  الثالث  بمستوى 3.35ل  جاء  االبتدائي  الخامس  الصف  ملعلمات  التدريس ي  األداء  أن  تؤكد  قيمة  وهي   ،)

 ة.متوسط في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلمية بمجال التقويم، وذلك بناء على تقييمات املشرفات التربويات باملدينة املنور 

الصف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب • ين متوسطات رتب تقييمات املشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي ملعلمات 

ر )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائ ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
ية عند الخامس في مجال "التخطيط، التنفيذ، التقويم " ت

ملعلمات الصف   -بصورة كلية-ت تقييمات املشرفات التربويات، حول تحديد مستوى األداء التدريس ي  (، بين متوسطات درجا0.05مستوى داللة )

ر )الدورات التدريبية(.  ِّ
عزى لـُمتغي 

ُ
 الخامس االبتدائي في ضوء املعايير املهنية ملعلم العلوم اإلسلمية؛ ت

   التوصيات  . 2.5

 فإننا نوص ي بما يلي:وبناًء على النتائج التي خلصت اليها الدراسة 

املهنية • املعايير  املبني على  التربية اإلسلمية  املنهي ملعلمي ومعلمات  النمو  السابقة  ، وذلك نظرً تصميم مزيد من برامج  الدراسات  نتائج  أظهرته  ملا  ا 

 . والدراسة الحالية

 املهنية. ضرورة بناء األدوات املناسبة لتقويم األداء التدريس ي في ضوء املعايير  •

م.  ،نشر ثقافة تقويم األداء التدريس ي ملعلمي التربية اإلسلميةالتأكيد على أهمية  •
ُّ
عل  وأثر ذلك في تحسين نواتج التَّ

 . في تطوير مستوى أداء املعلم  توظيف التغذية الراجعة من نتائج وبيانات تقويم األداء التدريس ي •

 ورش العمل للمعلمين واملعلمات بكيفية إكسابهم املعايير املهنية.وعقد  ،إعداد األدلة اإلرشادية والتعريفيةضرورة  •

 واالستفادة من الدراسات العاملية املعتبرة في هذا الجانب.   ،أهمية تطبيق االتجاهات الحديثة في تدريس التربية اإلسلميةعلى تأكيد ال •

 املقترحات . 5.3

 معايير معلم التربية اإلسلمية.ا من الدراسات واألبحاث التي تتناول جراء مزيًد إ  •

 . جراء دراسة بعنوان تصور مقترح لتحسين األداء التدريس ي ملعلمات التربية اإلسلمية في ضوء املعايير املهنية ملعلم التربية اإلسلميةإ  •

 املراجع:

 ، اإلسكندرية، مصر.1ط .املناهج املعاصرة (. 2000إبراهيم، فوزي، والكلزة، رجب. )
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 :لخصامل

الدراسة   التعرف  هدفت  االفتراض ي  علىبرنامج تدريبي قائم  فاعلية    إلىإلى  ا   الفصل  اللكترونية لدى  التعليمية  املهارات  تنمية  املعلمات  في  لطالبات 

 فتراض ي الفصل اال البرنامج التدريبي القائم على  لبناء  ، وقد استخدم الباحث املنهجين البنائي والتجريبي وذلك  بكلية التربية بالجامعة السلمية بغزة 

قبل    (معلمة   طالبة  35كونت من )والتي ت  للمهارات اللكترونية  عينة الدراسةامتلك  لقياس الفروق في مستوى  و   ،  Moodleنظام مودل    ضمن بيئة

،  اوبعدي    اي  قبل  بطاقة ملحظة  املعلمات  لدى الطالبات  امتلك املهارات التعليمية اللكترونية، وقد استخدم الباحث لقياس مستوى  التطبيق وبعده 

الدراسة  وقد   املعلمات    امتلكبين متوسط    α  0.05≥  ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو وجدت  التجربة الطالبات  الدراسة قبل  في مجموعة 

االفتراضية فيم  ا وقد أوصت الدراسة باستخد   .وبعدها لصالح التطبيق البعدي  ملا لها من   تدريب الطلبة املعلمين في الجامعة الفلسطينية  الفصول 

 أثر وفعالية في التدريس وكذلك دافعيتها لدى الطلبة نحو التعلم. 

 . ؛ برنامج تدريبياملهارات التعليمية اللكترونية ؛: الفصل االفتراض يالكلمات املفتاحية

Abstract: 
The study aimed to identify the effectiveness of a training program based on the virtual classroom in developing 
the electronic educational skills of female student teachers at the Faculty of Education at the Islamic University 
of Gaza. The researcher used the constructivist and experimental approaches to build the training program 
based on the virtual classroom within the Moodle environment, and to measure the differences in the level of 
the study sample’s possession of electronic skills, which consisted of (35 female teachers) before and after the 
application, the researcher used to measure the level of possession of electronic educational skills among 
female students a before and after note card. The study found statistically significant differences at α ≤ 0.05 
between the mean possession of female teachers in the study group before and after the experiment in favor of 
the post application. The study recommended the use of virtual classrooms in training student teachers at the 
Palestinian University because of their impact and effectiveness in teaching, as well as their motivation towards 
learning. 

Keywords: Virtual Classroom, Electronic Educational Skills; Training Program. 
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 املقدمة .1

 التفكير والعمل على إيجاد طرق حديثة ومتطورة لتدريبه،  اتستدعي منا جمعي  ،  في ذلك من أهميةتدريب املعلم قبل الخدمة ضرورة ملحة ملا    يمثل

 وذلك حتى يستطيع ذلك املعلم املستقبلي أن يقدم أفضل ما يمكنه لتربية الجيل القادم على أسس سليمة وبمهنية عالية.

النظذل في  امللحة  الضرورات  من  الخدمة  قبل  املعلم  تدريب  أصبح  ووفقلك  النظام  لذلك  واضحة  رؤية  وضع  خلل  من  التعليمي  أسس   ام 

 .هواحتياجات واضحة وآليات تؤدي الغرض املطلوب بفاعلية من أجل تنمية مهارات

أجمع ومنهم عدة    وقد  )  تربويين  )النمر ،  Qadhi & others (2020)  (،2013دحلن  تتضمن (  2001ي  املعلمين  وتدريب  إعداد  برامج  أن  على 

 الجانب الثقافي. و  الجانب املنهي، الجانب التخصص ي :اآلتيةالجوانب 

للطلب، إنما هناك ش يء أساس   كون فقط في اللقاء، أو تقديم املعلوماتيأن أهمية دور املعلم ال يمكن أن ( Sword, 2020: 5) سوارد توقد ذكر 

 مهارات من خلل التدريب. بما يمتلكه من ويتعلق يتقدم ما ذكر 

يليق باملكان الذي سيعمل فيه أال وهو  ا عد إعداد  ي  في إيجاد طرق لتدريب املعلم وخاصة قبل الخدمة من أجل أن  ا بد من التفكير جيد  لذلك كان ال 

 . يثة مثل الفصول االفتراضيةاستخدام األدوات الوسائل الحدميدان التربية والتعليم، وأحد هذه الطرق املهمة هو 

 الها أثر في تنمية مهارات املعلمين خاصة العملية، فهذا يعطينا مؤشر   التعليم اللكترونيالبرامج التدريبية بطريقة  ( بأن2010) خلف هللا وقد أثبت

 إلى ضرورة االستفادة من مثل تلك البرامج في تنمية تلك املهارات وفق االحتياجات التدريبية. 

الكم    اهنو  ملعالجة  املناسبة  املهارات  تعلم  إلى  الحاجة  املعلوماتية،  تنبع  قافة 
ّ
الث املهارات:  هذه  وتشمل  الّتقنية،  والوسائل  املعلومات  من  الهائل 

واال املعلومات  تقنية  وثقافة  العلمية،  قافة 
ّ
أيض    تصال.والث والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  والحياة ا،  وتتضمن  املهنة  تنمية   تعمل علىتي  ال  مهارات 

خص ليصبح  
ّ
   ا، ومتعلم  اذاتي    اموجه  الفرد  مهارات الش

 
ل املسؤولية. وتشمل هذه املهارات: على الّتكيف مع الّتغير وإدارة املشروعات وتحمّ   ا ، وقادر  مستقل

اتي، والّتفاعل اال 
ّ
قافات،  ،جتماعياملرونة والّتكيف، واملبادرة والّتوجه الذ

ّ
دل،  )ترلينج وفا.  يادة واملسؤوليةوالنتاجية واملساءلة، والق  والّتفاعل متعدد الث

2013 ) 

ذكرتها  التي  األساليب  هذه  ومن  الرقمية،  على  تعتمد  التي  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  تواكب  التي  الحديثة  التدريب  أساليب  تعددت    وقد 

 ي، ورش العمل(. ، املحاكاة، التعلم الذاتلكترونيلالتعلم ا ، ليةت التفاعاملحاضرا ( هي )2: 2012)الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية، 

للمتعلم  جاذبة  وتشويقية  تشاركية  إمكانات  من  به  يتمتع  ملا  االفتراض ي  الفصل  وهو  أال  اللكتروني  التعلم  أدوات  أحد  هنا  سنستخدم  ونحن 

 . اومحفزة له، وأدوات متعددة تجعل التدريب والتعلم ممتع  

، يعاد تشكيل املحتوى ليتلءم مع أدوات الفصل االفتراض يحيث  ب  راضيةباستخدام الفصول االفتؤيا واضحة للنظام التدريبي  وضع ر يجب    لذلك

دراسة )محمد، ملا أثبتته العديد من الدراسات حول فاعلية تلك البرامج على تنمية قدرات املعلم وتمكنه من نقل الخبرات لطلبته ومن تلك الدراسات  

 . (2006)يونس، ودراسة  (2007)العنزي، دراسة ،  (2011

وهذا أدى إلى التوافق بأن تكون ، عند استخدام الفصول االفتراضية االستغناء عن املعلم في العملية التعلمية أم الب تقول  هنالك جدلية ومع ذلك

 .ن بشكل عال  لتنمية مهارات املعلمي، البيئة التدريبية باستخدام الفصول االفتراضية بيئة تفاعلية

  دراسةو   (Gross & others, 2022)جروس وآخرون  دراسة    لية الفصول االفتراضية في التدريب ومنهاخاصة وأن العديد من الدراسات أثبتت فاع

 . (Agrawal & others, 2015) أجراول وآخرون

 مشكلة الدراسة وأسئلتها .1.1

في امليدان من خلل عمله    لوباملعلم من خبرة نظرية داخل الجامعة وبين األداء املط  وقد استشعر الباحث مشكلة الفجوة بين ما يتلقاه الطالب

، حيث تم ملحظة ذلك الضعف لدى الطالبات املعلمات في كرئيس لقسم التدريب امليداني في كلية التربية في الجامعة السلمية بغزة لسنوات عديدة 

املهارا  اللكترونية مليلهن الستخدام   املهارات 
 

العادية بدال اللكترونية  ت والوسائل  نبع  من  الرئيس  تمثلتحساسه باملشكلة والتي  إ ، ومن هنا  السؤال    في 

التربية  ما  "  :التالي بكلية  املعلمات  الطالبات  لدى  اإللكترونية  التعليمية  املهارات  تنمية  في  االفتراض ي  الفصل  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية 

 " ؟بالجامعة اإلسالمية بغزة

 لرئيس األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع من السؤال ا 

 بكلية التربية بالجامعة السلمية بغزة؟ تنميتها لدى الطلبات املعلمات املرادرونية املهارات التعليمية اللكتما  •

 ؟لدى الطالبات املعلمات بكلية التربيةفي تنمية املهارات التعليمية اللكترونية  االفتراض ي الفصل القائم علىالبرنامج التدريبي املقترح ما  •

االفتراض يالبرنامفاعلية  ما   • الفصل  القائم على  التدريبي  بالجامعة  ل  ج  التربية  بكلية  املعلمات  الطالبات  اللكترونية لدى  التعليمية  املهارات  تنمية 

 ؟السلمية بغزة 
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 الدراسة فرض .2.1

قبل    بطاقة امللحظة  في  اتلباالط  درجاتبين متوسط    α  0.05 ≥  ى و لة إحصائية عند مستال توجد فروق ذات دال  تختبر الدراسة الفرض التالي:

 .وبعد تطبيق التجربة

 أهداف الدراسة .3.1

 : الدراسة لتحقيق األهداف التالية تسعى

 . ربية بالجامعة السلمية بغزة ية التفي كل اللكترونية للطالبات املعلماتهارات بعض املتنمية في  الفصل االفتراض يقائم على تدريبي  تصميم برنامج •

 . لدى الطلبة املعلمين في كلية التربية اللكترونيةهارات املتنمية  ريبي القائم على الفصل االفتراض ي فيالبرنامج التد فاعليةمعرفة  •

 أهمية الدراسة .4.1

 تتمثل أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

 .اللكترونية لدى الطلبة املعلمينهارات املفي تنمية  فتراضيةالفصول اال توظيف تقدم الدراسة رؤية حول  •

واملواد واألجهزة اللزمة    انتباه القائمين على التربية والتعليم من مشرفين ومعلمين ومدراء إلى ضرورة توفير المكانيات املادية من األدوات  هتوجقد   •

 . في التدريس هاالستخدام

 . ة قد تفيد املعلمينفي التدريس كطريقة جديد اللكترونية لتوظيفهاهارات امل  بعض لتنمية اتدريبي   اج  برنامهذه الدراسة  تقدم •

 حدود الدراسة .5.1

برنامج   تصميم  على  الدراسة  هذه  االفتراض يتدريبي  تقتصر  امللتنمية    بالفصل  املعلمات  هاراتبعض  الطالبات  لدى  التربية    اللكترونية  بكلية 

 (. 2022-2021) الثانيفي الفصل الدراس ي ، وذلك في التدريس وظيفهاتلبالجامعة السلمية بغزة 

 الدراسةمصطلحات  .6.1

نظام    من خلل  التفاعل مع املحتوى التدريبي  للمتدربي تتيح  الذأحد أنماط التعليم اللكتروني و بأنه    اويمكن تعريفه إجرائي  :  الفصل االفتراض ي •

 . بالجامعة السلمية  التربيةتنمية املهارات اللكترونية لدى الطلبة املعلمين في كلية ل (اوغير تزامني   ا)تزامني   في بيئة تعلم ذاتي ،(Moodleمودل )

قد  من خلل اطلع الباحث على العديد من التعريفات السابقة للمهارات التعليمية اللكترونية في األدب التربوي، ف  : املهارات التعليمية اإللكترونية •

التع  الباحث  التاليتبنى  الجرائي  عليها  "ه  :ريف  املعلمين  الطلبة  تدريب  املطلوب  املهارات  تلك  والوسائل ي  األدوات  مع  التعامل  على  قادرين  ليصبحوا 

 ". والبرامج اللكترونية في التدريس

من املستوى على اختلف تخصصاتهن،  "هن الطالبات امللتحقات في كلية التربية بالجامعة السلمية بغزة    وقد عّرفها الباحث:  :الطالبات املعلمات •

 الثاني حتى املستوى الرابع. 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري  .1.2

 لكي التعليمية املؤسسات  برامج تطوير  إلى يسعى فإنه وثورة االتصاالت املعلوماتية عصر دخول  مع العاملي  املجتمع يشهدها التي للتغيرات ا نظر  

 من القصوى  ادة للطالب االستف يتيح  مما ووسائلها  وأهدافها التعلمية التعليمية العملية محتوى  في النظر إعادة  من كان البد  لذا  يراتالتغ تلك تواكب

 الدراس ي  تحصيله في املعاصرة  التكنولوجية واألدوات الوسائل

 باألدوات اللكترونية فيو 
 
الكثير من مناحي حياتهم أصبح على معلم املستقبل أن يواكب هذا  ملا تغير اهتمام أولئك الطلبة باألدوات ليصبح اهتماما

  اته في استخدام هذه األدوات.التغير وينمي قدر 

 علم اإللكترونيالت .1.1.2

 لوماتالعاملية للمع والشبكة للحاسب الحديثة التقنيات على يعتمد للمتعلم  املعلومة إيصال في التعليم  أساليب من أسلوب هو اللكتروني التعلم 

 من مشتق جزء هو بعد عن علم والنقاش، والت وساحات الحوار اللكتروني والبريد التعليمية، والبرمجيات املدمجة، األقراص مثل املتعددة  ووسائطهما

 بالضرورة  فليس كترونيةلال الدراسة عن نتحدث وعندما املعلم، عن بعيد مكان  من املعلومات يتلقى املتعلم  فإن الحالتين كلتا وفي اللكترونية الدراسة

 من املفيد نتعلم  أن هو  :االفتراض ي تزامن، فالتعليم م غير اللكتروني التعلم  يكون  قد بل ،  (online learning)ناملتزام الفوري  التعليم  عن نتحدث أن

 ( 3: 2014 ،خميس. )تراض يبمحتوى معد ليتلءم مع الواقع االف والتقنيات بواسطة النترنت زمان وال مكان يحدها ال بعيدة  مواقع

أو من خلل شبكة محلية أو    قراص املدمجةبأنه أحد أشكال توليف مادة التعلم التي يمكن أن تنفذ على األ  )21:  2014)  وآخرون  خوالدة عرفه  يو 

 
 

  على النترنت ويشمل التعلم املعتمد على الحاسوب واملعتمد على الويب، وأشكاال
 
 مادة التعلم.  الكترونية أخرى لتقديم  اوأنماط
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 عن أو الفصل  في شاملة أو جزئية بصورة  ومتابعة وتفاعل شروحات وتمرينات  من يتضمنه  ما مع التعليمي املحتوى  تقديم : بأنه تعريفه يمكن  كما

بوساطة ستخدم شبكة بوساطة أو بو الحاس في مخزنة متقدمة برامج بعد  وي   الحاالت من مجموعة لوصف" اللكتروني التعلم "  مصطلح االنترنت. 

بما  تقنيات استخدام هو الحاالت هذه  بين يجمع االفتراضية وغيرها وما التعليمية والصفوف الويب، عبر والتعلم  بعد، عن التعلم  ذلك في التعلمية 

املرئية الصوتية  املادة :  بذلك للتعلم، لتشمل كوسيلة التواصل  التلفزيوني البث،  غوطةضامل األقراص ،املتعددة  بالوسائط التأليف برمجيات ،واملادة 

 ( 6: 2008 ، خرونآ )عبود و  .االنترنت شبكة تقنيات ،الفضائي

 اإللكتروني: التعلم أنواع •

التعلم  Individualized self-paced e-learning online املباشر الفردي  التوجيه ذو كترونيالل التعلم   الفرد فيه يقوم الذي  اللكتروني، 

 الفردي  التوجيه ذو  اللكتروني التعلم  ،االنترنت في بحث بعملية يقوم  الذي  الفرد مثل االنترنت، عبر مباشر التعليم  رامجب و  ومحتويات  بمصادر  باالتصال

Individualized self-paced e-learning offline  ، غير بصورة  التعليم  وبرامج ومحتويات  مصادر باستخدام الفرد فيه يقوم  الذي  اللكتروني التعلم 

 . (430: 2022)حجازي،   (Synchronous E- learning) املتزامن اللكتروني التعلم ، املدمجة األقراص استخدام مثل باالنترنت، االتصال ن دو  مباشرة 

 
ً

 : (Synchronous E-learning): التعليم اإللكتروني املتزامن أوال

وبينهم   وبعضهم البعض،يوتر لجراء النقاش واملحادثة بين الطلب  وهو التعليم الذي يحتاج إلى وجود املتعلمين في نفس الوقت أمام أجهزة الكمب

املحادثة  املعلم عبر غرف  الدروس م  chatting))  وبين  تلقي  اال أو  الفصول  أدواته األخرى    (Virtual Classroom)  راضيةفتن خلل  ومن    ،أو باستخدام 

راجعة فور إ  تغذية  املتعلم على  التعليم حصول  النوع من  م يجابيات هذا  )بشكل  الوقت  نفس  في  النترنت  والطالب على  املعلم  يلتقي  حيث   ، تزامن(ية 

اللكتروني تطور  واالستغناء عن الذهاب ملقر الدراسة، وهو أكثر أنوا  ويكون    ،ومن سلبياته حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة   ،ا ع التعلم 

 . امعقد  

 :  (Asynchronous E-learning): التعليم اإللكتروني غير املتزامن اثانيً 

النوع ايجابيات هذا  ومن  الوقت،  نفس  في  املتعلمين  إلى وجود  يحتاج  الذي ال  املباشر  التعليم غير  الدراسة حسب    وهو  يحصل على  املتعلم  أن 

 كلما احتاج لذلك. اتروني  األوقات امللئمة له، وبالجهد الذي يرغب في تقديمه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة املادة والرجوع إليها إلك

كما   املعلم،  من  فورية  راجعة  تغذية  على  الحصول  املتعلم  استطاعة  عدم  سلبياته  ا أ ومن  إلى  يؤدي  قد  عزله.نه  في  يتم  ألنه  عبد )  النطوائية 

 ( 238: 2020،هللا

 :لكترونيهداف التعلم اإلأ •

 
 
أهداف اللكتروني  للتعلم  أن  الدراسات  من  العديد  مع    اأوضحت  الحاتتماش ى  أوردها:  التطور  كما  األهداف  هذه  ومن  عصرنا،  في  صل 

 ( 15: 2020،برناوي )

    متاح للستخدام من أي مكان.  توفير املنهج الدراس ي للمتعلم على مدار الوقت ويكون  .1

 توفير عنصر التشويق واملتعة أثناء تقديم الدروس.  .2

 ر لحل املشاكل ودفع الطالب لحب املعرفة.دعم وسائل االتصال التعليمي لفتح باب البداع والتدريب املبتك .3

 إكساب املتعلمين املهارات التقنية اللزمة.  .4

 عصر. إعداد املتعلمين ملواجهة متطلبات هذا ال .5

 إتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم املنفتح من خلل الشبكات املعلوماتية. .6

 .وإدارة عمل املؤسسات التعليمية إيجاد شبكات تعليمية لتنظيم  .7

 :مزايا التعليم اإللكتروني •

 . تعددة بسهولة ويسر بما يسمح للمتعلم بمواصلة التعلم امليوفر مصادر تعلم باالعتماد على الوسائط  .1

 يوفر حرية في اختيار الطريقة والوقت املناسب للدراسة.  .2

 لم.يوفر املرونة في املحتوى وتنوعه، كما يمكن من خلله الحصول على تقويم مناسب ألداء املتع .3

 طول. أ يكسب املتعلم مهارة كيفية التعلم مما يؤدي الى استبقاء التعلم فترة  .4

 يساعد الفرد على تطوير ذاته كذات متعلمة. .5

 مفهوم التعلم عن بعد، فهناك الكثير من املقررات التي يتم تدريسها من خلل التعلم اللكتروني.يعزز  .6

 . عمارلتعليم مختلف األ و  ،تتوفر فيه أدواتها دمعنيتوفر هذا النوع من التعليم في كل زمان ومكان  .7

 ولين عن تعلمهم. ؤ ن مسمساعدة املتعلم على التعلم الفردي واالعتماد على النفس وإيجاد جيل من املتعلمي .8

 كسر الحواجز النفسية بين املعلم واملتعلم.  .9

 شباع حاجات وخصائص املتعلم.                     إ  .10
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 رها في جميع أوجه الحياة. دخول تقنية املعلومات وتأثي .11

 حل املشكالت التربوية مثل:

 ( 6: 2020،و شخيدم وآخرونأب)وهنالك العديد من املشكلت التربوية التي تحتاج لعلج، كما أوردها: 

 تزايد أعداد الطلب وعدم استيعابهم في الفصل.  .1

 مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين. .2

 ال. حل التمارين ومعرفة مستواه في الحالتقويم الذاتي حيث تتاح للمتعلم  .3

 . املساهمة في مساعدة الطالب وتشجيعه على حل الواجبات .4

 :اإللكتروني التعلم خصائص •

 املجموعة أو املؤّسسات األفراد أو إلى بالنسبة سواء واالجتماعي واالقتصادي  الصناعي املستوى  على والتأثيرات املزايا من العديد االلكتروني للتعلم 

 :من كنم  ي   اللكتروني التعلم  أو النترنت طريق عن بعد عن التعلم  األفراد فإن إلى فبالنسبة ككل ّيةالوطن

 .موقعه من يدرس  أن فرد كل يستطيع إذ املسافة عائق تجاوز  .1

 . يريده  الذي  الوقت في يدرس أن يستطيع فرد كل ألن  الزمن عائق تجاوز  .2

 . واملكتبات والزملء باألساتذة  االتصال هولةس .3

م  املستمر للتكوين  حقيقّية فرصة توفير .4
ّ
املمارسينل الحياة  مدى  والتعل   مهم  جانبوهو  ،  منهي لنشاط  ألفراد 

 
 التعليم  مؤسسات لخريجي جدا

 ( 183 :2020 علي،تغيير املهنة. ) متطلبات إلى للستجابة أو املستمرة  والتكنولوجية التطورات التقنية ملواكبة لحاجتهم  والتقني املنهي والتدريب

 :الفصول االفتراضية .2.1.2

كثير   في  تمر  التعليمية  العملية  إن  الدوحيث  املعلمين عن  الطلبة  انقطاع  إلى  تؤدي  بظروف  األحيان  الوجاهية  من  أو -راسة  مثل ظروف كورونا 

الحرب أو  لذ  -التصعيد  املهارات،  على  للتدريب  الطلبة  أولئك  دافعية  من  لتزيد  تفاعلية  بيئات  إيجاد  استخدام وكذلك  هو  الحلول  إحدى  كانت  لك 

 الفصول االفتراضية التفاعلية. 

  نترنتشبكة ال ية افتراضية عبر  لبيئات تعميمية تفاع( بأنها  294:  2021 األحمري،( و)418:  2020كميل،    أبو ( و)114:  2011)السلوم،    هاوقد عّرف

 
 

كل واملتعلم    يمكن  املعلم  املتزامنمن  التواصل  املتزامن  من  غير  تحت   أو  تتم  ولكن  واملكان  الزمان  بحدود  التقيد  دون  والدردشة  والفيديو  بالصوت 

 وتوجيهاته. م لإشراف املع

البيئة االفتراضية  الفصول  الذي يعد    وتوفر  اللكتروني  املحتوى  يتفاعلوا بدون قيود وبأريحية عالية مع  املعلمين كي  للطلبة  املناسبة  التفاعلية 

 جهات الطلبة املعلمين لتزيد من دافعيتهم نحو التعلم. لك لحاجات واهتمامات وتو للبيئة اللكترونية وكذ اوفق  

 اضية تنقسم إلى قسمين:( بأن الفصول االفتر 48: 2017وقد ذكر )الحسن وعشابي، 

خل • من  اللكترونية  البيئة  عبر  الوقت  نفس  في  التواصل  واملتعلم  للمعلم  تتيح  إلكترونية  أنظمة  تزامنية:  افتراضية  والفيديو فصول  الصوت  ل 

 بطريقة تفاعلية.النص 

لكترونية من خلل الصوت والفيديو النص بطريقة أنظمة إلكترونية تتيح للمعلم واملتعلم التواصل عبر البيئة الفصول افتراضية غير تزامنية:   •

 تفاعلية، ولكن ليس في نفس الوقت مما يتيح للمتعلم مزايا التعلم بتأني وفي الوقت املناسب له.

 مهارات التعليم اإللكترونية: .3.1.2

تلك  سيمتلك  الذي  املعلم  هذا  نركز على  أن  يجب  فإننا  للمعلم  اللكتروني  التعليم  مهارات  عن  الحديث  نؤهله    عند  بحيث  والكفايات  املهارات 

 ية تدريب املعلم. ط السليم لعملعلينا التخطي املواكبة عصر التطور والتكنولوجيا والتسارع املوجود في العصر الحديث، لذلك كان لزام  

أورد   وآخرونوقد  وفعال أنه    ( 8:  2020)  الحياني  ناجح  إلكتروني  يج،  لتدريس  اللكترونية،  املقررات  جودة  التدريس ولرفع  كفايات  امتلك  ب 

تصاللكتروني   اللكتروني،  التعليم  في  التكنولوجيا  وتوظيف  استخدام  اللكترونية،  البيئة  في  الفعال  وتطويرها، التواصل  اللكترونية  املقررات  ميم 

ال التعليم  في  التعليمية  العلمية  في  الطالب  ودمج  اللكواحتواء  بالتعلم  الطالب  مستوى  تقويم  ونجاح   والتي  ، ترونيلكتروني،  الطالب،  تعلم  في  سهم 
 
ت

 .العملية التعليمية في الوسط اللكتروني

 ومنها:  األساسية  أنه البد ملعلم التعليم اللكتروني من امتلك العديد من املهارات ( 169-167، 2012(، والردادي )227: 2013حافظ )وذكر 

 . وذلك في تصميم الدروس Microsoft word رد أو ما يعرف بمعالج النصوصو املعرفة ببرنامج الو  •

 .  – Hyper Text Markup Language (HTML) عرفة بلغة النص الفائقامل •

 .  Portable Document Format (Pdf)اإلكتروني  وثائق الشهير املستخدم في نشر الاملعرفة باملعيار العاملي  •

  .وس جديدة االستفادة من املعلومات التي تم تطويرها مسبقا من أجل إنجاز در  •
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 .لى عدد من الصفحات القصيرة إ العمل على وجود قائمة املحتويات الرئيسة التي يجب أن تنقل املتصفح   •

لى ملل الطلبة واملتعلمين وقد  إ تؤدي   (للرسومات البيانية كبيرة الحجم أو إضافة مقاطع مرئية )فيديو  ستعمال غير الضروري عدم الفراط في اال  •

 .ن الى التراجع عن حفظ تلك املوادتضطرهم في بعض األحيا

زيادة   • على  الحاجو  أالحرص  حسب  املعلومات  والتأ  ةتغيير  الزمني  التوقيت  أهمية  مراعاة  بشكل  ك مع  مند  ومفاتيحه    دوري  املوقع  استمرارية 

 .الرئيسية

 .لضروريةو التمارين ا أ ذا التدريبات ك و  همل عن الدروس وأهداف ومراجعكاتقديم معلومات الكترونية وبشكل   •

املكتوبة   • املناسبة  االتصال  قنوات  توفير  االك املرئية    أواملسموعة    أوضرورة  مشاالبريد  وجود  عن  للتبليغ  التزأ ل  ككتروني  بمعو  لومات حول  ود 

 . لحاجةا  دالدروس ويستحسن العمل على تكوين مجموعات نقاش ليتمكن املتعلم واملتدرب من االتصال يبعضهم والبعض ولتبادل املعلومات عن

 . على الحلبتقديم حلول قصيرة للتوجيه واملساعدة  وكذلكا وإرسالها الكتروني   Homework مطالبة املتعلم بالقيام بواجبات ووظائف منزلية  •

 .ملف قابل للتنزيل بأشكال مختلفة كو أ صفحة على الشبكة كلك عرض وتغطية املادة كذيمكن   •

  ، لى ذلك توفير الربط مع صفحات أخرى تغطي معلومات عن املوضوعإملمكنة واملكتملة للدرس بالضافة باملراجع واملصادر ا  ةلكترونيإ وضع قائمة  •

ل هذا من شأنه مساعدة الطالب  ك و مع املكتبات أ ملية  امتوفرة على الشبكة العنكبوتية الع  ايض  أ هة التي تكون  ات الدراسية املشابلك مع الحلقكذو 

 . على فهم وإدراك الحلقة الدراسية 

ات زيادة عدد مختبر   االهتمام بكل تلك املهارات األساسية من:  ( بضرورة 36  :2016دراسة سهيل ومصلح )  العديد من الدراسات ومنها  وقد أوصت

املتص التدريس، وتكالحاسوب  املعلم وعضو هيئة  الطالب  بين  التفاعل  لزيادة  اللزمة  الفلسطينية، وتوفير االحتياجات  الجامعات  بالشبكة في  ثيف  لة 

 دورات التعليم اللكتروني.

 الدراسات السابقة .2.2

الباحث    ودورها في تنمية مهارات الطالب املعلم   الفصول االفتراضيةخلل االطلع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع  من   البعض  وجد 

 النحو التالي:  ىوكانت علها من

العلقة بين متغيرات املهارات ما وراء املعرفية في منهجية العمل    هذه الدراسة إلى التعرف علىهدفت  :  ,Fiorela & others) 2022)   فيوريال   دراسة •

في االفتراضية  الفصول  استخدام  مع  البيروفية  الفكري  الجامعات  املنهجو   ، إحدى  الدراسة  عينتهاالوصفي    استخدمت  كانت    (100)من    حيث 

والفنادق األعمال  إدارة  في  األولى  الدورة  في  أداتين   طالب  تطبيق  تم  الجامعات.  إحدى  في  والقانون  الخدمات  من    )استبانتين(  وإدارة  التحقق  تم 

البحث املتخصصين في  األ العلمي  صدقهما من قبل  املعرفية والثانية حول استخدام منصة  ولى،  املهارات ما وراء  االفتراضية. بعد  Moodle حول 

. االفتراضية Moodle تباط بدرجة متوسطة بين تطوير املهارات ما وراء املعرفية واستخدام منصةتحليل النتائج، تم التوصل إلى أن هناك علقة ار 

يستخدمون  الذين  الطلب  زاد عدد  كلما  املعرفية  لذلك،  وراء  مهاراتهم  تطوير  سيتم  وبالتالي    املنصة،  أفضل،  موضوع    زيادة بشكل  في  كفاءاتهم 

 .عل والتواصل بينهم ، وذلك بسبب زيادة التفامنهجية العمل الفكري 

الفصو   : )Wannapiroon & Pimdee, 2022(  وانابيرون وبيمدي  دراسة • إلى تطوير بيئة تعليمية تعتمد على  الدراسة  تلك  االفتراضية هدفت  ل 

البداعي   التفكير  مهارات  الجامعيين  لتنمية  والرياضيا  في  التايلنديين  للطلب  والفنون  والهندسة  التكنولوجيا  استخدام ت، وقتخصصات  تم  د 

، ار الطلببشكل خاص لتعزيز التفكير البداعي وابتك  ة مفيد تم العثور على خمس خطواتأنه    الدراسة  كشفتاملنهج البنائي والتجريبي، حيث  

واالكتشاف    وهي والتفكير  واالتصالالبحث  قد    ،والبداع  االفتراضية  الفصول  درسوا باستخدام  الذين  الطلبة  أن  الدراسة  حققوا  وقد وجدت 

معيين ملا  نتائج إيجابية في تنمية مهاراتهم، وقد أوصت الدراسة باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة والوسائل الحديثة في تدريس الطلبة الجا

 .لها من دور في جذب الطلبة وتشويقهم 

يستخدم الفصول االفتراضية على كفاءات التدريس    إلى التعرف على تأثير برنامج تدريبي  الدراسة  هذه   هدفت:  )Almuqbil, 2021(  املقبل   دراسة •

وقد العملية.  التربية  برنامج  في  املعلمات  الطالبات  بين  االفتراضية  الفصول  مهارات  هذا   وتنمية  لتحقيق  التجريبي  شبه  املنهج  البحث  استخدم 

( من  البحث  عينة  تكونت  التربية40الهدف.  بقسم  العملية  التربية  برنامج  من  معلمة  طالبة  إلى   (  مقسمة  وهي  القصيم.  بجامعة  األساسية 

تط وبعد  قبل  التدريس  ببطاقة كفاءة  املجموعتين  تزويد  يتم  )تجريبية وضابطة(.  االفتراض ي. مجموعتين متطابقتين  الفصل  مهارات  اختبار  بيق 

الحصائية بين متوسطات املجموعتين    املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة. يتضح من خلل الفروق ذات الداللة  لصالحأظهرت النتائج  

الفصل مهارات  واختبار  التدريسية  الكفاءة  ملحظة  بطاقة  من  لكل  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  برامج  تاالفتراض ي.    التجريبية  بإجراء  وص ى 

وأثناء خدمتهم.   قبل  االفتراضية  الدراسية  الفصول  في  املعلمين  مهارات  لتطوير  التعليمية ر قدرات مختلفيطو تتدريبية  املنصات  استخدام  في  ة 

 .بشكل فعال وتوظيف مهارات الفصول االفتراضية في العملية التعليمية

لبيئة    تهدف  :)Songkram & Khlaisang, 2019 (خاليسانج وسونخرام  دراسة • فعال  نظام  لتطوير  اللزمة  العوامل  دراسة  إلى  الدراسة  هذه 

ي والعشرين لطلب التعليم العالي في رابطة دول املطور لتعزيز مجموعة مهارات القرن الحاد VLE ودراسة فعالية نظام (VLE) التعلم االفتراضية
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حيث وزعت عليهم استبانة  من معلمي التعليم العالي    (400ينته من )الوصفي التحليلي وجاءت ع  حيث استخدم الباحث املنهججنوب شرق آسيا،  

ا باستخدام تحليل عامل االستكشاف لتحديد العوامل األساسية التي تم   ، وبعدها  .VLE دمجها بعد ذلك في تطوير نظامالتي تم تحليلها إحصائي 

ا جام  90اختبار النظام على عينة من    تم  ا متطوع  طالب  التابع إلى وجود  t دول أعضاء في اآلسيان. أشار تحليل البيانات باستخدام اختبار 5ا من  عي 

الحا القرن  ملهارات  الذاتي  التقييم  وبعد  قبل  الذاتي  التقييم  درجات  بين  إحصائي  األهميةفرق  مستوى  واالبتكار عند  التعلم  في  والعشرين   دي 

α≤0.05  لنظام التعلم االفتراض ي في تعزيز مهارات القرن الحادي    ا إيجابي    ا بار حيث أظهرت النتائج أثر  البعدي للخت  لصالح التطبيق. كانت النتيجة

 .والعشرين

" مقابل  Lobby Modeفت تلك الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نمط "هد: (Suliman & El-Sherbeny, 2019) سليمان والشربيني دراسة •

إدا في  التحليلي  على  النموذج  وكذلك  االفتراضية  الفصول  الفصول رة  باستخدام  التعليمية  البيانية  الرسوم  وتصميم  املعرفية  املهارات  تنمية 

الدراسة من ب املنهج التجريبي وتكونت عينة  وتم تقسيمهم ملجموعتين    ا( طالب  40رنامج تكنولوجيا التعليم مكونة من )االفتراضية، وتم استخدام 

الدراسة أن النموذج التحليلي قد ثبت أنه أفضل من نموذج اللوبي في إدارة ستخدام بطاقة تقييم منتج، وقد أظهرت نتائج تجريبية وضابطة، وتم ا 

بين كل النموذجين من    إحصائية  ذو داللةالنتائج نفسها عدم وجود فرق    ؛ بينما أظهرت adobe connectفصل دراس ي افتراض ي باستخدام نظام

ا إلى جنب مع جودة النتاجاملتعلقة بتصميم الرسوم البيانية التعليمية جنحيث املهارات املعرفية   .ب 

مهارات االفتراضية على تنمية  هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الفصول  :  )RIEGEL & KOZEN, 2016(  ريجيل وكوزين  دراسة •

تشمل   وهي  والعشرين  الحادي  النالتواصل)القرن  والتفكير  التعاون  والب،  املشكلت  وتكونت داعقدي وحل  التجريبي،  املنهج شبه  واستخدم   ،)

نتائج   أظهرت  وقد  ملحظة،  بطاقة  استخدام  وتم  واحدة،  مجموعة  من  تكونت  حيث  الجامعة  طلبة  من  الدراسة  أن  الدر عينة  استخدام  اسة 

على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين األربعة،  ر إيجابي  لها تأثي  ،الفصول االفتراضية ملا تحتويه من مثيرات متعددة ومختلفة تجذب الطلبة

الط  مهارات  تنمية  في  الحديثة  األساليب  بتكثيف  الدراسة  أوصت  املستوياتلوقد  كافة  في  في    بة  فعالين  يصبحوا  أن  أجل  املشكلت،  من  حل 

 . واملتعاونين، واملتصلين، واملبدعين

الدراسة إلى إظهار فعالية برنامج تدريبي مقترح ألعضاء هيئة التدريس في   ت تلكهدف  )lmutairyAlotaibi & A,  2012)   العتيبي واملطيري   دراسة •

مهاراتهم   لتطوير  امللك سعود  جامعة  فيكلية  االفتراضي  اللكترونية  الفصول  الة.  استخدام  املنهج  استخدام    ضابطة  جموعتينامل  ذوتجريبي  تم 

األولىو  املجموعة  تعليم  يتم  والثانية  بة  الضابط  تجريبية.  الشائعة  التدريس  طريقة  باستخدام  تدريسها  يتم  املقترح التجريبية  البرنامج  استخدام 

التعاوني.   والتعلم  األدوار  لعب  على  يعتمد  النتائج وجودالذي  أظهرت  ذ  وقد  فيفروق  إحصائية  داللة  بيناملهار   أداء  ات  لصالح    ات  املجموعتين 

 ،  التجريبية ومستوى تعاونهم مع زملئهم في مجموعات العمل  ةلـ املتدربين في املجموع  اء املهارة الفردية هناك علقة بين أد  التجريبية،املجموعة  

بين متوسط   العمل    املهارى   األداءهناك علقة  االفتراض  أداءومستوى  ألعضاء مجموعة  الفصول  الدروس في  إعطاء  ية، املجموعة ككل في مهارة 

 .كاديميالعمل املتعلقة بالتخصص األملجموعات  املهارى في األداء توجد فروق ذات داللة إحصائية ال

مارسات اللزمة لنجاح املعلم وأفضل امل اللكترونية لمهاراتامتلك املعلمين لالتحقق من  منهذه الدراسة  هدفت :)Conti, 2012( كونتي دراسة •

  اختيارهم من خلل استبانة على من ذوي الخبرة. تم  ية بنسلفانيا  وال   غرب عينة من معلمي  فتراض ي من خلل تجميع  اال دراس ي  الفصل  إدارة الفي  

العينة، وقدالنترنت إلكترونية وزعت على  التحليلي، وقد تم تصميم استبانة  الوصفي  املنهج  املهارات  جا  ، تم استخدام  بأنه حصلت  النتائج  ءت 

الفعل، ودمج التكنولوجيا. التفاعل التعاوني عل مع الطلب، وتقديم ردود  اكتساب معرفة جديدة، والتفا التالية على أعلى الدرجات والرتب وهي:  

 .التقنيات املتاحةمن د ، وتعاون املعلمين مع أقرانهم، والتكامل الفعال للجدياآلخرينللمعلمين مع الطلب والطلب مع الطلب 

ت  :)Gordon & Stewart, 2002(  جوردون وستيوارت  دراسة • إلى  الدراسة  تلك  املكتهدفت  في  العاملين  املاجستير على دريب  طلبة  بات وكذلك 

من العاملين في املكتبات اكتساب املهارات اللكترونية للبحث العلمي، وكذلك تطوير أدائهم في مهارات كتابة األدبيات البحثية، وقد تم أخذ عينة  

تيكنيكون   املاجستير ضمن مشروع  إفريقيا-وطلبة  االفتراضية، وقد جاوذلك    -مؤسسة بحثية في جنوب  الفصول  إيجابية باستخدام  النتائج  ءت 

بتكثيف  الدراسة  العينة، وأوصت  املعلوماتية لدى  أمية  اللكترونية ملحو  املهارات  العينة في  أداء  إلى تطوير  أدت  للنهوض    بحيث  البرامج  تلك  مثل 

 . في مجال تنمية املهارات اللكترونية بالعاملين والطلبة

 :السابقةاسات الدر  ىالتعليق عل

السابقة  شأ  الدراسات  تنمية مهارات  ارت  إلى  إنها هدفت  يتفق مع دراستنا حيث  املعلم وهذا  تنمية مهارات  االفتراضية في  الفصول  استخدام  إلى 

  ة وكذلك أدواتها.ترونية من خلل استخدامه للفصل االفتراض ي، وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات في تحديد منهج الدراسالطالب املعلم اللك

 عن الدراسات السابقة في: الدراسة الحاليةوقد اختلفت  

املاملنهج:   • استخدمت  فقد  السابقة  الدراسات  بعض  أما  التجريبي  املنهج  دراسته  في  الباحث  استخدم  دراسة  حيث  مثل  التجريبي  شبه  نهج 

(Almuqbil( ودراسة )RIEGEL & KOZEN)التجريبي مث  ، وبعضها استخدم املنهج( ل دراسةAlotaibi & Almutairy)  ( ودراسة-Suliman & El
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Sherbeny  املنهج استخدم  وبعضها   ،)( دراسة  مثل  دWannapiroon & Pimdeeالبنائي  مثل  التحليلي  الوصفي  املنهج  وبعضها  راسة  (، 

(&  Songkram Khlaisang( ودراسة )& others Fiorela A.( ودراسة )Conti) . 

مهارات الطالب املعلم اللكترونية باستخدام الفصل االفتراض ي، فيما  كان الهدف في بعض الدراسات   استنا هو تنميةحيث كان هدف در  الهدف: •

 Suliman( ودراسة )deeWannapiroon & Pimم غير اللكترونية بصفة عامة باستخدام الفصول االفتراضية، مثل دراسة )تنمية مهارات املعل

Sherbeny-& El( ودراسة )Songkram & isangKhla) . 

تميز    العينة: • السابقة فكانت خارج فلسطين وهذا يعطي  الدراسات  أما  التجربة كانت في فلسطين  إن عينة  في    ا حيث  االستفادة منها  في  لدراستنا 

 للبيئة واالمكانات املتوفرة.  االبرامج التدريبية والتدريسية داخل جامعاتنا الفلسطينية وفق  

 هاءاتإجراسة و منهجية الدرا .3

 نهج الدراسةم .1.3

مقترح   برنامج  بناء  هو  الدراسة  من  الهدف  كان  االفتراض يملا  الفصل  التعليمية  باستخدام  املهارات  املعلم   اللكترونية  لتنمية  فقد للطالب   ،

 : لطبيعة الدراسة منهجين هما اوفق   استخدم

البنائي • لبناء    :املنهج  االفتراض يوذلك  التعل  الفصل  املهارات  اللتنمية  السلمية لكتيمية  بالجامعة  التربية  كلية  في  املعلمات  الطالبات  لدى  رونية 

 22:  2001، ويعرف )األغا،  بغزة 
 
بالكيفية نفسها، يتعلق    ا( املنهج البنائي بأنه خطوات منظمة ليجاد هيكل معرفي تربوي جديد، أو لم يكن معروف

 . واقعية، يستفاد منها لتحقيق أهداف معينة المكانات الباستخدامات مستقبلية، ويتواءم مع الظروف املتوقعة وا 

املنهج    التجريبي:شبه  املنهج   • من مجموعة واحدة طبق )املكونة    التجريبي لتجريب البرنامج املقترح على عينة الدراسةشبه  حيث تم استخدام هذا 

 .اتلباعلى تحصيل الط املقترحمدى أثر البرنامج للوقوف على  ، وذلكةاختبار قبلي وبعدي على املجموع تم تطبيق وقد، (عليها البرنامج املقترح

 عينة الدراسة .2.3

اخ عشوائيةتم  بطريقة  الدراسة  عينة  بغزة   املعلمات  طالباتالمن    تيار  السلمية  بالجامعة  التربية  الدراس ي    بكلية  الفصل  -2022)  الثانيمن 

 :معلمة( طالبة 35) ( حيث تكونت عينة الدراسة من2021

  :يبي االفتراض يالتدر البرنامج  تصميم

 اتبعت الدراسة الخطوات التالية:لبناء البرنامج املقترح 

 األدب التربوي في مجال بناء البرنامج.  االطلع على •

 وضع وصف عام للبرنامج املقترح. •

 وضع أهداف محددة للبرنامج املقترح. •

 وسائل البرنامج. و إعداد مادة  •

 بهذه  الخاص التعليمي التصميم  بناء في اعتمد أن الباحث إالاالفتراضية   برامجال تصميم  في املستخدمة ليميالتع للتصميم  نماذج عديدة  هنالك

واستا نموذج على الدراسة )ناستيفن  تصميم  Stephen & Stanley: 2001, 46لي  في  النموذج  أهمية هذا  الدراسات على  العديد من  أكدت  (، حيث 

 هذا النموذج تم التوصل  مراجعة خلل ومن  ،  (2009)وداود واللمي كحامي مثل دراسة املتعددة  وسائط مج ال وكذلك برا األبعاد  ثنائيةالبرامج التعليمية 

املتاحةناسب  ي  والذي  الحالية بالدراسة الخاص التعليمي للتصميم  والمكانات  العينة  )،  خصائص  رقم  التصميم 1والشكل  مراحل  يوضح  التالي   )

 ي: املختلفة، على النحو التال
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 النموذج املتبع وفق استيفن واستانلي :(1) شكل

 :القائم على الفصل االفتراض يالبرنامج التدريبي مراحل وخطوات بناء 

 :التالية الخطوات وتتضمن ،التحليل  مرحلة  .1

 هذه  وتنتهي، (2022)البعلوجي،  بحث سابق له  ل إليها من خلل والتي توصلكترونية ال التعليمية الحاجات الباحث حدد  :املتعلمين حاجات  تحديد •

 البرنامج. ملحتوى  السلوكية واألهداف العامة األهداف وصياغة البرنامج من العام الهدف بتحديد الخطوة 

 .تحقيقها املطلوب األهداف حسب ووصفها العلمية املادة  الباحث حدد :التعليمية املهام تحديد •

، حيث تم اختيار عينة الدراسة من  والتحصيل  التعليمي املستوى  حيث من املتعلمين  خصائص بتحديد الباحث قام : املتعلمين ئصخصا تحديد •

 .طالبات كلية التربية بالجامعة السلمية من املستوى الثاني حتى الرابع، وبطريقة عشوائية بحيث يكون هنالك تباين في تحصيلهن الدراس ي

 في البرنامج بناء يتم  التي العلمية املادة  علي  الحصول  في عليها االعتماد تم  التي التعليمية املصادر بتحديد الباحث قام  :م التعل مصادر تحديد •

  ، حيث استمد املادة العلمية من املراجع املعتمدة في الجامعة السلمية والخاصة بمساقات )تكنولوجيا التعليم، مهارات التدريس، مقدمة ضوئها

 .وب(في الحاس

 . لتضمينها في الفصل االفتراض ي اللزمة املهارات الباحث حدد : املطلوبة ملهاراتا  تحديد •

 . تحديد حاجات املتعلمين 1

 . تحديد املهام التعليمية2

 . تحليل خصائص املتعلمين 3

 . تحديد السلوك املدخلي 4

 . تحديد مصادر التعلم 5

 . صياغة األهداف السلوكية 1

 يمه . اختيار املحتوى وتنظ2

 . تصميم أدوات القياس 3

 . اختيار استراتيجيات التعليم 4

 . تصميم الشاشات 5

 . تحديد أنماط التفاعل 6

 . كتابة النص التعليمي7

 . تجميع الوسائط املتاحة 1

 . إنتاج الوسائط 2

 . تحديد نظام التأليف3

 . تحديد البرامج املساعدة 4

 . عمل املعالجات الرقمية 5

 املبدئية  لصورة. إنتاج البرنامج با6

 . تحكيم البرنامج 1

 . التعديل بناء على التحكيم2

 . إعداد الصورة النهائية للبرنامج 3

 

 .إجراء الدراسة االستطلعية1

 . تعديل البرنامج 2

 توزيع البرنامج على الطالبات . 1

 . متابعة الطالبات والتقويم2

 . مرحلة التحليل 1

 . مرحلة التصميم 2

 ج . مرحلة االنتا3

 مرحلة التقويم . 4

 .مرحلة التجريب 5

 . مرحلة التطبيق6

جعة 
التقييم والتغذية الرا
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متصلة   الكمبيوتر أجهزة  -التعليمية األجهزة  توفر  مثل املادية األنظمة في توافرها يجب التي المكانات الباحث حدد :القبلية املتطلبات تحديد •

 ملفات  لتشغيل برنامج يلزم  وهنا األبعاد ثلثي  البرنامج  تشغيل برامج  توفير في اوأيض    الصوت،  أجهزة  ،التخزين وسائط  الدخال، أدوات ،بالشبكة

 .والفيدي

 وكذلك  صياغتها، تمت التي والسلوكية  العامة األهداف خلل  من الفصل االفتراض ي عندها نتهيي التي املرحلة  الباحث حدد:  الغلق مهارة  تحديد •

 .املوقع في بةطلو امل الجرائية املعلومات

 :التالية الخطوات وتتضمن ،التصميم مرحلة .2

 السلوكية األهداف تصميم  لشروط  اوفق   وتتابعها  اإجرائي   التعليمية األهداف وصياغة بتحديد الباحث قام  :السلوكية األهداف صياغة •

 .الصحيحة

 األداء  بمحكات مباشرة  وترتبط األهداف، تحقق  مدى   قياس  على كزتر  والتي املرجع  محكية واالختبارات األدوات تضمنوت :القياس أدوات تصميم  •

 .املبدئي والتكويني والبعدي  التقويم  ويتضمن الهدف، في املحددة 

املعارف  تحديد خلل من التعليمية  األهداف  لتحقيق اللزم املحتوى  عناصر بتحديد الخطوة  هذه  في الباحث قام :وتنظيمه املحتوى  اختيار •

اللكترونيةاللزمة   هاراتواالتجاهات وامل املعلمات وخصائص يتناسب بما األهداف تحقيق إلى يؤدى  لكي بالتتابع  وتنظيمها  للمهارات   الطالبات 

 .للمحتوى  املنطقي التنظيم  بإتباع الباحث قام كما ،نتعلمه وأنماط

 .الفصل االفتراض ي مع تتناسب ة التعلم اللكتروني التياستراتيجي الباحث اتبع :التعليمية  االستراتيجيات اختيار •

 في الشاشات  لتصميم  العامة املبادئ  وتتمثل املناسب،  التحكم  نوع  تحقق التي واألزرار الشاشة بتصميمات الباحث قام :العرض شاشات  تصميم  •

  في تقديمها  الواجب املعلومات كل  وتحديد التعليمية، أهميتها تفقد  ال  حتى  إخراجها في والفنية  التعليمية التقنية بين  والدمج التكوين  بساطة

 الشاشة، في للعرض املخصصة  املساحات   أو املناطق  بين االتساق ومراعاة  التصميم، في املستخدمة األلوان عدد وكذلك الواحدة، الشاشة

 .ألخرى  شاشة من االنتقال عند املناسبة البصرية التأثيرات واستخدام

ت حيث:  التفاعل أنماط تحديد • التعليمي املستخدم بين علفالتا  أنماط ديحدتم   تنفيذها، وأساليب منها كل  وحجم  التفاعل ومستويات واملوقع 

 .االستجابات من أكثر أو نمط عن طريق تعليميال املوقع مع التفاعل للمتعلم  ويمكن 

 متتابعة منطقية بطريقة التعليمي توى حامل لعرض اللزمة املوقع األساسية البنية بمثابة التعليمي النص كتابة عملية تعتبر :التعليمي النص كتابة •

 .الكمبيوتر شاشة على تظهر التي األحداث وتسلسل تفاصيل يوضح كتابي شكل في مرئية وبصياغة

 :التالية الخطوات وتتضمن اإلنتاج، مرحلة .3

 متحركة أو ثابتة رسومات أو ثابتة ا صور    انتك  سواء ،الفصل االفتراض ي لنتاج املطلوبة الوسائط كل تحديد في ويتمثل :املتاحة الوسائط تجميع •

 أو   الضوئية األقراص مثل املتاحة املصادر  من الوسائط  هذه  جمع يتم  بحيث  السيناريو، تصميم  أثناء   وذلك  صوتية ملفات  أو فيديو لقطات  أو

 .نترنتال  شبكة من

 الوسائط إنتاج وقبل لنتاجها،  اللزمة األجهزة   وتحديد لها،  يققد ديدتح  عملية  بعد املتطلبة الوسائط إنتاج عملية ي تأت:  املتطلبة الوسائط إنتاج •

  يكون  بحيث واحد مجلد في الوسائط وجمع فيها، البدء قبل البرمجية في املستخدمة الوسائط  كافة  تجميع تم  الفصل تصميم  في البدء مرحلة  تأتي

 .البرمجية في املستخدمة الوسائط كل مصدر املجلد هذا 

املوقع في التأليف ونظام البرنامج  أهداف ومع الباحث خبرات مع يتناسب الذي  التأليف نظام الباحث حدد :يفالتأل نظام اختيار •  هو  هذا 

Moodle) ) 

 ,VSDC) الدراسة هذه  في املستخدمة والبرامج جيد  بشكل  وإنتاجها املوقع إنتاج في املصمم  تساعد التي البرامج في وتتمثل:  املساعدة  البرامج اختيار •

Adobe Photoshop)  

النتاج  عملية في واستخدامها على الكمبيوتر تخزينها  من  تمكن رقمية بطريقة جمعها تم  التي  العناصر معالجة في وتتمثل:  الرقمية املعالجات عمل •

 . األبعاد ثلثية ورسوم وصوت، ومتحركة ثابتة ورسوم  ومتحركة ثابتة صور على هيئة 

االفتراض ي إنتاج •  إعداد النصوص، كتابة وتشمل املحددة   ولياتؤ واملس الخطة حسب السيناريو تنفيذ أو ترجمة بها دويقص:  ادئي  مب  الفصل 

 .الفصل لعناصر والتنظيم  املونتاج بعمليات القيام الصوت، تسجيل الفوتوغرافية، الصور  التقاط الرسومات،

 :التالية الخطوات وتشمل ،التقويم مرحلة .4

االفترا  تحكيم  •  في وكذلك لكتروني،ال والتعليم  التعليم   تكنولوجيا في واملتخصصين الخبراء على املبدئية النسخة عرض يف وتتمثل :ض يالفصل 

 والترابط وجودتها،  واملصورة  واملرسومة املكتوبة العناصر ومناسبة العرض، وتسلسل األهداف، لتحقيق مناسبتها  من للتأكد العلمية املادة 

 واملقترحات ،املوقع هاأغفل التي والنواحي األخرى، والفنية  التربوية  النواحي كل إلى بالضافة خدام،االست وسهولة العناصر بهذه  والتكامل

 .اللزمة والتعديلت
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 الخبراء قبل من  عليها  الحصول  تم  التي النتائج  ضوء  في املبدئية العمل نسخة على اللزمة التعديلت إجراء  في وتتمثل :التعديلت إجراء •

 .املتخصصينو 

 :التالية الخطوات وتشمل ،التجريب  مرحلة .5

االفتراض ي إعداد من االنتهاء بعد :البرمجية تجريب • ا ال من  طالبات  (10) عدد ىعل املوقع  بتجريب الباحث قام الفصل  من غير  -ملعلمات  طالبات 

 .ي االفتراض الفصل  مع التعامل عند باتالطال الستجابة الكمية التقديرات صدور  -عينة الدراسة

 املبدئي التجريب عملية خلل من عليها الحصول   تم  التي واملقترحات التعديلت وإضافة املبدئية النسخة مراجعة في وتمثلت :النهائية اجعةاملر  •

  وذلك 
 
 .للعرض وتجهيزها النهائية النسخة لعداد استعدادا

 :التالية الخطوات وتشمل االستخدام، مرحلة .6

 .معلمة( طالبة 35) وعددهن الفصل االفتراض ي باستخدام تدرس التي  العينة ىعل هبتوزيع الفصل خداماست وتعني :فتراض يالفصل اال  توظيف •

 .املستقبلي التطوير وإمكانيات األفعال ردود ملعرفة للفصل املستمرة  املتابعات تجري  حيث :املستمرة املتابعة •

 أداة الدراسة .3.3

 :للخطوات التالية اوفق    اللكترونية هاراتلمل امللحظة قام الباحث بإعداد بطاقة سة، وني املعد لهذه الدرا لقياس فاعلية الفصل االلكتر

بطاقة   • من  الهدف  بطاقة    :امللحظةتحديد  مستوى    امللحظةتهدف  قياس  ل  األداءإلى  استخدام    اللكترونية  مهاراتلالعملي  الفصل نتيجة 

 . لدى طالبات كلية التربية االفتراض ي

والتوصل إليها من خلل بحث    بإعدادها  التي قام  املهارات اللكترونيةبناء قائمة  بعد  ،  امللحظةقام الباحث ببناء بطاقة   :  ةامللحظإعداد بطاقة   •

أهمية كبيرة   ( بعد أن طبق الدراسة على عينة من الطلبة املعلمين في كلية التربية بالجامعة السلمية بغزة، حيث ظهرت2022سابق )البعلوجي،  

الباحث    ىولقد أعط  ،فقرة   (20)، وقد بلغ عدد فقرات البطاقة بعد صياغتها النهائية  هارات بالنسبة للطلبة املعلمين ومدى احتياجهم لهالتلك امل

بطاقة   ثالثي    ا مدرج    اوزن    امللحظةلكل فقرة من فقرات  فاعلية    (كبيرة، متوسطة، صغيرة )وفق سلم متدرج  اال لتقويم  تنمية    فتراض يالفصل  في 

   ة.اللكتروني ارات التعليميةامله

   :املالحظةصدق بطاقة 

 :وذلك للتأكد من صدقها كالتالي امللحظةالباحث بتقنين فقرات بطاقة  قام

بطاقة  :  املحكمينصدق   • التعل  األوليةفي صورتها    امللحظة تم عرض  تكنولوجيا  في  املتخصصين  جامعيين من  أساتذة  يم وطرق  على مجموعة من 

غزة   ومشرفينالتدريس   مدينة  في  )  تربويين  محكم  15وعددهم  آرائهم  ا(  بإبداء  قاموا  حيث  بطاقة    وملحظاتهم ،  فقرات  مناسبة  ،  امللحظةحول 

 .فقرة  (20)ليصبح عدد فقرات البطاقة  اآلخرتم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها  اآلراءوكذلك وضوح صياغتها اللغوية، وفي ضوء تلك 

التحقق من صدق  ج  :الداخلي  االتساقصدق   • لبطاقة    االتساقرى  درجات كل فقرة من   امللحظةالداخلي  بين  بيرسون  ارتباط  بحساب معامل 

 :وضح ذلكي اآلتيول والجد  (SPSS) الحصائي، وذلك باستخدام البرنامج للبطاقةة الكلية فقرات البطاقة والدرج

 للبطاقة الكلية من فقرات البطاقة مع الدرجة معامل ارتباط كل فقرة (: 1) جدول 

 رقم الفقرة 
 معامل  

 االرتباط 
 مستوى الداللة 

 رقم 

 الفقرة  

 معامل 

 االرتباط  
 مستوى الداللة 

1 0.990** 0.01 11 0.954** 0.01 

2 0.989** 0.01 12 0.965** 0.01 

3 0.985** 0.01 13 0.994** 0.01 

4 0.975** 0.01 14 0.991** 0.01 

5 0.990** 0.01 15 0.984** 0.01 

6 0.965** 0.01 16 0.981** 0.01 

7 0.995** 0.01 17 0.992** 0.01 

8 0.974** 0.01 18 0.993** 0.01 

9 0.971** 0.01 19 0.989** 0.01 

10 0.952** 0.01 20 0.982** 0.01 
 

   يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية
 
(، وهذا يؤكد أن  0.01ة عند مستوى داللة )ذا داللة إحصائي  اللبطاقة ارتباط

 البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي. 
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 املالحظة: حساب ثبات بطاقة 

ها مرة أخرى، حيث  في حال إعادة استخدام ةعن طريق معامل االتفاق قام الباحث بحساب ثبات بطاقة امللحظة والتأكد من إعطائها نتائج مشابه

مللحظة الطالبات، وبعد رصد التقديرات الكمية ألداء الطالبات  قسم املناهج، وكذلك استعان بملحظ آخر من  البات كلية التربيةعشر طقام الباحث  

)الوكيل   :والتي تنص على Cooper في بطاقة امللحظة، قام الباحث بحساب مدى االتفاق واالختلف بين الباحث وامللحظ اآلخر باستخدام معادلة كوبر

 ( 62: 1996فتي، وامل

 100×             عدد مرات االتفاق             نسبة االتفاق =  

 االختلف عدد مرات  +  عدد مرات االتفاق                              

ب االتفاق  نسب  أن  الباحث  امللحظة، وجد  بطاقة  في  الطالبات  الكمية ألداء  التقديرات  املعادلة على  تطبيق  امللحظوبعد  بلغتين  %(  86.7)  ين 

وبذلك يمكن  )نفس املرجع السابق(، دالة على ارتفاع في ثبات بطاقة امللحظة  (%80)ملجموع فقرات بطاقة امللحظة، وتعتبر نسبة االتفاق التي تزيد عن 

 .االطمئنان إلى بطاقة امللحظة وصلحيتها للتطبيق

   :خحساب ثبات البطاقة عن طريق معامل ألفا كرونبا

 حيث ، SPSSكرونباخ باستخدام برنامج ، ولقد تم حساب معامل الفاكرونباخ باحث بالتأكد من ثبات بطاقة امللحظة من خلل معامل ألفاام الق

 .تمتع بثبات عال  ت البطاقةمما يشير إلى أن ( 0.52)القيمة املحايدة وهي وهي أعلى من (  0.88)لفاكرونباخ أ بلغت قيمة معامل 

 : طاقة املالحظةبصورة النهائية ل ال

 . (2كما في جدول ) فقرة ( 20)بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة امللحظة أصبحت في صورتها النهائية مكونة من 

 قباس فاعلية الفصل االفتراض ي في تنمية املهارات االلكترونية ومستوياتالحظة املفقرات بطاقة (: 2جدول )

 صغيرة  متوسطة  كبيرة  االحتياجات  م. 

    الرسومات التعليمية بأنواعها املختلفة  ستخدمت 1

    ستخدم الفيديو التعليمي لعرض مواقف تعليمية ت 2

    تعامل مع نظام تشغيل النوافذ الخاص بالكمبيوترت 3

    تشغل األجهزة امللحقة بالحاسوب كالطابعة واملاسح الضوئي والكاميرا وامليكرفون  4

    ومات والصور الرقمية رامج تحرير الرستعامل مع أحد بت 5

    حفظ وتشغيل ملفات الصوت والفيديو ت و  تنش ئ 6

    Wordستخدم برنامج تحرير النصوص” وورد”  ت 7

    Power Pointستخدم برنامج إعداد العروض التقديمية ت 8

    Excelستخدم برنامج الجداول الرياضية “إكسل” ت 9

    ملستعرضات ت من خلل أحد استخدم شبكة النترنت 10

    تحمل وتنزيل امللفات املتنوعة عبر شبكة النترنت  11

    تكون مكتبة للوسائط املتعددة من املصادر املتنوعة عبر النترنت  12

    بحث عن املعلومات عبر النترنت بطريقة مناسبة ت 13

    ستخدم القوائم البريدية في العداد للتواصل الكتابيت 14

    Moodleبرنامج إدارة التعلم اللكتروني  ستخدم ت 15

16 
 Facebookستخدم وتوظف بعض برامج التواصل االجتماعي عبر النترنت في التواصل وتبادل الخبرات مثل:  ت

– Tweeter . 
  

 

    Googleتنش ئ اختبار إلكتروني على نماذج  17

    Google Driveترفع امللفات املختلفة على  18

    Google Driveلفات املحملة على تشارك امل 19

    Google Siteستخدم أحد البرامج املتخصصة في إنشاء صفحات النترنت مثل ت 20

 األساليب اإلحصائية التي استخدمت لضبط أدوات الّدراسة: .4.3

 معامل ارتباط بيرسون ليجاد االتساق الّداخلي.  •

با •
ّ
 ت.معادلة ألفا كرونباخ لحساب الث

تائج:األ  . 5.3
ّ
 ساليب اإلحصائية التي استخدمت لتحليل الن

 . في التطبيق القبلي والبعدياختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين للتعرف على الفروق  •

 معامل مربع إيتا لحساب حجم األثر.  •
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 سةعرض نتائج الدرا .4

والذي  ا  . 1.4 السؤال األول  التعليمية اإللكترونية    :ينص علىإلجابة عن  املهارات  بالجامعة   درا املما  التربية  بكلية  املعلمات  الطلبات  لدى  تنميتها 

 اإلسالمية بغزة؟ 

،  (2022)البعلوجي،    خلل االستعانة بقائمة مهارات إلكترونية توصل إليها الباحث في بحث منشور سابق لهمن  وقد تمت الجابة عن هذا السؤال  

 ( مهارة تم عرضها من خلل الجراءات.20ى )إلوعرضها على محكمين مرة أخرى لتتناسب مع هذه الدراسة وخلص 

تنمية املهارات التعليمية اإللكترونية ل  القائم على الفصل االفتراض يما البرنامج التدريبي املقترح    :ينص علىوالذي  عن السؤال الثاني  إلجابة  ا  .2.4

 ؟ بالجامعة اإلسالمية التربية بكلية  لدى الطالبات املعلمات

 نموذج  باالعتماد على   Moodleالقائم على الفصل االفتراض ي من خلل نظام مودل  البرنامج التدريبي املقترح  تم تصميم  ال  ولإلجابة عن هذا السؤ 

حيث تضمن العديد من املكونات كما  حيث تم بيان ذلك بالتفصيل في خطوة سابقة من الدراسة.  (Stephen & Stanley: 2001, 46استيفن واستانلي )

 جرا هو موضح في ال 
 
 . ءات سابقا

السؤال  إلجابة  ا  . 3.4 علىوالذي    الثالث عن  االفتراض يفاعلية  ما    :ينص  الفصل  على  القائم  التدريبي  التعليمية    البرنامج  املهارات  تنمية  في 

 ؟ اإللكترونية لدى الطالبات املعلمات بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية

بين متوسط درجات الطالبات في   α  0.05 ≥  ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   ال توجد"نه  أبالفرضية    تم صياغةولإلجابة عن هذا السؤال  

 ."بطاقة امللحظة قبل وبعد تطبيق التجربة

 "ت" لعينتين مرتبطتين، وكانت النتائج كالتالي: تم استخدام اختبار وللتحقق من صحة الفرض

 بطاقة املالحظة لقبلي / البعدي ال تطبيقال في الفروق داللة الختبار )ت( اختبار نتائج: (3جدول )

املتوسط  عدد الطلبة املجموعة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة "ت"  

 املحسوبة

 مستوى 

 الداللة 

 قيمة 

2η
 

 حجم التأثير 

  0.05غير دالة عند  3.8 4.5 4.3 35 التطبيق القبلي

0.2 

 متوسط

 0.000الة عند د 3.5 22.7 35 التطبيق البعدي

         *

2η
 ( كبير.0.14( متوسط، )0.06( تأثير صغير، )0.01)

بطاقة  لالبعدي  /القبلي التطبيق( بين متوسط درجات الطلب في 0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود( 3يتضح من جدول )

ايتا   حيث"  متوسطجم التأثير "ح  البعدي، وكذلك  التطبيقامللحظة لصالح   بلغت قيمة مربع 
2η  (0.2  الفروق في لم   الدرجات( مما يدل على أن هذه 

بتأثير الصدفة، بل كانت  االفتراض ي  تكن وليدة  الفصل  القائم على  التدريبي  للدراسة حيت تم ؛ وقد يعزى ذلك  البرنامج  استخدام نموذج مناسب  إلى 

أسل التدريب  وباستخدام  التقليدية في  املكونات غير  العديد من  الذي احتوى على  االفتراض ي  الفصل  بناء  للتشويق والجاذبية لدى    النظم في  أدى  مما 

املعلمين املادة الطلبة  عرض  في  املنطقي  والتسلسل  التدريبية،  العلمية  أطراف  بين  التواصل  تعمق  التي  مكوناته  داخل  املوجودة  التشاركية  وكذلك   ،

االفتراضلتا  الفصول  أثبتت فاعلية استخدام  التي  الدراسات  العديد من  الدراسة مع  تلك  نتائج  املعتمدة على مهارات تراكمية، وتتوافق  ية ومنها دريبية 

 (.2012) (، ودراسة كونتي2012(، العتيبي واملطيري )2016(، ريجيل وكوزين )2019(، سليمان والشربيني )2021(، املقبل )2022فيوريل )دراسة 

  ات الدراسة:توصي

 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بما يلي:

 .، ملا نجد من ضعف في مهارات التدريس اللكترونية لديهم الفصول االفتراضية في تدريب الطلبة املعلمين في الجامعات الفلسطينيةاستخدام   •

 .ستخدام الحاسوب والنترنتا  تأهيل الطلبة املعلمين في السنة األولى من الدراسة الجامعية على •

 .استخدامهم للمهارات اللكترونية كي يكونوا جاهزين لنقلها لطلبتهم في املدارساملهارية في  الطلبة املعلمين تعزيز قدرات •

ريب الطلبــة املعلمــين تــدتعمــيم قائمــة املهــارات اللكترونيــة علــى الجامعــات الفلســطينية واملعلمــين فــي املــدارس للســتفادة منهــا فــي التــدريس وكــذلك فــي  •

 واملعلمين.

 مقترحات الدراسة:

 .عمل دراسات الستخدام الواقع االفتراض ي والواقع املعزز في تدريب الطلبة املعلمين في الجامعات الفلسطينية •

 عمل ورش عمل لتحديد احتياجات الطلبة املعلمين في ضوء انتشار التكنولوجيا الحاسوبية. •

 



 م البعلوجي هأد                                                                                   ...بات املعلماتية لدى الطالفاعلية برنامج تدريبي قائم على الفصل االفتراض ي في تنمية املهارات التعليمية اإللكترون   

  148-132، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
145 

 

 :املراجع

سارة  استخ(،  2021)  .األحمري،  الفدواقع  اال صو ام  ك  فيراضية  تفل  جائحة  الطالبات  (  19  كوفيد(  رونا و ظل  نظر  امللك خالدمن وجهة  مجلة   .بجامعة 

 (. 5) 37 :جامعة أسيوط

 غزة. . البحث التربوي: عناصره، مناهجه، أدواته .(2001) .األغا، إحسان

علي ال  .(2020)  .برناوي،  التعليم  وتحديات  فيفرص  ا   لكتروني  والعامليةأل إدارة  العربية  الخبرات  ضوء  في  التعليمية  الشاملة   .زمات  اللكترونية  املجلة 

 (.27) :متعددة التخصصات

أدهم  اللكتروني من وجهة  .(2022)  .البعلوجي،  التعليم  املعلمين الستخدام وسائل  للطلبة  اللزمة  التدريبية  األزهر   .نظرهم   االحتياجات  -مجلة جامعة 
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 :لخصامل

مات    مديري املدارس تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على درجة  
ّ
مين واملعل

ّ
ملهارات البداع الداري لدى عّينة من معلمي مدارس مدينة طرطوس من وجهة نظر املعل

مة تم اختيا113وتكونت عّينة الدراسة من )  هذا واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي،  العاملين فيها،
ّ
م ومعل

ّ
رها بالطريقة العشوائية، وقد تّم استخدام  ( معل

تكّونت من قسمين املعلومات حيث  والجنس،   القسم األول  االستبانة كأداة لجمع  املهنّية  والخبرة  العلمي،  املؤّهل  أي  م 
ّ
للمعل واملهنّية  الشخصّية،  البيانات  يشمل 

( فقرة بعد التأكد من صدقها وثباتها، وبّينت النتائج أن مستوى البداع الداري لدى مديري مدارس مدينة  15والقسم الثاني يشمل بنود االستبانة التي تتكّون من )

مات  
ّ
مين واملعل

ّ
  %(،  57.8( ونسبة مئوية )2.89جاءت بدرجة )طرطوس بحسب وجهات نظر املعل

ً
جابات إحصائية بين متوسطات  إلعدم وجود فروق ذات داللة  إضافة

جازة/ دراسات إمتغير املؤهل العلمي )ثانوية عامة/ معهد/ نثى(، و أداري تعزى ملتغير الجنس )ذكر/ بداع ال جة ممارسة مديري املدارس ملهارات ال أفراد لعينة حول در 

مدينة طرطوس يتمّتعون باملرونة  أظهرت نتائج الدراسة أّن مديري املدارس في  كما  (،  10- 5عليا(، ووجود فروق حول متغير عدد سنوات الخبرة لصالح الفئة بين )

أ  كما  املتاحة،  الظروف  لكن ضمن  التربوي  العمل  مسيرة  تعترض  التي  واملشكالت  املواقف،  مع  تعاملهم  في  مين 
ّ
املعل مع  الفريق  بروح  أنهم  والعمل  النتائج  ظهرت 

ضرورة إقامة دورات، وورش عمل املدرسّية. وقد أوصت الدراسة ب  نترنت في إدارتهم إن تكنولوجيا املعلومات في حال كانت الظروف متاحة مثل كهرباء و يستخدمو 

 على ممارسة البداع بأساليبه املتعّددة، وتهيئة الظروف املاّدّية، واملعنوّية املساعدة على ممارسة مهارات البداع ال 
ّ
 .داري بإتقانتحث

 . داري، معلمي الحلقة األولىالبداع ال  ؛مديري املدارس ؛درجة ممارسةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study aims to identify the degree of the school principals of practice administrative creativity skills among a sample of 
schoolteachers in Tartous city from the point of view of the sample members. The questionnaire was used as a tool for 
collecting information as it consisted of two parts: the first part includes the personal and professional data of the teacher, ( 
i.e. the educational qualification, professional experience and gender), and the second part includes the questionnaire items 
that consist of (15) questions, (2.89) and (57.8%). After verifying its validity and reliability, the researchers followed the 
descriptive analytical approach which suits the nature of the study, and the results showed that the level of administrative 
creativity of the school principals in Tartous city according to the teachers’ views varies between medium and low, and there 
is not a statistically significant differences between the averages of the responses of the sample members about the degree of 
the educational administration’s practice of administrative creativity skills due to the gender variable (Male/Female), and the 
educational qualification variable (high school/ institute/bachelor/postgraduate studies). There is a significant difference 
between the average of responses of the sample members about the number of years of experience in favor of category B  N 
(5-10), and the results of the study showed that school directors in Tartous city enjoy flexibility and teamwork with teachers 
in dealing with situations and problems that hinder the educational work process. However, within the available conditions, 
the results also showed that they use information technology if their conditions are available such as electricity and internet 
in their school.  In light of these results, the researchers recommend the necessity of holding courses and workshops that 
support the practice of creativity in its various ways, and the creation of material and moral conditions to help practice the 
skills of administrative creativity perfectly. 

Keywords: practice level; Schools principals; administration creativity; teachers of first grade.  
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 املقدمة .1

  نوع من البداعو  ،الداري نوعّية في أساليب عملها  إدارية إحداث نقلة التي تحاول  من أهم مقومات نجاح املؤسسات التعليمية التربوية البداع يعّد 

 لالعتماد على  في أسلوب العمل،    والتغيير  التطوير
ً
هذا وقد   .املستدامةلى تلبية حاجات املجتمع  تسعى إ   العصر، بحيثتطورات  تقنيات تواكب  إضافة

القدرات، واالستعدادا 2002)جروان،    عرفهحيث  ،  الداري   البداعتعريفات    تعّددت أنه مزيج من  بيئة   ت(  إذا ما وجدت  التي  الشخصّية  والخصائص 

املؤّسسة، أو املجتمع، أو ، أو خبرات  مفيدة سواء بالنسبة إلى خبرات الفرد السابقةعقلّية لتؤّدي إلى نتاجات  إدارّية مناسبة، يمكن أن ترقى بالعمليات ال

الخالقة،    من خالل توليد مجموعة من األفكار املدرس ي  الداري تنظيم العمل  ويمكن تعريفه أنه عملية تسعى إلى إحداث نقلة ممّيزة على مستوى  العالم،

 (.  1ص ،2021)زمار،  أداء املعلمينعلى ا إيجابً ينعكس  وتنفيذها ما ومن ثم 

في تلبية متطلبات العملّية التعليمّية وتحقيق أهدافها، وما يقوم به مدير املدرسة من دور رئيس ي  يؤّديه مديري املدارسنظًرا إلى أهّمّية الدور الذي و 

لتطبيق املعرفة والبراعة في ية ظاهرة فردية تعتمد على قوة املالحظة  البداع وحيث تعد املهارات    ية لدى املعلمين،البداعمبدع في سبيل تطوير املهارات  

مستوى هذا الدور الذي يقوم  فقد هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف  (،4، ص2021)املطيري،  العصرية دارة متطلبات ال   ى أهم هي احدالتي تنظيم األفكار 

 إ ، به مديرو املدارس ومديراتها
ً
التربوية  دارةلل هم املداخل املدرسية وأحد أ   دارة داثة في مجال ال من اكثر املواضيع ح الداري  البداعلى ذلك يعتبر إضافة

 األزمات  إدارة ظل االوضاع الراهنة وله قدرة كبيرة على يجاد الحلول والقدرة على استشرافها في في إ واالبتكار  البداعكبيرة من  يتسم بدرجةحيث الحديثة 

ة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في الحلقة األولى من مرحلو   ( بما يواكب تغيرات العصر والظروف املحيطة بالبالد،12، ص2018بو علي،  أ )الحجوج و 

الجودة الشاملة ملا أظهرته من تغيير ملموس في  إدارة تبنى على مدخل يعتمد على   البد من فلسفة إدارية معاصرة لقيادة املدرسةالتعليم األساس ي، حيث 

ا أصبح مطلبً   داري ال   البداع، ومن أن  الظروف الحاليةمما سبق ومن    (،63، ص2020تقليص الفجوة بين الدول املتقدمة والدول النامية )القحطاني،  

الحكومية من وجهة نظر معلمي املدارس    في  الداري   البداع  ملهاراتممارسة مديري املدارس  درجة    تأتي هذه الدراسة للوقوف على  ،ا ملديري املدارسملًح 

 ؟ السورية ن التعليم األساس ي بمحافظة طرطوسالحلقة األولى م

 مشكلة الدراسة .1.1

بالتالي يجب  إن ملدير املدرسة دور فعال في العملية التعليمية فهو يسعى إلى لتطوير املستمر ومواجهة التحديات التي قد تواجه املؤسسة التربوية. و 

عالقات  وبناء واقف، امل إدارة مدير املدرسة عن غيره صفات عديدة منها مهارات التواصل والتفاعل مع املعلمين والطالب وأولياء األمور، وحسن  يمتلك ن أ 

 (.2017)العجمي،  في اتخاذ القرارات والتخطيط لتحقيق أهداف التربية وإشراكهم طيبة مع املعلمين، 

واالبتكار الجذري لتقديم خدمات وأفكار   البداع( إلى أهمية قيام مدير املؤسسات بتشجيع املوظفين بها على  2015وقد توصلت دراسة السلنتي )

كما أشارت    لي.ابتكارية حديثة، كما يجب على املدراء االستجابة السريعة للتغيرات الرقمية ومواكبة الثورة الصناعية وامتالك مهارات التخطيط املستقب

 محافظة مسقط بسلطنة ُعمان جاءت بدرجة متوسطة. ي لدى املعلمين في البداع ( إلى أن درجة توافر السلوك 2019) وإبراهيم دراسة الرحبي 

ي.  البداع من خالل التدريس واالحتكاك بمديري ومديرات املدارس قلة وعي من قبل بعض مديري املدارس فيما يختص بالسلوك    ان كما الحظ الباحث

في تقديم   املدراءبأن هناك ضعف في بعض    انالمس الباحثفبعضهم ال يتقبل التجديد، أو ليس لديه وعي كافي بانتهاج طريقة إدارية غير تقليدية، كما  

تتالءم مع التغيرات الحديثة    بطرق ابتكارية وإبداعية  لمشكالت التي قد تواجههم في عملهم إيجاد حلول لبداعية مبتكرة يمكن أن تسهم في  إ حلول ابتكارية و 

 19خاصة فما يتعلق بانتشار وباء كوفيد  
ً

أوصت   ( التي2014. وهو ما أكدته دراسة الجرايدة )املستجدة نقٍد بناٍء لألفكار  تقديم    عد إملام بكيفية عن  ، فضال

 . طرق مبتكرة ب ودفعهم للعمل املعلمين وتحفيزبابتكار الحلول بضرورة تشجيع مديري املدارس على االهتمام 

في املدارس الحكومية    الداري   البداعملهارات    مديري املدارسضرورة إعداد هذه الدراسة للتعرف درجة ممارسة    انالباحث  وجد  ا على ما سبقوتأسيًس 

 من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي بمحافظة طرطوس في ظل األوضاع الراهنة

 الدراسةأسئلة  .2.1

 :تسعى هذه الدراسة للجابة عن األسئلة اآلتية

 من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي في محافظة طرطوس؟  الداري  البداعملهارات ما درجة ممارسة مديري املدارس  •

من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من    الداري   البداعملهارات    في درجة ممارسة مديري املدارس  ( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية ) •

 التعليم األساس ي تعزى ملتغّير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟

 الدراسة روضف .3.1

 لى اختبار الفروض اآلتية: إ تسعى الدراسة 

من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس   الداري  البداعملهارات   في درجة ممارسة مديري املدارس ( α≤0.05حصائية )إ ال توجد فروق ذات داللة  •

 )ذكر/أنثى(. 
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من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير املؤهل   الداري  البداعملهارات  ممارسة مديري املدارس ( في درجةα≤0.05حصائية )إ ال توجد فروق ذات داللة  •

 جازة/ دراسات عليا(.  إ العلمي )معهد/ ثانوية/ 

من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير سنوات   الداري  البداعملهارات   في درجة ممارسة مديري املدارس ( α≤0.05حصائية )إ ال توجد فروق ذات داللة  •

 (.سنوات  10أكثر من  / 10-5سنوات/ من 5الخبرة )أقل من 

 أهداف الدراسة .4.1

 تهدف الدراسة إلى: 

 من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي في محافظة طرطوس.  الداري  البداعملهارات  عرف درجة ممارسة مديري املدارست •

من وجهة نظر   الداري   البداعملهارات    حول درجة ممارسة مديري املدارستعرف فروق ذات داللة إحصائّية بين متوّسطات استجابات أفراد العّينة   •

 معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي تعزى ملتغّير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة. 

 أهمية الدراسة .5.1

 دة اعتبارات منها: تبنى أهمية الدراسة على ع 

ّي التي تناولت موضوع مهارات    - انعلم الباحث  حدود-تعّد هذه الدراسة في   •
ّ
  لدى مديري املدارس  الداري   البداعمن الدراسات األولى على املستوى املحل

ميهم، في محافظة طرطوس.
ّ
 من وجهة نظر معل

 . الداري  البداعتهتم بة التربوية الحديثة التي الداريتسليط الضوء على االتجاهات  •

ع أن تقّدم هذه الدراسة معلومات على قدر من األهمية، فيما يتعلق باملهارات   •
ّ
رة لدى مديري مدارس طرطوس، البداعيتوق

ّ
العمل   من خالل   ية املتوف

 .نحو األفضل اعلى تحسين الواقع املفروض عبر تخطيط البرامج املالئمة وتصميمها، أو تعزيز الواقع وتحفيزه

 حدود الدراسة .6.1

 الحدود البشرية: معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي بمحافظة طرطوس. •

 في املدارس الحكومية.   الداري  البداعملهارات درجة ممارسة مديري املدارس الحدود املوضوعية:  •

 . 2021/2022: أجريت الدراسة في العام الدراس ي الحدود الزمانية •

 : املدارس الحكومية بمحافظة طرطوس بالجمهورية العربية السورية.الحدود املكانية •

 مصطلحات الدراسة .7.1

نجاز أهداف إ يجاد عمليات ادارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفاعلية في إ لى  إ األفكار واملمارسات التي يقدمها املديرون والتي تهدف    :اإلداري   اإلبداع •

من  التي يقوم بها مدير املدرسة  ةالداريالعمليات مقدار : اجرائي  إأما  (،  572ص، 2018، املؤسسات وتكون أكثر فاعلية لخدمة املجتمع )أبو ناصر

 . التعليميةأكثر كفاءة وفاعلية في إنجاز أهداف املؤّسسة  داريةإ أساليب إيجاد  خالل

والتعليمي   الداري مجموعة السمات والخصائص التي يتميز بها مدير املدرسة والتي تساعده في رفع كفاءة وفاعلية االداء    :اإلداري   اإلبداعمهارات   •

للمديرين من خالل الدرجة التي يحصل عليها املدير واستجابة املعلمين على األداة   الداري   البداع، وتقاس مهارات  على حد سواء بصورة ابداعية

 .  التي أعدت لهذا الغرض

املدرسة • ممدير  منه  ع 
ّ
يتوق التي  األدوار  طبيعة  منه  تتطلبها  ومهارات  بخصائص  يّتصف  تربوي  “قائد  أهدافها  :  لبلوغ  للمدرسة  إدارته  في  مارستها 

ا(،  9، ص2008مي،  ل)الس  املنشودة  مين الداريلذي يقوم باألعمال  أّنه املدير    إجرائيًّ
ّ
ميه، ورفع مستوى املتعل

ّ
ة والفّنّية في مدرسته، بغرض تطوير معل

فيه بجّو من الدعم النفس ي وحّثهم على كّل جديد أصيل، وذلك من خالل استثمار املوارد 
ّ
 املوجودة في املؤسسة  .ة والبشرّيةاملاديّ وإحاطة موظ

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري  .1.2

 معوقاتهخصائصه،  مفهومه، ،اإلبداع .1.1.2

ب سم 
ّ
املت االبتكار، واملبدع هو  أو  التكوين،  أو  الخلق،  أو  اليجاد،  الذي البداعيعني  الشخص  املبدع هو  ، والخلق ال باملحاكاة، والتقليد، فاملدير 

ي وإنتاج عمل جديد،  والتركيب،  التحليل،  والقدرة على  الصعبة  َهّمات 
َ
امل وتفضيل  واالكتشاف،  االستطالع،  حّب  لديه  ويكون  ويكتشف،  رض ي يبحث، 

القدرات، واالستعدادات، والخصائص الشخصّية، التي إذا ُوجدت في بيئة   هو مزيج من (، إلى ذلك  572، ص2018املؤسسة التي يعمل بها، )أبو ناصر،  

ة والخروج عن املألوف،   أنه  البداعوقد عرف  ،  بداعيةإ دارية  إ العقلّية لتؤدي إلى نتائج    مناسبة، يمكن أن ترقى بالعمليات وفي معجم املصطلحات    الجدَّ

، وهو التفكير البداع  راتا مه  عن  إلى تصورات مستقبلّية حديثة تعرففي مقدرة النسان على إعادة صيغة خبراته السابقة للوصول    البداعة يتمثل  الداري
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الذي يتمّخض عن جديد ذي قيمة في ظ  مفهومً   الداري   البداع، هذا وقد أصبح مفهوم  ل استعدادات شخصّية وبيئّية غنيةاملثمر 
ً
أهّمّية ا حديث ا وذا 

 
ّ
، بهدف الداري ة على اختالف أنواعها وتحت أّي إطار كانت، وفي أّي بلد من البلدان “هو يترافق مع عملّيات الّتنمية والصالح  الداريسبة إلى املؤّسسات  بالن

ابّية، ومن أخطر هذه العادات:  ة بحيث يتجاوز العادات، والّتقاليد التي تعرقل الّتنمية اليجالداريإحداث تغيير نوعي، وجذري في الوسائل، واألساليب  

ال  أفراد  أيدي  في  الّسلطات  والقدرات   دارة الفردّية ووضع جميع  للمؤّسسات،  الروحي  باالنتماء  الحساس  ل 
ّ
وتقل املشاركة،  فرص  تهمل  قد  التي  العليا 

ول ابتكارية ملشكلة لى حلإ يصاله  إ و  أ دارية جديدة  إ ليب  اسأ ية في استنباط  البداعملهاراته الشخصية    ه القحطاني استخدام املديرهذا ويعرف،  ّيةالبداع 

من أكبر التحديات التي تواجه املؤسسات    الداري   البداع(، هذا ويعد  48، ص2020ي )القحطاني،  البداعدارية باالعتماد على التحليل الهادف والجهد  إ 

 التربوية.

 :اإلبداع  مهارات •

 : أربع مهارات رئيسة وهي على النحو اآلتي الداري  البداعتضمنت مهارات 

قدرة الفرد على رؤية املشكالت بشكل واضح، وتحديدها تحديًدا دقيًقا، والّتصّرف على حجمها،    : (Problems sensitivity) للمشكالتالحساسّية   .1

 وجوانبها، وأبعادها، وأثارها. 

 نتاج كمية كبيرة من األفكار أو الحلول أو املعلومات في فترة زمنية محددة. تمثل قدرة الشخص على “إ  : (Fluency)الطالقة .2

قدرة الفرد على التبديل املستمر لألفكار،   أي هي التنوع في األفكار، وعدم الجمود أمام ذهنية واحدة، والتجديد، والتطوير، :  (Flexibility)املرونة .3

 األفكار. وعدم النمطية في 

هي قدرة الفرد على توليد أفكار جديدة، أو مدهشة، أو نادرة لم يسبق إليها أحد، وكلما قّل شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها  :  (Originality)األصالة   .4

ا يعود إلى أمرين هما: مقياس 
ً
 (. 4، ص2021زمار، وتقديره )، ومقياس إتقانه غير مألوففمقياس األصالة إذ

 :اإلداري   اإلبداعخصائص  •

 يعني التميز وهو أن يأتي املدير بما هو مختلف عن االخرين.  البداع .1

 أي كل ما هو جديد متجدد.  البداع .2

 هو القدرة على اكتشاف الفرص أي قراءة صحيحة للحاجات والتوقعات.  البداع .3

 . أن يكون املدير هو املحرك وأسرع من املنافسين البداع .4

 :اإلداري  اإلبداعمعوقات  •

 البيئية )داخلية وخارجية(، والتنظيمية، والشخصية، واالجتماعية:املعوقات 

 عدم الرغبة في خلق صراع سلبي في املؤسسة. .1

 املحافظة على األساليب والطرق التقليدية.  .2

 بة بالتغيير بسبب الخوف من الفشل، أو ألسباب اقتصادية. عدم الرغ .3

 ا جمود القوانين، فقدان التحفيز. أيضً  .4

   (.408-407، ص2014)مرعي،  العقاب في حال الفشلالخوف من  .5

 سمات وخصائص املدير املبدع: •

 الخروج عن التقليد والتفكير بطرق عمل جديدة من خالل: البداعأهم ما يميز 

 يجاد بدائل عديدة للتعامل مع املشاكل الصعبة. إ البصيرة والقدرة على  .1

 بموضوعية.الثقة بالنفس والجرأة والدفاع عن الرأي  .2

 في املواقف الغامضة.  االقدرة على التعامل مع املتغيرات خصوصً  .3

 .(17، ص2018)الحجوج وأبو علي،  لية الفردية مع البعد عن الشلليةاالستقال .4

 أما الخصائص التي يجب أن يتحلى بها املدير املبدع:

 هو التميز بما هو مختلف عن االخرين. البداعف .1

 ويشمل كل ما هو جديد  .2

 وضع األشياء التقليدية بقالب جديد. .3

 للتوصل ألفكار جديدة. .4
ً
 اضافة

 (.403، ص2014ا املدير املبدع يكتشف الفرص من خالل أنماط جديدة )مرعي، وأخيرً  .5
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 الدراسات السابقة .2.2

 وفق التسلسل الزمني:  الداري  البداعبذات العالقة  )العربية واألجنبية( تناول الباحثان الدراسات السابقة  

الدراسة    (2020)   راسة القحطانيد • السعودية في ضوء   الداري   البداع تنمية    كيفية  إلى تعرفهدفت  العربية  باململكة  الثانوية  املدارس  ملديري 

الباحث املنهج الوصفي،  الداري االتجاهات   ين في املدارس الثانوية، الدارياملعلمين و ( من  150عينة الدراسة من )  وتكونتة املعاصرة، واستخدام 

قلة البرامج التدريبية التي تقدم     ،قلة االهتمام بتشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية  إلىوتوصلت نتائج الدراسة  

لتنمية قدراتهم   املدارس  بين  ،  يةالبداع ملديري  العالقة  بتوثيق  املحيطةضعف االهتمام  املزيد من   أوصتکما    ،املدرسة والبيئية  الدراسة بمنح 

املدارس دون عزوف، بـسبب املعوقات التي تواجه   دارة الحوافز واملكافآت املتنوعة لقيادات املدارس الثانوية، لتشجيع الكوادر والكفاءات املؤهلة ل 

 .أداء القيادات

الدراسة    ( 2019)   املطيري دراسة   • ثقافة  إ هدفت  توافر  درجة  التعرف  بدافعية   الداري   البداعلى  الكويت وعالقتها  دولة  في  املدارس  لدى مديري 

من معلمي املدارس في محافظة   (642)االنجاز من وجهة نظر املعلمين واتبع الباحث املنهج الوصفي املسحي االرتباطي وتكونت عينة الدراسة من  

لى  إ لدى مديري مدارس في دولة الكويت جاءت بدرجة متوسطة وتوصلت  الداري  البداعن درجة توافر ثقافة أ  الجهراء في الكويت، وأظهرت النتائج

يري املدارس في دولة الكويت تعزى  لدى مد  الداري   البداعفراد العينة نحو درجة توافر ثقافة  أ حصائية الستجابات  إ عدم وجود فروق ذات داللة  

داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  الذكور وظهرت  لصالح  جاءت  للمشكالت حيث  والحساسية  التركيز  عدا  املجاالت  جميع  في  الجنس  ملتغير 

 لسليمة في ترشيح املدراء.سس ا وصت بمراعة األ أ حصائية تعزى ملتغير الخبرة واملرحلة التعليمية ووجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي و إ 

لدى عّينة من مديري مدارس مدينة طرابلس في شمال لبنان وذلك من   الداري  البداعهدفت هذه الدراسة إلى تعّرف مستوى ( 2018) دراسة زمار  •

الدراسة من ) مات، تكونت عّينة 
ّ
مين واملعل

ّ
املعل العشوائية، بنسبته   317وجهة نظر  بالطريقة  اختيارها  تّم  %(  14)( تم  املجتمع األصلي، وقد  من 

لدى مديري مدارس    الداري   البداعدقها وثباتها، بّينت نتائج الدراسة أن مستوى  فقرة بعد التأكد من ص  32استخدام االستبانة كأداة التي تتكّون من  

مات، وللمجاالت العديدة، قد جاء بدرجة تقدير كبيرة، حيث حلَّ مجال املرونة باملرتبة
ّ
مين واملعل

ّ
األولى،   مدينة طرابلس بحسب وجهات نظر املعل

 ومجال األصالة باملرتبة الثالثة، ومجال الطالقة باملرتبة الرابعة واألخيرة. تاله مجال الحساسّية للمشكالت باملرتبة الثانية، 

املدرسية ومدى ارتباطها   دارة في ال   البداعوالقيادة وكذلك فهم    الداري   البداعلى التعرف على مدى توافر  إ هدفت الدراسة  (  2014)  دراسة مرعي •

ا ملتغيري النوع والوظيفة، تكونت العينة تبعً   الداري   البداعبالقيادة لدى مديري املدارس االبتدائية، كذلك هدفت إلى تحديد الفروق في مستوى  

 و)( معلمً 140ا )( فردً 160من )
ً
لدى مديري املدارس االبتدائية   الداري   البداعا ومديرة، هذا وقد أظهرت النتائج ارتفاع مستوى  ( مديرً 20ا ومعلمة

ا ملتغير الجنس، ومن  لدى مديري املدارس االبتدائية تبعً  الداري  البداعمن وجهة نظر املعلمين واملديرين أنفسهم، وعدم وجود فروق في مستويات 

 في مدارسهم.  الداري  البداعتدريب املدراء واملعلمين على مهارات القيادة ملمارسة مهارات  ثم تم اقتراح مجموعة توصيات أهمها

لدى مديري مدارس منطقة بني كنانة ومديراتها من وجهة   الداري  البداعهدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى (، 2013) دراسة دلبوح وجرادات •

املعلمين واملعلمات الدراسة من )نظر  العشوائية، وشكلت ما نسبته  ( معلمً 317، وقد تكونت عينة  بالطريقة  اختيارها  من    ( %17.5)ا ومعلمة تم 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت )الطالقة، املرونة، األصالة، 53مجتمع الدراسة الكلي، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات مكونة من )

لدى مديري ومديرات مدارس منطقة   الداري   البداعالحساسية للمشكالت( بعد التأكد من صدقها وثباتها، وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى  

املج العاملين فيها، وملختلف  املعلمين واملعلمات  املرونة باملرتبة  بني كنانة بحسب وجهات نظر  االت، جاءت بدرجة تقدير كبيرة، حيث جاء مجال 

الرابع باملرتبة  الطالقة  الثالثة، وتاله مجال  باملرتبة  الثانية، وتاله مجال األصالة  باملرتبة  الحساسية للمشكالت  ة واألخيرة، كما األولى، تاله مجال 

ني كنانة يتمتعون باملرونة والعمل بروح الفريق مع املعلمين في تعاملهم مع املواقف أظهرت نتائج الدراسة أن مديري ومديرات املدارس في منطقة ب

ء هذه واملشكالت التي تعترض مسيرة العمل التربوي، وأنهم يستخدمون تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وفاعلية عالية في إدارتهم املدرسية. وفي ضو

ة املستمرة للقيادات التربوية في البيئة املدرسية وذلك بعقد دورات وورشات عمل تحث على ممارسة الداريالنتائج أوص ى الباحثان بضرورة التنمية 

 بفاعلية.  البداعبمختلف أساليبه، وتهيئة الظروف املادية واملعنوية املساعدة على ممارسة  البداع

وفر • الدراسة  (:  Wfrn, 2011  (دراسة  مستوى  إ هدفت  بحث  العمليات    البداعلى  جودة  خالل  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املدراء  لدى 

ية من قبل املدراء البداعمدرسة ثانوية، وتوصلت النتائج أن جودة ونمط املحادثة خالل تطبيق العمليات    (13)ية، وطبقت الدراسة على  البداع 

 ية. البداععمليات صنع القرار وبالتالي فعالية وتطبيق االفكار  يؤثر بشكل مباشر على جودة عمليات التعلم ورفع مستوى املشاركة في

ا ذي  ( مديرً 151( منها )282بلغت العينة )  وقد  ية التي يتمتع بها املدراء، البداعبراز املهارات  إ هدفت الدراسة إلى  :  (Garber, 2011)دراسة جاربر   •

حصائية بين  إ النتائج عدم وجود فروق ذات داللة    التحليلي، وبينت  املنهج الوصفيالباحث  اتبع  ، هذا وقد  خبرة طويلةذي  (  131و)  ،خبرة بسيطة

الوظيفياملدراء القدامى والجدد تبعً   لإ ،  ا ملتغير املوقع الجغرافي واملستوى 
ً
ملتغير املؤهل    اة تعامل املدراء مع املعلمين تبعً وجود فروق لكيفيضافة

 العلمي. 
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ية الالزمة لقائد التغيير، ومدى توفرها لدى مديري ومديرات املدارس البداع التعرف على املهارات   هدفت الدراسة إلى،  (2006)  دراسة الحميدي •

املهارات   لتنمية  املستخدمة  واألساليب  الطرق  أهمية  على  والتعرف  نظرهم.  وجهة  من  الطائف  بمدينة  التغيير  البداعالثانوية  لقائد  الالزمة  ية 

لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية من وجهة نظر املشرفين   الداري   البداع التعرف على أهمية توفر مهارات هدفت إلىما  وإمكانية تطبيقه، ك

واملشرفات واملشرفين  واملديرات،  املديرين  من  كل  نظر  وجتهي  بين  الفرق  على  والتعرف  واملشرفات.  تتوفر    التربويين  النتائج  أبرز  من  وكان  هذا 

لقا الداري   البداع مهارات أكثر مهاراتالالزمة  الثانوية بدرجة عالية. ومن  املدارس  التغيير لدى مديري ومديرات  ا بدرجة  توفرً  الداري   البداع ئد 

للمشك الحساسية  الطالقة،  التفاصيل،  هي:  واملرونة  عالية  مهاراتو الت،  توفر  أهمية  واملشرفات  التربويون  املشرفون  لدى   الداري   البداع يرى 

لدى  الداري  البداع املستخدمة لتنمية مهارات األساليبكما يروا أن التغيير،  إدارة يمارسوا دورهم في  مديري ومديرات املدارس بدرجة عالية، لكي 

 .ويمكن تطبيقها مرتفعة،مديري ومديرات املدارس 

 :تعليق على الدراسات السابقة

أو أهداف الدراسة، أو بناء األدوات، أو املنهجية، هذا من شأنه أن يساعد  النظرية،من خالل االطالع على الدراسات السابقة، من حيث الجوانب  •

مهارات   رؤية مستقبلية حول  ندرة  وخصوصً   الداري   البداعفي محاولة وضع  في ضوء  مهارات  ا  املتضمنة  لدى مدراء   الداري   البداعالدراسات 

 ومديرات املدارس. 

 ج. و بناء األدوات أو املنهأ سواء من حيث املشكلة  فادت الباحثانأ لتي بينت الدراسات السابقة مجموعة من املالحظات ا  •

استفادت  أيضً  • مهارات    الباحثانا  في  الصعوبات  بعض  تحديد  في  السابقة  الدراسات  نتائج  تذليل هذه    الداري   البداعمن  للعمل على  للمدراء، 

 الصعوبات في ضوء تطورات العصر.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 منهج الدراسة .1.3

 املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات وتبويبها، مع تفسير النتائج وتحليلها الستخالص النتائج.  الباحثان استخدم

 :مجتمع الدراسة وعّينتها .2.3

مات في مدارس مدينة طرطوس للعام الدراس ي  
ّ
مين واملعل

ّ
مة حسب  (  569والبالغ عددهم )  2021/2022تكّون مجتمع الدراسة من املعل

ّ
ًما ومعل

ّ
معل

تطبيق أداة الدراسة فيها بطريقة عشوائية، وعليه بلغ حجم أسماء املدارس التي قامت الباحثان  إحصائيات مديرية التربية في املحافظة، حيث تّم اختيار

مة، التي شكلت ما نسبته )113العينة )
ّ
ًما ومعل

ّ
                       .%( من مجموع الدراسة الكلي20( معل

 للبحث حسب الجنس والشهادة  توزع اعداد عينة املجتمع األصلي :(1جدول ) 

 املجموع   

 113 11 ذكور الجنس

 102 إناث 

 36 معهد الشهادة 

 16 ثانوية 

 54 إجازة جامعية

 6 دراسات عليا 

 27 سنوات  5 قل منأ خبرة

 70 سنوات  5-10

 16 سنوات  10 كثر منأ

 الدراسة االستطالعية:  .3.3

 .دراسةالا ومعلمة من مجتمع معلمً  18باستخدام عينة استطالعية مكونة من 

 الثبات .4.3

براون بطريقة    –باستخدام معامل سبيرمان  الثبات بحسب املعايير االحصائية،    وهو يؤكد    α = 0.805كرونباخ نجد أن قيمة    –باستخدام معامل ألفا  

   وهو يؤكد الثبات بالتنصيف بحسب املعايير االحصائية. 0.829التنصيف نجد أن قيمة الثبات = 
 عادة معامل بيرسون لداللة ثبات اإل  :(2جدول ) 

 سبيرمان براون  كرونباخ  -ألفا  

 0.829 0.805 االستبانة
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 ثبات اإلعادة .5.3

املقياس على العينة االستطالعية ثم بعد فترة زمنية )أسبوع( تمت إعادة تطبيق املقياس على العينة االستطالعية، ثم تم تطبيق معامل تم تطبيق  

     بيرسون لدراسة العالقة االرتباطية بين التطبيقين وفق الجدول التالي:

 Correlations: (3جدول )
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي  

 Pearson Correlation 1 **.853 التطبيق القبلي
Sig. (2-tailed)  .000 

N 18 18 

 Pearson Correlation **.853 1 التطبيق البعدي
Sig. (2-tailed) .000  

N 18 18 

وهو يؤكد    0.05من مستوى الداللة االفتراض ي من    وهي أصغر  0.000ومستوى داللتها    0.853االرتباط =    ةباستخدام معامل بيرسون نجد أن قيم

 وجود ثبات بطريقة العادة.

 الداخلي صدق االتساق  :(4جدول )

 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) رقم العبارة 

1.  .330* 0.04 

2.  .361* 0.024 

3.  .531** 0.001 

4.  .361* 0.024 

5.  .330* 0.04 

6.  .590** .000 

7.  .691** .000 

8.  .476** 0.002 

9.  .648** .000 

10.  .329* 0.04 

11.  .476** 0.002 

12.  .648** .000 

13.  .423** 0.007 

14.  .476** 0.002 

15.  .541** .000 

أن جميع قيم االرتباط قد أعطت مستوى داللة أصغر   للمقياس نجدباستخدام معامل بيرسون لدراسة العالقة بين عبارات املقياس والدرجة الكلية  

 الداخلي.وهو يؤكد وجود صدق باالتساق  0.05من 

 عرض نتائج الدراسة .4

من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي   اإلداري   اإلبداعالنتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما درجة ممارسة مديري املدارس ملهارات    . 1.4

 في محافظة طرطوس في الجمهورية العربية السورية؟ 

ب بند من  املعلمين على كل  العينة من  افراد  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم حساب قيم  نود  للجابة عن هذا 

 (، ومن ثم تم تحديد حدة املشكلة.15( حتى )1ا من )االستبانة املوجهة اليهم وعدده

افات املعيارية لبنود االستبانة مرتبة وفق حدة املشكلة  :(5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التحقق  النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  البنود  الرقم

 مرتفع 78.1 0.77879 3.9027 املعلمين.يوظف املدير وسائل االتصال الحديثة مع  12

املهارات لدى املعلمين. 9  متوسط 65.0 0.84018 3.2478 يستخدم املدير وسائل ابداعية لثارة 

 متوسط 64.6 0.80188 3.2301 ة بإبداع على املعلمين وفق تخصصاتهم.  الدارييوزع املهام   8

 متوسط 64.2 0.98608 3.2124 املشكالت الطارئة.لدى املدير خبرات ابداعية لحل  13

 متوسط 64.2 0.70014 3.2124 أزمات ادارية.  دارةلدى املدير القدرة على ابتكار حلول ل  15

 متوسط 63.4 0.75478 3.1681 .الداري يتقبل طرح أفكار ابداعية جديدة لتطوير العمل  6

 متوسط 61.2 0.61649 3.0619 يتحكم بانفعاالته عند مواجهة مشكلة ما. 3

ايجابية.  الداري يمارس املدير العمل  1  متوسط 59.8 0.71334 2.9912 بأساليب 

ابداعية لتطوير العمل. 2  متوسط 59.3 0.14331 2.9646 يعمل املدير على توليد افكار 

 منخفض 50.8 0.86639 2.5398 ة الهامة وتحمل مسؤوليتها.الدارييمتلك القدرة على اتخاذ القرارات   7

 منخفض 49.7 1.00991 2.4867 ية للمعلمين.البداعيشجع املبادرات الفردية  4

 منخفض 49.0 0.75582 2.4513 .الداري   البداعيطلع املدير على كل ما هو جديد في مجال  14

 منخفض 46.7 0.88247 2.3363 يوظف املدير وسائل االتصال الحديثة مع املجتمع املحلي. 12

مين على املناقشة والحوار لحل املشكالت. 5
ّ
 منخفض 46.0 0.74264 2.3009 يشجع املعل

 منخفض 45.5 0.74699 2.2743 ينظم األفكار ويربطها وفق خطط استراتيجية ابداعية معينة. 10

 متوسط  %57.8 2.2743 2.89 الدرجة الكلية 



 إبراهيم & الذهلي                                              ...                                   درجة ممارسة مديري املدارس ملهارات اإلبداع اإلداري في املدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى  

  159-149، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
156 

 

أن درجة تطبيق  ( بنًد 51واملتضمنة )(  5تشير نتائج الجدول رقم ) بمتوسط  من وجهة نظر املعلمين،    الداري   البداعملهارات    مديري املدارسا إلى 

وانحراف    ( 2.2743)ذ بلغت أدنى قيمة متوسط حسابي  إ   مرتفعة ومنخفضة،وقد تراوحت حدة الفقرات بين    %(57.8وبنسبة مئوية )  (2.89حسابي قدره )

( )  (0.74699معياري  أعلى متوسط حسابي(45.5ونسبة مئوية  قيمة  )  ، وبلغت  الرقم  ذي  بالبند  املتوسطة  الحدة  ذات  بمتوسط حسابي 10بالبنود   )  

 . إلى منخفضة  سطة(، كما أشارت البيانات إلى أن أغلب البنود بحدة متو 9بالبند ذي الرقم )(  65.0ونسبة مئوية )  (  0.84018( وانحراف معياري )3.2478)

 مع املعلمين" للتواصل  يوظف املدير وسائل االتصال الحديثة  "  حيث  الداري   البداعي درجة ممارسة  ( املرتبة األولى ف 12البند رقم )  وقد احتل

مرتفعة مما يدل على أن املدير ال يوظف وسائل االتصال الحديثة  ( بحدة درجة46.7وبنسبة ) (  0.77879( وانحراف معياري )3.9027بمتوسط حسابي )

هذه النتيجة   توافق،  احيانً أ نترنت  وهذا إن دل على ش يء فإنه يدل على األوضاع التي تعيشها البالد من انقطاع الكهرباء وال   مع املعلمينللتواصل  دائما  

( دراسة  بالتكنولوجيا  (2020  ،القحطانينتيجة  االهتمام  )،  بقلة  رقم  البند  املهام  8واحتل  "يوزع  الثالثة  املرتبة  وفق الداري(  املعلمين  على  بإبداع  ة 

ا وفق اختصاصات املعلمين ربما يكون (، مما يدل على أن املدير ال يوزع املهام دائمً 0.80188( وانحراف معياري )3.2301تخصصاتهم: بمتوسط حسابي )

، كما احتل البند باملركزية وعدم توزيع املهام  ( 2019،  املطيري وتوافق هذه النتيجة نتيجة دراسة )  ايحتاجها دائمً السبب عدم توافر االختصاصات التي  

( 0.98608( وانحراف معياري )3.2124( املرتبة الرابعة بحدة املشكالت لدى املدير خبرات ابداعية لحل املشكالت الطارئة بمتوسط حسابي )13رقم )

لى الظروف  إ ية لحل املشكالت الطارئة ربما يعود السبب  البداعبأن بعض املدراء ال يمتلكون بشكل دائم الخبرات  ( وتفسر هذه النتيجة  64.2ونسبة مئوية )

البالد وهذا متعلق بكيفية   األمثل وأيضً   إدارة التي تعيشها  بالشكل  الطارئة  نتيجة دراسةاملواقف  النتيجة  املتاحة وتوافق هذه  بالمكانات  )الحميدي،   ا 

 البند رقم )2006
ً
( 3.1681بمتوسط حسابي ) الداري بداعية جديدة لتطوير العمل إ ( احتل املرتبة السادسة بحدة املشكالت يتقبل طرح أفكار 6(، أيضا

، تخالف هذه تعليمي لديه(، وتفسر هذه النتيجة بأن املدير غير موضوعي في تقبل طروحات الكادر ال63.4( وبنسبة مئوية )0.75478وانحراف معياري )

ة الهامة وتحمل مسؤوليتها،  الداري( يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات  7( في صنع القرار مع املعلمين، أما البند رقم )2011النتيجة نتيجة دراسة )وفرن، 

أن املدير ال يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات (، حيث  50.8( ونسبة مئوية )0.86639( وانحراف معياري )2.5398جاء بحدة منخفضة بمتوسط حسابي )

البند رقم )ربما يعود ذلك لعدم وجود صالحيات لدية، وأيضً  احتل  الغير قيادية، وقد  األفكار ويربطها وفق خطط استراتيجية 10ا شخصيته  ( ينظم 

)إ  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  معينة،  )2.2743بداعية  معياري  وانحراف  ونسب2.2743(   )( مئوية  املدير  (45.5ة  بمؤهالت  النتيجة  هذه  وتفسر   ،

 . األزمات إدارة الضعيفة ربما يعود ذلك لظروف البالد، وعدم اتباع املدير لدورات استشراف الواقع و 

في درجة ممارسة  α≤0.05حصائية )إعن السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة    باإلجابة  : عن السؤال الثاني  باإلجابة  النتائج املتعلقة  .2.4  )

 من وجهة نظر معلمي الحلقة األولى من التعليم األساس ي تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟  اإلبداعمديري املدارس ملهارات 

 اختبار )ت( ستيودنت : (6جدول )

 القرار  الداللة  د.ح  ت املحسوبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  املجموعات 

 غير دالة  870. 111 164. 16181. 2.9394 11 ذكر

 22115. 2.9281 102 انثى

  (0.870)بمستوى داللة  (  0.164املحسوبة )ت=    ن درجات الداللة لقيم أ   ستيودنت  (ت)باستخدام اختبار    تبينأنه قد    (6من الجدول السابق )  يتضح

درجة   ( فيα≤0.05حصائية )إ فروق ذات داللة  عدم وجود    هذا يؤكد صحة الفرضية الصفريةوبالتالي    0.05وهو أكبر من مستوى الداللة االفتراض ي  

لى أن آراء إ السبب في هذه النتيجة قد يرجع  و   من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس )ذكر/أنثى(،    الداري   البداعملهارات    ممارسة مديري املدارس

وتوافق هذه النتيجة نتيجة دراسة   في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البالد،  الداري   البداعملهارات    دارة أفراد العينة واحدة فيما يتعلق بآلية ممارسة ال 

 .(2018)زمار 

 النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي:

من وجهة نظر املعلمين  اإلداري  اإلبداعملهارات   مديري املدارس ( في درجة ممارسة α≤0.05حصائية )إال توجد فروق ذات داللة : ولى الفرضية األ  •

   جازة/ دراسات عليا(.إتعزى ملتغير املؤهل العلمي )معهد/ ثانوية/ 

 ملتغّير املؤهل  اإلداري  اإلبداعملهارات  مديري املدارسنتائج اختبار تحليل التباين الحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة : (7جدول )
 
 من وجهة نظر املعلمين تبعا

 N Mean Std. Deviation 

 22307. 2.8292 36 معهد 

 22168. 2.9444 16 ثانوية 

 19906. 2.9395 54 اجازة

 26667. 3.0000 7 دراسات عليا

Total 113 2.9292 .21553 
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 ANOVA وفق متغير املؤهل العلمي اإلداري  اإلبداعمتوسط درجات افراد العينة نحو ممارسة مديري املدارس ملهارات : (8جدول )
 .F Sig متوسط املربعات  د.ح  مجموع املربعات  

 213. 1.523 070. 3 209. بين املجموعات 

   046. 109 4.993 املجموعات داخل  

Total 5.203 112    

السابق  الجدول  )  من خالل  أن قيمة ت =  و   (8رقم  التباين االحادي نجد  اختبار  أكبر من مستوى     0.213بمستوى داللة    1.523باستخدام  وهو 

حول حصائية بين متوسطات اجابات أفراد العينة  إ وبالتالي هذا يؤكد صحة الفرضية الصفرية أي ال توجد فروق ذات داللة    0.05الداللة االفتراض ي  

احدة أن جميع أفراد العينة من معلمين بمختلف شهاداتهم آرائهم و هذا و  ،وفق متغير املؤهل العلمي الداري  البداعملهارات   درجة ممارسة مديري املدارس

حصائية  إ ( حيث كان يوجد فروق ذات داللة  2020 لقحطاني،تخالف هذه النتيجة نتيجة دراسة )ا   التربوي   البداعملهارات    ممارسة مديري املدارسنحو  

 . ا ملتغير املؤهل العلميتبعً 

من وجهة نظر املعلمين  اإلداري   اإلبداعملهارات    مديري املدارس ( في درجة ممارسة  α≤0.05حصائية )إال توجد فروق ذات داللة    :نيةالفرضية الثا •

 . سنوات(  10أكثر من   / 10- 5سنوات/ من 5تعزى ملتغير سنوات الخبرة )أقل من 

 استخدام اختبار تحليل التباين األحاديباختبار الفرض : (9جدول )

 N Mean Std. Deviation 

 22896. 3.0519 27 سنوات  5اقل من 

 18142. 2.9343 70 سنوات  5-10

 14606. 2.7000 16 سنوات  10اكثر من 

Total 113 2.9292 .21553 

 ا ملتغّير سنوات الخبرةنتائج اختبار تحليل التباين الحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة مديري املدارس ملهارات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر املعلمين تبع   :(10جدول )

ANOVA 
 

 

 

 

وبالتالي   0,05)) مستوى الداللة االفتراض يوهو أصغر من ( 0.000)بمستوى داللة  (17.367)حادي نجد أن قيمة ت = باستخدام اختبار التباين األ 

أي   الصفرية  الفرضية  بين متوسطات  إ توجد فروق ذات داللة  هذا ينفي صحة  العينة حول درجة ممارسة  إ حصائية  بين  أفراد  املدارس جابات   مديري 

، تخالف هذه النتيجة نتيجة دراسة  (10- 5الفروق لصالح من )(، وأن 10أكثر من/10- 5من /5)أقل من  وفق متغير سنوات الخبرة  الداري  البداعملهارات 

 ( بعدم وجود فروق.2014 ،)مرعي

 ملعرفة الفروق بين املجموعات  اختبار شيفيه: (11جدول )

(I)  خبرة (J)  خبرة Mean Difference (I-J) Sig.  القرار 

 دالة 027. 11757.* سنوات  10-5 سنوات  5قل من أ

 دالة 000. 35185.* سنوات  10اكثر من 

 دالة 027. -11757.-* سنوات  5اقل من  سنوات  5-10

 دالة 000. 23429.* سنوات  10اكثر من 

 دالة 000. -35185.-* سنوات  5اقل من  سنوات  10كثر من أ

 دالة 000. -23429.-* سنوات  5-10

كما  ،  سنوات  5سنوات وباقي املجموعات لصالح مجموعة الخبرة أقل من   5ا بين مجموعة الخبرة أقل من  فروق دالة إحصائيً   يالحظ الجدول    من

وهذا سنوات،    10-5بين  سنوات لصالح مجموعة الخبرة    10سنوات ومجموعة الخبرة اكثر من    10-5ا بين مجموعة الخبرة بين  نجد فروق دالة إحصائيً 

ة لها دور الداري، وأن الخبرة الداري  البداعملهارات  مديري املدارسهم األقدر على تقدير مدى استخدام  10-5يدل أن مجموعة املعلمين ذات الخبرة من  

 . دارة ية في ال البداعكبير في الوقوف عند األفكار 

 :واملقترحات التوصيات

 الباحثون بما يلي:وبناء على ما توصلت إليه الدراسة يوص ي 

 ي كمنهج إداري وفني في املدارس.البداع ضرورة تبني مديري املدارس السلوك  •

 على مديري املدارس استخدام التكنولوجيا في تنمية عالقتهم مع املعلمين ومؤسسات املجتمع املحيط. •

 ية بحرفية. البداعفكاره أ توفير الدعم املادي واللوجستي ليستطيع املدير تطبيق  •
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 العليا بوزارة التربية تهدف إلى إكساب مديري املدارس مهارات استشراف املستقبل. دارة ضرورة عمل برامج من قبل ال  •

 الداري  البداعقامة مؤتمرات وندوات متعلقة بإ العمل على  •

   لدى املدراء. الداري  البداعالبحوث فيما يتعلق بمزيد من جراء إ  •
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 :لخصامل

ة باملرحلة   مات اللغة العربيَّ ِّ
 
ِّ في مقرر "لغتي الخالدة" لدى معل

طة بمحافظة األحساء  هدفت الدراسة التعرُّف على واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني  ِّ
املتوس 

ِّ جائحة كورونا، والتعرف على  
الصعوبات التي واجهتهن في تقويم الطالبات إلكترونًيا في جائحة كورونا، والحلول املقترحة للتغلب على هذه الصعوبات  في ظل 

ن مجتمع الدرا سة من جميع  من وجهة نظرهن، وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي، لتحقيق أهدافها، واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، حيث تكو 

ه، وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية،  1442/1443( معلمة للعام  285ة العربية في املرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء البالغ عددهن )معلمات اللغ

رحلة املتوسطة خلصت النتائج إلى أن واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني في مقرر لغتي الخالدة لدى معلمات اللغة العربية باملو( معلمة.  186وتكونت من )

لعربية باملرحلة  بمحافظة األحساء في ظل جائحة كورونا كان بشكل عام بدرجة )كبيرة جًدا(، وصعوبات توظيف أدوات التقويم اإللكتروني لدى معلمات اللغة ا

مقترحة للتغلب على صعوبات توظيف  املتوسطة بمحافظة األحساء في ظل جائحة كورونا كانت بشكل عام أيًضا بدرجة )كبيرة جًدا(، وتوصلت إلى حلول  

ِّ من وجهة نظر عينة الدراسة، أبرزها: تدريب املعلمات على استخدام التقنيات الحديثة واملواقع والتطبيقات
الخاصة ببناء أدوات   أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

ات الرقمية والتطبيقات  التقويم، وتعاون شركات االتصاالت في تغطية جميع املناطق بخدمات اإلنترنت عالية الس   رعة، وتدريب الطالبات على استخدام املنص 

 اإللكترونية الخاصة بالتقويم األدائي في بداية الفصل الدراس ي.

 جائحة كورونا. ؛املرحلة املتوسطة؛ اللغة العربية؛ التقويم اإللكتروني الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study aimed to explore the situation of using devices of e-evaluation in Loghati Alkhaledah course during corona 
pandemic (covid-19) from female teachers' point of view in Al-Ahsa City, identifyng the difficulties encountered by female 
teachers when evaluating students electronically during the corona pandemic, and providing solutions to overcome those 
difficulties from teachers' point of view.  A descriptive survey approach was used to achieve the objectives of the study through 
using a questionnaire as a research tool to gather data. The society of the study was composed of all 285 female teachers of 
Arabic in intermediate education in Al-Ahsa City in the year 1442 – 1443 (AD). A sample of 186 female teachers was selected 
randomly. The results concluded that the reality of employing electronic evaluation tools in the Loghati Alkhaledah course for 
Arabic language teachers in the intermediate stage in Al-Ahsa Governorate in light of the Corona pandemic was generally to a 
(very large) degree, and the difficulties of employing electronic evaluation tools among Arabic language teachers in the 
intermediate stage in Al-Ahsa Governorate in light of the pandemic. Corona was also in general to a (very large) degree, and I 
came up with proposed solutions to overcome the difficulties of employing electronic assessment tools from the point of view 
of the study sample, most notably: training female teachers to use modern technologies, websites and applications for building 
assessment tools, and the cooperation of telecommunications companies in covering all regions with high speed internet 
services, and training students to use digital platforms and electronic applications for performance evaluation at the 
beginning of the semester. 

Keywords: electronic calendar; Arabic; language; Corona pandemic. 
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 قدمةامل .1

م؛ إلى حدوث 2019( في أواخر عام  19  -لتهاب الرئوي الحاد الناجمة عن اإلصابة بفيروس )كوفيد  ي الهائل واملتسارع ملتالزمة االأدى التفش ي العامل

فر الحكومات التخاذ اإلجراءات  الكثير من التداعيات التي لم تلبث أن طالت مختلف القطاعات الحيوية ومظاهر الحياة االجتماعية لألشخاص؛ مما استن

)املنظمة يل املخاطر الصحية املحتملة على األمم والشعوب، وبطبيعة الحال لم يسلم قطاع التعليم من تلك التداعيات  ستباقية والتفاعلية الالزمة لتقلاال 

والثقافة والعلوم )األ للتربية  العلمية( )العربية  املتحدة  و   (.7-2،  2020لسكو  األمم  الجائحة  (  2020)اليونسكو( )قد أشارت إحصائيات منظمة  أن  إلى 

ْنه  نحو   بت في أكبرتسب  قد  (  19  -العاملية )كوفيد   َر مِّ اريخ، وهو ما تضرَّ عليم في التَّ مِّ التَّ
 
ظ بلًدا في   (190)بليون من طالبي العلم في أكثر من  1.6انقطاٍع في ن 

م 
ُّ
عل ات إغالق املدارس وغيرها من أماكن التَّ رت عمليَّ

َّ
ات. وأث ب في  %94  على  جميع القارَّ

َّ
ال
ُّ
العالم. ومع تطور األزمة الصحية استجابت جميع أنحاء  من الط

 (. 2ص) واالتصاالتحول العالم وتكيفت بسرعة، فلجأ الكثير منها لتكنولوجيا املعلومات أنظمة التعليم 

ِّ ظر 
ة في ظل  عليميَّ التَّ ة  العمليَّ ٍة في  ِّ كبديٍل وحاجٍة ماسَّ

اإللكتروني  عليم  التَّ ة نحو استخدام  عليميَّ التَّ سات  املؤسَّ انتشار فيروس كورونا  اتجهت  وف 

ه كان 19-)كوفيد عليم في السابق ( على الرُّغم أنَّ ا في التَّ ا إضافيًّ ياًرا عصريًّ  (.  2020)األضم،  خِّ

 و 
َّ
فولة )اليونيسف( )أشارت منظ

ُّ
حدة للط مم املتَّ

 
(، بهدف إيجاد  19-في ظل جائحة كورونا )كوفيد    العاملية والعربية،الدول  نافسة  م  ( حول  2020مة األ

عد،  بدائل للتعليم املستمر التدريس عبر اإلنترنت  لنشر أفضل املمارسات في  Teacher onإطالق مبادرة قررت  وزارة التعليم في كوريا الجنوبية إلى أن عن ب 

ة "نور سبيس" إلدارة  ضافة إلى ذلك فقد أطلقت األردن بل املعلمين، وباإل من قِّ  م من خالل دروٍس متاحٍة على اإلنترنت، ومنصَّ
ُّ
عل ر التَّ َيس ِّ ت  َك" لِّ ة َدْرسِّ "منصَّ

ة.   عليميَّ التَّ ة  ا و العمليَّ العربية  اإلمارات  التربية والتعليم بدولة  أطلقت خطة  استجابت وزارة  للقرار  الدراسة، ووفًقا  لتعليق  إيجابي وسريع  ملتحدة بشكل 

ة "ردفة" )ص ة "الديوان" ومنصَّ ونِّ أسبوع، تضمنت منصات وموارد رقمية كمنصَّ
ض 

 
 (.  38-26 :تعليمية شاملة في غ

ة بجميع قطاعاتها  واستجابت امل عوديَّ ةِّ السُّ شرف  سريع و   بشكلملكة العربيَّ ي لجائحة كورونا )كوفيدلم  ِّ
صد  عليم،    ،(19-لتَّ ة التَّ والعمل على استمراريَّ

ول التي ف ِّ الدُّ
 
ة ووضوح وواجهته ،منذ بدايتهخطورة هذا الوباء  أدركت هي من بين َمَصاف يَّ ِّ

د  ِّ جِّ
- ٧-١٤لم تتواَن حكومة اململكة في إصدار قراٍر بتاريخ و  . بكل 

االثنين،    ـ،ه1441 ليوم  ة،  تعليباملوافق  عليميَّ التَّ سات  املؤسَّ إلى  هاب 
َّ
الذ لل وفًق ق  قِّ ا  من  بها  املوص ى  ة  واالحترازيَّ ة  الوقائيَّ ة   لِّ بَ جراءات  يَّ ِّ

ح  ِّ
الص  الجهات 

ة؛    املختصَّ
ً
ِّ ا على  حفاظ

ِّ والجامعي 
عليم العام  ة في التَّ ة واإلداريَّ عليميَّ البات والهيئة التَّ

َّ
ب والط

َّ
ال
ُّ
ة الط ةِّ وفي الوقت نفسه    .صحَّ أعلنت تفعيل املدارس االفتراضيَّ

عليم عن بعٍد   (.ب/2020 ،)وزارة التعليم  كجزٍء من التَّ

م عن بعد؛ ملواصلة العملية التعليمية 1442-هـ  1441( عام  19-)كوفيد    وفي ظل جائحة كورونا
ُّ
عل عليم والتَّ هـ، أنشأت وزارة التعليم بيئة إلكترونية للتَّ

مليون نموذج اختبار لقياس وتقييم   2.5، تمَّ من خاللها إنشاء ما يقارب من  ( درستيم منصة  )  نظام إدارة التعلم   اإللكترونية، وأبرزهامن خالل املنصات  

ة دعمً  (100)التحصيل العلمي واملعرفي للمتعلمين؛ وإنشاء بنوك أسئلٍة تضمُّ أكثَر من  راسيَّ ِّ
رات الد  مات  ا للمعألف سؤاٍل محكٍم في معظم املقرَّ ِّ

 
مين واملعل ِّ

 
ل

 أ(./2020)وزارة التعليم، 

   ومن هذا املنطلق سعت وزارة التعليم 
ً
الت ى  ل إ   جاهدة حوُّ ال مع التَّ عامل الفعَّ مين للتَّ ِّ

 
ِّ الذي يهدف إلى إعداد املتعل

عليم العام  تحقيق معايير مناهج التَّ

ة ة واالقتصاديَّ ة واملعرفيَّ قنيَّ ِّ
ة والعالم أجمع  ،الت  عوديَّ ة السُّ ية الرقمية بكافة أشكالها ووسائطها   ؛التي تشهدها اململكة العربيَّ قنَّ ِّ

 ، لتجعلهم يستخدمون الت 

ِّعة
ل املعلومات وتقويمها وإنتاجها في صيغ متنو   (.  31 صم، 2019والتدريب، )هيئة تقويم التعليم  وتباد 

ِّ نصيٌب وا 
ربوي 

َّ
قويم الت ق من  كان ملجال التَّ مين، وتفاعلهم مع ما يطبَّ ِّ

 
عٍة تقيس مدى استجابة املتعل ِّ

فٌر في تحديث أساليبه وتطوير أدواته بطرٍق متنو 

مين واملسؤولين في تطوير خبراتهم وتحديث  ِّ
 
ٍة، وفي الوقت نفسه تفيد املعل ٍة أْو نهائيَّ  (. 218، ص 2017هاشم والخليفة، معلوماتهم )اختباراٍت دوريَّ

م من خالل نظام التعليم عن ب  ويتمُّ التَّ 
ُّ
عل ق من مخرجات التَّ ةحقُّ عليميَّ ة التَّ ِّ الذي يساعد على تطوير العمليَّ

وتقديم   ،عد بواسطة التقويم اإللكتروني 

اجعة غذية الرَّ  حول  التَّ
ُّ
عل ة التَّ مات عمليَّ ِّ

ا من مقو  ل جزًءا أساسيًّ ِّ
 
ه يمث نَّ ة، حيث إِّ عليميَّ  ، 2017 م، ويواكبها في جميع خطواتها )خليل،األنشطة واملجاالت التَّ

 .  (13 ص

( الجار هللا  اآللية وشبكات 2020ويعرفه  بالحواسيب  املتمثلة  اإللكترونية  التقنيات  باستخدام  املتعلمين  أداء  "تقويم  بأنه:  اإللكتروني  التقويم   )

ترونية، والواجبات  املعلوماتية عبر عدٍد من البرامج اإللكترونية املصممة لهذا الغرض، ويتضمن عدًدا من األساليب التقويمية املتمثلة باالختبارات اإللك

 (.401إللكترونية، واملتابعة اإللكترونية" )ص ا 

( العزيزي  اإلنترنت؛ بهدف تحديد مدى تحقق  2020ويعرفه  أو من خالل شبكة  الحاسوب،  أجهزة  قدم للطالب عبر  ت  اختبارات  بأنه: "عبارة عن   )

 (.564لفة" )ص األهداف التعليمية، وهو بديل عن التقويم التقليدي، وقد يكون مميًزا عنه، ومفيًدا وأقلَّ تك

ا على تقنيات التعليم واملعلومات في عمل تقويم شامل ألداء 2020سيد )و كما عرفه أحمد   ( بأنه: "العملية التعليمية الشاملة التي تعتمد اعتماًدا كليًّ

 (. 266الطالبات" )ص 

ة الحديثة في عملية التعلم والتعليم. لعرض البيانات  ومن خالل التعريفات السابقة يتضح للباحثتين أن التقويم اإللكتروني مرتبط بتوظيف التقني

جوانب  وتوفير املعلومات وتسجيل استجابات الطالب ورصدها وتقديم تقارير حول أدائهم، للكشف عن مدى تحقيق األهداف التعليمية املرجوة لتحديد  

 القوة لدعمها، وجوانب الضعف والعمل على عالجها.
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أن التقويم اإللكتروني يهدف إلى زيادة األساليب املستخدمة في عملية التقويم التربوي، وفي الوقت نفسه إلى ( Algashami, 2010ويشير القشعمي )

 (. 23زيادة دافعية التعلم لدى الطالب، وتحسين االتساق وموضوعية عملية التقويم )ص 

( يدور حول تقدير جميع جوانب شخصيات الطالب،  19-كورونا )كوفيدن أهداف التقويم اإللكتروني في ظل جائحة  بأأ(    /2020وقد ذكر السبيعي )

لديهم، ويتم   والحفاظ على مستواهم الدراس ي، وتطوير قدراتهم على تنفيذ مهام التعليم والتعلم، وتقبل وجهات نظرهم، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي

 ذلك بناًء على استخدام املعايير كمحكات لتقويم أداء الطالب.

ةو  عليميَّ التَّ ات  املنصَّ في  رة  ِّ
 
املتوف كليفات  التَّ  ، ِّ

املهام  كاالختبارات،  ِّعة 
املتنو   ِّ

اإللكتروني  قويم  التَّ أدوات  )مثل    ،باستخدام  التعلم  إدارة  ة نظام  منصَّ

   ؛(مدرستي
َ
توظيف مات  ِّ

 
واملعل مون  ِّ

 
املعل البرامج  مهاراتِّ   يستطيع  استخدامِّ  عنَد  وتنميَتها  ةِّ  يَّ َقنِّ ِّ

الت  مين هم  ِّ
 
املتعل أداء  تقويم  في  املختلفة  الويب  وتطبيقات 

م 
ُّ
عل ق من مخرجات التَّ حقُّ ة التي دعت إلى إيجاد 2017(. وقد أكدت دراسة الحبردي )2011  )طلبة،  والتَّ عليميَّ ة والتَّ ات اإللكترونيَّ طبيقات واملنصَّ ( وجود التَّ

عليمِّ   التَّ تتناسب مع نظام  أبرز أدوات تقويٍم  ِّ، ومن 
ي  اتِّ

َّ
الذ م 

ُّ
عل التَّ أساليب  املعرفة وتتالءم مع  ات  اقتصاديَّ راعي  ت  الوقت نفسه  راته. وفي  ِّ ومقرَّ

اإللكتروني 

ة، وبنوك األسئلة قويم في نظام التعليم عن بعٍد: االختبارات اإللكترونيَّ ة.  ،أدوات التَّ ات اإلنجاز اإللكترونيَّ  وملفَّ

أ(، وهي أنه يساعد املعلمين في توظيف أدوات   /2020( ما أشار إليه السبيعي )19-لكتروني في ظل جائحة كورونا )كوفيدومن أهم مزايا التقويم اإل

تتناسب مع اإلجراءات   أدائهم بطرق وأساليب متنوعة، وهذه األساليب  لتقويم  املتنوعة، ويوفر فرًصا متكافئة للطالب  اإللكتروني  الوقائية في  التقويم 

 (، باإلضافة إلى ذلك تفضيل الطالب له؛ ملا يحققه من مميزات مقارنة بالتقويم التقليدي. 19-جائحة كورونا )كوفيد  التعامل مع

الو  انتقالية في حياة  العام، وهي مرحلة  التعليم  املتوسطة مرحلة مهمة في  املرحلة  ويتم تزويده بمجموعة من    ،، تتضح فيها شخصيتهطالبتعتبر 

هذه املرحلة تمثل بداية سن املراهقة وما يصاحبها من التغييرات الجسدية فتنمي قدراته العقلية ومهاراته املختلفة، التي  هوالخبرات املناسبة لسن  املعارف 

التعليمية وتنظيم   (. لذلك تتميز هذه املرحلة عن غيرها في أهدافها6، ص  2018)الفقيهي والجليدي،    طالبوالعقلية والعاطفية والفكرية واالجتماعية ل

على أهمية وعي املعلم بخصائص   (2017)  هذه املرحلة  لخصائص نمو رشادات اإلجرائية  اإل دليل  . يؤكد  "لغتي الخالدة "مقرراتها الدراسية، بما في ذلك مقرر  

وفهم  للطالب    اإليجابية والسلبية  الفعلردود  على إدراك املواقف و املعلم    ساعدت  معرفة كيفية نموه في جميع جوانب شخصيته  إن   الطالب، حيث  نمو

 (.5على تحقيق نمو شامل ومتوازن ومتكامل )ص  ه ومن ثم تقديم املعرفة والخبرة التي تساعد عمره،والتغيرات السلوكية خالل مراحل ه اتجاهات

ة دوٌر  م اللغةِّ العربيَّ ِّ
 
رات لغتي الخالدة ملعل قويم  وتطوير مه  طالبفي تقويم أداء ال  مهمٌ   ففي مقرَّ اراتهم، وذلك من خالل تنويع وتحسين أساليب التَّ

ة املختلفة ،وأدواته عليميَّ  (.2016)الحميدي والظفيري،  وتوظيفها بالشكل املناسب في املواقف التَّ

راسة .1.1 ِّ
 مشكلة الد 

ب   التعليم عن  في  املعلم  إحدى مسؤوليات  التتمثل  األهداف على مستوى  تحقيق  نتائج  قياس  ال  درسعد  الدراسيةأو  الدراس ي   وحدة  الفصل  أو 

. وذلك  بالتغذية الراجعة  الطالب  باستخدام أدوات التقويم اإللكتروني املتنوعة واملناسبة لطبيعة املقرر الدراس ي عبر املنصات الرقمية املعتمدة وتزويد

ِّ بسبب تفش ي فيروس كورونا )ك  طالب أثناء انقطاع حضور ال
عليم العام  ِّ باململكة    (، 19-وفيد  إلى مدارس التَّ

عليمي  َزاًما على من في امليدان التَّ حيث أصبح لِّ

 في
ً

ال ِّ
 
عليم عن بعد، متمث ة استخدام التَّ عوديَّ ة السُّ ة    نظام إدارة التعلم   العربيَّ ة مدرستي( املشروع الذي أطلقْته  وزارة التعليم؛ لضمان استمرار العمليَّ )منصَّ

ِّ جائحة كورونا )كوفيد
ة في ظل  عليميَّ عليم عن بعد، ،(19-التَّ ق مخرجات التَّ ة لقياس مدى تحقُّ عليميَّ قويم عنصٌر مهمٌّ في املنظومة التَّ وهو  وباعتبار أنَّ التَّ

د ويقيس مجال من مجاالت تكنولوجي ِّ
َوَجَب توظيفه توظيًفا صحيًحا ليحد  التعليم؛ لذلك  م    ا  أهدافهاتقدُّ ة في تحقيق  عليميَّ التَّ سة  ومدى نجاح   ،املؤسَّ

م في أداء عمله ِّ
 
 كفاءتهم.و  طالبالإنجاز  مدى  ومعرفة ،املعل

لتعرف على  ول  .نةمهن ألدوات تقويم إلكترونية معي  ستخدا الحظت على زميالتها املعلمات ا   فقد  ،باعتبارها معلمة  تينالباحثإحدى  على خبرة    وبناءً 

   (24)مكونة من  دراسة استطالعية عينتها    تاناألدوات األكثر استخداًما، أجرت الباحث
ً
مة ِّ

 
طة، بمحافظة   معل ة في املرحلة املتوس ِّ غة العربيَّ

ُّ
من معلمات الل

طة بمحافظة األحساء يستخدمن االختبارات اإللكترونية (  %66.7)  نسبةأن    عن  األحساء، حيث أسفرت النتائج ة في املرحلة املتوس ِّ مات اللغة العربيَّ ِّ
 
من معل

 أكثر من غيرها من أدوات التقويم األخرى. 

أ  يؤكد  ا  مَّ حجة  ومِّ كدراسة  واألبحاث،  ابقة  السَّ راسات  ِّ
الد  من  الكثير  وجود  بعٍد،  عن  التعليم  نظام  في   ِّ

اإللكتروني  التقويم  أدوات  توظيف  ة  يَّ ِّ هم 

)2018املسعودي )و (،  2019والوريكات )   2018(، ودراسة فرج هللا 
ُّ
)ملف َدٍة   على حِّ

ًّ
ال

 
ِّ ك

اإللكتروني  التقويم  أدوات  تناولت  التي  اإلنجاز، بنك األسئلة،  ( 

ِّ في التعليم ع
ه  بالرغم من مزايا التقويم اإللكتروني  ( بش يٍء من التفصيل. وأشارت دراساٌت أخرى إلى أنَّ

 
ة ه توجد صعوباٌت االختبارات اإللكترونيَّ  أنَّ

َّ
ن بعٍد إال

عوبات ابقة إلى هذه الصُّ راسات السَّ ِّ
ياٌت عند توظيفه؛ فلقد أشارت بعض الد  ِّ

ِّعة لقياس وتحد 
ة املتنو  ية توظيف أدوات التقويم اإللكترونيَّ دت على أهم ِّ

َّ
، وأك

مين، ِّ
 
ة في 2019(، والعنزي )2017(، والروقي )2017) ي دالحبر  كدراسة تحصيل املتعل قويم اإللكترونيَّ (. وهو ما يؤكد أهمية دراسة واقع توظيف أدوات التَّ

رات ال ختلف املقرَّ ِّ جائحة كورونا )كوفيد نمٍط تعليمي جديٍد في م 
ٍة جديدٍة في ظل  ة مدرستي"، كتجربٍة تعليميَّ ة عبر "منصَّ راسيَّ ِّ

 (. 19-د 

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
اٍل في نظام التعليم عن بعٍد في ظل  ِّ بشكٍل فعَّ

ة توظيف التقويم اإللكتروني  يَّ ِّ    ؛ (19  -ونظًرا ألهم 
ٌ
ة َدْت مؤتمراٌت وندواٌت إقليميَّ قِّ

ع 

يَّ  ِّ
 
، فعلى سبيلِّ املثالومحل ةِّ عليميَّ ةِّ التَّ ٍ في العمليَّ

ٍن أساس ي 
ْ
ر ك

َ
ي ك ِّ

 
 ناقشت ضرورة االلتفات إلى تحسين توظيف التقويم اإللكترون

ٌ
املؤتمر اإلقليميُّ بعنوان   ة

عد:   م عن ب 
ُّ
عل يات واآلمال"امل"ضمان الجودة في التعليم والتَّ ِّ

حد  بات والتَّ
َّ
وص ى بضرورة تطوير    ،م2020أغسطس لعام    ( 18)إلى    (17)في الفترة من    تطل

َ
الذي أ
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؛ لتتناسب مع التعليم عن بعٍد  قويمِّ ات التَّ ة  ،وسائل وآليَّ عليميَّ ة التَّ ا للعمليَّ ن يكون التعليم عن بعٍد مرتكًزا أساسيًّ
َ
خطيط أل املتحدة )  والتَّ منظمة األمم 

 . (3-2 ب، ص/2020 ،(اليونسكوللتربية والعلم والثقافة )

رص املستقبل"
 
ة: من أزمة كورونا إلى ف ول العربيَّ ة بعنوان "جودة التعليم في الدُّ دوة اإلقليميَّ يَمْت بتاريخِّ    ،باإلضافة إلى ذلك، النَّ قِّ

 
م،  13/5/2020التي أ

م  التعليم ال  توالتي كان  َوائِّ ات التعليم والتعلم والتقويم بما ي  ِّ والتعليم عن بعٍد أهمُّ توصياتها إعادة تصميم املناهج وآليَّ
، ص م/أ 2020  ،اليونسكو)  رقمي 

54.) 

والتقويم  للقياس  ة  العربيَّ ة  والجمعيَّ والتكنولوجيا  للعلوم  طيبة  ة  أكاديميَّ بين  عاون  بالتَّ وليُّ  الدَّ املؤتمر  أوص ى  "االختبارات    ،كما  بعنوان  كان  الذي 

ِّ التعليم عن بعد" في الفترة من  
ة في ظل  ِّ   ؛م2020أكتوبر لعام    4  إلى  3اإللكترونيَّ

بضرورة زيادة االهتمام بتطوير وتطبيق معايير الجودة في التعليم اإللكتروني 

،ِّ
قييم اإللكتروني  نه م  والتَّ ة والعمل على نشر ثقافة التعليم عن بعد وما يتضمَّ عليميَّ ة التَّ مين والقائمين على العمليَّ ِّ

 
ِّ بين املتعل

ن عناصر كالتقويم اإللكتروني 

   .(2020 ،السالم عبد)ر وأولياء األمو 

آخر أوصت   النصار واملالكي )ومن جانٍب  العامة  2018دراسة  األهداف  التقويم في تحقيق  بأهمية  العربية  اللغة    للمقرر، ( بضرورة توعية معلمي 

ة 2020)  وأحاجي وكداي   دراسة الرياميكما أوصت    .استخدام التقنيةعلى    وتدريبهم التنويع في أدوات التقويم،  و  مين على كيفيَّ ِّ
 
ب واملعل

َّ
ال
ُّ
ة تدريب الط يَّ ِّ هم 

َ
أ ( بِّ

ةاستخدام أدوات التقوي عليميَّ ة التَّ ِّ في العمليَّ
لكتروني  ِّزها  . ويدعم توصية هذه الدراسة  هذا األمروتوعية أولياء األمور حول    ،م اإلِّ

عز  مؤتمر  ما أوص ى به  وي 

قة بأدوات  2016  -  20-19تكنولوجيا التربية والتحديات العاملية للتعليم   ِّ
 
ة املتعل دريبيَّ ورات التَّ وتطوير املنتوجات   ،التقويم اإللكترونيَّ م بضرورة عقد الدَّ

ة ودوراٍت ووسائل للتقويم ذات معايير  عليميَّ زٍة )التَّ ِّ
 (.2016 ،سويدانو خميس والدسوقي متمي 

 ( Hartnell et al., 2007وبمراجة الدراسات التي تناولت التقويم اإللكتروني في التعليم الحضوري، وجدت الباحثتان أن دراسة هارتنيل وآخرين )

سة إلى فعالية هدفت إلى التعرف على قدرات وإمكانيات ملفات اإلنجاز اإللكترونية، وأبرز جوانب تأثيرها في عمليات التعليم في بريطانيا، توصلت الدرا  والتي

مساعدة للتخطيط واالتصال واملستودعات استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية وتأثيرها الكبير على عمليات التعلم ونتائجها، السيما في وجود أدوات  

( إلى أن التقييم اإللكتروني أسهم بفاعلية كبيرة في تخفيف الضغوط النفسية لدى عضوات 2014اإللكترونية للبيانات.، كما توصلت دراسة العمروس ي )

أن عينة الدراسة استخدمت أدوات متعددة  (Tuparova et al., 2015هيئة التدريس والطالبات عينة الدراسة. وأظهرت نتائج دراسة توباروفا وآخرين )

%( وغيرها، كما أظهرت نتائج الدراسة أهمية بناء أدوات ٢٩%(، واملحاكاة الرقمية )20%(، وملفات اإلنجاز )72للتقويم اإللكتروني كاالختبارات الرقمية )

املتاحة حاليً  األدوات  اإللكتروني ونشر وتعميم  للتقويم  اإللكتروني ا والعمل عجديدة  التقويم  أدوات  املعلمين ومهاراتهم في استخدام  لى تحسين كفاءة 

( عن وجود اتجاٍه إيجابي لدى طالب جامعة املنصورة نحو التقويم اإللكتروني، وعدم وجود فروق دالة ترجع  2016املتنوعة. كما كشفت دراسة عطا هللا )

روني، ووجود فروق دالة ترجع للتخصص العلمي، وجود عدة معوقات للتقويم اإللكتروني من وجهة للنوع والفرقة على مقياس االتجاه نحو التقويم اإللكت

ق دالة  نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس، ووجود اتجاه سلبي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة املنصورة نحو التقويم اإللكتروني، وعدم وجود فرو 

( عن أن واقع استخدام 2017ص على مقياس االتجاه نحو التقويم اإللكتروني. وكشفت دراسة الحبدري )ترجع للخبرة، ووجود فروق دالة ترجع للتخص

درجة صعوبة عالي إلى  شير 
 
ت اإللكتروني  التقويم  أدوات  استخدام  وأن صعوبات  استخدام متوسطة،  درجة  إلى  شير 

 
ت اإللكتروني  التقويم  كما  أدوات  ة. 

لتفعي تصور مقترح  إلى  الدراسة  بمدينة توصلت  الثانوية  باملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  لدى معلمي  اإللكتروني  التقويم  أدوات  استخدام  ل 

على للتغلب  املقترحة  والحلول  التنفيذ،  وآليات  للتطبيق،  القابلة  واملتطلبات  بتطبيقه،  املعنية  الجهات  تحديد  التصور  تضمن  حيث  هذه    الرياض، 

الرو  دراسة  وتوصلت  )التحديات.  العلوم 2017قي  معلمي  لدى  اإللكتروني  الختامي(  التكويني،  )التشخيص ي،  التقويم  أساليب  ممارسة  درجة  أن  إلى   )

( عن أن 2019الطبيعية باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض ككل  تشير إلى درجة ممارسة منخفضة، وفًقا ملحك التدرج الخماس ي. وكشفت دراسة العنزي )

معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة في محافظة حفر الباطن الستخدامهم أدوات التقويم اإللكتروني جاءت بدرجة  درجة تقدير  

لكتروني متوسطة في جميع الحاالت، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة استخدامهم أدوات التقويم اإل

 سنوات الخدمة.  -الدورات اإللكترونية -عزى ملتغير املؤهل العلميت

(  2020أما بخصوص الدراسات التي تناولت التقويم اإللكتروني في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، فقد كشفت دراسة آل إبراهيم ومباركي )

بواب  عبر  اإللكترونية  االختبارات  استخدام  نحو  الطالبات  اتجاهات  أن  داللة  عن  ذات  أي فروق  النتائج  ظهر  ت  لم  حين  في  جاءت مرتفعة،  املستقبل  ة 

لصف الدراس ي. إحصائية في اتجاهات طالبات املرحلة الثانوية بمحافظة صامطة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية عبر بوابة املستقبل، تعزى ملتغير ا 

تحديات املتعلقة بالناحية التقنية والفنية هي من أهم التحديات التي تواجه تطبيق التقويم  ( عن أن ال2020كما وكشفت دراسة الريامي وأحاجي وكداي )

الد نتائج  أسفرت  كما  باملعلمين.  املتعلقة  التحديات  وآخرها  بالطلبة،  املتعلقة  التحديات  ثم  ومن  املالية،  التحديات  تليها  وجود  اإللكتروني،  عن  راسة 

مين واملعلمات، حول أهمية تحديات تطبيق التقويم اإللكتروني. وفي املقابل أشارت النتائج إلى عدم وجود اختالفات في  اختالفات دالة بين وجتهي نظر املعل

( أن أكثر أدوات التقويم اإللكتروني استخداًما هي: )التكليفات، واالختبارات  2020وجهات نظر املعلمين حول التخصص. وبينت دراسة عمر واليوسف )

ة  تبار النهائي، واألبحاث(، بينما أقلها هي: )ملف اإلنجاز، املقاالت، املناقشات الشفهية(. كما توصلت إلى وجود رضا من وجهة نظر الطلبالقصيرة، واالخ

ج نتا  عن توظيف أدوات التقويم اإللكتروني بدرجة مرتفعة. وأسفرت عن وجود معوقات تحدُّ من توظيف التقويم اإللكتروني بدرجة مرتفعة.  وأشارت
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أ( إلى أن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز للتقويم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا جاء /2020دراسة السبيعي )

اإللكتروني في ظل  بدرجة موافقة متوسطة، وجاءت املعوقات التي تحدُّ من استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز للتقويم 

( فقد أكدت على توفر معايير تقييم جودة منتج ملف اإلنجاز 2021جائحة كورونا وسبل تفعيله بدرجة موافقة كبيرة. أما دراسة الرفاعي واألنصاري )

( إلى أن الطرق املتبعة Edelhauser and Lupu, 2021فأكثر لدى طالبات الثانوية العامة. وتوصلت نتائج دراسة إديلهاوز و لوبو )  %75اإللكتروني بنسبة  

بنسبة )نماذج جوجل(  كانت  املعلمون  فضلها  والتي  اإللكتروني  التقويم  بنسبة  (%42)  في  املنزلية  والواجبات  الفيديو  تسليم  (%58)  واجتماعات  تم   ،

وكذلك عبر البريد اإللكتروني وغيره، تم إجراء   ،(%79)  ، ومن خالل الفصول االفتراضية لدى (%50)  الواجبات املنزلية من خالل تطبيق الواتساب لدى 

. بينما االختبارات عبر منصات جوجل وميكروسوفت وكالس ماركر، واتضح من خالل النتائج مدى تأقلم املعلمين مع استخدام طرق التقويم اإللكترونية

من املعلمين )نماذج جوجل( إلجراء اختبارات تشتمل على  (%50) ( إلى أن استخدمYulianto and Mujtahin, 2021توصلت دراسة يوليانتو ومجتاهين )

استخدم   بينما  الفراغات،  وملء  واملقاالت  من متعدد  االختيار  اآلخر   (%16.4)أسئلة  البعض  واستخدم  الطالب  للتواصل مع  الواتساب  تطبيق  منهم 

لدراسة إلى نظرة املعلمين السلبية للتقويم اإللكتروني خالل الجائحة،  اختبارات الكويز والبريد اإللكتروني وفصول جوجل االفتراضية؛ كما توصلت نتائج ا 

اق  وتم رصد مجموعة من الصعوبات كمشكالت االتصال باإلنترنت، ومدى صحة نتائج وسائل التقويم، وتدني مستويات حماس الطالب بالرغم من االتف

 هم.على بعض اإليجابيات كسهولة تقويم إنجاز الطالب وتوزيع املواد بين

الشمري ) أن دراسة  )2021فيما  املسند  العربية، فقد توصلت  2021( ودراسة نوال  اللغة  اإللكتروني بالتطبيق على معلمي  تناولتا التقويم  ( فقد 

( الشمري  العربية،2021دراسة  اللغة  لها معلمو  التي يتعرض  املعوقات  أكبر  واملادية من  اإلدارية  باألمور  املرتبطة  املعوقات  أن  إلى  املعوقات   (  ثم  ومن 

اللة إحصائية بين  املرتبطة بالتعليم اإللكتروني، وأما التي ترتبط باملعلمين فقد جاءت باملرتبة األخيرة. كما كشفت الدراسة عن أنه ال توجد فروق ذات د

( إلى أن  2021ما توصلت دراسة نوال املسند )متوسط التقدير ملعلمي اللغة العربية على معوقات التعليم اإللكتروني بالنسبة ملحاور البحث جميعها؛ بين

غة العربية عن بعد من وجهة نظر معلميها هي: ارتفاع التكلفة املادية لتأمين جهاز لكل متعلم، و 
ُّ
ضعف البنية التحتية  أبرز التحديات التي تواجه تعليم الل

هارات اللغوية كاالستماع والكتابة عبر منصات التعلم عن بعد التي تحتاج باإلنترنت، باإلضافة إلى ضعف االلتزام بالحضور واملواظبة، وصعوبة تنمية امل

باشر.   إلى تفاعل وتواصل م 

ِّ جائحة    بناءً و 
وظيف األمثل لتلك األدوات في ظل  عوبات التي تحول دون التَّ على ذلك كانت الحاجة للكشف عن هذا الواقع والوقوف على تلك الصُّ

ر،   ، (19- كورونا )كوفيد   طوُّ نها تشكيل عائٍق يحول دون مواكبة املزيد من التَّ
ْ
تي من شأ

َّ
بل ا لألزمات،  وجعل التعليم عن بعد وأدواته ليس فقط نموذًج   وال

  اأيًضا متوافًق 
ً

ة.  ومتكامال عليميَّ ة التَّ  مع العمليَّ

 أسئلة الدراسة .2.1

 تية: تجيب الدراسة الحالية عن األسئلة اآل

طة بمحافظة   • ة باملرحلة املتوس ِّ مات اللغة العربيَّ ِّ
 
ِّ في مقرر لغتي الخالدة لدى معل

ِّ جائحة  ما واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني 
األحساء في ظل 

 (؟ 19-كورونا )كوفيد

  -)كوفيدما الصعوبات التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء في تقويم الطالبات إلكترونيا في ظل جائحة كورونا   •

 (؟ 19

ِّ في مقر صعوبات    تغلب علىلما الحلول املقترحة ل •
ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد  توظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

( من وجهة نظر  19-ر لغتي الخالدة في ظل 

 املعلمات؟

 دراسةأهداف ال .3.1

 تحقيق األهداف اآلتية: ى لإ تهدف الدراسة الحالية 

ة باملرحلة  • مات اللغة العربيَّ ِّ
 
ِّ في مقرر لغتي الخالدة لدى معل

ِّ  الكشف عن واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني 
طة بمحافظة األحساء في ظل  املتوس ِّ

 .)19-جائحة كورونا )كوفيد

في ظل جائحة كورونا  ا في تقويم الطالبات إلكترونيً التعرف على الصعوبات التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء  •

 (.19 -)كوفيد

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد حلول مقترحةتقديم  •
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

 . ( من وجهة نظر املعلمات19-لتوظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 أهمية الدراسة .4.1

 األهمية العلمية )النظرية(:

 تتمثل األهمية النظرية للدراسة في اآلتي: 
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•  
 
 ت

ً
نادى به خبراء تقنيات التعليم   ملا واستجابة    ، (19-للوضع الراهن الذي عم  أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا )كوفيد  عد هذه الدراسة استجابة

 في عملية التعليم العام باململكة العربية السعودية.   ،)منصة مدرستي(  نظام إدارة التعلم   عد، ومنهابضرورة تقييم تجربة استخدام أنظمة التعلم عن ب  

 تعكس الدرا  •
 
عد في ظل األزمات الطارئة، واستخدام أدوات التقويم اإللكتروني   اهتمامَ   سة وزارة التعليم بتفعيل التعليم اإللكتروني والتعليم عن ب 

 املناسبة له.

 بما يؤدي إلى تطويرها ونجاحها. ،تتوافق الدراسة مع ما تدعو إليه وزارة التعليم من ضرورة دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية •

 في لفت انتباه الباحثين للقيام بدراسات وبحوث في مجال التقويم اإللكتروني في التعليم العام وفي مقررات أخرى. تسهم نتائج الدراسة الحالية  •

 )التطبيقية(: العملية األهمية

 تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في اآلتي: 

 تواجه معلمات التي    صعوباتفهم الإلى    باململكة العربية السعودية  توجيه أصحاب القرار في وزارة التعليم في    املأمول أن تساعد نتائج الدراسةمن   •

م اتخاذ ، ومن ثومعرفة مقترحاتهن (منصة مدرستي) نظام إدارة التعلم  عبر تطبيق أدوات التقويم اإللكتروني عنداللغة العربية للمرحلة املتوسطة 

 قرارات لتطوير األداء في ضوء نتائج الدراسة.

   اتتناول الدراسة جانبً  •
ً
قويم اإللكتروني     ا حديث قرر لغتي الخالدة من  مل(  منصة مدرستينظام إدارة التعلم )  فيوهو توصيف واقع توظيف أدوات التَّ

طة بمحافظة   ِّ جائحة كورونا )كوفيدوجهة نظر معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوس 
(، ومن ثم رصد نقاط القوة والضعف لهذا 19-األحساء في ظل 

 الواقع، مما يسمح بتفعيل إيجابياته ومعالجة سلبياته.

ي الدورات التدريبية في تخطيطهم للدورات التدريبية ملعلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.  • ِّ
فيد معد   قد ت 

سهم في   •
 
 باعتباره خياًرا استراتيجيً   ،معلمي ومعلمات اللغة العربية بأدوات التقويم اإللكترونيزيادة وعي  قد ت

ً
 إلدارة األزمات ا للتعليم العام، وليس بديال

 . (منصة مدرستينظام إدارة التعلم ) رلغتي الخالدة عب  في مقرر 

 حدود الدراسة .5.1

الدراسة على    اقتصرت قويم    التعرف علىهذه  التَّ أدوات  املهمات  باإللكترونية،    )االختبارات  ياإللكترونواقع استخدام  اإللكترونية،  نوك األسئلة 

ة   "لغتي الخالدة "قرر  مل  (منصة مدرستينظام إدارة التعلم )في    خرائط املفاهيمية اإللكترونية(الملف اإلنجاز اإللكتروني و   األدائية: مات اللغة العربيَّ ِّ
 
لدى معل

طة للمرح ة )بنات( بمحافظة األحساءِّ في    لة املتوس ِّ عليم العام الحكوميَّ عوبات التي  تحديد  و   ،مدارس التَّ تقويم الطالبات في التعليم عن   هن عندهتواجالصُّ

ِّ ، وذلك في من وجهة نظرهنجاوزها لت مناسبة وتقديم مقترحات ،عدب  
راس ي  ِّ

ل من العام الد   ..ـه1443-ـه1442الفصل األوَّ

 دراسةمصطلحاُت ال .6.1

 أدوات التقويم اإللكتروني:  •

تشمل: االختبارات اإللكترونية، ملف اإلنجاز،  و   ،نترنتنية باستخدام الكمبيوتر وشبكة اإل أساليب تقويم أداء الطالب تعتمد على أساليب إلكترو "

 (.81 ، ص2014)زغلول،  " األبحاث، مذكرات الطالب، املناقشات، التقييم الذاتي، وتقييم األقران، واملحاكاة املشروعات، 

ِّف 
عر 

 
ا بأنها الباحثتانوت ة، بنوك  أساليب إلكترونية متنوعة  :أدوات التقويم اإللكتروني إجرائيًّ ة اإللكترونيَّ ة، الواجبات املنزليَّ )االختبارات اإللكترونيَّ

ات   املهمَّ اإللكترونية،  ة: مثل:  األسئلة  اإلنجاز  األدائيَّ املفاه-  إللكترونيا ملف  اإللكترونيةيالخرائط  ستخدم    ،(مية 
 
ت البيانات بطريقة منظمة والتي  لجمع 

 باملرحلة املتوسطة.  في مقرر لغتي الخالدة  ةطالبلأن يحدد مدى تقدم ا  من خاللها ةيستطيع املعلم

 مقرر لغتي الخالدة:  •

عر  
 
بل مشروع تطوير مقررات اللغة العربية، وتم  حيث تم تطويره من قِّ  رحلة املتوسطة،ملفي ا لغة العربية  لتعليم المقرر   ا بأنه:إجرائيً  الباحثتانفه  ت

 . ويجمع كافة فروع اللغة العربية ه1432-ه1431من عام  اعتماد تدريسه من قبل وزارة التعليم ابتداءً 

 (:  19-جائحة كورونا )كوفيد •

 : مرض معٍد يسببه فيروس اك ( بأنها19-( جائحة كورونا )كوفيد2020عرفت منظمة الصحة العاملية )
 
شف من ساللة فيروسات كورونا، وقد تحول ت

أجمع، أعراضه الحمى والسعال الجاف واإلرهاق، وقد يعاني املرض ى من اآلالم، واحتقان األنف أو التهاب إلى جائحة تؤثر في دول العالم   19-فيروس كوفيد

الخفيفة  19-الحلق أو اإلسهال، ويمكن ألي شخص أن ي صاب بالعدوى املصحوبة بأعراض شديدة، وحتى األشخاص املصابون بأعراض فايروس كوفيد

عر    خرين.جدا، يمكن أن ينقلوا الفايروس إلى اآل 
 
سبب للنسان  ا بأنها: فيروس جديد ينتمي إلى  إجرائيً   الباحثتانفها  ت عائلة فيروسات كورونا املتعارف عليها، ي 

املجاالت بما  ل هذا الفيروس إلى جائحة أثرت على العالم أجمع، مما أدى إلى توقف مظاهر الحياة في شتى  تحو  و تها،  ا للجهاز التنفس ي تتراوح في حد  أمراضً 

 فيه مجال التعليم. 
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   املرحلة املتوسطة:  •

لم التعليمي باململكة العربية السعودية، بحيث يسبقه التعليم االبتدائي ويليه التعليم الثانوي،  جرائيً إ تعرفها الباحثة  ن س  ا بأنها: املرحلة الوسطى مِّ

 . و تمتد الفترة زمنية من الثانية عشرة حتى الخامسة عشرة من العمر

 منهج الدراسة وإجراءاتها .2

 منهج الدراسة .1.2

"ذلك النوع من    :( بأنه2011عرفه العساف )وقد  املنهج الوصفي املسحي، وذلك ملالءمته ألغراض الدراسة،  في هذه الدراسة    الباحثتاناستخدمت  

 (. 179)ص  وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة"  ؛استجواب جميع أفراد البحث أو عينة كبيرة منهم  تهالبحوث الذي يتم بواسط

 مجتمع الدراسة .2.2

في هذه الدراسة من جميع معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء باملدارس الحكومية، البالغ عددهن    يتكون املجتمع األصل

 . ه1443-1442لحصائية املعتمدة للعام الدراس ي ا ل وفًق  ،( معلمة285)

 عينة الدراسة .3.2

بالطريق العينة  اختيار  وتم  الحكومية،  باملدارس  األحساء  بمحافظة  املتوسطة  باملرحلة  العربية  اللغة  معلمات  الحالية  الدراسة  عينة  ة  شملت 

املجتمع األصل تم استخدام معادلة هاربت   الدراسة من  املناسب لعينة  الحجم  البسيطة، ولتحديد  )أ العشوائية  ( لتحديد حجم  Herbet Arkanركن 

 ا. ( معلمة تم توزيع االستبانات عليهن إلكترونيً 186) اهعينة من املجتمع األصل للدراسة، حيث بلغ حجم عينة الدراسة بعد تطبيقال

 أداة الدراسة: .4.2

 تية: اإلجرائية اآلا للخطوات كانت االستبانة هي األداة املناسبة لجمع املعلومات والبيانات الالزمة للدراسة الحالية، وتم إعدادها وفًق 

 تحديد الهدف من االستبانة: •

 ي: أتالدراسة فيما ي ة يتمثل الهدف الرئيس من أدا 

طة بمحافظة  .1 ة باملرحلة املتوس ِّ مات اللغة العربيَّ ِّ
 
ِّ في مقرر لغتي الخالدة لدى معل

ِّ  الكشف عن واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني 
األحساء في ظل 

 .)19-)كوفيدجائحة كورونا 

في ظل جائحة كورونا   ،االتعرف على الصعوبات التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء في تقويم الطالبات إلكترونيً  .2

 (.19-)كوفيد

ِّ جائحةِّ كورونا ) .3
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

 من وجهة نظر املعلمات.  ،(19-كوفيدتقديم حلول مقترحة لتوظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 مصادر بناء االستبانة: •

التقويم    الباحثتانلبناء االستبانة قامت   بأدوات  الصلة  السابقة ذات  التربوية، والدراسات  األدبيات  في    اإللكتروني واستخداماتهابمراجعة بعض 

التعليمية العملية  في  استخداماتها  تعيق  التي  والصعوبات  الطالب،  تعلم  )تقويم  الحبدري  كدراسة   ،2017( والروقي   ،)2017( والسبيعي  أ(، /2020(، 

 .ب(/2020والسبيعي)

 االستبانة في صورتها األولية: •

 تي: وذلك على النحو اآل ،( عبارة موزعة على محورين أساسيين83من ) تم بناء االستبانة في صورتها األولية

اقع استخدام أدوات التقويم اإللكتروني  املحور األول: و

 تي: ( عبارة موزعة على األدوات األربع كاآل44ويتضمن )

 . ة ( عبار 12وتتضمن هذه األداة ) ،االختبارات والواجبات اإللكترونية .1

 ( عبارات. 9وتتضمن هذه األداة ) ،ملف اإلنجاز اإللكتروني .2

 ( عبارات. 7وتتضمن هذه األداة ) ،األسئلة اإللكترونيةبنوك  .3

 ( عبارات. 7وتتضمن هذه األداة ) ،خرائط املفاهيم اإللكترونية .4

 ( عبارات. 9وتتضمن هذه األداة ) ،أدوات تقويم إلكترونية أخرى  .5

 املحور الثاني: صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني

 تي:الصعوبات الثالث كاآل( عبارة موزعة على 39ويتضمن )

 ( عبارات.7وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تقنية .1

 ( عبارات.4وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات مادية .2
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 ( عبارات. 6وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تتعلق باملعلمات .3

 ( عبارات.8وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تتعلق بالطالبات .4

 ( عبارات.7وتتضمن هذه الصعوبات ) ،واجتماعيةصعوبات نفسية  .5

 ( عبارات.7وتتضمن هذه الصعوبات ) ، صعوبات تتعلق بأدوات التقويم اإللكتروني .6

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

(، من وجهة نظر  19- وسؤال مفتوح لتقديم حلول مقترحة لتوظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 املعلمات. 

 حساب صدق االستبانة:  •

 تية:تم التحقق من صدق االستبانة من خالل الطرق اآل

 
ً
 : الصدق الظاهري أوال

لقياسه،   ما وضعت  قياس  في  االستبانة  بالجامعات   تم عرضهاللتعرف على مدى صدق  التدريس  أعضاء هيئة  املحكمين من  على مجموعة من 

 ، ناهج وطرق تدريس اللغة العربية، والقياس والتقويم، وعلم النفس التربوي، وتقنيات التعليم امليس العامة، في تخصصات املناهج وطرق التدر  ،املختلفة

واملقترحات حول مدى دقة صياغة العبارات،   حوظاتمن املحكمين االطالع عليها، وإبداء املل  الباحثتانوقد طلبت  .  ا( محكمً 29وقد بلغ عدد املحكمين )

ى الصعوبة التي  ومدى انتماء كل عبارة للمحور الذي تندرج تحته، وأهمية كل عبارة في تحديد درجة استخدام أداة التقويم اإللكتروني، ودرجة املوافقة عل

املحكمون   .تواجه االستخدام منهم    أن عبارات االستبانة تقيس ما وضعت لقياسه،  على  وأجمع  البعض  أبدى  في صياغة بعض   حوظاتامللبعض  وقد 

( عبارة 53، وأصبحت االستبانة تتضمن )وقد تم إجراء هذه التعديالت في الصورة النهائية لالستبانة .العبارات لجعلها أكثر مناسبة، وحذف ودمج بعضها

 لالستبانة. الصدق الظاهري  اقد حققتالباحثتان ، وبذلك تكون موزعة على محوري االستبانة 

 : صدق االتساق الداخلي لالستبانةثانًيا

وباستخدام بياناتها تم حساب معامالت ارتباط بيرسون   ،( معلمة50تم تطبيقها على عينة أولية مكونة من )  ،بعد االنتهاء من تحكيم أداة الدراسة

إليها تنتمي  التي  باملحاور  ارتباط عبارات االستبانة  البنائي لالستبانة  ؛لفحص  الصدق  )  .للتأكد من  الجدول  العبارات 1ويوضح  ارتباط  نتائج معامالت   )

 باملحاور التابعة لها. 

 بانةمعامالت ارتباط العبارات بمحاور االست :(1جدول )

 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  املحور 

 **0.753 17 ** 0.893 9 **0.828 1 األول 

2 0.337** 10 0.817 ** 18 0.767** 

3 0.701** 11 0.843 ** 19 0.747** 

4 0.818** 12 0.824 ** 20 0.700** 

5 0.687** 13 0.873 ** 21 0.814** 

6 0.723** 14 0.631 ** 22 0.758** 

7 0.889** 15 0.736 ** 23 0.758** 

8 0.844** 16 0.751 ** -- -- 

 **0.773 21 ** 0.849 11 **0.741 1 الثاني

2 0.797** 12 0.889 ** 22 0.768** 

3 0.741** 13 0.703 ** 23 0.849** 

4 0.811** 14 0.701 ** 24 0.769** 

5 0.755** 15 0.783 ** 25 0.826** 

6 0.831** 16 0.790 ** 26 0.867** 

7 0.720** 17 0.722 ** 27 0.810** 

8 0.560** 18 0.770 ** 28 0.824** 

9 0.878** 19 0.775 ** 29 0.850** 

10 0.801** 20 0.797 ** 30 0.859** 

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )

(، مما يدل على صدق داخلي عاٍل 0.01داللة )الدالة عند مستوى   السابق، أن معامالت ارتباط العبارات باملحاور التابعة لها ارتباطاٌت يبين الجدول  

باملتوسط  ملحاور  ملحاور االستبانة، فالعبارات املرتبطة باملتوسط الكلي الستجابات املحور تعد عبارات صادقة تقيس ما وضعت ألجله. وللتأكد من ارتباط ا 

( معامالت ارتباط 2العام لالستبانة، تم حساب معامالت ارتباط متوسطات استجابات العينة على املحاور، باملتوسط العام لالستبانة، ويبين الجدول )

 املحاور باالستبانة ككل.
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 معامالت ارتباط محاور االستبانة باملتوسط العام لها  :(2جدول )

 االرتباط باالستبانةمعامل   املحور  م 

 **0.820 . واقع استخدام أدوات التقويم اإللكتروني 1

 **0.886 . صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني 2

 (.0.01** دال عند مستوى الداللة )

العام لالستبانة، دالة إحصائيً  باملتوسط  املحاور  ارتباط  أن معامالت  السابق  الجدول  أقل منه، وتعد 0.01داللة )العند مستوى    ايتبين من  أو   )

 
ً

على الصدق الداخلي العالي ملحتوى االستبانة، ويستنتج من ذلك أن محاور االستبانة تقيس ما تقيسه االستبانة بشكل    معامالت االرتباط العالية دليال

 كلي. 

 حساب ثبات االستبانة: •

 ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ: 

كرونباخ ملحاور االستبانة كل على حدة، ثم حساب   ( معلمة، تم استخراج معامل ثبات األداة ألفا50بعد تطبيق االستبانة على عينة أولية بلغت )

 ( معامالت ثبات محاور االستبانة، وثباتها الكلي.3الثبات الكلي لالستبانة، ويبين الجدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة والثبات الكلي  :(3جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  املحور  م 

 0.96 . التقويم اإللكترونيواقع استخدام أدوات  1

 0.97 . صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني 2

 0.98 الثبات الكلي لالستبانة

( كما  0.99- 0.90يتضح أن االستبانة تتمتع بمعامالت ثبات ممتازة تقع في الفترة من )  السابق، بالنظر إلى معامالت الثبات ألفا كرونباخ في الجدول  

(، ويعني ذلك إمكانية 0.98(، مما يجعلها صالحة لتحقيق أهداف الدراسة. وبشكل عام يبين الجدول أن ثبات االستبانة الكلي )Taber, 2016صنفها )

التطبيق وإعادة التطبيق مرة أخرى لهذه االستبانة، ويعني ذلك بشكل ضمني أن العبارات واضحة %( بين هذا  98الحصول على نتائج متطابقة بنسبة )

  ا وصريحة وتحمل أفكارً 
ً
 ال يختلف رأي املستجيب فيها مع اختالف الزمن. دقيقة

 الصورة النهائية لالستبانة:  

واقع استخدام أدوات   :( عبارة موزعة على محورين رئيسين53من )  ةالنهائية مكونأصبحت االستبانة في صورتها  وصدقها،    بعد حساب ثبات االستبانة

 تي:على النحو اآلوذلك التقويم اإللكتروني، ومحور صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني، 

اقع استخدام أدوات التقويم اإللكتروني   املحور األول: و

 تي:كاآل  ( عبارة موزعة على األدوات األربع23ويتضمن )

 ( عبارات. 6وتتضمن هذه األداة ) ،االختبارات والواجبات اإللكترونية •

 ( عبارات. 7وتتضمن هذه األداة ) ،ملف اإلنجاز اإللكتروني •

 ( عبارات. 5وتتضمن هذه األداة ) ،بنوك األسئلة اإللكترونية •

 ( عبارات. 5وتتضمن هذه األداة ) ،خرائط املفاهيم اإللكترونية •

 الثاني: صعوبات استخدام أدوات التقويم اإللكترونياملحور 

 تي:( عبارة موزعة على الصعوبات الثالث كاآل30ويتضمن )

 ( عبارات.4وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تقنية •

 ( عبارات.4وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات مادية •

 ( عبارات. 6وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تتعلق باملعلمات •

 ( عبارات.7وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات تتعلق بالطالبات •

 ( عبارات.4وتتضمن هذه الصعوبات ) ،صعوبات نفسية واجتماعية •

 ( عبارات.5وتتضمن هذه الصعوبات ) ، صعوبات تتعلق بأدوات التقويم اإللكتروني •

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيدوسؤال مفتوح لتقديم حلول مقترحة  
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

(، من وجهة نظر  19- لتوظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 املعلمات. 
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 تحديد نوع القياس وطريقة تصحيح األداة: •

أي  ،ثم تقسيمه على أكبر قيمة في املقياس للحصول على طول الفترة  ،( 4=1-5تم حساب املدى ) ،لتحديد طول الفترات في مقياس ليكرت الخماس ي

 .وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ؛ صحيح(الواحد الإضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )بداية املقياس وهي  ت (، وبعد ذلك تم0.8=  4/5)

 اآلتي:  (4وضح في الجدول )وهكذا أصبح طول الفترات في جميع محاور االستبانة كما هو م

 توزيع البدائل وفق التدريج املستخدم في االستبانة :(4جدول )

( فترات مستويات االستخدام وصعوبة استخدام أدوات التقويم اإللكتروني، ومن هذه الفترات يمكن تحديد فئة االستخدام 4يتبين من الجدول )

ا(، ومستوى صعوبة االستخدام ( فإن مستوى االستخدام سيكون )نادرً 2.6( و)1.8قيمة املتوسط بين )من قيم املتوسطات، فعلى سبيل املثال: عندما تقع  

 )قليلة(. 

 إجراءات تطبيق الدراسة . 5.2

 باتباع الخطوات اآلتية: إلكترونيا بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، قامت الباحثتان بتطبيقها 

 بشكل رسمي؛ للحصول على خطاب تسهيل مهمة لتطبيق األداة على عينة الدراسة.  الجهات املختصةمخاطبة  •

األحساءإدارة  مراسلة   • الدراسة على  وا امل؛ ألخذ  التعليم بمحافظة  أداة  املتوسطة بمحافظة  فقة؛ لتسهيل تطبيق  باملرحلة  العربية  اللغة  معلمات 

 .األحساء ذلك بالتعاون مع املشرفات ومدراء املدارس

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة.  •

 تطوير أداة الدراسة، عن طريق الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة.  •

 هائية. التحقق من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على عدد من املحكمين املختصين، وتم إجراء التعديالت الالزمة، وإخراج األداة بصورتها الن •

 التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيقها على عينة استطالعية.  •

 االستجابات. توزيع االستبانة إلكترونًيا؛ بغية الوصول ألكبر عدد ممكن من  •

 ( استبانة. 186جمع االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) •

 ومراجعتها؛ للتأكد من مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي.اإللكترونية تفريغ نتائج االستبانات  •

 (. SPSSتحليلها إحصائًيا باستخدام برنامج ) •

 التوصل إلى النتائج ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة. •

 وضع عدد من التوصيات ومقترحات للدراسات مستقبلية. •

 أساليب تحليل البيانات . 6.2

 تية: في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية اآل الباحثتاناستخدمت  

 ( الخاصة بتحديد حجم العينة من املجتمع األصل للدراسة.Herbet Arkanركن )أ معادلة هاربت  •

 للتأكد من االتساق الداخلي لعبارات االستبانة.  ؛ (Pearson correlation coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) •

 تحقق من ثبات االستبانة.لل ؛(Cronbach's alphaمعامل ثبات ألفا كرونباخ ) •

 ا. ا تنازليً وترتيب العبارات حسب املتوسط ترتيبً  ،لتحديد استجابات أفراد الدراسة تجاه عبارات االستبانة ؛ ( (Meanالحسابيةاملتوسطات  •

 لتحديد استجابات أفراد الدراسة تجاه عبارات االستبانة.  ؛ (Frequencies and Percentagesية )ئو التكرارات والنسب امل •

مدى التشتت في استجابة أفراد مجتمع الدراسة عن العبارات املتضمنة في املحاور ككل، وكذلك ملعرفة    ؛(Standard Deviationاالنحراف املعياري ) •

العبارة التي انحرافها أقل تسبق تلك التي يكون انحرافها املعياري  إن  حيث    ،يستخدم في ترتيب العبارات في حال تساوي العبارات في املتوسط الحسابي

 أكبر. 

 ومناقشتهانتائج الدراسة  .3

األول:    . 1.3 السؤال  على   نص    اإلجابة عن  للدراسة  األول  لدى  اآلتي  السؤال  الخالدة  لغتي  في مقرر   ِّ
اإللكتروني  التقويم  أدوات  توظيف  اقع  و : "ما 

ِّ جائحة كورونا )كوفيد
طة بمحافظة األحساء في ظل  ِّ

ة باملرحلة املتوس  مات اللغة العربي  ِّ
 
 (؟" 19- معل

  انادرً  ا مطلًق  وصف تدريج املحور األول 
ً
 ادائمً  ا غالبً  اأحيان

 ا كبيرة جًد  كبيرة  متوسطة  قليلة  ا قليلة جدً  وصف تدريج املحور الثاني

 5 4 3 2 1 قيم املقياس 

 4.2أكثر من  (4.2-3.4من ) ( 3.4أقل من  2.6من ) (2.6أقل من  -1.8من ) 1.8أقل من  مدى املتوسطات 
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ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لترتيب أولويات عبارات املحور األول  ئو السؤال األول للدراسة تم استخدام التكرارات والنسب املوللجابة عن 

طة بمح  ،للدراسة ة باملرحلة املتوس ِّ مات اللغة العربيَّ ِّ
 
ِّ في مقرر لغتي الخالدة لدى معل

افظة األحساء؛ لدقة املتمثل في واقع توظيف أدوات التقويم اإللكتروني 

امل والنسب  عبارة،  ئو التكرارات  كل  على  للموافقة  العام  املستوى  لتحديد  املعلمات،  استجابة  فترات  تحديد  في  املعيارية  واالنحرافات  واملتوسطات  ية 

 تي:كاآل ، وذلكومتوسط املوافقة العام على أبعاد املحور األول 

 نيةالُبعد األول: االختبارات والواجبات اإللكترو 

عد األول.  ية واملتوسطاتئو ( التكرارات والنسب امل5يبين الجدول )  واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد األول من املحور األول ئو التكرارات والنسب امل :(5جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 العبارة 

  التكرار العبارة 
ً
  ا نادرً  ا مطلق

ً
املتوسط  ا دائًم  ا غالبً  ا أحيان

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 التوظيف

 الترتيب 

أستخدم األسئلة املقالية في تقويم   1

ا.  م الطالبات إلكترونيًّ
ُّ
 تعل

 6 ا غالبً  1.44 3.92 111 10 19 31 14 ت

 59.7 5.4 10.2 17.2 7.5 ن

أستخدم األسئلة املوضوعية في   2

ا.  م الطالبات إلكترونيًّ
ُّ
 تقويم تعل

 1 ادائًم  0.57 4.82 164 16 2 3 1 ت

 88.2 8.6 1.1 1.6 0.5 ن

أستخدم األسئلة التشخصية  3

لتحديد نقاط القوة والضعف في  

ا.  م الطالبات إلكترونيًّ
ُّ
 تعل

 3 ادائًم  0.85 4.52 131 28 22 3 2 ت

 70.4 15.1 11.8 1.6 1.1 ن

أمزج بين األسئلة املقالية   4

م  
ُّ
واملوضوعية في تقويم تعل

ا.   الطالبات إلكترونيًّ

 5 ا غالبً  1.35 4.08 118 12 21 23 12 ت

 63.4 6.5 11.3 12.4 6.5 ن

أستعين باالختبارات املقننة في اللغة   5

دها الجهات   عِّ
 
العربية التي ت

نظام إدارة التعلم  ) املتخصصة مثل

وابة التعليم  )ب( ومنصة مدرستي

م  
ُّ
الوطنية عين( كأداة لتقويم تعل

ا.   الطالبات إلكترونيًّ

 4 ادائًم  1.01 4.44 132 19 24 6 5 ت

 71.0 10.2 12.9 3.2 2.7 ن

أكلف الطالبات بواجبات منزلية   6

إلكترونية تقيس مهارات التفكير  

 العليا. 

 2 ادائًم  0.89 4.54 138 22 17 7 2 ت

 74.2 11.8 9.1 3.8 1.1 ن

 دائًما  1.02 4.39 املتوسط العام ملستوى التوظيف في الُبعد

في يقع لكترونية في مقرر لغتي الخالدة لدى معلمات اللغة العربية كان بشكل عام ( أن واقع توظيف االختبارات والواجبات اإل5يتضح من الجدول )

 (.  4.39والذي بلغ متوسطة العام ) ،(ا)دائمً املقياس الكيفي 

م الطالبات 2كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )
ُّ
ا" حصلت على الترتيب  ( التي نصت على: "أستخدم األسئلة املوضوعية في تقويم تعل إلكترونيًّ

العبارة ) هذه   الباحثتانتعزو  و (،  ا)دائمً في املقياس الكيفي  (، والذي يقع  4.82األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه 

 ى  لإ النتيجة  
 
ا، إذ تم مراعاة معايير الجودة في تصميم البات إلكترونيً م الطإدراك معلمات اللغة العربية ألهمية استخدام األسئلة املوضوعية في تقويم تعل

وتحليل نتائج الطالبات بصورة   ،باملوضوعية والدقة في عملية التصحيح الفورية  االختبارات املوضوعية اإللكترونية، حيث تميزت هذه النوعية من األسئلة

للمعلمات بتغطية   وتقديم التغذية الراجعة الفورية، كما تسمح هذه النوعية من األسئلة  ،وبرامجها  (ة مدرستيمنص)  إحصائية من خالل نظام إدارة التعلم 

وفر الوقت والجهد ألداء مهام أخرى، ي  مما  ،قويم مع توفر السرعة والسهولة في عملية الت  ،أكبر عدد ممكن من املوضوعات وأهداف مقرر لغتي الخالدة 

 
ً

عزز العملية التعليمية وساند معلمات اللغة العربية في اختيار أسئلة   (منصة مدرستيفي نظام إدارة التعلم ) عن ذلك وجود بنك أسئلة إلكتروني  وفضال

يساعد على التغلب على بعض العقبات ذات الصلة بضعف بناء أدوات   مما ، منزلي أو اختبار إلكتروني مقننة تضعها املعلمات على هيئة واجٍب  موضوعية

 التقويم اإللكتروني. 

إليه دراسة توباروف النتيجة مع ما توصلت  الرياضيات وعلوم  Tuparova et al., 2015)ا وآخرين  تتفق هذه  أثبتت درجة استخدام معلمي  التي   )

درجة استخدام التي أثبتت أن (  2019دراسة العنزي )، و (%72)الحاسب وتكنولوجيا املعلومات في املرحلة الثانوية ببلغاريا لالختبارات اإللكترونية بنسبة 

جوانب املناسبة للطالب  المعلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة في محافظة حفر الباطن لالختبارات اإللكترونية املوضوعية في تقويم  

التقويم اإل2019فروح )و   هنداوي ودراسة    .جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة التحصيل ملادة ( التي أثبتت فاعلية برنامج مقترح قائم على  لكتروني في تنمية 

( التي  2020واليوسف )  عمرودراسة  .  الفقه والدافعية للنجاز لدى الطالب الوافدين للدراسة باألزهر باستخدام أسئلة موضوعية "اختيار من متعدد"

لطلبة جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة، ودراسة  نسبة توظيف أداة االختبارات القصيرة اإللكترونية بجامعة امللك فيصل من وجهة نظر ا أن  توصلت إلى  

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام لالختبارات القصيرة في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة    أن  أ( التي توصلت إلى/2020السبيعي )
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( السبيعي  دراسة  ومع  إلى/ 2020ممارسة مرتفعة،  توصلت  التي  أعضاء هيئ  أن  ب(  استخدام  األسئلة  درجة  التقويم  الطائف ألداة  بجامعة  التدريس  ة 

 ومع   ،جاءت بممارسة مرتفعة  ،الخيارات، أسئلة صح وخطأ في املقررات التخصصية عبر البالك بورد في ظل جائحة كورونا  ة املوضوعية: أسئلة متعدد

يوليانتو )  دراسة  لالختبارات Yuliant and Mujtahin, 2021ومجتاهين  إندونيسيا  في  الجامعية  باملرحلة  اإلنجليزية  اللغة  أثبتت ممارسة معلمي  التي   )

 .(%50)املوضوعية )االختيار من متعدد، وملء الفراغات( بنسبة 

درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض أن  التي بينت ( 2017ي )دجاء في دراسة الحبر  عما وتختلف 

درجة ممارسة معلمي أن  ( التي توصلت إلى  2017ودراسة الروقي )  ،بممارسة قليلةلألسئلة املوضوعية اإللكترونية في تقويم جوانب تعلم الطالب جاءت  

والصواب والخطأ في أسلوب التقويم الختامي اإللكتروني جاءت   ،واملزاوجة  ، ض ألسئلة االختيار من متعددالعلوم الطبيعية في املرحلة املتوسطة بالريا

أهداف مقررات لغتي الخالدة عن  اختالف طبيعة و إلى    دراساتال  تلك نتيجة  قد يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية و و ،  بممارسة منخفضة

إلى    يعزى وقد    (،2017دراسة الروقي )  : مثل    ومواد العلوم الطبيعة(،  2017ي )دمثل: دراسة الحبر والوطنية    الدراسات االجتماعيةأهداف وطبيعة مواد  

، الحضوريفي التعليم  ، فالدراستان  وربما اختالف بيئات التعلم   ،( التي استهدفت املرحلة الثانوية2017ي )دكما في دراسة الحبر   املراحل املستهدفة  اختالف

نترنت وغيرها من متطلبات اإل تجهيز معامل الحاسب اآللي، وشبكات بما يتعلق إدارة التعليم في املدارس وخاصة نقص اإلمكانات التي توفرها وربما بسبب 

ين   الحالية عن بعد وفلتطبيق االختبارات املوضوعية، في حِّ ون الدراسة 
َ
العربية يستخدمن أداة معلمات ال  فإن  (19-ي ظل جائحة كورونا )كوفيدك لغة 

   ،وقت الحصة التزامنية  ستثمارا و التقويم األسئلة املوضوعية لتوفر األجهزة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت للطالبات في منازلهن،  
ً
ولتوفر  ا،  عن مميزاته فضال

 في بنك األسئلة اإللكتروني عبر نظام إدارة التعلم )منصة مدرستي(.  ملقررات لغتي الخالدة  حكمةاملسئلة األ 

ا( على الترتيب السادس من بين  1ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم ) م الطالبات إلكترونيًّ
ُّ
( التي نصت على: )أستخدم األسئلة املقالية في تقويم تعل

أنها جاءت في الترتيب وبرغم  ،(ا)غالبً في املقياس الكيفي (، والذي يقع 3.92استجابات املعلمات )العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط 

عدالتعليم  األسئلة املقالية برغم من معوقاتها في التعليم اإللكتروني و مميزات  هذه النتيجة إلى    الباحثتانتعزو  و   .األخير بواسطة مثل مشكالت الكتابة    ،عن ب 

دركن أهمية األسئلة املقالية في تقويم تعلم   إال  .ها وتصحيحها وما إلى ذلكب للجابة عناملطلو   والوقت الطويل  ،املفاتيحلوحة   أن معلمات اللغة العربية ي 

 للطالبات اإلجابة بحرية،   حيث تتيح  وخاصة إذا تم مراعاة معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية،  ،ا في مقرر لغتي الخالدة تهن إلكترونيً اطالب

برز قدرتهن على تنظيم األفكار بطريقة متماسكة ،وإظهار أصالة أفكارهن ،والتعبير عن آرائهن
 ، والقدرة على التفسير والربط ،وإطالق العنان لخيالهن، وت 

كسبهن مهارات الكتابة اإلبداعيةالتفكير  الوما إلى ذلك من مهارات   في استراتيجية الكتابة والتحليل األدبي ومن خالل أسئلة   :على سبيل املثالو   .عليا، فت 

ستفيضة تتعلق بمشكالت أو نهاي تاح    ،مفتوحة أو مواقف جديدة وغيرها  اتم  ويمكن من خاللها قياس    ،للطالبات تطبيق ما تم دراسته من معلوماتي 

عزى إلى التسهيالت التي    .مخرجات التعلم  بحيث يتاح للمعلمات    ،في عملية التقويم  وبرامجها  نظام إدارة التعلم "منصة مدرستي"في    توفرت للمعلماتكما ي 

الوقت   تقيس مهارات التفكير العليا مع ضبط   ة أو تكليف الطالبات بحل واجبات منزلية مقالي  ،Formsإنشاء اختبار إلكتروني مقالي عبر برنامج الفورمز  

 . اإلنجازه

درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة في  أن  من    ( 2019تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة العنزي )

بوصفها   اإللكترونية  املقالية  لالختبارات  الباطن  حفر  مرتفعة  ى حدإ محافظة  بدرجة  جاءت  اإللكتروني  التقويم  و أدوات  إديلهاوز ،  دراسة  ولوبو    مع 

(Edelhauser and Lupu, 2021التي أثبتت استخدام ) دراسة يوليانتو ، و برامج ميكروسوفت رحلة االبتدائية والثانوية برومانيا االختبارات عبرمعلمي امل 

( بنسبة  Yulianto and Mujtahin, 2021ومجتاهين  املقالية  لالختبارات  إندونيسيا  في  الجامعية  باملرحلة  اإلنجليزية  اللغة  أثبتت ممارسة معلمي  التي   )

(50%). 

النتيجة   إلى2017)  الحبردي ا جاء في دراسة  م  عوتختلف هذه  التي توصلت  باملرحلة    أن  (  الدراسات االجتماعية والوطنية  درجة استخدام معلمي 

درجة أن  ( التي توصلت إلى  2017)  ودراسة الروقي  .قليلةالثانوية بمدينة الرياض لألسئلة املقالية اإللكترونية في تقويم جوانب تعلم الطالب جاءت بممارسة  

ض لألسئلة املقالية التي تقيس القدرة على إدراك العالقات في األسلوب التقويم الختامي جاءت  ممارسة معلمي العلوم الطبيعية في املرحلة املتوسطة بالريا

ذا تم تضمينها في االختبارات اإللكترونية في ظل إ يم األسئلة املقالية  يصعوبة تقالتي توصلت إلى أن  (  2020)  وآخرينودراسة الريامي    .بممارسة منخفضة

درجة استخدام أعضاء هيئة أن أ( التي توصلت إلى /2020ودراسة السبيعي ) .موافقة متوسطة من وجهة نظر عينة الدراسةجائحة كورونا جاءت بدرجة 

بدرجة ممارسة منخفضة جائحة كورونا جاءت  في ظل  اإللكترونية  املقالية  لألسئلة  األمير سطام  بجامعة  )  .التدريس  السبيعي  التي  /2020ودراسة  ب( 

تخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف لألسئلة املقالية اإللكترونية للمقررات االفتراضية في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة  واقع اس  أن  توصلت إلى

الحالية ونتائج  و   ممارسة منخفضة. الدراسة  نتيجة  بين  االختالف  الخالدة عن طبيعة و ختالف  ا إلى  ت  الدراساتلك  قد يعزى هذا  أهداف مقررات لغتي 

جامعية كما القررات املو ، (2017ومواد العلوم الطبيعة كدراسة الروقي ) (2017) الحبردي أهداف وطبيعة مواد الدراسات االجتماعية والوطنية كدراسة 

ودراسة الروقي ،  (2017)  الحبردي دراسة  مثل:    الظروف املختلفة لبيئات التعلم،  إلىيعزى  قد  و ،  ب(/2020أ(، ودراسة السبيعي )/2020دراسة السبيعي )في  

ما يتعلق من تجهيز معامل الحاسب إدارة التعليم في املدارس وخاصة  نقص اإلمكانات التي توفرها  ربما بسبب  ، و حضوري الالتعليم    التي طبقت على(  2017)

ين  لتطبيق االختبارات املقالية،اآللي، وشبكات إنترنت وغيرها من متطلبات  إلى يعزى    ( 19-أن الدراسة الحالية عن بعد بسبب جائحة كورونا )كوفيد  في حِّ
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تنمي الكتابة اإلبداعية  و   قرر لغتي الخالدة مل  التعليمية  هدافاأل تحقق  اإللكتروني    أدوات تقويم اختيار أداة من    ا على معلمات اللغة العربيةزامً لِّ أنه كان  

استراتيجية الكتابة سلوب اللغوي والوظيفة النحوية( و واأل   ي والصنفلرسم الكتابي واإلمالئا )اللغوية    الدروس   من  الطالبة  ما تعلمته  توظيف وتسهم في  

اإللكترونية توفر األجهإلى  باإلضافة    ذلك،كل  األسئلة املقالية اإللكترونية  وتثير مهارات التفكير العليا حيث حققت    للتعبير الذاتي،  ةفرص  اله  تتيحو  زة 

برنامج خالل  اختبار إلكتروني مقالي    إنشاءمن  )منصة مدرستي(    إدارة نظام التعلم معلمات اللغة العربية عبر  قدرة  ول  وشبكة اإلنترنت للطالبات في منازلهن،

 .بكل يسر  Formsالفورمز 

 الُبعد الثاني: ملف اإلنجاز اإللكتروني 

عد الثاني. ئو والنسب املالتكرارات  (6يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الثاني من املحور األول ئو التكرارات والنسب امل :(6جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر
رقم 

 العبارة 

  التكرار العبارة 
ً
  ا نادرً  ا مطلق

ً
املتوسط  ا دائًم  ا غالبً  ا أحيان

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 التوظيف

 الترتيب 

أستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني   7

م الطالبات. 
ُّ
 في تقويم تعل

 4 ا غالبً  1.32 4.17 122 17 18 15 14 ت

 65.6 9.1 9.7 8.1 7.5 ن

أحدد معايير لتقويم ملف اإلنجاز   8

 اإللكتروني. 
 2 ادائًم  1.25 4.26 125 21 15 13 12 ت

 76.2 11.3 8.1 7.0 6.5 ن

مللف   اأعرض للطالبات نموذًج  9

سبقا في   مم م  إنجاز إلكتروني ص 

مقرر لغتي الخالدة لالسترشاد به 

 وفهم الهدف منه.

 5 ا غالبً  1.32 4.16 123 12 23 14 14 ت

 66.1 6.5 12.4 7.5 7.5 ن

أوجه الطالبات لتوثيق بعض   10

أعمالهن املتميزة في ملف اإلنجاز  

 اإللكتروني. 

 1 ادائًم  1.09 4.41 134 19 16 10 7 ت

 72.0 10.2 8.6 5.4 3.8 ن

أستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني   11

 كأداة تقويم ذاتي للطالبات. 
 3 ادائًم  1.31 4.20 123 20 16 11 16 ت

 66.1 10.8 8.6 5.9 8.6 ن

  One Noteأستفيد من تطبيق  12

في بناء ملفات إنجاز إلكترونية 

 للطالبات. 

 7 ا غالبً  1.50 3.96 116 13 15 18 24 ت

 62.4 7.0 8.1 9.7 12.9 ن

أستخدم ملف اإلنجاز اإللكتروني   13

إلكساب الطالبات مهارات التفكير  

التأملي كاملالحظة واالستنتاج 

 وغيرهما. 

 6 ا غالبً  1.34 4.16 123 14 20 13 16 ت

 66.1 7.5 10.8 7.0 8.6 ن

 ا غالبً  1.31 4.19 املتوسط العام ملستوى التوظيف في الُبعد

يقع في املقياس   ( أن واقع توظيف ملف اإلنجاز اإللكتروني في مقرر لغتي الخالدة لدى معلمات اللغة العربية كان بشكل عام6يتضح من الجدول )

 (.4.19والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا)غالبً  الكيفي

( التي نصت على: )أوجه الطالبات لتوثيق بعض أعمالهن املتميزة في ملف اإلنجاز اإللكتروني( حصلت 10كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

تعزى هذه و   .(ا)دائمً في املقياس الكيفي  لذي يقع  (، وا 4.41على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة )

والحرص على توظيف هذه األداة ألهميتها، وقدرتهن على التعامل    ،النتيجة إلى كفاءة معلمات اللغة العربية من حيث املعرفة ببعض البرامج اإللكترونية

توجيههن النتقاء أعمالهن املتميزة التي يفتخرن بإنجازها، وإتاحة الفرصة و  ،مع هذه األداة من خالل تدريب طالباتهن على استخدام ملف اإلنجاز إلكتروني

مما يساعدهن على تحسين مستواهن التحصيلي، وتحقيق املزيد من    ؛لتأمل أعمالهن ومراقبة تقدمهن وإظهار قدرتهن على التنظيم والتنسيق واإلبداع

مكن املعلمات من  يم من خالل الشواهد التي تعمل كمؤشرات على تقدم تعلم الطالبات وتحقيقهن ألهداف مقرر  عملية التقو  نواتج التعلم املتميزة، مما ي 

الخالدة ن  On Noteتطبيق  ولعل من األسباب هو    .لغتي  التعلم   امظاملتاح على  املعلمات على توظيف ملف    (منصة مدرستي )  إدارة  نجاز  إ الذي يساعد 

 إلكتروني كأداة تقويمية فعالة. 

في فعالية استخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية وتأثيره الكبير    ( Hartnell et al., 2007)  وآخرين  دراسة هارتنيل  تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه

واملستودعات اإللكترونية للبيانات في املراحل املختلفة في بريطانيا من  على عمليات التعلم ونتائجه ال سيما في وجود أدوات مساعدة للتخطيط واالتصال 

درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة بمحافظة من حيث إن  (  2019دراسة العنزي )مع  وجهة نظر املعلمين والطالب، و 

اإلنجاز   الباطن مللف  الطالب مهار اإلحفر  التأملي جاءت بدرجة ممارسة مرتفعةلكتروني إلكساب  التفكير  فروح  و   هنداوي جزئيا مع دراسة  وتتفق    .ات 

ين للدراسة  ( التي أثبتت فاعلية برنامج مقترح قائم على التقويم اإللكتروني في تنمية التحصيل ملادة الفقه والدافعية للنجاز لدى الطالب الوافد2019)
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درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام   أن  أ( التي توصلت إلى/2020ومع دراسة السبيعي )  .ونيباألزهر باستخدام ملف اإلنجاز اإللكتر

 مللف اإلنجاز اإللكتروني في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة. 

( التي أثبتت درجة استخدام معلمي الرياضيات وعلوم الحاسب Tuparova et al., 2015)  وآخرين  دراسة توباروفا  ا جاء فيم  عهذه النتيجة    وتختلف

بنسبة  وتكن اإللكتروني  اإلنجاز  مللف  ببلغاريا  الثانوية  املرحلة  في  املعلومات  و (%20)ولوجيا  معلمي أن  (  2017)  الحبردي دراسة  عن  ،  استخدام  درجة 

، قليلةكتروني إلكساب الطالب مهارات التفكير التأملي جاءت بدرجة لالدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض مللف اإلنجاز اإل

)عن  و  الروقي  اإل2017دراسة  اإلنجاز  مللف  الرياض  بمدينة  املتوسطة  باملرحلة  الطبيعية  العلوم  استخدام معلمي  درجة  أن  إلى  توصلت  التي  كتروني ل( 

 ( التي توصلت إلى 2020واليوسف )  عمر دراسة  عن  تقان املتعلم وكأداة تقويم ذاتي جاءت بدرجة ممارسة متوسطة، و إ كأسلوب تقويم بنائي ملعرفة مدى  

ب( التي /2020دراسة السبيعي )عن  نسبة توظيف أداة ملف اإلنجاز اإللكتروني بجامعة امللك فيصل من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة منخفضة، و   أن

واقع استخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف مللف اإلنجاز اإللكتروني للمقررات االفتراضية في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة    أن  توصلت إلى

ونتائجو .  منخفضة الحالية  الدراسة  نتيجة  بين  االختالف  يتطلبه   إلىالدراسات،    تلك   يعزى هذا  اإللكتروني   ما  اإلنجاز  تدريب أو    ،متابعة  من   ملف   قلة 

املرتبطة بالعبء التدريس ي للمعلمين أو نقص اإلمكانات التي توفرها إدارة التعليم في املدراس   أو الصعوبات  الطالب على ملف اإلنجاز اإللكترونياملعلمين و 

 ،(2017(، ودراسة الروقي )2017) الحبردي ، ودراسة  (Tuparova et al., 2015)  وآخرين  توباروفا دراسة    الحضوري مثل:  في التعليم العام،  وما إلى ذلك

ين/2020، ودراسة السبيعي )(2020واليوسف )  عمرالتعليم الجامعي كدراسة في   قلة تدريب الطالب على ملف اإلنجاز اإللكترونيقد يعزى إلى  و    ب(، في حِّ

في نظام إدارة التعلم One Note تطبيق ، ولتوفر قنيةكفاءة املعلمات التويعزى إلى  (19-وفي ظل جائحة كورونا )كوفيد عن بعدكانت أن الدراسة الحالية 

احتياج  و   )منصة مدرستي(، العربية  كذلك  اللغة  االعتماد على  لمعلمات  اإللكتروني، وعدم  التقويم  أدوات  في  اإللكترونيلتنويع  ة الحتمالية االختبارات 

، خاصة في ظرف التعليم عن هنجديت  مستوى و   طالباتهن  كاملة عنمتصورة    اللغة العربية  اتعلمامللف اإلنجاز اإللكتروني مل  حيث يوفر  ،فيها  الغشحدوث  

 بع
ً

  .الجمة   عن فوائده د، فضال

في بناء ملفات إنجاز إلكترونية للطالبات( على الترتيب   One Note( التي نصت على: )أستفيد من تطبيق  12ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم )

أنها جاءت    رغم ب(  ا)غالبً يقع في املقياس الكيفي  (، والذي  3.96السابع من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات )

 ، ( منصة مدرستينظام إدارة التعلم )حد تطبيقات مايكروسوفت املتوفرة في  أباعتباره    One Noteمزايا تطبيق  إلى  تعزى هذه النتيجة  و   .في املرتبة األخيرة 

الطالبات   أو  املعلمات  السهل على  أنه من  إلكترونيةإ وتتمثل ميزته في  إنجاز  الوسائ  ، وإلمكانية مشاركتها مع اآلخرين  ،نشاء ملفات  العديد من  ط  وإرفاق 

الفكري    ،املتعددة  الطالبات  لرفع مستوى  اإلنجاز  تصميم ملف  أهمية  املعلمات  إدراك  ذلك  الرقمية، وعالوة على  األجهزة  التطبيق مع جميع  زامنة  وم 

  ي واملهار 
ً

 . (2030)تهن في مجال التقنية ملواكبة التحول الرقمي في التعليم الذي تسعى له اململكة في رؤية اعا بدإ  عن تنمية ميولهن و فضال

النتيجة جزئيً و  الرفاعي  تتفق هذه  إليه دراسة  االفتراضية  2021)  األنصاري و ا مع ما توصلت  الفصول  أثبتت فاعلية استخدام  التي   )Microsoft 

Teams لكتروني لدى طالبات املرحلة الثانوية. عبر منصة مدرستي في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملفات اإلنجاز اإل 

النتيجة   الروقيعوتختلف هذه  أن  (  2017)  ما جاء في دراسة  إلى  املتوسطة بمدينة  التي توصلت  باملرحلة  الطبيعية  العلوم  درجة استفادة معلمي 

يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية ونتيجة و   في بناء ملفات إنجاز إلكتروني للمتعلمين جاءت درجة منخفضة. One Noteالرياض من تطبيق  

 في  صعوبات املرتبطة بالعبء التدريس ي للمعلمين وما إلى ذلك، في التعليم العام الحضوري،الأو  One Noteقلة خبرة املعلمين في تطبيق إلى دراسة، التلك 

أن  ين  الحالية  حِّ إلى توفر تطبيق  كما    (،19-عن بعد وفي ظل جائحة كورونا )كوفيد  كانت  الدراسة  النتيجة  التعلم   One Noteتعزى هذه  إدارة  في نظام 

دمت، إلملام املعلمات بطريقتهو )منصة مدرستي(، 
 
عد تختص بنظام إدارة التعلم )منصة مدرستي(.  دورات لهن حيث ق  عن ب 

 الُبعد الثالث: بنوك األسئلة اإللكترونية

عد الثالث. ئو امل( التكرارات والنسب 7يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

 

 

 

 

 

 

 

 



اقع توظيف أدوات التقويم     خضير & ال السبيعي                                                                                                      ...                     اإللكتروني في مقرر لغتي الخالدة من وجهة نظر املعلماتو

  193-160، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
174 

 
 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الثالث من املحور األول ئو التكرارات والنسب امل :(7جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 العبارة 

  التكرار العبارة 
ً
  ا نادرً  ا مطلق

ً
املتوسط  ا دائًم  ا غالبً  ا أحيان

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 التوظيف

 الترتيب 

أشجع الطالبات على أداء االختبارات   14

( املعدة  القصيرة  نظام  اإللكترونية 

بوابة  )و (منصة مدرستيإدارة التعلم 

كنشاط   عين(  الوطنية  التعليم 

 إثرائي. 

 1 ادائًم  0.62 4.76 158 15 10 3 0.0 ت 

 84.9 8.1 5.4 1.6 0.0 ن

في  15 املفتوح  األسئلة  بنك  أستخدم 

عن   للكشف  التشخيص ي  التقويم 

جوانب   في  والضعف  القوة  نقاط 

م لدى الطالبات. 
ُّ
 التعل

 2 ادائًم  0.90 4.58 143 20 14 5 4 ت 

 76.9 10.8 7.5 2.7 2.2 ن

في  16 املفتوح  األسئلة  بنك  أستخدم 

عملية  أثناء  البنائي  التقويم  عملية 

م لدى الطالبات. 
ُّ
 التعل

 3 ادائًم  0.92 4.51 133 26 19 4 4 ت 

 71.5 14.0 10.2 2.2 2.2 ن

في   17 املغلق  األسئلة  بنك  أستخدم 

عملية التقويم الختامي للطالبات في  

الدراسية   للوحدة  دراستهن  نهاية 

 باملقرر. 

 5 ادائًم  1.09 4.35 123 29 19 7 8 ت 

 66.1 15.6 10.2 3.8 4.3 ن

في عملية   18 أوظف بنك األسئلة املغلق 

نهاية   في  للطالبات  الختامي  التقويم 

 دراستهن للمقرر. 

 4 ادائًم  1.05 4.37 123 27 23 7 6 ت 

 66.1 14.5 12.4 3.8 3.2 ن

 ا دائًم  0.92 4.51 املتوسط العام ملستوى التوظيف في الُبعد

يقع في املقياس عام  ( أن واقع توظيف بنوك األسئلة اإللكترونية في مقرر لغتي الخالدة لدى معلمات اللغة العربية كان بشكٍل 7يتضح من الجدول )

 (. 4.51والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا)دائمً الكيفي 

نظام إدارة التعلم  "أشجع الطالبات على أداء االختبارات اإللكترونية القصيرة املعدة ت على: ( التي نص  14كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة قد  كنشاط إثرائي"    "عينقناة "مدرستي( و منصة  )

الكيفي  (، والذي يقع  4.76) املقياس  النتيجة  و   .(ا)دائمً في  العربية والى  لإتعزى هذه  اللغة  التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  وعي معلمات    سيما في 

نظام إدارة التعلم   أو إلى  "ثرائيةعين اإل"لى  إ دخول  لوعيهن بأثر تحفيز وتشجيع الطالبات ل ى  لإ عزى  تللتحقق من إتقان تعلم الطالبات، كما    ،(19-)كوفيد

بل املعلمة من بنك األسئلة "الواجبات"أو  "ثراءاتاإل" عبر أيقونة (منصة مدرستي) ا  لالستفادة منه كنشاط إثرائي دعمً  ،لحل األسئلة التي تم سحبها من قِّ

لثغرات التعرف على ا و م ذاتهن  يلتعليمهن الذاتي، فتتمكن الطالبات من حله وتقديم التغذية الراجعة والحصول على درجتهن بشكل فوري، وبالتالي تقي

سهم في تشجيع الطالبات لوضع خطط تشخيصية ألنفسهن،  عرفهن ئكما يهي  التي لديهن، ومعرفة نقاط الضعف ملعالجتها والتغلب عليها، ومن ثم ي  هن وي 

 على شكل وطريقة األسئلة املقدمة لهن في االختبارات اإللكترونية. 

( العنزي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  املتوسطة  2019وتتفق  باملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  معلمي  استخدام  درجة  أن  إلى  توصلت  التي   )

 بمحافظة حفر الباطن لبنك األسئلة املفتوح في دعم التعلم الفردي لدى الطالب جاءت بدرجة مرتفعة،  

  خدام معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة درجة استالتي توصلت إلى أن  (  2017)  الحبردي ما جاء في دراسة  عكما تختلف هذه نتيجة  

 أن  ب( التي توصلت إلى/2020ودراسة السبيعي ) ،قليلةبمدينة الرياض لبنك األسئلة املفتوح في دعم التعلم الفردي لدى الطالب جاءت بدرجة    الثانوية

يعزى و   متوسطة.  مقررات االفتراضية في ظل جائحة كورونا جاء بدرجةواقع استخدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف لبنك األسئلة اإللكتروني لل

الحالية ونتائج   الدراسة  نتيجة  بين  الخيارين    توفرإلى  الدراسات،  تلك  هذا االختالف  ال  التقليديةكِّ التقويم  اإللكترونيو   أدوات  التقويم  ، ووجود  أدوات 

التعليم الحضوري وسائل إثرائية أخرى   أو إلى  عدم وجود بنك أسئ، أو إلى  (2017)  الحبردي دراسة  مثل:    في  املقررات الجامعية  قلة  لة مخصص لجميع 

ينب(،  /2020السبيعي )  : دراسةمثل  األسئلة املحكمة املعلمات    تشجيع  كما أن  (19-أن ظروف الدراسة الحالية عن بعد وفي ظل جائحة كورونا )كوفيد  في حِّ

لرفع املستوى  مطلب أساس يقناة )عين( كنشاط إثرائي ام إدارة التعلم )منصة مدرستي( و نظفي على أداء االختبارات اإللكترونية القصيرة املعدة للطالبات 

ات  استشعار املعلمو  صص التزامنية عنها في التعليم الحضوري،املخصص للح  لقصر الوقتلتعويض الفاقد التعليمي  هنتشجيعو  التحصيلي للطالبات،

 التعليم وزارة  التي توفرها املناسبة للمقرر  تهن لتفعيل ما أمكن ألدوات التقويم اإللكتروني بمسؤولي
ً
 .الجمة اإللكتروني بنك األسئلةعن فوائد  ، فضال

( العبارة رقم  للطالبات في  17ومن جهة أخرى حصلت  الختامي  التقويم  املغلق في عملية  )أستخدم بنك األسئلة  التي نصت على:  نهاية دراستهن  ( 

 (، والذي يقع 4.35للوحدة الدراسية باملقرر( على الترتيب الخامس من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات )

الكيفي املقياس  أنها  (،  ا)دائمً   في  األخيربرغم  الترتيب  النتيجة  و   .جاءت في  عزى هذه 
 
اإللكتروني في ختام ى  لإت التقويم  العربية بأهمية  اللغة  وعي معلمات 

 ملالوحدة الدراسية  
َ
تمكن طالباتهن من تحقيق األهداف التعليمية واملهارات املتعلقة باملحتوى الدراس ي، وتقديم التغذية الراجعة املناسبة   عرفتهن درجة

  ، ( منصة مدرستينظام إدارة التعلم )  متنوعة متدرجة املستويات من بنك األسئلة عبر  وحدة الدراسية، من خالل سحب أسئلة موضوعية مقننةاللهن بعد  
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ناسب الطالبات التقويم النهائي في زيادة دافعية طالباتهن نحو التعلم إذ يعتبر تعزيزً   النتيجة إلى  عزى تكما    .ت  ا ملعلوماتهن، ا وتثبيتً فوريً   ا إدراكهن ألهمية 

  ا لنتائج التقويم الختامي اإللكتروني.حبها من أنشطة وفًق اس وما يصباإلضافة إلى تعديل خطة التدري

النتيجة  و  نتيجةتختلف هذه  إلى  (2017)  الحبردي دراسة    عن  توصلت  باملرحلة أن    التي  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  استخدام معلمي    درجة 

( 2017ودراسة الروقي )متوسطة.  دراسة الوحدة الدراسية جاءت بدرجة    ةبمدينة الرياض لبنك األسئلة املغلق في عملية التقويم النهائي في نهاي  الثانوية

ة في عمل اختبار بنك األسئلة املتاح عبر بوابة التعليم الوطنيدرجة استخدام معلمي العلوم الطبيعية في املرحلة املتوسطة بالرياض ل  إلى أن  توصلت التي  

( العنزي  ودراسة  منخفضة.  ممارسة  بدرجة  جاءت  إلكتروني  ختامي  االجتماعية  2019تقويم  الدراسات  معلمي  استخدام  درجة  أن  إلى  توصلت  التي   )

 وحدة جاءت بدرجة متوسطة.والوطنية باملرحلة املتوسطة بمحافظة حفر الباطن لبنك األسئلة املغلق في عملية التقويم الختامي للطالب في نهاية دراسة ال

الحضوري عند التقويم في التعليم  واإللكترونية أدوات التقويم التقليدية تنوعإلى ، ةالدراستلك  يجةيعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية ونتو 

ين أنفي  الختامي،   تطبيق إلى    يحتجنالتزامنية  ص  الحص  في نهايةاملعلمات  ( ولذلك  19-في ظل جائحة كورونا )كوفيدعن بعد    أجريت  الدراسة الحالية  حِّ

عبر   وكل ذلك يتوفر في بنك األسئلة اإللكترونيهن وبث روح التنافس الشريف واملتعة بينلضمان فهم الطالبات وتقديم التغذية الراجعة  فعالة أداة تقويم 

 ، إدارة نظام التعلم )منصة مدرستي(
ً

 عند التقويم الختامي.   من األسئلة املباشرة بدال

 الُبعد الرابع: خرائط املفاهيم اإللكترونية

عد ئو ( التكرارات والنسب امل8يبين الجدول )    الرابع.ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية ئو التكرارات والنسب امل :(8جدول )  الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الرابع من املحور األول ية واملتوسطات الحسابية واالنحر
رقم 

 العبارة 

  التكرار العبارة 
ً
  ا نادرً  ا مطلق

ً
املتوسط  ا دائًم  ا غالبً  ا أحيان

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 التوظيف

 الترتيب 

أستخدم خرائط املفاهيم اإللكترونية   19

للموضوع  في تقويم املعرفة السابقة 

 لدى الطالبات. 

 2 ادائًم  0.75 4.64 142 26 15 1 2 ت 

 76.3 14.0 8.1 0.5 1.1 ن

بناء خرائط مفاهيم   20 أوجه الطالبات لِّ

إلكترونية للمعلومات الرئيسة الواردة  

 في مقرر لغتي الخالدة. 

 1 ادائًم  0.78 4.66 148 21 11 4 2 ت 

 ٧٩.٦ 11.3 5.9 2.2 1.1 ن

أطلب من الطالبات تصحيح أخطاء   21

موجودة في خريطة مفاهيم إلكترونية  

عطاة.  م 

 5 ادائًم  1.10 4.41 136 15 18 10 7 ت 

 73.1 8.1 9.7 5.4 3.8 ن

أكلف الطالبات بإكمال الفراغات في   22

عطاة   خريطة مفاهيم إلكترونية م 

 حول موضوع معين. 

 4 ادائًم  0.97 4.53 140 19 18 3 6 ت 

 75.3 10.2 9.7 1.6 3.2 ن

أطلب من الطالبات الربط بين   23

 املفاهيم وتحديد العالقة بينها. 

 3 ادائًم  0.90 4.59 143 22 13 3 5 ت 

 76.9 11.8 7.0 1.6 2.7 ن

 ا دائًم  0.90 4.57 املتوسط العام ملستوى التوظيف في الُبعد

يقع في املقياس    خرائط املفاهيم اإللكترونية في مقرر لغتي الخالدة لدى معلمات اللغة العربية كان بشكل عام( أن واقع توظيف  8يتضح من الجدول )

 (. 4.57والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا)دائمً  الكيفي

بناء خرائط مفاهيم 20كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم ) إلكترونية للمعلومات الرئيسة الواردة في مقرر ( التي نصت على )أوجه الطالبات لِّ

  في املقياس الكيفي  (، والذي يقع4.66لغتي الخالدة( حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة )

 ؛ كتصميم خرائط املفاهيم اإللكترونية ،ام التقنية في العملية التدريسيةإدراك معلمات اللغة العربية لألثر اإليجابي عند استخدى لإ يعزى ذلك و (. ا)دائمً 

كونها مثيرة الهتمام الطالبة وممتعة وجذابة، فتبعد اململ والرتابة  صنف  ،لِّ سهم في التعرف على مستوى الطالبة وتجعلها م 
 
رتبة ألفكارها، بحيث   ة كما ت وم 

الذهن، وباح املعلومات في  لها بشكل أسرعتساعد في تذكر وترسيخ  كتشفة  املعلومة م  املفهوم األساس ي وذلك    ، ثة عن  من خالل رسمها ملخطط يوضح 

كونة لألمثلة، كما تعمل على تنشيط شق   دركة للعالقات بين تلك املفاهيم وم  مما يسهل عملية الفهم مثل: فهم   ،ي الدماغواألفكار الرئيسة والفرعية، م 

ا  واألسلوب  والصنف  النحوية  جانبيهالوظيفة  استخدام  أفضل عند  بشكل  يتعلم  الدماغ  إن  تحق  :للغوي، حيث  ويتم  واأليسر،  بين  ياأليمن  الجمع  ق 

 الرسومات واملعلومات املكتوبة في خرائط املفاهيم اإللكترونية، والتي تستند على النظرية البنائية. 

نتيجةو  الحالية    تتفق  لل  -الدراسة  العربية  اللغة  للمقرر طالبات إلى  في توجيه معلمات  إلكترونية  إليه دراسة    - بناء خرائط مفاهيم  مع ما توصلت 

 جاءت بدرجة ممارسة مرتفعة.  كأداة تقويم  اإللكترونية يةأ( في استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام للخرائط املفاهيم/2020السبيعي )

درجة استخدام معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض  لتي توصلت إلى أنا   ( 2017ما جاء في دراسة الروقي )عتختلف هذه النتيجة  و 

يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة  و   للكشف عن املفاهيم السابقة وربطها باملفاهيم الجديدة جاءت بدرجة ممارسة منخفضة.  يةللخرائط املفاهيم

الدراسة،   تلك  ونتيجة  لجميع    قلة إلى  ربما  الحالية  اإللكترونية  األجهزة  توفر  أو بسبب عدم  اإللكترونية  املفاهيم  الخرائط  تصميم  الطالب على  تدريب 
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ينالطالب وما إلى ذلك في التعليم الحضوري  لقدرة الطالبات    ولذلك فإن(  19-عن بعد وفي ظل جائحة كورونا )كوفيدأجريت  أن الدراسة الحالية    ، في حِّ

املفاهيم لتصميم خر ة  كترونيإل  األجهزة   على استخدام العربية    لكترونية،اإل  ائط  اللغة  الفالوإلدراك معلمات  اإللكترونية ل  عديدة وائد  املفاهيم  خرائط 

قق  وتحلغتي الخالدة  خرائط املفاهيم تناسب طبيعة مقرر  ف  ،العميق للمقرر   اوفهمه  ةبتحصيل الطالب  األداة   ترتبطحيث    ،وخاصة في التعليم عن بعد

بطريقة  رعية واألمثلة مع أصولها الرئيسة  تعتمد على ربط القواعد الف   ألنهاالرئيسة والفرعية    وخاصة في فهم القواعد النحوية  أثر إيجابيلها    انك   ،أهدافه

 . وسهلة متسلسلة

عطاة( على ( التي نصت على: )أطلب من الطالبات تصحيح أخطاء موجودة في خريطة مفاهيم  21ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم ) إلكترونية م 

برغم (  ا)دائمً في املقياس الكيفي  (، والذي يقع  4.41الترتيب الخامس من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات )

التحقق   العربية علىوتعزى هذه النتيجة إلى أن اكتشاف الخطأ املقصود في خريطة املفاهيم اإللكترونية يساعد معلمات اللغة    .أنها جاءت في الترتيب األخير

   ،من مدى فهم طالباتهن واستيعابهن للمحتوى املعرفي
ً

  ،حفز الطالبات على زيادة تركيزهن وثقتهن بأنفسهني  هأن  عن  ويشجعهن على التفكير النقدي، فضال

 دافعيتهن نحو التعلم. من  زيد يثير حماسهن و يكما 

رية،  ويمكن ترتيب األبعاد السابقة حسب مستوى التوظيف، وإيجاد املتوسط العام لواقع التوظيف الكلي باستخدام املتوسطات واالنحرافات املعيا

 ( ترتيب األدوات حسب األبعاد املقسمة عليها.9ويوضح الجدول )

ِّ ترتيبً املتوسطات واالنح :(9جدول )
اقع استخدام املعلمات ألدوات التقويم اإللكتروني  افات املعيارية لترتيب أبعاد و  ا تنازليً  ار

املتوسط   الًبعد  رقم البعد 

 العام 

االنحراف  

 املعياري 

اقع التوظيف   و

 العام 

 الترتيب

 3 ادائمً  1.02 4.39 . االختبارات والواجبات اإللكترونية األول 

 4 ا غالبً  1.31 4.19 . اإلنجاز اإللكترونيملف  الثاني

 2 ادائمً  0.92 4.51 . بنوك األسئلة اإللكترونية الثالث

 1 ادائمً  0.90 4.57 . خرائط املفاهيم اإللكترونية الرابع

اقع التوظيف ككل  ادائمً  1.03 4.41 املتوسط العام لو

ِّ توظيًف ( أن أكثر أدوات التقويم  9يتبين من الجدول )
األقل   (ملفات اإلنجاز اإللكترونية))خرائط املفاهيم اإللكترونية(، بينما كانت    هي  ااإللكتروني 

ِّ ككل  توظيًف 
التقويم اإللكتروني  اللغة العربية ألدوات    يقع في املقياس الكيفيو (  4.41)بلغ  ا بينها. كما يتضح من الجدول أن متوسط استخدام معلمات 

 )دائم(. 

ِّ توظيًف جدول أن ويتضح من ال
(، والذي 4.57حيث بلغ املتوسط العام لتوظيفها ) )خرائط املفاهيم اإللكترونية( هي اأكثر أدوات التقويم اإللكتروني 

جميع أنواع  لفاعلية استخدامها كأداة تقويمية في مقررات لغتي الخالدة في  العربية  إدراك معلمات اللغة  ى  لويعزى ذلك إ (،  ا)دائمً في املقياس الكيفي  يقع  

ق نواتج التعلم، حيث يتحقعلى  ( في مساعدتهن  19-)كوفيد  خاصة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كوروناو والختامي(    ،التقويم )التشخيص ي، والبنائي

كن  و تتم االستفادة منها في ربط املعرفة الجديدة بما قبلها، وترسيخ املعلومة وفهمها،   من تحديد الفجوات وتصحيح املفاهيم الخاطئة أثناء املعلمات  تم 

أنها تزيد من نشاط ودافعية الطالبات وخاصة في التعليم   التعلم، كما تنمي مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي والتأملي واملهارات الدنيا والعليا، باإلضافة إلى

 نجازها. إ ا بالثقة عند تمنحهن شعورً و  ،تهن التقنيةا وتعمل على تطوير مهار  عن بعد، فهن يبذلن جهدهن في البحث عن املعلومة وفهمها وربطها، 

ِّ توظيًف فقد كانت  ومن جهة أخرى  
(،  4.19)  ا حيث بلغ املتوسط العام لتوظيفه  ،اإلنجاز اإللكتروني()ملف  هي أداة  ا  أقل أدوات التقويم اإللكتروني 

املقياس الكيفي  والذي يقع العربية بأن ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة  ى  لإ يعزى ذلك  و   .رغم أنها جاءت في املرتبة األخيرة ب(،  ا)دائمً   في  وعي معلمات اللغة 

   ا تقويمية تعطي تصورً 
ً

  وتربطها بالواقع،   ،(19-)كوفيد  خاصة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كوروناو  ،عن الطالبة وجديتها في مقررات لغتي الخالدة   كامال

 ،وتعويدها على البحث عن املعلومة من خالل مصادر التعلم املفتوحة اإللكترونية  ، جوانب قوتها وضعفهامن حيث  الطالبة  بوتسهم في تعريف املعلمات  

  ة ا في ذهنها، وحثها على الدراسة الجادقدرتها على التعلم الذاتي لتكون املعلومة أكثر رسوًخ فتنمي 
ً

 من التركيز على االختبارات طوال الفصل الدراس ي، بدال

يعزى و   .ل املسؤولية لديهاعزز دافع االلتزام وتحمتو   ن مستوى الطالبة التحصيلي وتساعدها على توظيف مهارات التفكير العليا،حس  تبالتالي  و   ،لكترونيةاإل

لزيادة النصاب التدريس ي للمعلمات وعدد الطالبات التي تمت اإلشارة إليه من ضمن الصعوبات   ،ضيق الوقتى لإ   من بين األدوات امً اأقل استخدمجيئها 

 التي واجهتهن. 

مات اللغة   نتائج اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: "ما واقع توظيف أدوات التقويم وبناء على   ِّ
 
ِّ في مقرر لغتي الخالدة لدى معل

اإللكتروني 

ِّ جائحة كورونا )كوفيد
طة بمحافظة األحساء في ظل  ة باملرحلة املتوس ِّ    (؟"19-العربيَّ

توجيهات  بإلى جهود وزارة التعليم    ذلك  عزى ي  ، و جميع محاور األداة توظيف معلمات اللغة العربية ألدوات التقويم اإللكتروني في    نتائج الدراسة  أثبتت

الرشيدة   القيادة  هللا-من  التعليم،    -حفظها  لقطاع  السخي  )كوفيدو وبدعمها  كورونا  جائحة  ملواجهة  السريع  التعليم   ،(19-التجاوب  آليات  وتفعيل 

عداإللكت حكمة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة لكافة أعضاء العملية التعليمية،   ووضع خطط للطوارئ، وذلك بناءً   ،روني والتعليم عن ب  على خطة م 

سالمة جميع أعضاء العملية التعليمية وتعزيز لجهود   ى لضمان الحفاظ علو  ،تربوي الواملشرف    ،ومدير املدرسة ،وولي األمر  ،واملعلم   ،بما في ذلك الطالب
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على استمرار الدراسة املبني على األمر السامي الكريم  ه  1442/ 24/2وتاريخ    21562  ص  القرار الوزاري االحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ن

من الحكومي للتعليم العام   عدعام والجامعي، وإجراء االختبارات النهائية عن ب  ه في جميع مؤسسات التعليم ال1442عن بعد لبقية الفصل الدراس ي األول 

نص   وأيضا  مدرستي(،  )منصة  التعلم  إدارة  نظام  رقم    خالل  الوزاري  بتقديم  1442/ 16/8وتاريخ    ( 85290)القرار  القاض ي  السامي  األمر  على  املبني  ه 

خالل  من  عد  عن ب    ه6/9/1442طالبات، وبداية اختبار املرحلتين املتوسطة والثانوية يوم األحد  ه للطالب وال1442اختبارات الفصل الدراس ي الثاني لعام  

مرونة وزارة التعليم ى لإ، و (منصة مدرستينظام إدارة التعلم ) واملتمثلة في حلول التي تم تفعيلهاالأبرز ا إلى ويعزى أيضً  .نظام إدارة التعلم )منصة مدرستي(

اإللكتروني عبرفي عملية   التعلم   التقويم  إدارة  يتوافق مع طبيعة   ،(منصة مدرستي)  نظام  بما  التعلم  حيث أصدرت تعاميم بشأن قياس وتقويم نواتج 

عد في  ، حيث شملت املهام األدائية  ،ا لطبيعة املادة واملرحلة والصف الدراس يوفًق   ، (منصة مدرستي)  نظام إدارة التعلم   التعليم اإللكتروني والتعليم عن ب 

الصفية اإللكترونية  ،واملشاركة  بأنواعها  اإللكترونية  اتواالختبار   ،والواجبات     ،جميعها 
 
الحاجة أدوات   معلماتِّ   وبالتالي دعت  العربية الستخدام  اللغة 

عبر   املتنوعة  اإللكتروني  )التقويم  التعلم  إدارة  مدرستينظام  على  إ حيث    ،(منصة  اقتصارهن  في  فيه نه  اإللكترونية  كاالختبارات  واحدة  أداة  توظيف 

بل  املدور إدارة التعليم باألحساء و  إلى كما يعزى  .وعدم التحقق من نواتج التعلم   ،وانتحال هوية الطالب احتمالية وقوع حاالت غش  تابعة األسبوعية من قِّ

  هن في الرقابة واملحاسبية في نظام إدارة التعليم )منصة مدرستي( ودور ،  ليم القائدات ومشرفات اللغة العربية للمعلمات والرفع بالتقارير إلى مكتب التع

لهن دخول الفصول مما يسمح إلكترونية على نظام إدارة التعلم )منصة مدرستي( بخصائص قائدات املدارس واملشرفات جميع وزارة التعليم ل تتيح حيث

القدرة على االطالع على الحصص بشكل    ، وفضال عنعلمات أثناء الحصص التزامنيةالدقيقة للم  متابعةلل  لالنضمام للمجموعة  االفتراضية دون دعوة 

إلكترونيً  . وتجدر االجتماع االفتراض ي للمشرفات باملعلماتإمكانية  وزارة التعليم    وفركما ت و   ،ا ملعايير محددة ا وفًق مباشر، وإمكانية رصد أداء املعلمات 

خطط  تطويرو  ،الباتتعلق بالتقويم اإللكتروني، دراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراس ي للطيقائدة املدرسة فيما    اإلشارة إلى أهم مهام ومسؤوليات

للشروط  اوفًق  اتاالختبار  إنشاءأساليب وأدوات التقويم و  توظيفاملعلمات في تهيئة الطالبات لالختبارات املركزية والتقويمية، و  تتبعو لتحسين، ا لدعم و ا 

وتقديم    هناختبارات للطالبات وتحليل نتائج  إجراءو التعليمي،    نومستواه  بناتهنحول انتظام    بمعلومات  التواصل مع أولياء األمور وتزويدهم و ،  والضوابط

ألهم مهام   وأما بالنسبة  ،(7، ص  2020،  ه/)وزارة التعليم   إدخال وتدقيق املعلمات لدرجات ومهارات الطالبات عملية    ومراقبةالتغذية الراجعة للمعلمات،  

الطالبات وتقا  نتائج  التخصص، وتحليل  للطالبات في مواد  إلكترونية  اختبارات  إجراء  اإللكتروني هو  يتعلق بالتقويم  التربوية فيما  التغذية ملشرفة  ديم 

تنفيذها ل املدرسة في  للمعلمات، ومتابعة قائدة  ت  الطالبات  ختبارات ال الراجعة  النتائج وتقديم  للمعلموتحليل    اتاملعلمعداد  إ ، ومتابعة  اتغذية راجعة 

ا  في تخصصه  نوإعداد البرامج لتحسين مستوى التحصيل الدراس ي له  ةلالختبارات املركزية، ودراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراس ي للطالب  الباتطلل

عزى ،  (7، ص  2020)وزارة التعليم/ز،   ( 19-حت الفرصة في ظل جائحة كورونا )كوفيداما تميزت به أدوات التقويم اإللكتروني من مزايا أت  ذلك إلى  وقد ي 

ويعزى  .(2020ا إلمكانية التعامل مع األدوات بطريقة إلكترونية كما كشفت عن ذلك دراسة عمر واليوسف )ا منطقيً ا وحافزً لتكون سببً  ،لتطبيقها إلزاميا

كساب إ بهدف    ؛املركز الوطنيبالتي قامت بها وزارة التعليم ممثلة    ،عن بعد  ـه 1442ات القياس والتقويم اإللكتروني للعام  إلى أثر خطة التدريب على أدو 

مع   للتعامل  اإللكتروني  التقويم  مهارات  )املعلمات  التعلم  إدارة  مدرستينظام  والتي(منصة  التعليمية   ،  املمارسات  تحسين  في  اإليجابي  األثر  لها  كان 

دوات أ بتفعيل    سؤولياتهن الوطنية وإيمانهن برسالتهن العلمية،مل(  19-)كوفيد  ورونااملعلمات في ظل جائحة كذلك إلدراك  ويعزى    .مية ونواتج التعلم والتقوي

 النوع من التعليم. ملثل هذا الحاجز النفس ي  سروكالتقويم اإللكتروني 

الثاني:    . 2.3 السؤال  عن  على   نص    اإلجابة  للدراسة  الثاني  املتوسطة  اآلتي  السؤال  باملرحلة  العربية  اللغة  معلمات  تواجه  التي  الصعوبات  "ما   :

 . (؟"19  -في ظل جائحة كورونا )كوفيد ابمحافظة األحساء في تقويم الطالبات إلكترونيً 
واالنحرافات املعيارية لترتيب أولويات عبارات املحور الثاني    ية واملتوسطات ئو وللجابة عن السؤال الثاني للدراسة تم استخدام التكرارات والنسب امل

إلكترونيً  الطالبات  املتوسطة بمحافظة األحساء في تقويم  باملرحلة  العربية  اللغة  التي تواجه معلمات  التكرارات والنسب    ؛(اللدراسة )الصعوبات  لدقة 

ابة املعلمات، لتحديد املستوى العام للموافقة على كل عبارة، ومتوسط املوافقة العام ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية في تحديد فترات استجئو امل

 :تيكاآل ، وذلك على أبعاد املحور الثاني

 الُبعد األول: صعوبات تقنية

عد األول. ئو ( التكرارات والنسب امل10يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 
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افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد األول من املحور الثانيئو التكرارات والنسب امل :(10جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 العبارة 

قليلة  قليلة التكرار العبارة 

 
ُ
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

 الترتيب 

في 11 املباشر  الفني  الدعم  نظام    ضعف 

 (. منصة مدرستيإدارة التعلم )
كبيرة  1.12 4.27 116 29 22 13 6 ت 

 اجًد 

3 

 62.4 15.6 11.8 7.0 3.2 ن

في 2  ضعف مستوى األمان والخصوصية 

 . (منصة مدرستي) نظام إدارة التعلم
 4 كبيرة 1.35 4.03 111 18 18 29 10 ت 

 59.7 9.7 9.7 15.6 5.4 ن

أثناء   3 في  تقنية  أعطال  حدوث  احتمال 

في  اإللكتروني  التقويم  أدوات    تطبيق 

 . (منصة مدرستينظام إدارة التعلم )

كبيرة  0.77 4.56 125 49 5 5 2 ت 

 اجًد 

1 

 67.2 26.3 2.7 2.7 1.1 ن

األجهزة   4 بعض  إمكانيات  تواضع 

توب(   الالب  التابلت،  اآليباد،  )الجوال، 

استخدام   عند  توظيفها  يمكن  ال  التي 

نظام إدارة  أدوات التقويم اإللكتروني في 

 . (منصة مدرستيالتعلم )

كبيرة  0.89 4.45 121 39 17 7 2 ت 

 اجًد 

2 

 65.1 21.0 9.1 3.8 1.1 ن

 اكبيرة جًد  1.03 4.33 الصعوبة في الُبعداملتوسط العام ملستوى 

( الجدول  من  10يتضح من  املتوسطة بمحافظة األحساء كانت بشكل عام ضِّ باملرحلة  العربية  اللغة  التي تواجه معلمات  التقنية  الصعوبات  أن   )

 (.4.33والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد ة بدرج في املقياس الكيفي مستوى الصعوبة

نظام إدارة   )احتمال حدوث أعطال تقنية في أثناء تطبيق أدوات التقويم اإللكتروني في :( التي نصت على3كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

(، والذي يقع ضمن  4.56هن على هذه العبارة )منصة مدرستي( حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات)  التعلم 

الصعوبة بدرجة  مستوى  الكيفي  املقياس  باإل و   .(ا )كبيرة جًد   في  لالتصال  التحتية  البنية  إلى ضعف  النتيجة  عزى هذه 
 
لهذه ت املعلمات  عايشة  وم  نترنت، 

نفسه ملراحل الدراسية في التعليم العام الحكومي في الوقت الصعوبة على أرض الواقع وباألخص عند دخول عدد كبير من الطالبات والطالب في مختلف ا 

لتطبيق أدوات التقويم اإللكتروني، باإلضافة إلى عدم استطاعة الطالبات الحصول على شبكة إنترنت   (منصة مدرستي)  نظام إدارة التعلم   على موقع واحد

كما تعزى إلى التعطل التقني   .الطالبات واملعلمات  :من  وهذا يشكل عقبة أمام كٍل   ،عداداتها إلى خبرة إ ضبط  في  قوية اإلشارة، كما تحتاج شبكة اإلنترنت  

(، ويعزى  منصة مدرستي)  نظام إدارة التعلم   لألجهزة اإللكترونية أو لتواضع إمكانياتها التي ال يمكن استخدامها عند تطبيق أدوات التقويم اإللكتروني في

 العربية السعودية، وأثر ذلك في عدم توفر الفرص املتكافئة لدي الطالبات.لتنوع الجغرافي في اململكة إلى ا 

إليه دراسة   النتيجة مع ما توصلت  اإللكتروني على  2017)  الحبردي وتتفق هذه  التقويم  أدوات  أثناء استخدام  البرمجيات واألجهزة  أن تعطل  ( في 

ا في املرتبة األولى وبدرجة مرتفعة من وجهة  ( في أن األعطال التقنية شكلت عائًق 2020)  املعلم والطالب جاءت بدرجة موافقة كبيرة، ودراسة عمر واليوسف 

ونقص الدعم   نظر طالب جامعة امللك فيصل في ظل جائحة كورونا تمثلت في بطء سرعة اإلنترنت لتشغيل البالك بورد، وتوقف الجهاز أثناء تأدية االختبار

إبراهيم    .الفوري  آل  إلى2020مباركي )و ودراسة  التي توصلت  االختبارات الأبرز    أن  (  الثانوية عند استخدام  املرحلة  الطالبات في  التي واجهت  صعوبات 

املستقبل في ظل جائحة كورونا  اإل الشبكةهي  لكترونية عبر بوابة  عليها.  ،ضعف  اإلنترنت والضغط  امل  بسبب ضعف خدمة  التي 2021سند )ودراسة   )

 .في ظل جائحة كورونا  ضعف البنية التحتية لالتصال باإلنترنت احتل املرتبة األولى وبدرجة موافقه كبيرة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية  أن  توصلت إلى

الريامي   البعيدة غير مغطاة بخدمة  لا   (2020)  وآخرينودراسة  األماكن  الطلبة في  أن بعض مناطق سكن  إلى  التإ تي توصلت  قويم نترنت كافية لتطبيق 

 رز ( التي توصلت إلى أبEdelhauser and Lupu, 2021ولوبو )ودراسة إديلهاوز  ،  اإللكتروني في ظل جائحة كورونا احتلت املرتبة األولى بدرجة موافقة كبيرة 

 بضعف االتصال باإلنترنت.  مشكالت متعلقةالصعوبات التي واجهت معلمي املرحلة االبتدائية والثانوية برومانيا 

منصة مدرستي( على الترتيب  نظام إدارة التعلم )  ( التي نصت على: )ضعف مستوى األمان والخصوصية في2ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم )

في املقياس الكيفي  صعوبة  ال  ستوى (، والذي يقع ضمن م4.03الرابع من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات )

أنها)كبيرة(،  بدرجة   النتيجة  و   .جاءت في املرتبة األخيرة   برغم  استغالل الهاكرز واملخترقين جهل بعض منسوبي التعليم من )طالب، معلم، ى  لإتعزى هذه 

مما   ،(منصة مدرستيكنظام إدارة التعلم )رسمية  وعن طريق انتحال املخترقين ملواقع وهمية لجهات    ،أمور التقنية  الوزارة( فيقائد، ولي أمر، موظف في  

 يم تعلمهن وتحديد مستواهن الفعلي. يوما يتبع ذلك من مشاكل في تق ،قد ينتج عنه تسرب األسئلة وإلحاق الضرر بنتائج الطالبات

ختراق ا أ( في وجود تهديدات إلكترونية من شأنها  /2020(، ودراسة السبيعي )2020)  وآخريندراسة الريامي    إليه  تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت و 

 الخصوصية والسرية، وصعوبة الحفاظ على األسئلة وتعرضها لالختراق جاءت بدرجة موافقة كبيرة.

.  وسطةبدرجة موافقة مت ها قد جاء عدم فقدان سرية االختبارات اإللكترونية وأمانالتي توصلت إلى أن ( 2021ما جاء في دراسة الشمري )عوتختلف 

أهم الطرق و ، م من األخطار الخارجيةحماية معلوماته كيفيةاملعلمين ب  وعيإلى تلك الدراسة نتيجة قد يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية و و 

حساسة العلومات املعروفة، عدم الكشف عن املتجاهل الروابط ورسائل البريد اإللكتروني غير  ، من الفيروساتالحماية  برنامج منصدار إ  ثبيت أحدثت

 ة. الرقمي يةلتعليمصات ا املنفي علومات من املخترقين والهاكرز املوتقوية كلمات املرور لحماية سرية  ،احتياطية لجميع البيانات ةلآلخرين، عمل نسخ
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 الُبعد الثاني: صعوبات مادية

عد الثاني. ئو ( التكرارات والنسب امل11يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الثاني من املحور الثانيئو التكرارات والنسب امل :(11جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر
رقم 

 العبارة 

قليلة  قليلة التكرار العبارة 

 
ُ
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

 الترتيب 

املقدم   5 املادي  الدعم  ضعف 

)أجهز  في  املتمثل    ة للمعلمات 

الالب توب والبرامج وغيرها( لبناء  

اإللكتروني   التقويم  أدوات 

 املقننة. 

 3 ا كبيرة جًد  0.79 4.58 135 31 14 5 1 ت 

 72.6 16.7 7.5 2.7 0.5 ن

إلعداد   6 الالزمة  اإلمكانات  قلة 

العربية   اللغة  معلمات  )تدريب( 

إلنتاج   الخدمة،  أثناء  وفي  قبل 

التقويم   اإللكتروني  أدوات 

 والتعامل معها بكفاءة عالية. 

 4 ا كبيرة جًد  0.91 4.44 123 34 18 10 1 ت 

 66.1 18.3 9.7 5.4 0.5 ن

على   7 للحصول  املالية  التكلفة 

أدوات   لتوظيف  اإلنترنت  شبكة 

)نظام إدارة  التقويم اإللكتروني في  

 منصة مدرستي. التعلم( 

 2 ا كبيرة جًد  0.65 4.67 138 38 7 2 1 ت 

 74.2 20.4 3.8 1.1 0.5 ن

اإللكترونية   8 األجهزة  توفر  قلة 

الدخل   اتللطالبات من األسر ذو 

 املنخفض. 

 1 ا كبيرة جًد  0.61 4.72 145 32 6 3 0 ت 

 78.0 17.2 3.2 1.6 0 ن

 اكبيرة جًد  0.74 4.62 املتوسط العام ملستوى الصعوبة في الُبعد

( الجدول  من  11يتضح من  بشكل عام ضِّ كانت  األحساء  املتوسطة بمحافظة  باملرحلة  العربية  اللغة  تواجه معلمات  التي  املادية  الصعوبات  أن   )

 (.4.60والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد  في املقياس الكيفي بدرجة صعوبةالمستوى 

الدخل املنخفض( حصلت   ات)قلة توفر األجهزة اإللكترونية للطالبات من األسر ذو   :( التي نصت على8كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

العبارة ) بلغ متوسط استجاباتهن على هذه  املعلمات، حيث  األول وفق استجابات  الترتيب  الصعوبة  4.72على  املقياس  (، والذي يقع ضمن مستوى  في 

صعوبة توفير جهاز لكل   من  الدخل املنخفض  اتمعلمات اللغة العربية من شكوى بعض األسر ذو واقع معاناة  إلى  ويعزى ذلك    .(ا )كبيرة جًد الكيفي بدرجة  

وزارة التعليم أن  الرغم من  على    ،متعلم في حال تعدد األبناء في املرحلة نفسها، بسبب ارتفاع التكلفة املادية لألجهزة اإللكترونية ذات املواصفات الجيدة 

األجهزة توفرت ولم   أن التعليم، وربمارفع إلدارات السوء التنظيم في إدارة املدارس والتأخر في ى لالسبب إ ربما يعود و  .ضتوفر األجهزة لذوي الدخل املنخف

ين  .يتوفر اإلنترنت األجهزة رعاية معالي وزير التعليم حمد آل الشيخ مبادرة التمكين الرقمي، والذي يتضمن توزيع  تحت  أطلقت مؤسسة تكافل الخيرية،    في حِّ

لدراس ي األول من خالل إيداع مساعدات الفصل ا ملساعدتهم على التعلم عن بعد، وذلك    اللوحية على طالب املستحقين في املدارس املتوسطة والثانوية

ألف مدرسة حكومية، تصل قيمتها   17ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من    270قرابة  لإعانة  متضمنة  هـ في حسابات املدارس،  1442للعام الدراس ي  

 (. 2020)تكافل،  مليون ريال 135إلى أكثر من 

من أبرز الصعوبات التي واجهت تعليم اللغة العربية عن بعد من وجهة  التي أكدت أن  ( 2021وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة املسند )

ال    :أ( احتلت املرتبة األولى في الصعوبات املادية التي واجهت الطالب/2020دراسة السبيعي )في  التكلفة املادية لتأمين جهاز لكل متعلم. وهي  نظر معلميها  

اإل التقويم  املناسبة لتطبيق عملية  األمير سطام من وجهة يمتلكون األجهزة  الدراسة  نظر   لكتروني في جامعة  الريامي  في  و  .عينة  (  2020)  وآخريندراسة 

 نترنت املنزلية على بعض األسر في سلطنة عمان. ا لخدمات اإل من الصعوبات املادية التكلفة العالية جًد  :احتلت املرتبة األولى

بل    أن  ( في2020واليوسف )  عمرما جاء في دراسة  عتختلف هذه النتيجة   امتالك الطلبة لجهاز حاسب آلي جاءت بدرجة موافقة متوسطة من قِّ

(  2020واليوسف ) عمراختالف املراحل املستهدفة فدراسة تلك الدراسة إلى نتيجة قد يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية و و عينة الدراسة. 

يكون طالب الجامعات يمتلكون أجهزة إلكترونية في التعليم الحضوري ألنهم بحاجة إلى استخدامها ألداء   الحاالتاستهدفت املرحلة الجامعية، ففي معظم  

إلكتروني اقتناء جهاز  الجامعي على  الطالب  إلى قدرة  إلى ذلك، باإلضافة  البحوث واملشروعات وما  اإللكترونية مثل  المتالكه   اصفات جيدة ذو مو   املهام 

 للمكافأة الجامعية. 

)قلة اإلمكانات الالزمة إلعداد )تدريب( معلمات اللغة العربية قبل وفي أثناء الخدمة، إلنتاج   :( التي نصت على6ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم )

عبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات أدوات التقويم اإللكتروني والتعامل معها بكفاءة عالية( على الترتيب الرابع من بين ال

نقص  ى  لإ قد يعود ذلك  و   .رغم أنها جاءت في املرتبة األخيرة وب( ا )كبيرة جًد في املقياس الكيفي بدرجة    (، والذي يقع ضمن مستوى الصعوبة4.44املعلمات )

بل مخططي الدورات في مراكز التدريب التربوي في امليزانية املالية املحددة إلعداد املعلم قبل وأثناء  الخدمة، وقلة إعداد البرامج املختصة املستدامة من قِّ

وكيفية   ترونيفي مجال التقويم اإللكتروني، حيث يتطلب األمر إكساب املعلمات املهارات والكفايات التي تمكنهن من إنتاج وتصميم أدوات التقويم اإللك
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خاصة  الأطول إلتقانها سواء كان ذلك قبل الخدمة عند دراسة الطالب للمناهج    وذلك يستغرق املزيد من التدريب لوقٍت   التعامل معها بكفاءة عالية،

قد يعزى سبب تدني االستفادة من نتائج البحوث  و  أو أثناء الخدمة. دبلوم إعداد املعلم  عند دراسته مأ  ،بالتقنيات التعليمية الحديثة في التعليم الجامعي 

ا  أنلعذات  إلى  املعلمين  األرفف دون االستفادة منها،البحوث    القة باحتياج  إلى    تبقى حبيسة  الباحث لنشر بحثه في مجلةعدم  باإلضافة  علمية   سعي 

املنهي. محيطه  في  بحثه  نتائج  ونشر  )  محكمة  الشيخي  دراسة  ذلك  تطوير2011وأثبت  في  العلمي  البحث  أهمية  من  برغم  توصلت  التي  وتعلم    (  تعليم 

باململكةال يؤدِّ    ،رياضيات  لم  أنه  منه على    إال  املأمول  لبقاء  أرضالدور  نتيجة  لنتائجها    الواقع  توظيف حقيقي  دون  األدراج  حبيسة  البحوث  توصيات 

عالقة بعدة توصيات ذات    الدراسة  وأوصتتوصياتها واالستفادة من نتائجها،    طبيقبحوث علمية يصعب ت   ، باإلضافة إلى الهدر الناتج عن إجراء وتوصياتها

تطوير البيئة املادية والبشرية في لتوفير الدعم الالزم  و جديدة،   مقرراتاملعلم بكليات التربية من خالل إدخال    تطوير برامج إعداد:  منها  باحتياج املعلمين

الت  توفيرو   ،التعليمية العملية   بماعامل  املو   لوجيةكنو التجهيزات  ذلك  الحديثة  املدارس،    اإللكترونية  برمجياتال  في  التعليم في  توظيف  في  تسهم  التي 

التقنيا واستخدام  التعلم،  مصادر  وتفعيل  التعليمية،اإللكتروني،  العملية  في  الحديثة  بحوث   ت  بإجراء  الباحثين  الدراسة  أوصت  تلخيص و   وكما 

 لجهات املختصة.املوضوعات املختلفة قبل عرضها على ا 

إليه توصلت  ما  النتيجة مع  توباروفا  وتتفق هذه  أكدت    (Tuparova et al., 2015) وآخرين   دراسة  للتقويم  على  التي  أدوات جديدة  بناء  أهمية 

املتاحة األدوات  وتعميم  ونشر  و اإللكتروني   ،( هللا  عطا  أكدت:  (  2016دراسة  تكلفة  التي  إلى  اإللكتروني  التقويم  التجهيزات حاجة  وتوفير  عالية  مادية 

جاءت هذه الصعوبات بدرجة موافقة كبيرة من فقد  ؛املناسبة، تدريب موظفي تقنية املعلومات من اإلداريين، تدريب أعضاء هيئة التدريس على تطبيقه

ا، وقلة وجود مختصين  ا مكلًف اإللكتروني يعد أمرً بنمط التعليم    Softwareعداد البرمجيات  إ ( في أن  2021ودراسة الشمري )  .وجهة نظر عينة الدراسة

جاءت هذه الصعوبات بدرجة موافقة   ،لتصميم الدروس التعليمية في التعليم اإللكتروني، وضعف تخصيص اإلمكانيات املادية لبرامج التعليم اإللكتروني

 كبيرة من وجهة نظر عينة الدراسة.

السبيعي )عوتختلف   أن  الأ(  /2020ما جاء في دراسة  إلى  اإللكتروني  تي توصلت  التقويم  أدوات  لبناء  التدريس  املادي ألعضاء هيئة  ضعف الدعم 

يعزى هذا االختالف بين نتيجة و  .جاء بدرجة موافقة متوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة ،وصعوبة بنائها واالستفادة من الخبراء املختصين في التقويم 

بل الجامعة  دورات تدريبية مفيدة توفير لى تلك الدراسة إ نتيجة الدراسة الحالية و   ألعضاء هيئة التدريس حول التقويم اإللكتروني عبر البالك بورد، من قِّ

املقدم عبر البالك البورد في حالة مواجهة   السريع  توفر الدعم الفني، و الفيديو والنشراتمقاطع  من األدلة واإلرشادات و التامة  االستفادة    إلى  عزى قد تو 

في   اإللكتروني، مشكلة  التقويم  أعضاء  عملية  اإللكتروني   على  التدريس  هيئة  وقدرة  التقويم  أعمال  تصميم  في  أداة  أكثر من  للتدريب   استخدام  نتيجة 

 املسبق.

 الُبعد الثالث: صعوبات تتعلق باملعلمات

عد الثالث. ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية ئو ( التكرارات والنسب امل12يبين الجدول )  لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الثالث من املحور الثانيئو التكرارات والنسب امل :(12جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر
رقم 

 العبارة 

قليلة  قليلة التكرار العبارة 

 
ُ
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

 الترتيب 

ضعف معلمات اللغة العربية في مهارات   9

لتوظيف   الالزمة  األساسية  التقنية 

نظام إدارة  أدوات التقويم اإللكتروني في 

 . (منصة مدرستيالتعلم )

 6 كبيرة 1.35 4.01 111 15 17 36 7 ت 

 59.7 8.1 9.1 19.4 3.8 ن

ملهارات   10 العربية  اللغة  معلمات  افتقار 

مع   للتعامل  الالزمة  اإلنجليزية  اللغة 

التقويم   أدوات  في  املصطلحات  بعض 

 اإللكتروني. 

 3 ا كبيرة جًد  0.93 4.42 122 33 19 11 1 ت 

 65.6 17.7 10.2 5.9 0.5 ن

في   11 العربية  اللغة  معلمات  ثقة  ضعف 

التقويم   ومصداقيتها أدوات  اإللكتروني 

م الطالبات. 
َّ
 للتحقق من نتائج تعل

 4 كبيرة 1.26 4.12 114 20 20 25 7 ت 

 61.3 10.8 10.8 13.4 3.8 ن

االتجاهات السلبية لدى معلمات اللغة   12

 العربية تجاه التقويم اإللكتروني. 

 5 كبيرة 1.34 4.01 110 17 18 33 8 ت 

 59.1 9.1 9.7 17.7 4.3 ن

ازدياد النصاب التدريس ي ملعلمات اللغة   13

األمثل  االستخدام  دون  يحول  العربية 

 ألدوات التقويم اإللكتروني. 

 1 ا كبيرة جًد  0.82 4.63 144 29 2 9 2 ت 

 77.4 15.6 1.1 4.8 1.1 ن

الفصول   14 في  الطالبات  أعداد  ازدياد 

يشكل   عبًئا على معلمات االفتراضية 

تقويمهن   عند  العربية  اللغة 

ا.   إلكترونيًّ

 2 ا كبيرة جًد  0.87 4.63 149 19 6 10 2 ت 

 80.1 10.2 3.2 5.4 1.1 ن

 اكبيرة جًد  1.10 4.30 املتوسط العام ملستوى الصعوبة في الُبعد
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بشكل عام  تأن الصعوبات املتعلقة باملعلمات التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء كان ( 12يتضح من الجدول )

من مستوى الصعوبة  (.4.30والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد في املقياس الكيفي بدرجة  ضِّ

على )ازدياد النصاب التدريس ي ملعلمات اللغة العربية يحول دون االستخدام األمثل ألدوات  ( التي نصت  13كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

( العبارة  استجاباتهن على هذه  بلغ متوسط  املعلمات، حيث  استجابات  وفق  األول  الترتيب  اإللكتروني( حصلت على  يقع ضمن 4.63التقويم  والذي   ،)

الصعوبة   الكيفي بدرجة  مستوى  املقياس  سلبً   .(ا جًد   )كبيرة في  يؤثر  العربية  اللغة  ملعلمات  التدريس ي  النصاب  ازدياد  أن  إلى  النتيجة  عزى هذه 
 
ا على وت

املمارس( يفقدهن  حصة أسبوعيً (  24)حيث إن زيادة ساعات عملهن إلى  عطائهن،   فيكتفين بإعطاء املنهج بشكل   ،والتركيز   الحماس واإلبداعا )للمعلم 

 ذلك  فبالتالي يحول    ؛لتزامنية لتنفيذ مهامهن بشكل سريعويحرصن على وقت الحصة ا   ،تقليدي 
ً

 دون استخدامهن األمثل ألدوات التقويم اإللكتروني، فضال

 يؤثر على عطائهن.  أن من شأن ذلك و  ،عن تكليفهن بعبء إداري ما يتعلق بعمل اللجان الرئيسة والفرعية التزامنية اإللكترونية وغيره 

 .زيادة العبء الدراس ي على معلمي اللغة العربية جاءت بدرجة موافقة كبيرة في أن ( 2021توصلت إليه دراسة املسند )مع ما هذه النتيجة تتفق و 

السبيعيعوتختلف   السبيعي )/2020)  ما جاء في دراسة  اإللكتروني ال يمثل عبئً /2020أ(، ودراسة  التقويم  أن  أعضاء هيئة ا إضافيً ب( في  ا على 

م بدرجة موافقة  و و   توسطة.التدريس  الحالية  الدراسة  نتيجة  بين  االختالف  الدراستيننتيجة  قد يعزى  الجامعية   تلك  للمقررات  املختلفة  الطبيعة  إلى 

والطالب واعتيادهم على البالك   في عدد النصاب التدريس ي وفي وعدد الشعب  أعضاء هيئة التدريس  املراحل املستهدفة فالتعليم الجامعي يختلفواختالف  

 لى ذلك. وما إ بورد 

 ( التي نص  14)عبارة رقم الكما حصلت 
 
ل عبًئا على معلمات اللغة العربية عند تقويمهن  ت على: "ازدياد أعداد الطالبات في الفصول االفتراضية يشك

ا" على الترتيب الثاني وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة ) متساوية في ذلك مع العبارة السابقة فهي  ،(4.63إلكترونيًّ

أن ازدياد أعداد الطالبات في   ذلك إلى  يعزى و   .(ا )كبيرة جًد   في املقياس الكيفي بدرجة  والذي يقع ضمن مستوى الصعوبة  ،مرتبطة بها من حيث الصعوبة

ويتعذر   ،يتسع الوقت لتقويم جميع الطالبات في الوقت املحددفال    ،االفصول االفتراضية يشكل عبًئا على معلمات اللغة العربية عند تقويمهن إلكترونيً 

 جهاد والتعب. يؤدي إلى التأخير واإل مما  ،وبناء برامج إلكترونية للمتميزات ،املستوى املتدني مثل: وضع خطط عالجية لذوات ،امتابعة الطالبات إلكترونيً 

ت اللغة العربية في مهارات التقنية األساسية الالزمة لتوظيف أدوات التقويم ( التي نصت على: )ضعف معلما9ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم )

(، والذي 4.01اإللكتروني في منصة مدرستي( على الترتيب السادس من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات )

الصعوبة الكيفي بدرجة  يقع ضمن مستوى  املقياس  املرتبة األخيرة أنها  رغم  ب)كبيرة(    في  النتيجة  و   .جاءت في  التدريبية  قلة تو ى  ل إ تعزى هذه  الدورات  فر 

مكن معلمات اللغة العربية من اكتساب مهارات التقنية األساسية الالزمة لتوظيف أدوات التقويم اإللكتروني في مقرر  بحيث املكثفة لفترة زمنية طويلة  ت 

التي تساعد على تحقيق األهداف املرجوة في العملية التعليمية. وقد يعود السبب إلى عدم جدية بعض معلمات اللغة العربية في االلتحاق و  ،لغتي الخالدة 

عد غير مناسب لبع  أن  وقد يكون ذلك بسبب   ؛بالدورات التي تنظمها مراكز التدريب التربوي في مجال التقنية وهذا ما    ض املعلمات.توقيت الدورات عن ب 

عد في أوقات متنوعة 2021أوصت به دراسة الحمود )  تناسب مع ظروف املعلمين.ت( بتوفير برامج تدريبية عن ب 

(، والريامي 2017) الحبردي ، و (2016دراسة عطا هللا )(، و Tuparova et al.,2015) وآخرين دراسة توباروفاالنتيجة مع ما توصلت إليه  هذه  تتفقو 

مهاراتهم في  دورات تدريبية لصقل إلى  ناملعلمي في احتياج (2021) املسندو ( 2021ب(، الشمري )/2020أ(، والسبيعي )/2020والسبيعي ) (2020) وآخرين

   تعليم الرقمي.النصات مفي  مع أدوات التقويم اإللكترونيالتعامل 

 الُبعد الرابع: صعوبات تتعلق بالطالبات

عد الرابع.ئو ( التكرارات والنسب امل13الجدول )يبين   ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 
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افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الرابع من املحور الثانيئو التكرارات والنسب امل :(13جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

العبار 

 ة

التكرا العبارة 

 ر

قليلة  قليلة

 
ُ
 جدا

متوس

 طة

كبيرة  كبيرة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

الترتي 

 ب

مهارات   15 في  الطالبات  ضعف 

الالزمة للتعامل  التقنية األساسية 

في  اإللكتروني  التقويم  أدوات  مع 

( التعلم  إدارة  منصة نظام 

 . (مدرستي

 7 ا كبيرة جًد  1.00 4.39 120 39 10 14 3 ت 

.21 5.4 7.5 1.6 ن
0 

64.5 

بالدورات   16 الطالبات  تزويد  عدم 

كيفية   لتوضيح  التعامل  التدريبة 

في اإللكتروني  التقويم  أدوات   مع 

التعلم إدارة  منصة )  نظام 

 . (مدرستي

 1 ا كبيرة جًد  0.78 4.63 142 30 5 8 1 ت 

.16 2.7 4.3 0.5 ن
1 

76.3 

سهولة تداول الطالبات فيما بينهن   17

 
 
يكل التي  واألنشطة  بها  للمهام  فن 

التقويم   أدوات  تطبيق  عند 

 . اإللكتروني

 2 ا كبيرة جًد  0.76 4.61 135 39 5 5 2 ت 

.21 2.7 2.7 1.1 ن
0 

72.6 

شخصيات   18 انتحال  سهولة 

وتوظيف   تفعيل  أثناء  الطالبات 

في اإللكتروني  التقويم   أدوات 

التعلم(   إدارة  منصة )نظام 

 مدرستي. 

 6 ا كبيرة جًد  1.02 4.42 127 33 8 14 4 ت 

.17 4.3 7.5 2.2 ن
7 

68.3 

تفعيل   19 أثناء  الطالبات  انشغال 

بمواقع   اإللكتروني  التقويم 

إلكترونية أخرى ووسائل التواصل  

 االجتماعي. 

 5 ا كبيرة جًد  0.83 4.54 129 40 8 7 2 ت 

.21 4.3 3.8 1.1 ن
5 

69.4 

للطالبات   20 الذاتية  الرقابة  ضعف 

العلمية   باألمانة  الوعي  ومستوى 

 لديهن. 

 3 ا كبيرة جًد  0.84 4.57 135 33 9 7 2 ت 

.17 4.8 3.8 1.1 ن
7 

72.6 

وأولياء  21 األسر  وعي  مستوى  تدني 

األمور بالتأكيد على الرقابة الذاتية  

 لدى الطالبات. 

 4 ا كبيرة جًد  0.84 4.55 133 32 12 8 1 ت 

.17 6.5 4.3 0.5 ن
2 

71.5 

 اكبيرة جًد  0.87 4.53 املتوسط العام ملستوى الصعوبة في الُبعد

  ت( أن الصعوبات املتعلقة بالطالبات التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء كان13يتضح من الجدول السابق )

من مستوى الصعوبة   (. 4.30والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد في املقياس الكيفي بدرجة بشكل عام ضِّ

( التي نصت على: )عدم تزويد الطالبات بالدورات التدريبة لتوضيح كيفية التعامل مع أدوات التقويم 16كما يبين الجدول السابق أن العبارة رقم )

منصة مدرستي( حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة  نظام إدارة التعلم )اإللكتروني في  

عدم تزويد الطالبات بالدورات التدريبة العملية إلى  هذه النتيجة    ى تعز و   .(ا )كبيرة جًد في املقياس الكيفي بدرجة  عوبة  (، والذي يقع ضمن مستوى الص4.63)

  التعلم نظام إدارة وتساعدهن في توضيح كيفية التعامل مع أدوات التقويم اإللكتروني في  ،التجربة الحديثة على الطالبات من خوفالالتي قد تخفف من 

عد عائًق (تيمنصة مدرس) ا يجعل املعلمات يشعرن باإلحباط عند تفعيل وتوظيف أدوات التقويم اإللكتروني كما تظهر نتائج الدراسة، ، فعدم معرفتهن ي 

املفتوح السؤال  العينة في  الطالبات واملعلمات، حيث أشارت مقترحات بعض  الوقت والتوتر والقلق لدى  الطالبات في بداية   إلى  وضياع   ضرورة تدريب 

اإللكتروني،   التقويم  أدوات  الدراس ي على استخدام  الطالبات  أن  من شأنهوالذي  الفصل  العملي  ،يجذب  املدربة يمنحهن   فالتطبيق  خطوة بخطوة مع 

 ا للجهد وللوقت.كسابهن مهارات التعامل مع أدوات التقويم اختصارً إ الثقة واملتعة، كما يساعد في بشعور ال

النتيجة مع ما   السبيعي )وتتفق هذه  إليه دراسة  التدريب واملساعدة على  من    (أ /2020توصلت  إلى قدر مناسب من  الطلبة يحتاجون  أن غالبية 

      حيث جاءت بدرجة موافقة كبيرة من وجهة نظر العينة. ،استخدام أدوات التقويم اإللكتروني

)  عمرجاء في دراسة  عما  وتختلف   إلى  (2020واليوسف  ا   التي توصلت  إلىشعور عينة  بالحاجة  أدوات    مزيد من  لدراسة  التدريب على استخدام 

تلك الدراسة بسبب املراحل املستهدفة مختلفة، نتيجة  قد يعزى هذا االختالف بين نتيجة الدراسة الحالية و   .بدرجة موافقة متوسطة  ،التقويم اإللكتروني

من األدلة اإلرشادية    بالطال يستفيد  مهارات التقويم اإللكتروني عبر البالك بورد و طالب الجامعيين الكتساب  دورات تدريبية تلبي احتياجات    يتم تقديم ربما  

 . التقويم اإللكترونيدوات أ التي تصدرها الجامعة حول استخدام  

( رقم  العبارة  حصلت  أخرى  جهة  على15ومن  نصت  التي  مهار   :(  في  الطالبات  التقويم )ضعف  أدوات  مع  للتعامل  الالزمة  األساسية  التقنية  ات 

منصة مدرستي( على الترتيب السابع من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات  نظام إدارة التعلم )  اإللكتروني في
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أن الطالبات   إلى  تعزى هذه النتيجةو   .رغم أنها جاءت في املرتبة األخيرة ب  (،ا جًد )كبيرة  في املقياس الكيفي بدرجة  (، والذي يقع ضمن مستوى الصعوبة  4.39)

عائًق  اإللكترونيوقفن  التقويم  تطبيق  أمام  أدوات    ؛ ا  للتعامل مع  الالزمة  األساسية  التقنية  للمهارات  امتالكهن  بالتقنية، ولضعف  نتيجة لقلة خبرتهن 

عدم عقد دورات تدريبية تطبيقية في بداية الفصل الدراس ي األول للطالبات ى  لإ   ذلك  ، ويعزى (صة مدرستيمن)  نظام إدارة التعلم   التقويم اإللكتروني في

سهم في إكساب
 
رشادية إ فر أدلة بفاعلية، رغم تو  (منصة مدرستينظام إدارة التعلم )أدوات التقويم اإللكتروني في مع  املهارات التقنية الالزمة للتعامل  هنت

 (. 19-وقد يكون السبب أن بعض الطالبات لم يكن لديهن أجهزة إلكترونية ملساعدتهن على التعلم قبل جائحة كورونا )كوفيد .التعليم من وزارة 

إليه دراسة عطا هللا )و  النتيجة مع ما توصلت  الشمري  /2020(، والسبيعي )2020)وآخرين  (، والريامي  2017)  الحبردي (،  2016تتفق هذه  ب(، 

 ضعف امتالك الطالب والطالبات ملهارات التقنية للتعامل مع منصات التعلم عن بعد.  التي أكدت ( 2021) املسندو (، 2021)

 الُبعد الخامس: صعوبات نفسية واجتماعية

عد الخامس. ئو ( التكرارات والنسب امل14يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد الخامس من املحور الثانيئو التكرارات والنسب امل :(14جدول )  ية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 العبارة 

قليلة  قليلة التكرار العبارة 

 
ُ
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

 رتيب الت

كثرة أدوات التقويم اإللكتروني قد   22

والقلق   بالتوتر  الشعور  تسبب 

 لدى بعض املعلمات. 

كبيرة   0.70 4.62 133 41 8 3 1 ت 

 ا جًد 

1 

 71.5 22.0 4.3 1.6 0.5 ن

الوقوع   23 من  املعلمات  بعض  خوف 

أدوات   بعض  تشغيل  خطأ  في 

 التقويم اإللكتروني أمام الطالبات. 

كبيرة   1.04 4.35 120 31 18 14 3 ت 

 ا جًد 

4 

 64.5 16.7 9.7 7.5 1.6 ن

لتأخر   24 املعلمات  بعض  توتر 

ألدوات   الطالبات  بعض  استجابة 

في   اإللكتروني  إدارة  التقويم  نظام 

( مدرستيالتعلم  في  (  منصة 

املتزامنة   االفتراضية  الحصص 

 بسبب املشكالت التقنية. 

كبيرة   0.90 4.52 132 34 6 13 1 ت 

 ا جًد 

3 

 71.0 18.3 3.2 7.0 0.5 ن

في   25 الطالبات  بعض  تركيز  صعوبة 

في   اإللكتروني  إدارة  التقويم  نظام 

( مدرستيالتعلم  لوجود    (منصة 

)الظروف   املنزل  داخل  مشتتات 

مستوى   على  يؤثر  مما  العائلية( 

 أدائهن. 

كبيرة   0.70 4.62 131 45 5 4 1 ت 

 ا جًد 

2 

 70.4 24.2 2.7 2.2 0.5 ن

 ا كبيرة جًد  0.83 4.53 املتوسط العام ملستوى الصعوبة في الُبعد 

 تواالجتماعية التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء كان( أن الصعوبات النفسية 14يتضح من الجدول السابق )

من مستوى الصعوبة  (.  4.53والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد  في املقياس الكيفي بدرجة بشكل عام ضِّ

( رقم  العبارة  أن  السابق  الجدول  يبين  نصت  22كما  التي  التقوي  على:(  أدوات  بعض  )كثرة  لدى  والقلق  بالتوتر  الشعور  تسبب  قد  اإللكتروني  م 

 (، والذي يقع ضمن مستوى الصعوبة4.62املعلمات( حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على هذه العبارة )

لحديثة ملعلمات اللغة العربية في استخدام أدوات التقويم اإللكتروني املتنوعة التجربة ا  أن تعزى هذه النتيجة إلىو  .(ا )كبيرة جًد  في املقياس الكيفي بدرجة 

قلة خبرتهن في توظيف ما يتناسب من أدوات التقويم اإللكتروني مع طبيعة مقرر لغتي    إلى  عزى تكما    .تسببت في تعرضهن لضغط نفس ي وإجهاد شديد

املتوسطة عبرل  الخالدة  التعلم   لمرحلة  إدارة  تعلم   ،(مدرستيمنصة  )  نظام  نواتج  لقياس  عد  ب  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعليم  تطبيق  يتوافق مع  بما 

 ، مية والذهنية، املشروعات ..(يملف اإلنجاز اإللكتروني، الخرائط املفاه  :مثل  ،تاحت وزارة التعليم بكل مرونة املهام األدائية بأنواعهاأ حيث    الطالبات،

التعلم..( مصادر  استخدام  الصف،  داخل  )التفاعل  الصفية  املنزلية..(  ،واملشاركة  التدريبات  )املطويات،  مثل:   اتواالختبار   ،والواجبات  اإللكترونية 

 . (اختبارات تحريرية قصيرة أو شفهية، واختبارات منزلية)اختبارات أعمال السنة )االختبارات الفترية( بناء على الخيارات املناسبة 

استخدام   دشعور عضوات هيئة التدريس بالراحة النفسية عنالتي أكدت أن  (  2014ما توصلت إليه دراسة العمروس ي )عتختلف هذه النتيجة  و 

السبيعي ودراسة    .ا بدرجة موافقة كبيرة جًد قد جاءت  مثل: الواجبات والتكليفات املختلفة ألعمال السنة    ،نظام البالك بورد في التقييم الدراس ي للطالبات

حيث جاءت    ،عدم شعور عينة الدراسة بالقلق والتوتر من تعدد أدوات التقويم املتاحة عبر بالك بورد لتوفيرها للوقت والجهدالتي توصلت إلى  ب(  /2020)

الحالية و و   .بدرجة موافقة متوسطة الدراسة  نتيجة  بين  التعلم   ستينالدرا نتيجة هاتين  قد يعزى هذا االختالف  بيئات  العمروس ي فاملختلفة    إلى  دراسة 

بقت2014)
 
الحضوري في    ( ط الوقت  التعليم  اإللكتروني  الكافي  حيث يوجد  التقويم  أدوات  إ   للتدريب على استخدام  الدراسةن  حيث  كل   بعيدة   ظروف 

عد في ظل طبقت  فب(  /2020سبيعي )دراسة الأما  ،  (19-عن الظروف النفسية واالجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا )كوفيد  البعد   في التعليم عن ب 
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 قبل جائحة كورونا إلى خبرة أعضاء هيئة التدريس واعتيادهم على استخدام أدوات التقويم اإللكتروني عبر البالك بورد يعزى  (19-جائحة كورونا )كوفيد

 (.19-)كوفيد

لوجود    (منصة مدرستي)  نظام إدارة التعلم   الطالبات في التقويم اإللكتروني في( التي نصت على: )صعوبة تركيز بعض  25عبارة رقم )الكما حصلت  

متوسطها    مشتتات داخل املنزل )الظروف العائلية( مما يؤثر على مستوى أدائهن( على الترتيب الثاني وفق استجابات املعلمات، حيث جاءت متساوية في

)كبيرة   في املقياس الكيفي بدرجة   (، والذي يقع ضمن مستوى الصعوبة4.62على هذه العبارة )بلغ متوسط استجاباتهن  ، و الحسابي مع العبارة السابقة

مكن الطالبة من التركيز عند    عدموإلى  قلة وعي ولي األمر بأهمية التقويم اإللكتروني  ىلذلك إ يعزى و  .(ا جًد  تهيئة ولي األمر لبيئة تعليمية مناسبة في املنزل ت 

 وجود مشتتات خارجية تؤثر على مستواها التحصيلي، فال يوجد تركيز بدون تهيئة مالئمة للطالبة. ا دون تقويمها إلكترونيً 

ودراسة ،  ( يتطلب من أولياء األمور درجة كبيرة من الوعي في عملية التقويم اإللكتروني2016)  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عطا هللا

 جاءت بدرجة موافقة كبيرة. ، حيثأولياء األمور بأهمية استخدام منصات التعلم عن بعد في العملية التعليمية( تدني وعي 2021املسند )

( التي نصت على: )خوف بعض املعلمات من الوقوع في خطأ تشغيل بعض أدوات التقويم اإللكتروني أمام 23ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم )

الرابع من   الترتيب  املعلمات )الطالبات( على  بلغ متوسط استجابات  املعلمات، حيث  العبارات حسب استجابات  (، والذي يقع ضمن مستوى 4.35بين 

علمات يخشين من وقوع أعطال  تعزى هذه النتيجة إلى أن بعض املو   .غم أنها جاءت في املرتبة األخيرة بر (،  ا )كبيرة جًد في املقياس الكيفي بدرجة  الصعوبة  

فاج  و تأخر الدعم الفني في أ ولعدم خبرة بعضهن بإعدادات الشبكة،    فيه،  أو ضعف إشارة شبكة اإلنترنت في املكان الذي يسكنَّ   تهن،ة في أجهز ئتقنية م 

ة مما يتطلب التدريب املستمر على تطبيق أدوات التقويم بطريق ؛، أو لقلة خبرتهن باألداة املختارة للتقويم اإللكتروني(منصة مدرستينظام إدارة التعلم )

 رشادية لتخفيف الخوف الناجم عن املمارسات الخاطئة ألدوات التقويم، مما يزيح الخوف ويجعل إ برامج  و والحاجة إلى إعداد لقاءات    علمية صحيحة،

 ا.ا وتشجيعً بيئة تعليمية أكثر إنجازً  (منصة مدرستينظام إدارة التعلم )

 اإللكترونيالُبعد السادس: صعوبات تتعلق بأدوات التقويم 

عد السادس. ئو ( التكرارات والنسب امل15يبين الجدول )  ية واملتوسطات واالنحرافات املعيارية لعبارات الب 

افات املعيارية الستجابات العينة لكل عبارة من عبارات الُبعد السادس من املحور ئو التكرارات والنسب امل :(15جدول )  الثانيية واملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 العبارة 

قليلة  قليلة التكرار العبارة 

 
ُ
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة

 اجًد 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الصعوبة 

 الترتيب 

واكبة أساليب التقويم في  26 ضعف م 

مقرر لغتي الخالدة ألدوات التقويم  

منصة ) نظام إدارة التعلم اإللكتروني في

 . (مدرستي

كبيرة  1.10 4.27 114 34 16 18 4 ت 

 اجًد 

5 

 61.3 18.3 8.6 9.7 2.2 ن

صعوبة قياس تحقق العديد من   27

األهداف املهارية والوجدانية من خالل  

نظام   أدوات التقويم اإللكترونية في

 . ( منصة مدرستيإدارة تعلم )

كبيرة  0.83 4.49 ١٢٢ ٤٤ ١١ 0.8 1 ت 

 اجًد 

1 

 65.6 23.7 5.9 4.3 0.5 ن

صعوبة مراعاة الفروق الفردية بين   28

الطالبات عند تطبيق أدوات التقويم  

منصة نظام إدارة )اإللكتروني في 

 . (مدرستي

كبيرة  0.95 4.45 123 40 9 11 3 ت 

 اجًد 

3 

 66.1 21.5 4.8 5.9 16.1 ن

محدودية أدوات التقويم اإللكتروني في   29

  (منصة مدرستينظام إدارة التعلم )

على تطوير املهارات االجتماعية  

للطالبات مثل التعبير عن اآلراء  

 ووجهات النظر. 

كبيرة  1.00 4.40 122 36 11 14 3 ت 

 اجًد 

4 

 65.6 19.4 5.9 7.5 1.6 ن

  ضعف أدوات التقويم اإللكتروني في 30

في   (منصة مدرستي) نظام إدارة التعلم

تقييم أداء فريق العمل أو املجموعة 

لجهود بعض   غفاٍل إمما قد يؤدي إلى 

 الطالبات. 

كبيرة  0.91 4.45 121 40 14 9 2 ت 

 اجًد 

2 

 65.1 21.5 7.5 4.8 1.1 ن

 اكبيرة جًد  0.96 4.41 املتوسط العام ملستوى الصعوبة في الُبعد

( أن الصعوبات املتعلقة بأدوات التقويم اإللكتروني التي تواجه معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بمحافظة األحساء  15الجدول )يتضح من 

من مستوى الصعوبة تكان  (. 4.41والذي بلغ متوسطه العام ) ،(ا )كبيرة جًد  في املقياس الكيفي بدرجة بشكل عام ضِّ

الع أن  السابق  الجدول  يبين  التي نصت على27بارة رقم )كما  أدوات   :(  املهارية والوجدانية من خالل  األهداف  العديد من  )صعوبة قياس تحقق 

حصلت على الترتيب األول وفق استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجاباتهن على قد  منصة مدرستي(  نظام إدارة التعلم )التقويم اإللكترونية في  

العبارة ) والذي  4.49هذه  الصعوبة(،  بدرجة    يقع ضمن مستوى  الكيفي  املقياس  جًد في  إلى  و   .(ا )كبيرة  النتيجة  هذه  املكاني  تعزى  املعلمات  البعد  بين 
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ع مما يجعل من الصعب تقويم الطالبات للمهارات التي تحتاج إلى املزيد من التواصل والتفاعل واملالحظة واملمارسة مثل: تذوق النص املسمو  ،والطالبات

  ، ( منصة مدرستيإدارة التعلم )عبر  نظام  من املمكن املشاركة املكتوبة والصوتية أثناء الحصص التزامنية    من أنه  الرغم وعلى  وتحليله ونقده،    ،واملقروء

نظام إدارة  اإللكترونية فيا ملعلمات اللغة العربية في قياس تحقق العديد من األهداف املهارية والوجدانية من خالل أدوات التقويم إال أن هذا شكل عائًق 

 (. منصة مدرستي) التعلم 

من الصعوبات التي واجهت معلمي اللغة العربية ببغداد عند تقويم التي بينت أنه  (  2021تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الشمري )و 

الريامي   الطالب، ودراسة  التربوية في نفوس  القيم  التحقق من غرس  إمكانية  إلى2020)وآخرين  عدم  التي توصلت  املهارية   أن  (  األهداف  صعوبة قياس 

لباطنة، والوجدانية باستخدام التقويم اإللكتروني وأدواته جاءت بدرجة موافقه كبيرة من وجهة نظر معلمي مدارس التعليم األساس ي بمحافظة جنوب ا 

ء هيئة التدريس بجامعة سطام ضعف القدرة على تقويم املهارات العملية  من الصعوبات التي واجهت أعضاأنه  أ( التي توصلت إلى  /2020ودراسة السبيعي )

 باستخدام التقويم اإللكتروني.

واكبة أساليب التقويم في مقرر لغتي الخالدة ألدوات التقويم اإللكتروني في26ومن جهة أخرى حصلت العبارة رقم ) نظام   ( التي نصت على: )ضعف م 

والذي   (،4.27الترتيب الخامس من بين العبارات حسب استجابات املعلمات، حيث بلغ متوسط استجابات املعلمات ) منصة مدرستي( على) إدارة التعلم 

ضعف تضمين أنواع التقويم ى  لإ تعزى هذه النتيجة  و   .رغم أنها جاءت في املرتبة األخيرة ب  يقع ضمن مستوى الصعوبة في املقياس الكيفي بدرجة )كبيرة جًدا(

أنشطة وتدريبات  و والتركيز على مواكبة املقررات من محتوى  ،اإللكتروني في مقررات لغتي الخالدة، واالحتياج إلى إعداد محتوى رقمي ملقررات لغتي الخالدة 

غذية الفورية عند استخدامها التي توفر التو  ،للعصر التكنولوجي والتقني، واإلشارة في املقررات إلى استخدام تطبيقات وبرامج تقويمية إلكترونية مناسبة

 ت  أن    الختامي( التي من شأنها  -البنائي  -مع جميع أنواع التقويم )التشخيص ي
 
وتساعد على تكوين    ،ن املعلمات من توظيف أدوات تقويم إلكترونية تفاعليةمك

لتحقق من مستواهن لتهن التقنية ا تعمل على رفع مهار و  ،وتثير حماسهن، وتصبح عملية التقويم مليئة باإلثارة والحماس دافع عند الطالبات نحو التعلم 

 التحصيلي وجعلهن يتمتعن بمؤهالت تلبي احتياجات سوق العمل، وكذلك الحال مع دليل املعلم.

 أن   يهأهم صعوبات التقويم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  إلى أن  التي توصلت  (  2016تتفق هذه النتيجة مع دراسة عطا هللا )و 

اإللكتروني التقويم  تعديالت   أدوات  املتبعة  في  تتطلب  التدريس  وطرق  الدراسية  التقويم   ،املقررات  لتناسب  املتبعة  واألنظمة  اللوائح  وتطوير  وتعديل 

وضعف مالءمة املوضوعات للطرح    ،( التي توصلت إلى تعذر تحقق األهداف التعليمية عبر منصات التعليم عن بعد2021املسند )  ودراسة  اإللكتروني.

 بدرجة موافقة كبيرة.  ، حيث جاءتوعدم وضوح آلية تقويم املتعلمين عبر منصات التعلم عن بعد ،عبر املنصات من وجهة نظر معلمي اللغة العربية

 ة لتقويم اإللكتروني جاء بدرجة موافقضعف مواكبة املقررات املدرسية ألدوات ا أن   التي توصلت إلى أ( /2020دراسة السبيعي )في ما جاء عوتختلف 

الدراسة )  .متوسطة من وجهة نظر عينة  السبيعي  الدراسيةءب( في مال/2020ودراسة  للمقررات  البالك بورد  اإللكتروني عبر  التقويم  أدوات  حيث   ،مة 

الحالية و   جاءت بدرجة موافقه متوسطة. الدراسة  نتيجة  بين  االختالف  الدراسنتيجة  قد يعزى هذا  إلى اختالف طبيعة وأهداف مقررات لغتي تلك  ات 

 الجامعية، وقد يكون بسبب املراحل املختلفة التي تستهدف املستوى الجامعي. قررات امل الخالدة عن أهداف وطبيعة

وضح الجدول  ويمكن ترتيب الصعوبات حسب األبعاد السابقة، وإيجاد مستوى الصعوبات الكلي باستخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية، وي

 وبات حسب األبعاد املقسمة عليها. ( ترتيب الصع16)

افات املعيارية لترتيب أبعاد الصعوبات التي تواجه املعلمات في تقويم الطالبات إلكترونيً  :(16جدول )  ا املتوسطات واالنحر

االنحراف   املتوسط العام الًبعد  رقم البعد

 املعياري 

مستوى الصعوبة 

 العام

 الترتيب 

 5 ا كبيرة جًد  1.03 4.33 . الصعوبات التقنية األول 

 1 ا كبيرة جًد  0.74 4.60 . املاديةالصعوبات  الثاني 

 6 ا كبيرة جًد  1.10 4.30 . الصعوبات املتعلقة باملعلمات  الثالث 

 3 ا كبيرة جًد  0.87 4.53 . الصعوبات املتعلقة بالطالبات الرابع

 2 كبيرة جًدا  0.83 4.53 الصعوبات النفسية واالجتماعية.  الخامس

 4 ا كبيرة جًد  0.96 4.41 . لكتروني التقويم اإلالصعوبات املتعلقة بأدوات  السادس 

 اكبيرة جًد  0.92 4.45 املتوسط العام للصعوبات ككل 

  ومستوى الصعوبة  ،(4.45)  بلغتوظيف أدوات التقويم اإللكتروني لجميع عبارات املحور الثاني    ( أن متوسط مستوى صعوبة16)  يتضح من الجدول 

 (.ا )كبيرة جًد  في املقياس الكيفي بدرجة 

من   تكانو )الصعوبات املادية(  هي ا كما يتبين من الجدول السابق أن أكثر الصعوبات التي تواجه املعلمات في تقويم الطالبات إلكترونيً  بشكل عام ضِّ

الصعوبة في املقياس الكيفي بدرجة )كبيرة جًدا(، والذي بلغ متوسطه العام )  الحبردي  واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  .(4.60مستوى 

عد2021، ودراسة نوال املسند )(2021ودراسة الشمري )  (، 2020وآخرين )لريامي  ودراسة ا   ( في التعليم الحضوري،2017) يعزى والذي  ،  ( في التعليم عن ب 

زيادة األعباء املادية  ى  لإ التزام أولياء األمور في هذا النمط من التعليم لتأمين أجهزة إلكترونية ذات كفاءة عالية وشبكة إنترنت ألبنائهم، أدى ذلك  ى أن  لإ 

  ،الدخل املنخفض، باإلضافة إلى عدم جدوى بعض األجهزة التي تم اقتناؤها اتوخاصة األسر ذو  ،عالية التكلفة عليهم 
ً

ألعطال التقنية، وعدم  عن ا فضال
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 على   األسر  توفر شبكة إنترنت قوية اإلشارة وفعالة في منازلهم الرتفاع رسومها أو لضعف اإلشارة في بعض األماكن السكنية، ويعزى إلى عدم قدرة بعض

 ،لك أدى إلى ارتفاع الصعوبات املاديةلعدم امتالك منزل كبير. كل ذ  ؛ذا كان هناك أكثر من متعلم إ باألخص  و   ،توفير غرفة أو مكان مناسب لكل متعلم 

 األمر يتطلب من أولياء األمور إيجاد بيئة تعليمية مناسبة في املنزل.  إن حيث

  حيث   إيجاد الثغرات والعمل على إصالحها من على  ساعدت وزارة التعليم    (19-كوفيد)والجدير بالذكر أن الصعوبات املادية في ظل جائحة كورونا  

 ، وتدريب الطالب والطالبات واملعلمين واملعلمات لتحقيق الكفاءة التقنية، وتصميم املناهج الرقمية  ،رسية باملعدات واألجهزة الحديثة تجهيز املباني املد

وتفعيل القنوات التعليمية واالعتياد على ذلك، واستغالل جميع الفرص املتاحة لتفعيل التكنولوجيا من   ،والتركيز على دمج التقنية في املقررات الدراسية

، وقد تبحث ا لك جهازً تمنصات رقمية وبرامج وتطبيقات ووسائل تواصل. كما أوجدت وزارة التعليم بعض الحلول في توفير جهاز مجاني للمتعلم الذي ال يم

 لتعاون مع شركات االتصاالت إلعفاء املتعلمين من رسوم الشبكة لتيسير العملية التعليمية. في املستقبل عن حلول مثل ا 

من  تكانو باملعلمات(  ة)الصعوبات املتعلق هيا فأن أقل الصعوبات التي تواجه املعلمات في تقويم الطالبات إلكترونيً  ومن جهة أخرى  بشكل عام ضِّ

وآخرين  وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الريامي    .(4.30بيرة جًدا(، والذي بلغ متوسطه العام )مستوى الصعوبة في املقياس الكيفي بدرجة )ك

بمحافظة جنوب2020) بسلطنة عمان  األساس ي  التعليم  في مدارس  اإللكتروني  التقويم  تطبيق  في  أقلها صعوبة  باملعلمين  املتعلقة  الصعوبات  أن  في   )  

الشمري ). وتتفق جزئيً (19-كوفيد)  االباطنة في ظل جائحة كورن العربية 2021ا مع دراسة  اللغة  التي تواجه معلمي  اإللكتروني  التعليم  أن معوقات  ( في 

 ، استجابتهنا، وسرعة مواكبة معلمات اللغة العربية لتكنولوجيا التعليم وتطويرهن ألنفسهن مهنيً إلى  املرتبطة بجوانب املعلم أقلها صعوبة، ويعزى ذلك 

جائحة كورونا  في  ولتفانيهن   ظل  في  التحديات  للواقع  (؛19-كوفيد)مواجهة  السبب   نفه  ،بسبب معايشتهن  ويعود  التعليم،  لحماية  األول  الدفاع  خط 

شرفإ بحد ذاته  وهو َتوفر نظام تعليمي في اململكة قادر على مواجهة التحديات والتأقلم مع الظروف،إلى األساس  نشاء وتفعيل إ  من حيث ، وذلكنجاز م 

التعلم ) إدارة  العام بجميع مراحله(  منصة مدرستينظام  التقنية  ،للتعليم  املهارات  املعلمة والطالبة وتنمية  بين  التفاعل  اهتمام وزارة  وأيًضا    .وتحقيق 

تتعلق بتوظيف   التي تقديم الدورات التدريبية حيث  من ،كفايات التعليمية للمعلمات في مجال التقنية عن طريق التهيئة املهنية عن بعدالالتعليم بتطوير 

  " دراك إ "  منصةبوابة التعلم الوطنية وقنواتها،    "عين"، منصة  "شمس"والتشجيع على استخدام املنصات التعليمية مثل: منصة    ،أدوات التقويم اإللكتروني

 واجهتهن.ل على معلمات اللغة العربية تجاوز الصعوبات التي كل ذلك سه  . وغيرها

اللغة معلمات  أن  في  املفارقة  هذه  عزى 
 
ت أن  دائم    العربية  ويمكن  بشكل  اإللكتروني  التقويم  أدوات  بعض   رغم بيستخدمن  من  يشتكين  أنهن 

التدريبية على  ، وذلك لحداثة توظيف أدوات التقويم اإللكتروني في التعليم العام عبر نظام إدارة التعلم )منصة مدرستي(، وقلة تركيز الدورات الصعوبات

توفر الوقت والجهد، و لهن    األدوات توفرأن هذه   إلى  تنمية مهارات معلمات اللغة العربية فيما يتعلق بتنمية مهارتهن في توظيف أدوات التقويم اإللكتروني،

تكرار استخدام هذه األدوات  من املعلماتهن على الكشف عن مشكالت التعلم والتحقق من نواتجه، وتطمح وتساعد ،بيئة تعلم وتعليم تفاعلية جذابة

كثف فيها،  تذليل هذه   إلى التي كشفت عن درجة ممارسة أعضاء هيئة   ب(/2020واتفقت في ذلك مع دراسة السبيعي )  الصعوبات فيما بعد وتلقي تدريب م 

م واتجاههم نحوها في ضوء جائحة كورونا، كان أكثرها التدريس بجامعة الطائف ألدوات التقويم اإللكتروني في املقررات االفتراضية عبر نظام إدارة  
 
التعل

قصيرة، حلقات نقاش، بحوث علمية، مشاركات، اختبارات نهائية، عروض تقديمية، مشاريع تخرج، اختبارات شفوية، األداء العملي،   اختبارات  :ااستخدامً 

  ، البنائي، الختامي(، اع التقويم )األوليا هي جميع أنو أكثر أنواع التقويم اإللكتروني استخدامً   أن  كما كشفت عنوض عملية، وملف إنجاز إلكتروني،  عر 

، ومع دراسة الصعوبات التي واجهتهم ا، بالرغم من بعض  ا هي األساليب التفاعلية التزامنية والالتزامنية معً كثر أساليب التقويم اإللكتروني استخدامً وأ 

في ظل جائحة كورونا   ( التي أثبتت مدى تأقلم املعلمين عند استخدام طرق التقويم اإللكترونية املتنوعةEdelhauser and Lupu, 2021إديلهاوز و لوبو )

( التي أثبتت إيجابيات استخدام أدوات التقويم اإللكتروني كسهولة تقويم Yulianto and Mujtahin, 2021(، ومع دراسة يوليانتو ومجتاهين )19-)كوفيد

االتصال باإلنترنت، ومدى صحة نتائج وسائل إنجاز الطالب وتوزيع املواد بينهم في ظل جائحة كورونا، برغم من وجود مجموعة من الصعوبات كمشكالت 

 التقويم وغيرها.

نص    .3.3 الثالث:  السؤال  عن  على  اإلجابة  للدراسة  الثالث  املقترحة  اآلتي  السؤال  الحلول  "ما  التقويمِّ ل:  أدوات  توظيف  صعوبات  على  لتغلب 

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

   .وجهة نظر املعلمات؟"( من 19- اإللكتروني 

 تية:وللجابة عن السؤال الثالث للدراسة تم القيام باإلجراءات اآل

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
ِّ في مقرر لغتي الخالدة في ظل 

(، من وجهة نظر املعلمات،  19-تم طلب تقديم حلول مقترحة لتوظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

املئوية لحصر قائمة  وقد   التكرارات والنسب  ( 186حساء الالتي بلغ عددهن )معلمات اللغة العربية بمحافظة األ مقترحات عينة الدراسة  تم استخدام 

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
الخالدة في ظل  ِّ في مقرر لغتي 

املنطقية التي ال ترتبط استبعاد الحلول غير  مع    (19-معلمة، في توظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 -طالباتالب  املتعلقة  - علماتاملب  املتعلقة   -اديةامل  -تقنيةال)بالصعوبات  تصنيف الحلول على الصعوبات املستهدفة في الدراسة واملتعلقة  ، مع  دراسةبهدف ال

 ال توجد اقتراحات لها. حيث عدا الصعوبات النفسية واالجتماعية ،أدوات التقويم اإللكتروني(
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ِّ في مقرر لغتي الخالدة :(17جدول )
 التكرارات والنسب املئوية لقائمة مقترحات توظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 النسبة املئوية  التكرار املقترحات  األبعاد

 % 15 61 نترنت عالية السرعة. تغطية جميع املناطق بخدمات اإل تعاون شركات االتصاالت في  صعوبات تقنية

 % 5 21 توفير الدعم الفني املباشر من إدارة املدرسة وإدارات التعليم.  

 % 13 53 تقديم الدعم املادي للطالب والطالبات غير القادرين على توفير األجهزة الذكية.  صعوبات مادية 

املعلمين واملعلمات على استخدام التقنيات الحديثة، واملواقع، والتطبيقات الخاصة ببناء أدوات  تدريب  صعوبات تتعلق باملعلمات 

 نجاز اإللكترونية. التقويم، كاألسئلة وملفات اإل 

64 16 % 

 % 9 37 تقليل النصاب التدريس ي للمعلمين واملعلمات. 

 % 12 48 للطالب والطالبات. استخدام أدوات التقويم اإللكترونية الجاذبة واملشوقة 

تدريب الطالبات على استخدام املنصات الرقمية والتطبيقات اإللكترونية الخاصة بالتقويم األدائي في بداية   صعوبات تتعلق بالطالبات 

 الفصل الدراس ي. 

57 14 % 

 % 6 24 والطالبات. إعداد البرامج اإلرشادية التي تستهدف تنمية الرقابة الذاتية لدى الطالب 

إعداد املنشورات والرسائل اإللكترونية املحفزة والداعمة لحس املسؤولية لدى أولياء األمور، ورفع وعيهم  

 بأهمية التقويم اإللكتروني واألمانة العلمية.

19 5 % 

صعوبات تتعلق بأدوات  

 التقويم اإللكتروني 

 % 3 14 . الطالبة أثناء خضوعهم للتقويم اإللكترونيابتكار طرق تقنية للتحقق من هوية الطالب أو 

 % 1 3 راء ومقترحات الخبراء. آاستخدام البحث العلمي في الوصول إلى حلول جذرية وفق 

ِّ في مقرر لغتي الخالدة من وجهة نظر ل( الحلول املقترحة 17يتبين من الجدول )
املعلمات في  لتغلب على صعوبات توظيف أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

ِّ جائحةِّ كورونا )كوفيد
التي تتطلب لفتة اهتمام من مسؤولي في وزارة التعليم باململكة العربية السعودية لتحقيق األهداف املرجوة من توظيف   ،(19-ظل 

 ِّ
أهمية الحلول لتوظيف أدوات التقويم  وعي معلمات اللغة العربية بى  لإ نسبة شيوع بعض الحلول املقترحة    الباحثتان  و وتعز   .أدوات التقويمِّ اإللكتروني 

 اإللكتروني التوظيف األمثل.

لتغلب على صعوبات توظيف أدوات ل ا من وجهة نظر معلمات اللغة العربية باألحساء أكثر الحلول املقترحة تكرارً أن كما يتضح من الجدول السابق 

كورونا   جائحةِّ   ِّ
ظل  في  الخالدة  لغتي  مقرر  في   ِّ

اإللكتروني  واملواقع،  19-)كوفيدالتقويمِّ  الحديثة،  التقنيات  استخدام  على  واملعلمات  املعلمين  تدريب   :)

تعاون شركات  مقترح  ، ثم  (%16ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،نجاز اإللكترونيةوالتطبيقات الخاصة ببناء أدوات التقويم، كاألسئلة وملفات اإل 

اإل  بخدمات  املناطق  تغطية جميع  في  السرعةنتاالتصاالت  امل  ،رنت عالية  النسبة  بلغت  )ئو حيث  لشيوعه  الطالبات على يليه مقترح    ،(%15ية  تدريب 

ثم    .(%14ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،والتطبيقات اإللكترونية الخاصة بالتقويم األدائي في بداية الفصل الدراس ي  استخدام املنصات الرقمية

استخدام   مقترحثم   ،(%13ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،للطالب والطالبات غير القادرين على توفير األجهزة الذكيةتقديم الدعم املادي  مقترح  

رغبة معلمات اللغة   إلى  تشير تلك النتائج و   . (%12ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،أدوات التقويم اإللكترونية الجاذبة واملشوقة للطالب والطالبات

وكذلك    لرفع مستوى الكفايات التكنولوجية،  خالل تدريبهن من    ،تطبيق وتفعيل أدوات التقويم اإللكتروني بطريقة صحيحة وفعالة وجذابةالعربية في  

الطالبات مبكرً  الدراس ي توفيرً تدريب  الفصل  للوقت والجهد وإبعادً ا في  الا  إيجاد  إلى  للقلق والتوتر، باإلضافة  املادية من  ا  توفير خالل  حلول للصعوبات 

جاءت في  هذه املقترحات منطقية باعتبار أن الصعوبات املادية في الدراسة الحالية  و  .ذوي الدخل املنخفض وتقوية شبكة اإلنترنت  ب الدعم املادي للطال 

الصعوبات  املرتبة بين  توصيات  األولى  تؤكده  ما  ب2020الحوشان )دراسة  ، وهذا  و   التركيز على(  التحتية  البنية  بعد، ال  لدعم   التقنيةتطوير  تعلم عن 

وال بعد،  التعلم عن  الفعال ألنظمة  املساءواالستخدام  وتزايد  إدارتها،  املعلمين، وخطط تركيز على  إعداد  برامج  وتضمين  تطبيقها  واملحاسبية حول  لة 

في التعليم عن بعد. وتوفير آليات لدعم الطالب الذين  وأدوات التقويم ريس، التطوير املنهي وبرامج خاصة بالتعليم عن بعد وتوضيح آلياته، وأساليب التد 

مثل كاهوت على زيادة   لكترونيتوظيف برامج التقويم اإلل أثرٍ من ( 2019دراسة الزيد ) هأثبتتما و  .عن بعدالتعليم اإللزامي يواجهون صعوبات مادية عند 

ق رؤية يحقلتمع الوزرات األخرى  التعاون  حرصت وزارة التعليم على    ، وتوفير الوقت وتقديم التغذية الراجعة.، وكفاءتهندافعية الطالبات نحو التعلم 

وتمكين الطالب من الحصول على املعرفة في تقديم الخدمات التعليمية بشكل رقمي، لنظم املعلومات والبنية التحتية وإنشاء اململكة العربية السعودية، 

 .(2020أي وقت، وتعويض الفاقد التعليمي الذي يواجهه الطالب ألي سبب من األسباب )وحدة التحول الرقمي،

قطاع التعليم الرقمي،  في    (2030)ومن أهم املشاريع هو بوابة املستقبل لدعم التحول الرقمي للتعليم وتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية

العديد من البرامج والتطبيقات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية، فهي تمنح املعلم متابعة وتقويم مستوى أداء الطالب،   تعلم إلكتروني تضم   بوابة  فهي

اإلشارة إلى نجاح تجربة التعليم عن بعد، حيث أثرت جائحة ر  وتجد،  (2021م خدمات متنوعة مرئية ومسموعة )آل إبراهيم ومباركي، يتقدإلى  باإلضافة  

عدم ذهاب الطالب إلى مدارسهم فاتخذت وزارة التعليم خطوات إلطالق منصة تعليميه افتراضية بأحدث املعايير في    ( في قطاع التعليم،19  -كورونا )كوفيد

ا، ومعدل متوسط إنشاء  مليونً   148التي تم إنشاؤها أكثر من    الدروس االفتراضية  ستي( وبلغ عددالعاملية للتعليم عن بعد نظام إدارة التعلم )منصة مدر 

 (.77، ص  2021، 2030مليون )رؤية  101الدروس االفتراضية يوميا يتجاوز من 

إعداد مقترح  ثم  .  (%9ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،وجاءت بقية الحلول املقترحة بنسب أقل: تقليل النصاب التدريس ي للمعلمين واملعلمات

إعداد املنشورات مقترح    يليه  .(%6ية لشيوعه )ئو حيث بلغت النسبة امل  ،البرامج اإلرشادية التي تستهدف تنمية الرقابة الذاتية لدى الطالب والطالبات

حيث بلغت النسبة    ،لكتروني واألمانة العلميةوالرسائل اإللكترونية املحفزة والداعمة لحس املسؤولية لدى أولياء األمور، ورفع وعيهم بأهمية التقويم اإل
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ية لشيوعه  ئو حيث بلغت النسبة امل  ،ابتكار طرق تقنية للتحقق من هوية الطالب أو الطالبة أثناء خضوعهم للتقويم اإللكتروني  . (%5)  ية لشيوعهئو امل

إلى حلول جذرية وفق  مقترح    وفي األخير  .(3%) الوصول  العلمي في  البحث  الخبراءراء و آ استخدام  امل  ،مقترحات  النسبة  بلغت   .(%1ية لشيوعه )ئو حيث 

ويؤدي   ،الضغط والتوتراألمر الذي سيقلل من    ،تخفيض نصاب الحصص  إلىاحتياج معلمات اللغة العربية  ى  لإ تلك الحلول املقترحة    الباحثتان  و تعز و 

النصاب التدريس ي للمعلمين حتى يستطيعوا تخفيض    ضرورة   ( 2019)  خليفة  دراسة، أثبتت  إلى زيادة التركيز والعطاء عند تفعيل أدوات التقويم اإللكتروني

لتفعيل الرقابة الذاتية    ؛ عداد البرامج واملنشورات ألولياء األمور والطالباتإ باإلضافة إلى ضرورة تفعيل دور املرشدة الطالبية في    ،مهامهم بشكل أفضل  ءأدا 

أنفسهن  ،الداخلية ين  وغرس قيم االنضباط الذاتي في   ه في توجي  يناألكاديمي  ينضرورة تفعيل دور املرشدإلى    (ب/2020)  السبيعيدراسة    أكدت، في حِّ

 للنجاز.   دافعيتهم   اإللكتروني وزيادة ر  االختبافي  قلق  ال  الحد من، و األدوات بشكل فعال  دوات التقويم اإللكتروني، وكيفية التفاعل معفي استخدام أ   الطالب

  ، والكاميرا  ،كالبصمة  ،قويم اإللكترونيتحقق من هوية الطالبة عند استخدام أدوات التلوعي املعلمات بأهمية ابتكار طرق لى  لإ تلك املقترحات    عزى تكما  

  إنشاء ب (2020)وآخرين ، ودراسة الريامي (2021أوصت دراسة املسند ) وفي ذات السياق ،ا للغشلتحقيق املصداقية ومنعً  ؛وتطبيقات الذكاء االصطناعي

االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في ضبط العملية التعليمية عن بعد،  على سبيل املثال:    االختبارات،أثناء إجراء  مراقبة الطالب    ات لضمان آلي

تفادة من االسأهمية  بكما تعزى تلك املقترحات إلى وعي املعلمات    .لكترونيبين الحركات الطبيعية واملريبة خاصة في عملية التقويم اإلالتمييز  كن  املم  من

 حيث تضمنت   لتعليم إلى ا   اهتمامهااململكة العربية السعودية  هت  قد وج  ف،  دوات التقويم اإللكترونيفي االستخدام الفعال أل   نتائج البحوث والدراسات

التي  ئمةجامعات إلى القا إلى الوصول بخمس اململكة تهدف : ا رائًد   اأنموذًج التعليم من م والبحث العلمي ولتجعل يعلتلتطوير ال أهداف عدة  ( 2030) رؤية

مائة جامعة علي مستوى سعاملية ضمن أفضل خمالراكز  على املجامعتان حكوميتان    ن تحصلأ   إلى  تهدفو   تضم أفضل مائتي جامعة على مستوى العالم ،

ا في نشر املرتبة األولى عامليً   العربية السعودية  اململكة  ونتيجة لذلك احتلت،  ( 40، ص  2016،2020)رؤية  االهتمام باألبحاث العلمية وتطبيقها  و   العالم،

 Webعلى مستوى دول مجموعة العشرين، في نشر األبحاث وذلك وفقا لقاعدة بيانات شبكة العلوم  ( 12) ـاملرتبة ال(، و 19-اث جائحة كورونا )كوفيدأبح

of Science دعمت مبادرات  و  ،(%120) ارتفع النشر في البحث العلمي بنسبةو ا. من إنتاج اململكة ألبحاث كورون (%84)، كما نشرت الجامعات السعودية

عات على تطوير الرؤية جهود البحث العلمي في الجامعات واملراكز البحثية، حيث تعد هذه التجربة األولى من نوعها في اململكة، وتهدف إلى مساعدة الجام

اعتماد  ياسترات أثره، مع  العلمي، وتعظيم  النشر  بحثية خاصة، لتحسين جودة  املحكمة  (  350)جية وهوية  البحوث  وارتفع عدد  للتمويل،  ريال  مليون 

، 2021، 2030ألف بحث )رؤية  (33.6= 2020)ألف بحث، املحقق عام ( 180=2020)املنشورة الصادرة من الجامعات الحكومية كالتالي: املستهدف عام 

 (.78ص 

 توصيات الدراسة: 

بل وزارة التعليم، من خالل إكسابهن الكفايات اإللكترونية الالزمة ومها • رات القدرة  ضرورة اإلعداد الجيد ملعلمات اللغة العربية قبل الخدمة من قِّ

 على التعامل مع املنصات التعليمية الرقمية. 

بل   • قِّ من  ستدامة  م  تطبيقية  تدريبية  برامج  املتوسطةعقد  باملرحلة  العربية  اللغة  ملعلمات  اإللكتروني   ،املشرفات  التقويم  أدوات  استخدام  على 

الخالدة  لغتي  ملقررات  وإكسابهن    ؛املناسبة  تأهيلهن  الالزمةاملالستدامة  التقنية  العملية   ،هارات  في  بفاعلية  وتوظيفها  التقويم  أدوات  ولتصميم 

 التعليمية. 

تطب • تدريبية  برامج  اإللكتروني  ةيقيإعداد  التقويم  أدوات  مع  للتعامل  الطالبات  التقويم    ،لتأهيل  تطبيق  عند  وقلقهن  مخاوفهن  تزول  بحيث 

 اإللكتروني.

ساندة عند حدوث أعطال تقنية أثناء استخدامهن ألدوات التقويم اإللكتروني. ؛توفير الدعم الفني ملعلمات اللغة العربية وللطالبات •  للم 

ضمنة بأنواع التقويم اإللكتروني )التشخيص ي والبنائي والختامي(إعداد مقررات رقمية مل •  وأدواته.  ،قررات لغتي الخالدة، م 

 توعية وتثقيف الطالبات وأولياء األمور بأهمية التقويم اإللكتروني.  •

يسر نإ توفير الدعم املادي للطالبات بتوفير أجهزة إلكترونية بمواصفات جيدة، توفير بدائل لشركات موفرة لخدمة   •  ة ترنت قوية وفعالة، بأسعار م 

 لشريحة املتعلمين.

بل املرشدة الطالبية لغرس قيم الرقابة الذاتية في نفوس الطالباتإ ضرورة إعداد برامج    • طرق التغلب على ى  لإ رشادهن  إ و   ،رشادية ونفسية من قِّ

 دافعية للتعلم. القلق عند تطبيق التقويم اإللكتروني، وبيان أثر التفاعل مع األدوات في زيادة ال

 تخفيف األعمال التدريسية واإلدارية عن معلمات اللغة العربية، والعمل على تقليل أعداد الطالبات في الفصل الدراس ي.  •

 ا لحدوث الغش. لتحقق من مصداقية التقويم ومنعً لوضع آلية مبتكرة ملراقبة الطالبات أثناء التقويم اإللكتروني  •

 مقترحات الدراسة:

 اتجاهات الطالبات ومعلمات اللغة العربية نحو فاعلية أدوات التقويم اإللكتروني.دراسة  •

 دراسة احتياجات معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة لتوظيف أدوات التقويم اإللكتروني. •
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 تصور مقترح لتضمين أنواع وأدوات التقويم اإللكتروني ملقررات لغتي الخالدة. •

 لية توظيف أداة ملف اإلنجاز اإللكتروني في مقررات لغتي الخالدة. دراسة تجريبية حول فعا •

 القيام بدراسات مقارنة حول تفعيل أدوات التقويم اإللكتروني في بيئات مختلفة. •

 :املراجع

ات التقويم اإللكترونية ملواجهة تداعيات جائحة )كورونا، 2020أحمد، محمد سعد الدين وسيد، نهى مصطفى. ) ( وقياس أثرِّها  COVID-19(. تفعيل آليَّ

ِّ لدى طالبات قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات بجامعة جازان
ف األكاديمي  كيُّ اململكة العربية السعودية  -على مستوى التَّ

ِّ  واتجاهاتهم نحوها.
ة للكمبيوتر التعليمي  ة املصريَّ ة الجمعيَّ

َّ
 . 288- 259 :(2)8، املجل

ِّ جائحة كورونا.  2020مروة. )األضم،  
ِّ في ظل 

ة في استخدام التعليم اإللكتروني  عوبات التي تواجه مديرات رياض األطفال بمحافظة غزَّ مجلة العلوم  (. الصُّ

ة فسيَّ ة والنَّ ربويَّ  . 180-157(، 43)4، التَّ

نوية بمحافظة صامطة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية عبر  (. اتجاهات طالبات املرحلة الثا2021آل إبراهيم، محمد ناصر ومباركي، فوزية حمد. )

 . 69-51(، 17)5 ،مجلة العلوم التربوية والنفسية(، COVID-19بوابة املستقبل في ظل جائحة كورونا )

  =https://www.takaful.org.sa/ArticleView?idمسترجع من:. ألف طالب وطالبة 270تكافل تصرف إعانات الفصل الدراس ي األول لقرابة (. 2020تكافل. )

(،  16، )مجلة إشراقات تنموية(. واقع استعمال املدرسين ألساليب التقويم اإللكتروني في مدارس مركز محافظة ذي قار. 2020الجار هللا، إبراهيم خليل. )

1-16 . 

قويم 2017الحبردي، شالح عبدهللا. ) ة بمدينة الرياض (. واقع استخدام أدوات التَّ انويَّ
َّ
ة باملرحلة الث ة والوطنيَّ راسات االجتماعيَّ ِّ

مي الد  ِّ
 
ِّ لدى معل

اإللكتروني 

ٌر مقترٌح لتطويرها  . 25-1 :( 57)18 :مجلة عالم التربية. وتصوُّ

كوين2019حجة، فؤاد مصطفى والوريكات، منصور أحمد. ) ة لالختبارات التَّ اجعة الفوريَّ غذية الرَّ حصيل (. أثر التَّ م والتَّ
ُّ
عل ة للتَّ افعيَّ ة في الدَّ ة اإللكترونيَّ يَّ

 ِّ
ِّ لدى طالباتِّ الثامن األساس ي 

راس ي  ِّ
 . 136-110 :(3)4، املجلة التربوية األردنية. الد 

مي اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بدولة الكويت  2016الحميدي، حامد عبدهللا والظفيري، محمد دهيم. ) ِّ
 
ألساليب التقويم البديل (. مدى استخدام معل

 . 210-168 :(3)1 :مجلة العلوم التربوية من وجهة نظرهم.

": دراسة ميدانية على  CIPP(. تقويم تجربة التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا باستخدام نموذج القرارات املتعددة "2020الحوشان، أمل حوشان. )

 . 81-61 :(44)4 :مجلة العلوم التربوية والنفسيةطلبة الجمعات السعودية، 

(. االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس منهج اللغة العربية املطور باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية من وجهة نظر  2019خليفة، حمادة. )

 . 273-233 :(2)2 :بحوث في العلوم التربويةاملجلة الدولية للاملعلمين. 

 . دار الرسائل الجامعية. التقويم اإللكترونيُّ (. 2017خليل، حنان. )

  يوليو(. أعمال 20-19- 2016خميس، محمد عطیة والدسوقي، محمد إبراهیم وسویدان، أمل عبد الفتاح. )
 

ة يات العامليَّ ِّ
حد  مؤتمر: تكنولوجيا التربية والتَّ

 لتكنولوجيات التربية
 

ة  العربيَّ
 

ة عليم: الجمعيَّ  . 2016يوليو، ٢٠-19، الجمعية العربية لتكنولوجيات التربية، القاهرة للتَّ

(. فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملفات اإلنجاز اإللكتروني 2021الرفاعي، أحالم علي واألنصاري، رفيدة عدنان. )

 . 42 -2 :(19)5: املجلة العربية للتربية النوعيةدى طالبات املرحلة الثانوية. ل

طة بمدينة الرياض.(.  2017)  .الروقي، عبد العزيز بن عوض ِّ ِّ في املرحلة املتوس 
مي العلوم الطبيعية ألساليب التقويم اإللكتروني  ِّ

 
بحث   درجة ممارسة معل

 تكميلي لنيل املاجستير غير منشور، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. 

 . 2030رؤية اململكة العربية السعودية(. 2016. )2030رؤية 

 .2030رؤية اململكة العربية السعودية . 2030إنجازات رؤية اململكة (. 2021. )2030رؤية 

ِّ في مدارس التعليم األساس ي بمحافظة جنوب الباطنة في  2020وكداي، عبداللطيف. )الريامي، حمد وأحاجي، خالد 
يات  تطبيق التقويم اإللكتروني  ِّ

(. تحد 

ِّ من وجهةِّ نظر املعلمين.  ((COVID-19ظل جائحة كورونا 
قييمِّ والبحثِّ التربوي  ة للتَّ  . 287-257 :(4، )املجلة املغربيَّ

مجلة دراسات (. واقع استخدام أدوات التقويم اإللكترونية في الجامعات العربية من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس.  2014زغلول ، إيمان حسن. )

 . 40-1(، 45، )عربية في التربية وعلم النفس

جامعة األميرة نورة نحو التعلم. كنموذج( على زيادة دافعية طالبات    Kahoot(. أثر برامج التقويم اإللكتروني )برنامج كاهوت  2019الزيد، حنان أحمد. )

 . 527 -509 :(43) :مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

أ(. مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز للتقويم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا  / 2020السبيعي، عبدهللا محمد. )

"19-Covid ."123-89(، 1)6 ،لوم التربويةمجلة الع . 
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م/ب(. واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف ألدوات التقويم اإللكتروني في املقررات االفتراضية عبر نظام  2020السبيعي، محمد ناصر. )

م )
 
 . 332-235 :(2)28 :مجلة العلوم التربوية( واتجاههم نحوها في ضوء جائحة "كورونا". Blackboardإدارة التعل

اإللكتروني من وجهة نظر مدرس ي اللغة العربية في بغداد.  2021الشمري، عامر عدنان. ) مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانية (، معوقات التدريس بالتعليم 

 . 107-87 :(2)60 :واالجتماعية

 :( 22):مجلة بحوث التربية النوعية  (. توظيف البحث العلمي في تطوير تعليم وتعلم الرياضيات في اململكة العربية السعودية.2011يد. )الشيخي، هاشم سع

118-168 . 

ِّ قائمٍة على التوليف بين أساليب التعلم النشط عبر الويب ومهارات التنظيم الذاتي 2011طلبة، عبدالعزيز. )
(. أثر تصميم استراتيجية للتعلم اإللكتروني 

 . ِّ
لي  أمُّ ا وتنمية مهارات التفكير التَّ م ذاتيًّ

َّ
ِّ املنظ

 . 316-248 :(2)75 :مجلة كلية التربيةللتعلم على كل ٍ من التحصيل واستراتيجيات التعلم اإللكتروني 

ْعدٍ  8(. 2020عبد السالم، منال. )           / https://garbnews.net/news/s:. مسترجع منتوصياٍت للمؤتمر الدولي لالختبارات اإللكترونية في ظل التعلم عن ب 

( عوض.  فرج  نحوه.  2020العزيزي،  واتجاهاتهم  اإللكتروني  التقويم  ملهارات  السعودية  بالجامعات  التدريس  هيئة  امتالك  درجة  النيل (.  وادي  مجلة 

 . 618- 555(، 2)27، للدراسات اإلنسانية واالجتماعية والتربوية

 . دار الزهراء. املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية (.2011العساف، صالح حمد. )

مجلة دراسات    (. اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة املنصورة نحو التقويم اإللكتروني ومعوقات تطبيقه.2016عطا هللا، محمد إبراهيم. )

 . 247-201(، 90، )تربوية ونفسية

( إبراهيم يوسف.  أثناء جائحة كورونا "2020عمر، عمر موس ى واليوسف،  امللك فيصل  اإللكتروني بجامعة  التقويم  مجلة ".  Covid 19(. واقع توظيف 

 . 181-151 :(1)6 :العلوم التربوية

( نيللي حسين.  امللك خالد.  2014العمروس ي،  التعليمية في جامعة  العملية  النفسية لدى قطبي  الضغوط  اإللكتروني في خفض  التقييم  مجلة (. فاعلية 

 . 197-125 :(152)40 :دراسات الخليج والجزيرة العربية 

( محمد.  خالد  محافظة2019العنزي،  في  املتوسطة  باملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  معلمي  استخدام  درجة  التقويم   (.  ألدوات  الباطن  حفر 

 . 79-59 :(19)3 :مجلة العلوم التربوية والنفسيةاإللكتروني. 

( وليد.  الطالبات  2018فرج هللا،  لدى  االختبار  قلق  وخفض  املعرفية  األعماق  تنمية  على  الجغرافيا  تدريس  في   ٍ
إلكتروني  أسئلٍة  بنك  استخدام  أثر  م(. 

 . 451-495 :(35) :العلوم التربوية مجلةمنخفضات التحصيل بقسم الجغرافيا. 

تحليل محتوى كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث املتوسط باململكة العربية السعودية في ضوء بعض مهارات م(.  2018الفقيهي، عويد والجليدي، حسن. )

 . رسالة ماجستير منشورة، جامعة الجوف، سكاكا.الحياة 

، ( في تدريس الفقه على تحصيل طالبات الصف األول الثانوي E-portfolioفاعلية استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني )م(. 2018املسعودي، خلود أحمد. )

 . 226- 193 :(205) :مجلة القراءة واملعرفة

 . 542-519 :(3)33 :العلوم التربويةمجلة (. تحديات تعليم اللغة العربية عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلميها. 2021املسند، نوال صالح. )

 . باريس: اليونسكو. وما بعدها 19-موجز سياستي: التعليم أثناء جائحة كوفيد(. 2020منظمة األمم املتحدة )اليونسكو(. )

- عن بعد خالل جائحة كوفيد   تقرير معرفة عاملية: السلوكيات الجيدة والدروس املستفادة في التعليم (.  2020منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(. )

 األردن: اليونيسف.  .19

 -https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus مسترجع من: (.19-فيروس كورونا املستجد )كوفيد (.2020منظمة الصحة العاملية )

وتداعياتها على أهداف التنمية املستدامة   COVID  -19جائحة كورونا كوفيد  (. 2020العلمية(. )املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )نشرية األلسكو  

 األردن: الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد.  .2030

 . 108-89 :(2)2 :مجلة العلوم التربوية والنفسية (. كتاب لغتي الخالدة للصف األول املتوسط دراسة تحليلية.2018النصار، صالح واملالكي، سلمى. )

ه الحديثة(. 2017هاشم، كمال الدين بن محمد والخليفة، حسن جعفر. ) هات  ه توجُّ ه مجاالت  ه أساليب   ، مكتبة الرشد. 7. ط التقويم  التربويُّ مفهوم 

( منال.  ناهد وفروح،  الفقه والدافعية 2019هنداوي،  ملادة  التحصيل  تنمية  اإللكتروني في  املشروعات والتقويم  استراتيجية  (. فاعلية برنامج قائم على 

 . 143-58(، 112) مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،للنجاز لدى الطالب الوافدين للدراسة باألزهر. 

 . الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.ي ملعايير مناهج التعليم العاماإلطار الوطن(. 2019هيئة تقويم التعليم والتدريب. )

 https://ndu.gov.sa/ar . مسترجع من: االقتصاد الرقمي(. 2020وحدة التحول الرقمي. )

( التعليم.  التربويةالدليل  (.  2017وزارة  وتطبيقاتها  والثانوية  املتوسطة  املرحلتين  في  النمو  لخصائص  للتوجيه ١. طاإلجرائي  العامة  اإلدارة  الرياض:   ،

 واإلرشاد. 

 https://www.moe.gov.sa/ar/mediacenter/MOEnews/Pages/MR  . مسترجع من:هـ1442أكثر من نصف مليار زائر خالل الفصل الدراس ي األول أ(. / 2020وزارة التعليم. )

https://garbnews.net/news/s%20/
https://ndu.gov.sa/ar
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 مسترجع من: بيان صحفي تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام واألهلي والفني في اململكة. ب(. /2020وزارة التعليم. )
https://twitter.com/moe_gov_sa/status/ ٨٢٧٢٣٩١٢٣٦٧٢١٦٢٣٧٧٣?s=٢١ 
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 :لخصامل

ة املتوقع تخرجهم في جامعة مؤتة. على عينة تكونت  مستوى قلق املستقبل املنهي وعالقته باملسؤولية االجتماعية لدى الطلبعن  كشفلا  لبحث ا  هدف

ي، والثاني لقياس  وطالبة من الطلبة املتوقع تخرجهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياسين األول لقياس قلق املستقبل املنه اطالب  ( 150من )

املجتمعي ماملسؤولية  بعدة  الباحث  إعداد  صدقهما    ن  من  التأكد  تم  و أن  قلق  وثباتهما،  ملقياس  الحسابية  املتوسطات  أن  الدراسة  نتائج  أشارت 

املسؤ  ملقياس  الحسابية  املتوسطات  وأن  متوسط  بمستوى  كان  املنهي  متوسطاملستقبل  بمستوى  جاء  املجتمعية  كولية  ا ،  أظهرت  وجود  ما  لنتائج 

ارتباطية طردية ضعيفة جد   املسؤولية    ا عالقة  املنهي ومقياس  املستقبل  ا على مقياس املجتمعيبين مقياس قلق  ة، وعدم وجود فروق دالة إحصائي 

والكلية، وف  الجنس  ملتغير  املنهي واملسؤولية االجتماعية يعزى  املستقبل  إلى مجموعة منقلق  الدراسة  النتائج أوصت  أهمها  ي ضوء هذه   : التوصيات 

بفرص وتعريفهم  وإرشادهم  تخرجهم  قبل  الخريجين  الطلبة  لتوجيه  البرامج  وضع  قلق    ضرورة  لحاالت  تعرضهم  لتقليل  وذلك  وإمكاناتهم،  العمل 

الد املجتمع، من خالل عقد  وتجاه  أسرهم  تجاه  االجتماعية  بتحديد مسؤولياتهم  الخريجين  الطلبة  توعية  املنهي. وضرورة  التدريبية املستقبل  ورات 

  واملحاضرات. 

 جامعة مؤتة. ؛طلبة املتوقع تخرجهم ال ؛املسؤولية املجتمعية ؛قلق املستقبل املنهيالكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
The study aimed to reveal the level of professional future anxiety and its relationship to social responsibility 
among students expected to graduate from Mutah University. On a sample of (150) male and female students 
expected to graduate, and to achieve the objectives of the study, two scales were developed, the first to measure 
future professional anxiety and the second to measure social responsibility, after their validity and reliability 
were confirmed. The results of the study indicated that the arithmetic averages of the professional future 
anxiety scale were at an average level and that the arithmetic averages of the social responsibility scale came at 
an average level. The results also showed a very weak direct correlation between the total score of the 
professional future anxiety scale and the social responsibility scale, and there were no statistically significant 
differences on the scale of professional future anxiety and social responsibility due to the variable of gender and 
college. In light of these results, the study concluded a set of recommendations, the most important of which 
are: The necessity of developing programs to guide graduate students before their graduation, guide them and 
introduce them to job opportunities and their potential in order to reduce their exposure to cases of future 
professional anxiety. And the necessity of educating graduate students to define their social responsibilities 
towards their families and society through holding training courses and lectures. 

Keywords: Career future anxiety; Social responsibility; students expected to graduate; Mutah University. 
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 املقدمة  .1

م الجامعي  الشباب  موضوع  يأصبح  التي  األساسية  املوضوعات  املجتمعن  لتطوير  باملجتمع  األساس ي  العنصر  باعتبارهم  النفس  علماء  بها   هتم 

في مختلف   وتقدمه، حيث يواجه األفراد من الطلبة املتوقع تخرجهم في جامعة مؤتة العديد من املتغيرات والتفاعالت املصحوبة بالكثير من التعقيدات

إحدى الشرائح  فإن طلبة الجامعات من ، ة مظاهر الحياة وما رافقها من مشكالت نفسية وسلوكية نتيجة لضغوط هذه الحياة املجاالت التي أثرت في كاف 

ليح تهيؤهم  التي  والعقلية  الجسمية  والقدرات  النضج  تمثل  التي  الشابة  القوية  الفئة  فهم  املجتمعات،  مجتمع من  أي  في  الهامة  على االجتماعية  ملوا 

 . (Al-Qarala,2019)ل تمعهم في املستقبعاتقهم بناء مج

الجامعات، الذين تتجاوز أعمارهم   ا، فئة حساسة لكل ما يواجهها بحيث تصل لديهم مظاهر  اثنين وعشرين عام    وتعد فئة الطلبة الخريجين في 

الفترة، ويالحظ علىألى  إ النمو   أكبر في هذه  الذاتية بشكل  سلوكهم مظاهر نمائية تنم عن عدم االستقرار   على مستوياتها، وتتضح قدراتهم وإمكاناتهم 

القلق حيال املستقبل املجهول وغير املحدد، حيث تتزايد مظاهر هذا القلق لديهم حيال تطور ة، واإلحساس باالنفعالي، تتمثل في التوتر والشعور بالغرب

كي يواكب هذا الكم الهائل من التغيرات السريعة ويتكيف معها، األمر  الحياة بكل مجاالتها، مما يلقي على كاهل الخريج مسؤولية ثقيلة، عليه أن يتحملها

أحيان   يشعره  ا الذي  وعدم  بالضعف   ا 
 

فضال املسايرة  على  من  لقدرة  لكثير  بطالة  من  يساعده  وما  لها،  يتعرض  التي  الضغوط  عن  الناتج  القلق  عن   

 (.  Al-Safasfa.2017, 27) الخريجين وفي تخصصات كثيرة، كل ذلك يجعله أسير القلق نحو املستقبل

بالقل والشعور  االجتماعية  املسؤولية  الى فقدان  املنهي  املستقبل  قلق  يؤدي  وما  وقد  الحياة،  في مختلف مجاالت  الكبير  التطور  ظل  في  والعزلة  ق 

 لبية عائدة على الفرد واملجتمع. يصاحبه من أثار س

ال التزام  عن  تعبير  هي  االجتماعية  املسؤولية  تعتبر  أعحيث  التي  القيم  من  وقيمة  فيه  يعيش  الذي  مجتمعه  تجاه  لاللتزام فرد  قوية  دفعه  طت 

الفرد، وتد التي ياالجتماعي لدى  الواجبات  الثاني  املجتمع، والجانب  التي يجب توفيرها ألفراد  الحقوق  األول هو  الجانبين  القيمة حول  أن ور هذه  نبغي 

 ,Ayush & Al-Zanounول أفراد املجتمع على حقوقهم وقيامهم بواجباتهم )م وهناك تكامل بين حصنفسهم وأسرهم ومجتمعهأ يقوم بها األفراد اتجاه  

12, 2008 .) 

ؤسسات االجتماعية املسؤولة عن املة مؤكدة وهي مهمة تقع على عاتق  ضرور   أفراد املجتمعفي نفوس    جتماعيةنمية الشعور باملسؤولية اال ما أن تك

عية وما تحاول أن  ا في تنمية املسؤولية االجتماعية لدى أبنائها وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماا مهم  األسرة فلها دور  تربية األفراد وتنشئتهم ومنها  

ا ألن طلبة الجامعات في مرحلة  تكسبهم إياه من قيم ومعايير وسلوكيات من شأنها أن تنمي لديهم املسؤولية املجتمعية في مختلف املراحل العمرية ونظر  

 (.Rashwan,2012, 40ا يمتلكونه من نشاط وقوة من شأنها أن تسهم في رفعة ورقي املجتمع )ها دوها وأهميتها في املجتمع ملل

ا للصحة النفسية، أن  ا إياها مؤشر  ( معتبر  ,1986Glaserويمكن القول أن املسؤولية االجتماعية من بعدها النفس ي واالجتماعي كما تناولها غالسر)

الصحة  رب نفسي  الشخص املضط التكيف، وبالتالي فإن مستوى  املسؤولية االجتماعية، وتدني في مستوى  يعاني من تدني في مستوى  النفسية يكون ا 

 (. Al-Momani,2013, 11لى االنتحار)إ ا في عالقاته االجتماعية، وقد يمهد ذلك الطريق األقرب ا، مما يسبب له عزلة عن محيطه، وتوتر  متدني  

قلق، وذلك عن  ملهمة للدماغ، حيث يعمل على تجنيد كل طاقات الفرد الجسمية والعقلية، ملواجهة املواقف املثيرة للحد الوظائف ا ويعد القلق أ 

ا شكل حافز  طريق رفع درجة التنبيه الذهني والعصبي، وتنبيه إفراز الغدد لهرموناتها. لذلك فالقلق الطبيعي ضمن مستوى مقبول، يساعد في التكيف، وي

إضعاف قدرته ومهارته في التكيف ا أمام الفرد في إشباع حاجاته، وإعاقة نموه و ما إذا ما تعدى حده الطبيعي فإنه يصبح عائق  أ كالت الحياتية، املش لحل

ل والجسدية  النفسية  الطاقة  استنفاذ  في  فاعلة  أداة  يصبح  حيث  حياتية،  أهداف  بناء  في  مهارته  ومن  الذاتية،  كفاءته  من  ويقلل  )الحسن   -Alلفرد 

Safasfa & Arabiyat,2014, 23  .) 

( إليه مافتي وهوملان  أشارت  ا   ,Maftie & Holman)  2021وهذا ما  الطالب  الوظيفي أن  التوجيه  في  لذين لديهم قلق مستقبل منهي لديهم نقص 

الفرد الذي يعاني من قلق    ، كما يتصف ظيفيالتطوير الو طوال دراستهم الجامعية وهذا النقص يرجع الى نقص في املعلومات حول املهن وحول عملية  

ال   بأنه  بال املستقبل  لالصطدام  يؤدي  بأحد، مما  اليثق  يخلق  ما  والكبت خرين، وهذا  اإلزاحة  ذاتية مثل:  آليات دفاعية  يستخدم  كما  خالفات معهم، 

( السلبية  الحاالت  من  التقليل  اجل  من  هنا   (.Al-Qarala,2019,28واإلسقاط  البحثومن  باملسؤولية   الحالي  يتناول  وعالقته  املنهي  املستقبل  قلق 

 لبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم.  االجتماعية لدى ط

 اأسئلتهو  دراسةمشكلة ال .1.1

الطلبة املتوقع تخرجهم من الجامعات بحيث يرتفع مستوى قلقهم حول املستقبل، وخوفهم من عدم تحصيل ما يناسبهم من فرص   يتزايد عدد 

   العمل املتاحة
 
ملا قد ا من مواجهة البطالة، مما يشعرهم بعدم األمن وعدم قدرتهم من تحقيق طموحاتهم التي ال طا في السوق ويسيطر القلق عليهم خوف

ف على املنهي والتعر  وعلى الوعيعلى املسؤولية االجتماعية لديهم،  لك ذوينعكس سعوا من أجلها، مما يؤدي ذلك الى تضاعف القلق وازدياد التوتر لديهم، 

العم يخفف من فرص  أن  وتطورها، ممكن  املختلفة  املهنية  التخصصات  ترتب عليه تعدد  الذي  الرقمي  العصر  في  املتاحة ضرورة  السلبية    ل  املشاعر 

 .الناتجة عن قلق املستقبل املنهي لدى الطلبة املتوقع تخرجهم من جامعة مؤتة
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دراسا الرغم من وجود  توعلى  الدر ت عديدة  ملتغيرات  دراسة  اسة  طرقت  الباحث  (Hamad,2016)مثل  أن  طالعها على إ في حدود    ا جديلم    انإال 

 البحث الحالي هتم  يتوقع تخرجهم من جامعة مؤتة. لذا  باملسؤولية االجتماعية لدى عينة من الطلبة امل  دراسات جمعت بين قلق املستقبل املنهي وعالقته

النهي عند ط املستقبل  بين قلق  العالقة  باملسؤولية االجتماعية وبنابالتعرف على  الدراسة تحاول اإلجابة إا فء عليه وتحديد  لبة جامعة مؤتة وعالقته  ن 

 عن التساؤالت التالية:  

 ؟ طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم  ا مستوى قلق املستقبل املنهي لدى م •

 ؟ طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم  ما مستوى املسؤولية االجتماعية لدى  •

توجد عال • ارتباطيةهل  )  قة  داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  جامعة (  α≤ 0.05ذات  طلبة  لدى  االجتماعية  املسؤولية  املنهي  املستقبل  قلق   بين 

 مؤتة املتوقع تخرجهم؟  

ات: الجنس، لعالقة بين قلق املستقبل املنهي واملسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم باختالف متغير هناك فروق بين ا هل   •

 والكلية؟ 

 ةسدراأهداف ال .2.1

 إلى ما يأتي: سةدرا ال ه هدف هذت

الحاليةالدرا   هدف • امل  سة  املستقبل  قلق  مستوى  معرفة  كما  إلى  تخرجهم،  املتوقع  الطلبة  لدى  االجتماعية  واملسؤولية  الدراسة  نهي  إلى هدفت 

مسؤو   استقصاء وبين  املنهي  املستقبل  قلق  بين  االرتباطية  مؤتة،  العالقة  جامعة  في  الخريجين  الطلبة  لدى  االجتماعية  العالقة  لياتهم  واختالف 

   .قلق املستقبل املنهيالكلية، والتفاعل بينهما على مستوى باختالف قلق املستقبل املنهي ترجع إلى متغيري: الجنس، و 

 سةدراالأهمية  .3.1

املتوقع تخرجهم في جامعة مؤتة، ويمكن إيجاز  طبقت عليه. واملتمثلة في الطلبة    من األهمية البالغة للمجتمع الذي   ةالحالي  دراسةال تتمثل أهمية  

 أهمية الدراسة فيما يلي: 

   :األهمية النظرية

أهم املنهي    ةالحالي  دراسةالية  ترجع  املستقبل  قلق  بين  العالقة  طبيعة  على  الوقوف  محاولة  وهو  املهمة  البحثية  املوضوعات  ألحد  لتناولها 

ا لبعض املتغيرات مما يسهم من  جتماعية لدى عينة من الطلبة املتوقع تخرجهم بجامعة مؤتة، والتعرف على الفروق بين أفراد العينة وفق  واملسؤولية اال 

 ي.  معحية النظرية في إثراء البحوث والدراسات في هذا الجانب، وإلقاء الضوء على هذا املوضوع الذي يشغل اهتمام شريحة عريضة من الشباب الجاالنا

 : األهمية التطبيقية

دية والتربوية واملهنية للتخفيف  من خالل ما قد تسفر عنه من نتائج يمكن أن يستفاد منها في تصميم البرامج اإلرشا  ةالحالي  دراسةالتتضح أهمية  

الجامعي، ومنحه الشباب  املسؤولية االجتماعية لدى  البرامج اإلرشادية لتحسين  املنهي وكذلك  املستقبل  والتفاؤل في تحقيق من قلق  األمل  املزيد من  م 

 مستقبل أفضل.  

  دراسةالمصطلحات  .4.1

 املصطلحات التية:  دراسةلا  تتضمن

 :قبل املنهيقلق املست •

الوظيفي وخاصة   األداء  املنهي وأثناء  القرار  اتخاذ  أثناء مراحل مختلفة من عملية  أو  الفرد قبل  بها  التي يمر  السلبية  املشاعر  ب  بين طال مجموعة 

العرقية والثقافية ) النظر عن خلفياتهم  الدراسة إجرائي  ويعرف    .(Shing, Lee, 2019, 110الجامعات بغض  الطلبة عينة  التي يحصل عليها  بالدرجة  ا 

 ي املستخدم في الدراسة الحالية. على مقياس قلق املستقبل املنه

 : املسؤولية االجتماعية •

خاص نحو الجماعة وقيمها حيث    اتيذمكين  تينتمي إليها وهي  ؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي  هي املسؤولية الفردية عن الجماعة وهي مس

 
 

الفرد مسؤوال ذأن  أي  اتي    الجماعة  أماما عن  تدريجي    أنه مسؤول  وتنمو  للجماعة  واملشاركة  والفهم  االهتمام  وتعبر عن درجة  التربية ذاته  ا عن طريق 

( االجتماعية  إجرائي  (.  Othman,2010, 173والتنشئة  وا وتعرف  واملهام  األفعال  كل  هي  بأنها  تخرجهم ا  املتوقع  الطلبة  يؤديها  أن  يجب  التي  لواجبات 

التي   بالدرجة  والتي تقاس  الحياة،  أدائها في  األخالقية والقدرة على  أو  الجماعية  أو  الشخصية  املسؤولية  أكانت هذه  يحصل عليها بجامعة مؤتة، سواء 

 من خالل إجابتهم على بنود مقياس املسؤولية االجتماعية. أفراد العينة 
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 : لبة الخريجون من الجامعاتالط •

الذين   مؤتة  جامعة  الثانأ طلبة  الدراس ي  الفصل  على  تخرجهم  واملتوقع  التخرج،  فصل  وفي  التخرج  متطلبات  الدراس ي نهوا  العام  من  ي 

 م . 2021/2022

  دراسةالحدود  .5.1

 ات األتية:  حددبامل ةسدرا ال ه تحدد هذت

 على عينة من الطلبة املتوقع تخرجهم لدرجة البكالوريوس في جامعة مؤتة.   حثا البالحدود البشرية: اقتصر هذ  •

 في جامعة مؤتة في محافظة الكرك في اململكة األردنية الهاشمية.  البحث الحالي كانية: أجري الحدود امل •

 (. 2021/2022الدراس ي الصيفي من العام الدراس ي )الفصل خالل  البحث الحاليالحدود الزمانية: تم تطبيق  •

ملصممة ا على استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس قلق املستقبل املنهي واملسؤولية االجتماعية و   البحث  الحدود املوضوعية: اقتصر •

 ألغراضها.

 والدراسات السابقة  اإلطار النظري  .2

 طار النظري اإل  . 1.2

 نهي تقبل املقلق املس .1.1.2

لقصوى ان والخوف من املستقبل وفي حالة قلق املستقبل ا قلق املستقبل بأنه حالة من التوجس والخوف وعدم االطمئن  (Hamad,2016)رف  ع

أ  ا  حاد  ا  تهديد  يكون  قد  هلع  فإنه  حو  كارثي  ش يء  ثمة  أ ا من  ويشير  للشخص،  يحدث  ان  يمكن  أ يض  قيقي  يعد  املستقبل  قلق  أن  إلى  املصطا  لحات  حد 

لها بعد مستقبلالح املعروفة  القلق  انواع  ان كل  العلمي، كما  البحث  القلديثة على بساط  انظمة  املستقبل احد  التي بدأت تطفو على ي، ويمثل قلق  ق 

ستيعاب تغيراته  ا بسبب املطالب املتعددة ال ا خطير  ن العنصر الحالي يخلق توتر  طلح "صدمة املستقبل" على اعتبار أ طلق )توفلر( مصالسطح منذ أن أ 

 والطمأنينة وهذه الصورة واضحة جدا في عصرنا هذا.  منفاض مستوى الشعور باأل والسيطرة عليها ويتخذ قلق املستقبل صورة انخ

 ما يأتي:  ( Al-Safasfa, 2017)ب قلق املستقبل املنهي كما ورد في سباومن أ 

 االنتشار الواضح للبطالة وقلة فرص العمل داخل املؤسسات.  •

 تشار الواضح للمحسوبية في كل القطاعات العمومية منها والخاصة. ناال  •

 ملتخرجين من الجامعات واالكتظاظ املوجود في عدد من التخصصات دون غيرها.  تزايد عدد الطلبة ا  •

 عدم وجود تخطيط وتنسيق واضح يسن ما تكونه الجامعات واحتياجات سوق العمل الفعلية.   •

 ادية لتكوين اسرة واالنفاق عليها.  ي تنتظر الشباب والحاجة املحجم الضغوط واملسؤوليات الت •

لى إ ن الوضع االقتصادي لألسرة قد تؤدي  أ خرى مركبة وهنا قد يتضح لنا  أ لى  إ وكثرة متطلباتها وتحولها من حياة بسيطة  ارتفاع مستوى املعيشة   •

 ملستقبل لدى الشباب.ارتفاع القلق بشأن ا 

التي    ثار السلبيةأهم ال  بشأن مستقبله املنهي، ومنسباب املوجودة في املجتمع التي قد تجعل الفرد يقلق  أهم األ   وتعد األسباب السابق ذكرها من

 وهي: .(Mahmud, Md Shahed et al,2021)كره ذتترتب على قلق املستقبل املنهي لدى األفراد ما 

ه الشخص لخبراته من رى املشاعر والفعال يفوق كل التصورات، فيما يتوقعالتوقع واالنتظار السلبي ملا قد يحدث، للتوقع واالشتياق تأثير ومج •

اجلة هو الذي يحدد معنى هذآ نتائج عاجلة أو    بصري 
 

، فالشخص القلق تتراءى له صور الكارثة كلما شرع في  ه الخبرات وقد تتخذ التوقعات شكال

 ا.  ا وبليد  موقف جديد والتوقعات السيئة فاتر  

اإل • تماسنسيفقد  املعان  لإلكه  عرضه  ويصبح  واسنوي  والبدني  العقلي  أن  تناد  نهيار  يستطيع  ال  اإلنسان  أن  إلى  إ ا  تطلعه    اليحيا  لى إ بواسطة 

 املستقبل. 

 حد واستخدام آليات الدفاع وصالبة الرأي والتعنت.  الثقة في أ  الهروب من املاض ي والتشاؤم وعدم •

 .  ل لدى الفردمان املستقبخدام العالقات االجتماعية لضمان أ است •

 خرين وذلك لتعويض نقص هذه الكفاءة. ال  كراه في التعامل معشك في الكفاءة الشخصية واستخدام أساليب اإلجبار واإلال •

يستطيع • الفرد فال  نفسية  وإ   تدمير  ذاته  يحقق  وينعكس أن  األ   نما يضطرب  اضطرابات متعددة  في صورة  الثقة  ذلك  واختالل  والخرافات  شكال 

 .بالنفس
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 املسؤولية االجتماعية   .2.1.2

ملإ  املتتبع  ين  املفهوم  هذا  أن  يلحظ  االجتماعية  املسؤولية  أ وضوع  يوم  كتسب  متزايدة  مههمية  تغيرات  يلمس  لتطوره  فالراصد  يوم،  بعد  مة  ا 

بمفهومها العام املحافظة على بقاء    فمن الناحية االجتماعية تعني املسؤولية االجتماعيةوإضافات نوعية، أدت بشكل عام إلى إثراء املفهوم عبر الزمن،  

واستمر  توازنها  الجماعة  على  واملحافظة  وتماسكها،  التيارها  واملعايير  االجتماعية  بالعادات  احتفاظها  خالل  من  إال  ذلك  يتحقق  وال  تحدد    الداخلي، 

األ   سلوكها وقيمها ومعتقداتها، اال والتزام  املسؤولية  امليثاق دليل على وجود ونمو  بهذا  إجتماعية لديهم،  فراد  التطرق  الجزء سيتم  لى عدد من وفي هذا 

 يمكن توضيحها في النقاط التالية:   املحددات املرتبطة باملفهوم، والتي

في النقاط    (Al-Momani,2013, 11)لك املستويات كما وردت في  لى عدد من املستويات، حيث تتمثل تاملسؤولية االجتماعية لدى الفرد إ نقسم  ت 

 التالية: 

ضافة إلى  وم وهي الحاجات الفطرية، هذا باإل ون  ؤولية الفرد تجاه نفسه: وهذه املسؤولية تتمثل في إشباع حاجاته االساسية من مأكل ومشربسم •

 ذى من صيانة الفرد لنفسه وسمعته وجوارحه والحفاظ عليها وتحمل املسؤولية نحوها.  صيانة النفس عن األ 

 قارب. سؤولية في مسؤولية الفرد نحو األب، واألم، واألخوة، والزوجة، واألطفال، وبقية األذه املمسؤولية الفرد تجاه اسرته: وتتمثل ه •

األ  • الفرد تجاه  النصح واأل صدقاء والزمالمسؤولية  بأيديهم ومساندتهم في حل مشاكلهم، والحرص على كل ما يقوي ء: وذلك من خالل تقديم  خذ 

 العالقات فيما بينهم. 

 اخل والخارج.  الوطن في الد ذود عنه والدفاع والتضحية من اجله، واملحافظة على سمعةوطنه: وتتمثل في المسؤولية الفرد نحو  •

 تي: تتجلى في ال (Othman,2010, 173)كرها ذكما للمسؤولية االجتماعية عدد من الخصائص و 

ي ال يجبر يد، والذي يتفق مع قيم الجماعة وأهدافها، أ الذي ير  ن يشعر االنسان بالحرية، وبالتالي يختار الفعلأنها تتطلب الحرية: بمعنى ضرورة أ  •

 ه. على ممارسة سلوك ال يريد

 و سلطة داخلية منبعها الفرد نفسه.  ال الفرد سواء كانت سلطه إدارية أو سلطة قانونية أو إلهية أ فعة التي تراقب أي السلطأ نها تتطلب املراقبة: إ  •

بمعإ  • العقلية:  القوى  سالمة  تتطلب  املنها  القوة  مالمسة  ضرورة  لها  يشترط  ألفعانى  مدرك  غير  فاملجنون  والتصرفات،  لألفعال  وبهذا  دركة  له. 

 فراد ومستويات االدراك لديهم. عمار األ أ ختالف بايختلف درجات املسؤولية 

وردت في دراسة  ، وهي كما  ة ويتكامل معهخر ويدعمه بقو تتكون املسؤولية االجتماعية من ثالثة عناصر بينها ترابط وتساند؛ إذ ينمي كل منها ال و 

(Salah,2021:كما يلي ) 

ا  • بين  االهتمام: والذي يتضمن  الفرد على سالمتها وتماسكها واستمرارها وتحقيق  أ الرتباط  العاطفي، ومن صوره حرص  الجانب  الجماعة من  فراد 

 هدافها.  أ 

واملؤثرة   • النفسية  والقوى  للجماعة  الفرد  فهم  يتضمن  والذي  و الفهم:  أعضائها،  ألهدافها،  يض  أ في  خدمة  تتخذه  الذي  السلوك  لدوافع  فهمه  ا 

 له يعي ويتبنى مواقفها. واالستيعاب التي تجع

  رضية االساسية لحياة اجتماعية مشرقة ومستقرة، تظهر بعض من صورها في قدرة الفرد على القيام بواجباته وتحملاملشاركة: ويقصد بها هنا األ  •

 رادة ثابتة. مسؤوليته بضمير حي وإ 

 الدراسات السابقة .2.2

  قدم لى األإ   حدث ، وسوف يتم عرض هذه الدراسات بتسلسل زمني من األ حث الحاليالببمشكلة    ةمن الدراسات السابقة ذات العالق  جري العديدأ 

 كالتالي: 

خال  ( (Chowdhury,2022أجرت   • الجامعات  بين طالب  والتوتر  االكتئاب  انتشار  مدى  ملعرفة  هدفت  جائحة  دراسة  يتعلق    COVID-19ل  فيما 

الدراسة من )بوظائفهم املستقبلية وتحديد ا  ( طالب تم جمع البيانات من خالل استطالع  516لعوامل املرتبطة باالكتئاب والتوتر، تكونت عينة 

(  PSS-10املتصور )  ياس اإلجهاد( وأسئلة مقPHQ-9عبر اإلنترنت. وتم إنشاء استبيان إلكتروني مع استبيان اجتماعي وديموغرافي وصحة املريض )

ت  Googleباستخدام نماذج   املشمولة في    WhatsAppو    Facebookوزيعه عبر  وتم  الجامعات  اختيار  الوسائط االجتماعية األخرى. تم  ومنصات 

ا  االرتباط، توصلت  الوصفي، واستخراج عوامل  إجراء اإلحصاء  أقسام في بنغالديش. تم  ثمانية  الطلبة  العينة بشكل عشوائي من  أن  إلى  لدراسة 

إلى متوسط، وأن إجهاد من منخفض  يتلقون   لديهم  الذين ال  الطالبات وأولئك  بين  الطالب، وخاصة  بين  متزايد لالكتئاب والتوتر  انتشار  هناك 

العقلية الصحة  برامج  توفير  للجامعات  يمكن  بأنه  الدراسة  وأوصت  املهرة.  غير  أو  مؤسساتهم  من  بالوظيفة  متعلقة  لتوفير   تسهيالت  والسعي 

ال التدريب  للمشاركة في  التحدي مساحة كافية للطالب  ا ملواجهة  العمل مع  التعليمية  الحكومة واملؤسسات  إلى ذلك، يجب على  داخلي. باإلضافة 

 تزايد فيما يخص توفير فرص العمل. امل
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، کما  معيعية وقلق املستقبل املنهي لدى الشباب الجالتحديد العالقة بين بين املسئولية االجتمادراسة هدفت    (,2021Salahكما أجرت صالح ) •

تصميم  إلى  قلق   هدفت  والتخفيف من حدة  االجتماعية  املسئولية  لتنمية  الفردية  الحاالت  يعمل مع  الذي  االجتماعي  األخصائي  لدور  مؤشرات 

الجامعي للشباب  املنهي  )املستقبل  تكونت من  بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار  تم  طالب  270،  الداب  ن  م  ا(  وکلية  االجتماعية  الخدمة  کلية  طالب 

حلوان وأظهر جامعة  املس،  بين  إحصائية  داللة  ذات  توجد عالقة عكسية  بأنه  الدراسة  نتائج  بأبعاده ؤ ت  املنهي  املستقبل  وقلق  االجتماعية  ولية 

املستقبل في  السلبي  )التفکير  وهي  الجامعي  الشباب  لدى  وأفاق  -املختلفة  الدراسة  في  مهنة  -التخصص  التفکير  الحصول على  تحقيق   -إمكانية 

و  األسري  معنوية  االجتماعياالستقرار  مستوي  عند  وذلك  أيض  0.01(،  وتوصلت  درجات  ،  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بأنه  ا 

، کما ال توجد فروق 0.05وية  عنم    مستوى داللةالذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقياس املسئولية االجتماعية للشباب الجامعي وذلك عند  

، وال توجد فروق ذات رجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقياس قلق املستقبل املنهي للشباب الجامعيذات داللة إحصائية بين متوسط د

،  للشباب الجامعيولية االجتماعية  ؤ داللة إحصائية بين متوسط درجات التخصص النظري ومتوسط درجات التخصص العملي على مقياس املس 

درجات التخصص النظري ومتوسط درجات التخصص العملي على مقياس قلق املستقبل املنهي   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

على   تعمل  التي  واملعسكرات  والدورات  الندوات  خالل  من  الجامعة  قبل  من  والتطوير  التحديث  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الجامعي،  للشباب 

وصت بضرورة تقديم برامج توعوية تهدف لتخفيف من حدة القلق املستقبل املنهي وعية الطالبية ألهمية املسؤولية املجتمعية وتنميتها، كما أ الت

 لدى الطلبة. 

ى  قد أثر عل "COVID-19 حيث كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد ما إذا كان "الخوف من  (.(Mahmud, Md Shahed et al,2021دراسة   •

   أي تأثير غير مباشر على العالقة بين " الخوف من  COVID-19 ل وما إذا كان لالكتئاب من لوظيفي للقوى العاملة في املستقبل في املقام األو القلق ا 

COVID-19 ''  بـ "الخوف منوطالبة، وتم عمل ثالثة مقاييس مختلفة تتعلق   ا ( طالب  232تكونت عينة الدراسة من )  .والقلق الوظيفي في املستقبل 

COVID-19"   التجريبية للدراسة  ،  وير استبيان منظم لجمع بيانات املسح لهذه الدراسةواالكتئاب والقلق الوظيفي، كما تم تط تكشف النتيجة 

انتشار بسبب  املستجد  أنه  كورونا  فيروس  من  الوظيفي  ،الخوف  مستقبلهم  بشأن  قلقة  أصبحت  الطلبة  عن  .فإن  الناجم  لالكتئاب  أن   كما 

COVID-19  ب العالقة  كبير غير مباشر على  تأثير  له  الخوف منيعمل كوسيط،   " إلى  '' COVID-19 ين  يؤدي  املستقبل، مما  في  الوظيفي  والقلق 

ا لتفش ي " الخوف من .وساطة كاملة ا COVID-19 "هذا يعني أنه نظر  ا سلبي   ، أصبح الناس مكتئبين وقلقين بشأن مستقبلهم املنهي مما يخلق تأثير 

 .طويل املدى على علم النفس البشري 

•  ( التحصيل   التعرف على عالقةهدفت  والتي    ( ,2021Jaberدراسة  األكاديمية ومستوى  الذات  العقلية وفاعلية  اليقظة  بكل من  املنهي  املستقبل 

رقة الرابعة علمي بالبرامج النوعية ب الفمن طال   ا( طالب  311الدراس ي لدى طالب البرامج النوعية والعادية بكلية التربية، تكونت عينة الدراسة من )

)بيول تخصص  )والعادية  إلى  مقسمين  ورياضيات(  كيمياء،  )127وجي،  و  النوعية،  بالبرامج  طالب  طالب  184(  استخدام   ا (  وتم  العادي،  بالبرامج 

ج الدراسة أن طالب البرامج العادية يعانون  مقياس القلق املنهي، ومقياس اليقظة العقلية، ومقياس فاعلية الذات كأدوات للدراسة، وأشارت نتائ

امل املستقبل  قلق  اليقظة  من  في  العادية  البرامج  على طالب  يتفوقون  النوعية  البرامج  طلبة  أن  كما  النوعية،  البرامج  طالب  من  أكثر  بأبعاده  نهي 

ة بضرورة تصميم برامج إرشادية تساعد على خفض  الذهنية، كما توجد عالقة سالبة بين قلق املستقبل املنهي واليقظة الذهنية، وأوصت الدراس

 نهي، والعمل على إعادة التكليف لطالب كلية التربية لتحسين االتجاه نحو مهنة التدريس وخفض قلق املستقبل املنهي.قلق املستقبل امل

ين توجهاتهم الهدفية، ؤتة، وبي جامعة ملخريجين فا دراسة هدفت الستقصاء العالقة بين قلق املستقبل لدى الطلبة    ( Al-Safasfa,2017)  ى وأجر  •

الثان الدراس ي  الفصل  في  تخرجهم  املتوقع  للطلبة  والكلية  الجنس،  باختالف  تختلف  العالقة  كانت هذه  إذا  وما  املدركة،  الذاتية  ي من  وكفاءاتهم 

( طالبة،  282، و )اطالب   (128تخرجهم، منهم ) وطالبة من الطلبة املتوقع ا( طالب  410كونت عينة الدراسة من )(، وقد ت2014/2015العام الدراس ي)

املدركة(،  وتم استخدام ثالث مقاييس ) الذاتية  الكفاءة  الهدفية، ومقياس  التوجهات  املستقبل، مقياس  أن وقد  مقياس قلق  إلى  النتائج  أشارت 

الخريجين كان مرتفع   الطلبة  املستقبل لدى  املستقبل وبين  مستوى قلق  بين قلق  العالقة  وأن  الهدفيا،  املدركة لم  التوجهات  الذاتية  ة والكفاءة 

تختلف باختالف جنس الطالب، ولكنها اختلفت باختالف الكلية التي يدرس فيها الطالب املتوقع تخرجه، وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط 

بضرورة تدريب الخريجين    لتخرج، كما أوصتلتوعية الطلبة الخريجين في الجامعة وتوجيههم من قبل عمادة شؤون الطلبة، لتهيئتهم إلى ما بعد ا 

 على مواقف تساعدهم في رفع مستوى الكفاءة الذاتية املدركة، حتى ال تتأثر بمستوى قلق املستقبل. 

• ( أجرى  عالقة    ( Hamad,2016وقد  معرفة  بهدف  الجنس دراسة  متغيري  ضوء  في  األكاديمي  التخصص  من  الطالب  بموقف  املستقبلي  القلق 

من  الع  كونتت  ،والتخصص )  380ينة  نجران  جامعة  في  وطالبة  اإلنسانية  طا  200طالب  العلوم  في  العلمية(180ولب  التخصصات  في  ا  ، طالب 

ا   22إلى    18وتراوحت أعمارهم بين   املستقبل .عام  القلق والتخصص في  ارتباط سلبية بين القلق ، أ تم تطبيق مقياس ي  ظهرت النتائج وجود عالقة 

والتخصص، اإلنسانيوتوج املستقبلي  التخصصات  لطلبة  املستقبلي  القلق  في  فروق  الذكور د  لصالح  الجنسين  بين  واختالفات  أسفرت   .ة،  كما 

 .الدراسة عن وجود فروق في االتجاه نحو التخصص لصالح طلبة التخصصات العلمية التي ليس لها فروق بسبب الجنس
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الدراسات بأنها تناولت متغير  الدراسة وأبعادهاويتم االستخالص من استعراض هذه  الحالية،    ي  حيث أشارت الدراسات وبعض محاور الدراسة 

إال إن تلـك الدراسات لم تتطرق إلى العالقة املباشرة بين قلق املستقبل  قة سالبة في بعض الدراسات بين قلق املستقبل وبعض املتغيرات،  إلى وجود عال

ولكنه تميز  قة بأنه تناول مفهوم قلق املستقبل املنهي بين طالب الجامعات،  مع الدراسات الساب   تشابه البحث الحاليوقد    املنهي واملسؤولية االجتماعية،

الخريجون من   حاول   بأنه الطلبة  وهم  الشباب  فئات  من  فئة مهم  لدى  االجتماعية  واملسؤولية  املنهي  املستقبل  قلق  بين متغيري  العالقة  الكشف عن 

 . الجامعات

 إجراءاتها و  لدراسةمنهجية ا .3

 منهج الدراسة .1.3

نوع الدراسة التي تهدف للكشف عن العالقة بين متغيري الدراسة من حيث اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي لتحقيق أهدافها ومالئمته ل

 االرتباط وقوته. 

 مجتمع الدراسة .2.3

العام   مقاعد الدراسة في كل كلياتهم وتخصصاتهم خالل  تكون مجتمع الدراسة من الطلبة املتوقع تخرجهم من جامعة مؤتة الذين يدرسون وعلى

 : حسب الجدول التاليوهم موزعين ، ا وطالبةالب  ( ط1984) ( البالغ عددهم 2022/2021)

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري )الكلية، والجنس( : (1جدول )

 النسبة املئوية  العدد  الفئة املتغير 

 الكلية 
 % 81.85 1624 إنسانية 

 % 18.15 360 علمية 

 الجنس
 % 33.37 662 ذكور 

 % 66.63 1322 إناث 

 % 100.0 1984 املجموع 

 ة الدراسةعين .3.3

( من  87( من طلبة الكلية العلمية، حيث أن )70( من طلبة الكلية اإلنسانية، )80ا وطالبة، موزعين كالتالي: )( طالب  150تكونت عينة الدراسة من )

( و  إناث  ا 63العينة  بنسبة )لعينة  ( من  الكرك  في محافظة  في جامعة مؤتة  تخرجهم  املتوقع  الطلبة  اختيار %( من مجتمع  10ذكور من  وتم  الدراسة، 

 ، والجدول التي يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها. ا ملتغيرات الدراسةتوزيعهم وفق  العينة بالطريقة العشوائية العنقودية و 

 سة حسب متغيري )الكلية، والجنس( عينة الدرا توزيع أفراد: (2جدول )

 

 

 

 

 أداتا الدراسة .4.3

ا  املستقبل  قلق  تطوير مقياس  تم  الدراسة  أهداف هذه  ا لتحقيق  الطلبة  من  لدى عينة  االجتماعية  املسؤولية  ومقياس  في ملنهي  تخرجهم  ملتوقع 

 ن دالالت صدقها وثباتها بالطرق العلمية، وفيما يلي توضيحا ألدوات الدراسة: جامعة مؤتة، وتم التأكد م

 
ً

 : مقياس قلق املستقبل املنهي أوال

ا املستقبل املنهي  قلق  الستخراج مستوى    ا تمهيد   العربية واألجنبية، كدراسة صالح )الطالع على ا لألداة، تم  (،  2021لعديد من الدراسات واملراجع 

( الذي يقيس قلق املستقبل املنهي لدى الطلبة املتوقع تخرجهم، وتكون هذا املقياس  2017(، وتم استخدام مقياس السفاسفة )Hamad,2016)ودراسة 

 ( فقرة.   35) بصورته األولية من

 :اهري دالالت الصدق الظ

( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 13للتحّقق من الصدق الظاهري ملقياس قلق املستقبل املنهي، تم عرض املقياس على مجموعة مكونة من)

ستهدفين  املفي مجاالت العلوم التربوية والنفسية في الجامعات األردنية، بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى املقياس ومدى مناسبته للمشاركين  

 النسبة املئوية  العدد  الفئة املتغير 

 % 53.33 80 نية إنسا الكلية 

 % 46.67 70 علمية 

 % 42.0 63 ذكور  الجنس

 % 58.0 87 إناث 

 % 100.0 150 املجموع 
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اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت ألج الفقرات، والصياغة  الحالية من حيث: وضوح  الدراسة  أو في  أو تعديل  العربية وإضافة  له، ومناسبتها للبيئة 

مين على صالحية األداة ووضوحها ومناسبة    احذف ما يرونه مناسب  
ّ
فقراتها حيث بلغت نسبة من الفقرات. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اتفاق معظم املحك

ب80)%  املوافقة النهائية  الصيغة  إعداد  تَم  وبالتالي،  مرتفعة  اتفاق  نسبة  وهي  بعض  (  صياغة  بإعادة  والتي  املحكمين  بمالحظات  واألخذ  التحكيم  عد 

 ( فقرة.30، وحذف بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات املقياس)االفقرات، لتصبح أكثر وضوح  

  :خليمؤشرات صدق البناء الدا

( طالب وطالبة من الطلبة املتوقع  30للتحقق من مؤشرات صدق البناء للمقياس قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة استطالعية مؤلفة من)

هرت  يث أظ تخرجهم، وتم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات وبين الدرجة الكلية، وقد اتضح أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية، ح

(، وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت 0.63  –  0.15النتائج أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس تراوحت ما بين )

 . (α=0.05)عند مستوى الداللة  ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا 

 :قلق املستقبل املنهيثبات مقياس 

من داخل مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وتّم حساب    ا وطالبة( طالب  30)  تّم تطبيقه على عينة استطالعية مكّونة مناس  للتحقق من ثبات املقي

 بتطبيق املقياس على نفس العينة االستطالعية قامت الباحثة  ثّم  .  (0.86املقياس، حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ) لفقرات ألفا  كرونباخ معامل

  .الدراسة لغايات مالئمة القيم  هذه  اعتبرت وعليه (،0.85حيث بلغ ) بيرسون  االرتباط معامل باستخدام الثبات معامل حساب وتمّ  .عينأسبو  بعد على

 :ول الناقص في املقياس األ 

 :الوصف البنائي لألداة

حيث تم تحديد    ،ى اإلجابة في أداة الدراسةو مست  ، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لتحديد( فقرة 33من )  تكون املقياس في صورته النهائية

يمها بشكل عكس ي  ( درجة، بينما تم ترق1ا )أبد  ( درجة، و 2ا )درجات، نادر   (3ا )( درجات، أحيان  4ا )( درجات، غالب  5( كالتالي: دائما )5-1خمس درجات من )

 .للفقرات السلبية

والجدول  على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل بعد من أبعاد الدراسة،  وتم ولتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  

 . الدراسة عينةاملعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد   يبينالتي 

 الحسابية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات : (3جدول )

افقة د املتوسط الحسابي  رجة املو

 مستوى منخفض  فاقل 2.33

 مستوى متوسط  3.67 - 2.34

 مستوى مرتفع  5فأعلى  – 3.68

 : حيث تم احتساب مدى الفئة من خالل املعادلة التالية

 الحد األدنى / عدد املستويات  -الحد األعلى 

 1.33=   3(/  1-5مدى الفئة = )

 ا: مقياس املسؤولية االجتماعيةثانيً 

(، وتكون  2021الستخراج مستوى املسؤولية االجتماعية، تم االطالع على العديد من الدراسات واملراجع العربية واألجنبية، كدراسة صالح ) ا مهيد  ت

 ( فقرة.   45هذا املقياس بصورته األولية من)

 :دالالت الصدق الظاهري 

الصد من  ا للتحّقق  عرض  تم  املجتمعية،  املسؤولية  ملقياس  الظاهري  من ق  مكونة  مجموعة  على  الخبرة  13)  ملقياس  ذوي  من  محكمين   )

مناسبته  ومدى  املقياس  محتوى  وصحة  دقة  حول  آرائهم  إبداء  بهدف  األردنية،  الجامعات  في  والنفسية  التربوية  العلوم  مجاالت  في  واالختصاص 

ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله، ومناسبتها للبيئة العربية   الحالية من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية،للمشاركين املستهدفين في الدراسة  

مين على صالحية األداة ووضوح ومناسبة فقراتها    اوإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسب  
ّ
من الفقرات. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم اتفاق معظم املحك

التحكيم واألخذ بمالحظات املحكمين والتي بإعادة ( وهي نسبة اتفاق مرتفعة وبالتالي، ت80)%  املوافقةحيث بلغت نسبة   النهائية بعد  إعداد الصيغة  َم 

 ( فقرة.29، وقد تم حذف   فقرات حيث أصبح املقياس بصورته النهائية مكون من)اصياغة بعض الفقرات، لتصبح أكثر وضوح  
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  :يمؤشرات صدق البناء الداخل

( طالب وطالبة من الطلبة املتوقع  30حثة بتطبيق املقياس على عينة استطالعية مؤلفة من)للتحقق من مؤشرات صدق البناء للمقياس قامت البا

أظهرت    ثتخرجهم، وتم حساب معامالت االرتباط بين الفقرات وبين الدرجة الكلية، وقد اتضح أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية، حي

ذات  (، وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت  0.75-0.13لدرجة الكلية للمقياس تراوحت ما بين)النتائج أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع ا 

 ا. درجات مقبولة ودالة إحصائي  

 :املسؤولية االجتماعيةثبات مقياس 

ة وخارج عينتها، وتّم حساب  من داخل مجتمع الدراس  ا وطالبة( طالب  30)  ية مكّونة منللتحقق من ثبات املقياس تّم تطبيقه على عينة استطالع

 بتطبيق املقياس على نفس العينة االستطالعية قامت الباحثة  ثّم  .  (0.84املقياس، حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ) لفقرات ألفا  كرونباخ معامل

  .الدراسة لغايات مالئمة القيم  هذه  اعتبرت وعليه (،0.79حيث بلغ ) بيرسون  االرتباط معامل ستخدامبا الثبات معامل حساب وتمّ  .أسبوعين بعد على

 إجراءات الدراسة .5.3

 ية. تم تطوير أدوات املقاييس لكل من قياس قلق املستقبل املنهي، واملسؤولية االجتماعية والتأكد من دالالت صدقهم وثباتهم بالطريقة العلم •

أفرا  • تحديد  )تم  البالغ عددهم  الدراسة  طالب  150د عينة  القبول  ا وطالبة من  (  الخريجين من وحدة  قوائم  الى  بالرجوع  تخرجهم،  املتوقع  الطلبة 

  .بقا بالطريقة العشوائية البسيطةوالتسجيل في جامعة مؤتة، بالطريقة املحددة مس

 ج ومناقشتها للخروج بالتوصيات.  تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة وتحليلها واستخراج النتائ •

 ظري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة.تم جمع األدب الن •

 األساليب اإلحصائية .6.3

الحسابية،   املتوسطات  الوصفية في  أساليب إحصائية وصفية وتحليلية، وتمثلت األساليب اإلحصائية  الدراسة تم استخدام  أسئلة  لإلجابة عن 

تم ب معامل ارتباط بيرسون للتأكد من داللة الصدق والثبات واألدوات، وكما  عيارية واملستوى، والنسب املئوية، وسيتم استخدام حساواالنحرافات امل

 ( للعالمات العشرية. Zاستخدام اختبار )و  ،استخدام معامل ارتباط بيرسون 

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات   .4

وذلك    دى الطلبة املتوقع تخرجهم في جمعة مؤتة،لق املستقبل املنهي وعالقته باملسؤولية االجتماعية لق  دفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ه

 من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة. 

 ؟ما مستوى قلق املستقبل املنهي لدى طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهمالنتائج املتعلقة بالسؤال األول:  .1.4

قلق  مؤتة املتوقع تخرجهم على مقياس  طلبة جامعة  ت  حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجاباتم  لإلجابة عن هذا السؤال  

 ( يوضح ذلك. 4. والجدول )اككل مرتبة تنازلي  املستقبل املنهي 
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افات املعيارية : (4) جدول   ( 150)ن= امرتبة تنازليً  طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهملدى  ككل قلق املستقبل املنهي ملستوى املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة 

املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 
 املستوى درجة  الرتبة

 مرتفع 1 1.31 3.72 أرى أن مستقبلي املنهي غامٌض.  1

 متوسط 2 1.37 3.21 تنتابني نوبة غضب عندما أتصور مسيرتي املهنية بعد التخرج  18

 متوسط 3 1.40 3.21 ي املنهي. أعاني ضغوطا نفسية بسبب قلق أهلي الدائم على مستقبل 5

 متوسط 4 1.37 3.17 يقلقني أن أعاني من انخفاض الدخل في مهنتي املستقبلية.  24

 يتناسب مع مؤهالتي العلمية. 10
 
 متوسط 5 1.28 3.16 أتوقع أال أجد عمال

 متوسط 6 1.26 3.15 ى الشهادة الجامعية.أخاف من البطالة بعد حصولي عل 14

 متوسط 7 1.26 3.12 سأعاني من صعوبات في مسيرتي املهنية بعد تحصلي على الشهادة. أتوقع أنني  8

 متوسط 8 1.42 3.12 تتعرق يداي كلما فكرت بعمق في حياتي املهنية.  16

 متوسط 9 1.21 3.09 ينتابني الشعور باليأس كلما فكرت في مستقبلي املنهي.  25

. ينتابني األرق حين أتذكر أن من تخرجوا ق 3
 
 متوسط 10 1.28 3.09 بلي لم يجدوا عمال

 وأفكر في مهنتي املستقبلية.  23
 
 متوسط 11 1.30 3.09 أكثر من الضرب بقدمي على األرض عندما أكون جالسا

2 .
 
 متوسط 12 1.13 3.08 أخش ى الفشل في حياتي املهنية مستقبال

 متوسط 13 1.39 3.08 نية. ابني اضطرابات في الهضم كلما فكرت بعمق في مسيرتي املهتنت 12

 متوسط 14 1.32 3.07 أعاني من صداع مستمر حين أفكر بحياتي املهنية 7

 متوسط 15 1.23 3.05 أعاني من جفاف في حلقي عندما أتخيل املسيرة املهنية التي تنتظرني.  19

 متوسط 16 1.30 3.03 ي بالسوداوية. تتسم نظرتي ملستقبلي املنه 4

 متوسط 17 1.37 3.02 ات القلب عندما أتأمل في مستقبلي املنهي. اشعر بسرعة نبض 15

 متوسط 18 1.25 3.01 أشعر بعدم األمان عندما أفكر في مستقبلي املنهي.  6

 متوسط 19 1.36 3.01 أخاف من الفشل في تكوين عالقات عمل ناجحة.  21

 متوسط 20 1.23 2.99 ية. م االرتياح كلما فكرت في نظرة املجتمع املنهي املستقبلأشعر بعد 11

 متوسط 21 1.28 2.97 أكثر من الطقطقة بأصابعي حينما أفكر بعمق في مسيرتي املهنية.  22

 متوسط 22 1.30 2.95 أنزعج من عدم قدرتي على مواجهة الصعوبات التي ستعترض مساري املنهي.  17

 وسطمت 23 1.38 2.95 يبة أمل كلما تخيلت مصيري بعد التخرج. أشعر بخ 13

9 
مهنتي   خالل  من  االجتماعي  وضعي  تحسين  من  تمكني  عدم  في  التفكير  بالي  يشغل 

 املستقبلية. 
 متوسط 24 1.29 2.93

20  .
 
 متوسط 25 1.37 2.91 أنفعل بسرعة عندما أفكر في فرص العمل النادرة جدا

30 
كر أنه قد يتوجب على مزيد من سنوات الدراسة ألحصل على  أشعر بالقلق عندما أف

 الوظيفة التي أرغب فيها. 
 متوسط 26 1.05 2.80

 متوسط 27 1.00 2.78 يزعجني أن اضطر للعمل في وظيفة ال ارغب فيها مستقبال.  29

 متوسط 28 0.83 2.73 أحس بآالم في معدتي كلما تأملت في مستقبلي املنهي.  31

27 
تفكير  الذي  يشغل  للعمل  الوصول  في  تعوقني  اجتماعية  لظروف  التعرض  أرغب  ي 

 فيه. 
 متوسط 29 1.05 2.66

 متوسط 30 1.32 2.61 أتوقع أن وجود املحسوبية والوساطة ستعوق حصولي على فرصة عمل.  26

 متوسط 31 0.95 2.59 أشعر بارتجاف في األطراف كلما فكرت في مستقبلي املنهي.  28

 متوسط - 0.14 3.01 نهي الكلي قلق املستقبل امل

)  يالحظ الجدول  املنهي  مستوى أن    (4من  املستقبل  املتوقع تخرجهم   قلق  إذ    لدى طلبة جامعة مؤتة  ا؛ 
 
الحسابي  جاء متوسط املتوسط  الكلي  بلغ 

 (. 3.72-2.59كما تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات املقياس بين ). (0.14نحراف معياري بلغ )إ( وب3.01)

(، ودرجة  1.28( وبانحراف معياري )3.77بمتوسط حسابي بلغ )، في املرتبة األولى  رتيأؤجل مطالبي الذاتية كي ألبي مطالب أس(:  1اءت الفقرة )ذ جإ 

جاءت   )موافقة مرتفعة، كما  العامة(:  21الفقرة  املرافق  يدمر  أمام من  امتعاض  أّي  إبداء  دون  الثانية  أقف  املرتبة  في  بلغ  ،  (  3.41)بمتوسط حسابي 

في املرتبة الثالثة   ،أرى أن أي خير يصيب وطني سوف يعود على بالنفع(:  18في حين جاءت الفقرة: )(، ودرجة موافقة متوسطة،  1.27وبانحراف معياري )

 ( ودرجة موافقة متوسطة.1.32( وبانحراف معياري )3.21بمتوسط حسابي بلغ )

( الفقرتان  جاءت  مسؤولياتي،  (:  29كما  كثر  أن  بوقتيأرى  استمتاعي  من  تقلل  ال  )وواجباتي  والفقرة  املوضوعات  أع(:  22،  في  نظري  وجهة  رض 

الخرين، قبل  )  املطروحة من  بلغ  بمتوسط حسابي  األخيرة  قبل  الثانية  املرتبة  )2.72في  وبانحراف معياري  لكليهما،  ودرجة 1.13،  0.87(  التوالي،  ( على 

، في املرتبة قبل األخيرة اإلمساك بجميع الصالحياتأفضل توزيع األدوار، واملسؤوليات وال أميل إلى  (:  23)  موافقة متوسطة لكليهما، في حين جاءت الفقرة 
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ا جاءت  0.84( وبانحراف معياري )2.51بمتوسط حسابي بلغ ) أرفض التدخل في حل املشكالت الخاصة (:  24الفقرة: )(، ودرجة موافقة متوسطة، وأخير 

 .رجة موافقة منخفضة( ود1.26اري )( وبانحراف معي2.18رة بمتوسط حسابي بلغ )في املرتبة األخي، بالخرين

 ؟ما مستوى قلق املستقبل املنهي لدى طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم ، والذي نصه "املتعلقة بالسؤال األول مناقشة النتائج 

وع الطلبة،  لهؤالء  واإلرشاد  والتوعية  التوجيه  غياب  إلى  النتيجة  هذه  التخرج تعزى  بعد  ملا  تهيئتهم  سيو   دم  ماذا  معرفتهم  عدم  اجهون  وكذلك 

 
 

ثار سلبية كبيرة تنعكس على آ ، فيميل هؤالء إلى تعميم خبرات الخرين وتجاربهم عليهم، حيث تشعر هذه الفئة بالقلق حيال املستقبل، وهذا له مستقبال

ستقبل املنهي لدى الطلبة  ن والعاطلين عن العمل دور كبير في زيادة مستوى قلق امل، كما أن لزيادة أعداد الخريجيمعظم مجاالت حياة الطالب وأهدافه

، بينما دراسة ( والتي وجدت بأن مستوى قلق املستقبل املنهي لدى طلبة الجامعات متوسط2012 ،املتوقع تخرجهم، وهذا ما يتوافق مع دراسة )الطراونة

(Maftie,Holman,2021املست بأن مستوى قلق  أن توقعات خ( وجدت  الجامعات، حيث  املنهي مرتفع لدى طلبة  الجامعات قد تكون غامضة قبل  ريجي 

عن تخصصه أو أعمال   ا من وجهة نظر الطالب لتصورهم بأن حقوقهم لن يستطيع الحصول عليها بالشكل الذي يتوقعه وأنه قد يضطر للعمل بعيد  

 متدنية تساعده على كسب لقمة العيش. 

 ؟بة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهمما مستوى املسؤولية االجتماعية لدى طل قة بالسؤال الثاني: النتائج املتعل  .2.4

قلق  مؤتة املتوقع تخرجهم على مقياس  طلبة جامعة  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات  

 ( يوضح ذلك. 5دول ). والجاككل مرتبة تنازلي   املسؤولية االجتماعية

افات املتوسطات الحسابية و  : (5)جدول   ( 150)ن= امرتبة تنازليً  طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهملدى  املسؤولية االجتماعيةملستوى االنحر
رقم 

 الفقرة

املتوسط  نص الفقرة 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى درجة  الرتبة

 مرتفع 1 1.28 3.77 ب أسرتي. أؤجل مطالبي الذاتية كي ألبي مطال  1

 متوسط 2 1.27 3.41 امتعاض أمام من يدمر املرافق العامة. أقف دون إبداء أّي  21

 متوسط 3 1.32 3.21 أرى أن أي خير يصيب وطني سوف يعود على بالنفع.  18

 متوسط 4 1.26 3.18 أشعر بعدم االرتياح عندما أقصر في أي عمل.  16

 وسطمت 5 1.24 3.10 ت العامة مضيعة للوقت فيما ال يفيد. االشتراك في النشاطا  12

 متوسط 6 1.05 3.09 أحرص على التزود باملعرفة في مختلف املجاالت.  25

 متوسط 7 1.21 3.08 أشعر بالضيق عندما تعلن مشروعات مستقبلية وال تتحقق.  6

 متوسط 8 1.30 3.08 أفضل العمل الجماعي املخطط على العمل الفردي.  7

 سطمتو  9 1.34 3.06 أحزن عندما تقع كوارث لآلخرين.   5

 متوسط 10 1.30 3.05 أفضل التسامح مع املخطئ. 3

 متوسط 11 1.34 3.03 ال أثق في إنجاز املهام التي أسندها لغيري.  13

 متوسط 12 1.39 3.03 أشعر بالسعادة عندما أكلف بأي عمل يعود بالنفع على الخرين.  10

 متوسط 13 1.26 3.01 أداء الواجبات العائلية. أستمتع ب 20

 متوسط 14 1.24 3.00 أن اإلهمال والتكاسل في األعمال الوطنية هو من قبيل خيانة األمانة. أرى  8

 متوسط 15 1.22 2.99 أشعر بالسعادة عندما يحقق أي شخص النجاح حتى ولو لم أشارك فيه.  2

 متوسط 16 1.29 2.99 م. أقدم رأي الكبار على رأيي احتراما له 19

 متوسط 17 1.14 2.95 وعات الخدمية كمحو األمية..أشارك بفعالية، في املشر  28

 لي في حل إحدى مشكالته. 11
 
 متوسط 18 1.35 2.95 أستمتع عندما أساعد زميال

 متوسط 19 1.40 2.94 أحافظ على املمتلكات العامة كما لو كانت ملكي الخاص.  17

كنت أنا   ب النجاح في العمل جماعي للجماعة وليس لشخص حتى ولوأفضل أن ينس  27

 القائد للجماعة. 

 متوسط 20 1.22 2.93

أضحي بوقتي، وجهودي من أجل مشاركة أصدقائي حتى ولو كان ذلك على حسابي   26

 الشخص ي. 

 متوسط 21 1.20 2.91

 متوسط 22 1.33 2.87 أحرص على حضور الندوات حتى ولو كانت خارج نطاق اهتماماتي.  9

 لي.  أشارك بحماس في أي مشروع وطني كما 15
 
 خاصا

 
 متوسط 23 1.38 2.86 لو كان ملكا

 متوسط 24 1.25 2.82 تؤملني املصائب التي تقع لآلخرين.  14

 متوسط 25 1.30 2.80 أرى أن أصدقائي يؤيدون آرائي باستمرار.  4

 متوسط 26 0.87 2.72 تمتاعي بوقتي. أرى أن كثر مسؤولياتي، وواجباتي ال تقلل من اس 29

 متوسط 27 1.13 2.72 ري في املوضوعات املطروحة من قبل الخرين. أعرض وجهة نظ 22

 متوسط 28 0.84 2.51 أفضل توزيع األدوار، واملسؤوليات وال أميل إلى اإلمساك بجميع الصالحيات.  23

 منخفض  29 1.26 2.18 أرفض التدخل في حل املشكالت الخاصة بالخرين.  24

 متوسط - 0.16 2.97 املسؤولية االجتماعية الكلي 
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ا جاء    لطلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم   املسؤولية االجتماعية  أن مستوى   (5الجدول )  يبين
 
، وانحراف معياري  (2.97بمتوسط حسابي )  متوسط

 (.3.77-2.18كما تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات املقياس بين ) (0.16)

(، ودرجة  1.28( وبانحراف معياري )3.77بمتوسط حسابي بلغ )، في املرتبة األولى  طالب أسرتيأؤجل مطالبي الذاتية كي ألبي م(:  1ذ جاءت الفقرة )ا 

)، كما جاءت  مرتفعة  موافقة العامة(:  21الفقرة  املرافق  يدمر  أمام من  امتعاض  أّي  إبداء  دون  الثانية  أقف  املرتبة  في  ب،  )بمتوسط حسابي  (  3.41لغ 

في املرتبة الثالثة   ،أرى أن أي خير يصيب وطني سوف يعود على بالنفع(:  18)توسطة، في حين جاءت الفقرة:  م  موافقة(، ودرجة  1.27وبانحراف معياري )

 ( ودرجة موافقة متوسطة.1.32( وبانحراف معياري )3.21بمتوسط حسابي بلغ )

الفقر  جاءت  مسؤوليات(:  29)  تانكما  كثر  أن  بوقتيأرى  استمتاعي  من  تقلل  ال  وواجباتي  )  ،ي،  املوضوعات  (:  22والفقرة  في  نظري  وجهة  أعرض 

الخرين قبل  املرتبة    ،املطروحة من  األخيرة في  قبل  )  الثانية  بلغ  التوالي  (1.13،  0.87)وبانحراف معياري  لكليهما،  (  2.72بمتوسط حسابي  ودرجة على   ،

 قبل األخيرة ، في املرتبة  يل إلى اإلمساك بجميع الصالحياتأفضل توزيع األدوار، واملسؤوليات وال أم(:  23قرة )جاءت الفمتوسطة لكليهما، في حين   موافقة

ا جاءت    موافقة(، ودرجة  0.84( وبانحراف معياري )2.51بمتوسط حسابي بلغ ) أرفض التدخل في حل املشكالت الخاصة (:  24الفقرة: )متوسطة، وأخير 

 ( ودرجة موافقة منخفضة.1.26( وبانحراف معياري )2.18خيرة بمتوسط حسابي بلغ )في املرتبة األ ، بالخرين

 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

، أي أن الطلبة لديهم وعي باملسؤولية االجتماعية حيث أن لدى الطلبة املتوقع تخرجهم بدرجة متوسطة  جتماعيةما جاء مستوى املسؤولية اال ك

الفئة تمثل   نتيجة حصهذه  املجتمع  املتقدمة في  املجتمع األخرى، وكذلك بسبب دراسة الشريحة االجتماعية  أكثر من طبقات  ولهم على تعليم معرفي 

الن  ذلك  تعزو  الباحثة  فإن  متوسطة  بنسبة  كانت  وإن  حتى  االجتماعية،  املسؤولية  بمستوى  صميمية  عالقة  لها  التي  والتربوي  العلمية  شغالهم املواد 

 (. 2021 ،سؤوليات األخرى، وهذا ما يتوافق مع دراسة )صالحفي مستقبلهم املنهي الذي قد يعيق قيامهم ببعض املبالتفكير 

دور   للجامعة  أن  إلى  يعزى ذلك  في مواجهة ا  مهم    ا وربما  املسئولية  تحمل  وتشجيعهم على  الطلبة،  لدى  واالجتماعية  الخلقية،  املسؤولية  تنمية  في 

مح للطلبة القيام بدور أكثر إيجابية في اتخاذ القرار التعليمي، والتربوي في معهم. كما تسود في الجامعة روح املشاركة التي تسالتحديات التي تواجه مجت

 اجتماعية
 
  من خالل نقل  محيط الفصل، وبالتالي مساهمتهم بإيجابية في العملية التعليمية، كما أن الجامعة تأخذ على عاتقها مهمة تهيئة الطلبة تهيئة

واملعايير النظرية املتشابكة التي تشتمل على األسس األيديولوجية لتراث املجتمع الثقافي كما أنها تلعب الثقافة، فهي تنقل لهم مجموعة كبيرة من القيم،  

 . في تعليم االتجاهات، واملفاهيم واملعتقدات املتعلقة بالنظام السياس ي اهام   ا دور  

بالسؤال  . 3.4 املتعلقة  النتائج  عن  :الثالث   عرض  داللة احصائية  ارتباطية ذات  عالقة  توجد  داللة )هل  املستقبل  α=0.05د مستوى  قلق  بين   )

 املنهي واملسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة مؤتة املتوقع تخرجهم؟ 

بيرسون   ارتباط  معامل  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  االجتلإلجابة  واملسؤولية  املنهي  املستقبل  قلق  مستوى  مؤتة  بين  جامعة  طلبة  لدى  ماعية 

 (: 6من الجدول )، كما يتضح املتوقع تخرجهم 

 نتائج معامل ارتباط بيرسون بين قلق املستقبل واملسؤولية االجتماعية : (6جدول )
 املسؤولية االجتماعية املقياس االحصائي  

 0.164 معامل ارتباط بيرسون  قلق املستقبل

 0.045 مستوى الداللة 

 (. 0.045( وبداللة إحصائية بلغت )0.164اط بلغ )بمعامل ارتب  احصائي  إ ا وطردية ودالة عالقة ضعيفة جد  ن الأ ذ تبين إ 

   :الثالث لنتائج املتعلقة بالسؤال مناقشة ا

ة املسؤولية  وهذا يدل على أن تفسير مساهم،  ضعيفة  موجبةأشارت النتائج إلى أن العالقة بين قلق املستقبل املنهي واملسؤولية املجتمعية عالقة  

 ، مما يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تسهم في تشكيل قلق املستقبل املنهي. ا املنهي كانت متدنية جد  االجتماعية في تشكيل قلق املستقبل 

باملسؤولية   إحساسهم  تعيق  قد  املستقبل  في  التفكير  نتيجة  عاتقهم  على  الكبير  الضغط  وكمية  النجاح  عدم  من  والقلق  للخوف  أن  كما 

 ا 
 
إرهاق أن التفكير املفرط يسبب  ا ا وقلق مستمر، خاصة وأن وظائفهم املستقبلية محققة لذاتهم وتكفل لهم حياة كريمة مادي  ذهني  ا  الجتماعية، حيث 

لهم قدر  ومعنوي   بالواقع قد يسبب  الطموح  يتوافق مع دراسة )صالح،  ا كبير  ا ومطابقة هذا  املنهي. وهذا ما  القلق املستقبل  إلى 2021ا من  ( والتي أشارت 

امل بين  ارتباطية طردية  الجامعات قد وجود عالقة  املجتمع نحو خريجي  الفعلية واملتوقعة من  األدوار  إن  إذ  املنهي،  املستقبل  سؤولية االجتماعية وقلق 

الذي يتوقعون ه، وبالتالي فإن أدواره نحو تكون غامضة من وجهة نظر الخريجين وذلك لتصورهم بأن حقوقهم لن يستطيعون الحصول عليها بالشكل 

اضحة في ضل ضعف توافر فرص العمل املناسبة وبالتالي توجد فجوة بين حقوقه وواجباته مما يترتب عليه ضعف أدائه نفسه أو أسرته تصبح غير و 

 ملسؤولياته االجتماعية. 
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نهي واملسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة مؤتة املتوقع : هل تختلف العالقة بين قلق املستقبل املالرابععرض النتائج املتعلقة بالسؤال    . 4.4

 رجهم باختالف متغيرات: الجنس، والكلية؟ تخ

)ز(   اختبار  استخدام  تم  والكلية  الجنس  ملتغيري   
 
تبعا االجتماعية  واملسؤولية  املنهي  املستقبل  قلق  بين  االرتباط  في  الفرق  داللة   لفشرلفحص 

Fisher’s Z ( ذل7. ويبين الجدول ) .ك 

Fisher’s Z )اختبار )نتائج تحليل : (7) جدول   ملتغيري الجنس والكليةدالل  
ً
 لة الفرق في االرتباط بين قلق املستقبل املنهي واملسؤولية االجتماعية تبعا

 مستوى الداللة  (Z) قيمة (Rقيمة  )  العدد  الفئة   املتغير 

 0.857 0.18- 0.142 63 ذكر الجنس 

 0.171 87 نثى أ

 0.535 0.27 0.205 80 نسانية إ ة الكلي

 0.104 70 علمية 

 (.   = 0.05)*  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

( بين معامل االرتباط على مقياس قلق املستقبل املنهي α = 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )7يظهر الجدول )

يعزى  االجتماعية  )  واملسؤولية  قيمة  بلغت  إذ  الجنس؛  املحسوبة )zملتغير  و 0.18-(   )( إحصائية  )0.857بداللة  أكبر من  ال  0.05( وهي  أنه  يعني  (، وهذا 

 يوجد اختالف في العالقة بين قلق املستقبل املنهي واملسؤولية االجتماعية واملسؤولية االجتماعية باختالف متغير الجنس. 

( الجدول  الداللة )( عدم وجود فروق  7كما يظهر  بين α = 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى  املستقبل    (  االرتباط على مقياس قلق  معامل 

(، وهذا يعني أنه ال 0.05( وهي أكبر من )0.535( وبداللة إحصائية )0.27( املحسوبة )zاملنهي واملسؤولية االجتماعية يعزى ملتغير الكلية؛ إذ بلغت قيمة )

 . ؤولية االجتماعية باختالف متغير الكليةين قلق املستقبل املنهي واملسؤولية االجتماعية واملسيوجد اختالف في العالقة ب

 والذي ينص على: الرابعمناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال 

لق املستقبل املنهي  ( بين معامل االرتباط على مقياس قα = 0.05أشارت النتائج إلى أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ملتغ يعزى  االجتماعية  واملسؤولية واملسؤولية  االجتماعية  واملسؤولية  املنهي  املستقبل  قلق  بين  العالقة  في  اختالف  يوجد  ال  أنه  يعني  وهذا  الجنس؛  ير 

ي املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغير ( والتي أشارت بانه توجد فروق فردية ف2021االجتماعية باختالف متغير الجنس. وهذا يتعارض مع دراسة )صالح،

ناث. بينما اتفقت معها بأنه ال توجد فروق في مستوى قلق املستقبل املنهي يعزى للجنس ويرجع ذلك إلى أن جميع الخريجين ذكور وإناث الجنس لصالح اإل 

 ما يعاني من قلق املستقبل املنهي. يرغبون بالعمل بعد التخرج وممارسة حياتهم معتمدين على قدراتهم في ظل ظروف املجتمع وكاله

  ( والتي أشارت إلى أنه ال توجد فروق فردية في العالقة بين مستوى القلق املنهي واملسؤولية2021  ، صالح)ة الحالية مع دراسة  نما اتفقت الدراسيب

 االجتماعية تعزى ملتغير الكلية. 

 التوصيات: 

 حثة بالتي:في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من توصيات توص ي البا

الخريجي • الطلبة  البرامج لتوجيه  لتقليل تعرضهم لحاالت قلق  ضرورة وضع  وإمكاناتهم، وذلك  العمل  ن قبل تخرجهم وإرشادهم وتعريفهم بفرص 

 املستقبل املنهي. 

 التدريبية واملحاضرات. ضرورة توعية الطلبة الخريجين بتحديد مسؤولياتهم االجتماعية تجاه أسرهم وتجاه املجتمع، من خالل عقد الدورات  •

 الدراسة:  مقترحات

 ثار لسلبية الناتجة من قلق املستقبل املنهي كالبطالة وغيرها. يد من الدراسات تستهدف هذه الفئة لرعيتهم وتقليل الإجراء املز  •

ا  • خبرة  ويعمم  الطالب  يشعر  ال  حتى  واقعي  بشكل  للمستقبل  التخطيط  مهارات  الطلبة  لتعليم  تدريبة  دورات  بحاجات عمل  واالهتمام  لفشل، 

 تقليل مخاوفهم تجاه مستقبلهم عدتهم في التخطيط للمستقبل باعتبار أن اإلنسان هو صانع املستقبل. الطالب النفسية والعمل على

 املراجع:

Al-Hussein, Atef. (2011). Future Anxiety and Meaning Therapy. Arab Thought Publishing House. 

Al-Qarala, Lina Emad Ahmed and Abu Asaad, Ahmed Abdel Latif. (2019). Professional awareness and its relationship to 
emotional balance and future anxiety among Mutah University students who are expected to graduate, Master's thesis, 
Mutah University, Karak . 

Al-Safafa, Muhammad Ibrahim. (2017). Future anxiety and its relationship to goal orientations and perceived self-efficacy 
among graduate students at Mutah University. Al-Balqa Journal for Research and Studies, 20(2), 9-31 . 



 السفاسفة &  أبو حمور                                                                                                     قلق املستقبل املنهي وعالقته باملسؤولية االجتماعية لدى الطلبة املتوقع تخرجهم في جامعة مؤتة  

  207-194، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
207 

 

Al-Safasfa, Ibrahim and Al-Mahamid, Oqla. (2007). Professional future anxiety among Jordanian university students and its 
relationship to some variables. Journal of Educational Sciences and Psychological Research, Volume 8 (3), 127-142 . 

Al-Safasfa, Mohamed Ibrahim and Arabiyat, Ahmed Abdel Halim. (2014). Principles of mental health and school. Amman. Dar 
Al-Essar for Publishing and Distribution . 

Ayush, Diab, and Al-Zanoun, Faisal. (2008). Social Welfare, p. 109. 

Chowdhury, U., Suvro, M. A. H., Farhan, S. M., and Uddin, M. J. (2022). Depression and stress regarding future career among 
university students during COVID-19 pandemic. Plos one, 17(4), e0266686. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266686 

Dabbagh, Yamina and Al-Khair, Zahraa (2020). To tell the professional future and its relationship to the mental health of the 
university student, "A field study of a sample of third year BA students at the University of Colonel Ahmed Deraya Adrar". 
Published master's thesis. Ahmed Deraya University Adrar. Algeria  . 

Jabr, Reda Abdul Razzaq Jabr. (2021). Professional future anxiety and its relationship to awareness of mentality and academic 
self-efficacy and the level of achievement among students of quality and regular programs at the College of Education. 
Journal of Scientific Research in Education. 22(2), 125 - 187 . 

Jeblahi, Farida. (2018). The level of social responsibility of the university student in the light of some variables, Master's thesis 
in Psychology, University of M'sila . 

Kathleen, W. (2009). Amodel for partnering with Not-for-profits to develop socially responsibility businesses in Global 
environment. Journal of Business Ethics, 85 (S1),111-120. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9951-5 

MA Hammad, (2016). Future Anxiety and its Relationship to Students' Attitude toward Academic Specialization. Journal of 
Education and Practice, 7(15), 54 -65. 

Maftei, Alexandra, Holman, Andrei and Pătrăușanu, Acnana-Maria. (2021). Are you scared of what comes next? Students' future 
career anxiety during the COVID-19 pandemic. Journal of Psihologija. 55(2), 209- 225. https://doi.org/10.2298/psi210210012m  

Mahmud, M. S., Talukder, M. U., and Rahman, S. M. (2021). Does 'Fear of COVID-19' trigger future career anxiety? An empirical 
investigation considering depression from COVID-19 as a mediator. The International journal of social psychiatry, 67(1), 
35–45. https://doi.org/10.1177/0020764020935488 

Momani, Fawaz Ayoub. (2013). Demographic and Environmental Factors Affecting Social Responsibility for University 
Students. Journal of Arts and Social Sciences, 4(1), 79-94. https://doi.org/10.24200/jass.vol4iss1pp79-94 

Othman, saeed. (2010). An ethical analysis of social responsibility. Cairo. Angelo Library.p173 

Rashwan, Hussein Abdel Hamid. (2012). Family and Society: A Study in Family Sociology, as the University Youth Foundation, 
Alexandria, p. 34. 

Salah, Iman. (2021). The relationship between social responsibility and professional future anxiety among university youth. 
Journal of the Future of Social Sciences, 20 (3), 3-40 . 

Shing, Y-J. lee, J. (2019). self - focused attention and career anxiety: the mediating Role of career adaptability. Wiley online 
library,12175, 67(2), 110-125. https://doi.org/10.1002/cdq.12175 

Tarawneh, Hiam. (2012). Level of future anxiety, tendency to violence, and perceived self-efficacy among Mutah University 
students, unpublished master's thesis, Deanship of Postgraduate Research . 

 



 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير  
الجزئي: دراسة ىلع عينة من طالبات املرحلة الثانوية يف  

 منطقة تبوك 
Developing a Measure of Motivation towards Learning 

according to the Partial Credit Model: A Study on a Sample 
of Secondary School Students in Tabuk 

 
 منى محمد الزهراني، شاهر خالد سليمان 

Mona Mohammed Alzhrani, Shaher Khalid Suleiman 
 
 

 
 
 

 
 
 

This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 208:223املجلد الثاني عشر، العدد األول،  
 (2023شباط ) 

 12بحث رقم  

    Accepted                                                                       Revised                                                                  Received 

      قبول البحث                                                                     مراجعة البحث                                                              استالم البحث   
 30/8 /2022                                                                        15/9/2022                                                                              8 /10/2022 

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2023.12.1.12 



تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي: دراسة على عينة من  

 طالبات املرحلة الثانوية في منطقة تبوك
Developing a Measure of Motivation towards Learning according to the Partial 

Credit Model: A Study on a Sample of Secondary School Students in Tabuk 
 2، شاهر خالد سليمان1منى محمد الزهراني 

2, Shaher Khalid Suleiman1Mona Mohammed Alzhrani 

 السعودية -معلمة في وزارة التربية -ماجستير قياس وتقويم  1

 السعودية -جامعة تبوك -اباألدكلية التربية و  -قسم التربية وعلم النفس -ستاذ دكتور أ  2
 1 Master of Measurement and Evaluation, Teacher at the Ministry of Education, KSA 

2 Professor Doctor, Department of Education and Psychology, College of Education and Arts, University of Tabuk, KSA 
1 mo7on.2009@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational and Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage:  https://www.refaad.com/Journal/Index/3 

E-ISSN  2520-4149 | P-ISSN 2520-4130 
  

 

 

 

 

 :لخصامل

رة املتعددة التدريج  هدف البحث إلى تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي لنظرية استجابة الفقرة وهو أحد نماذج نظرية استجابة الفق

قياس الدافعية نحو التعلم الذي أعده  ويعد تطويرا لنموذج راش أحادي املعلم الذي يتعامل مع االستبيانات متعددة التدريج، ولتحقيق هدف البحث استخدم م

( محكمين من ذوي االختصاص في املجال، وبعد األخذ برأي املحكمين من تعديالت  8حيث عرض على)(،  2011( باالعتماد على دوقة وآخرون )2014عبدالوهاب )

املثابرة والجدية، قيمة وفائدة التعلم، مسؤولية املتعلم،   أبعاد هي:( فقرة موزعة على أربعة 25ا من )وحذف بعض الفقرات، أصبح املقياس في صورته النهائية مكون  

الذاتية، )  الكفاءة  من  مكونة  عنقودية  عشوائية  عينة  على  املقياس  طبق  برنامج  541وقد  استخدام  ومن خالل  تبوك،  منطقة  في  الثانوية  املرحلة  من  طالبة   )

EasyEstimation  الداخل املطابقة  إحصائي  قيمة  استخراج  املقياس تم  تحقيق  إلى  النتائج  أشارت  حيث  األفراد،  والستجابات  للفقرات  الخارجية  واملطابقة  ية 

( فقرة لنموذج التقدير الجزئي أي أن قيمة إحصائي املطابقة الخارجية أو الداخلية املقابلة  25الفتراضات النظرية الحديثة، ومطابقة جميع الفقرات وعددها )

( طالبة  من أفراد عينة الدراسة، أي أن قيمة إحصائي  17(، وعدم مطابقة )1.5  – 0.5ه الفقرات تقع داخل حدود املطابقة املالئمة )لتقديرات معالم الصعوبة لهذ

( وبلغ معامل ثبات 0.82األفراد )(، كما بلغ معامل ثبات  1.5 –0.50املطابقة الخارجية أو الداخلية املقابلة لتقديرات قدرات هؤالء الطلبة تقع خارج حدود املطابقة  )

يف  (، وتم التأكد من تمتع املقياس بمظاهر متعددة من الصدق، وفي ضوء ذلك قدم البحث توصيات أبرزها: االستفادة من املقياس املطور في تصن0.98الفقرات )

 . التعليمة في التعليم العام الطالبات وفق دافعيتهن للتعلم وعمل برامج إرشادية وعالجية من قبل القائمين على العملية 

 فقرة. للستجابة اال نظرية ؛ نموذج التقدير الجزئي ؛الدافعية نحو التعلم ؛مقياس الدافعية للتعلمالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This research aims to develop a measure of motivation towards learning according to the partial credit model of the Item 
Response Theory (IRT) which is a model of the polytomous IRT. It is a development of the one-parameter Rasch model, which 
deals with multi-step questionnaires. To achieve the goal of the research, the scale of motivation towards learning was used, 
which was prepared by Abdel Wahab (2014) based on Doqa et al. (2011). It was presented to 8 arbitrators with expertise in 
the industy, and after taking into consideration their opinions regarding amendments and deletion of some items, the scale 
became in its final form of (25) items distributed over four dimensions: perseverance and seriousness, value and benefit of 
learning, learner responsibility, and self-efficacy. The scale was applied to a random cluster sample consisting of (541) female 
students in the secondary level in Tabuk, and by using the EasyEstimation software, the value of the internal and external 
matching of items and responses of individuals was extracted. The results indicated that the scale fulfilled the assumptions of 
the modern theory, and that all (25) items matched the partial credit model, meaning, i.e, the value of the external or internal 
matching statistic corresponding to the estimates of the difficulty parameters for these items falls within the appropriate 
matching limits (0.5 - 1.5), and non-conformance (17) female students from the study sample. That is, the value of the external 
or internal matching statistic corresponding to the estimates of the abilities of these students is outside the matching limits 
(0.50-1.5). The reliability coefficient of individuals reached (0.82) and the reliability coefficient of the items reached (0.98). 
It was ascertained that the scale has multiple aspects of validity. Therefore, the research made recommendations, most 
notably: to benefit from the developed scale in classifying female students according to their motivation to learn and 
implementing mentoring and remedial programs by those in charge of the educational process in public education. 

Keywords: Motivation to Learn Scale; Motivation towards Learning; Partial Credit Model; Item Response Theory. 
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 املقدمة   .1

، فتنوع الحاجات والدوافع والرغبات يعمل على تنوع السلوكيات اإلنسانية  يعود تنوع النشاط اإلنساني إلى كثرة الدوافع واالهتمامات لدى اإلنسان

والعلم الركيزة األساسية في تطور الشعوب   ،ا حتى يتم التعلم بالشكل الصحيحالدافعية مهمة جد  والتغير الذي يحدث فيها، وفي املوقف التعليمي تصبح 

ألمر الذي أسهم في وتقدمها، إذ فتح األفاق والرؤى الجديدة، التي أدت إلى تغيير الكثير من النظريات واألفكار التي كانت سائدة في شتى مجاالت الحياة، ا 

الل الطاقات البشرية واستثمارها، وعليه فقد اهتمت العديد من الدول بالتعليم كمجال من مجاالت االستثمار في الطاقات  االرتقاء بفكر الفرد واستغ

، بيئته ومجتمعهالبشرية، إلنشاء الفرد القادر على التفكير السليم، والقادر على فهم مشاكله الحاضرة واملستقبلية فيعمل على حلها ليكون عضو فعال في  

ولدراسة الدافعية أهمية كبيرة في املجال التربوي واملدرس ي لفهم طبيعة   .الدافعية من املوضوعات املهمة في علم النفس التي اهتم بها الباحثون  موضوعو 

في يسهم  حاجاتهم، مما  دوافعهم إلشباع  الطالب من خالل معرفة  بسلوك  التنبؤ  يمكن  بدافعيتهم، حيث  الدراس ي مرتبط  فأدائهم  الطلبة  نجاح   ذات 

 (.2018العملية التعليمية )أبو الوفا وآخرون، 

 
 
ا لحدوث التعلم، إذ إنها تدفع املتعلم إلى االنتباه نحو عناصر املوقف التعليمي  ا أساسي  وتعد الدافعية للتعلم أحد أهم أركان العملية التعليمية وشرط

يستجيب بشكل تلقائي هادف وموجه ومنظم ويستمر في العمل بهذا النشاط حتى يتحقق وتجعله ُيقبل على العملية التعليمية باهتمام وحيوية، وتجعله 

 لألهمية التي تتمتع بها في العديد من املجاالت، حيث ُيعد  ،الهدف املنشود من العملية التعليمية 
 
 دافع االنجازويرجع االهتمام بالدافعية نحو التعلم نظرا

 
 

مهم  عامال و   األفراد  سلوك  توجيه  في  املواقف،  ا  تلك  بمثل  التصرف  وكيفية  لها،  يتعرض  التي  للمواقف  الكافي  ووعيه  وإدراكه  )الزومان  تنشيطه، 

 .(2020خرون،آ و 

 
 
ا تمكن املتعلم من اختيار أهدافه والعمل على تحقيقها، وهي نوع من الدافعية الذاتية التي تعد أحد دوافع النشاط  وتمثل الدافعية طاقة أو محرك

على اتساع دائرة واالستثارة الحسية والتي تدفع املتعلم للفهم والسعي نحو الجديد وتحقيق التقدم من أجل إثراء اإلمكانات السلوكية، وهذا الدافع يعمل  

 (. 2007دى األفراد وبالتالي بناء قاعدة بيانات ومعلومات راسخة لديهم )بني يوسف، املعرفة ل

 مهما في عملية التعلم التي تدفعنا إلى القيام بنشاط معين من أجل تحقيق هدف معين، وقد استخدم بعض علماء 
 
عتبر الدوافع مركزا

ُ
النفس كما ت

عض اآلخر منهم بين املصطلحين باعتبار الحاجة هي شعور الكائن الحي باالفتقاد إلى ش يء معين، بحيث مصطلح الدافعية لإلشارة إلى الحاجة، بينما ميز الب 

 يمكن مالحظتها  يتم إشباعها بمجرد إيجاد ذلك الش يء، وعليه فهي نقطة البداية إلثارة الدافعية، في حين أن الدافعية هي الجانب السيكولوجي للحاجة، وال 

 (. 2000ا من اإلثارة السلوكية التي تؤدي اليها )قطامي وآخرون، نما يستدل عليهإ مباشرة و 

املستخدمة في 2006وترى خالل) املقاييس  املثابرة من أفضل  إنجاز عمل ما، وربما كانت  االنسان على  األهم في مثابرة  الدور  الدافعية تؤدي  أن   )

وهي التي تحث اإلنسان على القيام بسلوك معين بعد أن يكون في مرحلة من    تقدير مستوى الدافعية عند هذا اإلنسان، وان الدافعية تستثير السلوك،

ا ألفعالهم ونشاطاتهم، وبالتالي فإنها في مستويات الطموح التي يتميز بها لى أنها تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبع  إ االتزان النسبي، باإلضافة  

 ا.  ة السلوك، حيث يحافظ اإلنسان على السلوك مادام مدفوع  كل واحد منهم، كما أنها تحافظ على استدام

 Itemولقد أسفرت جهود العلماء في مجال القياس والتقويم إلى ظهور بعض االتجاهات الحديثة، ومن هذه االتجاهات نظرية االستجابة للفقرة  

Response Theory (IRT)   أو نظرية السمات الكامنة Latent Trait Theory (LTT)  أو نظرية منحنى خصائص الفقرة. Item Characteristic Curve 

Theory (ICCT)   وقد أطلق على كل هذه االتجاهات نظرية االختبارات املعاصرة Modern Test Theory (MTT)  ،2014)الفقي.( 

ا تعتمد على استجابات الطالب لفقرات االختبار، هنأ املجموعة و ا للسمات التي ال تعتمد على  ونظرية االستجابة للفقرة تفترض تفسير أداء الطلبة تبع  

أن توضع الفقرة من  النظرية تسمح بقيم مختلفة لخصائص  الطالب على فقرات االختبار. وهذه  إجابة  السمة بطريقة غير مباشرة من خالل    وتقاس 

 (. 2014وحدات القياس على متصل القدرة موضع القياس. )الصراف،

است الفقرة وتقدم نظرية  السيكومترية معتمدة في ذلك على  Theory Response Item (IRT) جابة  املقاييس  الخاصة في تقدير خصائص  طرقها 

الخصائص، تقديرها ملعالم الفقرات: الصعوبة أو العتبات، والتمييز، والتخمين ومعلمة قدرة املفحوصين، وذلك من خالل نماذج رياضية تربط بين هذه 

 (.2005)عالم، ماذج نظرية استجابة الفقرة عن بقية نظريات القياس حيث تميز هذه الن

  وفي ضوء ذلك فإن وجود مقياس يتناسب مع متطلبات بيئة التعلم في اململكة العربية السعودية لقياس مستوى الدافعية هو أمر مهم للمعلمين 

 على تعزيزها، وهو ما ستتناوله الدراسة الحالية.  والقيادات التربوية على حد سواء، لفهم أسباب الدافعية لدى الطالب والعمل

 دراسةمشكلة ال . 1.1

 
 
عتبر الدافعية للتعلم من األركان املهمة في العملية التعليمية وشرط

ُ
ا لكي يحدث التعلم، حيث إنها تؤدي باملتعلم إلى التوجه للموقف التعليمي ا رئيسي  ت

 التعليمية بكل حيوية، وتحقيق استجابة ذاتية تهدف للوصول إلى الهدف املرجو من العملية التعليمية. ا بالعملية ا مهتم  وتجعل منه فرد  

ا من عناصر التعليم، حيث تعمل على زيادة فعاليته وتسهم بدرجة عالية في تحقيق األهداف املرجوة لدى الكادر  ا رئيسي  كما تشكل الدافعية عنصر  

التعليم وتجويده ليتالءم مع متطلبات املجتمعات، وأن تطوير دافعية الطالب للتعلم ينبغي أن تحظى باهتمام القادة التعليمي، وترفع مستويات مخرجات  
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عليمي رغبة التربويين إلجراء عمليات البحث عن أفضل املمارسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق الهدف، ووجود إطار لتضمين الدافع لإلنجاز في أي مجال ت

 (.2012متياز على االخرين، وإتمام األعمال املهمة والصعبة والسعي نحو التعلم )الزغلول، في التفوق واال 

، التي تتطلع إلى تطوير  2030وتزايد االهتمام في رفع مستويات تحصيل الطالب وتطوير دافعيتهم نحو التعلم في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  

واملثابرة )رؤية اململكة   ا إلى إكساب الطالب املعارف واملهارات والسلوكيات الجيدة، ليصبح ذو شخصية تعمل بروح املبادرة املنظمة التعليمية والتربوية سعي  

 (.2015، 2030العربية السعودية 

م الصفي من املشكالت التربوية التي تواجه املنظرين التربويين وعلماء النفس املعنيين بقضايا التعلم 
ّ
، حيث شكلت وتعد مشكلة تدني الدافعية للتعل

والفاعلتحدي   الحيوية  فانعدام  الطلبة،  الصفي لدى  بالتعلم  للمعنيين  أبرز ا  إحدى  تعتبر  الفصل  داخل  التعليمي  الناتج  قيمة  بانخفاض  والشعور  ية، 

كة بحيث مبررات قياس الدافعية، وفي ضوء الحاجة إلى مقياس للدافعية والتحقق من خصائصها، وفق نموذج يتناسب مع متطلبات بيئة التعليم في اململ

، مما يسهل الكشف عن دافعية الطالب نحو التعلم مم وفق األساليب الحديثة في القياس،  مصتشكل إضافة إلى أدوات القياس والتقييم النفس ي والتربوي  

وهو ما يهدف إليه البحث الحالي والتي تحدد مشكلته وتشجيع الطالب من ذوي الدافعية املرتفعة، ووضع خطة عالجية للطالب من ذوي الدافعية املتدنية  

 الرئيسية في السؤال التالي: 

 وير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي لنظرية استجابة الفقرة لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك؟ ما إمكانية تط

 :وهي الفرعية األسئلة  من مجموعة عن اإلجابة من البد الرئيس السؤال هذا  عن ولإلجابة

 فقرة؟ للستجابة اال ما مدى توافق االستجابات على فقرات مقياس الدافعية نحو التعلم الفتراضات نموذج التقدير الجزئي لنظرية  •

 لفقرة لفقرات مقياس الدافعية نحو التعلم؟ لستجابة ال نموذج التقدير الجزئي لنظرية ا لاالستجابات ما درجة مطابقة  •

 افعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي؟ما دالالت الصدق والثبات ملقياس الد •

 الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي؟  فقرات مقياس  )عتبة(  ما قيم معالم صعوبة •

 مقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي؟ على ما قيم معلم قدرة األفراد •

 دراسةأهداف ال . 2.1

 إلى:  دراسةال ه سعى هذت

فقرة لدى للستجابة  ال الكشف عن مدى توافق االستجابات على فقرات مقياس الدافعية نحو التعلم الفتراضات نموذج التقدير الجزئي لنظرية ا  •

 الثانوية بمدينة تبوك. طالبات املرحلة 

لالكشف عن مدى مطابقة   • الجزئي لدى طالبات  االستجابات  التقدير  التعلم وفق نموذج  الدافعية نحو  الجزئي لفقرات مقياس  التقدير  نموذج 

 املرحلة الثانوية بمدينة تبوك. 

ج التقدير الجزئي لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة التعرف على دالالت الصدق والثبات ملقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذ •

 تبوك.

 قياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك.)العتبة( مل صعوبةالتعرف على  •

 الجزئي لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك.التعرف على معلم القدرة ملقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير   •

 دراسةأهمية ال . 3.1

 األهمية النظرية: 

 فيما يلي:  دراسةتكمن أهمية ال

على مدى إمكانية تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي لنظرية استجابة الفقرة لدى طالبات املرحلة الثانوية   التعرف •

 تبوك. بمدينة 

أيض   • البحث  ارتقاء  في اا هام  دور   يلعب والذي  التعليم، قطاع  أال وهو السعودي، للشعب هام وحيوي  قطاع  على يجرى  كونه أهميته من ايستمد 

  املجتمعات.

عتبر مخرجاته مهمة بالنسبة للقائمين على  •
ُ
العملية التربوية والتعليمية، والذي  كما يستمد البحث أهميته من أهمية املوضوع الذي يتناوله، حيث ت

 يساعد في تحقيق رسالة وأهداف وزارة التعليم. 

 : األهمية العملية

 يسهم هذه البحث في توجيه أنظار الباحثين إلجراء املزيد من البحوث التطبيقية في هذا املجال املهم بما يشكل اضافة لألدب التربوي. •

 باللوائح والقوانين الخاصة بها.   الراهن وتطوير السياسيات املتعلقة في الوقت الوضع القائم  استكشاف املعنية بأهمية تبصير االدارات •

 تحسين جودة تقديم الخدمات التعليمية.  •
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 أدائها. بمستوى  لالرتقاء التوصيات هذه  تنفيذ على والعمل في الوزارة  العليا لإلدارة  في تقديمها هذا البحث وتوصيات  نتائج من ُيستفاد •

 دراسةمصطلحات ال . 4.1

 ا: درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدافعية للتعلم الذي طبق على عينة الدراسة. عرف إجرائي  ي مقياس الدافعية للتعلم: •

الصعوبة رة متعددة االستجابة، حيث يتم  فق(: بأنه أحد نماذج نظرية االستجابة لل2009عرفه العبد هللا )التقدير الجزئي:   • خالله تقدير معالم 

 الفئوية لكل خطوة من خطوات اإلجابة عن املفردة متعددة االستجابة، وكذلك تحديد معلم قدرة الفرد. 

هي نظرية حديثة في القياس النفس ي والتربوي يتم فيها تحديد العالقة بين أداء املفحـوص والسمة الكامنة موضع القياس  : نظرية استجابة الفقرة •

ة  لة رياضية محددة وتعتمد هذه النظرية على عدد من النماذج تسمى نماذج السمات الكامنة التي يتم من خاللها الربط بين األداء على الفقر وفق دا 

عرف    (. 2016وقدرة املفحوص. )الدبوس،  
ُ
ا بأنها مجموعة من الطرق اإلحصائية التي تستخدم في حساب معالم الفقرات وقدرات طالب  جرائي  إ وت

 ، دالة املعلومات املكونة من نماذج أحادية الُبعد.بارات واملتمثلة بمعالم الصعوبةحلة الثانوية الخاصة باالختاملر 

 دراسةحدود ال . 5.1

استجابة : يقتصر البحث الحالي على تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم للمرحلة الثانوية وفق نموذج التقدير الجزئي لنظرية الحدود املوضوعية •

 الفقرة. 

 : تتمثل عينة البحث في طالبات املرحلة الثانوية بمدينة تبوك.الحدود البشرية •

 بمدينة تبوك. لإلناث  املرحلة الثانوية مدارس: يقتصر التطبيق على الحدود املكانية •

 .هـ.1443: تطبيق هذا البحث في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي الحدود الزمانية •

 الدراسات السابقة . 6.1

: الدراسات التي تناولت الدافعية للتعلم 
ً
 أوال

 الثاني الصف لدى طالبات التعلم نحو الدافعية  تنمية  في املدمج  استراتيجيات التعليم بعض استخدام بعنوان: فاعلية  ( 2020دراسة الجبير )  •

لى دراسة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم املدمج في تنمية الدافعية نحو التعلم لدى طالبات الصف الثاني إ هدفت الدراسة    .املتوسط

البحث وثبا أداة  التحقق من صدق  التجريبي، وبعد  التصميم شبه  التجريبي ذو  املنهج  البحث تم استخدام  بق  املتوسط، ولإلجابة على اسئلة 
ُ
تها ط

( على  إجراء  90املقياس  وبعد  وضابطة،  تجريبية  مجموعتين  على  تقسيمهن  تم  البحث،  عينة  يمثلن  املتوسط  الثاني  الصف  طالبات  من  طالبة   )

لى فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم املدمج للتعلم لدى طالبات الصف الثاني املتوسط، وقد أوص ى إاملعالجات االحصائية توصل البحث 

املدمج   البحث بتزويد املعلمات باملهارات الضرورية التي تساعدهن على استخدام التعلم املدمج والتعرف على الصعوبات التي تعيق استخدام التعلم 

 في املدارس. 

.       بعنوان: مقياس الدافعية نحو تعلم مقررات أشغال املعادن لدى طلبة كلية التربية األساسية في دولة الكويت  ( 2020وآخرون )دراسة الزومان  •

لى الكشف عن مستوى دافعية طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية األساسية بالكويت نحو تعلم مقرر أشغال املعاجن والفروق إهدفت الدراسة 

بعادها أ نسين في مستوى دافعيتهم نحو التعلم، واستعرضت الدراسة بالتحليل ملجموعة من املفاهيم والجوانب املرتبطة بالدافعية للتعلم و بين الج

  في ضوء محتوى مقرر اشغال املعادن وطبيعة تدريسية، وفي ضوء ما سبق قام الباحثون بوضع مجموعة من املحاور كأبعاد ملقياس الدافعية نحو

شارت نتائج الدراسة  أ م، وجاءت في سبعة محاور ارتبط بكل محور مجموعة من البنود كمؤشر لتفعيل دافعية التعلم نحو مقرر اشغال املعادن و التعل

ا ئي  حصاإ بعاد الدافعية نحو تعلم مقررات اشغال املعادن لدى طلبة بقسم التربية الفنية ككل، وأنه ال توجد فروق جوهرية دالة أ لى ارتفاع مستوى  إ 

وصت الدراسة  أ بين استجابات الطالب والطالبات بقسم التربية الفنية فيما يتعلق بتحديدهم ألبعاد الدافعية نحو تعلم مقررات اشغال املعادن، و 

وأسا بالبيئة  يتعلق  فيما  خاصة  األخرى  واملجاالت  املعادن  أشغال  بمجال  املرتبطة  النشاطات  ملمارسة  املالئمة  الظروف  توفير  وطرق  بضرورة  ليب 

 التدريس. 

( في تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من طلبة الصف  ARCSركس ) أ لى نموذج  إرشادي مستند  إبعنوان: فاعلية برنامج    ( 2019دراسة نوفل ) •

رشادي مستند أركس في تنمية الدافعية للتعلم لدى إ لى استقصاء فاعلية برنامج  إ هدفت الدراسة    .الثالث املتوسط في اململكة العربية السعودية

رشادي تم التحقق من صدقه، وتكون من أربعة أبعاد، إ عينة من طلبة التعلم للصف الثالث املتوسط، ولتحقيق اهداف الدراسة تم تطوير برنامج  

بالنتائ بالنفس، والتحكم  الصلة ودعمها، والثقة  وإدامته، وبناء  االنتباه  للتعلم  تمثلت في توليد  الدافعية  الرضا، كما تم تطوير مقياس  ج لتحقيق 

( من  املكونة  التجريبية  املجموعة  أفراد  وخضع  السيكومترية،  خصائصه  من  طالب  28والتحقق  اإل (  للبرنامج  وطالبة  أفراد ا  يتلق  لم  فيما  رشادي، 

رشادي لصالح  ا تعزى لتطبيق البرنامج اإل حصائي  إ جود فروق دالة ا وطالبة أي تدريب، وأظهرت النتائج و ( طالب  35املجموعة الضابطة التي تكونت من )

حصائية تبين تقديرات أفراد مجموعتي الدراسة وفق متغير الجنس في التطبيق البعدي على أبعاد إ املجموعة التجريبية، كما وجدت فروق ذات داللة 
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فراد  أ حصائية تقديرات  إ ح تقديرات اإلناث، فيما لم تظهر فروق ذات داللة  بعاد التحدي، والفضول، واالتقان املستقل، لصالأ الدافعية للتعلم، وهي  

 مجموعتي الدراسة حسب تفاعل متغيري املجموعة والجنس في التطبيق البعدي.  

م لدى طالبات املرحلة املتوسطة في مدارس التعليم العام باملدينة    ( 2016دراسة الرويثي ) •
ّ
هدفت الدراسة إلى توضيح    املنورة. بعنوان: دافعية التعل

ال الوصفي  املنهج  اعتماد  املنورة، ولذلك تم  باملدينة  العام  التعليم  املتوسطة في مدارس  املرحلة  التعلم لدى طالبات  كمي في أسباب ضعف دافعية 

محاور هي )الوراثة والفطرة، الشخصية، ( فقرة متوزعة في خمسة  48منهجية البحث، وتوظيف االستبانة كأداة لجمع البيانات، والتي شملت على )

أثيرها كبيرة األسرة، البيئة املدرسية، واملعلمة(، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تجيب على سؤال البحث، فجاءت العوامل التي كانت درجة ت

إكث املدرسة،  الوالدين مع  يلي: عدم تواصل  البحث كما  أفراد عينة  التعلم لدى  الطالبات، كثرة على دافعية  املنزلية على  الواجبات  املعلمات من  ار 

كانت درجة  استخدام الطالبات لبرامج التواصل االجتماعي عن طريق الجوال الذكي، كثورة مشاهدة البرامج التلفزيونية واملسلسالت أما العوامل التي 

بمساعدة الوالدة في األعمال املنزلية، صعوبة املناهج الدراسية، الروتين    تأثيرها على دافعية التعلم لدى أفراد عينة البحث متوسطة؛ فكانت االنشغال

املزاجية على تصرف للتفكير، سيطرة  املعلمة ألساليب تعليم مثيرة  اتباع  التعليمية، عدم  للوسائل  املعلمة  املعلمة، قلة استخدام  ات بعض  في شرح 

لعقاب، وعدم قيام املعلمة بمكافأة الطالبات املتجاوبات ومن خالل هذه النتائج تم وضع  املعلمات مع الطالبات، استخدام املعلمة الدرجات كأسلوب ل

 عدد من التوصيات التي تأمل الباحثة أنها تسهم في معالجة مشكلة البحث. 

 ا: الدراسات التي تناولت نظرية االستجابة للفقرة ثانيً 

في ضوء نموذجي التقدير الجزئي واالستجابة املتدرجة لدى طالب جامعة  بعنوان: بناء وتدريج مقياس    (.2022دراسة فرحات ) • التأّمل الناقد 

هدف البحث إلى إعداد مقياس التأمل الناقد، وتدريجه خصائصه السيكومترية وفق نموذج التقدير الجزئي ونموذج االستجابة املتدرجة، بلغ   األزهر. 

ا، وتكونت1042عدد املشاركين في البحث )
 
( فقرة مع نموذج التقدير 20أداة البحث من مقياس التأمل الناقد، وتوصل البحث إلى عدم تطابق )  ( مشارك

( فقرات مع نموذج االستجابة املتدرجة. وأعطى نموذج التقدير الجزئي دالة معلومات أفضل عند املستوى املنخفض من القدرة، بينما  6الجزئي، و )

 .علومات أفضل عند املستوى املنخفض واملتوسط من القدرة أعطى نموذج االستجابة املتدرجة دالة م

نمو   A Psychometric analysis from the item response theory  :بعنوان  (Aune et al, 2020)دراسة   • بين  املقارنة  إلى  البحث  ج  ذهدف 

ج االستجابة املتدرجة املعدل، والتقدير الجزئي، والتقدير الجزئي املعمم لتحديد النموذج املناسب لتدريج مقياس الوحدة،  ذاالستجابة املتدرجة ونمو 

ا، وتكونت أداة البحث من مقياس الوحدة الذي يتكون من )509)وبلغت العينة 
 
( فقرات. وتوصل البحث إلى مطابقة جميع فقرات املقياس 7( مشارك

 ة. للنماذج األربع

ج اختيار بعنوان: أثر  (2020دراسة صالح ) •
َ
هدفت الدراسة إلى فحص    االستجابة. ثنائية  املفردة معالم تقدير دقة في للُمفردة االسِتجابة أنموذ

علم وثالثي املعلم( في تقدير معالم املفر 
َ
نائي امل

ُ
علم وث

َ
ج االستجابة للُمفردة ثنائية االستجابة )اَحادي امل

َ
علم  أثر اختيار أنموذ

َ
ج األَحادي امل

َ
دة لألنموذ

علم )صعوبة وتمييز(، ثالثي املعلم )صعوبة وتمييز وتخمين( ودقتها لتحقيق 
َ
نائي امل

ُ
امت الباحثة بتطبيق اخِتبار عكس  أ )الصعوبة(، ث

َ
هداف الدارسة ق

املعيارية، البطارية  جونسون  وودكوك  املعرفية  القدرات  الخِتبار  من    األرقام  االستجابة  30واملكون  ثنائية  و    0)  مفردة  ئة 
َ
الخاط لإلجابة    1لإلجابة 

ة َبغداد. وقد تم التحقق من    640الَصحيحة( على عينة من طالب الصف السادس االعدادي الِعلمي والبالغ حجمها 
ّ
طالب وطالب من َمدارس محافظ

( للُمفردة  االسِتجابة  َنظرية  االستقالأ افتراضات  الُبعد،  و حادية  السرعة(  عامل  املفردة،  خصائص  ُمنحنى  حلي، 
َ
امل هذه أ ل  تحقق  الَنتائج  ظِهرت 

ج  
َ
علم باستخدام برنامج البايلوق واخِتبار املالئمة ُمربع كأي،  أ االفتراضات، كما قامت الباِحثة باختبار ُمالئمة املفردات ألنموذ

َ
نائي وثالثي امل

ُ
حادي وث

  .وكاَنت جميع املفردات مالئمة للَنماذج

   ( بعنوان: تدريج فقرات مقياس اتجاهات طلبة جامعة أم القرى نحو اإلشراف األكاديمي وفق نظرية االستجابة للمفردة.2016دراسة الثبيتي )  •

ا  ( طا200هدف البحث إلى تدريج مقياس اتجاهات طلبة جامعة أم القرى نحو اإلشراف األكاديمي وفق نموذج التقدير الجزئي، وبلغ عدد العينة ) لب 

( فقرة 42( فقرة، وتوصل البحث إلى مطابقة )50وطالبة، وتكونت أداة البحث من مقياس اتجاهات الطلبة نحو اإلشراف األكاديمي الذي يتكون من )

 لنموذج التقدير الجزئي، واقتربت قيمة متوسط إحصائي املطابقة الداخلية والخارجية من القيم املثالية. 

هدفت الدراسة (.  IRTبعنوان: بناء مقياس دافع االنجاز لطلبة املرحلة الثانوية في دمشق وفق نظرية االستجابة للفقرة )  (2016دراسة أبو السل )  •

( فقرة، وللتأكد من  33(، وقد اشتمل املقياس على )IRTلبناء مقياس دافع االنجاز لطلبة املرحلة الثانوية في دمشق وفق نظرية االستجابة للفقرة )

(  400لهذا املقياس تم عرضه على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، كما تم تطبيقه على عينة تجريبية عددها )صدق املضمون  

ن ا وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية في دمشق، واختبر مقياس )ربيع رشوان( كمحك، وتم التأكد من معامالت صدق املحك التالزمي للمقياس مطالب  

(، وهذا يدل على ارتباط جيد بين املقياسين، كما  0.85ذ بلغ االرتباط بين املقياسين )إ امل االرتباط بين أفراد العينة على املقياسين،  خالل حساب مع

الثانوية في دمشق،  ا وطالبة من املرحلة ( طالب  1200يدل على صدق املحك التالزمي، وبعد ذلك تم تطبيق املقياس على عينة الدراسة البالغ عددهم )

(، أظهرت النتائج أن مقياس دافع اإلنجاز الذي أعده الباحث كان أحادي  Win STEPS( وبرنامج )SPSSوبعد جمع البيانات وتحليلها بواسطة برنامج )

لبعد في نظرية استجابة الفقرة  البعد وكانت دالالت مطابقة البيانات االمبريقية املستمدة من مقياس دافع اإلنجاز لنموذج التقدير الجزئي أحادي ا 
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ا  يض  أ  واقترب مؤشر متوسط مطابقة األفراد والبندين الخارجي والداخلي من الصفر، واقترب االنحراف املعياري من الواحد الصحيح واظهرت النتائج 

 ملقياس املذكور. تقدير قيم العتبات املميزة ملستويات فقرات املقياس قدرة تمييزية واضحة وظهور درجة عتبات مميز على ا 

في   SPSSبعنوان: استخدام نموذج التقدير الجزئي في انتقاء فقرات مقياس اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو برنامج  ( 2016دراسة القرش ي ) •

الدراسة    منطقة مكة املكرمة. العليا نحو برنامج  إ هدفت  الدراسات  اتجاهات طلبة  انتقاء فقرات مقياس  الجزئي في  التقدير  أنموذج  لى استخدام 

SPSS    برنامج نحو  اتجاهات  مقياس  بناء  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  املكرمة،  مكة  منطقة  في  التربية  كلية  تقويم    SPSSفي  موضوعي  ويقدم  ألبعاد  ا  ا 

ا وطالبة من كليات التربية  ( طالب  195( فقرة تدريج ليكرت )خماس ي البدائل(، وطبق االختبار على عينة بلغت )65االتجاهات، واملقياس يتكون من )

العزيز وأم القرى والطائف، وأشارت النتائج   إجابة أي مفردة على نتيجة مفردة  إ بجامعة امللك عبد  املقياس يقيس سمة واحدة، وعدم تأثير  لى أن 

من عامل السرعة، وأن هناك مطابقة بين فقرات مقياس االتجاهات مع نموذج التقدير الجزئي، وأن املقياس يتمتع بدالة أخرى، وأن املقياس متحرر 

 . SPSSاملعلومات أي أن االجابة عليه تحدد اتجاهات الطالب نحو برنامج 

 Examining the psychometric properties of the Beck depresson inventory- ii using an item بعنوان:   (Tusiime et al., 2015)دراسة   •

response modeling approach in an HIV infected population in Kampala, Uganda.    الخصائص عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

الج التقدير  العينة )السيكومترية ملقياس بك لالكتئاب باستخدام نموذج  التقدير، وبلغ عدد  املصابين بفيروس نقص  123زئي ومقياس  ا من  ( فرد 

( فقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن املقياس يتمتع بخصائص سيكومترية  21املناعة البشرية من ذوي الدخل املحدود بأوغندا، وتكونت أداة الدراسة من )

 جيدة، وتطابقت البيانات مع نموذج التقدير الجزئي بدرجة جيدة. 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية    بعنوان: فاعلية النموذج التقدير الجزئي في معايرة فقرات متعددة الخطوات.  (2005دراسة الزعبي ) •

قدير الجزئي في معايرة قدرة األفراد ومعايرة صعوبة فقرات متعددة الخطوات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي في مادة نموذج الت

العلمي مؤلف      20  ا منالكيمياء للصف الثاني الثانوي 
 

الثانوي  ، تختلف في عدد خطوات االستجابة. طبقت على عينة من طلبة الصف الثاني  سؤاال

ا وطالبة، وتم الحصول على تقدير لقدرات األفراد، وتقدير لقيم صعوبة خطوات استجابة السؤال: والخطأ املعياري في  طالب    11العلمي بلغ عددهم 

 تقديرها، وقياس املطابقة الخارجية والداخلية لعينة األفراد والفقرات؛ وتم التوصل إلى النتائج التالية: 

 ياري لتقدير درجة صعوبة األسئلة: بزيادة عدد خطوات االستجابة.الخطأ املع يزداد •

إحصائي   • داللة  ذات  في  α =0.01عند مستوى    اعدم وجود فروق  املحسوبة  األسئلة  لتقديرات معالم صعوبة  املعايرة  الفروق  بين متوسطات 

 املجموعات األربع املختلفة 

في متوسطات الفروق املعايرة بين تقديرات قدرات أفراد املجموعة العشوائية والعليا واملتدنية،    α =0.01ا عند مستوى  وجود فرق دال إحصائي   •

 ختبار السهل. املحسوبة في االختبار الصعب واال 

عند تزداد الكفاية النسبية لالختبار بشكل عام بزيادة عدد خطوات االستجابة، وتتساوى الكفاية النسبية لالختبار الصعب مع االختبار الكلي   •

 ا. أصحاب القدرات العالية بينما تزداد الكفاية النسبية لالختبار السهل عند أصحاب القدرة املتدنية جد  

ه النتائج؛ واستخلصت التوصية بإجراء مزيد من الدراسات بما يتعلق باستخدام النموذج التقدير الجزئي في تقدير صعوبة وقد تمت مناقشة هذ 

 .األسئلة في مقررات التحصيل املختلفة

   :التعقيب على الدراسات السابقة

قد  تعقيب   الدراسات  أن هذه  يتضح  الباحثة  استعرضتها  التي  السابقة  الدراسات   ا على 
 

كال التي سعت  األهداف  باختالف  واختلفت  منها  تعددت   

 لتحقيقها واختالف املوضوعات التي تناولتها واختالف البيئة التي تمت فيها. 

الدراسات   الفقرة، وهدفت بعض  التعلم ونظرية استجابة  الدافعية نحو  السابقة في  الدراسات  تناولت  لى توضيح أسباب ضعف دافعية إ حيث 

(، فيما جاءت بعض الدراسات التي هدفت الى فحص أثر بعض املتغيرات على مستوى 2016(، ودراسة )الرويثي،2020لزومان وآخرون،التعلم كدراسة )ا 

 (. 2019(، ودراسة )نوفل،2020التأكد من فعالية بعض استراتيجيات التعليم على تنمية الدافعية كدراسة )الجبير،و الدافعية 

دقة تقدير معالم املفردة و   لى املقارنة بين النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثةإ استجابة الفقرة، هدف بعضها  أما الدراسات التي تناولت نظرية  

(، ودراسة  2017لى تصميم مقياس االتجاهات والدافعية للطلبة كدراسة )أبو السل، إ (، فيما هدف البعض االخر من الدراسات  2020كدراسة )صالح،

 Aune etودراسة     ،(2022الجزئي أو االستجابة املتعددة كدراسة )فرحات،    نموذج التقديرأخرى إلى استخدام    (، كما هدفت دراسات2016)القرش ي،

)al., 2020،)   ودراسة (، 2016دراسة )الثبيتي،و)Tusiime et al.,2015( ، (2005)الزعبي، ودراسة. 

ـوذج أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن نموذج راش يستند إلى افتراضات قويـة تستند بدورها إلى أساس إحصائي سليم، مما يثبت فعالية النم

 .صعوبة الفقرات على ميزان لوغاريتمي واحدلتـدريج فقـرات االختبارات واملقاييس النفسية والتربوية بحيث يتم وضع قدرات األفراد و 
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)الجبير، كدراسة  املحلي  املستوى  على  بعضها  بق 
ُ
فط الدراسة  مجتمع  حيث  من  )نوفل،2020أما  ودراسة  )القرش ي،2019(،  ودراسة   ،)2016  ،)

بقت الدراسات االخرى على مجتمعات اقليمية كدراسة )صالح،2016ودراسة )الرويثي،
ُ
(، ودراسة )أبو  2020ودراسة )الزومان وآخرون،(، 2020(، كما ط

 .( في االردن2005و دراسة )الزعبي،( في سوريا، 2016السل،

(، وبعضها  2020وتباينت العينات في الدراسات السابقة من حيث املرحلـة الدراسـية والعمريـة، فبعضها كانت من املرحلة االبتدائية كدراسة )صالح،

املت املرحلة  الثانوية  (،2016،ودراسة)الرويثي(،  2019(، ودراسة )نوفل،2020الجبير،وسـطة كدراسة )اآلخر كانت من  املرحلة   وبعضها اآلخر كانت من 

 ، ودراسة )الزومان وآخرون،(2022  )فرحات،  وبعضها اآلخر كانت من املرحلة الجامعية كدراسة(،  2005  )الزعبي،، ودراسة  (2016  )أبوالسل،كدراسة  

 .(. وهكـذا يتضـح أن الدراسات ليست قاصرة على مرحلة دراسية دون أخرى 2016 ودراسة )الثبيتي،(،  2020

أو غير مباشرة ووضع تصور   النظري سواء بطريقة مباشرة  العام لألساس  الحالية في تدعيم ووضع اإلطار  الدراسة  السابقة  الدراسات  ساعدت 

ئية وفهم تفسير النتائج في ضوئها، وتأتي هذه الدراسة في نسق الدراسات السابقة في مضمونها وفي شامل ألداة الدراسة ومعرفة أنسب األساليب اإلحصا

 الهدف العام املرجو منها.

 ا وإجراءاته دراسةال يةمنهج .2

 دراسةلخطوات بناء أداة الا  ، يليه عرض  اا ألفراد عينتهووصف    دراسةا ملجتمع الالذي تم اتباعه وتحديد    دراسةا ملنهج اليتضمن هذا الفصل عرض  

 وإجراءات تطبيقها وأساليب املعالجة اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات. 

 دراسةمنهج ال . 1.2

 .املنهج الوصفي دراسةال  تاستخدم

   داسةمجتمع ال . 2.2

هـ والبالغ 1443من طالبات املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية بمدينة تبوك في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  دراسةيتكون مجتمع ال

 ( طالبة.13368عددهم )

 دراسة عينة ال . 3.2

( يبين توزيع  1مدرسة، والجدول )(  16موزعة على )،  ( طالبة541تم اختيار عينة عشوائية عنقودية من طالبات املرحلة الثانوية التي تكونت من )

 ( يبين استجابة العينة حسب الصفوف. 2أفراد العينة حسب املدارس والجدول )

 توزيع أفراد العينة حسب املدارس  :(1جدول )

 العدد  اسم املدرسة  العدد  اسم املدرسة 

 27 الثانوية الحادية والعشرون  95 الثانوية الثانية عشر 

 24 الثانوية الثانية  90 والعشرون الثانوية الثالثة 

 13 الثانوية الثامنة والعشرون  52 الثانوية السادسة والعشرون 

 11 الثانوية التاسعة عشر  46 الثانوية الثالثة 

 9 الثانوية الرابعة عشر  44 الثانوية التاسعة 

 7 الثانوية الثالثون  42 الثانوية الثانية والعشرون 

 5 الثانوية السادسة عشر  38 الثانوية العاشرة 

 3 الثانوية التاسعة والعشرون  35 الثانوية العشرون 

 541 اإلجمالي 

 استجابة العينة على حسب الصفوف  :(2جدول )

 النسبة عدد العينة  الصف 

 45% 245 أول ثانوي 

 24% 130 ثاني ثانوي/علمي

 6% 33 ثاني ثانوي/إنساني

 19% 102 ثالث ثانوي/علمي

 6% 31 ثانوي/إنسانيثالث 

 100% 541 املجموع 
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 دراسةأداة ال . 4.2

( باالعتماد على 2014) من مقياس الدافعية كأداة لجمع البيانات األولية من مفردات مجتمع البحث، والذي أعده عبدالوهاب لدراسةتتكون أداة ا 

محكمين من أهل االختصاص في  (8فقرة، تم عرضه على ) 30 الدافعية من(، ويتكون مقياس 1998(، رو وساكس )2011) (، نوفل2011) دوقة وآخرون

ناء  على اقتراحات  التربية وعلم النفس ومن حملة درجة الدكتوراة للتحقق من مناسبة العبارات وبنائها اللغوي ومدى انتماء كل عبارة للبعد املحدد لها، وب

% حيث    80عبارات بناء على توصيات املحكمين وتم اإلبقاء على العبارات  التي أجمع عليها     (4املحكمين فقد تم إعادة صياغة بعض العبارات  وحذف )

عبارة موزعة على أربعة   25فقره وبعد حساب معامالت التميز تم حذف فقره واصبح املقياس بصورته النهائية يتكون من    26أصبح املقياس يتكون من  

عبارات، ويحتوي   (5)  على  املثابرة والجدية    :ة التعلم، مسؤولية املتعلم، الكفاءة الذاتية(،حيث يحتوي البعد األول أبعاد هي: )املثابرة والجدية، قيمة وفائد

 ( 8على)الكفاءة الذاتية    :ويحتوي البعد الرابع   ( عبارات،6)  علىمسؤولية املتعلم  :ويحتوي البعد الثالث  ( عبارات،6)  على  : قيمة وفائدة التعلم البعد الثاني

ا، أوافق، ال أدري، غير موافق، غير موافق 7)  عبارات كما في ملحق  (، وتجيب الطالبة على املقياس من خالل تدريج مكون من خمس نقاط: )أوافق تمام 

ا( لتقابل الدرجات: )  .( مع مراعاة عكس ترتيب األوزان للعبارات السالبة في املقياس 1،  2،  3،  4، 5تمام 

 إجراءات التطبيق: 

أفراد العينة  الديمغرافية  والتي احتوت على قسمين األول: يتعلق بالبيانات    Google Formا بصورتها النهائية من خالل  تم تصميم األداة إلكتروني   

ا عن طريق إدارة التخطيط والتطوير بمكتب  إلكتروني  والقسم الثاني: هدف لجمع املعلومات املتعلقة بأبعاد املقياس، وقد تم إرسال األداة لعينة البحث  

دخلت االستجابات للحاسب اآللي باستخدام برنامج   https://forms.gle/gsT7cagxbcgdQdwZA:  التعليم بتبوك عبر الرابط
ُ
لتحليل    SPSSومن ثم أ

 البيانات واستخراج النتائج.

 : دراسةالتطبيق على العينة االستطالعية لل 

 طالبة.  40عليها والتي تكونت من  دراسةأداة ال وتطبيقالنهائية الدراسة وخارج عينتها تم اختيار العينة االستطالعية بطريقة عشوائية من مجتمع 

  :معامالت التمييز للعبارات

وذلك لعبارات كل بعد من أبعاد    Corrected correlation total-item تم استخراج معامالت التمييز للعبارات باستخدام معامل االرتباط املصحح

 املقياس.

 معامالت التمييز لعبارات املقياس :(3جدول )

 معامل التمييز  العبارة  م 

 لتعلم ما أريد.  1
 
 64. أبذل جهدا كبيرا

 51. . املثابرة مهمة في أدائي ألعمالي ودراستي 2

 -36. ال أترك املذاكرة عندما أفشل في االختبار.  3

 43. . الدراسيةأشعر بالفرح عندما أبذل جهد ووقت وأنجح في حل مشكالتي  4

 40. أشعر بالرضا أثناء مواصلة املذاكرة لفترات طويلة.  5

 40. أفضل التفكير بجدية لساعات طويلة.  6

 40. التعلم يحقق لي مهنة محترمة.  7

 44. التعلم يكسبني احترام اآلخرين.  8

 40. التعلم يسمح لي باملساهمة في تنمية وتطوير الوطن. 9

 56. ُيحقق لي النجاح في الحياة. التعلم  10

 64. تنفيذ األنشطة املرتبطة باملواد الدراسية من أولوياتي.  11

 55. التعلم يزيد من خبراتي وتفوقي.  12

 53. أقوم بمهامي املدرسية بكفاءة.  13

 44. أواجه املواقف الدراسية املختلفة باهتمام ومسؤولية. 14

 63. الدراسية التي تتطلب تحمل املسؤولية. أرغب في املواقف  15

 66. أنفذ بما ُيطلب مني من أعمال على أحسن وجه.  16

 في أداء نشاطاتي الدراسية.  17
 
 40. أحرص أن أكون دقيقا

 45. أعمل بجد لتحسين أدائي في الصف الدراس ي.  18

 53. أستطيع التعامل مع املهمات الصعبة. 19

 لكل  20
 
 44. مشكلة تواجنهي. أجد حال

 63. لدي القدرة على التعامل مع املواقف الجديدة.  21

 66. لدي أفكار كثيرة استخدمها للتعامل مع املشكالت التي ُتصادفني في املدرسة.  22

 أنجح في حل املشكالت الصعبة.  23
 
 40. عندما أبذل ُجهدا

 45. الصعوبات. أعتمد على قدراتي الذاتية ملواجهة  24

 .63. أهتم باألعمال والواجبات املدرسية التي تتطلب التفكير.  25

 48. أثق في أعمالي الدراسية املنجزة.  26

( وهو  (36.-حيث جاء معامل تمييزها    3( باستثناء العبارة   20.( أن جميع معامالت التمييز ضمن املدى املقبول )أكبر من القيمة3يتضح من الجدول )

عبارة، أما باقي العبارات فتراوحت قيم معامالت التمييز   25معامل تمييز سالب ومنخفض، وبالتالي تم استبعاد هذه الفقرة وأصبح املقياس بصورته األولية  

   40.( حيث إن قيمة معامل تمييز العبارة 66. - 40.بين ) 
 

 (.2011ذات تمييز جيد )عالم، على أن  العبارة فأعلى دليال

https://forms.gle/gsT7cagxbcgdQdwZA


 الزهراني & سليمان                                                                                                                                                          ....          تطوير مقياس الدافعية نحو التعلم وفق نموذج التقدير الجزئي 

  223-208، ص: 2023 -1، العدد12املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
216 

 

 معامالت التجانس الداخلي بين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية للبعد  :(4جدول )

 معامل ارتباط العبارة بالبعد البعد  العبارة  معامل ارتباط العبارة بالبعد البعد  العبارة 

 **63. مسؤولية املتعلم  14 **52. املثابرة والجدية 1

2 .59** 15 .59** 

3 .40* 16 .65** 

4 .49** 17 .65** 

5 .61** 18 .53** 

 **62. الكفاءة الذاتية  19 **67. 6

 **54. 20 **42. قيمة وفائدة التعلم  7

8 .77** 21 .76** 

9 .58** 22 .69** 

10 .57** 23 .44** 

11 .57** 24 .67** 

12 .71** 25 .70** 

13  .54** 26 .45** 

 (       0.01ا عند مستوى )**دال إحصائي  

 4يالحظ من جدول رقم )
 
 α ا ذا داللـة إحـصائية علـى مـستوى ( أن جميع الفقرات التـي صـنفت ضـمن العامـل األول )املثابرة والجدية( تـرتبط ارتباطـ

كما يالحظ أن جميع الفقرات التي تنتمي للعامل الثاني )قيمة وفائدة التعلم(  .األخرى أقل بالعامل األول، في حين كان معامل ارتباطها مع العوامل  0.001 =

 
 
بالعامل الثاني، كما كان معامل ارتباطها بالعوامل األخرى أقل. أما فيما يتعلق بالعامل الثالث  α = 0.001 ا ذا داللة إحصائية على مستوى ترتبط ارتباط

. وينطبق ما سبق على العامل الرابع α = 0.001ع معامالت ارتباط الفقرات التي تنتمي إليه ذات داللة إحـصائية علـى  )مسؤولية املتعلم( فقد كانت جمي

كمـا كان معامل ارتباطها بالعوامل األخرى أقل، )α = 0.001) )الكفاءة الذاتية( حيث كانت معامالت ارتباط الفقرات املنتمية إليه ذات داللة إحصائية على

 ل على وجود تجانس داخلي بين فقرات املقياس والبعد الذي تنتمي له. مما يد

 يبين معامالت االرتباط بين األبعاد )التجانس الداخلي(  :(5جدول )

  البعد االول  البعد الثاني البعد الثالث  البعد الرابع 

 البعد االول  1 47. 40. 34.

 البعد الثاني   1 69. 68.

 البعد الثالث    1 77.

 البعد الرابع     1

( أن معامالت االرتباط بين أبعاد املقباس مقبولة مما يدل على وجود اتساق في األبعاد التي يتكون منها املقياس وجميعها أقل 5يتضح من الجدول )

 وهذا يدل على عدم وجود ازدواج خطي بين أبعاد املقياس. 0.80من 

 نتائج ارتباط معامل بيرسون  :(6جدول )

 

        

 

 

 

 

 ( ارتباط األبعاد املكونة لالختبار ببعضها البعض وارتباطهـا 6جدول )ال يالحظ من 
 
 بالدرجـة الكلية لالختبار ارتباط

 
ا، حيث تراوحت قيم  إحصائي  ا داال

 .(0.01ا عند مستوى ).(، وجميع هذه القيم دالة إحصائي  89-. 63معامالت االرتباط بين )

 
 
ارتباط لالختبار  الكلية  بالدرجة  الفقرات  ارتباط  النتائج  بينت   كما 

 
إحصائي  ا داال قيم    كانت معظم  إحصائي  ا، حيث  دالـة  االرتبـاط  ا عند معامالت 

 . ) 0.05( و )0.01مستوى )

 طريقة تصحيح املقياس:

ا فيكون أدنى درجة عبارة وتدريجه خماس ي: أوافق تماما، أوافق، أوافق إلى حد ما، ال أوافق، ال أوافق تمام    25يتكون املقياس بصورته النهائية من  

املقياس ) )25على  أعلى درجة  بين  الدرجة  و ( درجة،  125( درجة،  تتراوح  الدافعية متدٍن،  (58  –  25)  التي  بين  مستوى  تتراوح  التي  (، 92-  59)  والدرجة 

 مستوى الدافعية عاٍل.  ( 125– 93والدرجة التي تتراوح بين ) ،مستوى الدافعية متوسط

 االرتباط بعاد االستبيانأ  م 

 .63 معامل ارتباط بيرسون  ) املثابرة والجدية (  البعد األول  1

 0.01 الداللة املعنوية

 .87 معامل ارتباط بيرسون  ) قيمة وفائدة التعلم (  البعد الثاني 2

 0.01 الداللة املعنوية

 .88 معامل ارتباط بيرسون  ) مسؤولية املتعلم ( البعد الثالث 3

 0.01 الداللة املعنوية

 .89 معامل ارتباط بيرسون  ) الكفاءة الذاتية (  البعد الرابع 4

 0.01 الداللة املعنوية
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 األساليب اإلحصائية  . 5.2

البرنامج اإلحصائي   التي تم جمعها، تم استخدم  البيانات  البحث وتحليل  أهداف  لنظرية    Easy Estimation، والبرنامج اإلحصائي  SPSSلتحقيق 

 استجابة الفقرة. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالي: 

 لي للعبارات. للكشف عن االتساق الداخاملصحح معامل ارتباط بيرسون  •

 معادلة الفا لكرونباخ ومعادلة سبيرمان براون.   •

د التحليل العاملي االستكشافي: للكشف عن أحادية البعد من خالل قيمة الجذر الكامن واستخدام طريقة املكونات الرئيسية والتدوير املتعام  •

 . Varimaxبطريقة 

 (Q3). حصائيمن خالل حساب اإل  Local Independence للتحقق من افتراض االستقالل املوضعي •

 Easyللتحقق من درجة مطابقة األفراد والفقرات لنموذج التقدير الجزئي، من خالل مؤشرات املطابقة الداخلية والخارجية باستخدام برنامج  •

Estimation).) 

 (.  (Easy Estimationام برنامجاستخراج معامالت الصعوبة النسبية لنموذج التقدير الجزئي وقدرات األفراد باستخد •

 حساب األخطاء املعيارية لتقدير معامالت الصعوبة وقدرة األفراد للحكم على دقة التقدير. •

 ا ومناقشته دراسةنتائج ال  .3

افق االستجابات على فقرات مقياس الدافعية نحو التعلم الفتراضات نموذج    . 1.3 التقدير الجزئي لنظرية  النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما مدى تو

 استجابة الفقرة؟ 

 أحادية البعد:   •

( عن طريق   (Factor Analysisتم التحقق من افتراض أحادية البعد، ملا له من أثر على دقة التقديرات، من خالل التحليل العاملي االستكشافي  

الرئيسية    SPSSبرنامج   املكونات  )  (Principle Component Analysis)باستخدام طريقة  املتعامد  )Varimaxوالتدوير  الجدول رقم  ( قيمة 7(. ويظهر 

للعامل األول والثاني وناتج قسمة جذر العامل األول على جذر العامل   (Explained Variance)ونسبة التباين املفسر    (Eigen Values)الجذر الكامن  

 اني والنتائج كما في الجدول اآلتي الث

 قيم الجذور الكامنة ونسب التباين املفسر: (7جدول )

 

 

 

 

 

(، مما يشير إلى وجود 2( أن ناتج قسمة قيمة الجذر الكامن للعامل األول على قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من )7يتبين من الجدول رقم )

   (. Hattie, 1985) سمة سائدة للمقياس؛ لذا  يمكن القول أن افتراض أحادية البعد تتحقق في املقياس.

الكامن للعامل األول يتميز  1ل الذي يظهر في الشكل )يتعزز افتراض أحادية البعد من خالل اختبار فحص العوام ( ويتبين من خاللها أن الجذر 

        بشكل واضح عن الجذور الكامنة لبقية العوامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجذور الكامنة للعوامل في النموذج ل(: مخطط سكري 1شكل )

 

الجذر الكامن  للعامل  األول  العامل الثاني العامل األول  النموذج

الجذر الكامن  للعامل  الثاني 
 

  2‚17 7‚29 الجذر الكامن

 8‚69 29‚17 التباين املفسر  3‚36
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 االستقالل املوضعي:  •

( وكانت أغلب معامالت 0.0027وهو معامل االرتباط للبواقي لزوج من الفقرات، وقد كانت قيمته )( Q3تم التحقق منه من خالل حساب اإلحصائي )

إلى أن افتراض   ( Hambelton & Swaminathan, 1985زوج(. باإلضافة لذلك فقد أشار هامبلتون وسوامينثان )  600االرتباط للبواقي بين األزواج وعددها )

راض االستقالل االستقالل املوضعي يكافئ افتراض أحادية البعد، وهذا يعني أنه إذا تحقق افتراض أحادية البعد في املقياس، فإن املقياس يتحقق فيه افت

 املوضعي.

 افتراض التحرر من السرعة: •

وقت محدد لالنتهاء من اإلجابة عن مفردات املقياس، وبالتالي ال يؤثر  تم إعطاء الطالبات الوقت الكافي لإلجابة عن املقياس، حيث لم يتم تحديد  

 عامل السرعة في أدائهن على املقياس.

نموذج التقدير الجزئي لنظرية استجابة الفقرة لفقرات مقياس الدافعية نحو  ل االستجابات النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ما درجة مطابقة .2.3

 التعلم؟ 

لتحليل البيانات، وبعد حذف استجابات   EasyEstimationبهدف التحقق من درجة مطابقة الفقرات لنموذج التقدير الجزئي، تم استخدام برنامج  

( 25الفقرات وعددها )(، وبعد ذلك تم إعادة التحليل مرة أخرى، وأظهرت النتائج مطابقة جميع 1.5 –0.50الطالبات الالتي يقعن خارج حدود املطابقة  )

بقة املالئمة فقرة للنموذج أي أن قيمة إحصائي املطابقة الخارجية أو الداخلية املقابلة لتقديرات معالم الصعوبة لهذه الفقرات تقع داخل حدود املطا

 (. 8( كما في الجدول )1.5 – 0.5)

 مطابقة النموذج للفقرات  :(8جدول )

 املطابقة الخارجية  م 

(OutFit) 

 االنحراف املعياري للمطابقة الخارجية 

(StdOutFit) 

 املطابقة الداخلية 

InFit)) 

االنحراف املعياري للمطابقة  

 (StdInFit) الداخلية

1 0.65427 -6.22546 0.80654 -1.86907 

2 0.85823 -2.38235 0.86021 -1.23405 

3 1.49924 8.64152 1.02096 0.1928 

4 1.16125 2.51252 1.15108 2.45348 

5 1.35327 5.30241 1.26029 3.87297 

6 1.16523 2.5724 1.00766 0.10244 

7 1.16017 2.49628 1.05776 0.63291 

8 0.83886 -2.72357 0.96497 -0.24545 

9 0.84024 -2.69916 0.93519 -0.36639 

10 1.02791 0.44823 1.00466 0.08618 

11 0.93719 -1.03243 0.9588 -0.28899 

12 1.16667 2.59395 0.98976 -0.07753 

13 0.84654 -2.58774 0.92234 -0.90748 

14 1.03729 0.59748 1.04033 0.65721 

15 1.10941 1.72412 0.98376 -0.11017 

16 0.89277 -1.78408 0.90646 -0.95341 

17 1.44115 6.52172 0.93416 -0.4978 

18 0.99389 -0.099 0.96424 -0.42917 

19 0.91718 -1.36862 0.98394 -0.19004 

20 0.83264 -2.83409 0.90768 -1.11527 

21 0.84758 -2.56941 0.90006 -1.27797 

22 0.82735 -2.92841 0.93839 -0.71586 

23 1.15896 2.47811 0.95527 -0.48051 

24 0.79428 -3.52555 0.90587 -1.01759 

25 0.80427 -3.34369 0.95057 -0.40236 

فقرة( مطابقة لنموذج التقدير الجزئي، ألن قيمة إحصائي املطابقة الخارجية و الداخلية املقابلة    25( أن جميع الفقرات )8يتضح من الجدول رقم )

( وأقل قيمة 1.499(. حيث بلغت أعلى قيمة للمطابقة الخارجية )1.5 – 0.5لتقديرات معالم الصعوبة لهذه الفقرات تقع داخل حدود املطابقة املالئمة )

( بمتوسط  0.807( وأقل قيمة كانت )1.260(،  بلغت أعلى قيمة للمطابقة الداخلية )0.215( وبإنحراف معياري مقداره )1.007( بمتوسط )0.654كانت )

 (.9)( كما يوضحها الجدول رقم 0.091( وبإنحراف معياري مقداره )0.972)
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 إحصائية مطابقة النموذج للفقرات  :(9جدول )

 املطابقة الخارجية  القيم 

Outfit 

 املطابقة الداخلية 

Infit 
 1.260 1.499 أعلى قيمة 

 0.807 0.654 أقل قيمة  

 0.972 1.007 املتوسط الحسابي 

 0.091 0.215 اإلنحراف املعياري 

 دالالت الصدق والثبات مقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي؟ النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما  . 3.3

 
ً

األفراد   :أوال إذا تم مطابقة جميع  املستخدم، وكذلك  النموذج  افتراضات  إذا تحققت جميع  الفقرة  املقياس في نظرية استجابة  الصدق يتحقق صدق 

لتقدير نموذج ا والفقرات لنموذج التقدير الجزئي لبيانات املقياس بصورته النهائية بعد حذف األفراد غير املطابقين والفقرات غير املطابقة الفتراضات  

 الجزئي، وتم ذلك عند اإلجابة عن السؤال الثاني.  

، ويتم الثبات: يدل مفهوم الثبات في نموذج التقدير الجزئي على مدى الدقة في تقدير موقع األفراد والفقرات على متصل السمة التي يراد قياسها  ا:ثانيً 

السمة التي يراد قياسها، ويتم تحديد مدى دقة فقرات املقياس في تعريف السمة  تحديد مدى الدقة في تقدير موقع كل من األفراد والفقرات على متصل 

رات، باستخدام معامل الفصل، وهو يساوي النسبة بين االنحراف املعياري للقيم التقديرية لصعوبة الفقرات ومتوسط الخطأ املعياري لصعوبة الفق

 س يتم استخدام املعادلة اآلتية: ( ولحساب معامل ثبات املقيا2والذي يجب أن تزيد عن قيمة )

)2/(1+G2R= G 

كذلك إلى النسبة بين    Gوترمز،  : هي النسبة بين االنحراف املعياري للقيم التقديرية لصعوبة الفقرات، ومتوسط الخطأ املعياري لصعوبة الفقرات   Gحيث

في هذه الحالة بمعامل ثبات األفراد، وكانت قيمة معامل   R  االنحراف املعياري للقيم التقديرية لقدرات األفراد ومتوسط الخطأ املعياري لهذه القيم، وتسمى

(،  0.82يمة معامل الثبات لألفراد كانت تساوي )(، أي أن ق7.05( وقيمة معامل الفصل املتعلق بالفقرات تساوي )2.17الفصل املتعلق باألفراد تساوي )

( وهي قيمة مرتفعة تدل  0.98وهي قيمة مرتفعة تدل على كفاية عينة األفراد في الفصل بين فقرات املقياس، وكانت قيمة معامل الثبات للفقرات تساوي )

 على كفاية فقرات املقياس في الفصل بين األفراد.

 الرابع: ما قيم معالم صعوبة الفقرات ملقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي؟ النتائج املتعلقة بالسؤال  . 4.3

تم حساب معلمة الصعوبة ملقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي ونالحظ    Easy Estimationباستخدام برنامج  

 ( قيم معلمة الصعوبة النسبية. 10عتبات فارقه( على مستوى جميع الفقرات ويوضح الجدول ) 4فئات صعوبة نسبية ) 4نه يوجد أ 

 قيم معلمة الصعوبة النسبية :(10جدول )

صعوبة  الفقرات م 

 العتبة األولى

صعوبة العتبة  

 الثانية

صعوبة العتبة  

 الثالثة

صعوبة العتبة  

 الرابعة

 لتعلم ما أريد.  1
 
 0.90356- 2.73588- 4.26502- 5.57647- أبذل جهدا كبيرا

 0.66958- 2.57637- 3.86883- 4.67859- . املثابرة مهمة في أدائي ألعمالي ودراستي 2

 1.26973- 2.8293- 4.03645- 4.60265- . بالفرح عندما أبذل جهد ووقت وأنجح في حل مشكالتي الدراسيةأشعر  3

 0.94 0.25241- 1.07291- 2.23141- أشعر بالرضا أثناء مواصلة املذاكرة لفترات طويلة.  4

 0.82275 0.55224- 1.37169- 2.70031- أفضل التفكير بجدية لساعات طويلة.  5

 0.97195- 2.62904- 3.47454- 4.43203- التعلم يحقق لي مهنة محترمة.  6

 0.30398- 1.84675- 2.75177- 3.83315- التعلم يكسبني احترام اآلخرين.  7

 1.04428- 2.70489- 4.06347- 4.94198- التعلم يسمح لي باملساهمة في تنمية وتطوير الوطن. 8

 1.26701- 3.19259- 4.21911- 4.63435- الحياة. التعلم ُيحقق لي النجاح في  9

 0.55791 1.19645- 2.29527- 3.52999- تنفيذ األنشطة املرتبطة باملواد الدراسية من أولوياتي.  10

 0.92977- 2.8555- 3.71742- 4.9334- التعلم يزيد من خبراتي وتفوقي.  11

 0.39075- 2.44933- 3.95211- 5.50295- أقوم بمهامي املدرسية بكفاءة.  12

 0.05649- 1.80075- 2.91679- 4.63892- أواجه املواقف الدراسية املختلفة باهتمام ومسؤولية. 13

 0.79296 0.41659- 1.4676- 2.76294- أرغب في املواقف الدراسية التي تتطلب تحمل املسؤولية.  14

 0.70557- 2.58177- 3.95138- 4.95632- أنفذ بما ُيطلب مني من أعمال على أحسن وجه.  15

 في أداء نشاطاتي الدراسية.  16
 
 0.43827- 2.26509- 3.27627- 4.99135- أحرص أن أكون دقيقا

 1.12768- 2.88467- 3.77131- 5.54798- أعمل بجد لتحسين أدائي في الصف الدراس ي.  17

 0.2595 1.36065- 2.66234- 3.93793- أستطيع التعامل مع املهمات الصعبة. 18

 لكل مشكلة تواجنهي.  19
 
 0.44161 1.24098- 2.30481- 3.81994- أجد حال

 0.10127 1.48984- 2.84975- 3.96936- لدي القدرة على التعامل مع املواقف الجديدة.  20

 0.07311 1.56068- 3.13616- 4.64057- لدي أفكار كثيرة استخدمها للتعامل مع املشكالت التي ُتصادفني في املدرسة.  21

 أنجح في حل املشكالت الصعبة.  22
 
 0.38205- 1.94757- 3.29807- 5.52705- عندما أبذل ُجهدا

 0.28167- 1.986- 3.25785- 4.94628- أعتمد على قدراتي الذاتية ملواجهة الصعوبات.  23

 0.31716- 2.12859- 3.52714- 4.96661- التفكير. أهتم باألعمال والواجبات املدرسية التي تتطلب  24

 0.98425- 2.53331- 4.41807- 4.96507- أثق في أعمالي الدراسية املنجزة.  25
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( وانحراف 4.451-( بمتوسط حسابي  )5.576-( إلى )2.231-( تراوحت من )1-0( أن قيم معلمة الصعوبة النسبية األولى )10يتضح من الجدول رقم )

( الثانية )0.905معياري  النسبية  الصعوبة  إلى )1.072-( من )2-1(، فيما تراوحت قيم معلمة  ( وانحراف معياري 3.197-( بمتوسط حسابي  )4.418-( 

(،  0.819( وانحراف معياري )2.000-( بمتوسط حسابي  )3.192-( إلى )0.252-( من )3-2(، فيما تراوحت قيم معلمة الصعوبة النسبية الثالثة )0.928)

(، كما يوضحها  0.679( وانحراف معياري )0.322-( بمتوسط حسابي  )1.269-( إلى )0.94( من )4-3بينما تراوحت قيم معلمة الصعوبة النسبية الرابعة )

 (.11الجدول رقم )

 الصعوبة النسبية  )العتبة( املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لقيم معلمة :(11جدول )

 الصعوبة النسبية الرابعة  الصعوبة النسبية الثالثة  الصعوبة النسبية الثانية الصعوبة النسبية األولى  القيم 

 1.269- 3.192- 4.418- 5.576- أقل قيمة  

 0.94 0.322- 1.072- 2.231- أكثر قيمة 

 0.322- 2.000- 3.197- 4.451- املتوسط الحسابي 

 0.679 0.819 0.928- 0.905 االنحراف املعياري 

( فرحات  بحث  إليه  توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  وبحث  2022تتفق   ،)Tusiime (2015)   القدرة مستوى  في  تنحصر  الصعوبة  بارامترات  قيم  أن 

 ( الذي تراوحت فيه قيم بارامترات الصعوبة في مستوى القدرة املتوسط.2016وتختلف مع نتيجة بحث الثبيتي ) املنخفض. 

الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس: ما قيم معلم قدرة األفراد لإلجابة عن مقياس الدافعية نحو التعلم    . 5.3

 الجزئي؟

لتحليل البيانات، وأظهرت نتائج التحليل   EasyEstimationبهدف التحقق من درجة مطابقة األفراد لنموذج التقدير الجزئي، تم استخدام برنامج 

(،  324،  290،  276،  250،  188،  186،  125،  73،  61،   60،  58، 29،  28،  25،  24،  23،  1( طالبة من أفراد عينة الدراسة وأرقامهن )17عدم مطابقة )

(، أي  أن الطالبات  1.5  –0.50بمعنى أن قيمة إحصائي املطابقة الخارجية أو الداخلية املقابلة لتقديرات قدرات هؤالء الطالبات تقع خارج حدود املطابقة  )

املقبول إحصائي   الحد  بإجابتهن صواب  قد تجاوزن  املفردات  ا  أو يفشلن في اإلجابة صواب  ا عن  ا عن التي تزيد في مستوى صعوبتها عن مستوى قدراتهن، 

أقل من قدراتهن، أو عدم جديتهم أو صدقهم في االستجابة . وتم إعادة التحليل بعد حذف (Wright & Linacre,1998)مفردات تتطلب مستوى قدرة 

للنموذج   املطابقة  غير  الطالبات  برنامج  استجابات  قدرتهن   Easy Estimationباستخدام  لتقدير  املعياري  والخطأ  للطالبات  قدرة  معلم  حساب  تم 

يوضح املتوسط الحسابي لقدرة الطالبات ومتوسط الخطأ املعياري لتقدير القدرة ومتوسط (  12واحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية، والجدول )

 إحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية.

 متوسط قدرات الطالبات متوسط إحصاءات املطابقة الداخلية والخارجية واالنحراف املعياري  :(12جدول )

 SE إحصاءات املطابقة الخارجية  إحصاءات املطابقة الداخلية   
متوسط الخطأ املعياري 

 لتقدير القدرة

THETA  عدد الطالبات القدرة 

متوسط 

الخطأ 

 املعياري 

متوسط 

Infit 

متوسط 

الخطأ 

 املعياري 

متوسط 

Outfit 

 بعد الحذف   524 0.029 0.369 1.012 0.35- 1.026 0.051-

 ملخص النتائج: 

قيم الجذر أظهرت نتائج التحليل العاملي لالختبار بصوره الثالث باستخدام املكونات الرئيسية والتدوير املتعامد أن قيم الجذر الكامن األول إلى  

.  (Hattie, 1985)مما يشير إلى وجود سمة سائدة للمقياس؛ لذا  يمكن القول أن افتراض أحادية البعد تتحقق في املقياس  (،  2)الكامن الثاني كانت أعلى من  

 . في تحقق افتراض أحادية البعد في الصور الثالث لالختبار، حيث تبين أن الجذر الكامن للعامل   Scree Plotوهذا أكده استخدام ما يعرف بمخطط سكري 

 ا الصورة الثالثة. األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني كانت عالية، وكذلك الحال يظهر بشكل واضح في الصورة الثانية ثم الصورة األولى وأخير  

ميز  ويتعزز افتراض أحادية البعد من خالل اختبار فحص العوامل بما يعرف بمخطط سكري ويتبين من خالله أن الجذر الكامن للعامل األول يت

         بشكل واضح عن الجذور الكامنة لبقية العوامل.

التحقق منه من خالل حساب اإلحصائي ) )Q3كما تم  الفقرات، وقد كانت قيمته  للبواقي لزوج من  االرتباط  أغلب 0.0027( وهو معامل  ( وكانت 

 زوج( قريبة من الصفر.  600معامالت االرتباط للبواقي بين األزواج وعددها )

ا  تم  برنامج  كما  استخدام  تم  الجزئي،  التقدير  لنموذج  الفقرات  مطابقة  درجة  من  حذف    EasyEstimationلتحقق  وبعد  البيانات،  لتحليل 

(، وبعد ذلك تم إعادة التحليل مرة أخرى،  وأظهرت النتائج مطابقة جميع الفقرات  1.5  – 0.50استجابات الطالبات الالتي يقعن خارج حدود املطابقة  )

الفقرات تقع داخل حدود 25وعددها ) لهذه  الصعوبة  لتقديرات معالم  املقابلة  الداخلية  أو  الخارجية  املطابقة  أن قيمة إحصائي  أي  للنموذج  ( فقرة 

 ( .1.5  – 0.5املطابقة املالئمة )
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(، كما بلغت  0.215معياري مقداره )( وبإنحراف  1.007( بمتوسط )0.654( وأقل قيمة كانت )1.499حيث بلغت أعلى قيمة للمطابقة الخارجية )

(. وتتفق هذه النتيجة مع بحث 0.091( وبإنحراف معياري مقداره )0.972( بمتوسط )0.807( وأقل قيمة كانت )1.260أعلى قيمة للمطابقة الداخلية )

 زئي. التي أشارت إلى تطابق جميع الفقرات مع نموذج التقدير الج Aunc ct al. (2020)(، وبحث  2016القرش ي )

الثبيتي) نتيجة بحث  النتيجة مع  النموذج.  2022(، وفرحات )2016وتختلف هذه  الفقرات غير متطابقة مع  كما تم حساب  ( من وجود عدد من 

عتبات فارقه( على 4فئات صعوبة نسبية ) 4نه يوجد  أ معلمة الصعوبة ملقياس الدافعية نحو التعلم الذي تم تطويره وفق نموذج التقدير الجزئي ونالحظ  

( وانحراف معياري 4.451-)   ( بمتوسط حسابي 5.576-( إلى )2.231-( تراوحت من )1-0مستوى جميع الفقرات. وكانت قيم معلمة الصعوبة النسبية األولى )

(،  0.928( وانحراف معياري )3.197-( بمتوسط حسابي  )4.418-( إلى )1.072-( من )2-1(، فيما تراوحت قيم معلمة الصعوبة النسبية الثانية )0.905)

(، بينما تراوحت 0.819( وانحراف معياري )2.000-( بمتوسط حسابي  )3.192-( إلى )0.252-( من )3-2فيما تراوحت قيم معلمة الصعوبة النسبية الثالثة )

 (. 0.679( وانحراف معياري )0.322-( بمتوسط حسابي  )1.269-( إلى )0.94( من )4-3قيم معلمة الصعوبة النسبية الرابعة )

( فرحات  بحث  إليه  توصل  ما  مع  النتيجة  هذه  وبحث  2022تتفق   ،)Tusiime (2015)    الصعوبة بارامترات  قيم  القدرة أن  مستوى  في  تنحصر 

 ( الذي تراوحت فيه قيم بارامترات الصعوبة في مستوى القدرة املتوسط.2016وتختلف مع نتيجة بحث الثبيتي ) املنخفض.

 :التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات التالية: 

ليمة في  االستفادة من املقياس املطور في تصنيف الطالبات وفق دافعيتهن للتعلم وعمل برامج إرشادية وعالجية من قبل القائمين على العملية التع •

 التعليم العام.  

 استخدام نماذج التقدير الجزئي في تطوير وبناء املقاييس واالختبارات والتحقق من الخصائص السيكومترية لها.  •

 :رحاتملقتا 

دارس جراء املزيد من الدراسات التي تقيس الدافعية للتعلم نحو البرامج واألنشطة مثل بعض البرامج اإلحصائية لطلبة املرحلة الثانوية في املإ  •

 السعودية.

 إجراء املزيد من الدراسات للبحث عن العوامل واملتغيرات االخرى التي تؤثر وتتنبأ بالدافعية للتعلم.  •

 لى تنمية مستوى الدافعية للتعلمإ من الدراسات في بناء برامج إرشادية وتوجيهية تهدف جراء املزيد إ  •

توجيه جهود الباحثين نحو تطوير مقاييس وأدوات تتمتع بالخصائص السيكومترية املالئمة للكشف عن أساليب تحفز دافعية تعلم الطلبة في  •

 املدارس. 

  :املراجع

( ا 2020ألكسو.  املوحد  (.  فرنس ي، عربي(،ملعجم  )انجليزي،  واالبتكار  االبداع  التربية على  والعلوم، مكتب   ملصطلحات  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة 

 (، الرباط، املغرب. 48تنسيق التعريب في الوطن العربي، سلسلة املعاجم املوحدة رقم )

مجلة البحث العلمي ى نحو اإلشراف األكاديمي وفق نظرية االستجابة للمفردة.  (. تدريج فقرات مقياس اتجاهات طلبة جامعة أم القر 2016الثبيتي، ساعد. )

 . 63-43(،  17)5جامعة عين شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية،  :في التربية

دى طالبات الصف الثاني املتوسط، ل التعلم  نحو الدافعية تنمية في استراتيجيات التعلم املدمج بعض استخدام (. فاعلية2020الجبير، تهاني بنت خالد. )

 (. 2) 1 :ملجلة االكاديمية العاملية في العلوم التربوية والنفسيةا 

 رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر.  [سمات الشخصية وعالقتها بالدافعية للتعلم (. 2006خالل، نبيلة. )

( محمد.  التفرع  2016الدبوس،  ثنائية  العناصر  باستخدام  للمعيار  املرجعي  االختبار  في  العناصر  مجمع  بناء  في  العنصر  استجابة  نظرية  استخدام   .)

ا للنموذج اللوجستي ذي املعاملين.   .7: (7) 30 :مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(ومتعددة األشكال وفق 

 . http:// vision 2030.gov.sa/ar/foreword (.2017)أغسطس،  2030عربية السعودية رؤية اململكة ال

، كلية التربية، جامعة طيبة، اململكة العربية دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة املتوسطة في مدراس التعليم العام باملدينة املنورة (. 2016الرويثي، أريج. )

 السعودية.

 . (1)10 :فاعلية نموذج التقدير الجزئي في معايرة فقرات متعددة الخطوات، جرش للبحوث والدراسات(. 2005الزعبي، محمد محمود. )
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