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قواعد النشر
قواعد النشر يف جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

أواًل: املواد املقبولة للنشر:
1- تنشــر اجمللــة البحــوث العلميــة األصيلــة الــي تلتــزم مبنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وتضيــف جديــداً للمعرفــة 
التخصصيــة يف جمــال الرتبيــة وعلــم النفــس، وميكــن أن تكــون البحــوث مكتوبــة إبحــدى اللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، ومل يســبق 
نشــرها مــن قبــل وغــر مســتلة مــن رســائل علميــة وكتــب أو حبــوث ســابقة، ويف حــال قبــول البحــث للنشــر ابجمللــة أال تنشــر املــادة 

يف أي دوريــة أخــرى دون إذن كتــايب مــن رئيــس التحريــر.
املؤمتــرات  حــول  العلميــة  واملتابعــات  والتقاريــر  الكتــب،  ومراجعــات  والقــراءات،  البحــوث،  ترمجــات  اجمللــة  تنشــر   -2

اختصاصهــا. حبقــول  املتصلــة  األكادمييــة  واألنشــطة  والنــدوات 
3 - االبتكارات والتجارب الرتبوية والنفسية املميزة، بغرض عرضها وتوثيقها.

4- تثــري اجمللــة أعدادهــا الصــادرة مبقــاالت فكريــة ختصصيــة عميقــة تشــخص حــااًل، أو ترســم خطــاً مســتقبلياً، أو تســتنتج 
العــر مــن دروس املاضــي، أو تقــدم أفــكاراً وتطبيقــات ختصصيــة عامليــة ثريــة، وترحــب اجمللــة بتلــك املقــاالت وأبصحاهبــا.

5- أفكار ومقرتحات حبثية )فردية ومجاعية( على املستوايت احمللية والعربية.
اثنياً: معايري النشر:

1- يُقدم صاحب البحث املادة العلمية على هذا )النموذج(، ويـَُعبَّأ النموذج اخلاص ابلنشر.
2- يتــم إخضــاع مجيــع البحــوث املســتلمة للفحــص املبدئــي، مــن قبــل هيئــة التحريــر، لتقريــر صالحيتهــا للنشــريف غضــون 

سشــهر كحــد أقصــى، وحيــق هلــا أن تعتــذر عــن قبــول البحــث دون إبــداء األســباب.
3- ختضع مجيع البحوث للتحكيم العلمي قبل نشرها يف اجمللة.

4- يف حال عدم قبول نشر البحث، فإنه ال يعاد للباحث.
5- يتــم حصــول صاحــب البحــث املنشــور علــى اجمللــة اإللكرتونيــة كاملــة مــن خــالل موقــع اجمللــة اإللكرتونيــة، وال مينــح 

الباحــث نســخة مطبوعــة مــن اجمللــة.
6- مينــح الباحــث )خطــاب قبــول للنشــر( عنــد إعادتــه للبحــث يف صورتــه النهائيــة، بعــد األخــذ ابلتعديــالت املطلوبــة، 

واســتكماهلا إن وجــدت يف غضــون شــهر كحــد أقصــى، وال مينــح ذلــك اخلطــاب يف تلــك اخلطــوة أبي حــال مــن األحــوال.
اثلثاً: قواعد تسليم البحث:

1- يرســل البحــث علــى النمــوذج اإللكــرتوين للمجلــة، وســتتم موافاتــه برســالة تُفيــد اســتالم اجمللــة للبحــث يف غضــون 
أســبوع مــن اترخيــه.

2- ميــأ الباحــث )اإلقــرار( والــذي يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره، وأنــه ليــس مســتاًل مــن رســالة ماجســتر، أو 
أطروحــة دكتــوراه، أو كتــاابً منشــوراً، ومل يقــدم للنشــر جلهــات أخــرى، وكذلــك لــن يقــدم للنشــر يف جهــة أخــرى يف الوقــت نفســه 
حلــن انتهــاء إجــراءات التحكيــم، ويتعهــد ابلقيــام ابلتعديــالت املطلوبــة، وإرســال البحــث يف شــكله النهائــي خــالل أســبوعن 

مــن وصــول التعديــالت ابلريــد اإللكــرتوين.



3- جيــب أن حتتــوي الصفحــة األوىل مــن البحــث علــى عنــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثــن، وجهــة العمــل، 
والعنــوان، ورقــم اهلاتــف، والريــد اإللكــرتوين واتريــخ البحــث، ومــن أجــل ضمــان ســرية عمليــة التحكيــم، فيجــب عــدم ذكــر اســم 
الباحــث، أو الباحثــن يف صلــب البحــث، أو أيــة إشــارات تكشــف عــن أشــخاصهم، وعنــد رغبــة الباحــث، أو الباحثــن يف تقــدمي 

الشــكر ملــن أســهم، أو ســاعد يف إجنــاز البحــث، فيكــون ذلــك يف صفحــة مســتقلة.
4- جيب تقدمي ملخص للبحث ابللغة العربية حبد أقصى )150( كلمة، وآخر ابلغة اإلجنليزية حبد أقصى )150( كلمة، 

ويكون كل ملخص يف صفحة مستقلة، أن حيتوي كل ملخص على عنوان البحث، وبدون ذكر أمساء أو بياانت الباحثن.
5- ضــرورة إرفــاق ملخــص البحــث ابللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة يف صورتــه النهائيــة، ويف حــال عــدم إرفاقــه يؤجــل نشــره 

إىل عــدد الحــق.
6- عدد صفحات البحث ال يتجاوز أبي حال )30 صفحة(، مبا يف ذلك املراجع، واجلدول، واألشكال، واملالحق.

7- أمنــاط وصيــغ الكتابــة تكــون كالتــايل: مقــاس الصفحــة )A4(، وبتباعــد أســطر بقــدر مســافتن )شــاملة اهلوامــش، 
واملراجــع، واملقتطفــات، واجلــداول، واملالحــق( وهبوامــش )2,5 ســم كحــد أدىن( لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة، ومنــط 

الكتابــة:
للغة العربية: Traditional Arabic حجم اخلط 14.	 
للغة اإلجنليزية: Times New Roman حجم اخلط 10	 

8- يف حــال اســتخدم الباحــث ألداة مــن أدوات مجــع البيــاانت، فعليــه أن يقــدم نســخة كاملــة مــن تلــك األداة، إذا مل 
يكــن قــد مت ورودهــا يف أصــل البحــث، أو مالحقــه، وكذلــك إرفــاق مــواد البحــث كاملــة كمالحــق ترفــق مــع البحــث.

9- تعمل اجمللة على أتصيل منهج البحث العملي، وتعتقد أبن البحوث املرسلة جيب أن تتكون من األجزاء التالية:
1. مقدمة البحث.
2. مشكلة البحث.
3. أسئلة الدراسة.
4. أمهية البحث.

5. أهداف البحث.
6. حمددات البحث.

7. التعريف ابملصطلحات.
8. منهجية البحث:

- اجملتمع والعينة.
- أداة البحث.

- صدق وثبات األداء.
- األساليب اإلحصائية.

9. عرض النتائج.
10. مناقشة النتائج.



11. التوصيات.
13-  يتــم توثيــق املراجــع واملصــادر ســواء داخــل البحــث أو يف قائمــة املراجــع، وفقــا لنظــام مجعيــة علــم النفــس األمريكيــة 
(APA) )American psychological Association 6 th edition( ســواء أكانــت إجنليزيــة أم عربيــة، 
وللطريقــة حــول االقتباســات مــن مواقــع وصفحــات إلكرتونيــة (Websites( ، أو مصــادر معلوماتيــة متعــددة، أو كتــب 
إلكرتونيــة (E-BOOKS(، وتوثيــق الكتــب بطبعتهــا الورقيــة واألحبــاث والدراســات واملراجــع يُرجــى قــراءة امللــف املرفــق بعنــوان 

.)APA format)

14- عزيــزي الباحــث: إذا كان لديــك استفســارات أو ســؤال فتفضــل بكتابتــه وإرســاله علــى الريــد اإللكــرتوين للمجلــة، 
ويســران التواصــل معــك بريــدايً وهاتفيــاً إذا رغبــت.

حقــوق الطبــع: تعتــر املــواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا ويتحمــل املؤلفــون مســؤولية صحــة ودقــة املعلومــات 
واإلســتنتاجات.

مجيــع حقــوق النشــر حمفوظــة للناشــر )جامعــة أم القــرى( وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن املؤلــف 
إىل اجمللــة

المراسالت
مجيع تعامالت اجمللة عر الريد اإللكرتوين الرمسي

عنوان اجمللة
جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

اململكة العربية السعودية
هواتف اجمللة:

+966125563313
+966125586131

jep@uqu.edu.sa





المشرف العام
مدير الجامعـة

أ.د. عبد اهلل بن عمر بافيل

نائب المشرف العام
د.ثامر بن حمدان الحربي

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس هيئة التحرير
أ.د. غازي بن صالح هليل المطرفي

هيئة التحرير
أ.د. محمد بن مطلق الشمري
د. سالم بن محمد المفرجي

د. مرضي بن غرم اهلل الزهراني
د. فوزية بنت محمد المطرفي

د. حياة بنت محمد سعيد الحربي

اجمللــة دوريــة علميــة حمكمــة نصــف ســنوية، تصــدر عــن جامعــة أم القــرى هبــدف نشــر األحبــاث 
األصليــة يف اجملــاالت الرتبويــة والنفســية، ومراجعــت الكتــب التخصصيــة وتقاريــر األحبــاث املمولــة 
وتوصيــات املؤمتــرات واملنتــدايت واألنشــطة العلميــة، وملخصــات الرســائل اجلامعيــة اجملــازة مــن اجلامعــة 
أو مــن خارجهــا ابللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة والــي مل يســبق نشــرها أو تقدميهــا للنشــر لــدى جهــات 

أخــرى، وذلــك بعــد مراجعتهــا مــن قبــل هيئــة التحريــر وحتكيمهــا مــن قبــل املختصــن.

مجلة جامعة أم القرى
للعلوم التربوية والنفسية

هدف ومجال المجلة





أوال: البحوث العربيــة

المهني  نموهم  في  )تويتر(  االجتماعي  التواصل  ألداة  المعلمين  استخدام  مدى   -
واتجاهاتهم نحوه

13- 56د.علي بن سويعد بن علي القرين ....................................................

فكير الّنحوي وخفض قلق  - فاعلّية برنامج مقترح قائم على نحو النص في تنمية مهارات التَّ
اإلعراب لدى طالب قسم اللغة العربية بجامعة الطائف

57- 109د. فواز بن صاحل السلمي ..........................................................

ــم  ــة المفاهي ــي تنمي ــز ف ــة تري ــى نظري ــة عل ــية قائم ــتراتيجية تدريس ــتخدام اس ــر اس - أث
العلميــة والمهــارات الحياتيــة لــدى تالميــذ المرحلــة األساســية

111- 151د. حممد خري حممود السالمات .....................................................

- إســهامات معلــم المرحلــة المتوســطة فــي تنميــة القيــم لطالبــه والمعوقــات التــي 
تواجهــه ومقترحــات عالجهــا

153- 185د. حممد بن عمر املدخلي .........................................................

العلوم  تدريس  في   )PDEODE( السداسية  األبعاد  استراتيجية  استخدام  فاعلية   -
على تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

187- 211د. انصر بن عبدهللا بن انصر الشهراين ...............................................

فهرس المحتويات



ــة  ــوي بالمملك ــف األول الثان ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــي كت ــة ف ــة المتضمن ــم التربوي - القي
ــة( ــة تحليلي ــعودية )دراس ــة الس العربي

213- 238د. زكية صاحل صاحل املالكي ........................................................

ِة في ُمحافظِة َشروَرة ِمن ُوجَهِة  - َتقوْيم واَقع ُمشكالُت َتعليم الُعلوِم ِبالمرحلِة االبتدائيَّ
ِمي الُعُلوِم َنظِر ُمعلِّ

239- 274هذال بن عبيد عياد الفهيدي ......................................................

- واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat فــي التعليــم 
العــام بمدينــة مكــة المكرمــة

275- 323د. مىن بنت محيد السبيعي .........................................................

- درجــة إســهام برنامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة فــي جامعــة أم القــرى فــي تعريــف 
الطــالب المعلميــن باســتراتيجيات التقويــم اللغــوي البديــل
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مدى استخدام المعلمين ألداة التواصل االجتماعي )تويتر( 
في نموهم المهني واتجاهاتهم نحوها

د.علي بن سويعد بن علي القرني

امللخص

هدفــت هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي )تويــرت( 
يف منوهــم املهــي واجتاهاهتــم حنوهــا. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 405 معلمــن ينتمــون إلدارة تعليــم مكــة 
املكرمة، واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة. وقد مت التأكد من صدق األداة من خالل صدق احملكمن 
وصــدق البنــاء، فيمــا أظهــر معامــل ألفــا كرونبــاخ قيمــة ثبــات جيــدة لــأداة حيــث كانــت 0.82، 0.93، 
و0.81 حملــاور االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت علــى التــوايل. وأظهــرت النتائــج مســتوى متوســط للمعلمــن 
يف اجتاهاهتــم واســتخداماهتم والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامه للنمــو املهــي. كذلــك أشــارت الدراســة 
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت املشــاركن تعــزى ملتغــرَْي مــكان العمــل والعمــر. 
يف املقابــل، أظهــرت وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت املشــاركن تبًعــا ملؤهلهــم العلمــي وبدايــة 

اســتخدامهم لتويــرت وعــدد مــرات اســتخدامه.

الكلمات املفتاحية: النمو املهي- املعلمن- تقنيات التعليم- شبكات التواصل االجتماعي.
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Teacher’s Perception for Using Twitter as a Tool 
for Professional Development and their Attitudes 

towards it
D. Ali Suwayid Ali Alqarni

Curriculum & Instruction in College of  Education at Umm 
Alqura Univ.

Abstract

The study aims to explore attitudes, usage, and difficulties 
teachers might confront while using Twitter for professional 
development )PD). The sample consisted of 405 teachers who 
work for the General Directorate of Education in Makkah. The 
instrument was a survey-type questionnaire. The researcher tested 
its validation by using content and construct validity. Alpha 
Cronbach showed a high reliability of 0.82, 0.93, and 0.81 for the 
three dimensions attitude, usage, and difficulties, respectively. The 
findings indicated that teachers have an undecided attitude toward 
Twitter and sometimes use it for PD. In addition, they occasionally 
confront obstacles while using twitter for PD. The results also 
uncovered that there were no statistically significant differences 
among responses regarding age and workplace. The results, 
however, were significant with the subjects’ obtained degree, 
when they started using Twitter, and how frequently they used it.   

Keywords: professional development– social network- teacher- 
edncational technology.
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املقدمة:
يـَُعــّد املعلــم الركيــزة األساســية يف العمليــة التعليميــة، والعنصــر األســاس يف جناحهــا. فمهمــا تطــورت 
املناهــج والتقنيــات، إذا مل يواكبهــا كفــاءة علميــة وتقنيــة عاليــة للمعلمــن فــإن مصرهــا احلتمــي هــو الفشــل.  
العلــوم  املتغــرات احلديثــة يف  ليواكبــوا  املعلمــن وتنميتهــم مهنيًــا؛  التعليــم أمهيــة تدريــب  وقــد أدركــت وزارة 
والتقنيــات، لــذا أقيمــت مراكــز للتدريــب الرتبــوي يف خمتلــف اإلدارات التعليميــة )وزارة املعــارف، 1419(، 
وشــجعت املعلمــن لاللتحــاق هبــا، وتطويــر أنفســهم مــن خــالل مــا يُقــّدم فيهــا مــن اســرتاتيجيات متنوعــة 
يف إدارة الصــف وطــرق التدريــس، غــر أن هنــاك بعــض الصعــوابت كانــت تعيــق الكثــر منهــم لاللتحــاق يف 
مثــل هــذه الــدورات، ســواًء مــن انحيــة الوقــت أو املــكان أو غرهــا، ممــا قــد أكدهتــا دراســات ســابقة )اهلنــدي 

.)McNamara,2010;Chen,Chen&Tsai;2009)  )2010 القــرين  2008؛ 

ومع تزايد استخدام اإلنرتنت يف شىت اجملاالت فقد أصبح املهتمون ابلتعليم ينادون لضرورة االستفادة 
منــه يف اجملــال التعليمــي، مــن خــالل اخلدمــات واملميــزات املتاحــة بــه. وقــد أثبــت فعاليتــه يف البيئــة التعليميــة 
مــن خــالل دوره كأداة تســتخدم لــزايدة التفاعــل بــن الطــالب ومعلميهــم، أو بــن الطــالب واملــادة التعليميــة، 
أو بــن الطــالب أنفســهم، مــن خــالل التنــوع يف اســتخدام نظــم إدارة التعلــم، ابإلضافــة إىل االســتفادة مــن 
Purarjomandlangrudi,Chen&N�)  التطبيقــات املختلفــة املتاحــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة

.)guyen, 2016

ومــع تطــور التطبيقــات الــي تعتمــد علــى اإلنرتنــت فقــد ظهــرت احلاجــة لالســتفادة مــن هــذه التطبيقــات 
يف اجملــال الرتبــوي؛ لــذا أقيمــت الدراســات الــي تســعى إلثبــات فاعليــة اســتخدام مثــل هــذه الرامــج يف التنميــة 
اســتخدام  إمكانيــة  درســت  الــي   ،)2010) KiriakidisandHasty دراســة  ذلــك  مــن  املهنيــة. 
برانمــج Skype لتنميــة قــادة املــدارس مهنًيــا، وقــد خلصــت هــذه الدراســة إىل أن هــذا التطبيــق يســاعد يف 

تنميــة قائــدي املــدارس مهنًيــا.

تعتــر أدوات التواصــل االجتماعــي كالفيــس بــوك، تويــرت، إنســتجرام، يوتيــوب، وغرهــا، مــن تطبيقــات 
اجليــل الثــاين يف الويــب، الــي القــت رواًجــا كبــرًا يف اجملتمــع. فأصبحــت موقًعــا خصبًــا للتفاعــل مــع اآلخريــن، 
وتكويــن صداقــات حــول العــامل، كمــا تتيــح هــذه األدوات فرصــة للتــزود ابملعــارف واخلــرات اجلديــدة، الــي جتعل 

.)Ash, 2015;Van-Dat&NgocDoan, 2015) املســتخدم أكثــر وعيًــا مبــا يــدور حولــه

التواصــل االجتماعــي يف تطويــر  الــدول املتقدمــة علــى االســتفادة مــن أدوات  وقــد حرصــت بعــض 
القــوى العاملــة، وأجــرت الدراســات واألحبــاث الــي ختتــر إمكانيــة تزويــد العاملــن ببعــض املهــارات واملعــارف، 
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الــي حيتاجوهنــا يف أعماهلــم بشــكل غــر رمســي -كرامــج التدريــب- مــن خــالل بعــض برامــج التواصــل، الــي 
.)Neville, 2013;Greenhow, 2009) يتصفحوهنــا بشــكل دوري

تـَُعــدُّ شــبكة تويــرت إحــدى أدوات التواصــل املشــهورة يف الوقــت احلــايل القــت رواجــاً كبــراً لــدى ماليــن 
املســتخدمن. ونتيجــة انتشــارها الواســع يف اجملتمــع العاملــي، فقــد ســعت املنظمــات واملؤسســات املختلفــة 
Kin-;2015  ,Stahura&Bai,Leung) واإلعــالن للتســويق  كمجــال  منهــا،   لالســتفادة 

 ،)Jungherr,Schoen&Jürgens, 2016) وجمال السياسة ،)ney&Ireland, 2015
واجملــال الطــي (Irene&Miriam, 2016(، وغرهــا مــن اجملــاالت.

إبضافــة  واخلــراء  فيــه  املختصــون  يهتــم  العــامل،  بلــدان  خمتلــف  يف  ومهــم  حيــوي  والتعليــم كقطــاع 
املســتجدات التقنيــة الــي تســهم يف تعزيــز ورفــع مســتوى التفاعــل بــن مكــوانت البيئــة التعليميــة، مبــا فيهــا املعلــم 
واملتعلــم كعنصريــن أساَســْنِ فيهــا؛ لــذا ســارع املهتمــون ابلرتبيــة إىل حبــث إمكانيــة االســتفادة مــن تويــرت يف البيئــة 
Forgie,Duff&Ross,2013;-)  التعليميــة، فأجريــت الكثــر مــن الدراســات واألحبــاث حــول ذلــك

.)Jacquemin,Smelser&Bernot, 2014;Halpin, 2016

مشكلة الدراسة

ال يزاُل تطوير املعلمن وتنميتهم مهنًيا هاجًســا للمهتمن ابلتعليم العام يف اململكة العربية الســعودية؛ إْذ 
يـَُعدُّ هدفًا اســرتاتيجًيا من أهداف وزارة التعليم لرانمج التحول الوطي 2020، وحتقيق هذا اهلدف يؤدي إىل 
إكســاب املواطنــن املهــارات الالزمــة لســوق العمــل، وهــو مــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030، والــي أشــارت إىل أمهيــة 

بنــاء الفــرد وتزويــده ابملعــارف الــي تلــي حاجــات ســوق العمــل )برانمــج التحــول الوطــي، 2016(. 

أضــف إىل ذلــك أن نظــام التعليــم - بوضعــه الراهــن - ال يشــرتط احلصــول علــى برامــج تدريبيــة وتطويريــة 
للمعلــم لرتقيتــه يف الســلَّم الوظيفــي )موقــع وزارة اخلدمــة املدنيــة، 1438(، وهــذا قــد حُيــِدُث فجــوة كبــرة بــن 
املعلمــن - غــر املهتمــن بتطويــر أنفســهم - واملناهــج الــي يقدموهنــا للطــالب؛ فيــؤدي إىل قصــور يف الوصــول 

للهــدف التعليمــي املرغــوب يف العمليــة التعليميــة.
للتعــرف علــى  املتقدمــة  العــامل  بلــدان  عــدَّة طُبقــت يف  ملــا ســبق، هنــاك دراســات حديثــة  ابإلضافــة 
مــدى إمكانيــة اســتخدام تويــرت يف تنميــة املعلمــن مهنيــاً، وقــد أثبتــت هــذه الدراســات إمكانيــة اســتخدامه 
 Beka, 2014;Mills, 2014;) التعليميــة  للبيئــة  الالزمــة  املهــارات  وإكســاهبم  املعلمــن  لتطويــر 
Visser,Evering&Barrett, 2014(. بنــاًء علــى ذلــك، فــإن املهتمــن ابلرتبيــة يف هــذا الوطــن 

يســعون لالســتفادة مــن كل ماهــو جديــد يف الــدول املتقدمــة. 
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كذلــك -مــن خــالل البحــث يف قواعــد املعلومــات- يعتــر هــذا املوضــوع مــن املواضيــع احلديثــة يف 
التعليــم؛ إْذ إنَّ أغلــب الدراســات الــي نـُفِّــذت ال تتجــاوز الســنوات الثــالث املاضيــة، وهــذا جيعــل الرتبويــن غــر 

قادريــن علــى اختــاذ قــرار يقضــي ابالســتفادة مــن تويــرت يف البيئــة التعليميــة.

أسئلة الدراسة

تســعى الدراســة ملعرفــة إمكانيــة اســتخدام تويــرت كأداة للتنميــة املهنيــة للمعلمــن، وذلــك مــن خــالل 
اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:

- ما اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنياً؟

- ما مدى استخدام املعلمن لتويرت يف تنميتهم مهنياً؟

- ما الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرتكأداة للتنمية املهنية؟

- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل متغــرات )مــكان العمــل، 
املؤهــل، العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(؟

أهداف الدراسة
هتــدف الدراســة إىل معرفــة مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي )تويــرت( يف منوهــم 
املهــي، واجتاهاهتــم حنوهــا، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامها، وذلــك مــن خــالل النقــاط اآلتيــة:

- معرفة اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنياً.

- التعرف على مدى استخدام املعلمن لتويرت يف التنمية املهنية.

- التعرف على الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية للمعلمن.

- معرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت العيِّنــة تُعــزى إىل متغــرات )املؤهــل، 
العمــر، مــكان العمــل، عــدد ســنوات اســتخدام تويــرت، عــدد مــرات اســتخدام تويــرت(.

أمهية الدراسة
ــا ُتْســِهُم يف تنميــة  هــذه الدراســة تتفــق مــع مــا تســعى إليــه وزارة التعليــم لتحقيــق رؤيــة 2030؛ إْذ إهنَّ

املعلمــن مهنيــاً مــن خــالل تذليــل العقبــات والصعــوابت الــي تواجههــم يف التنميــة املهنيــة التقليديــة.  
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ًهــا إىل  فمــن خــالل برانمــج تويــرت ميكــن للــوزارة ممثلــًة يف اإلدارة املعنيــة ابلتطويــر أن تنشــئ حســااًب ُمَوجَّ
املعلمــن واملعلمــات كافَـّـة، يتــم مــن خاللــه تزويدهــم بــكل ماهــو جديــد يف املعــارف املختلفــة، والتقنيــات 

احلديثــة، وطرائــق التدريــس.

أضــف إىل ذلــك، أن نتائــج هــذه الدراســة قــد تفتــح للمعلمــن واملعلمــات آفاقًــا أخــرى للرانمــج، وهــي 
إمكانيــة تطويــر مهاراهتــم ومعارفهــم مــن خاللــه، وبطــرق ختتلــف عــن تلــك الــي ألفوهــا كالرامــج التدريبيــة 

وورش العمــل وغرهــا.

كذلــك هــذه الدراســة ُتْســِهُم يف ســد فجــوة معرفيــة، تتمثــل يف ُشــحِّ الدراســات العربيــة، الــي تطرَّقــْت 
لــدور برانمــج تويــرت يف الســياق التعليمــي بشــكل عــام، أو لــدوره يف تنميــة املعلمــن واملعلمــات وتطويرهــم 

بشــكل خــاص.

ومــن الناحيــة االقتصاديــة، تتضــح جليــاً أمهيــة هــذه الدراســة يف ختفيــف األعبــاء املاليــة، الــي قــد تتحملهــا 
وزارة التعليم، أو إدارات التعليم، أو حىت مكاتب اإلشــراف من خالل إقامة الدورات وبرامج التدريب املختلفة. 

حدود الدراسة

احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدراسة يف العام الدراسي 1437-1438هـ.

احلدود املكانية: مت تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية من معلِّمي منطقة مكة املكرمة.

احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى معرفــة مــدى اســتخدام املعلمــن ألداة التواصــل االجتماعــي 
)تويــرت( يف منوهــم املهــي، واجتاهاهتــم حنوهــا، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدامها.

مصطلحات الدراسة

تغريــدات  تســمى  قصــرة  رســائل  يضعــوا  أبن  للمســتخدمن  تســمح  مصغــرة  مــدّوانت  هــي  تويــرت: 
يســتخدمها  مصغــرة  مــدّوانت  أبنــه  إجرائيًــا  تعريفــه  وميكــن   .)Ross, Banow& Yu, 2015)

ومهاراهتــم. معارفهــم  تنميــة  هبــدف  املعلمــون 

التنميــة املهنيــة: عــّرف الدريــج ومجــل )2005( التنميــة املهنيــة أبهنــا »جمموعــة مــن اخلــرات التعليميــة 
)الكفــاايت واملهــارات(، الــي يكتســبها الفــرد، والــي ترتبــط بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة مبهنتــه، إنــه كل 
نشــاط يزاولــه الفــرد أو يتلقــاه أو يشــارك فيــه، وتتجلــى تنميتــه بشــكل إجيــايب يف اكتســابه خلــرة جديــدة، أو 

تعديــل ســلوك، وحتديــث معرفــة ســابقة لديــه، وتطويــر معارفــه«. ص71.
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ميكــن تعريــف التنميــة املهنيــة إجرائيــاً أبهنــا نــوع مــن التطويــر املســتمر للمعلمــن مــن خــالل برانمــج 
منــواً يف معارفهــم ومهاراهتــم. التواصــل االجتماعــي )تويــرت(، والــي حتقــق 

االجتاهات حنو استخدام تويرت يف التعليم

االجتــاه اإلجيــايب حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم يســهم يف تعزيــز املوقــف التعليمــي، ويســهِّل علــى 
املشــاركن يف العمليــة التعليميــة - معلمــن وطــالب - الوصــول إىل األهــداف املنشــودة. لــذا حــرص الباحثــون 
 Ross, Banow,) واملهتمــون علــى اختبــار اجتاهــات املعلمــن والطــالب حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم
 & Forte,HumphreysandPark, 2012; Yu, 2015; Kalelioglu, 2016;

 .)Marín, & Tur, 2014

مــن ذلــك دراســة Carpenter,TurandMarin (2015(، والــي هدفــت إىل معرفــة آراء 
الطــالب واملعلمــن يف جامعتــن: إحدامهــا أمريكيــة واألخــرى إســبانية عــن االســتخدامات التعليميــة واملهنيــة 
لتويــرت، حيــث أشــارت النتائــج إىل أن أغلــب املشــاركن أدركــوا ميــزة اســتخدام تويــرت يف العمليــة التعليميــة، 
ابإلضافــة إىل اســتعداد الطــالب األمريكيــن بشــكل أكــر الســتخدام تويــرت يف حياهتــم املهنيــة املســتقبلية. 
ويف الســياق ذاتــه أثبتــت دراســة Rinaldo,Laverie,TappandHumphrey (2013( أن 
الطــالب الذيــن اســتخدموا تويــرت خــالل فــرتة الدراســة يعتقــدون أنــه مفيــد، وُمــْرٍض، وحمفــز للتعلــم. كذلــك 
Kassens-Noor (2012( أشــار يف إحــدى نتائــج دراســته إىل أن اســتخدام تويــرت زاد مــن دافعيــة 

الطــالب للتعلــم، وســاعدهم يف تكويــن عالقــة وثيقــة مــع املقــرر.

 )2012) Davis ويف ســياق اجتاهــات اســتخدام تويــرت للتنميــة املهنيــة للمعلمــن، فقــد أجــرى
دراســة اعتمــدت علــى املناقشــات بــن املعلمــن مــن خــالل وســم edchat# للتنميــة املهنيــة، وقــد أظهــرت 

الدراســة أن مثــل هــذه املناقشــات مــن خــالل تويــرت عــززت االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو التدريــس.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ الدراســات العديــدة - ومنهــا مــا ذكــر ســابقاً - والــي أظهــرت االجتاهــات اإلجيابيــة 
ملنســويب البيئــة التعليميــة مــن طــالب ومعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت يف التعليــم، فــإنَّ هنــاك بعــض الدراســات الــي 
 Marin and Tur أشــارت إىل حتفــظ بعــض أفــراد العينــة جتــاه اســتخدامه يف التعليــم. مــن ذلــك دراســة
(2014(، والــي هدفــت إىل التعــرف علــى اجتاهــات الطــالب واملعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت يف األهــداف 
التعليميــة. وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة تباينــاً يف آراء العينــة حــول اســتخدامه يف التعليــم. كذلــك يف 
دراســة Ross وآخريــن )2015(، والــي اختــرت فائــدة اســتخدام تويــرت يف احملاضــرات، الــي حتــوي أعــداًدا 
كبــرة مــن الطــالب، وأشــارت النتائــج إىل أن 36.6٪ فقــط مــن املشــاركن يعتقــدون إبمكانيــة اســتخدام تويــرت 
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يف الدراســات مــا بعــد الثانويــة، يف حــن أن 39.8٪ كانــوا حمايديــن.

وبنــاًء علــى مــا ذكــر ســابًقا، فــإن تبايــن النتائــج يف الدراســات مــا بــن مؤيــد ومعــارض قــد يكــون مقبــواًل، 
املعلــوم أن  التعليــم، ومــن  املســتخدمة حديثــاً يف  التطبيقــات  مــن  يعتــر  تويــرت  إذا نظــران إىل أن  خصوصــاً 
البــداايت دائمــاً مــا تكــون صعبــة، ويتخللهــا بعــض القصــور يف طريقــة توظيــف التطبيــق يف العمليــة التعليميــة، 
ولــذا فــإن اجتاهــات املتعلمــن واملعلمــن حنــو تويــرت ال تــزال موضــع دراســة للمهتمــن ابلرتبيــة؛ لتحديــد اآلليــة 

الــي ميكــن مــن خالهلــا جعــل تويــرت أداة فاعلــة وحمفــزة يف البيئــة التعليميــة.

مزااي استخدام تويرت يف التعليم
تتعــدد الفوائــد الــي قــد حتصــل مــن اســتخدام تويــرت يف التعليــم، حيــث ميكــن مــن خاللــه متابعــة حمــاداثت 
حــول موضــوع معــن وبتحديثــات مســتمرة مــن خــالل إضافــة عالمــة الوســم )#(، وعنــد البحــث عــن موضــوع 
معــن يكتفــي املســتخدم ابلبحــث عــن اســم املوضــوع متبوًعــا بعالمــة الوســم، ابإلضافــة إىل أهنــا تســمح 

للمســتخدمن بتصنيــف تغريداهتــم ممــا جيعــل عمليــة البحــث عــن املوضــوع ســهلًة
 .)Matteson, 2010;FoxandVaradarajan, 2011) 

وإنَّ ســهولة الوصــول للتطبيــق أيضــاً؛ تعتــر ميــزة أخــرى مــن مــزااي تويــرت، حيــث إنَّ توفــر تطبيــق تويــرت 
علــى األجهــزة الذكيــة املختلفــة يضمــن اســتمرارًا للعمليــة التعليميــة يف بيئــة غــر رمسيــة، ويف أي وقــت، ومــن أي 

.)Forgie& Ross, 2013; Jones, 2013;Nadji, 2016) مــكان
ومــن مــزااي تويــرت يف التعليــم أيضــاً أنــه يتيــح للطــالب إيصــال أصواهتــم، والتعبــر عــن آراءهــم بــكل شــفافية 
وجــرأة، وهــو مــا قــد يفتقــده بعــض الطــالب نتيجــة اخلجــل، أو أي مؤثــرات أخــرى كاخلــوف الــذي ينتــج مــن 

التعامــل مــع املعلــم، أو اإلرهــاب االجتماعــي 
.)Al�Bahrani& Patel, 2015; Fox &Varadarajan, 2011)

املعلــم وطالبــه عــن طريــق اســتخدامه كســبورة  بــن  اتصــال  قنــاة  يعتــر  أضــف إىل ذلــك، أن تويــرت 
ــة، الــي يريــد أن يوصلهــا لطالبــه، لــذا ميكنــه مــن خاللــه وضــع  افرتاضيــة، يضــع عليهــا املعلــم النقــاط املهمَّ
مفــردات املقــرر الدراســي، واإلعــالانت، الــي يرســلها لطالبــه بــن احلــن واآلخــر أثنــاء الفصــل الدراســي، 
والواجبــات املنزليــة واملوعــد النهائــي لتســليمها (Al-Bahrani and Patel, 2015(. ابإلضافــة إىل 
إمكانيــة اســتخدامه كوســيلة تعليميــة مؤثــرة علــى حتصيــل الطــالب يف اختباراهتــم، وأداء واجباهتــم األســبوعية 

.)Anderson,2013;Davis&Yin; 2013;Ilkyu&Kim,2014)
املــادة  علــى  يُـــْقِبُلوَن  جتعلهــم  حبيــث  للطــالب؛  جــذب  وســيلة  أنــه  التعليــم  يف  تويــرت  فوائــد  ومــن 



مدى استخدام المعلمين ألداة التواصل االجتماعي )تويتر( في نموهم المهني ...      د. علي بن سويعد القرني

23

للدحيــاين دراســة  ففــي  فيهــا.  مرغــوٍب  تعليميــة  عنــه خمرجــات  ينتــج  ممــا  أكثــر،  بدافعيــة ومحــاس  العلميــة 
 Al-Daihani (2016( قــد هدفــت إىل التعــرف علــى العناصــر، الــي جتعــل الطــالب يتبنــون تويــرت 
كمصــدر للمعلومــات، وأشــارت النتائــج إىل أن ســبب تبنيهــم الســتخدام تويــرت كمصــدر للمعلومــات يعــود 

ابلدرجــة األوىل إىل كونــه ممتًعــا.

استخدام تويرت يف التنمية املهنية

يوفــر تويــرت تنميــة مهنيــة غــر رمسيــة مســتمرة تســاهم يف تلبيــة حاجــات املعلمــن، ونتيجــة ملــا يتيحــه مــن 
مــزااي واســتخدامات للمســتخدمن فإنــه يعــد أداة مهمــة للتنميــة املهنيــة للمعلمــن. ومــن أهــم اســتخدامات 
تويــرت يف هــذا اجملــال  والــي أشــارت إليــه كثــر مــن الدراســات، أنــه يعــن املســتخدمن علــى تكويــن عالقــات 
مهنيــة مــع نظرائهــم يف خمتلــف بلــدان العــامل، والــي يتــم مــن خالهلــا مناقشــة موضوعــات مشــرتكة، وتبــادل 
Gerstein, 2011; Visser,Everin-)  خــرات مهنيــة، واكتســاب معــارف ومهــارات جديــدة
.)gandBarrett,2014; Chretien,Tuck,Simon,SinghandKind, 2015

ميضــي املعلمــون ُجــلَّ وقتهــم مــع الطــالب خــالل اليــوم الدراســي، وهــذا جيعــل نســبة الوقــت املخصــص للنمــو 
املهــي للمعلمــن ضئيلــًة جــداً. ابإلضافــة إىل أن الفــرص الــي تتيحهــا اإلدارات املدرســية للنمــو املهــي للمعلمــن 
غــر كافيــة (Wei,Darling-Hammond,&Adamson, 2010(؛ لذلــك فــإن املرونــة يف وقــت 

.)Jones, 2013) اكتســاب املعلومــة ومكانــه مــن أهــم أســباب اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة

أضف إىل ذلك أن تويرت يوفر بيئة مناســبة للمعلم، الذي يرغب يف تطوير نفســه ذاتياً يف جمال معن، 
وذلــك مــن خــالل إاتحــة الفرصــة لــه يف حتديــد األشــخاص واجلهــات، الــي يرغــب مبتابعتهــا أو الذيــن يرغبــون 
مبتابعتــه. وهــذا ميّكــن املعلــم مــن متابعــة حســاابت خاصــة، تعينــه علــى تطويــر مهــارة أو تقنيــة معينــة مــن غــر 

 .)Couros,2010) احلاجــة للمــرور علــى جزئيــات ســبق اكتســاهبا يف برامــج أخــرى

أمــا املعلمــون الذيــن يعيشــون يف مناطــق انئيــة ال تتوفــر فيهــا مراكــز تدريبيــة لتطويــر مهاراهتــم التدريســية، 
فإهنــم يشــعرون ابإلحبــاط، ممــا قــد يؤثــر علــى ممارســاهتم التدريســية. لــذا فــإن تويــرت يعتــر خيــارًا مثاليًــا هلــم، 
وذلــك مــن خــالل فتــح قنــوات اتصــال مــع نظرائهــم يف املناطــق األخــرى، وجعلهــم علــى معرفــة مبــا يســتجد يف 

 .)Carpenter &Krutka, 2014) جماهلــم األكادميــي أو التدريســي

 Ross ويســاهم تويــرت يف توفــر تنميــة مهنيــة آنيــة، مــن ذلــك مــا ذكــره أحــد املشــاركن يف دراســة
وآخــرون )2015( أن تويــرت يوفــر املصــادر واملعلومــات عــن موضــوع البحــث بســرعة كبــرة، ابإلضافــة إىل أن 

هــذه املعلومــات تكــون حمّدثــة أكثــر مــن أي مصــدر آخــر. 
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ومــن انحيــة أخــرى تعتــر األعبــاء املاليــة الــي تنتــج مــن برامــج التطويــر املهــي التقليديــة قــد تكــون عائقــاً 
للموظــف يف تنميتــه مهنيــاً. لــذا فــإن اســتخدام تويــرت ميكنــه مــن تطويــر نفســه مــن غــر حتمــل أعبــاء ماليــة 
إضافيــة (Beka, 2014; Carpenter &Krutka, 2014(. وهــذا مــا خلصــت إليــه دراســة 
Nadji (2016( الي أشــارت إىل أن تويرت ميكن اســتخدامه كبديل للتنمية املهنية التقليدية كوهنا مقيدة 

مبســتلزمات ماليــة وزمانيــة حمــددة. 

ابإلضافــة إىل ذلــك ميكــن مــن خــالل تويــرت املشــاركة يف املؤمتــرات بشــكل كامــل ومــن غــر حضــور املؤمتــر 
بشــكل فعلــي، ليــس فقــط ابلتغريــد عــن جملــة املؤمتــر أو التقاريــر أو املــدوَّانت مباشــرًة بعــد املؤمتــر، ولكــن ميكــُن 

أيضاً من خالل تويرت إرفاق برامج عروض تقدميية، أومرفقات، أوصور، أو فيديوهات متعلقة ابملؤمتر
 .)Jones, 2013; Priego, 2011 as cited in Bista, 2015) 

كمــا أن تويــرت يعتــر قنــاة مهمــة للمعلمــن اجلــدد يف احلصــول علــى املعلومــات، مبعــى آخــر، هنــاك 
معلمــون جــدد يواجهــون نقًصــا يف مصــادر املعرفــة للمــواد الــي يدرســوهنا لطالهبــم، وبذلــك قــد يتوجهــون 
وســهولة  بيســر  التدريســية  واجباهتــم  أداء  علــى  تعينهــم  قــد  الــي  واملصــادر،  ابملهــارات  لتزويدهــم  لتويــرت؛ 

.)Wesley, 2013)

صعوابت استخدام تويرت يف تنمية املعلمني مهنيًا

علــى الرغــم مــن وجــود اخلدمــات املتعــددة الــي يقدمهــا تويــرت للمعلمــن املهتمــن بتنميــة أنفســهم مهنيــاً، 
والــي متنحهــم الفرصــة لتطويــر مهاراهتــم التدريســية، واتســاع آفاقهــم املعرفيــة، وزايدة التعمــق يف ختصصاهتــم 
األكادمييــة، فــإنَّ هنــاك بعــض املعوقــات، الــي قــد تواجههــم يف اســتخدام مثــل هــذه التطبيقــات االجتماعيــة 
Bista, 2015؛  Alim,2017؛  النمــو املهــي )إبراهيــم، 2014؛ Alsaeed,2016؛  يف 

.)Li &Greenhow, 2015

مــن هــذه املعوقــات الــي قــد جتنــب بعــض املعلمــن اســتخدام تويــرت يف النمــو املهــي حمدوديــة عــدد 
األحــرف يف كل تغريــدة (Bista, 2015; Lord &Lomicka, 2014(. مبعــى آخــر أنَّ بعــض 
املعلمــن يــرى أن هــذه اخلاصيــة بتويــرت تتســبب يف عــدم اكتمــال الفكــرة، أو نقــص ابملعلومــة، ممــا ينتــج عنهــا 
تشــوُّهاً يف املعلومة املكتســبة؛ لذلك قد يلجأ إىل مصادر أخرى على الشــبكة العنكبوتية، أو حىت اســتخدام 
برامــج أدوات تواصــل اجتماعــي أخــرى، تعطــي حريــة أكــر يف هــذا اجملــال. مــن ذلــك مــا أشــارت إليــه دراســة 
Carpenter  وآخريــن )2016(، الــي أشــارت إىل أن 23٪ مــن أفــراد العينــة املنتمــن للــوالايت املتحــدة 

يســتخدمون تويــرت، مقابــل 71٪ منهــم يســتخدمون فيــس بــوك.
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ومــن تلــك املعوقــات أيضــاً اخلصوصيــة واألمــان، والــي تعتــر معّوِقًــا مشــرتًكا مــن وجهــة نظــر بعــض أفــراد 
اجملتمــع يف أغلــب مــا يقــدم عــن طريــق أدوات التواصــل االجتماعــي بغــض النظــر عــن الرانمــج، الــذي يتــم مــن 
خاللــه عــرض املعلومــة (Seaman &Tinti-Kane, 2013(، هــي أيضــاً قــد تكــون عائقــاً الســتخدام 
تويــرت يف النمــو املهــي كمــا توصلــت إليــه دراســة إبراهيــم )2014(. وكمــا هــو معلــوم أن برانمــج تويــرت هــو فضــاء 
مفتــوح للجميــع؛ للمشــاركة وإبــداء الــرأي، ويكفــي امتــالك حســاب فيــه ليصبــح املســتخدم قــادراً علــى املشــاركة 
مبحتــوى مــن غــر التحقــق مــن هويــة املســتخدم (Peddinti, Ross,&Cappos, 2016(، ومثــل 
هــذه الرامــج تســمح لضعــاف النفــوس ابســتخدام روابــط قرصنــة، قــد جتــد هلــا ثغــرة للوصــول إىل املســتخدم، 

.)Kabakus& Kara, 2017) وابلتــايل الوصــول إىل بياانتــه اخلاصــة واإلضــرار بــه

أمــرًا يف غايــة األمهيــة؛ حيــث أظهــرت بعــض الدراســات  أثنــاء اســتخدام تويــرت يعتــر  الوقــت  إنَّ إدارة 
أن بعــض مســتخدمي الرانمــج يعتقــدون أن مــن الصعــب ضبــط الوقــت أثنــاء العمــل علــى الرانمــج، وابلتــايل 
إىل  وســم  ومــن  حســاب،  إىل  حســاب  مــن  والتنقــل  الرانمــج،  تصفــح  يف  طويلــة  ســاعات  يقضــون  قــد 
وســم ملتابعــة بعــض مــا يطــرح، والــي قــد تكــون ال عالقــة هلــا مبوضــوع البحــث، وقــد يتطــور األمــر إىل إدمانــه 
منــه  اخلــروج  يصعــب  آخريــن  مــع  مطــول  نقــاش  للدخــول يف  املعلــم  يضطــر  قــد  أو  عنــه،  االبتعــاد  وصعوبــة 
.)Alsaeed, 2016; Lord &Lomicka, 2014; Grosseck&Holotescu, 2008)

إضافــة إىل مــا ســبق مــن معوقــات احلســاابت الومهيــة, الــي انتشــرت يف فضــاء تويــرت بشــكل كبــر، 
والــي قــد تكــون أحــد أهــم معوقــات اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن هــذه احلســاابت غالبًــا تنشــر 
تغريداهتــا يف األومســة الــي تصــل ملســتوى عــاٍل مــن مشــاركات املســتخدمن، وغالبًــا مــا يرفــق معهــا روابــط 
Benevenuto,  Magno, Ro-)  تنقــل املســتخدم إىل مواضيــع ليــس هلــا عالقــة مبوضــوع الوســم
 Peddinti et al,) أو روابط تنقل املستخدم ملواقع إابحية ،)drigues, & Virgilio, 2010
2016(، أو روابــط ضــارة (Kabakus& Kara, 2017(، أو تعمــل علــى إعــادة التغريــد بشــكل 

 .)Al-Khalifa,2015) آيل مــن خــالل حســاابت متعــددة، أو مــن حســاب واحــد

منهج وجمتمع وأداة الدراسة
اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي لدراســة الظاهــرة، وهــو منهــٌج مناســب ألخــذ وصــف كمــي 

.)Creswell, 2014) الجتاهــات وتوجهــات وآراء اجملتمــع مــن خــالل دراســة عينــة منهــم

تكــوَّن جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي التعليــم العــام مبنطقــة مكــة املكرمــة، ونتيجــة لكــر جمتمــع 
الدراســة مت أخــذ عينــة ممثلــة منهــم، وعددهــم 405 معلمــاً. وفيمــا أييت وصــف عينــة الدراســة تبعــاً ملتغــرات 

املــكان، العمــر، املؤهــل، مــىت بــدأ اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات االســتخدام لــه.
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جدول1: يوضح وصف عينة الدراسة تبعاً ملكان العمل

اجملموعقريةمدينةاملكان
33471405العدد

يتضــح مــن اجلــدول عــدد املعلمــن يف املدينــة 334 معلمــاً بنســبة تقــارب 82٪، يف حــن عــدد املعلمــن 
الذين يعملون يف القرى عددهم 71 ونســبتهم 18٪ تقريباً.

جدول2: يوضح وصف العينة تبعاً للعمر

العددالعمر

63من 20 إىل أقل من 30

192من 30 إىل أقل من 40

130من 40 إىل أقل من 50

20من 50 إىل أقل من 60

405اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول أن أكثــر عينــة الدراســة قــد تراوحــْت أعمارهــم مــن 30 إىل أقــل مــن 50 عامــاً، 
حيــث ميثلــون نســبة 79,5٪، فيمــا ميثــل 20,5٪ ابقــي العينــة والذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 أو تزيــد عــن 

50 عاًمــا.

جدول3: وصف العينة تبعاً للمؤهل الدراسي

اجملموعدراسات عليابكالوريوساملؤهل

31095405العدد

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن عــدد املعلمــن احلاصلــن علــى البكالوريــوس أعلــى مــن أولئــك احلاصلــن 
علــى املاجســتر أو الدكتــوراه، حيــث ميثلــون نســبة 76,5٪ مــن حجــم العينــة.
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جدول4: وصف العينة تبعاً لبداية استخدام تويرت

العددبداية استخدام تويرت

46أقل من 6 شهور

53أقل من سنة

72أقل من سنتن

59أقل من ثالث سنوات

175ثالث سنوات أو أكثر

405اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول أن حــوايل 43٪ مــن أفــراد العينــة يســتخدم تويــرت مــن ثــالث ســنوات أو أكثــر، فيمــا 
أشــارت نســبة 18٪ إىل أن اســتخدامهم لتويــرت بــدأ قبــل ســنتن، و15٪ مــن أفــراد العينــة ذكــروا أن بدايــة 
اســتخدامهم لتويــرت كان قبــل أقــل مــن ثــالث ســنوات، وبقيــة أفــراد العينــة كانــوا ممــن بــدأ اســتخدام تويــرت مــن 

ســنة فأقــل.

جدول5: وصف أفراد العينة تبعاً لعدد مرات استخدام تويرت

العددعدد مرات استخدام تويرت

239أكثر من مرة يف اليوم

83مرة واحدة يف اليوم

45مرة واحدة يف األسبوع

14مرة واحدة يف الشهر

24اندرًا خالل السنة

405اجملموع
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة -وميثلــون نســبة 59٪ مــن حجــم العينــة-  
يســتخدمون تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم، فيمــا أشــار 21٪ مــن أفــراد العينــة إىل أهنــم يســتخدمون تويــرت مــرة 
واحــدة يف اليــوم، أمــا بقيــة أفــراد العينــة فرتاوحــت إجاابهتــم مــا بــن اســتخدام تويــرت مــرة واحــدة يف األســبوع، 

ومــرة واحــدة يف الشــهر، واندراً خــالل العــام، وكانــت النســب علــى التــوايل 11٪، 3٪، و٪6.

 Carpenter) واســتخدمت االســتبانة كأداة للدراســة، وقــد مت تبــي بعــض الفقــرات مــن دراســات
فقــرات أخــرى لإلجابــة  متــت إضافــة  Krutka, 2014&( و )Al-Daihani, 2016( كمــا 
عــن تســاؤالت الدراســة بشــكل اتم. وقــد تكونــت األداة مــن جزأيــن: األول منهمــا: حيتــوي علــى متغــرات 
الدراســة، وهــي مــكان العمــل، العمــر، املؤهــل، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدام تويــرت. أمــا 
اجلــزء الثــاين: فيتكــون مــن ثالثــة أجــزاء فرعيــة، متثــل يف جمملهــا حمــاور الدراســة، وهــي اجتاهــات املعلمــن حنــو 
اســتخدام تويــرت يف النمــو املهــي -وتتكــون مــن تســع عبــارات، مــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف النمــو املهــي 
-وتتكــون مــن عشــر عبــارات، والصعــوابت الــي تواجههــم يف اســتخدام تويــرت كوســيلة للنمــو املهــي -وتتكــون 

مــن ثــالث عشــرة عبــارة.

 Google وقــد مت اســتخدام االســتبيان اإللكــرتوين؛ لســهولة الوصــول للمعلمــن؛ حيــث مت اســتخدام
Form يف إنشــاء االســتبيان، مث مت نســخ رابط االســتبيان وإرســاله إىل املعلمن ابلتنســيق مع مكاتب الرتبية 

والتعليــم مبنطقــة مكــة املكرمــة.

ولقيــاس صــدق وثبــات األداة، مت عــرض األداة علــى عــدد مــن املختصــن؛ ألخــذ مقرتحاهتــم حــول 
عبــارات األداة، مث بعــد ذلــك مت توزيــع االســتبيان علــى عينــة اســتطالعية؛ لعمــل بعــض األســاليب اإلحصائيــة 
 )Cronbach’s alpha) للتأكــد مــن صــدق األداة وثباهتــا. كمــا مت حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ
للمحــاور الثالثــة، وكانــت كالتــايل: معامــل ألفــا كرونبــاخ الجتاهــات املعلمــن حنــو اســتخدام تويــرت للنمــو املهــي 
كان أعلــى مــن 0.82، وملــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف منوهــم املهــي أعلــى مــن 0.93، وللصعــوابت 
الــي يواجهوهنــا يف اســتخدام تويــرت يف منوهــم املهــي أعلــى مــن 0.81، وهــذا يــدل علــى ثبــات األداة وأهنــا 

صاحلــة للدراســة.

النتائج واملناقشة

السؤال األول: ما اجتاهات املعلمني حنو استخدام تويرت كأداة لتنميتهم مهنيًا؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، مت حســاب املتوســطات واالحنــراف املعيــاري للعبــارات مــن األوىل إىل التاســعة كمــا 
يف جــدول6. وقــد بلــغ املتوســط العــام للمحــور 3.28 مــن أصــل 5.00 علــى مقيــاس ليكــرت اخلماســي، 
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وبدرجــة احنــراف معيــاري 0،73، وهــي بذلــك أقــرب مــا تكــون إىل حمايــد، وهــذا يــدل علــى أن آراء املعلمــن 
حنــو اســتخدام تويــرت كوســيلة للتنميــة املهنيــة غــر واضــح، وأنَّ هنــاك تباينًــا يف اســتجاابهتم مــا بــن مؤيــد 
ومعــارض، وقــد يرجــع ذلــك إىل مــدى إمياهنــم بطبيعــة تويــرت واخلدمــات الــي قــد يقدمهــا للمعلمــن؛ لتحســن 
ممارســاهتم التدريســية، أو اكســاهبم معــارف جديــدة. واجلديــر ابلذكــر أن هــذا التبايــن ليــس حصــراً علــى هــذه 
 Davis, 2013;) الدراســة الــي توصلــت هلــا هــذه  النتيجــة،  مــع  اتفقــت  الدراســة، فهنــاك دراســات 

.)Marin & Tur, 2014; Ross, 2015

جدول6: اجتاهات املعلمن حنو استخدام تويرت أداة للتنمية املهنية

رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

3.241.17أعتقد أن تويرت وسيلة مناسبة ملتابعة اجلديد حول التخصص1

3.261.15أعتقد أن كل معلم ينبغي أن ميتلك حسااًب يف تويرت2

3.991.12أعتقد أن كل إدارة تعليم جيب أن يكون هلا حساب فاعل يف تويرت3

2.751.18ال أفضل التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام4

3.751.2لو متلك مدرسي الي أعمل هبا حسااًب يف تويرت فإني سأاتبعه بكل أتكيد5

3.621.11أعتقد أن متابعة حساابت املتخصصن يف الرتبية سيفيدين كثراً يف مهنة التعليم6

2.651.06أعتقد أن تويرت يؤدي إىل ضياع الوقت من غر فائدة7

2.781.07أعتقد أن تويرت ممل وال يشجع على النمو املهي8

3.481.13أعتقد أن تويرت جمال خصب الكتساب املعارف املتنوعة9

3.280.73اجملموع العام للمحور

من اجلدول السابق، يتضح لنا أن العبارة الي حصلت على أعلى متوسط حسايب هي العبارة الثالثة، 
والــي أشــارت إىل أن أفــراد العينــة يعتقــدون بدرجــة كبــرة أن كل إدارة تعليــم جيــب أن يكــون هلــا حســاب فاعــل 
علــى تويــرت، حيــث حصلــت علــى متوســط 3.99 واحنــراف معيــاري 1.12، وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة 
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يؤمنون أبن على إدارات التعليم االهتمام بعمل حساابت هلا يف وسائل التواصل وخاصًة تويرت، وأن يقوم على 
هذه احلســاابت أشــخاص يزودوهنم ابجلديد عن اإلدارة من أخبار أو تعاميم أو إعالانت. أضف إىل ذلك، 
أن وجــود مثــل هــذه احلســاابت يســهل عليهــم إيصــال صوهتــم للمســؤول، أوالوصــول إىل زمــالء املهنــة اآلخريــن 
يف اإلدارة التعليميــة نفســها، وهــذا يتفــق مــع دراســات أخــرى (Mills, 2014؛ عـــواج وتــري، 2016(.

أمــا العبــارة الــي عارضهــا أكثــر أفــراد العينــة فكانــت العبــارة الســابعة -كمــا يف جــدول6- حيــث 
حصلــت علــى متوســط 2.65 واحنــراف معيــاري 1.06، وهــي هبــذا تكــون بدرجــة موافقــة متوســطة إىل 
ضعيفــة مــن املســتجيبن. وهــذا فيــه اعــرتاف ضمــي مــن املشــاركن يف الدراســة أبنَّ تويــرت قــد يســتفاد منــه يف 
النمــو املهــي، وأن الفــرتة الــي يقضيهــا املعلــم يف تصفــح تويــرت ال تعتــر هــدراً للوقــت، بــل علــى العكــس؛ إْذ قــد 

.)Bista, 2015; Moody, 2010) جيــد فيهــا مــا يكــون عــوانً لــه يف ممارســاته التدريســية

السؤال الثاين: ما مدى استخدام املعلمني لتويرت يف تنميتهم مهنيًا؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط العــام واالحنــراف املعيــاري للعبــارات الــي ختتــص هبــذا 
احملــور، وهــي مــن العبــارة العاشــرة وحــىت العبــارة التاســعة عشــر )انظــر جــدول7(. 

جدول7: مدى استخدام املعلمن لتويرت يف تنميتهم مهنيًا

رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

2.771.11أستخدم تويرت لتعلم اسرتاتيجيات تدريس جديدة10

2.981.12أستخدم تويرت لالطالع على أحدث التقنيات واألدوات التعليمية11

2.631.16أستخدم تويرت للتواصل مع زمالء التخصص حول العامل12

أستفيد من تويرت يف إجياد حلول فاعلة للمشكالت التعليمية الي تواجهي 13
2.671.15يف الفصل

أستخدم تويرت ملشاركة جتاريب وخرايت املهنية مع املمارسن يف اجملال 14
2.541.18التعليمي
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رقم 
املتوسطالعبارةالعبارة

االحنراف 
املعياري

3.141.23أستخدم تويرت ملتابعة احلساابت الي هتتم بتخصصي15

2.721.20أستخدم تويرت ملتابعة املؤمترات الي تقام حول الرتبية والتعليم16

أستخدم تويرت للتواصل مع الطالب السابقن ومعرفة جوانب الضعف 17
2.201.17والقوة لدي

أستخدم تويرت ملعرفة ورش العمل والدورات، الي تقام يف التخصص من 18
2.611.23خالل املنصات اإللكرتونية مثل منصة رواق

أشارك يف األومسة )هاشتاقات(، الي تطرح مواضيع هلا عالقة ابلرتبية أو 19
2.701.22ابلتخصص

2.700.93اجملموع العام للمحور

اجلــدول الســابق يوضــح مــدى اســتخدام املعلمــن لتويــرت يف التنميــة املهنيــة، حيــث كان املتوســط العــام 
للمحــور 2.7 ودرجــة احنــراف معيــاري 0.93، وهــو بذلــك يبــن أن درجــة االســتخدام لتويــرت مــن متوســطة 
إىل ضعيفــة، وهــي تتفــق مــع دراســة إبراهيــم )2014(، والــي خلصــت إىل أن أفــراد العينــة يســتخدمون شــبكة 
تويــرت بدرجــة ضعيفــة. وقــد يكــون الســبب يف ذلــك عــدم اهتمــام املعلمــن بتطويــر أنفســهم، حيــث إنَّ وزارة 
التعليــم ال تشــرتط حصــول املعلــم علــى حــد أدىن مــن الــدورات للرتقيــة أو للبقــاء يف الســلك التعليمــي )وزارة 
اخلدمــة املدنيــة، 2017(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإنَّ هــذه النتيجــة تعطــي مؤشــرًا واضًحــا أن هنــاك معلمــن 

مهتمــن بتطويــر أنفســهم بشــكل غــر رمســي مــن خــالل وســائل التواصــل ومنهــا تويــرت.

حصلــت عبــارة »أســتخدم تويــرت ملتابعــة احلســاابت الــي هتتــم بتخصصــي« علــى أعلــى متوســط مــن 
بــن عبــارات احملــور، حيــث بلــغ 3.14 وبدرجــة احنــراف معيــاري 1.23. وهــذا يــدل علــى حــرص املعلمــن 
املســتخدمن لتويــرت علــى متابعــة كل مــا يتعلــق بتخصصاهتــم األكادمييــة بغــرض اكتســاب معــارف، قــد تفيدهــم 
يف العمليــة التعليميــة، وهــذا يتفــق مــع دراســة Visser وآخريــن )2014(، الــي أشــار فيهــا أفــراد العينــة إىل 

متابعتهــم حلســاابت أخــرى، تشــاركهم اهتماماهتــم الرتبويــة نفســها. 

مــن جهــة أخــرى، حصلــت العبــارة » أســتخدم تويــرت للتواصــل مــع الطــالب الســابقن ومعرفــة جوانــب 
الضعــف والقــوة لــدي« علــى أقــل متوســط حســايب بــن عبــارات احملــور، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للعبــارة 
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2.20 وبدرجــة احنــراف معيــاري 1.17 وهــذا يعــي أن درجــة موافقتهــم هلــذه العبــارة ضعيفــة نوعــاً مــا. 

وهــذا يعطــي إشــارة إىل أن معظــم أفــراد العينــة ال يســتخدمون تويــرت يف احلصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن 
طالهبــم الســابقن، وقــد يرجــع ذلــك إىل صعوبــة التواصــل مــع الطــالب بعــد خترجهــم والتحاقهــم ابجلامعــة أو 
أبعمــال أخــرى، خصوصــاً إذا مل يكــن هنــاك تواصــل ســابق علــى تويــرت معهــم كمــا خلصــت إليــه دراســة إبراهيــم 

)2014( وAlim (2017( اللتــان أشــارات إىل ضعــف التواصــل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس وطالهبــم.

السؤال الثالث: ما الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية؟
مت حســاب املتوســطات احلســابية ودرجات االحنراف املعياري للعبارات املنتمية للمحور، ابإلضافة إىل 

قيمــة املتوســط العــام للمحــور ودرجــة االحنــراف املعيــاري وذلــك لإلجابــة عــن هــذا الســؤال )انظــر جــدول8(.

جدول8: الصعوابت الي تواجه املعلمن يف استخدام تويرت كأداة للتنمية املهنية

رقم 
االحنراف املتوسطالعبارةالعبارة

املعياري

1.730.99أجد صعوبة يف الدخول إىل حسايب يف تويرت20

االنطباع السيء الذي تكون لدي مسبقاً عن تويرت كوسيلة تواصل 21
2.161.03اجتماعي

2.331.06قلة معرفي بتطبيقات تويرت الرتبوية22

املشرف الرتبوي غر مؤمن ابلدور الذي يلعبه تويرت يف العملية 23
2.671.13التعليمية

2.241.19صعوبة توفر اإلنرتنت يف املنطقة الي أسكن هبا24

سياسة تويرت يف عدد األحرف )140حرفًا( جتعلي أجتنب 25
2.631.24استخدامه يف التواصل مع زمالء املهنة

يصعب علي متابعة احملاداثت الي حتدث بن زمالء املهنة حول 26
2.571.15التخصص

2.191.11ليست لدي اخلرة الكافية الستخدام تويرت27
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رقم 
االحنراف املتوسطالعبارةالعبارة

املعياري

صعوبة ضبط الوقت عند استخدام تويرت، مما يعي قضائي ساعات 28
2.831.19طويلة على الرانمج

2.841.06ال أثق يف املعلومات املقدمة يف برانمج التواصل تويرت29

2.821.16عدم وجود حساابت موثوقة مبجال ختصصي30

2.881.20اخلوف من انتهاك اخلصوصية الشخصية31

3.271.31كثرة احلساابت الومهية الي قد تكرر إعادة التغريدات بشكل مزعج32

2.550.67اجملموع العام للمحور

يوضــح اجلــدول أن الصعــوابت الــي يواجههــا املعلمــون يف اســتخدام تويــرت كأداة للتنميــة املهنيــة أقــل مــن 
املتوســط إىل ضعيفــة، حيــث كان املتوســط العــام للمحــور 2.55 ودرجــة احنــراف معيــاري قيمتهــا 0.67، 
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة إبراهيــم )2014(، الــي أشــارت إىل عــدم وجــود معوقــات حتــد مــن إمــكاانت 
أعضــاء هيئــة التدريــس يف اســتخدام أدوات التواصــل مبــا فيهــا تويــرت. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة انتشــار ثقافــة 
اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعيــة بشــكل عــام وتويــرت خاصــة بــن أفــراد اجملتمــع الســعودي، حيــث وصــل 
عــدد مســتخدمي تويــرت إىل مــا يزيــد عــن تســعة ماليــن مســتخدم )وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، 
أدوات  تقريــر  أن  إىل  أشــارت  فقــد   ،)2017) Alim دراســة  اآلخــرة(، وحبســب  1437هـــ، مجــادى 
التواصــل العربيــة أفــادت أبن 40٪ مــن التغريــدات يف املنطقــة العربيــة كانــت مــن الســعودية يف عــام 2014.  

وهــذه الدراســات الــي بينــت اهتمــام اجملتمــع الســعودي أبدوات التواصــل وتزايــد اســتخدامهم هلــا 
مــن عــام آلخــر, تدعــم عــدم موافقــة أفــراد العينــة ملــا جــاء يف العبــارة األوىل، الــي أشــارت إىل صعوبــة 
الدخــول حلســاهبم يف تويــرت، حيــث حصلــت علــى أقــل متوســط حســايب وقيمتــه 1.73 وبدرجــة احنــراف 

.0.99 معيــاري 

كذلــك مــن اجلــدول الســابق، حصلــت عبــارة »كثــرة احلســاابت الومهيــة الــي قــد تكــرر إعــادة التغريــدات 
بشــكل مزعــج« علــى أعلــى متوســط حســايب مــن بــن عبــارات احملــور، حيــث حصلــت علــى قيمــة متوســط 
حســايب 3.27 وبدرجــة احنــراف معيــاري قيمتــه 1.31. وهــذه القيمــة تعــي أن درجــة موافقــة أفــراد العينــة هلــذه 
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العبــارة مــن املتوســط إىل موافقــة بدرجــة كبــرة، وبذلــك نســتطيع القــول إنَّ انتشــار احلســاابت الومهيــة يف تويــرت 
 Al-Khalifa,) وخصوصــاً يف األومســة )اهلاشــتاقات( يعتــر مــن أكــر املعوقــات الــي تواجــه املشــاركن
Al-Khal- 2015(. كمــا أضــاف; Perveen, Missen, Rasool, & Akhtar, 2016

ifa (2015( أن كثــرة هــذه احلســاابت املزعجــة يف وســم معــن قــد تــؤدي إىل ابتعــاد املهتمــن مبوضــوع 
الوســم، وابلتــايل قــد يؤثــر علــى اجتــاه اآلراء املختلفــة ابلوســم، حيــث إنَّ هنــاك أصــوااًت أخــرى مل تســمع. وذكــر 
أن التقاريــر املهتمــة هبــذا الشــأن تشــر إىل ازدايد أعــداد احلســاابت الومهيــة الــي تســتهدف اململكــة العربيــة 
الســعودية، وبــّن أن هــذه احلســاابت تكــون غالبــاً الحتوائهــا علــى حمتــوى متشــابه، أو لعــدم تفاعلهــا مــع 

احلســاابت األخــرى كــرد علــى تغريــدة مثــاًل.

الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل 
ــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(؟ متغــريات )مــكان العمــل، املؤهــل، العمــر، بداي

االســتخدام،  االجتــاه،  مــن:  متوســط كلٍّ  الفــروق يف  ملعرفــة داللــة  اختبــار )ت(  الباحــث  اســتخدم 
والصعوابت، بن من يعمل داخل املدينة أو خارجها، وحبساب قيمة )ت( مت التوصل إىل النتائج املوضحة 

يف اجلــدول اآليت:

جــدول9: نتائــج اختبــار )ت( ألبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( تبعــاً 
ملــكان العمــل

مستوى الداللةقيمة تدرجات احلرية املتوسط مكان العملاملتغر

االجتاه
3.281مدينة ن= 334

4030.080.937
3.273قرية ن= 71

االستخدام
2.707مدينة ن= 334

4030.410.684
2.658قرية ن= 71

الصعوابت
2.565مدينة ن= 334

4030.790.429
2.495قرية ن= 71
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مــن اجلــدول الســابق، بلغــت قيمــة ت علــى التــوايل )0.08، 0.41، 0.79( وذلــك ألبعــاد االســتبانة 
الثالثــة علــى التــوايل )االجتــاه، االســتخدام، الصعــوابت(، وهــذه النتائــج تعــي أهنــا غــر دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى )0.05(. أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات حمــاور االســتبانة الثالثــة 
بــن مــن يعمــل يف املدينــة و مــن يعمــل يف القريــة. إمجــااًل، ميكــن القــول بعــدم وجــود فــروق بــن اســتجاابت 

املعلمــن حملــاور االســتبانة تبعــاً الختــالف مــكان عملهــم.

ابلنســبة ملتغــر املؤهــل العلمــي اســتخدم الباحــث اختبــار )ت( ملعرفــة داللــة الفــروق يف متوســط كلٍّ مــن 
)االجتــاه، االســتخدام، الصعــوابت( بــن مــن حيمــل مؤهــل بكالوريــوس أو دراســات عليــا. وحبســاب قيمــة “ت 

» مت التوصــل إىل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول اآليت:

جــدول10: نتائــج اختبــار )ت( ألبعــاد االســتبانة الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( تبعــاً 
للمؤهــل العلمــي

مستوى قيمة تدرجات احلرية املتوسط املؤهل العلمياملتغر
الداللة

االجتاه
3.168بكالوريوس ن= 310

4035.79-0.0001<
3.646  دراسات عليا ن= 95

االستخدام
2.591بكالوريوس ن= 310

4034.31-0.0001<
3.050دراسات عليا ن= 95

الصعوابت
2.579403بكالوريوس ن= 310

1.430.154
2.466دراسات عليا ن= 95

وفقــاً لقيمــة )ت( احملســوبة ملتغــر الدراســة )الصعــوابت( قــد بلغــت )1.43(، فقــد أظهــرت النتائــج 
عــدم وجــود داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی )0.05(، أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف 
متوســط درجــات )الصعوبــة( بــن مــن حيمــل مؤهــل البكالوريــوس و مــن حيمــل مؤهــل الدراســات العليــا 

)ماجســتر أو دكتــوراه(.
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بلغــت  قــد  )االجتــاه واالســتخدام(  الدراســة  ملتغــري  احملســوبة  قيمــة ت  فــإن  متامــاً  النقيــض  وعلــى 
)-5.79 و -4.31(، وهــذا يعــي أهنــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05(، وهــذه الفــروق كانــت لصــاحل 

مــن حيمــل مؤهــل الدراســات العليــا )ماجســتر أو دكتــوراه(.

أمــا متغــرات )العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه( فقــد مت اســتخدام حتليــل التبايــن 
األحــادي (ANOVA(، وذلــك ملعرفــة الفــروق بــن أفــراد عينــة البحــث. واجلــدول اآليت يوضــح أثــر متغــر 

العمــر علــى اســتجاابت أفــراد العينــة حملــاور االســتبيان الثالثــة.

جدول11: حتليل التباين ألثر العمر على وجهات نظر أفراد عينة البحث حول أبعاد االستبانة الثالثة 
)االجتاه، االستخدام، والصعوابت(

جمموع مصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول

االجتاه

230.67بن اجملموعات

1.250.291 213.8664010.5333داخل اجملموعات

215.866404اجملموع

البعد الثاين

االستخدام

0.92530.308بن اجملموعات

0.360.785 347.9344010.868داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد 
الثالث 

الصعوابت

1.14133.424بن اجملموعات

2.560.0549 179.0054011.141داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

بلغــت  قــد  احملســوبة  )ف(  قيمــة  أن  يتضــح  الســابق  اجلــدول  يف  املتضمنــة  النتائــج  إىل  ابلنظــر 
)1.25، 0.36، 2.56( لأبعــاد الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل، ويتضــح أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة يف متوســط درجــات األبعــاد الثالثــة بــن أعمــار املعلمــن عنــد مســتوی )0.05(.
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كذلك مت استخدام حتليل التباين األحادي (ANOVA( ملعرفة الفروق بن استجاابت املشاركن 
حملاور االســتبيان تبعاً ملتغر بداية اســتخدام تويرت، وكانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:

جدول12: حتليل التباين ألثر بداية استخدام تويرت على وجهات نظر أفراد عينة البحث حول أبعاد 
االستبانة الثالثة )االجتاه، االستخدام، والصعوابت(

جمموع مصدر التبايناألبعاد
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول

االجتاه

18.24744.562بن اجملموعات

9.230.0001< 197.6184000.494داخل اجملموعات

215.865404اجملموع

البعد الثاين

االستخدام

9.81142.453بن اجملموعات

2.890.022 339.0484000.848داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد 
الثالث 

الصعوابت

7.92641.981بن اجملموعات

4.540.0013 174.5034000.436داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة »ف« احملســوبة قــد بلغــت )9.23، 2.89، 4.54( لأبعــاد 
الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل وأن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن املســتوايت الزمنيــة األربعــة لبدايــة 
اســتخدام تويــرت يف مجيــع األبعــاد الثالثــة )االجتــاه، االســتخدام، والصعــوابت( عنــد مســتوى داللــة )0.05(. 
وملعرفــة اجتــاه الفــروق مت اســتخدام اختبــار توكــي (Tukey-Kramer( واجلــدول اآليت يوضــح ذلــك.
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جدول13: للمقارانت بن فئات متغر بداية استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور االجتاه

املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
أقل من 
ستة 
شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

****2.756أقل من ستة شهور

*3.155أقل من سنة

*3.250أقل من سنتن

*3.386أقل من ثالث سنن

*3.432ثالث سنن أو أكثر

مــن اجلــدول الســابق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد 
األول املتعلــق ابالجتاهــات حنــو اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت 
ألقــل مــن ســتة أشــهر و الذيــن بــدأوا اســتخدام تويــرت منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر. ويظهــر مــن النتائــج أن الذيــن 

اســتخدموا تويــرت خــالل ســتة أشــهر فأقــل لديهــم رغبــة أقــل مــن اآلخريــن يف اســتخدامه للتنميــة املهنيــة.   

جدول14: للمقارانت بن فئات متغر بداية استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور االستخدام

أقل من املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
ستة شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

*2.276أقل من ستة شهور

2.781أقل من سنة

2.749أقل من سنتن

2.668أقل من ثالث سنن

*2.774ثالث سنن أو أكثر
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مــن اجلــدول 14، يظهــر وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين 
املتعلــق ابســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت منــذ ســتة أشــهر أو أقــل 
وأولئــك الذيــن هلــم ثــالث ســنن أو أكثــر، وكانــت الفــروق لصــاحل املعلمــن الذيــن يســتخدمونه منــذ فــرتة أكثــر 

مــن ثــالث ســنن.

جدول15: للمقارانت بن فئات متغر بداية استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور الصعوابت

املتوسطاتالفئات )اجملموعات(
أقل من 
ستة 
شهور

أقل من 
سنة

أقل من 
سنتن

أقل من 
ثالث 
سنن

ثالث 
سنن أو 

أكثر

2.657أقل من ستة شهور

***2.881أقل من سنة

*2.507أقل من سنتن

*2.456أقل من ثالث سنن

*2.476ثالث سنن أو أكثر

ممــا ســبق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثالــث 
املتعلــق ابلصعــوابت الــي قــد يواجهوهــا املعلمــون عنــد اســتخدام تويــرت للتنميــة املهنيــة، وهــذا الفــرق كان بــن 
مســتخدمي تويــرت ألقــل مــن ســنة وأولئــك الذيــن يســتخدمونه منــذ أكثــر مــن ســنة. وكانــت الفــروق لصــاحل 

املعلمــن الذيــن يســتخدمون تويــرت منــذ ســنة فأقــل. 

وملعرفــة الفــروق بــن اســتجاابت املعلمــن املشــاركن حملــاور االســتبيان تبعــاً ملتغــر عــدد مــرات اســتخدام 
تويرت، فقد مت استخدام معامل حتليل التباين األحادي (ANOVA(، وكانت النتائج كما يف جدول16.
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جدول16: حتليل التباين ألثر عدد مرات االستخدام على وجهات نظر أفراد عينة البحث حول أبعاد 
االستبانة الثالثة )االجتاه، االستخدام، والصعوابت(

مصدر التبايناألبعاد
جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة

البعد األول
االجتاه

30.32047.580بن اجملموعات

16.340.0001< 185.5454000.464داخل اجملموعات

215.865404اجملموع

البعد الثاين
االستخدام

22.68145.670بن اجملموعات

6.950.0001< 326.1784000.815داخل اجملموعات

348.859404اجملموع

البعد الثالث
الصعوابت

7.86041.572بن اجملموعات

1.310.253 174.5694000.574داخل اجملموعات

182.429404اجملموع

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة »ف« احملســوبة قــد بلغــت )16.34، 6.95، 1.31( لأبعــاد 
الثالثــة لالســتبيان علــى التــوايل، وأن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن املســتوايت الزمنيــة األربعــة لعــدد 
مــرات اســتخدام تويــرت يف البعديــن األول والثــاين )االجتــاه واالســتخدام( عنــد مســتوى داللــة )0.05(. وملعرفــة 

اجتــاه الفــروق مت اســتخدام اختبــار توكــي (Tukey-Kramer( واجلــدول اآليت يوضــح ذلــك: 
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جدول17: للمقارانت بن فئات متغر عدد مرات استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور 
االجتاه

الفئات 
أكثر من مرة املتوسطات)اجملموعات(

يف اليوم
مرة واحدة 

يف اليوم
مرة واحدة يف 

األسبوع
مرة واحدة 
يف الشهر

اندرا خالل 
السنة

أكثر من مرة 
****3.492يف اليوم

مرة واحدة يف 
*3.120اليوم

مرة واحدة يف 
*2.891األسبوع

مرة واحدة يف 
*2.833الشهر

اندرا خالل 
*2.708السنة

ابلنظــر إىل اجلــدول الســابق يتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف 
البعــد األول املتعلــق ابالجتاهــات، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت الذيــن يســتخدمونه أكثــر مــن مــرة 

يف اليــوم ومجيــع الفئــات األخــرى. وكانــت هــذه الفــروق لصاحلهــم. 
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جدول18: للمقارانت بن فئات متغر عدد مرات استخدام تويرت تبعاً الستجاابت املشاركن حملور 
االستخدام

الفئات 
أكثر من مرة املتوسطات)اجملموعات(

يف اليوم
مرة واحدة 

يف اليوم
مرة واحدة 
يف األسبوع

مرة واحدة 
يف الشهر

اندرا خالل 
السنة

أكثر من مرة 
**2.841يف اليوم

مرة واحدة يف 
*2.677اليوم

مرة واحدة يف 
*2.400األسبوع

مرة واحدة يف 
2.650الشهر

اندرا خالل 
**1.942السنة

ابلنظر إىل النتائج يف اجلدول السابق يتضح ما أييت:

1- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين املتعلــق ابســتخدام تويــرت 
يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم واملعلمــن الذيــن 

يســتخدمونه مــرة يف األســبوع أو اندراً خــالل الســنة، وكانــت هــذه الفــروق لصــاحل الفئــة األوىل.

2- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات العينــة يف البعــد الثــاين املتعلــق ابســتخدام تويــرت 
يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن، وهــذا الفــرق كان بــن مســتخدمي تويــرت مــرة واحــدة يف اليــوم وأولئــك الذيــن 

يســتخدمونه اندراً يف الســنة، وكانــت الفــروق لصــاحل الفئــة األوىل.

بعــد اســتعراض نتائــج التحليــل وعمــل املقــارانت بــن اســتجاابت املشــاركن تبعــاً ملتغــرات الدراســة 
)مــكان العمــل، املؤهــل، العمــر، بدايــة اســتخدام تويــرت، وعــدد مــرات اســتخدامه(، يتضــح عــدم وجــود 
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فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة الذيــن يعملــون يف مدينــة أو قريــة، وهــذا يتفــق مــع 
مــا توصلــت لــه دراســة أيب يعقــوب )2015(. وقــد يعــود ذلــك إىل انتشــار خدمــة اإلنرتنــت يف أغلــب مناطــق 
اململكــة العربيــة الســعودية، وتطــور التقنيــات املســتخدمة يف احلصــول عليــه، وعــدم اقتصارهــا علــى اخلطــوط 
األرضيــة، وتوفــر شــرائح بيــاانت وأبــراج تدعــم اجليــل الثالــث والرابــع عــايل الســرعة. كل هــذه األمــور قلَّلــت 

وبشــكل كبــر الفجــوة املعرفيــة بــن مــن يعمــل يف مدينــة أو قريــة.

كذلــك أظهــرت النتائــج أن املعلمــن الذيــن حيملــون مؤهــالت أعلــى مــن البكالوريــوس لديهــم رغبــة 
أكــر الســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة، ابإلضافــة إىل أن النتائــج أظهــرت فعليــاً أهنــم يســتخدمون تويــرت يف 
التنميــة املهنيــة أكثــر مــن الذيــن حيملــون البكالوريــوس، وهــذا يتفــق مــع دراســة محادنــه والشــواهن )2017(، 
والــي أشــارت إىل أن اجتاهــات محلــة املاجســتر والدكتــوراه الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي أعلــى مــن 
اآلخريــن. وقــد يرجــع ذلــك إىل تعرضهــم أثنــاء دراســتهم يف مرحلــة املاجســتر أو الدكتــوراه ملواضيــع اهتمــت 
التواصــل االجتماعــي  أثبتــت فاعليــة اســتخدام أدوات  املهنيــة، أو دراســات  التنميــة  مــن  النــوع  مبثــل هــذا 
 Visser, EveringandBarrett,2014;) بشــكل عام أو تويرت بشــكل خاص يف التنمية املهنية
Jones, 2013; Carpenter &Krutka, 2014; Wesley, 2014( كل هــذا قــد يرفــع 
مــن قيمــة اســتخدام تويــرت يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن ملــن حيملــون شــهادات عليــا أكثــر مــن اآلخريــن ممــا أدى 

إىل ظهــور هــذه الفــروق.

أشــارت نتائــج حتليــل الســؤال الرابــع أيضــاً إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت 
أفــراد العينــة تبعــاً ملتغــر العمــر، وهــذا يتفــق مــع مــا خلصــت إليــه دراســة العالونــة )2013(، الــي أشــارت إىل 
عــدم أتثــر عمــر املشــاركن يف الدراســة يف املشــاركة يف احلــراك اجلماهــري مــن خــالل وســائل التواصــل. وهــذا 
قــد يرجــع إىل االنتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة بــن أفــراد اجملتمــع بكافــة أطيافــه، وكمــا هــو معلــوم للجميــع 
توفــر الكثــر مــن الرامــج تطبيقــات متوافقــة مــع هــذه األجهــزة، وابلتــايل ســهولة الوصــول إىل الرانمــج أســهم 
يف اســتخدامه مــن خمتلــف األعمــار، وقــد أشــارت إليــه إحــدى نتائــج هــذه الدراســة؛ حيــث أوضحــت أن 

املشــاركن يف الدراســة متَّفقــون علــى ســهولة الوصــول إىل الرانمــج، وأهنــا ال متثــل عائًقــا هلــم.

كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن اســتجاابت املشــاركن تبعــاً ملتغــر بدايــة 
اســتخدام تويــرت؛ حيــث أشــارت إىل أن املعلمــن الذيــن بــدأوا متأخريــن يف اســتخدام تويــرت لديهــم رغبــة أقــل 
الســتخدامه يف التنميــة املهنيــة، ويســتخدمونه حاليــاً بدرجــة أقــل مــن املعلمــن الذيــن اســتخدموه مــن أكثــر مــن 
ســنة، ابإلضافــة إىل أهنــم يواجهــون صعــوابت يف التعامــل معــه أكــر مــن أولئــك الذيــن دخلــوا تويــرت مبكــراً، 
املعلمــن  أن  أشــارت إىل  والــي   ،)2014) Carpenter and Krutka مــع دراســة  يتفــق  وهــذا 
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األقــدم يف اســتخدام تويــرت يتفوَّقــون علــى نظرائهــم، الذيــن بــدأوا اســتخدامه متأخــراً مــن حيــث اســتخدامهم لــه 
يف النمــو املهــي. كمــا هــو معــروف أن بدايــة تويــرت كانــت عــام 2006م، والبدايــة يف هــذا الوقــت املتأخــر قــد 
تــدل علــى االجتــاه الســلي عنــه ســابقاً، وابلتــايل االبتعــاد عنــه، وهــذا ابلتــايل يؤثــر علــى اســتخدامهم لــه، وهــذا 
التأثــر قــد ينســحب إىل الصعــوابت؛ حيــث تزيــد كلمــا قــل االســتخدام نتيجــة قلــة معرفتهــم ابإلمــكاانت الــي 

قــد يوفرهــا تويــرت ملســتخدميه.

آخــر متغــر انقشــته هــذه الدراســة كان عــدد مــرات اســتخدام تويــرت، وقــد أظهــرت الدراســة وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً بــن اســتجاابت املشــاركن علــى حمــوري االجتــاه واالســتخدام، حيــث أظهــرت النتائــج أن مــن 
يســتخدم تويــرت أكثــر مــن مــرة يف اليــوم مــن املعلمــن املشــاركن لديهــم اجتــاه أقــوى حنــو اســتخدامه يف تنميــة 
ــا يســتخدمونه بشــكل أكــر مــن الفئــات األخــرى، وهــذه تتفــق مــع  ــا، ابإلضافــة إىل أهنــم فعلًي أنفســهم مهنًي
دراســة Visser وآخريــن )2014(، الــي أشــارت إىل أن املعلمــن الذيــن يدخلــون ابســتمرار طــوال اليــوم 
يســتخدمونه يف النمــو املهــي أكثــر مــن اآلخريــن. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة إملامهــم مبهــارات التعامــل مــع تويــرت، 

وطــرق البحــث عــن املعلومــة مــن خــالل األومســة )اهلاشــتاقات(، أو احلســاابت املتخصصــة.
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التوصيات
بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي مبا أييت:

- إكســاب املعلمــن االجتاهــات اإلجيابيــة حنــو تويــرت ألمهِّـــيَّــــته، نتيجــة إســهاماته وتطبيقاتــه الرتبويــة املتعــددة، 
لــذا ينبغــي علــى إدارات التعليــم توعيتهــم هبــذا الــدور، وذلــك مــن خــالل إقامــة الــدورات التدريبيــة، وورش 

العمــل، واللقــاءات املفتوحــة للمهتمــن هبــذا اجملــال.

- أن حتــرص إدارات التعليــم علــى إجيــاد حســاب هلــا يف تويــرت، وتشــجع قائــدي املــدارس علــى ذلــك، حبيــث 
تكون هذه احلســاابت فاعلة من خالل متابعة كل جديد من أخبار اإلدارة أو املدرســة، ابإلضافة إىل جعل 

املتابــع علــى إطــالع مســتمر مبــا يســتجد يف امليــدان مــن معــارف وممارســات تدريســية. 

الــي يوفرهــا تويــرت؛ لتحديــث  البيئــة الغنيــة  الــذايت، واالســتفادة مــن  النمــو املهــي  - حــث املعلمــن علــى 
معارفهــم، وحتســن ممارســاهتم التدريســية يف حــال تعــذُّر حضــور برانمــج تدريــي وجهــاً لوجــه، وعــدم البقــاء 

التدريســية. جامديــن مــن غــر تطويــر ملعارفهــم التخصصيــة، أو ممارســاهتم 

- إعــداد نشــرة دوريــة تتوالهــا إدارة التعليــم، أو مكاتــب الرتبيــة والتعليــم، حبيــث حتــوي قائمــة ابحلســاابت 
املهتمة ابلرتبية وطرائق التدريس بشــكل عام، ابإلضافة إىل قائمة أخرى ابحلســاابت املتخصصة يف اجملاالت 

العلميــة املتنوعــة.

املقرتحات
يهتــم املربــون بدمــج أدوات التواصــل االجتماعــي يف التعليــم منــذ ظهورهــا وعلــى تعــدد براجمهــا، وهــذه 
الدراســة -كغرهــا مــن الدراســات الســابقة- ســعت إىل تســليط الضــوء علــى واقــع اســتخدام املعلمــن لرانمــج 
التواصــل االجتماعــي تويــرت يف منوهــم املهــي، وبنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، فــإن الباحــث 
، يعتمــد علــى برانمــج التواصــل  يقــرتح إجــراء دراســة خمتلطــة هتــدف إىل إخضــاع املعلمــن لرانمــج منــوٍّ مهــيٍّ
تويــرت، مث حتليــل كل التغريــدات، الــي متــت بــن األعضــاء املشــاركن يف الدراســة؛ ملعرفــة احلاجــات الفعليــة 

لنموهــم املهــي، ابإلضافــة إىل عمــل مقابــالت معهــم ألخــذ آراءهــم بشــكل عميــق حــول التجربــة.
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تنمية  في  النص  نحو  على  قائم  مقترح  برنامج  فاعلّية 
طالب  لدى  اإلعراب  قلق  وخفض  الّنحوي  التَّفكير  مهارات 

قسم اللغة العربية بجامعة الطائف

د. فواز بن صالح السلمي

امللخص

اســتهدف البحــث الّتحقــق مــن فاعليــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات التفكــر 
النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف. وتكونــت عّينــة البحــث مــن 
)29( طالبــاً مــن طــالب الســنة الرابعــة، متَّ اختياُرهــم ابلطريقــة العشــوائية. ويف ســبيل حتقيــق اهلــدف الســابق 
أعــّد الباحــث اختبــاراً لقيــاس مهــارات التفكــر النحــوي، كمــا أعــّد مقياســاً يف قلــق اإلعــراب، وأعــّد برانجمــاً 
مقرتحــاً قائمــاً علــى حنــو النــص، طّبقــه علــى عينــة البحــث، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــوَد فــروٍق، ذاِت داللــٍة 
إحصائيــة بــن القياســن القبلــي والبعــدي يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لصــاحل 

القيــاس البعــدي تُعــَزى للرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النّــّص.

الكلمات املفتاحية:  حنو النص، التفكر النحوي، قلق اإلعراب.
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Effectiveness of  a proposed program based on 
text grammar in developing grammatical thinking 
skills and reducing the anxiety of  parsing among 
students of  the Department of  Arabic Language at 

Taif  University

D. fawaz s. Alsulami
Assistant professor of curriculum and teaching methods Arabic 

Faculty of Education- Taif university

Abstract:

The research aimed at verifying the effectiveness of a pro-
posed program based on text grammar in developing grammatical 
thinking skills and reducing the anxiety of parsing among students 
of the Department of Arabic Language at Taif University. The 
sample comprised )29) randomly-selected students of the fourth 
year. In order to achieve the previous purpose, the researcher 
prepared a test to measure the grammatical thinking skills. He also 
prepared a measure of anxiety of parsing, and prepared a proposed 
program based on text grammar which was applied on the research 
sample. The results of the study showed that there were statistically 
significant differences between the pre and post measurements in 
developing grammatical thinking skills and reducing the anxiety 
of parsing in favor of the post measurement attributed to the 
proposed program based on text grammar.

 Key words: text grammar , Grammatical Thinking , anxiety 
of parsing
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مشكلة البحث وأبعاده:

أواًل: مقدمة البحث:

يعدُّ النَّحُو عنصراً رئيســاً يف منظومة االتِّصال اللَغوّي الفاعل، فبدون إتقان مهاراته ال ميكن أن هناك 
فْهــٌم وإفهــاٌم ســليمان، فبّوابــة الّنجــاح اللغــوّي متــرُّ عــر مراعــاِة قوانــن النحــو، والتَّمكُّــن مــن مهاراتــه؛ وذلــك مــن 
خــالل إدراِك أوجــه العالقــات بــن اجلَُمــل واســتنتاِج دالالهِتــا، والقــدرِة علــى ضْبــط الكلمــات وإعراهبــا، بصــورٍة 
ابــط بــن العبــارات، وتقــومي اللســان مــن  تقــود إىل ســالمة اللغــة، وصّحــة األســاليب املســتخدمة، وجــودة الرتَّ

الزّلــل، األمــر الــذي يــؤّدي إىل فْهــم املعــاين، وإفهامهــا لآخريــن بــكل كفــاءٍة واقتــداٍر.

ومــا ســبق ذكــرُه يــدّل -بصــورٍة وثيقــٍة- علــى ارتبــاط النحــو ابلتفكــر؛ فليــس النحــُو جمــّرد معرفــٍة خُتتــَزن، 
أو قواعــد ُتســتظَهر، إمنــا هــو بنــاٌء عقلــيٌّ متماســٌك، ذو أُســٍس منطقيــة، تعمــل علــى حتفيــز التفكــر، وتنميــة 
عــدٍد مــن املهــارات املرتبطــة به)فجــال،2013م :692(، مثــل مهــارات املالحظــة، واملوازنــة، واالســتقراء، 

واالســتنتاج، والّتحليــل، والقيــاس، والتعليل)البجــة،2000م ـ:249(.

وعبدالبــاري  )2005م:136(،  أمثــال كامــل  الباحثــن  مــن  عــدداً  قــاَد  العالقــة،  هــذه  واستشــعار 
)2012م:404( إىل املطالبــة ابالهتمــام مبهــارات الّتفكــر الّنحــوي علــى اختــالف مســتوايهتا، والعمــل علــى 
ضــرورة تنميتهــا لــدى طــالب املراحــل الّدراســّية املختلفــة؛ بوصِفهــا مهــاراٍت الزمــًة لفهــم الّنحــو، وتوظيفــه، 

واســتخدامه بكفــاءٍة وإتقــان.

وتــزداُد أمهِّــــــيَّة هــذه املهــارات لــدى طــالب املرحلــة اجلامعيّــة، الذيــن وصلــوا ملســتوى عقلــّي، يســمح هلــم 
إبتقــان هــذه املهــارات وتوظيفهــا، خصوصــاً أولئــَك امللتحقــن بكليــات اللغــة العربيّــة وأقســامها املتعــّددة، الذيــن 
يُؤمَّــل منهــم أن يضطلعــوا أبدواٍر مســتقبليٍة رئيســٍة يف تيســر تعليمهــا وتعّلمهــا )اهلوميــل،2006م:5(. لــذا 
احتّلت مهارات التفكر النحوي مكانًة متميزًة لدى القائمن على برامج اإلعداد اللغوي ابملرحلة اجلامعّية؛ 
ت أهــداف تعليــم النَّحــو: تدريــب الطــالب علــى مهــارات الّتفكــر النَّحــوّي مبــا  حيــُث جــاء علــى رأس أولــوايَّ
تشــتمل عليــه مــن متييــز، وفهــم، وحتليــل، وتركيــب، وإصــدار أحــكام؛ حــىت يتســى هلــم إدراك طبيعــة النحــو، 

والوعــي خبصائصــه، والقــدرة علــى اســتخدام مهاراتــه بتمّكــٍن وفاعليّــة واقتــدار )عبدالقــادر،2011م:39(.

وعلــى الرغــم مــْن َتَصــوُِّر جوانــب هــذه األمهيــة فــإنَّ مالمــَح الواقــع الــذي أثبتتــه الدراســات والبحــوث 
الســابقة يشــر إىل أّن مثـّـة ضعفــاً واضحــاً يف مهــارات الّتفكــر النحــوي لــدى طــالب أقســام اللغــة العربيــة، تــدلُّ 
علــى هــذا الضَّْعــِف كثــرة أخطائهــم النحويــة حتــدُّاثً وكتابــًة، بصــورة تقلّــُل مــن قدرهتــم علــى فهــم املعــاين وإفهامهــا 
لآخريــن )عافشــي،1997م:9؛ كامــل،2005م:136(. ومــن مظاهــر هــذا الضعــف: تــدين مســتوى القــدرة 
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علــى التمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب داخــل الرتاكيــب اللغويــة، وضعــف القــدرة علــى تعليــل ضبــط 
الكلمــات، أو اســتنتاج القواعــد الّنحويــة الــي حتكمهــا، والربــط بــن الرتكيــب الواحــد وغــره مــن الرتاكيــب، 
وحتديــد القرائــن النحوية.)الزهــراين، 2012م:243؛ عبدالبــاري،2012م:354؛ عطيــة،2015م:7؛ آل 

متيــم،2017م:198(.

للطــالب،  الّنفســيَّة  األبعــاد  مــن  عــدٍد  ارتــداداٌت ســلبيٌة علــى  الضعــف وُعمِقــه  هــذا  وكان المتــداد 
فالضعــف يف مهــارات التفكــر النحــوي ُيصاَحــُب -عــادًة- بنــوابٍت مــن الّتوتــر االنفعــايل، ومظاهــر القلــق، 
الــي تظهــر علــى الطــالب جليــاً أثنــاء دراســة النحــو، خصوصــاً عنــد حماولتهــم اإلجابــة عــن األســئلة التطبيقيــة 
املرتبطــة ابإلعــراب )كــروان،2011م:60؛ حســن، 2015م:9؛ وايل،2017م:7(. بصــورٍة جعلــت مــن 
اإلعــراب معضلــًة حقيقيــًة للطــالب؛ إذ ابت مُيثّــل علــى حــّد وصــف البشــري )2015م( “هاجســاً خميفــاً 

ص94. لديهــم” 

وابلّنظــر إىل طبيعــة هــذه املشــكلة ومســّبباهتا؛ قدَّمــْت عــدٌد مــن الكتــاابت الرّتبويّــة الّســابقة تفســراٍت 
متعــّددًة تتمحــوُر -يف جمملهــا- حــول املعاجلــات التدريســية الشــائع اســتخداُمها يف تعليــم النحــو، بوصفهــا 
ســبباً رئيســاً يف تديّن مســتوايت الطالب يف مهارات التفكر النحوّي، وما تِبعه من ارتفاٍع يف منســوب القلق 
والتَّوتُّــر لديهــم؛ ألهنــا معاجلــاٌت تقــوم -يف طبيعتهــا- علــى التلقــن، وحْفــظ القواعــد الّنحويـّـة، والتّــدرُّب علــى 
تطبيقهــا عــر أطــٍر ضّيقــٍة؛ مــن خــالل أمثلــٍة مبتــورٍة جمتــزأٍة مــن ســياقاهتا، بصــورٍة ال تتســق مــع مــا تتطّلبــه طبيعــة 
الدراســة النحويــة مــن آتزٍر ملكّوانهتــا الفرعيَّــة، ومشوليــٍة تقــود إىل ســْرِ أغــوار املعــى الكلّــي، وفْهــِم دالالتِــه. إنَّ 
أوجــه القصــور تلــك ال تدعــُم تنميــَة مهــارات التفكــر النحــوي مبختلــف مســتوايهتا )عصــر،1999م:319؛ 
هبلول،2002م:4؛ اهلوميل،2006م:4؛ األبيض،2011م:726؛ اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:327؛ 

الصائــح،2015م:8؛ عبداجلــواد،2016م:6(.

واستشــعار هــذا الواقــع -حتديــدًا- هــو مــا دعــا الراجحــي )2017م( إىل وْصــِف تلــك املعاجلــات أبهّنــا 
“غــر صاحلــٍة يف نقــل مــا وضعــه النحــاة إىل الناشــئة والدَّارســن” ص8 ؛ لرتكيزهــا علــى اللفظيــة وحْفــِظ 
، مبنــأى عــن عملّيــات الفهــم الّشــمويّل الواعــي، ومــا يرتبــط بــه مــن  القواعــد النحويــة يف إطــاٍر جتريــديٍّ نظــريٍّ

اســتخداٍم وتطبيــٍق.

ويّتضــُح ممّــا ســبق، أنَّ املعاجلــات الّشــائع اســتخدامها يف تعليــم النَّحــو ال تدعــم الغايــة األمســى مــن 
تعليمه، املتمثلة يف تصوُِّر املعى وفهمه )طعيمة ومناع،1421هـ :75؛ مدكور،2006م:311(؛ العتمادها 
علــى مــا ُيســمَّى بنحــو اجلملــة، الــذي يقــوم علــى األمثلــة املبتــورة املنفصلــة، اجملتــزأة مــن ســياقاهتا، بصــورٍة 
يتعــّذر معهــا بنــاء معــًى مشــويلٍّ مّتحــٍد؛ فمجمــل املعاجلــات الشــائعة تنطلــق -يف فلســفتها- مــن بِــًى جزئيَّــة 
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ــي جملمــوع املتواليــات النَّحويَّــة )الزيــي،2010م:478؛  مفّككــة، تــدور يف فلــك اجلملــة، مبنــأى عــن البنــاء النَّصِّ
متيــم،2017م:226(. النجــري،2010م:15؛آل 

ويظهــر للباحــث -مــن خــالل مــا ســبق- أنَّ لواقــع هــذه املعاجلــات انعكاَســاٍت ســْلبّيًة علــى مســتوى 
التفكــر النحــوي للطــالب؛ فمــن غــر املتوقَـّـع أْن تنمــَو مهــارات التفكــر النحــوي مبعــزل عــن رؤيــٍة مشوليــٍة، 
تنتظــُم فيهــا املتواليــاُت النَّحويـّـة؛ لُتشــكِّل -يف جمموعهــا- معــًى كليــاً يســتثُر تفكــَر املتعلِّمــن النَّْحــوي، ويزيــد 
مــن تفاعلهــم مــع اللغــة بصــورٍة طبيعيــٍة. فواقــع املعاجلــات الّســائدة قائــٌم علــى التَّكلُّــف واالصطنــاع اللَذيــِن أحــاال 
النَّحــو إىل أشــالء متناثــرة، وقوالــب جامــدة، تتَّســم ابلصعوبــة واجلفــاف، بصــورٍة ال تســتثر تفكــر الطــالب 

النحــوي، بــْل تزيــُد مــن منســوِب القلــق والتَّوتُّــر لديهــم.

ويعــي مــا ســبق، أنَّ الرتَّكيــَز يف الدراســة الّنحويــة علــى اجلُمــل املنفــردة، واألمثلــة املبتــورة اجملتــزأة مــن 
ســياقاهتا، ال يــريّب مهــارات التفكــر النحــوي؛ فالّتفكــر ال ينمــو مــن خــالل أشــتاِت مُجَــٍل متناثــرٍة، ال معــى مــن 
ورائهــا، فضــاًل عــن أنّــه يقــود ابلضــرورِة إىل إمهــال الســياقات االجتماعيــة، الــي تـَُعــدُّ عاِمــاًل مهمــاً مــن عوامــل 
االتِّصــال وأداء املعــى )امللــخ،2002م:157(، ويزيــد مــن مســتوى القلــق املرتبــط هبــا )كــروان،2011م:61؛ 
اجلشــعمي واجلشــعمي، 2012م:325(. وهــذا كلّــه يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول للمعــى، الــذي هــو منتهــى 
اِذهــا منطلقــاً يف تعليــِم النَّحــو ودراســته  الدراســة النحويــة، وجيعــُل مــن التَّحــوُِّل حنــو البنيــة الّنصيّــة املرتابطــة، واختِّ

ــا تفرُضــه طبيعــُة النَّْحــو ومهاراتــه )مرجــان، 2000م:7؛البشــري،2015م:124(. َمْطَلَبــاً ُمِلحًّ

ودفعــْت أوجــه القصــور احملــّددة أعــاله عــدداً مــن الباحثــن املعنيِّــن ابلدراســات اللغويــة احلديثــة إىل 
االلتفــات ملــا وراء اجلملــة، ُمبِديــن اهتمامــاً متزايــداً ابلنَّســق الكلِّــّي، الــذي تنتظــُم فيــه املتواليــات اجلَُمِليَّــة. وقــد 
ــاٌه حديــٌث يُعبــّـُر عــن  كّرِســت جهودهــم تلــك لبــزوغ مــا يُعــَرف بنحــو النّــص Tetxgrammar، وهــو اجتِّ
منظــوٍر مشــويلٍّ متجــدٍِّد )عليــان،2011م:189(. ميكــن األخــُذ بــه، واإلفــادة مــن تطبيقاتــه يف ميــدان تعليــم 

النحــو، وتنميــة مهاراتــه.

ويـُـويل حنــُو النَّــصِّ الِبنـْيَــَة اللغويَّــَة املتكاملــة اهتمامــاً ابلغــاً؛ بوصفهــا اإلطــار احلقيقــي، الــذي تكتِســُب بــه 
اللغــة حيويّتهــا وداللتهــا، مقدِّمــاً بذلــك منظــوراً جديــداً يف دراســة اللغــة، يتخطّــى اأَلْعــراَف املألوفــة، املنحســرة 
الّتســليم أبنَّ  علــى  العــام-  الفكــرّي  إطــاره  )املتــوكل،2001م:33(، مســتنداً -يف  اجلَُملــي  املكــوِّن  حــول 
التَّواصــَل الُلغَــويَّ ال مُيــاَرس عــر مجــٍل ُمنَفــرَِدٍة مْنعزلــٍة ، بــل يتــمُّ يف تتابعــاٍت تفاعليــٍة متماســكٍة، تَتَجــاَوُز األطــر 
الضيقــة للُجملــِة إىل بُنيــِة النَّــصِّ برحابتهــا وأفقهــا املمتــّد (Jackson,2014:12(. فحيويَّــة النَّحــو ينبغــي 
يًّــا” ص168؛ إذ ال ميكــُن للمعــى النَّحــوي  أْن تنطلــَق كمــا يقــول محاســة )2000م( “مــن كونــه ِعْلمــاً نصِّ

أن ينعــزل عــن البنيــة النصيــة علــى أيَّــة حــاٍل.
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- أنَّ االنتقــاَل مــن حْنــو اجلملــِة إىل حنــو النَّــصِّ يف تدريــس النحــو  والظــروف الســابقة تــُـْرُِز -بشــكٍل جلِــيٍّ
العــريّب مل يـَُعــْد خيــاراً، بقــدر مــا ميثِّــل ضــرورًة منهجّيــًة الزمــًة، أتيت اســتجابًة لتحــّوالٍت جذريّــٍة، تتجــاوز البنيــة 
اللغويــة الظاهريَـّـة السَّــطحيَّة، إىل بــى أكثــر ُعْمقــاً ومتاســكاً )النجــري،2010م:55( مــن خــالل فحــص 
خمتلــف العالقــات بــن اجلَُمــل، عــن طريــق كافــة الرتابطــات املنطقيــة والزمنيــة املتتابعــة، الــي تقــّدم -يف جمملهــا- 

الصُّــورة الكّليّــة للنــصِّ النحــويِّ )عصــر،1998م:143(.

ويف ِظــّل املعطيــات السَّــابقة؛ تولّــدت لــدى الباحــث قناعــٌة ابحلاجــِة إىل جتريــِب معاجلــاٍت، تتجــاوز أوجــَه 
الّنقــص والقصــور يف املعاجلــات الســائدة املوصوفــة فيمــا ســبق، إىل معاجلــاٍت أخــرى تنطلــق مــن ِوْحــدة البنــاء 
ــاًل مــن ذلــك كّلــه اإلســهام يف تنميــة التَّفكــر النَّحــوي، والتَّخفيــف مــن ِحــدَّة القلــق،  اللغــوّي والفكــرّي، مَؤمِّ

الــي تصاحــُب تعليمــه.

اثنياً: مشكلة البحث:

أشــارت نتائــج جممــل الدِّراســات والبحــوث -الــي مت اســتعراضها- إىل أنَّ مثَّــة ضْعفــاً بيِّنــاً يف مهــارات 
الّتفكــر النَّحــويِّ لــدى عمــوم الطــالب اجلامعيــن املتخصصــن يف اللغــة العربيَّــة، وخصوصــاً طــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف؛ إْذ أســفرت نتائــج الدراســة الــي أجراهــا الزهــراين )2012م:247( عــن حتديــد عــدٍد 
مــن مظاهــر ضعفهــم يف بعــض تلــك املهــارات، ومــن ذلــك: حتديــد العالقــة بــن مكــوِّانت الرتكيــب اللغــوي، 
وتعليــل ضبــط بعــض الكلمــات، والتمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب، وتوظيــف الكلمــة داخــل 
الرتكيــب اللغــوي بشــكٍل صحيــٍح، وحتليــل الرّتكيــب اللغــوي إىل عناصــره الرئيســة، وإعــادة بنائــه، وتصويــب 

األخطــاء النَّحويــة.

وأاثرت تلــك النتائــج الرغبــة لــدى الباحــث يف الوقــوف علــى مالمــح هــذا الواقــع، وهــذا مــا دعــاه إىل 
مقابلــة مخســٍة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، الذيــن يقومــون بتدريــس 
مقــررات النحــو، حيــُث أشــاروا إىل ضعــف الطــالب يف مهــارات التفكــر النحــوي، إضافــًة إىل مــا الحظــوه 
علــى طالهبــم مــن قلــٍق وتوتّــٍر، مصحــوٍب إبحجــام عــن املشــاركة يف األنشــطة التعليميــة وقــَت حماضــرات 

مقــررات النحــو، خصوصــاً مــا يتعلــق منهــا ابألنشــطة اإلعرابيــة.

وللتَّحّقــق مــن ذلــك؛ أجــرى الباحــُث اختبــاراً اســتطالعياً يف مهــارات التفكــر النَّْحــوي، وطّبقــه علــى 
عّينــة عشــوائية مــن طــالب املســتوى الســادس بقســم اللغــة العربيــة ابجلامعــة، بلــغ عدُدهــم تســعة عشــر طالبــاً، 
ِالنَّحــوي، ومــن املظاهــر الدالــة علــى ذلــك:  دلَّــْت جممــُل نتائِجــه علــى ضْعــِف مســتواهم يف مهــارات التَّفكــر 
ضعــف قدرهتــم علــى التمييــز بــن املكــوِّانت النَّحويَـّـة، أو اســتنتاج القاعــدة النحويــة والقرائــن املتعلِّقــة هبــا، 
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فضــاًل عــن ضعــف قدرهتــم علــى الّتصنيــف، وإصــدار األحــكام النحويـّـة، وإعــراب الكلمــات بصــورٍة صحيحــٍة.

كمــا عمــد الباحــُث إىل إجــراء مقابلــة مفتوحــٍة مــع الطــالب، الذيــن طُبِّــَق عليهــم االختبــار، حيــث مل 
خُيُفــوا شــعوَرهم جبفــاِف النَّحــو وصعوبتــه، وامللــل الــذي ينتاهبــم عنــد دراســته، الــذي ُيصاَحــب -يف جمملــه- 
مبظاهــَر انفعاليــٍة، تتمثَّــُل يف زايدِة منســوب القَلــق والّتوتُّــر لديهــم، ملقــن ابلالئمــة يف ذلــك علــى املعاجلــات، 
الــي يســتخدمها أعضــاء هيئــة التدريــس يف تدريــس النَّحــو؛ حيــث يعتمــدون علــى معاجلــاٍت غارقــٍة يف اللفظيــة، 
بصورٍة يتعّذر معها تنمية مهارات التفكر النحوّي، ويبدو أن اإلحســاس هبذا الواقع واستشــعاره هو ما دفع 
عــدداً مــن الدراســات الســابقة يف هــذا اجملــال إىل تقــدمي توصيــاٍت تتعلَّــق بضــرورة االهتمــام هبــذه املهــارات لــدى 
طــالب اجلامعــة املتخصصــن يف اللغــة العربيــة عــر تبــيِّ معاجلــاٍت مناســبٍة، تّتســق مــع طبيعــة الدراســة الّنحويــة 
مــن جهــٍة )كامــل، 2005م:180؛ األبيــض،2011م:727(، وتســهم -مــن جهــٍة أخــرى- يف تكويــن 
اجتاهــات إجيابيــة حنــو اإلعــراب، و يف التخفيــف مــن حــدة القلــق املصاحــب لــه )البشــري، 2015م:124(.

)2010م:507(،  الزيــي  دراســتا  بــه  أوَصــْت  مــا  بتجريبهــا،  الـــُمْوَصى  املعاجلــات  تلــك  بــن  ومــن 
لطــالب  النــص  حنــو  علــى  قائمــة  تعليميــة،  برامــج  بنــاء  علــى  العمــل  بضــرورة  )2010م:92(  والنجــري 
أقســام اللغــة العربيــة ابجلامعــات. ويــرى الباحــُث أّن احلاجــَة ملثــل هــذا الّتوّجــه تتزايــُد، خصوصــاً يف ظــّل 
مالمــح الواقــع الفعلــي احملــدَّد فيمــا ســبق، ويف ظــل مــا أشــارت إليــه بعــض الكتــاابت والّدراســات الســابقة 
عــن انفصــام أحبــاث تعليــم اللغــة العربيــة عــن التطــورات احلديثــة يف جمــال اللســانيات وعلــم اللغــة احلديــث 

مالحمهــا. أبــرز  أحــد  النــص  حنــُو  ُيشــّكل  والــي  )عصر،1998م:143؛عصــر،2005م:322(، 

ويــرى الباحــث أنَّ االنفصــام -املشــار إليــه فيمــا ســبق- قــد ألقــى بظاللــه القامتــة علــى واقــع املعاجلــات 
املســتخدمة، وقلّــل مــن درجــة إســهامها يف إحــداث التنميــة املنشــودة، األمــر الــذي يتطلّــب ضــرورة إهنــاء هــذه 
، الــذي يـَُعــّد جتســيداً  القطيعــة مــن خــالل الّتوجــه حنــو معاجلــاٍت جديــدة، تســتند -يف فكرهتــا- إىل حنــو النَّــصِّ
عمليــاً لإلفــادة مــن الدراســات اللغويــة احلديثــة يف مضمــار تعليــم اللغــة العربيــة عمومــاً، وتدريــس النحــو علــى 

وجــه اخلصــوص.

وأمكــن الباحــث -يف ضــوء مــا متَّ عْرُضــه مــن نتائــَج وتوصيــاٍت حفلَــْت هبــا الدِّراســاُت والبحــوث 
الســابقة- مــْن حتديــد مشــكلِة البحــث احلــايل يف ضعــف طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف 
قلــة اســتخدام  القلــق املرتبــط ابإلعــراب لديهــم؛ بســبب  النحــوي، مــع ارتفــاع منســوب  التفكــر  مهــارات 

النَّحويــة. الدراســة  مــع طبيعــة  تّتســق  معاجلــات تدريســية فاعلــة، 
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اثلثاً: أسئلة البحث:
للتغلُّــِب علــى املشــكلِة احملــّددة أعــاله؛ ســعى البحــث احلــايل لإِلجابــة عــن الّســؤاِل الرئيــِس اآليت: مــا 
، وخْفــض قلــق اإلعــراب لــدى  فاعليّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف تنميــِة مهــارات التَّفكــِر النَّْحــويِّ

طُــالب قســم اللَغــة العربيَّــة جبامعــة الطَّائــف؟

وتـََفرََّع عن السُّؤاِل الرئيس السَّابِق األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ما مهارات التفكر النحوي املناسبة لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف؟

2- ما مظاهر قلق اإلعراب لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف؟

3- مــا فاعليَّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف تنميــِة مهــارات التَّفكــِر النَّْحــويِّ لطــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف؟

4- مــا فاعليَّــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى حَنْــو النَّــصِّ يف َخْفــِض قلــِق اإلعــراِب لــدى طـُـالب قســِم اللغَــة العربيَّــة 
جبامعــِة الطَّائف؟

رابعاً : أهداف البحث:

سَعى البحث إىل حتقيِق األهداف اآلتية:

1- حتديــد مهــارات الّتفكــر النحــوي املناســبة لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، وإعــداد أداة 
لقياســها.

2- حتديد مظاهر قلق اإلعراب لدى طالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف وإعداد أداة لقياسها.

3- بناء برانمج تعليمي قائم على حنو الّنص لطالب قسم اللغة العربية جبامعة الطائف.

4- الكشــف عــن فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النّــص يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي لطــالب قســم 
اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف.

5- الكشــف عــن فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النّــص يف خفــض قلــق اإلعــراب لــدى طــالب قســم اللغــة 
العربيــة جبامعــة الطائــف.
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خامساً: أمهية البحث:
تتجّلى أمهيُة البحث احلايل يف ما مُيِْكُن أن يقدَِّمه من ِإْسَهاَماٍت خلدمِة الفَئات اآلتية:

1- واضعــي مقــررات النحــو ومطّوريهــا ابلكليــات واألقســام اللغويــة املتخّصصــة: حيــث يقــدم هلــم البحــث 
احلــايل عــدداً مــن املوجهــات، الــي ميكــن اإلفــادة منهــا يف توجيــه مقــررات النحــو وتطويرهــا؛ عــر حتديــد مهــارات 
التفكــر النحــوي املرتبطــة هبــا، وتبــيِّ املعاجلــات التَّعليميَّــة، الــي تتَِّســق مــع طبيعتهــا، وتســهم يف تنميتهــا، 

وختفيــف حــّدة القلــق املصاحــب هلــا.

2- القائمــن علــى تدريــس مقــررات النحــو مــن أعضــاء هيئــة التدريــس: حيــث يقــدُِّم هلــم البحــث دليــاًل 
إجرائيــاً، يوّضــح كيفيَّــة اســتخدام الرانمــج؛ وذلــك مــن خــالل الدليــل اإلرشــادي الـُمَعـــدِّ هلــذا الغــرض.

3- طــالب كليــات اللغــة العربيــة أبقســامها املتعــّددة: حيــث يقــّدم البحــث احلــايل كتــاابً خاصــاً هلــم، مــن 
املؤمــل أن يســهم يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وخفــض قلــق اإلعــراب لديهــم.

4- مصّممــي ومعــّدي االختبــارات واملقاييــس اللغويــة: حيــث يزّودهــم البحــث احلــايل أبداة لقيــاس مهــارات 
التفكــر النحــوي، وأخــرى لقيــاس قلــق اإلعــراب.

5- البحــث العلمــي: يّؤّمــل أْن يســهَم البحــث احلــايل يف ِإثــراء البحــوث والدراســات املرتبطــة بتعليــم النحــو 
ــل أن تفتــح البــاب أمــام تبــّي معاجلــات جديــدة تّتســق مــع الطبيعــة النحويــة. العــريب، كمــا يُؤمَّ

سادساً: حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على احلدوِد اآلتِية:

1- قيــاس مهــارات التفكــر النَّْحــوي، ومؤشــرات قلــق اإلعــراب، الــي أســفرت عنهــا القائمتــان اللتــان متَّ 
إليهمــا. الّتوصــل 

2- عيـّنَــة عشــوائية مــن طــالب الســنة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف الفصــل الثــاين مــن العــام 
اجلامعــي )1437هـ/1438هـــ(، الذيــن أهنــوا دراســة املقــررات النحويــة مجيعهــا يف برانمــج إعدادهــم، وأييت 
ً رئِيًســا،  اختيــار هــذه العينــة، انطالقــاً مــن أن مقــررات النحــو الــي متَّــْت دراســتها يف الرانمــج مُتثِّــُل بَِنــاًء لَغــوايَّ
يـَُعــوَُّل عليــه عنــَد تنميــِة َمَهــاراِت التفكــر النحــوي، وأتيت مــن جهــة أخــرى مواِكبــًة ملتطّلبــات الرانمــج املقــرتح 
القائــم علــى حنــو النــص، الــذي يتطلّــب اســتخداَم مهــاراٍت حنويــة متقّدمــة، قــدال تتوافــر إال لــدى طــالب الســنة 

األخــرة، الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع مقــررات النَّحــو يف برانمــج إعدادهــم.
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سابعاً: مصطلحات البحث:

يســتْعِرُض الَباِحــُث -فيمــا أييت- املصطلحــاِت الرئيســة للبحــث مــن واقــع األدبيــات ذات الّصلــة، 
ــاًل إىل حتديدهــا بصــورة إجرائيــة: متوصِّ

1- حنو النص:

عــرََّف الفقــي )2000م( حنــو الّنــّص أبنّــه “فــرع مــن فــروع علــم اللغــة، يــدرس الّنــص ابعتبــاره الوحــدة 
اللغويــة الكــرى، ويبــن جوانــب عديــدة فيهــا، منهــا: الّتماســك، والرتابــط ووســائله وأنواعــه، واإلحالــة واملرجعيــة 
وأنواعهــا، والســياق النصــّي، ودور املشــاركن يف النــص عنــد إنتاجــه وتلّقيــه ســواء كان منطوقــاً أو مكتــواًب” 

ص36.

ويُعّرفــه الباحــُث إجرائِــــيًّــــا أبنــه مجلــة مــن اخلطــوات املتتابعــة، الــي تُعــَى بِدرَاســِة نــٍص حمــدٍد دراســًة حنويــًة 
متكاملــًة مــن خــالل الكْشــِف عــن أبنيتــه اللغويــة مبختلــف مســتوايهتا، وحتديــد وســائل متاســِكها وانســجامها، 

واســتنتاِج الَعالقَــات األفقيــة والرأســية الــي حتكمهــا.

2- التفكري النحوي:

عــّرف كامــل )2005م( التفكــر النحــوي أبنــه “البحــث عــن املعــى يف ضــوء فهــم وتوظيــف العالقــات 
الرتكيبيــة الــي تكــّون مجلــًة مفيــدًة، وتتحّكــم يف نظــام تركيــب الكلمــات واجلمــل” ص140.

وانطالقــاً مــن اجلانــب العقلــي؛ عــّرف اهلوميــل )2006م( التفكــر النحــوي أبنــه “عمليــة عقليــة تتطلّــب 
اســتخدام أكــر قــدٍر مــن املعلومــات للوصــول إىل حقيقــة جديــدٍة ابالعتمــاد علــى جمموعــة مــن القرائــن واألدلــة 

املعروفــة، ويتضّمــن مهــارات االســتنباط واالســتقراء واالســتنتاج” ص13.

ويف ضــوء مــا ســبَق يعــّرف الباحــُث مهــارات التفكــر الّنحــوي إجرائيــاً أبهنــا : أداءاٌت عقليــُة، تقيــس 
قــدرة طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف علــى التفكــر النحــوي، مــن خــالل التمييــز بــن عــدٍد مــن 
املكــّوانت النحويــة، واملقارنــة فيمــا بينهــا، بصــورٍة، تقــود إىل االســتنتاج واالســتدالل والتفســر، مبــا يســاعُد علــى 
إصــدار أحــكام حنويــة معتــرة، تقــود إىل إعــراب الكلمــات، واملعــاين، وفهــم دالالهتــا. وتُقــاس هــذه األداءات 
إجرائيــاً مــن خــالل الدرجــة، الــي حيصــل عليهــا الطــالب يف اختبــار التفكــر الّنحــوي، الـُمَعـــدِّ هلــذا الغــرض.
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3- قلق اإلعراب:

ّدد تســيطر علــى  عّرفــت آمــال حســن )2015م( قلــق اإلعــراب أبنــه “حالــة مــن اخلــوف والّتوتــر والــرتَّ
التالميــذ عنــد إعراهبــم لبعــض الكلمــات املرتبطــة مبوضوعــات النحــو، ويتضــح ذلــك مــن خــالل حتدثهــم أو 

كتاابهتــم” ص240.

ويعــّرف الباحــُث قلــق اإلعــراب أبنــه “ حالــة ذات أبعــاد فســيولوجية، أو نفســية، انشــئة عــن املواقــف 
العربيــة عنــد اخنراطهــم يف مزاولــة األنشــطة  اللغــة  املرتبطــة ابملمارســات اإلعرابيــة، تصاحــب طــالب قســم 
اإلعرابيــة، ويـَُقــاس قلــق اإلعــراب إجرائيــاً ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطــالب علــى مقيــاس قلــق اإلعــراب، 

ــدِّ هلــذا الغــرض. الـُمَعـ

اإلطار النظري:
قلــق  النحــوي، واثنيهــا عــن  التفكــر  مــن ثالثــة مباحــث رئيســة: أوهلــا عــن  النظــري  تكــّون اإلطــار 

هلــا: تفصيــٌل  وفيمــا أييت  النــص،  حنــو  عــن  واثلثهــا  اإلعــراب، 

املبحث األول: التفكري النحوي: مفهومه، أمهيته، مهاراته:

أواًل: مفهوم التفكري النحوي :

ينطلــق النحــو العــريب -يف أُطُــره الفلســفّية- مــن منطلقــاٍت، ذات أبعــاد، مرتبطــٍة ابلتفكــر وإعمــال 
العقــل، فعلــم النحــو مســتنبٌط مــن كالم العــرب، الــذي تتّبعــه النحويــون ابالســتقراء، والقيــاس، والتعليــل، وغــر 
ذلــك مــن طرائــق الّتفكــر، الــي أســهمت يف بلــورة مالمــح هــذا العلــم؛ بوصفــه بنــاًء لغــوايً، يقــوُم علــى براهــَن 

وأدلّــٍة منطقّيــٍة عقلّيــٍة.

وجتســيداً ملتانــة هــذه العالقــة بــن النحــو والتفكــر؛ بــرز يف الكتــاابت اللغويــة املتخّصصــة مصطلــح 
التفكــر النحــوي منطلقــاً مــن فكــرٍة، جوهرهــا أّن الّنحــَو ليــس جمــرَّد معرفــٍة خُتتــَزن، أو قواعــد ُتســتظَهر، إمّنــا هــو 
بنــاٌء هرمــٌي، قاعدتــه االســتقراُء، وواســطته أســاليب التحليــل، وذروتــه التفســر )امللــخ،2002م:21(. وقــد 

ــٌة متنّوعــة، تعــاجلُ مفهومــه. ُقدَِّمــْت حولــه مقــارابٌت مفاهيمي

فانطالقــاً مــن الغايــة الرئيســة لتعليــم النحــو؛ عــّرَف كامــل )2005م( الّتفكــر الّنحــوّي أبنّــه “البحــث 
عــن املعــى يف ضــوء فهــم وتوظيــف العالقــات الرتكيبيــة الــي تكــّون مجلــًة مفيــدًة ، وتتحّكــم يف نظــام تركيــب 

الكلمــات واجلمــل”ص140.
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وبشــيء مــن العموميــة، ينظــر أبــو املــكارم )2006م( للتفكــر النحــوي ابعتبــاره جمموعــة مــن “اخلطــوط 
الرئيســة العاّمــة الــي ســار عليهــا البحــث النحــوي الــي أثـّـرت يف إنتــاج الّنحــاة وفكرهــم علــى الّســواء” ص17. 
ويّتضــح مــن ذلــك أّن التفكــر النحــوي انتــج عقلــّي، يتــّم الّتوّصــل إليــه مــن خــالل أســٍس منهجيّــة، يُنظَــر إليهــا 

بوصفهــا مهــاراٍت متنوعــًة، تشــمل القيــاس، واالســتقراء، والتعليــل، والتحليــل، التأويــل.

ويُفَهــُم ممّــا ســبق أّن البنــاء املفاهيمــي ملصطلــح التفكــر النحــوي يتضّمــُن مهــاراٍت متعــددًة، ترتبــط 
لــة، الــي تناولــت جانبــاً  ابلقيــاس، واالســتقراء، والتحليــل. وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــُض الكتــاابت ذات الصِّ
مــن صــوِر هــذه املهــاراِت، الــي تصطــّف معــاً لُتَشــكِّل -يف جمموعهــا- صــورًة كليــًة هلــذا املفهــوم، مثــل: مهــارة 
التفريــق بــن احملسوســات واجملــّردات، وإدراك عالقــات اجلمــل بعضهــا ببعــض، واالهتمــام ابلتمييــز، والتصنيــف، 
والتفســر والتحليــل، والرتكيــب، وإصــدار األحــكام، وكّلهــا جوانــُب رئيســٌة تشــكُِّل مالمــَح ابرزًة للتفكــر 

النَّحــوي )حســان،2000م:49(.

البـُْعــد  أوهلــا  متعــّددة:  أبعــاٍد  مــن  يتكــّون  مفهومــاً  بوصفــه  النحــوي  التفكــر  إىل  الّنظــر  ميكــُن  كمــا 
التَّصنيفــّي، وذلــك مــن خــالل جتميــع الِفئَــات النَّحويَـّـة، وتصنيفهــا يف فئــاٍت متعــّددة، وحتديــد أوجــه الشــبه 
واالختــالف بــن هــذه األصنــاف، واثنيهــا البـُْعــد االســتداليل، وذلــك مــن خــالل تريــر صحــة األحــكام 
النحويــة، واحلــرص علــى حتقيــق االتســاق بــن األحــكام النحويــة، واثلثهــا البـُْعــد املرتبــط بقرائــن الوظائــف 
النحويــة، الــي تعــن علــى حتديــد العالقــات، الــي تربــط الكلمــات بعضهــا ببعــض، بشــكٍل يســاعد علــى اإلملــام 

)عصــر،1992م:182(. ابملعــى 

وانطالقــاً مــن اجلانــب العقلــي ذي الطّابــع املهــاري ُعــّرف التفكــر النحــوي أبنــه “عمليــة عقليــة تتطلّــب 
اســتخدام أكــر قــدٍر مــن املعلومــات للوصــول إىل حقيقــٍة جديــدٍة ابالعتمــاد علــى جمموعــة مــن القرائــن واألدلــة 

املعروفــة، ويتضّمــن مهــارات االســتنباط واالســتقراء واالســتنتاج” )اهلوميــل,2006م: ص13(.

ويف ضــوء الَعــرض املفاهيمــي الســابق أمكــن الباحــث مــن تعريــف مهــارات التفكــر الّنحــوي إجرائيــاً 
أبهنــا: أداءاٌت عقليــُة، تقيــس قــدرة طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف علــى التفكــر النحــوي، مــن 
خــالل التمييــز بــن عــدٍد مــن املكــّوانت النحويــة، وإجــراء مقــارانٍت فيمــا بينهــا، بصــورٍة تقــود إىل االســتنتاج، 
واالســتدالل، والتفســر، بصــورٍة تســاعُد علــى إصــدار أحــكام حنويــة معتــرة، تقــوُد إىل إعــراب الكلمــات، 
ومعرفــة معانيهــا، وفهــم دالالهتــا. وتُقــاس هــذه املهــارات إجرائيــاً مــن خــالل اختبــار التفكــر الّنحــوي، الـُمَعــــدِّ 

هلــذا الغــرض.



فاعلية برنامج مقترح قائم على نحو النص في تنمية مهارات التفكير النحوي...     د. فواز بن صالح السلمي

71

ّية التفكري النحوي: اثنياً: أمهِّ

يضطلــع التفكــر النحــوي بــدوٍر ابرٍز يف تدريــب الطــالب علــى قــوة املالحظــة, واملوازنــة بــن الرتاكيــب، 
والقيــاس املنطقــي، وحســِن التعليــل والتفســر )طعيمــة ومناع،1421هـــ:54؛ فجــال،2013م :692(. وهــو 
بذلــك يــؤّدي دوراً مهمــاً يف عمليــة إنتــاج اللغــة وتلقِّيهــا، ويعوِّدهــم صحــة األحــكام النحويــة، وفهــم الرتاكيــب 

املعقــدة، ونقدهــا، والتدريــب علــى التفكــر املتواصــل املنظــم، واملالحظــة الدقيقــة )البجــة، 2000م:245(.

ويعــي مــا ســبق أّن االهتمــام بتدريــب طــالب قســم اللغــة العربيــة ابملرحلــة اجلامعيــة علــى مهــارات التفكــر 
النحــوي مدخــٌل مهــٌم مــن مداخــل حتفيزهــم علــى التفكــر املتعمــق، وإدراك الفــروق الدقيقــة بــن الرتاكيــب، 
والعبــارات، واجلَُمــل، فضــاًل عــن دوره يف تكويــن عــاداٍت لغويــٍة صحيحــٍة، وتزويدهــم برتاكيــب، وأســاليب 

تثــري حصيلتهــم اللغويــة.

وقد أبرز كٌل من عبدالقادر )2011م:40(، وعبدالباري )2012م:364(، وعطية )2015م:48( 
جانبــاً مــن مظاهــر األمهيــة الــي حيتّلهــا التفكــر النحــوي لــدى الطــالب اجلامعيــن، املتخصصــن يف اللغــة 

العربيــة، يوجزهــا الباحــث فيمــا أييت:

1- يســهم التفكــر النحــوي يف تنميــة مهــارات الفهــم الصحيــح للرتاكيــب اللغويــة، بنــاًء علــى إدراك الروابــط 
املكّونــة هلــا؛ مبــا يســهم يف ســر أغــوار املعــى النَّحــوي.

2- ينّمــي التفكــر النحــوي القــدرة علــى التصنيــف واملقارنــة، مــن خــالل رصــد جوانــب االتفــاق واالختــالف 
للعالقــات النحويــة.

3- حُيــّرِر التفكــر النحــويُّ عقــول طــالب املرحلــة اجلامعيــة مــن الرتكيــز علــى احلفــظ؛ وينّمــي مهاراهتــم املرتبطــة 
ابلفهــم العميــق، والتفســر، والتحليــل، واالســتدالل ملختلــف الظواهــر الّنحويــة، فالنحــو رايضــة عقليــة، وهــذا 

مــا تســعى لتحقيقــه مهــارات التفكــر النحــوي.

ــي لديهــم القــدرة علــى إصــدار أحــكام حنويــة  4- ُيكِســب التفكــر النحــوي الطــالب مهــارة القيــاس، وينمِّ
مــرَّرة.

واســتناداً علــى أوجــه األمهيــة الســابقة يــرى الباحــُث أن التَّمّكــن اللغَــوّي ميــرُّ عــر مراعــاِة مهــارات التَّفكــر 
النَّحــوي، فإتقــان اللغــة اســتماعاً، وحتــّداثً، وقــراءًة، وكتابــًة يتطلــب قــدراً مــن الوعــي املتمركــز علــى درايــٍة حنويــٍة، 

كمــا يتطلّــب فهمــاً للعالقــات الــي تربــط اجلمــل والرتاكيــب متييــزاً وتصنيفــاً وقياســاً واســتقراًء وحتليــاًل.
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اثلثاً: مهارات التفكري النحوي:

تناولــت مجلــٌة مــن األدبيــاِت والدراســاِت املرتبطــة بتعليــم النحــو عــدداً مــن مهــارات التفكــر النحــوي؛ 
بوصــف تلــك املهــارات أداءاٍت، يـُــَؤدِّي إتقــاُن الطالــب هلــا إىل منــّو قدرتــه علــى إنتــاج اللغــة، واســتخدامها 

بكفــاءٍة وإتقــاٍن.

ومن أكثر تلك املهارات رســوخاً يف الدراســات الســابقة مهارة القياس، الي تـَُعدُّ عمليًة ذهنية، تنطلق 
مــن القضــااي الكليــة، الــي تِصــل يف فكــر النحــاة إىل يقــٍن، جيعلهــا مــن قبيــل املســلمات البديهيّــة. وترتبــط 
مبهــارة القيــاس مهــارٌة أخــرى هــي مهــارة االســتقراء، الــي متثّــل تتّبعــاً منهجيًّــا اســتقصائيًّا جلزئيــات ظاهــرٍة مــا. 
ومــن مهــارات التفكــر النحــوي أيضــاً مهــارة التعليــل؛ حيــث تطــورت هــذه املهــارة مــن التنــاول اجلزئــي لبعــض 
املكــوانت النحويــة إىل حمــاوالت النظــر الكلــي، مــن خــالل تريــر مــا تفرضــه الظواهــر اللغويــة، وتســويغ مــا تقــّرِره 

)امللــخ، 2002: 67؛ أبــو املــكارم، 2006: 126(.

ومــن اجلهــود الرّتبويــة املبذولــة يف حتديــد هــذه املهــارات، مــا قدَّمــه عصــر )2005م: 298(؛ حيــث 
اقــرتَح تصنيفــاً ملهــارات التفكــر النحــوي، تتلّخــص أبعــاده فيمــا أييت: 

1- مهــارة املالحظــة، وتتضمــن املؤشــرات اآلتيــة: مالحظــة اختــالف النطــق ابختــالف املواقــع، ومالحظــة 
الرتتيــب بــن عناصــر الرتكيــب.

2-  مهــارة التصنيــف، وتتضمــن املؤّشــرات اآلتيــة: تصنيــف املعــرابت واملبنيــات، واملرفوعــات واملنصــوابت، 
واجملــرورات، وتصنيــف أنــواع اجلمــل.

3-  مهارة التجريد، وتشمل: جتريد أبواب الرتكيب، وجتريد مفاهيم الرتكيب، وجتريد أصل القاعدة.

4- مهــارة التحليــل اإلعــرايب، وتتضّمــن مالحظــة الكلمــات يف اجلملــة، وتصنيفهــا يف اجلمــل وفقــاً ألوجــه 
الشــبه بينهــا، والتدليــل علــى صحــة االســتنتاجات، واســتنتاج عالمــات اإلعــراب لــكل حكــم حنــوي، والربــط 

بــن الرتكيــب الواحــد وغــره مــن الرتاكيــب، وحتديــد القرائــن النحويــة.

ومــن مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو: متييــز مكــوانت اجلملــة الفعليــة، ومتييــز مكــوانت اجلملــة االمسيــة، 
وتعــّرف مواقــع اجلمــل وعالقتهــا مبــا قبلهــا ومــا بعدهــا، ومتييــز مفهــوم حنــوي عــن غــره مــن املفاهيــم، واســتنتاج 
قاعــدة حنويــة مــن أمثلــة معطــاة، وحتديــد وظيفــة الكلمــة يف اجلملــة، وحتديــد وظيفــة الفعــل واالســم واحلــرف 
يف اجلملــة، فضــاًل عــن مهــارات التحليــل اللغــوي، ومهــارات التجريــد والّتعميــم، وتطبيــق القانــون أو القاعــدة 

)جمــاور،2000م:376؛ الصائــح،2015م:50(.
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ويف الصــدد ذاتــه، ســعت عافشــي )1997م:110( إىل حتديــد قائمــٍة ابملهــارات النحويــة املناســبة 
لطالبــات املرحلــة اجلامعيــة، تتمحــور حــول املهــارات الرئيســة اآلتيــة: مهــارة اإلعــراب، ومهــارة صياغــة الرتاكيــب 
النحويّــة، ومهــارة اســتخالص القواعــد، ومهــارة عــرض بعــض التعليــالت النحويــة، ومــن املؤّشــرات الــواردة 
يف القائمــة: ضبــط أواخــر الكلمــات ابلشــكل، وحتديــد موقــع الكلمــة اإلعــرايب، وحتويــل اجلملــة مــن صيغــٍة 
ألخــرى، وحتديــد عالقــة املوقــع النحــوي للكلمــة ابلوظيفيــة، وعــرض أســباب بعــض األوضــاع النَّْحويــة وتريرهــا.

كمــا حــّدد الزهــراين )2012م:240( عــدداً مــن مهــارات التفكــر النحــوي لــدى طــالب قســم اللغــة 
الّتذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل،  الرئيســة اآلتيــة:  ــمت علــى األبعــاد  الطائــف، وُقسِّ العربيــة جبامعــة 
والرتكيــب، والتقــومي، ومــن املهــارات الــواردة يف القائمــة: حتديــد العالقــة بــن مكــوانت الرتكيــب اللغــوي، وتعليــل 
ضبــط بعــض الكلمــات، والتمييــز بــن املوقــع اإلعــرايب واحلكــم اإلعــرايب، وتوظيــف الكلمــة داخــل الرتكيــب 
اللغــوي،  الرتكيــب  بنــاء  الرئيســة، وإعــادة  اللغــوي إىل عناصــره  الرتكيــب  اللغــوي بشــكٍل صحيــٍح، وحتليــل 

وتصويــب األخطــاء النَّحويــة، وبيــان ســبب وجــود خطــأ يف الرتاكيــب النحويــة.

وحــدد عبدالبــاري )2012م:385( مهــارات التفكــر النحــوي لطــالب املرحلــة اجلامعيــة يف األبعــاد 
الرئيســة اآلتيــة: مهــارات الفهــم، ومهــارات التصنيــف، ومهــارات االســتنتاج، ومهــارات التحليــل، ومهــارات 
التفســر، ومهــارات التطبيــق، ومهــارات الضبــط. ومــن املهــارات الفرعيــة الــواردة يف القائمــة: ضبــط الكلمــات 
ضبطًــا صحيحــاً، وحتديــد داللــة بعــض املصطلحــات النحويــة، وحتديــد أوجــه الشــبه بــن الرتاكيــب النحويــة، 
وتصنيــف الكلمــات مــن حيــث اإلعــراب والبنــاء، وتصنيــف املعــرب بعالمــات أصليــة واملعــرب بعالمــات 
فرعية، واســتنتاج املفهوم النحوي الضابط لرتكيب ما، وحتليل الرتكيب النحوي إىل مكوانته، وتفســر عدول 
بعــض الرتاكيــب النحويــة عــن أصوهلــا، وحتويــل الرتكيــب النحــوي إىل تركيــب حنــوي آخــر، وحتديــد احلكــم 

اإلعــرايب لبعــض الكلمــات يف الرتكيــب النحــوي، وتصويــب بعــض الرتاكيــب النحويــة.

ارتفاعه،  املؤثّرة يف  العوامل  مؤّشراته ومظاهره،  مفهومه،  اإلعراب:  قلق  الثاين:  املبحث 
وسبل احلّد منها:

أواًل: مفهوم قلق اإلعراب:

يـَُعــّد القلــق -يف مفهومــه العــاّم- حالــة انفعاليــة مرّكبــة غــر ســارّة، متثّــُل مزجيــاً مــن مشــاعِر االضطــراب 
واخلــوف واالنقبــاض، املصحوبــة -عــادًة- بتغــّرات فســيولوجية، مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم، وازدايد معــدل 
للقيــاس  الوطــي  )املركــز  ابلغثيــان  والشــعور  األطــراف،  وارتعــاش  والصــداع،  والتنفــس،  القلــب،  نبضــات 
والتقومي،1434هـــ:10(، فهــو -إذًا- شــعوٌر غــُر مريــٍح، انتــٌج عــن اهتمــاٍم مبالَــٍغ فيــه، أو َخــوٍف مـــن شــيٍء 
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مــا، تطــاُل أتثراتُــه الســلبّية عمليّــي الّتعليــم والتَّعلّــم بشــكٍل رئيــس.

أّمــا اإلعــراب فهــو تغيــر يطــرأ علــى أواخــر الكلمــات؛ يســتهدف اإلفصــاح عــن صــالت الــكالم بعضــه 
بــه اجلمــل مبختلــف حاالهتــا )عصــر،2005م:290(.  تتكــّون  الــذي  النظــم  الرتاكيــب، وعــن  ببعــٍض يف 
ويتلّمــس الباحــث مــن هــذا الّتعريــف عالقــة اإلعــراب ابملعــى، فليــس اإلعــراُب حليــًة لفظيــة، إمنــا هــو دليــٌل 

علــى مكانــة الكلمــة يف منظومــة اجلملــة، وعلــى تشــكيل املعــى للرتاكيــب.

وميكن النظر إىل قلق اإلعراب بوصفه حالة نفســية أو فســيولوجية تســهم يف تشــكيلها عناصُر إدراكّية 
وجســديّة وســلوكّية خللــق شــعوٍر غــر ســاٍر لــدى الطــالب أثنــاء ممارســة األنشــطة اإلعرابيــة، ترتبــُط -عــادًة- 

ّدد )اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:316(. بعــدم االرتيــاح واخلــوف أو الــرتَّ

ويف مقاربــٍة مفاهيميــة أخــرى عــّرف حســن )2015م( القلــق اإلعــرايب أبنــه “حالــة مــن اخلــوف والّتوتــر 
دد تســيطر علــى التالميــذ عنــد إعراهبــم لبعــض الكلمــات املرتبطــة مبوضوعــات النحــو، ويتضــح ذلــك مــن  والــرتَّ

خــالل حتدثهــم أو كتاابهتــم” ص240.

ويف ضــوء مــا ســبق، ميكــن تعريــف قلــق اإلعــراب أبنــه حالــة ذات أبعــاد فســيولوجية أو نفســية، انشــئة 
عــن املواقــف املرتبطــة ابملمارســات اإلعرابيــة، تصاحــب طــالب قســم اللغــة العربيــة عنــد اخنراطهــم يف مزاولــة 
األنشــطة اإلعرابيــة، ويـَُقــاس قلــق اإلعــراب إجرائيــاً ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطــالب علــى مقيــاس قلــق 

اإلعــراب املعــّد هلــذا الغــرض.

اثنياً: مؤّشرات قلق اإلعراب ومظاهره:

الّــة علــى القلــق املرتبــط  َمــْت عــدٌد مــن األدبيــات والدراســات الســابقة مجلــًة مــن املؤشــرات واملظاهــر الدَّ قدَّ
ابملواقــف االختباريــة بشــكل عــام، الــي ميكــن اإلفــادة منهــا يف احلديــث عــن قلــق اإلعــراب؛ بوصفــه أحــد 
 ،)Oltmanns&Emer 2007:71) أشــكاهلا وصورهــا، ويوجــز الباحــُث مــا أشــار إليــه  كٌل مــن

وحســن )2015م:9(، ووايل )2017م: 171(يف املؤّشــرات اآلتيــة:

أّواًل: مؤشرات جسمية فسيولوجية:

1- الصداع املتكّرر، والشعور ابلغثيان عند املشاركة يف إعراب مجلًة ما.

2- ارتعاش اليدين عند اإلجابة عن األسئلة املرتبطة ابإلعراب.

3- تقّطب اجلبهة، وزايدة رمش العينن.
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4- زايدة نبضات القلب عند الشروع يف اإلجابة عن إعراب مجلٍة ما.

5- زايدة التعّرق عند املشاركة يف إعراب مجلٍة ما.

اثنياً: مؤشرات نفسية:

1- التوّتر والوجوم يف احملاضرات الي تتخّللها أنشطة إعرابية.

2- ضعف القدرة على الرتكيز عند ممارسة األنشطة اإلعرابّية.

3- الّتلعثم واالرتباك، وشرود الذهن عند املشاركة يف إعراب مجلٍة ما.

4- ضعف السيطرة على مشاعر القلق عند البدء يف أّي نشاط إعرايب.

5-ُكْره حضور احملاضرات، الي تتخّللها أنشطة مرتبطة ابإلعراب.

6- توقُّع الَفَشل يف اإلجابة عند حماولة إعراب أيّة مجلٍة.

7- فْقد السيطرة يف التَّحكم على االنفعاالت عند حماولة اإلجابة عن أي نشاٍط إعرايب.

8- قلة الرغبة يف املشاركة أبّي نشاط إعرايب داخل احملاضرة.

9- االنزعاج والّترّم عندما يتضمَّن اختبار النحو أسئلًة إعرابيًة.

10- تعمد عدم اإلجابة عن األسئلة املرتبطة ابإلعراب الواردة يف االختبارات.

اثلثاً: العوامل املؤثّرة يف ارتفاع قلق اإلعراب وسبل احلّد منها:

علــى الرغــم مــن تعــّدد العوامــل املؤثّــرة يف زايدة قلــق اإلعــراب، فإنَّــه مــن املمكــن -بشــكٍل عــاٍم- النظــر 
إىل القلــِق الــذي ينتــاب الطــالب عنــد ممارســة األنشــطة اإلعرابيّــة؛ بوصفــه مظهــراً مــن املظاهــر النامجــة عــن 
والتنويــع يف  توظيفهــا،  علــى  الرتكيــز  دون  الّنحــو  دروس  الطــالب  تلقــُن  أّدى  حيــث  النحــوي؛  الضعــف 
اســتعماهلا إىل عــدم إتقــان الطــالب هلــا، وابلتَّــايل زايدة إحساســهم بصعوبتهــا، األمــر الــذي يزيــد مــن منســوب 

قلقهــم وتوّترهــم )كــروان،2011م:60؛ اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م:327(.

ففــي ظــلِّ اســتحكام اإلجــراءات التدريســية التَّلقينيّــة، ذات القوالــب الصمــاء علــى املشــهد العــامِّ يف 
تدريــس مهــارات التفكــر النحــوي، وخصوصــاً مــا يتعلّــق منهــا ابإلعــراب، كان طبيعيّــاً أْن ينفــَر الطُـّـالب 
بقلــق ووجــوم وتوتّــر )حســن،2015م:8(.  اجّتاهــاٌت ســلبيٌة، مصحوبــٌة  تتَشــّكل حنــوه  مــن دراســته، وأْن 
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ومــا ذاك إالّ العتمــاد الطــرق املســتخدمة علــى االســتغراق اللفظــي، الــذي يركِّــُز علــى إيــراد أمثلــٍة مبتــورٍة غــر 
مّتصلــة، جوهرهــا احلفــظ، يف منــأى عــن عمليَّــات الّتطبيــق واالســتخدام العملــي )مدكــور،2006م:311؛ 
ُيْضعِــُف  بشــكٍل  عِقيمــاً،  جترُّعــاً  جتّرعهــا  إىل  ابلطّــالب  أدَّى  الــذي  األمــر  األبيــض،2011م:727(. 
دوافَعهــم حنــو تعلُّــِم الّنحــو، ويزيــد مــن مســتوى قلقهــم عنــد ممارســة األنشــطة اإلعرابّيــة علــى وجــه اخلصــوص 

وايل،2017م:193(. )هبلــول،2002م:4؛ 

وميكــُن القــوُل يف ضــوء مــا ســبق إنَّ الطــرق التدريســية املســتخدمة يف تعليــم النحــو أحدثــْت فجــوًة بــن 
ــي مهــارات الّتفكــر النحــوّي  ــة، فهــي ال تُنمِّ مــا يتعّلمــه الطــالب مــن مهــارات حنويّــة وبــن تطبيقاهتــا اإلعرابّي
نــه الرتكيــب اللغــوّي، مــن خــالل إصــرار  لديهــم، وال حتّثهــم علــى الربــط بــن اإلعــراب واملعــى الــذي يتضمَّ
تلــك الطــرق علــى اســتقالل اجلملــة وعزهلــا عــن ســياقاهتا املتكاملــة، وانعكــس هــذا األمــر بــدوره علــى تكويــن 

اجّتاهــاٍت ســلبيٍة جتــاه اإلعــراب، مصحوبــة بقلــق وتوتّــر متزايديــن.

املعاجلــات  مــن  ابالنطــالق  الرّتبويّــة  الكتــاابت  بعــض  أوَصــْت  املؤثِّــرات  تلــك  مــن  احلــّد  ســبيل  ويف 
التدريســية املتمركــزة حــول املعــى؛ لالرتقــاء مبهــارة اإلعــراب، والتخفيــف مــن أعــراض القلــق املرتبطــة هبــا. فــإدراك 
املعــى الكلــّي ُيَســّهُل علــى الطــالب اإلعــراب، وخيفِّــُف مــن نــوابِت القلــق والتوتــر املصاحبــة لــه؛ ألنَّ اإلعــراب 
ال يقتصــر علــى جمــرَّد ضبــط أواخــر الكلمــات ابلشــكل، وإمنــا هــو بنــاٌء معنــوّي متكامــٌل، ونســٌق كلّــي شــامٌل، 
ــُح العالقــات املتبادلــة بــن الكلمــات املكّونــة للجمــل، وبــن اجلمــل املكّونــة للفقــرات، وبــن الفقــرات  يوضِّ
املكّونــة للموضــوع؛ فاإلعــراب فــرع عــن املعــى، وهــو وســيلٌة مــن وســائل الفهــم )كــروان،2011م:62(، 

 .)Poulsen,2016:327)

إنَّ ســبق ذكــره يــرز أنَّ الّتمّكــن مــن مهــارات اإلعــراب، واخلفــض مــن حــدة القلــق املصاحــب لــه 
مرهــوانن ابســتخدام معاجلــاٍت، تراعــي الســياقات القائمــة علــى املعــى الّشــمويل الكّلــي للنَّــص املــراد إعرابــه.

عالقته  معايريه،  اجلملة،  حنو  وبني  بينه  الفروق  مفهومه،  النص:  حنو  الثالث:  املبحث 
مبهارات التفكري النحوي وقلق اإلعراب.

أواًل: مفهوم حنو النص:

مثَّــة حتــّول ملمــوٌس طــرأ علــى اهتمــام الدراســات اللغويــة خــالل العقديــن املاضيــن، جتّســدت معاملــه 
يف اهتمــام تلــك الدراســات ابلنــص؛ بوصفــه ِوْحــدة ذات نســٍق كلــي متكامــل، متجــاوزًة بذلــك األعــراف 
ــائدة يف دراســة اللغَــة، الــي كانَــْت تــدور يف فلــك اجلملــة )خلــف واملايــع، 2016م:44(. فالتَّواُصــل  السَّ
الُلغَــويُّ -يف طبيعتــه- ال مُيــاَرُس َعبـْــَر مُجَــٍل منفصلــٍة عــن غرهــا، بــل يتــمُّ يف تتابعــاٍت مُجَليَّــٍة متماســكٍة 
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(Jackson,2014:12(. وهــذا يعــي أنَّ احُلْكــَم بقبــوِل مجلــٍة مــا دالليــاً ال ميكــُن أن يتــمَّ يف ذاهتــا، 
إمنــا يتــّم يف ضــوء اتصاهلــا مبــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

ويعــّرف الفقــي )2000م( حنــو النّــّص أبنّــه “ذلــك الفــرع مــن فــروع علــم اللغــة، الــذي يهتــّم بدراســة 
النــص ابعتبــاره الوحــدة اللغويــة الكــرى، وذلــك بدراســة جوانــب عديــدة أمههــا الرتابــط أو التماســك ووســائله، 
وأنواعه، واإلحالة، أو املرجعية Reference  وأنواعها، والسياق النصي Textual context ودور 

املشــاركن يف النــص”ص36.

ومــن منظــور حتليلــي تفكيكــّي عــرََّف محاســة )2001م( حنــو النَّــصِّ أبنّــه “عمليــة فــّك البنــاء لغــوايً 
وتركيبيــاً مــن أجــِل إعــادة بنائــه دالليــاً، وهــذا يســتدعي ضــرورة حتديــد األجــزاِء املــراد حتليلهــا، وبيــان دورهــا، 
وَكْشــف العالقــاِت بينهــا، وتفســر اإلشــاراِت الــواردِة فيهــا، ومالحظــة التَّــدرُّج التَّعبــرّي هلــا، وتوافــق العناصــر 
املكّونــة أو تضاّدهــا، وتوازهنــا أو توازيهــا، ومتايــز بعضهــا مــن بعــض، وإيضــاح اإلحــاالت القابعــِة فيهــا” ص 15.

َم بوقــرة )2007م( تعريفــاً لنحــو النــص انطلــَق فيــه مــن الَكْشــف عــن جمموعــة مــن الروابــط النصيــة،  وقــدَّ
ــْطحيَّة والعميقــِة للنصــوص مــن خــالل البحــث  حيــُث َعرََّفــه أبنــه علــم يســتهدف “الكشــَف عــن األبنيــِة السَّ

يف عالقــات الرتابــط، والتناغــم، والكشــف عــن العالقــاِت الرابطــة بــن القــارئ والنَّــصِّ واملنتــج” ص 28.

وممّــا ســبق يتَّضــح أنَّ حنــو النــص يؤكــد علــى التَّتابعــات اجلمليــة يف فهــم املعــى النحــوي، وســْر أغــواره، 
فاجلُْملــِة ال ميكــن أن تتحّقــَق فاعليُتهــا يف ذاهتــا، إمنــا بتآزرهــا مــع نظراهتــا، مــن هنــا ميكــن تعريــف حنــو النــص 
أبنــه علــم معــيٌّ بدراســِة نــٍص حمــدٍد دراســًة حنويــًة متكاملــًة، مــن خــالل الكْشــِف عــن أبنيتــه اللغويــة مبختلــف 

مســتوايهتا، وحتديــد وســائل متاســِكها وانســجامها، واســتنتاِج الَعالقَــات األفقيــة والرأســية الــي حتكمهــا.

اثنياً: الفروق بني حنو اجلملة وحنو النص:

دلّــت التعريفــات الســابقة علــى وجــود ارتبــاٍط وثيــٍق بــن حنــو اجلملــة وحنــو النّــّص، فالعالقــة بينهمــا 
عــن  مســتقلَّة  داللــًة جزئيــًة  ميثّــل  اجلملــة  حنــو  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  للغــة،  النظــرة  يف  منهجيّــاً  تطــوراً  متثِّــُل 
الســياق، ال تتجــاوز البـُْعــد املعجمــي، فإنــه يُعــّد البوابــة الرئيســة لنحــو النّــص. ويوجــز الباحــُث جمموعــًة مــن 
، الــي أشــار إليهــا املتــوكل )2001م:35(، وعفيفــي )2001م:65(،  الفــروق بــَن حنــو اجلملــة وحنــو النــصِّ

أييت: فيمــا  )2008م:32(  وعبدالراضــي  وحبــري)2008م:202(، 

1- يقــوم حنــو اجلملــة علــى االســتقالل ابلرتكيــب النحــوي، وابلتــايل فهــو حنــو حتليلــّي ال تركيــّي، ال يتفاعــل فيــه 
النحــو ابملعــى، أمــا حنــو النــص فــال يعــرتف ابســتقاللية اجلملــة، فهــو إنتــاج تواصلــي وفعــل منجــز.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

78

2- يهتــمُّ حنــو النــص دون حنــو اجلملــة ابلظواهــر النصيــة املختلفــة، ومنهــا: عالقــات الرتابــط، والتماســك 
النصــي، واإلحالــة النصيــة، والتكــرار، واحلــذف، واالســتبدال، والرتاكيــب الرئيســة والتابعــة، وغرهــا مــن الظواهــر 
الرتكيبيــة، الــي ختــرج عــن إطــار اجلملــة املفــردة، والــي ال ميكــن تفســرها تفســراً دقيقــاً إال مــن خــالل وحــدة 

النــص الكليــة.

3- يّتســُم حنــو اجلملــة ابالطــراد واملعياريــة؛ أي بثبــات القاعــدة يف األحــكام اللغويــة، ومــا خــرج عنهــا يُعــدُّ 
شــاذاً، أمــا حنــو النــص فينــأى عــن االطــراد؛ ألنــه حنــٌو تطبيقــي غــر نظــري، يُعــى ابلتقنيــات األســلوبية، الــي 

يلجــأ إليهــا منشــُئ النــص؛ ليثــر انتبــاه املتلقــي، وهــي ال أتيت علــى نســق مطّــرٍد دائمــاً.

4- تــدلُّ اجلملــة يف حنــو النــص علــى دالالت جزئيــة، ال ميكــن التَّوصــل إىل داللتهــا الكليــة إال مبراعــاة 
الــدالالت يف اجلمــل الســابقة والالحقــة، فيمــا يُعــَرف ابلتتابــع اجلملــي للنــص، علــى عكــس حنــو اجلملــة الــذي 

ال يهتــم ابملتواليــات اجلمليّــة، إمنــا ابجلملــة يف ذاهتــا.

5- يتَّصــل حنــو النــص مبواقــف، تتفاعــل فيهــا جمموعــة مــن املرتكــزات والتوقعــات، أتيت حتــت مــا يُعــَرف 
ابلســياقات املوقفيــة، ويهمــل حنــو اجلملــة هــذه الســياقات، رغــم أهنــا علــى قــدٍر كبــٍر مــن األمهيــة يف الدراســات 

اللغويــة احلديثــة.

الســبك، واحلبــك، والقصــد، واملقبوليــة،  تتوافــر يف حنــو اجلملــة، منهــا:  النــص مبعايــر ال  يتمتّــع حنــو   -6
والّتنــاّص. واملقاميــة،  واإلعالميــة، 

اثلثاً: معايري حنو الّنص:

أســهبت أدبيّــات حنــو النّــص يف احلديــث عــن املعايــر املميــزة لــه، حتــت مــا يُعــَرف مبعايــر الّنّصيّــة، وميكــن 
اســتعراض هــذه املعايــر -بشــيء مــن الشــرح- فيمــا أييت:

1- معيــار الســبك:  ويُقَصــد بــه الكيفيــة الــي يتــم هبــا ربــط العناصــر اللغويــة علــى مســتوى البنيــة الســطحية 
الظاهريــة يف النــص؛ حبيــث يــؤدي الســابُق منهــا إىل الالحــق )بوجرانــد،2007م:102(، مــن خــالل اإلحالــة، 
واحلــذف، والروابــط الزمنيــة، ابإلضافــة إىل الســبك املعجمــّي، الــذي يتعلَّــق مبفاهيــم الكلمــات، ومعانيهــا 
املعجميَّــة، ويتــم ذلــك مــن خــالل عــدٍد مــن الظواهــر اللغويــة، الــي تشــمل: التكــرار، والتضــام، واالســتبدال.

2- معيــار احلبــك: يهتــمُّ احلَْبــُك ابلكشــف عــن الداللــة املعنويَـّـة واملوضوعيَّــة، الــي تســهم يف زايدِة أواصــِر 
، وجيعل منه وْحدًة دالليًَّة واحدًة )مصلوح،2003م:228(.  ، الذي يَربُط بن أجزاِء النَّصِّ التَّماسِك الدِّاليلِّ
ويتحقــق احلبــك بوســائَل متعــدِّدة، مــن أمههــا: حتديــد البنيــة الكليــة للنــص وفكرتــه الرئيســة؛ ابعتبارهــا البــؤرة 
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املوّحــدة للنّــص، والتفســرات، والعالقــات الرتبيــة والّســببية، والّتخصيــص، والتَّضــاد )حممد،1428هـــ:191(. 
ويعــدُّ الســياق الداخلــي مــن أهــم مبــادِئ احلبــك، فاملعــى اللُّغَــوّي ال يظهــُر إال مــن خــالِل وضــع الوحــدِة اللغويَّــة 

يف ســياقات متعــّددة )عبدالراضــي، 2008م:109(. 

ــه، مــن  3- معيــار القصديــة: ويشــمل هــذا املعيــار مجيــع األســاليب الــي يتَّخذهــا منتــُج النَّــصِّ يف توظيــِف َنصِّ
أجــل متابعــة مقاصــِده وحتقيقهــا )حممد،1428هـــ:28(.

ــُن املقبوليــة موقــَف مســتقبِل النَّــصِّ إزاء كــون صــورٍة مــا مــن صــور اللغــة مقبولــًة  4- معيــار املقبوليــة:  تتضمَّ
ــي مــن حيــث هــي نَــصٌّ ذو ســْبٍك والتحــاٍم )بوجرانــد، 2007م:104(. لــدى املتلقِّ

5- معيــار اإلعالميــة: ويرتبــط هــذا املعيــار إبمكانيــة توقــع املعلومــات الــواردة يف النــص؛ إْذ ال بــد أن حيمــل 
، فلــو جــاء فــارغ احملتــوى مــن الداللــة اإِلعالميــة فــال  األديــب دالالٍت، يريــُد إيصاهَلــا للمتلقِّــي عــن طريــق النَّــصِّ

ميكــن اعتبــاره َنّصــاً )عفيفــي،2001م:86(.

6- معيــار املقاميــة: مــن خــالل اإلحاطــة مبختلــف املالبســات والظــروف املصاحبــة لعمليــة إنتــاج النّــص، مــن 
خــالل مراعــاة العوامــل املقاميــة غــر اللغويــة املؤثــرة يف تشــكيل الّنــّص مــن حيــث أبعادهــا: املكانيــة والزمانّيــة 

)عمايــرة، 2004م:356(.

7- معيــار التنــاص: وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن أوجــه عالقــة نــّص معــٍن بنصــوص أخــرى ذات صلــة بــه، 
انطالقــاً مــن أّن النصــوص تتأثـّـر ببعضهــا يف بنائهــا وتكوينهــا )الصبيحــي،2008م:100(.

ويف ضــوء اســتعراض املعايــر الســابقة، أمكــن الباحــث مــن اســتخالص بعــض مهــارات حنــو النــص، 
الــي جيــدر بطــالب قســم اللغــة العربيــة الّتمكــن منهــا، وهــي: التَّعــرف علــى تــوايل األفــكار، الــي تكــوِّن نصــاً 
متماســكاً، وحتديــد اإلحــاالت الــواردة يف النصــوص، وحتديــد الوســائل التعبريــة، مثــل: التعريــف والتنكــر، 
واألمــر والنهــي واالســتفهام، والتحــاور والتوقــع، وحتديــد أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن املكــوانت الفكريــة 
للنصــوص، والتمييــز بــن األســاليب )اخلريــة واإلنشــائية( الــواردة يف النصــوص، والوقــوف علــى أوجــه التنــاص، 
والّتمييــز بــن العالقــات الــي تربــط النــص الواحــد واألمنــاط الرتكيبيــة، اإلحاطــة مبقــام النــص وظــروف نشــأته، 
الربــط بــن عنــوان النــص وأفــكاره وصــواًل إىل التَّماســك الكلــي للنــص، واســتنباط دالالت النــص املــراد إيصاهلــا 
للمتلقــي، مثــل: داللــة اســتخدام بعــض اجلَُمــل، وداللــة تكــرار بعــض الكلمــات، والوقــوف علــى العالقــة بــن 
مقبوليــة القواعــد النحويــة ودالالت النــص، مثــل: إضافــة املصــدر إىل الفاعــل أو إىل املفعــول، وتنويــن بعــض 
الكلمــات، وضبــط النصــوص وفــق صحــة القواعــد النحويــة، والتمييــز بــن أنــواع التضــام تالزمــاً إجيابيــاً أوســلبياً، 
مثــل: املوصــول وصلتــه، أوالتعريــف والتنويــن، وحتليــل مكــوانت مجــل النــص، مثــل: الفصــل والوصــل، والتقــدمي 

والتأخــر، وطــول اجلملــة وقصرهــا.
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رابعاً: عالقة حنو النص مبهارات التفكري النحوي وقلق اإلعراب:

مثــة اهتمــاٌم ملمــوس ابســتثمار منجــزات حنــو النــص يف ميــداِن تعليــِم اللغَــِة وتعّلمهــا، وتعليــم النحــو 
اهــاً حديثــاً، يُعــّر عــن منظــوٍر متجــدٍِّد، يتكيــف مــع طبيعــِة التَّواصــِل  العــريب علــى وجــه اخلصــوص؛ لكونــه اجتِّ
اللغَــوي الــذي يتــمُّ عــْر ُنصــوٍص ذات معــاٍن متكاملــٍة مّتحــدة، ال وفــق أشــالِء مُجَــٍل منعزلــة عــن بعضهــا البعــض 

)عليــان،2011م:189(.

ويتزايــد هــذا االهتمــام يف ظــّل تركيــز املعاجلــات املســتخدمة يف تعليــم الّنحــو علــى البــى الرّتكيبيّــة، ممثّلــًة يف 
اجلُمل املنفردة، واألمثلة املبتورة اجملتزأة من ســياقاهتا، الي مل تســهم -وفقاً للدراســات والبحوث الســابقة- يف 
حتقيــق تنميــٍة ملموســٍة يف جمــال مهــارات التفكــر النحــوي، فضــاًل عــن أّن تلــك املعاجلــات أمهلــت الســياقاِت 
ــاً مــن عوامــِل االتَِّصــاِل اللغــوي، وأداء املعــَى )النجــري،2010م:55(،  ــاًل ُمِهمَّ ــدُّ عاِم االجتماعيــَة، الــي تـَُع

وزادت يف املقابــل مــن مســتوايت القلــق ونــوابت الّتوتّر)كــروان،2011م:61(.

فواقــع املعاجلــات املســتخدمة يف تعليــم الّنحــو - وفقــاً للوصــف الســابق - يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول 
اِذهــا  للمعــى، الــذي هــو لــّب الدراســة النحويــة ومنتهاهــا، وجيعــُل مــن التَّحــوُِّل حنــو البنيــة الّنصيّــة املرتابطــة، واختِّ

ــاً تفرُضــه طبيعــُة النَّْحــو ومتطّلبــات تنميــة مهاراتــه. منطلقــاً يف تعليــِم النَّحــو ودراســته َمْطَلبَــاً ُمِلحَّ

الكتــاابت  الــي اندت هبــا  الدعــوات  النّــص مــع طبيعــة  الشــاملة لنحــو  الطبيعــة املنظوميــة  وتتواكــب 
الفهــم  لعمليــات  الداعمــة  ابملعاجلــات  األخــذ  ضــرورة  علــى  تشــّدد  الــي  النحــو،  بتعليــم  املرتبطــة  الرتبويــة، 
يف  اإلســهام  املعاجلــات  هــذه  شــأِن  فمــن  الزيــي،2010م:478(.  )Hamel,2005:227؛  واملعــى 
ــة اإلعــراب، والّتخِفيــف مــن نــوابِت القلــق والتَّوتّــر املصاحبــة  تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، وتيســر عملّي
ــة  ــُح –بشــمولّيٍة- طبيعــة العالقــات الّنّصّي لــه؛ ألهنــا تنظــر للنحــو بوصفــه بنــاًء معنــوايً متكامــاًل، ونســقاً يوضِّ
)عصــر،1998م:143؛ هبلــول،2002م:4(. فطبيعــة املعاجلــات النحويــة ينبغــي أن تنطلــق مــن الفلســفة 
الّنصيــة للنحــو؛ بوصفــه علمــاً نصيّــاً، يتخطّــى اجلوانــب الّنظريــة إىل اجلوانــب التطبيقيــة، مــن خــالل دراســة 

خمتلــف العالقــات النحويــة يف إطــاٍر مشــويلٍّ متكامــٍل )محاســة،2000م:168(.

وقــد شــكَّل اإلطــار النظــري الســابق -بكافــة حمــاوره- أحــد املوّجهــات الرئيســة، الــي ســاعدت الباحــث 
يف حتديــد مهــارات التفكــر النحــوي، وحتديــد مؤشــرات قلــق اإلعــراب، وحتديــد مهــارات حنــو الّنــص الالزمــة 

لبنــاء الرانمــج املقــرتح، واإلفــادة منهــا يف بنــاء كتــاب الطالــب، والدليــل اإلرشــادي لعضــو هيئــة الّتدريــس.
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الدراسات والبحوث الّسابقة
اطَّلَــَع الباحــُث علــى عــدٍد مــن الدراســات والبحــوث، ذات الّصلــة مبوضــوع البحــث، وقّســمها إىل ثالثــة 
ــّم الثــاين بقلــق اإلعــراب، وأمــا احملــور الثالــث فيهتــم ابلدراســات  حمــاور، يرتبــط أّوهلــا ابلتفكــر النحــوي، ويهت

والبحــوث املرتبطــة بنحــو النــّص، وفيمــا أييت تفصيــل لذلــك:

أواًل: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة ابلتفكري النحوي:

أجــرى كامــل )2005م( دراســًة، اســتهدفت إكســاب طــالب الرتبيــة العمليــة املتخصصــن يف اللغــة 
العربيــة بكليــة الرتبيــة يف جامعــة الفّيــوم مهــارات التفكــر النحــوي، الالزمــة لتدريــس النحــو ابملرحلــة الثانويــة. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة أعــّد الباحــُث قائمــًة مبهــارات التفكــر النحــوي الالزمــة لتدريــس النحــو ابملرحلــة 
الثانويــة، كمــا صّمــم بطاقــًة ملالحظــة أداء طــالب الرتبيــة العمليــة يف تلــك املهــارات، وأعــّد يف ضــوء ذلــك 
برانجمــاً مقرتحــاً، واختبــاراً حتصيليــاً؛ لقيــاس مســتوى طــالب الصــف األول الثانــوي يف موضوعــات النحــو املقــررة 
عليهــم. ومّت تطبيــق الرانمــج علــى عّينــة مكّونــٍة مــن )35( طالبــاً يف اجملموعــة التجريبيــة، و)33( طالبــاً يف 
اجملموعــة الضابطــة، وأســفرت النتائــج عــن فاعليــة الرانمــج املقــرتح القائــم علــى مهــارات التفكــر النحــوي يف 

تنميــة التحصيــل النحــوي لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة.

وســعْت دراســة اهلوميــل )2006م( مــن خــالل اســتخدام برانمــٍج جتريــي، قائــم علــى املعايــر املعاصــرة 
يف املناهــج إىل تنميــة املفاهيــم النحويــة، ومهــارات التفكــر النحــوي االســتداليل لــدى عينــة مــن طــالب اللغــة 
العربيــة ابجلامعــات األردنيــة. ويف ســبيل حتقيــق اهلــدف الســابق أعــدَّ الباحــُث اختبــاراً يف املفاهيــم النحويــة، 
واختبــاراً آخــر يف مهــارات التفكــر النحــوي االســتداليل، مبــا يشــمله مــن مهــارات االســتنباط، واالســتقراء، 
واالســتتنتاج، كمــا أعــّد برانجمــاً قائمــاً علــى املعايــر املعاصــرة للمناهــج، وقــام بتطبيقــه علــى عينــة عشــوائية قوامهــا 
)111( مــن طــالب وطالبــات قســم اللغــة العربيــة جبامعــة مؤتــة، مثّــل اجملموعــة التجريبيــة منهــم )58( طالبــاً 
وطالبــًة، بينمــا مثَّــل )53( طالبــاً وطالبــًة اجملموعــة الضابطــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف القيــاس البعــدي لطــالب اجملموعــة التجريبيــة يف املفاهيــم النحويــة، ومهــارات التفكــر النحــوي 

االســتداليل مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة الضابطــة.

ويف الســياق ذاتــه اســتهدفت دراســة عبدالبــاري )2012م( تنميــة مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو 
العــريب لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة بنهــا مــن خــالل برانمــج مقــرتح. وقــد أعــّد الباحــُث قائمــة مبهــارات 
التفكــر العليــا يف النحــو العــريب، تضمنــت ســبع مهــارات رئيســة، هــي: مهــارات الفهــم، ومهــارات التصنيــف، 
ومهــارات االســتنتاج، ومهــارات التحليــل، ومهــارات التفســر، ومهــارات التطبيــق، ومهــارات الضبــط، مث قــام 
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ببنــاء اختبــار لقيــاس تلــك املهــارات مبؤّشــراهتا الفرعيــة، كمــا قــام الباحــث ببنــاء برانمــج مقــرتح مــن خــالل 
التوليــف بــن ثالثــة منــاذج منبثقــة مــن النظريــة البنائيــة، هــي: منــوذج ايجــر، ومنــوذج روجــر ابيــي،  ومنــوذج 
إيزانكرافــت، ومّت تطبيــق برانمــج الدراســة علــى )80( طالبــاً مــن طــالب الفرقــة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة، مــن 
خــالل االعتمــاد علــى التصميــم التَّجريــي ذي اجملموعــة الواحــدة. وأســفرت نتائــج التطبيــق عــن وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق 

البعــدي، يف مجيــع مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو، تـُْعــَزى الســتخدام الرانمــج املقــرتح.

العربيــة  اللغــة  قســم  طــالب  متكــن  مســتوى  عــن  الكشــف  )2012م(  الزهــراين  دراســة  واســتهدفت 
جبامعــة الطائــف مــن مهــارات النحــو الوظيفــي، وأعــّد الباحــث قائمــة مبهــارات النحــو الوظيفــي الــي جــاءت 
-يف جمملهــا- منســجمًة مــع مهــارات التفكــر النحــوي الــواردة يف كثــر مــن األدبيــات ذات الصلــة، وجــاءت 
األبعــاد الرئيســة هلــذه املهــارات علــى النحــو اآليت: الّتذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل، والرتكيــب، والتقــومي. 
وتضّمــن كّل بعــٍد مــن هــذه األبعــاد عــدداً مــن املؤّشــرات املرتبطــة هبــا، وأعــّد الباحــُث يف ضوئهــا اختبــاراً لقيــاس 
مســتوى التمكــن، وقــام بتطبيقــه علــى )72( طالبــاً مــن طــالب املســتوى األول بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة 
الطائــف، ودلّــت النتائــج علــى تــدين مســتواهم يف املهــارات النحويــة املســتهدفة؛ حيــث بلــغ متوســط مســتوى 

متكنهــم )38.01٪(، وهــي نســبة تقــل عــن نســبة الّتمّكــن املطلوبــة احملــددة بــــــ )٪80(.

النحــوي،  التفكــر  تنميــة بعــض مهــارات  ويف منحــى جتريــي، اســتهدفت دراســة عطيــة )2015م( 
واالجتــاه حنــو مــادة النحــو العــريب لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة يف جامعــة املنيــا مــن خــالل 
برانمــج تعليمــي، قائــم علــى نظريــة راجيلــوث التوســعية. ويف ســبيل حتقيــق هــدف الدراســة؛ حــدد الباحــث 
مهــارات التفكــر النحــوي، وأعــّد اختبــاراً لقياســها، كمــا أعــدَّ مقياســاً الجتــاه الطــالب حنــو مــادة النحــو العــريب، 
مث أعــد الرانمــج املقــرتح، وقــام بتطبيقــه علــى عينــٍة عشــوائية مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة املنيــا، مت 
تقســيمها إىل جمموعتــن: جتريبيــة وضابطــة، وبعــد انتهــاء فــرتة التجريــب امليــداين توصلــت الدراســة إىل فاعليــة 
اســتخدام الرانمــج املقــرتح القائــم علــى نظريــة راجيلــوث التوســعية يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر النحــوي 
واجتــاه الطــالب حنــو مــادة النحــو العــريب لــدى طــالب اجملموعــة التجريبيــة مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة 

الضابطــة.

وابســتخدام املنهــج التجريــي؛ اســتهدفت دراســة الصائــح )2015م( تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي 
لــدى الطــالب الفائقــن ابملرحلــة اإلعداديــة ابلعــراق، مــن خــالل اســرتاتيجية بنائيــة مقرتحــة. ويف ســبيل حتقيــق 
مــا ســبق متَّ إعــداد قائمــة مبهــارات التفكــر النحــوي الالزمــة للطــالب الفائقــن للمرحلــة اإلعداديــة، واختبــاٍر 
لقياســها، كمــا متَّ إعــداد دليــل املعلــم للتدريــس وفــق االســرتاتيجية البنائيّــة املقرتحــة، ومتَّ تطبيقهــا علــى عيِّنــٍة 
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قصديـّـة تكوَّنــْت مــن )36( طالبــاً فائقــاً، مّت اختيارهــم مــن اثنويــة الكــرَّار للمتميزيــن يف حمافظــة ذي قــار جنــوب 
ــموا إىل جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة واألخــرى ضابطــة، وبعــد انتهــاء فــرتة الّتجربــة الــي اســتغرق  العــراق، ُقسِّ
تطبيقهــا مخســة أســابيع، متَّ التوصُّــل إىل النتائــج اآلتيــة: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05( بــن متوســطي درجــات طــالب اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة يف االختبــار البعــدي يف 
مجيــع مهــارات التفكــر النحــوي ودرجــة االختبــار الكليــة، وذلــك لصــاحل متوســط درجــات طــالب اجملموعــة 
وبلــغ  النحــوي،  التفكــر  ملهــارات   )1.48( إىل   )0.85( مــن  الفاعليــة  مســتوى  تــراوح  حيــث  التجريبيــة؛ 

مســتوى الفاعليــة الكليــة لالختبــار )1.06(، وهــو مســتوى مرتفــع.

لــدى طالبــات املرحلــة  النحــوي  التفكــر  تنميــة مهــارات  وســعت دراســة عبداجلــواد )2016م( إىل 
الثانويــة جبمهوريــة مصــر العربيــة مــن خــالل اســرتاتيجية الّتعلّــم البنائــي، وســعياً لتحقيــق هــذا اهلــدف مّت إعــداد 
قائمــة مبهــارات التفكــر النحــوي مشلــت: التحليــل النحــوي، والقرائــن الّنحويـّـة، والتصنيــف النحــوي، والقيــاس 
الّنحــوي، واإلعــراب. ومّت إعــداد اختبــار لقياســها، كمــا مّت إعــداد دليــل للمعلمــة، وكتــاب أنشــطة للطالبــات 
يف ضــوء االســرتاتيجية احملــددة، وطُبِّقــت الدراســة علــى جمموعتــن: جتريبيــة وضابطــة، قــوام كّل منهمــا )30( 
طالبــًة، وأســفرت نتائجهــا عــن وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( يف القيــاس البعــدي 
لطالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف مجيــع مهــارات التفكــر النحــوي مقارنــًة بنظراهتــّن طالبــات اجملموعــة الضابطــة.

اثنياً: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بقلق اإلعراب:

يف منحــى وصفــّي اســتهدَفْت دراســة اجلشــعمي واجلشــعمي )2012م( التعــرف علــى مســّببات القلــق 
املصاحبــة لبعــض األخطــاء اللغويــة يف النحــو والصــرف واإلمــالء، لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة داييل 
يف العــراق. وقــام الباحثــان ببنــاء اســتبانة، تكّونــت مــن )34( فقــرة، تضّمنــت - يف بعــض جوانبهــا - التعــرف 
علــى مســّببات قلــق اإلعــراب، ومّت تطبيــق االســتبانة  علــى )40( طالبــاً مــن طــالب املرحلــة الثانيــة بقســم اللغــة 
العربيــة، اختــروا بشــكٍل عشــوائي، وقــد دلّــت نتائــج الدراســة علــى أن طــرق التدريــس املســتخدمة يف تدريــس 
النحــو تعــّد مــن أبــرِز مســّببات القلــق؛ إْذ حصلــت علــى درجــة عاليــة يف اســتجاابت أفــراد العّينــة؛ العتمادهــا 

علــى احلفــظ، والتلقــن، والتذكــر مــن غــر االهتمــام بتعميــق عمليــات الفهــم.

واســتهدفت دراســة حســن )2015م( خفــض قلــق اإلعــراب، وتنميــة مســتوى التحصيــل النحــوي 
والتفكــر اللغــوي لــدى تالميــذ الصــّف الثــاين اإلعــدادي جبمهوريــة مصــر العربيــة، مــن خــالل اســتخدام برانمــج 
جتريــي قائــم علــى املدخــل الــداليل. ويف ســبيل حتقيــق ذلــك أعــّدت الدراســة مقياســاً لقلــق اإلعــراب، كمــا 
أعــدَّت اختبــاراً يف التحصيــل النحــوي، واختــارت عينــًة عشــوائية مكونــة مــن )60( تلميــذاً، يدرســون يف 
الصــف الثــاين اإلعــدادي مبحافظــة أســيوط، مّت تقســيمها إىل جمموعتــن: درســت اجملموعــة التجريبيــة وعددهــا 
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)30( تلميــذاً وفقــاً للمدخــل الــداليل، أمــا اجملموعــة الضابطــة وعددهــا )30( تلميــذاً فدرَســْت وفقــاً للطريقــة 
املعتــادة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طــالب 
اجملموعتــن يف االختبــار البعــدي يف خفــض قلــق اإلعــراب، وتنميــة مســتوى التحصيــل النحــوي لصــاحل طــالب 

اجملموعــة التجريبيــة.

اإلعــراب،  املتوّســطة حنــو  املرحلــة  اجتاهــات طــالب  قيــاس  إىل  البشــري )2015م(  وســعت دراســة 
ابإلضافــة إىل تنميــة مهــارات اإلعــراب يف الوظائــف النحويــة، مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجية االســتقصاء 
الّتأملــي، وقــد حــّددت الدراســة قائمــًة مبهــارات اإلعــراب املناســبة للطــالب، وبنــْت يف ضوئهــا اختبــاراً لقيــاس 
تلــك املهــارات، كمــا قّدمــت أداًة لقيــاس اجتــاه الطــالب حنــو اإلعــراب، وتضّمــن مقيــاس اإلعــراب - يف بنــوده 
ومؤّشــراته - عــدداً مــن الفقــرات، الــي تقيــس مســتوى القلــق اإلعــرايب يف أبعــاده الســيكولوجية والفســيولوجية، 
وقــام الباحــث بعــد بنــاء الرانمــج التدريســي بتطبيقــه علــى عينــة قصديــة قوامهــا )44( طالبــاً ابلصــف الثالــث 
املتوّســط مبدينــة الــرايض، مّت توزيعهــم ابلتســاوي إىل جمموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى ضابطــة، وأســفرت 
نتائــج الّدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( لطــالب اجملموعــة التجريبيــة يف 
اختبــار مهــارات اإلعــراب مقارنــًة بنظرائهــم طــالب اجملموعــة الضابطــة، وفيمــا يتعلــق ابالجتّــاه حنــو اإلعــراب مل 

تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن جمموعــي الّدراســة.

واســتهدفت دراســة وايل )2017م( تنميــة مهــارات التواصــل الكتــايب، وخفــض قلــق تعلــم النحــو لــدى 
طــالب املرحلــة اإلعداديــة، ابســتخدام برانمــٍج يف النحــو العــريب، قائــٍم علــى أدب الفكاهــة، وقامــت الدراســة 
بعــدٍد مــن اإلجــراءات منهــا: حتديــد مهــارات التواصــل الكتــايب املناســبة لطــالب املرحلــة اإلعداديــة، ابإلضافــة 
إىل حتديــد أبعــاد القلــق املرتبطــة بتعّلــم النحــو، وتضّمنــت هــذه األبعــاد عــدداً مــن العبــارات الــي تقيــس قلــق 
اإلعــراب علــى وجــه التحديــد. وبعــد التأكــد مــن ضبــط أدوات الّدراســة ومواّدهــا، مّت تطبيقهــا علــى عّينــة 
عشــوائية مــن طــالب الصــف الثــاين ابملرحلــة اإلعداديــة، درســت اجملموعــة الّتجريبيــة دروس النحــو ابســتخدام 
أدب الفكاهــة، أمــا اجملموعــة الضابطــة فدرســت الــدروس ذاهتــا ابســتخدام الطريقــة املعتــادة، وأســفرت نتائــج 
الدراســة عــن وجــود فــروق يف القيــاس البعــدي لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارات التواصــل الكتــايب، ويف 

خفــض قلــق تعلــم النحــو.

اثلثاً: الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بنحو الّنص:

يف منحى وصفّي اســتهدفت دراســة عصر )1999م( التعرف على مســتوى متكن طالب كلية الرتبية 
مــن حنــو النَّــّص املكتــوب، ومــن البــى املفاهيميــة للنصــوص، والّتعــّرف علــى أوجــه العالقــة بينهمــا. وقــام الباحــُث 
ــَم يف ضوئـِـه اختبــاراً يف حنــو النــص، وآخــر يف املضمــون املفهومــي للنــص نفســه، وقــام  ابختيــاِر نــٍص مقــروٍء، صمَّ
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بتطبيقهمــا علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )253( مــن طــالب الســنة الثالثــة يف القســمن األديب والعلمــي بكّليــة 
الرتبيــة جبامعــة اإلســكندريّة، وأثبتــت نتائــج الدراســة تــديّن املســتوى العــام لعّينــة الدراســة يف اختبــار حنــو النَّــص 
املقــروء، ويف اختبــار الّتمكــن مــن املضمــون املفهومــي للنّــّص، مــع وجــود تفــوُّق لطــالب قســم اللغــة العربيــة يف 
اختبــار حنــو النــص مقارنــًة بطــالب قســم البيولوجيــا، وعــدم وجــود فــروق بينهمــا يف اختبــار املضمــون املفهومــي. 
ــة يقــود  ــْت النتيجــة علــى أّن وعــي الطــالب بقواعــد النصــوص املقــروءة ومتّكنهــم مــن بناهــا املفاهيمّي كمــا دّل

إىل مســتوى عميــق مــن الفهــم واإلدراك.

ويف ســياق التَّغلــب علــى الصعــوابت اللغويــة الرتكيبيــة والنصيــة الــي تكتنــف طــالب الدراســات العليــا يف 
 )Al-samarrai,2003) فهــم معــاين الّنصــوص الــي يدرســوهنا ابللغــة اإلجنليزيــة تبنَّــت دراســة الســامري
اســتخدام معاجلــة تعليميــة مســتندة إىل حنــو الّنــص. وقامــت الدراســة - ابتــداًء - بتحديــد مظاهــر الصعوبــة 
يف جمــال فهــم النصــوص، مثّ قّدمــت برانجمــاً عالجيــاً قامــت بتطبيقــه علــى )30( طالبــاً مــن طــالب اجلامعــة 
العراقيــة مــن خــالل تصميــم اجملموعــة الواحــدة، مّت مــن خاللــه تدريــب الطــالب  التكنولوجيــة ابجلمهوريــة 
علــى إدراك أوجــه الرّتابــط يف الّنصــوص، مــن خــالل حتديــد أدوات الربــط، والوقــوف علــى طبيعــة الرتاكيــب 
املســتخدمة، والكشــف عــن الرتابطــات الزمنيــة. وقــد توّصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
تـُْعــَزى للمعاجلــة املســتخدمة بــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل 

التطبيــق البعــدي، حيــُث َطــَرأَ حتّســٌن داٌل إحصائيــاً علــى مســتوى فهِمهــم للّنصــوص.

وســعت دراســة هاميــل (Hamel,2005( إىل الكشــف عــن أتثــر برانمــج تعليمــي مســتند علــى 
حنــو النّــص يف تنميــة مهــارات االســتقبال واإلنتــاج يف ســياق تعليــم اللغــة الثانيــة بدولــة فرنســا، ومــن املهــارات 
املســتهدفة ابلتنميــة: مهــارات الفهــم، واالســتنتاج، وإنتــاج بعــض املفــردات والرتاكيــب، ومّت تدريــب الطــالب 
طيلــة فــرتة الرانمــج، الــذي اســتمرَّ عامــاً دراســياً كامــاًل علــى حتليــل اخلصائــص اللغويــة للنصــوص مبختلــف 

أمناطهــا، وقــد دّلــت نتائــج الدراســة علــى فاعليــة الرانمــج يف تنميــة املهــارات الــي حّددهتــا الّدراســة.

النحويــة  ابملهــارات  االرتقــاء  يف  النــص  حنــو  بتوظيــف  املرتبطــة  احلديثــة،  التَّوجهــات  مــع  وانســجاماً 
اســتهدفت دراســة النجــري )2010م( تنميــة مهــارات األداء النحــوي، والتــذوق األديب مــن خــالل برانمــج 
قائــم علــى حنــو النــص، ويف ســبيل حتقيــق ذلــك اهلــدف بَـــَنِت الدراســة قائمــًة مبهــارات األداء النحــوي، وأخــرى 
مبهــارات التــذوق األديب، وبنــت يف ضوئهمــا أداتــن لقياســهما، كمــا أعــّدت برانجمــاً قائمــاً علــى حنــو الّنــص، 
وقامــت بتطبيــق الرانمــج علــى عينــة مــن طــالب الفرقــة الثالثــة بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة ببورســعيد، 
وتوّصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج، منهــا: فاعليــة الرانمــج القائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات األداء 

النحــوي والتــذوق األديب لــدى عّينــة الّدراســة.
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وانطالقــاً مــن إســهامات حنــو النــص يف فهــم املعــى اســتخدم الزيــي )2010م( برانجمــاً قائمــاً علــى 
حنــو النــص، مســتهدفاً مــن خاللــه تنميــِة الَفْهــم القرائــي ألمنــاٍط متنوِّعــٍة مــن النُّصــوِص لــدى طــالب قســم 
اللغــة العربيــة جبامعــة املنصــورة. وأعــدَّ الباحــُث قائمــًة مبهــارات الفهــم القرائــيِّ املناســبة للطــالب املعلمــن يف 
شــعبة اللغــة العربيــة، وأعــد يف ضوئهــا اختباريــن: أحدمهــا لقيــاس مهــارات الفهــم القرائــي يف النمــط الســردي، 
واآلخــر لقيــاس مهــارات الفهــم القرائــي يف النمــط الشــعري، كمــا أعــّد برانجمــاً مقرتحــاً قائمــاً علــى حنــو النــص، 
وقــام بتطبيقــه علــى عيِّنَــٍة قصِديـّـٍة بَلــَغ عدُدهــا )40( طالبــاً وطالبــًة ابلفرقــة الرابعــة بشــعبة اللغــة العربيــة جبامعــة 
املنصــورة. وتوصَّلَــِت الدراســة إىل مجلــٍة مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تـُْعــَزى 
الســتخدام الرانمــج القائــم علــى حنــو النــص عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات عينــة 
الدراســة يف االختباريــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق البعــدي يف اختبــاري الفهــم القرائــي للنمــط النصــي 

الســردي، والنمــط النصــي الشــعري.

واســتناداً علــى اســرتاتيجية مقرتحــة مرتِكــزة علــى حنــو النّــص ســعْت دراســة ســليمان )2012م( إىل 
تنميــة مهــارات التحليــل األديب لطــالب املرحلــة الثانويــة، املرتبطــة ابلكشــف عــن أوجــه االتِّســاق واالنســجام 
يف النصــوص األدبيــة، ولتحقيــق اهلــدف الســابق حــّددت الدراســة قائمــًة ابملهــارات املتعلقــة مبظاهــر االّتســاق 
واالنســجام يف النصــوص األدبيــة مشلــت: االتســاق النصــي، واالنســجام النصــي، وأعــّدت يف ضــوء ذلــك 
اختبــاراً لقيــاس تلــك املهــارات، وأتبَعــْت ذلــك ببنــاء اســرتاتيجيٍة مقرتحــة قائمــة علــى حنــو النــص، متبوعــٍة بدليــٍل 
إرشــاديٍّ للمعّلمــن. وطُـــبِّـــقِت الدراســة علــى عينــة عشــوائية مقدارهــا )34( طالبــاً مــن طــالب الصــف األّول 
الثانــوي مبدرســة أيب بكــٍر الصديــق الثانويــة مبحافظــة دميــاط، وأســفرت نتائجهــا عــن وجــود فــرق دال إحصائيــاً 
عنــد مســتوى داللــة )0.01( بــن متوســطي أداء العّينــة يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي لصــاحل التطبيــق البعــدي 

يف املهــارات احملــّددة.

وابســتخدام املنهــج الوصفــي، أجــرى بــراون وكابــس (Brown and kappes,2012( دراســًة 
نظريــًة تنــاوال مــن خالهلــا عــدداً مــن املعايــر املرتبطــة بنحــو النــص، الــي ميكــن بواســطتها تلّمــس البــى الكليــة، 
الــي تتشــّكل يف ضوئهــا الّنصــوص، وقــد وقَفــت الّدراســة نظــرايً عنــد مفهــوم النّــّص، وكيفيّــة قراءتــه، ودور 
مهــارات حنــو النــص يف ذلــك، وتناولَــْت جوانــَب البنــاء النصــي، الــي تشــمل مفــردات النــص بُبعدهــا املعجمــي، 
وأوجــه تشــكُّل معناهــا مــن الســياق العــام، والعناصــر البالغيــة مبــا تشــتمل عليــه مــن صــوٍر وأخيلــٍة، وقّدمــت 
هــذه الدراســة النظريــة عــدداً مــن االعتبــارات العامــة، الــي ميكــن االســتئناس هبــا عنــد تطبيــق معايــر حنــو النّــص 
علــى أيِّ نــصٍّ مــن النصــوص، مثــل: اختيــار نصــوص تســمح بتطبيــق املهــارات املــراد إكســاهبا للطــالب، مث 

طــرْح أســئلة مرتبطــة، مــن شــأهنا زايدة روابــط التماســك واالنســجام، مث الكتابــة عــن تلــك النصــوص.
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تعليق على البحوث والّدراسات الّسابقة:
اجلهــوُد  إليــه  آلَــْت  مــا  جُمْمــِل  عــن  تكويــن صــورٍة كّليــٍة  الســابقة يف  والدراســات  البحــوث  أســهمت 
الســابقة، حيــُث أشــارت -يف جمملهــا- إىل أنَّ مثَّــَة ضْعفــاً بيِّنــاً لــدى طــالب أقســام اللغــة العربيــة، فيمــا يَتعلَّــُق 
مبَهــاراِت التفكــر النحــوي )عبدالبــاري،2012م؛ الزهــراين،2012م عطيــة،2015م(، مــع ارتفــاع ملحــوٍظ 
يف مســتوايت قلق اإلعراب )اجلشــعمي واجلشــعمي،2012م؛ حســن، 2015م؛ وايل،2017م(. واســتمرار 
هــذا الضعــف -رغــم كل اجلهــود املبذولــة- جيعــل مــن قيــاِم دراســٍة تســتهدُف االرتقــاَء بتلــك املهــارات أَْمــراً 
ابلــغ الضَّــرورة، خصوصــاً يف ظــّل مطالبــة بعــض الدراســات الســابقة مثــل )Al-samarrai,2003؛ 
النجــري،2010م؛ الزيــي،2010م( بضــرورة الّتوّجــه يف تنميــة تلــك املهــارات إىل معاجلــاٍت وبرامــَج قائمــٍة 
علــى حنــو النــص، يف حماولــٍة لســدِّ هــذه الفجــوة البحثيــة، ال ســيَّـــما مــع تــديّن مســتوى الطــالب يف مهــارات حنــو 

النــص، كمــا أشــارت إىل ذلــك دراســتا عصــر )1999م(، وســليمان )2012م(.

 ميكن تلخيص أوجه استفادة البحث احلايل من البحوث والدِّراسات السابقة، فيما أييت:

1- التأكيد على أمهّية البحث احلايل، ودعمه يف خمتلف جوانبه النظرية واإلجرائية.

ــاِه الَعــامِّ للنتائــج، الــي توصَّلَــت هلــا الدِّراســات  2- توجيــه صياغــة فــروض البحــث بشــكٍل يّتســق مــع االجتِّ
ــابقة. والبحــوث السَّ

3- اإلفادة منها يف بناء أدوات البحث ومواّده. 

4- توجيــه جهــود الباحــث يف اختيــار التصميــم البحثــي، واألســاليب اإلحصائيــة املناســبة، ويف تفســر النتائــج 
والّتعليــق عليها.

فروض البحث:
يف ضــوء ماســبق اســتعراضه، قــام الباحــث بصياغــة الفــروض الِصفريَّــة اآلتيــة؛ بوصِفهــا ِإجــااَبٍت حُمَتَملــًة 

ملــا متَّــت صياغتُــه مــن َتَســاُؤالٍت ِعْنــَد َعــْرِض مشــكلِة البحــث:

ــَطي درجــات طــالب قســم  1- ال توَجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن مَتوسِّ
اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي الختبــار مهــاراِت التفكــر النحــوي علــى مســتوى 

املهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة.

ــَطي درجــات طــالب قســم  2- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن مَتوسِّ
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اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب علــى مســتوى األبعــاد 
الرئيســة والدرجــة الكليــة.

منهج البحث وإجراءاته

منهج البحث: 

اســتخدم الباحــُث املنهــج التجريــي، القائــم علــى التَّصميــم شــبه التَّجريــّي، ذي اجملموعــة الواحــدة، 
ابختبــار قبلــي وبعــدي، واختيــار هــذا التصميــم أييت لعــّدة اعتبــارات، تتلخــص يف اختــالف حمتــوى الرانمــج 
املقــرتح عّمــا هــو مقــّرر فعليــاً علــى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف مقــّررات النحــو. مــن هنــا 
تتعــّذر املقارنــة بــن جمموعتــن مســتقلتن يف ظــل اختــالف احملتــوى، فضــاًل عــن أّن تصميــم اجملموعــة الواحــدة 
ُيستحَســن اللجــوُء لــه عندمــا تكــون مــدة الّتجربــة قصــرًة، ومجيــع هــذه االعتبــارات تنســجم مــع مــا حــّدده دالــن 

)2010م:363( هبــذا اخلصــوص.

جمتمع البحث وعّينته:
تكــّون جمتمــع البحــث مــن مجيــِع طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، للفصــل الثــاين مــن العــام 
اجلامعــي )1437هـ/1438هـــ(، الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع املقــررات النحويــة يف برانمــج إعدادهــم، وقــام 
الباحــُث ابختيــار عيـّنَــة عشــوائية، متثّــل إحــدى الشــعب القائمــة، بلــغ عددهــا )29( طالبــاً، وأييت اختيــار هــذه 
العينــة انطالقــاً مــن أن مقــررات النحــو الــي متـّـت دراســتها يف الرانمــج مُتثّــل بِنــاًء لَُغويًـــّـــا رئِيســاً، يـَُعــوَّل عليــه عنــد 
تنميــة املهــارات املســتهدفة ابلبحــث، وأييت مــن جهــة أخــرى مواِكبــاً ملتطّلبــات الرانمــج، املــراد تطبيقــه، القائــم 
علــى حنــو النــص؛ إْذ يتطلّــُب اســتخدام مهــاراٍت حنويــٍة، قــد ال تتوافــر إال لــدى طــالب الســنة األخــرة، الذيــن 

أهنــوا دراســة مجيــع مقــررات النحــو.

متغريات البحث:
اشــتمل تصميــم البحــث احلــايل علــى املتغــرات اآلتيــة: املتغــر املســتقل، وهــو الرانمــج املقــرتح، القائــم 

علــى حنــو الّنــص. أمــا املتغــرات التابعــة فتتمثّــل يف مهــارات التفكــر النحــوي، ومؤشــرات قلــق اإلعــراب.

أدوات البحث ومواده:

سعياً لتحقيق أهداف البحث احلايل؛ استخدَم الباحث اأَلدوات واملواد البحثية اآلتية:
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أواًل: اختبار التفكري النحوي : وقد تطّلب إعداد االختبار، القيام ابخلطوات اآلتية:

1- اخلطوة األوىل: إعداد قائمة مهارات التفكري النحوي

تلــك  ِلِقيــاِس  القائمــة بغيــة االعتمــاد عليهــا يف إعــداد اختبــار  القائمــة: مّت إعــداد  أ- اهلــدف مــن إعــداد 
املهــاراِت.

ب- مصــادر بنــاء قائمــة مهــارات التفكــر النحــوي: قــام الباحــث ببنــاِء قائمــة ملهــارات التفكــر النحــوي، 
معتمــداً علــى: قوائــم مهــارات التفكــر النحــوي الــواردة يف ثنــااي عــدٍد مــن الدراســات والكتــاابت الســابقة 
العربيــة  اللغــة  قســم  النحــو يف  لتعليــم  العامــة  األهــداف  دراســة  عــن  فضــاًل  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  جمــال  يف 
جبامعــة الطائــف، واشــتقاق مهــارات التفكــر النحــوي منهــا، كمــا اســتأنس الباحــث يف بنائهــا بنتائــج الدراســة 

االســتطالعية، الــي أجراهــا يف هــذا الّصــدد.

ج- وصــف القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة: تكونــت القائمــة يف صورهتــا املبدئيــة مــن ســّت مهــاراٍت رئيســٍة، 
تشــمل: مهــارات التمييــز واملقارنــة، واالســتنتاج، واالســتدالل، والتفســر، وإصــدار األحــكام، واإلعــراب، 

تنضــوي حتتهــا عشــرون مهــارًة فرعيــة.

د- صــدق القائمــة: اعتمــد الباحــث يف التَّحّقــق مــن صــدق قائمــة مهــارات التفكــر النحــوي علــى صــدق 
احملكمــن؛ حيــث عــرض القائمــة -بصورهتــا املبدئيــة- علــى عــدٍد مــن اخلــراء املتخصصــن يف مناهــج اللغــة 
العربيــة وطــرق تدريســها، واملتخصصــن يف الدراســات اللغويــة وعددهــم )9( حمكمــن؛ إلبــداء الــرّأي يف مــدى 
مناســبة املهــارات الفرعيــة )املؤشــرات( الــواردة يف القائمــة لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، ومــدى 
انتمــاء كل مهــارة فرعيــة للمهــارة الرئيســة املتضمنــة فيهــا، ومــدى وضــوح الصياغــة اللغويــة لــكل مهــارٍة مــن 

املهــارات الــواردة يف القائمــة.

ه- ِحســاب ِنَســِب االتّفاق بن آراء حمّكمي قائمة مهارات التفكر النحوي:  قام الَباحث حبســاب ِنســب 
ــاِق بــن حمكمــي قائمــة مهــاراِت التفكــر النحــوي يف مــدى مناســبة املهــارة لطــالب قســم اللغــة العربيــة  االتـَّف
ــط نســبِة  جبامعــة الطائــف، ومــدى انتمائهــا حملورهــا، وقــد َعــّد الَباِحــُث املَهــاراِت الــي َحَصلَــْت علــى متوسِّ
اتَِّفــاق )80٪( فأكثــر، مهــاراٍت مناســبًة لطــالِب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، وميكــن االعتمــاد عليهــا 
عنــد بنــاِء اختبــاِر مهــاراِت التفكــر النحــوي، وبلــغ عــدد املهــارات بصورهتــا النهائيــة ســبع عشــرة مهــارة فرعيــة، 
تنضــوي حتــت املهــارات الرئيســة اآلتيــة: مهــارات التمييــز واملقارنــة، مهــارات االســتنتاج، مهــارات االســتدالل، 

مهــارات التفســر، مهــارات إصــدار األحــكام، مهــارات اإلعــراب.
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2- اخلطوة الثانية: بناء اختبار مهارات التفكري النحوي: 

أ- اهلــدف مــن إعــداد االختبــار: قيــاس مســتوى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف مهــارات 
التفكــر النحــوي احملــددة أعــاله، والّتعــّرف علــى فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميتهــا.

ب- مصــادر إعــداد اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي: مّت إعــداد اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي يف ضــوء 
اطّــالع الباحــث علــى الدراســاِت والبحــوِث الســابقة، ذات الصلــة بقيــاس مهــارات التفكــر النحــوي لــدى 

طــالب خمتلــف املراحــل الدراســية، وخصوصــاً املرحلــة اجلامعيــة.
ج- أبعــاد اختبــار التفكــر النحــوي: تكونــت األبعــاُد الرئيســة الختبــاِر التفكــر النحــوي مــن املهــارات الرئيســة 
املتمثلــة يف: مهــارات التمييــز واملقارنــة، واالســتنتاج، واالســتدالل، والتفســر، وإصــدار األحــكام، واإلعــراب. 
ُح اجلدول )1( أبعاَد اختباِر التفكر النحوي وآلية بنائه، من حيث الدرجة القصوى،ونســبتها املئويّة. ويُوضِّ

جدول )1(: أبعاد اختبار التفكر النحوي

عدد املهارات أبعاد االختبارم
النسبة املئويةالدرجة القصوىالفرعية

23.53٪416التمييز واملقارنة1

17.65٪312االستنتاج2

11.76٪28االستدالل3

17.65٪312التفسر4

17.65٪312إصدار األحكام5

11.76٪28اإلعراب6

100٪1768اجملموع

د-كيفيّــة تصحيــح اختبــار التفكــر النحــوي: مّت قيــاس املهــارات املســتهدفة بواســطة األســئلة املوضوعيــة، 
صــْت )درجتــان( لــكل ســؤاٍل َأَجــاَب عنــه الطالــُب إجابــًة صحيحــًة،  وُخّصــص لقيــاس كل مهــارة ســؤاالن، وُخصِّ
و)صفــر( يف حــال كــون اإلجابــة خاطئــة، وهبــذا تصبــح الدرجــة القصــوى الختبــار التفكــر النحــوي )68( درجــة.

ه- صــدق اختبــار التفكــر النحــوي: قــام الباحــث بعــرض االختبــار -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن 
ــن يف تعليــم اللغــة العربيــة، ويف جمــال القيــاس والتقــومي، بلَــغ عدُدهــم )8( حمكمــن، وذلــك  اخلُــَراء املختصِّ
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إلبــداء آرائهــم يف: مــدى وضــوح تعليمــات االختبــار، ومــدى مناســبة األســئلة لقيــاس املهــارات احملــددة، ومــدى 
وضــوح الصياغــة اللغويــة لأســئلة، وهبــذا َأصبــَح اختبــاُر التفكــر النحــوي جاهــزاً يف صورتــه املبدئيــة؛ متهيــداً 

إلجــراِء التَّطبيــِق االســتطالعّي.

و- التجربــة االســتطالعية الختبــار التفكــر النحــوي: قــام الباحــُث بتطبيــِق اختبــاِر التفكــر النحــوي علــى عينــة 
اســتطالعيٍة )غــر عينــة البحــث(، مكونــة مــن )21( طالبــاً مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف؛ 
لتحديــد الزمــن املناســب لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، وحســاب صــدق االتســاق الداخلــي، وحســاب معامــل 
الثّبــات. ومّت حتديــد زمــن اإلجابــة املناســب لالختبــار؛ مــن خــالل تســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب 
وآخــر طالــب يف اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، ومــن مث إجيــاد املتوســط احلســايب هلمــا، واســتغرق الزَّمــن الــذي 
قضــاه الطالــب األول يف اإلجابــة )37( دقيقــًة، بينمــا اســتغرق الزمــن الــذي قضــاه الطالــب األخــر )55( 
َد الزمــن املناســب لإلجابــِة عــن أســئلِة اختبــار التفكــر النحــوي بــــ )46(  دقيقــًة، وبتطبيــق املعادلــة الســابقة حتَــدَّ

دقيقــة.

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي الختبار التفكر الّنحوي؛ حسب الباحث معامالت االرتباط 
بــن درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة لالختبــار، ودّلــت النتائــج علــى أن قيمــة )ر( لالرتبــاط بــن درجــات 
املفــردات والدرجــة الكليــة لالختبــار دالــة عنــد مســتوى )0.05( و)0.01(، ممَّــا يشــر إىل أن املفــردات تقيــس 

مــا تقيســه الدرجــة الكليــة، أي أنــه يوجــد اتســاق داخلــي، وهــو مــا يُعــدُّ مؤشــراً لصــدق االختبــار.

ــِد مــن ثبــاِت اختبــار التفكــر النحــوي، حســب الباحــث الثبــات بطريقــة إعــادة التطبيــق، حيــُث  وللتَّأكُّ
متَّ تطبيــُق االختبــاِر علــى عيِّنَــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )21( طالبــاً، مثّ أُِعْيــَد تطبيُقــه علــى العيِّنــِة نفســها بعــد مــرور 
أربعــة عشــر يومــاً، ومّت حســاب معامــل ارتبــاط ســبرمان بــن التطبيقــن األول والثــاين، وتراوحــت معامــالت 
االرتبــاط احملســوبة بطريقــة إعــادة التطبيــق بــن )0.64 – 0.86( للمهــارات الرئيســة، و)0.65( للدرجــة 
الكليــة الختبــار التفكــر النحــوي، ومجيُعهــا قيــُم ثبــاٍت دالَـّـة عنــد مســتوى )0.01(، أْمَكــَن االطمئنــاُن مــن 

خالهلــا مــْن ثبــاِت اختبــار التفكــر النحــوي، والوثــوق بــه عنــد تطبيقــه لقيــاس مــا ُحــّدد مــن مهــارات.

اثنياً: مقياس قلق اإلعراب

العربيــة جبامعــة  اللغــة  لــدى طــالب قســم  قلــق اإلعــراب  قيــاس مســتوى  املقيــاس:  إعــداد  مــن  اهلــدف  أ- 
اإلعــراب. قلــق  املقــرتح يف خفــض  الرانمــج  فاعليــة  علــى  والّتعــّرف  الطائــف، 

علــى  الباحــث  اطّــالع  املقيــاس يف ضــوء  إعــداد  مّت  اإلعــراب:  قلــق  مقيــاس  اختبــار  إعــداد  ب- مصــادر 
األدبيــات والّدراســات ذات الّصلــة بقيــاس قلــق اإلعــراب أو النحــو بشــكل خــاص، وقلــق االختبــارات بشــكٍل 
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، ابإلضافــة إىل بعــض مظاهــر القلــق الــي أشــار إليهــا الطــالب، الذيــن متـّـت مقابلتهــم عنــد القيــام ابلّدراســة  عــامٍّ
االســتطالعّية.

ج- وصــف مقيــاس قلــق اإلعــراب يف صورتــه املبدئيــة: تكــون املقيــاس- يف صورتــه املبدئيــة - مــن )23( 
عبــارًة، تقيــس خمتلــف األبعــاد النفســية والفســيولوجية املرتبطــة بقلــق اإلعــراب، والــي تــدور حــول مــا يفكــر فيــه، 
أو يشــعر بــه الطالــب عنــد مزاولــة اإلعــراب، وقــد عمــد الباحــث إىل إيــراد عبــارات متعــّددة متفقــة يف فكرهتــا، 

خمتلفــة يف صياغتهــا اللفظيّــة؛ بغــرض التأكــد مــن صــدق البيــاانت، وجديــة املســتجيب يف التعامــل معهــا.

د-كيفيــة تصحيــح املقيــاس: يــوّد الباحــُث اإلشــارة إىل أنــه ليســت هنــاك إجــاابت صحيحــة وأخــرى خاطئــة 
يف املقيــاس ؛ فــكل إجابــة تعــّر عــن مشــاعر الطالــب وأحاسيســه اخلاصــة، املرتبطــة مبســتوى اخنفاض/ارتفــاع 
قلقــه. وُوِضَعــْت أمــام كل عبــارة مــن عبــارات املقيــاس أربعــة بدائــل، متثّــل فئــات االســتجابة، وهــي: )دائمــاً، 
غالبــاً، أحيــاانً، اندراً(. حبيــث أتخــذ علــى الرتتيــب الدرجــات اآلتيــة: )4، 3، 2، 1( يف العبــارات الــي 
تقيــس مســتوايت القلــق املرتفعــة، و)1، 2، 3، 4( بصــورة عكســية يف العبــارات الــي تقيــس مســتوايت القلــق 

املنخفضــة.

ه- صــدق اختبــار قلــق اإلعــراب: قــام الباحــث بعــرض املقيــاس -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن اخلـُـَراء 
يف جمــال الدراســات النفســية، بَلــَغ عدُدهــم )5( حمكمــن، وذلــك إلبــداء آرائهــم يف: مــدى مناســبة عبــارات 
املقيــاس للعـيِّــــــنة احملــددة، مــدى وضــوح الصياغــات اللغويــة لعبــارات املقيــاس، مــدى مالءمــة فئــات االســتجابة 

للعبــارات احملــّددة. وهبــذا َأصبــَح املقيــاس جاهــزاً يف صورتــه املبدئيــة؛ متهيــداً إلجــراِء التَّطبيــِق االســتطالعّي.

و- التجربــة االســتطالعية ملقيــاس قلــق اإلعــراب: قــام الباحــُث بتطبيــِق املقيــاس علــى عيـِّــــنة اســتطالعيٍة )غــر 
عينــة البحــث(، مكونــة مــن )21( طالبــاً مــن طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، هبــدف حتديــد 
الزمــن املناســب لإلجابــة عــن عبــارات املقيــاس، وحســاب اتســاقه الداخلــي، وثباتــه. ومّت حتديــد زمــن اإلجابــة 
املناســب للمقيــاس، مــن خــالل تســجيل الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب وآخــر طالــب يف اإلجابــة عــن 
عباراتــه، ومــن مث إجيــاد املتوســط احلســايب هلمــا، واســتغرق الزَّمــُن الــذي قضــاه الطالــب األول يف اإلجابــة )19( 
َد الزمــن  دقيقــًة، بينمــا اســتغرق الزمــن الــذي قضــاه الطالــب األخــر )25( دقيقــًة، وبتطبيــق املعادلــة الســابقة حتَــدَّ
املناســب بــــ )22( دقيقــة. وقــام الباحــث حبســاب االتســاق الداخلــي ملقيــاس قلــق اإلعــراب، مــن خــالل إجيــاد 
معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة، ودلّــت النتائــج علــى أن قيمــة )ر( لالرتبــاط بــن 
درجــات املفــردات والدرجــة الكليــة للمقيــاس دالــة عنــد مســتوى )0.05( و)0.01( مــا عــدا مفــردة واحــدة مل 
ترتبــط ابلدرجــة الكليــة، وكانــت قيمــة معامــل االرتبــاط ســالبة، لذلــك قــام الباحــُث حبذفهــا، وتشــر معامــالت 
االرتبــاط -يف جمملهــا- إىل أن املفــردات تقيــس مــا تقيســه الدرجــة الكليــة؛ أي أنــه يوجــد هنــاك اتســاق 
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داخلــي، وهــو مــا يُعــدُّ مؤشــراً لصــدق املقيــاس، ومّت حســاب ثبــات املقيــاس بطريقــة إعــادة التطبيــق؛ حيــُث متَّ 
ــَد تطبيُقــه علــى العيِّنــِة نفســها بعــد مــروِر  ــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )21( طالبــاً، مثّ أُِعْي تطبيــُق املقيــاس علــى عيَِّن
ثالثــة عشــر يومــاً، ومتَّ حســاب معامــل ارتبــاط ســبرمان بــن التطبيقــن األول والثــاين، وتراوحــت معامــالت 
املقيــاس، و)0.83( للدرجــة  لعبــارات  بــن )0.76 – 0.90(  التطبيــق  إعــادة  االرتبــاط احملســوبة بطريقــة 
ــُم ثبــاٍت دالَـّـة عنــد مســتوى )0.01(، أْمَكــَن الباحــث مــن خالهلــا االطمئنــان  الكليــة للمقيــاس، ومجيُعهــا قي

مــن ثبــاِت املقيــاس، والوثــوق بــه عنــد تطبيقــه.

اثلثاً: إعداد اإلطار العام للربانمج املقرتح القائم على حنو النص:

شرع الباحُث يف إعداد اإلطار العام للرانمج املقرتح القائم على حنو النَّّص، يف ضوء احملّددات اآلتية:

أ- حتديد اهلدف من إعداد اإلطار العام للرانمج:

يتلّخــص اهلــدف الرئيــس مــن إعــداد اإلطــار يف االسرتشــاد أبطــره وحمّدداتـِـه العامَّــة عنــد إعــداد كتــاب الطالــب، 
والدليــل اإلرشــادي لعضــو هيئــة الّتدريــس.

ب- حتديد مصادر بناء اإلطار العام للرانمج: 

قــام الباحــث ببنــاء الرانمــِج يف ضــوء عــدٍد مــن املصــادر، وهــي: األدبيَّــات والدِّراســات ذات العالقــة بنحــو 
النــص تنظــراً وتطبيقــاً، واألهــداف العاّمــة لتدريــس النحــو لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، 
فضــاًل عــن االســتئناس ابملنهِجيــات املّتبعــة عنــد ِإعــداد الرامــج املقرتحــة الــواردة يف ثنــااي عــدٍد مــن الدراســاِت 

الســابقة.

ج- حتديــد مكــوانت اإلطــار العــام للرانمــج: تكــوََّن اإلطــار العــام للرانمــج مــن عناصــر متعــّددة، تتمثّــل يف 
اآليت: فلســفة الرانمــج، أســس الرانمــج، األهــداف العامــة واإلجرائيــة ، حتديــد حمتــوى الرانمــج، ِاســرتاتيجيات 

التعليــم والّتعّلــم، مصــادر التعليــم والتعلــم، أســاليب التقــومي.

بنتيجــة  الباحــث  د- حتديــد احملتــوى وآليــة اختيــاره: متَّ اختيــار موضوعــات الرانمــج يف ضــوء اسرتشــاد 
االختبــار االســتطالعي يف مهــارات التفكــر النحــوي، ويف ضــوء االســتئناس مبرئيــات عــدٍد مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس، وأمكــن تنظيــم موضوعــات الرانمــج علــى النحــو اآليت: 1( حنــو النــص: مفهومــه، معايــره، 
توظيفــه يف تعليــم النحــو، 2( احلــال، 3( االســتثناء، 4( الصفــة، 5( التوكيــد، 6( البــدل، 7( العطــف، 

8( االســم املنقــوص واملقصــور.

ه- حتديــد طــرق التدريــس واألنشــطة املســتخدمة يف الرانمــج: تنوََّعــت طــرق التدريــس املوظفــة يف الرانمــج 
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املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص، فشــملت جمموعــة مــن الطــرق، الــي ميكــن توظيــف حنــو النــص مــن خالهلــا، 
ومــن ذلــك: املناقشــات الفرديــة، والعمــل يف جمموعــات، والتعلــم الــذايت، كمــا حتــددت أنشــطة الرانمــج يف 
ضــوء املســتهدف مــن كل درس؛ اســتناداً إىل معطيــات حنــو النــص، وقــد روعــي يف تلــك األنشــطة مــا أييت: 
البنــاء علــى مــا لــدى املتعلــم مــن معــارف، الرتكيــز علــى التدريــب والتطبيــق الفعلــي، صياغــة أنشــطة ومهــاّم 

تعليميــة متدّرجــة وفقــاً لطبيعــة مهــارات حنــو النــص، وجتزئــة العناصــر واألنشــطة الــي تغّذيهــا.

و- أساليب تقومي الرانمج : تنوَّعت أساليب التقومي املستخدمة يف الرانمج لتشمل ما أييت:

1- التقــومي القبلــي: ومّت قبــل تدريــس الرانمــج، مــن خــالل تطبيــق اختبــار مهــارات التفكــر النحــوي، ومقيــاس 
قلــق اإلعراب.

2- التقــومي البنائــي: ويتــّم أثنــاء تنفيــذ الرانمــج مــن خــالل تقــومي الطــالب يف بدايــة كل درس مــن دروس 
الرانمــج، وأثنــاء مناقشــتهم وتفاعلهــم مــع عضــو هيئــة التدريــس، وعنــد أدائهــم وتطبيقهــم ملهــارات حنــو النــص، 
فضــاًل عــن تقــومي مــدى اكتســاهبم للخــرات املتضّمنــة بــكل درس، وذلــك مــن خــالل تفاعلهــم مــع األنشــطة 

البنائيــة، وإجابتهــم عــن أســئلة التقــومي الــواردة يف هنايــة كل درس.

3- التقــومي البعــدي: ويتــّم بعــد االنتهــاء مــن تدريــس الرانمــج، مــن خــالل التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات 
التفكــر النحــوي، ومقيــاس قلــق اإلعــراب.

ي- ضبــط اإلطــار العــام للرانمــج: بعــد االنتهــاء مــن إعــداد اإلطــار العــامِّ للرانمــج، ورغبــًة مــن الباحــث يف 
التأكــد مــن مــدى مالَءمتــه، مَتَّ َعْرُضــه -يف صورتــه املبدئيــة- علــى َعــَدٍد مــن اخلُــَراء يف جمــال تعليــم اللغــة 
العربيــة، وحنــو الّنــص، بلــغ عدُدهــم ســتة حمكمــن، وأُْتِبــَع اإلطــاُر ابســتمارٍة، طُِلــَب فيهــا مــن احملكمــن إبــداُء 
الــرأِي يف خمتلــف مكــوانت اإلطــار العــام للرانمــج، مــن حيــث: مــدى مناســبتها، ومــدى وضــوح إجراءاهتــا 
وصياغتهــا اللغويــة ، كمــا ُمنِــَح احملكَّمــون فُرَصــًة ُحــرًّة إلضافــة أو حــذف أو تعديــل مــا يرونــه مناســباً. ويف 
ضــوء مرئيــات احملكمــن، أجــرى الباحــث عــدداً مــن التعديــالت، الــي مبوجبهــا أصبــح اإلطــار العــام للرانمــِج 

جاهــزاً يف صورتــه النهائيــة.

رابعاً: إعداد كتاب الطالب، والدليِل اإلرشادٍي لعضو هيئة الّتدريس الالزمني لتنفيذ الربانمج:

 أعــد الباحــُث كتــاابً مســاعداً لطــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، ودليــاًل إرشــادايً ألعضــاء 
هيئــة التدريــس مسرتشــداً يف ذلــك مبحــدِّدات اإلطــار العــام للرانمــج الــذي أعــّده البحــث احلــايل.

 ومتَّ تنظيــم حمتــوايت كٍل منهــا  وفــق جزأيــن رئيســن: جــزء نظــري، اشــتمل علــى نبــذة تعريفيــة بنحــو 
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النــص، ومعايــره، وكيفيــة اإلفــادة منــه يف تعليــم النحــو العــريب. ومّت تنظيــُم هــذه املعــارف يف صــورِة دروٍس 
َنَظريــٍة. أمــا اجلــزء التطبيقــي فاشــتمل علــى الــدروس النحويــة املختــارة، وتضّمــن أهدافــاً ســلوكيًة، ووســائل 
تعليميــة مقرتحــة، ونّصــاً تتمحــور حولــه أنشــطة حنويــة متنّوعــة، ابإلضافــة إىل جمموعــة مــن األســاليب التقومييــة.

 وحــرص الباحــث يف مقدمــة الدليــل اإلرشــادي علــى تبصــر عضــو هيئــة التدريــس أبدواره التدريســية، 
الــي يضطلــع هبــا، مــن خــالل تقــدمي إرشــادات وافيــة حيــال كيفيــة تنفيــذ األنشــطة املتضمنــة يف الدليــل.

مــن  املبدئيــة- علــى ســبعة  إعدادمهــا بصورهتمــا  الكتــاب والدليــل -بعــد  بعــرض  الباحــث  قــام  وقــد 
ــة خطــوات التدريــس اإلجرائيــة للتنفيــذ،  املتخصصــن للحكــم على:مــدى وضــوح اهلــدف العــام، مــدى قابلّي
مــدى مالءمــة األهــداف الســلوكية، مــدى وضــوح صياغــة املفــردات والرتاكيــب اللغويــة املســتخدمة، مــدى 
مناســبة اخلطــة املقرتحــة لتنفيــذ الرانمــج، مــدى وضــوح أدوار عضــو هيئــة الّتدريــس، املرتبطــة بتنفيــذ كل نشــاط 
من األنشــطة احملددة، وأجرى الباحُث التعديالت املناســبة يف ضوء استئناســه مبرئيات احملكمن وتوجيهاهتم.

إجراءات تطبيق البحث ميدانياً:
بعــد أن فــرغ الباحــث مــن إعــداد أدوات البحــث ومــواّده، ســلك جمموعــًة مــن اإلجــراءات الالزمــة 

فيمــا أييت: إيضاحهــا  ميكــن  امليــداين،  للتطبيــِق 

1- حتديــد عينــة البحــث ابلطريقــة العشــوائية مــن طــالب الســنة الرابعــة بقســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف، 
الذيــن أهنــوا دراســة مجيــع مقــّررات النحــو يف برانمــج إعدادهــم.

2- إجراء التطبيق القبلي؛ هبدِف التعرف على مستوى العينة يف مهارات التفكر النحوي، ومقياس قلق اإلعراب.

3- تنفيــذ الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص ملــدة )6( أســابيع، خــالل الفــرتة مــن 1438/6/13هـــ 
حــىت 1438/7/30هـــ.

4- إجــراء التطبيــق البعــدي؛ هبــدف التَّعــّرف علــى فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي، 
وخفــض قلــق اإلعــراب لــدى عينــة البحث.

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
متَّ اســتخدام عــدٍد مــن األســاليب اإلحصائيــة املناســبة، تتمثّــل فيمــا أييت: املتوســط احلســايب، ومعادلــة 
الــوزن النســي، واالحنــراف املعيــاري، ومعامــل ســبرمان، واختبــار )ت( ملقارنــة متوســطي عّينتــن مرتبطتــن، 

ومربــع إيتــا حلســاب حجــم التأثــر، ومعادلــة الكســب املعــّدل.
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عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

يعــرض الباحــث نتائــج التطبيــق امليــداين، الــي مّت الّتوّصــل إليهــا، وفقــاً لتسلســل فــروض البحــث، ُمْتِبعــاً 
ذلــك مبناقشــتها وتفســرها يف ضــوء اخللفيــة النظريــة، وذلــك وفقــاً ملــا أييت:

نتيجة اختبار الفرض األّول:
ينــّص الفــرض األول علــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي الختبــار مهــاراِت  مَتوسِّ

التفكــر النحــوي علــى مســتوى املهــارات الرئيســة والدرجــة الكليــة.

 Paired Samples) والختبــار هــذا الفــرض، مت اســتخدام اختبــار)ت( للمجموعــات املرتابطــة
T- Test(؛ لتعــرف الفــروق لــدى عينــة البحــث يف القياســن القبلــي البعــدي الختبــار مهــارات التفكــر 

النحــوي. ويوّضــح اجلــدول )2( نتائــج اختبــار الفــرض.

جدول )2(:ىقيمة )ت( وداللتها للفروق بن القياسن القبلي والبعدي ملهارات التفكر النحوي

مهارات 
التفكر 
النحوي

عدد التطبيق
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بن  
قيمة )ت(املتوسطن

داللة قيمة )ت( 
عند مستوى
)α≤0.05)

التمييز 
واملقارنة

296.553.112قبلي
دالة3.2410.643 299.792.846بعدي

االستنتاج
293.172.106قبلي

دالة3.0311.074 296.211.80بعدي

االستدالل
292.481.573قبلي

دالة3.6612.964 296.141.995بعدي

التفسر
294.972.652قبلي

دالة1.935.741 296.901.970بعدي
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مهارات 
التفكر 
النحوي

عدد التطبيق
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بن  
قيمة )ت(املتوسطن

داللة قيمة )ت( 
عند مستوى
)α≤0.05)

إصدار 
األحكام

292.411.955قبلي
دالة3.4512.363 295.861.597بعدي

اإلعراب
291.721.486قبلي

دالة2.9013.627 294.621.425بعدي

الدرجة 
الكلية

2921.3110.299قبلي
دالة18.2117.787 2939.529.113بعدي

ويتضح من اجلدول )2( ما أييت:

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ  1- ابلنســبة ملهــارات التمييــز واملقارنــة: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )3.24( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )10.643( عنــد 

.)α≤0.05) مســتوى داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  2- ابلنســبة ملهــارات االســتنتاج: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )3.03( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )11.074( عنــد مســتوى 

.)α≤0.05( داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  3- ابلنســبة ملهــارات االســتدالل: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )3.66( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )12.964( عنــد مســتوى 

)α≤0.05) داللة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  4- ابلنســبة ملهــارات التفســر: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )1.93( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )5.741( عنــد مســتوى 

)α≤0.05) داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ  5- ابلنســبة ملهــارات إصــدار األحــكام: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )3.45( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )12.363( عنــد 

.)α≤0.05) مســتوى داللــة
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ــَطي درجــات عينــة البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق  6- ابلنســبة ملهــارات اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بــن املتوســطن احلســابين )2.90( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )13.627( عنــد مســتوى 

.)α≤0.05) داللــة

ــَطي درجــات عينــة  7- ابلنســبة للدرجــة الكليــة ملهــارات التفكــر النحــوي: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
البحــث؛ حيــث بلــغ الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )18.20( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )17.787( )ت( 

، وُيســَتعاُض عنــه بقبــوِل الَفــْرِض البديــل؛ حيُث  وبنــاًء علــى النتيجــة الســابقة؛ يتــمُّ َرفْــُض الفــرِض الصفــريِّ
دلَّــْت نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف الختبــار مهــاراِت التفكــر النحــوي يف القياســن  مَتوسِّ

القبلــي والبعــدي لصــاحل القيــاس البعــدي يف مجيــع األبعــاد الرئيســة والدرجــة الكليــة. 

وملعرفــة حجــم أتثــر الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص يف تنميــة مهــارات التفكــر النحــوي؛ متَّ 
حســاب مربــع إيتــا ملعرفــة مســتوى حجــم التأثــر، كمــا مّت إجيــاد نســبة الكســب املعــدل (Blake(، وجــاءت 

النتائــج كمــا يوّضحهــا اجلــدول )3(.

جدول )3(: قيمة حجم التأثر ومستواه وقيمة الكسب املعدل لتأثر الرانمج القائم على حنو النص يف 
تنمية مهارات التفكر النحوي

مهارات التفكر 
مستوى حجم حجم األثر(η(2قيمة )ت(النحوي

التأثر
الكسب املعدل 

)Blake)

1.210كبر10.6430.820التمييز واملقارنة

1.283كبر11.0740.752االستنتاج

1.293كبر12.9640.864االستدالل

1.390كبر5.7410.556التفسر

1.336كبر12.3630.717إصدار األحكام

1.259كبر13.6270.742اإلعراب

1.202كبر17.7870.802الدرجة الكلية
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق )3( أن قيمــة مربــع إيتــا حلجــم التأثــر تراوحــت بــن )0.556– 0.864(، 
وبلغــت قيمتــه للدرجــة الكليــة )0.802( ، ممـّـا يعــي أن )80.2٪( مــن تبايــن درجــات الطــالب بــن القياســن 

القبلــي البعــدي يف مهــارات التفكــر النحــوي يُعــَزى للرانمــج القائــم علــى حنــو النص.

كمــا تراوحــت قيمــة الكســب املعــدل (Blake( بــن )1.210 – 1.390( للمهــارات، وبلغَــْت 
قيمــُة الدرجــة الكليــة )1.202(، وتــدل هــذه الِقيَــم علــى مســتوى فاعليــة كبــٍر، يُعــَزى للرانمــِج املقــرتح القائــم 

علــى حنــو النــص.

ومُيْكــُن تـَْفِســيـُْر هــذه النتيجــِة يف ضــوء الطبيعــة الفلســفّية الــي يتمتّــع هبــا حنــو النــص، والــي تتناغــم - 
بطبعهــا- مــع مهــارات التفكــر الّنحــوي، فالّتنــاول الشــمويل جملمــوع املتواليــات الّنحويــة أْســهم يف ســْرِ أغــوار 
املعــى الكلّــي، واستشــراف فْهــم دالالتــه، وانعكــس هــذا -بطبيعــة احلــال- علــى إتقــان مهــارات التفكــر 
النحــوي، وميكــن القــول إّن تدريــب طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف عــر الرانمــج املقــرتح علــى 
تلّمــس النّــّص مــن خمتلــف جوانبــه، والســعي للكشــف عــن أوجــه ارتباطاتــه، مــن خــالل التمييــز بــن بعــض 
مكّوانتــه، وإدراك أوجــه الشــبه واالختــالف بينهــا، واســتنتاج مــا يرتبــط هبــا، والقــدرة علــى تفســر العالقــات، 
الــي تربــط بعــض الظواهــر النحويــة يف النــص وتعليلهــا، قــد أســهم يف زايدة فْهِمهــا، والّتفاعــل معهــا، والقــدرة 

علــى إعراهبــا، وهــو -يف حقيقــة األمــر- تدريــب علــى مهــارات التفكــر النحــوي ذاهتــا.

وميكــن الّنظــر إىل األدوات الــي يعتمــد عليهــا حنــو النــص يف وصــف الّنصــوص وحتليلهــا واســتظهار 
خصائصها؛ بوصفها مهارات حنوية، من هنا ميكن القول إّن مثّة انسجاماً واضحاً بن طبيعة املتغر املستقل 
مــن جهــٍة ومهــارات التفكــر النحــوي املســتهدفة ابلتنميــة مــن جهــٍة أخــرى، فأنشــطة التعليــم والّتعّلــم الــواردة 
يف الرانمــج ســَعْت إىل متكــِن عّينــة البحــث مــن الوقــوف علــى البــى الرّتكيبيــة، مــن خــالل تدريــب الطــالب 
علــى تتبّــِع اإلحــاالِت، وحتديــد أنــواع اجلمــل، ووســائل متاســِكها وترابطهــا، عــر جمموعــة مــن املهــارات، مثــل: 
ربــط األســباب ابلنتائــج، أو حتديــد فعــل الشــرط وجوابــه، وغــر ذلــك مــن وســائل الّتماســك األخــرى، الــي 
مــن شــأهنا إذكاء التفكــر النحــوي يف أذهــان الطــالب، واإلســهام يف تَنميــة عــدٍد مــن املهــارات املرتبطــة بــه.

والنتيجــة احلاليــة تنســجم مــع األفــكار الــي َأَشــاَرْت إليهــا َعــَدٌد مــن الكتــاابت والدِّراســاِت الســابقِة، 
مثــل: دراســة عصــر )1999م(، وهبلــول )2002م(، واهلوميــل )2006م(، وآل متيــم )2017م( مــن أنَّ 
اْســِتْحَكاَم الطُـّـُرِق الــي تعتمــد علــى التلقــن، وحْفــظ القواعــد الّنحويّــة، والتّــدرُّب علــى تطبيقهــا عــر أطــٍر 
ضّيقــٍة، مــن خــالل أمثلــٍة مبتــورٍة جمتــزأة مــن ســياقاهتا، يصّعِــُب مــن عمليــة الوصــول للمعــى، الــذي هــو منتهــى 
الدراســة النحويــة، وال يســهم يف االرتقــاء مبهــارات التفكــر النحــوّي، وهــذا مــا أَمكــَن التعــرف عليــه مــن خــالل 

الوقــوف علــى الفــروق بــن القياســن القبلــي والبعــدي لعينــة البحــث يف مهــارات التفكــر النحــوي.
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ــابِق ُمّتِســَقًة مــع جوهــر األفــكار، الــي اندت هبــا  وبشــكٍل عــاٍم، جــاَءْت نتيجــُة اختبــاِر الَفــْرِض السَّ
بعــض الكتــاابت والدراســات الرتبويــة الّســابقة مــن ضــرورة التوجــه يف تدريــس النحــو إىل معاجلــات منطلقــة مــن 
عمليــات الفهــم وبنــاء املعــى، مثــل: دراســة كامــل )2005م(، وعصــر )1998م(، والبشــري )2015م(، 
وعطية )2015م(، وعبداجلواد )2016م( على غرار حنو النص، الذي اّتســم بوصفه بناًء معنوايً متكاماًل، 
ســاعد الطــالب علــى إدراك طبيعــة العالقــات املتبادلــة بــن كلمــات النَّــص، ومجلــه، وفقراتــه، والدراســة احلاليــة 
يف ذلــك تّتفــق مــع الّنتائــج، الــي توّصلــت إليهــا دراســة الزيــي )2010م( والنجــري )2010م(، وســليمان 

)2012م(.

نتيجة اختبار الفرض الثاين:
ينــّص الفــرض الثــاين علــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α≤0.05( بــن 
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف يف القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق  مَتوسِّ

اإلعــراب علــى مســتوى األبعــاد الرئيســة والدرجــة الكليــة.

 Paired Samples) والختبــار هــذا الفــرض؛ مت اســتخدام اختبــار )ت( للمجموعــات املرتابطــة
T- Test( ملعرفــة الفــروق لــدى عينــة البحــث يف القياســن القبلــي البعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب، ويوّضــح 

اجلــدول رقــم )4( نتائــج اختبــار الفــرض.

جدول )4(: قيمة )ت( وداللتها للفروق بن القياسن القبلي و البعدي ملقياس قلق اإلعراب

أبعاد 
مقياس قلق 

اإلعراب
عدد التطبيق

العّينة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفروق 
بن 

املتوسطن
قيمة )ت(

داللة قيمة 
)ت( عند 
مستوى 

)α≤0.05)

البعد النفسي
2948.036.75القبلي

دالة11.4514.373 2936.595.83البعدي

البعد 
الفسيولوجي

2915.551.57القبلي
دالة5.4815.087 2910.072.07البعدي

الدرجة 
الكلية

2963.597.43القبلي
دالة16.9317.883 2946.666.71البعدي
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ويتضح من اجلدول )4( ما أييت:
ــَطي درجــات عينــة البحث؛حيــث  1- ابلنســبة للبعــد النفســي لقلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
بلــغ الفــرق بــن املتوســطن احلســابين )11.45( يف اجّتــاه القيــاس البعــدي، وبلغــت قيمــة )ت( )14.373( 

.)α≤0.05) عنــد مســتوى داللــة

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛  2- ابلنســبة للبعــد الفســيولوجي لقلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
)ت(  قيمــة  وبلغــت  البعــدي،  القيــاس  اجّتــاه  يف   )5.48( احلســابين  املتوســطن  بــن  الفــرق  بلــغ  حيــث 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )15.087(

ــَطي درجــات عينــة البحــث؛  3- ابلنســبة للدرجــة الكليــة ملقيــاس قلــق اإلعــراب: تُوَجــُد فــروٌق دالــة بــن مَتوسِّ
قيمــة )ت(  البعــدي، وبلغــت  القيــاس  اجّتــاه  املتوســطن احلســابين )16.93( يف  بــن  الفــرق  بلــغ  حيــث 

.)α≤0.05) داللــة  مســتوى  عنــد   )17.883(

، وُيســَتعاُض عنــه بقبــوِل الَفــْرِض البديــل؛ حيُث  وبنــاًء علــى النتيجــة الســابقة؛ يتــمُّ َرفْــُض الفــرِض الصفــريِّ
  )α≤0.05) دلَـّـْت نتائــج التحليــالت اإلحصائيــة علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
ــَطي درجــات طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة الطائــف ملقيــاس قلــق اإلعــراب يف القياســن القبلــي  بــن مَتوسِّ

والبعــدي، لصــاحل القيــاس البعــدي يف البعديــن الرئيســن والدرجــة الكليــة. 

وملعرفــة حجــم أتثــر الرانمــج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص يف خفــض قلــق اإلعــراب؛ متَّ حســاب مربــع 
إيتــا لتعــرف مســتوى حجــم التأثــر، كمــا مّت إجيــاد نســبة الكســب املعــدل (Blake(، وجــاءت النتائــج كمــا 

يوّضحهــا اجلــدول )5(.

جدول )5(: قيمة حجم التأثر ومستواه وقيمة الكسب املعدل لتأثر الرانمج القائم على حنو النص يف 
خفض قلق اإلعراب

أبعاد مقياس قلق 
حجم األثر قيمة )ت(اإلعراب

2)η(
مستوى حجم 

التأثر
الكسب املعدل 

)Blake)

1.25كبر.14.373871البعد النفسي

1.21كبر.15.087637البعد الفسيولوجي

1.32كبر.17.883883الدرجة الكلية
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق )5( أن قيمــة مربــع إيتــا حلجــم التأثــر بلغــت )0.871( للبعــد النفســي، 
و)0.637( للبعــد الفســيولوجي، وبلغــت قيمتــه للدرجــة الكليــة )0.883(، ممّــا يعــي أن )88.3٪(  مــن 
تبايــن درجــات الطــالب بــن القياســن القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق اإلعــراب يُعــَزى للرانمــج القائــم علــى 
حنــو النص.كمــا بلغــت قيمــة الكســب املعــدل )Blake( للبعــد النفســي )1.25(، وللبعــد الفســيولوجي 
يُعــَزى  الِقيَــم علــى مســتوى فاعليــة كبــٍر،  الكليــة )1.32(، وتــدل هــذه  الدرجــة  )1.21(، وبلغَــْت قيمــة 

للرانمــِج املقــرتح القائــم علــى حنــو النــص.

وميكــُن َتفســر هــذه النتيجــة يف ضــوء مــا يتميــز بــه الرانمــج املقــرتح، الــذي مّت جتريبــه، فنزعتــه الّنصيــة ذات 
البنــاء املتــدرج، ابتــداًء مبســتوى الكلمــة، مــروراً ابجلملــة، مث الفقــرة، مث النــص أبكملــه، فضــاًل عــن ربــط املهــارات 
النحويــة بســياقاهتا اللغويــة املختلفــة، أاتحــت للطــالب فرصــًة كبــرًة للوقــوف علــى املعــى الكلّــي املتكامــل مــن 
خــالل عــدٍد مــن األنشــطة، الــي تضّمنهــا الرانمــج، وَيّســرْت مــن قــدرة الطــالب علــى فهــم املعــى وإعرابــه، 
األمــر الــذي قــاد إىل التخفيــف مــن نــوابت القلــق املصاحبــة لإلعــراب؛ إْذ إنَّ اإلعــراَب -يف جوهــره- ليــس 
تغــراً شــكلياً يطــرأُ علــى أواخــر الكلمــات، بــل هــو تغــّر معنــوي ابملقــام األول، لــذا فهــَو يتطلّــُب معاجلــاٍت 
ــَن أنشــطًة  تتواكــُب مــع طبيعتــه، وهــذا مــا أمكــن حتقيقــه مــن خــالل جتريــب الرانمــج املقــرتح، الــذي تضمَّ
حتليليــًة، راعــت البنــاء الكلــّي للنــص، وحّققــْت قــدراً مناســباً مــن مســتوايت الفهــم، وكان لذلــك كلــه انعــكاس 

واضــح علــى اخنفــاض مســتوى قلقهــم اإلعــرايب.

ابإلضافــة إىل مــا ســبق، ميكــن القــول إن الرانمــج املقــرتح قــد أحــدَث ارتباطــاً وثيقــاً بــن مــا تعّلمــه 
مــن  مــن خــالل عــدٍد  تزامنيــٍة، وذلــك  مــن مهــارات حنويّــة وبــن تطبيقاهتــا اإلعرابيّــة، يف صــورٍة  الطــالب 
األنشــطة، الــي اســتهدفت تدريــب عّينــة البحــث علــى الربــط بــن اإلعــراب واملعــى، الــذي يتضمَّنــه الرتكيــب 
اللغــوّي، فاإلعــراب هــو الركيــزة الرئيســة يف البنــاء املعنــوي، وانعكــس ذلــك بــدوره علــى تكويــن اجّتاهــاٍت إجيابيّــة 
جتــاه اإلعــراب، قّللــت مــن مســتوى القلــق املصاحــب لــه، وهــذا مــا دلّــت عليــه نتيجــة اإلجابــة عــن الفــرض احلــايل.

وهــذه التفســرات تتفــق مــع بعــض األفــكار الــواردة يف خلفيّــة البحــث، الــي تشــّدد علــى ضــرورة التَّوّجــه 
حنــو املعاجلــات التدريســية، املنطلقــة مــن املعــى عنــد تدريــس مهــارة اإلعــراب؛ إْذ ُتَســّهُل هــذه املعاجلــات علــى 
الطــالب مهــارة اإلعــراب، وخُتفِّــُف مــن نــوابِت القلــق والتوتــر املصاحبــة لــه، خبــالف الطــرق الشــائعة يف تعليــم 
النحــو، الــي طاهلــا نقــٌد متواصــل نظــر تركيزهــا علــى اجلوانــب اللفظيــة، مــن خــالل اعتمادهــا علــى األمثلــة 
املبتــورة العاجــزة عــن إدراك البــى النصيــة، األمــر الــذي أدَّى إىل ضعــف مســتوايت الطــالب يف تلــك املهــارات، 
بشــكٍل ُيْضِعــُف دوافَعهــم حنــو تعلُّــِم الّنحــو، ويزيــد مــن مســتوى قلقهــم عنــد ممارســة مــا يرتبــط بــه مــن أنشــطٍة 
إعرابيٍة، وهذا ما أشــارت إليه عدٌد من الدراســات الســابقة، مثل: دراســة اجلشــعمي واجلشــعمي )2012م(، 

ودراســة حســن )2015م(، ودراســة وايل)2017م(.
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توصيات البحث:
يف ضوء النتائج الي متَّ التَّوصل هلا، يوصي البحث احلايل مبا أييت:

1- اإلفــادة مــن الرانمــج الــذي اقرتحــه البحــث احلــايل، والعمــل علــى تعريــف طــالب قســم اللغــة العربيّــة بــه، 
وتدريبهــم عليــه.

2- اإلفــادة مــن الّتطــّورات يف جمــال الّدراســات اللغويــة املتخصصــة، وخصوصــاً مــا يتعلّــق بنحــو النــص، 
والعمــل علــى اســتثمارها يف مواقــِف تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا، مــن ِقبــل واضعــي املقــررات اللغويــة ومطّوريهــا 

ــة. ابملرحلــة اجلامعّي

3- االنفتــاح يف تعليــم النحــو العــريب علــى املعاجلــات املنطلقــة مــن البــى الّنصيــة املتكاملــة، وتدريــب أعضــاء 
هيئــة التدريــس بقســم اللغــة العربيــة علــى اســتخدامها. 

4- حتديــث مقــررات طــرق تدريــس اللغــة العربيــة بكليــات الرتبيــة، مــن خــالل تضمينهــا عــدداً مــن املعاجلــات 
التدريســية املناســبة، والّتعريــف بنحــو النــص علــى وجــه اخلصــوص، وســبل توظيفــه يف تعليــم النحــو.

5- اإلفــادة مــن اإلســهامات الــي قّدمهــا البحــث احلــايّل، فيمــا يتعلــق ابختبــار التفكــر النحــوي، ومقيــاس 
قلــق اإلعــراب، والعمــل علــى اســتخدامها.

مقرتحات البحث:
يقرتح البحث احلايل القيام ابلبحوث والدراسات املستقبلّية اآلتية:

1- دراســة ارتباطيــة، تتعلّــق مبســتوى التمكــن يف مهــارات التفكــر النحــوي، وعالقــة ذلــَك مبســتوى قلــق 
اإلعــراب لــدى طــالب املرحلــة اجلامعيــة.

2- حتليل مقررات النحو العريب يف املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية يف ضوء معاير حنو النص.

3- برانمــج تدريــي مقــرتح ملعلمــي اللغــة العربيــة ابملرحلــة الثّانويــة قائــم علــى حنــو النــص والكشــف عــن فاعليتــه 
يف تنميــة مهاراهتــم التدريســية.

4- برانمــج تدريــي قائــم علــى حنــو النــص لتنميــة املهــارات الصرفيــة لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة جبامعــة 
الطائــف.
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املراجع 

أوال: املراجع العربية

- أبو املكارم، علي )2006م(. أصول التفكر النحوي. القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

- األبيــض، قصــي عبــد العبــاس حســن )2011م(. تقــومي مســتوى طلبــة أقســام اللغــة العربيِّــة يف كليــات 
. جملــة كليــة الرتبيــة للبنــات، جامعــة بغــداد، مــج22، ع4، ص  الرتبيِّــة األساســيِّة يف اكتشــاف اخلطــأ النحــويِّ

.731-707

- آل متيــم، عبــدهللا بــن حممــد بــن عايــض )2017م(. تقــومي مهــارات النحــو العــريب لــدى طــالب قســم 
اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب والعلــوم يف جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز. جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية، جامعــة 

القصيــم، الســعودية مــج11, ع1، ص 195 - 236.

- البجــة، عبــد الفتــاح حســن )2000م(. أصــول تدريــس العربيــة بــن النظريــة واملمارســة املرحلــة األساســية 
العليــا. عّمــان، دار الفكــر.

- حبــري، ســعيد حســن )2008م(. إســهامات أساســية يف العالقــة بــن النــص والنحــو والداللــة. القاهــرة، 
مؤسســة املختــار للنشــر والتوزيــع.

- لبشــري، حممــد بــن شــديد )2015م(. فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية االســتقصاء التأملــي يف تنميــة مهــارة 
اإلعــراب واالجتــاه حنــوه لــدى طــالب الصــف الثالــث املتوســط يف مدينــة الــرايض. اجمللــة العربيــة للدراســات 

الرتبويــة واالجتماعيــة، الســعودية ع7، ص :91– 136

- هبلــول، إبراهيــم أمحــد. )2002م(. فعاليــة اســتخدام إحــدى اســرتاتيجيات التعلــم التعــاوين يف كل مــن: 
التحصيــل النحــوي واســتبقاء املعلومــات واالجتــاه حنــو املــادة النحويــة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. 

جملــة كليــة الرتبيــة ابملنصــورة، مصــر ج50، ص : 2 - 62.

- بوجرانــد، روبــرت دي. )2007م(. النَّــص واخلطــاب واإلجــراء. نقلــه إىل العربيــة: متــام حســان، الطبعــة 
الثانيــة، القاهــرة، عــامل الكتــب.

- بوقــرة، نعمــان. )2007م(. حنــو النــص: مبادئــه واجتاهاتــه األساســية يف ضــوء النظريــة اللســانية احلديثــة. 
جملــة عالمــات يف النقــد األديب، النَّــادي األديب الثَّقــايف جبــدة، الســعودية مــج 16, ج 61، ص: 37-7.
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-  اجلشــعمي، شــذى مثــى علــوان؛ اجلشــعمي، مثــى علــوان حممــد )2012م(. قلــق طلبــة املرحلــة الثانيــة / 
قســم اللغــة العربيــة / كليــة الرتبيــة األصمعــي مــن األخطــاء النحويــة و الصرفيــة و اإلمالئيــة. جملــة كليــة الرتبيــة 

األساســية للعلــوم الرتبويــة و اإلنســانية، العــراق: جامعــة اببــل، مــج. 1، ع. 9، ص 332-312.

- حســان، متــام )2000م(. األصــول دراســة إبســتمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب النحــو فقــه اللغــة 
القاهــرة. الكتــب،  البالغــة، عــامل 

- حسن، آمال امساعيل )2015م(. استخدام املدخل الداليل يف تدريس النحو وأثره يف التحصيل والقلق 
اإلعــرايب ومهــارات التفكــر اللغــوي لــدى تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، 

جامعــة بورســعيد. كليــة الرتبيــة. قســم املناهــج وطــرق التدريــس.

الــداليل.  النحــوي-  املعــى  لدراســة  مدخــل  والداللــة  النحــو  )2000م(.  عبداللطيــف  حممــد  - محاســة، 
الشــروق. دار  القاهــرة، 

- محاســة، حممــد عبداللطيــف )2001م(. اإلبــداع املــوازي التحليــل النصــي للشــعر. القاهــرة، دار غريــب 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

- خلــف، صيــوان خضــر؛ املايــع، خليــل عبــد املعطــي. )2016م(. النــص وحنــو النــص: احلــدود واملكــوانت. 
جملــة آداب البصــرة - كليــة اآلداب - جامعــة البصــرة، العــراق ع76، ص 31- 56.

- دالــن، فــان ؛ ديــو بولــد  )2010م(. مناهــج البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس. ترمجــة حممــد نوفــل وآخــرون، 
القاهــرة، مكتبــة األجنلــو املصرية.

- الراجحي، عبده )2017م(. التطبيق النحوي. الطبعة الّتاسعة، عّمان، دار املسرة للنشر والتوزيع والطباعة.

- الزهــراين، حممــد ســعيد جمحــود. )2012م(. مســتوى متكــن طــالب اللغــة العربيــة يف جامعــة الطائــف مــن 
املهــارات النحويــة. جملــة كليــة الرتبيــة ابإلمساعيليــة - مصــر ع 23، ص: 225 - 250.

- الزيــي، حممــد الســيد. )2010م(. برانمــج مقــرتح يف حنــو النــص ومــدى فاعليتــه يف تنميــة الفهــم القرائــي 
ألمنــاط متنوعــة مــن النصــوص لــدى الطــالب املعلمــن. جملــة كليــة الرتبيــة ابملنصــورة، مصــر, ع 74, ج 2, 

ص 476 - 515.

- ســليمان، حممــود جــالل الديــن. )2012م(. ِاســرتاتيجية تدريســيَّة قائمــة علــى علــم اللغــة النصــي لتنميــة 
مهــارات الّتحليــل األديب ملظاهــِر االتِّســاق واالنســجام يف الّنصــوِص يف املرحلــة الثانويــة. جملــة دراســات يف 
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املناهــج وطــرق التدريــس، ع182, ص:49-1

- الصائــح، أمحــد عبــد الكاظــم جــر )2015م(. فعاليــة اســرتاتيجية بنائيــة مقرتحــة لتنميــة مهــارات التفكــر 
النحــوي لــدى الطــالب الفائقــن للمرحلــة اإلعداديــة ابلعــراق. رســالة ماجســتر غــر منشــورة جامعــة املنصــورة. 

كليــة الرتبيــة. قســم املناهــج وطــرق التدريــس.

- الصبيحي، حممد األخضر. )2008م(. مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه. اجلزائر، منشورات االختالف.

- طعيمــة، رشــدي ؛ منــاع، حممــد الســيد )1421هـــ(. تعليــم العربيــة والديــن بــن العلــم والفــّن. الطبعــة الثانيــة، 
دار الفكــر العــريب ، القاهــرة.

- عافشــي، ابتســام بنــت عبــاس حممــد )1997م(. املهــارات النحويــة لــدى طالبــات قســم اللغــة العربيــة بكليــة 
الرتبيــة للبنــات ابلــرايض وعالقتهــا ابلتحصيــل يف مقــررات التخصــص. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة 

الرتبيــة للبنــات ابلــرايض، الرائســة العامــة لتعليــم البنــات )ســابقاً(.

- عبــد القــادر ، أجمــد كامــل )2011(. مناهــج النحــو العــريب يف التعليــم اجلامعــي بــن الواقــع و املأمــول. جملــة 
آداب البصرة: عدد خاص،ع59، ص 58-31.

- عبدالبــاري، ماهــر شــعبان. )2012م(. فاعليــة برانمــج لتنميــة مهــارات التفكــر العليــا يف النحــو العــريب 
لــدى طــالب شــعبة اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة ببنهــا. اجمللــة الرتبويــة، الكويــت، مــج 26, ع 102ص: 

.416 - 347

- عبداجلــواد، هــدى إمــام )2016م(. فاعليــة اســرتاتيجية التعلــم البنائــي يف تنميــة مهــارات التفكــر يف النحــو 
العــريب لــدى طــالب املرحلــة الثانويــــــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة بنهــا.

- عبدالراضي، أمحد حممد. )2008م(. حَنْو النَّصِّ بن األصالِة واحلداثة. القاهرة، مكتبة الثقافة الدينيَّة.

- عصــر، حســي عبدالبــاري عبداهلــادي. )1992م(. مســتوايت التمكــن مــن خصائــص التفكــر النحــوي 
لــدى طــالب اللغــة العربيــة يف كليــات إعــداد معلميهــا: دراســة تقومييــة مقارنــة. جملــة كليــة الرتبيــة جبامعــة طنطــا 

- مصــر ع 15، ص174 - 211. 

- عصــر، حســي عبدالبــاري عبداهلــادي. )1998م(. فاعليــة برانمــج مقــرتح لتنميــة فهــم اخلصائــص اللغويــة 
للنصــوص املكتوبــة لــدى طــالب اللغــة العربيــة يف شــعبة التعليــم األساســي. جملــة الرتبيــة املعاصــرة - مصــر 

س15,ع49، ص 105 – 136.
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- عصــر، حســي عبدالبــاري عبداهلــادي. )1999م(. العالقــة بــن التمكــن مــن حنــو النــص املقــروء والتمكــن 
مــن مضمونــه املفهومــي لــدى الطــالب املعلمــن يف كليــة الرتبيــة جامعــة اإلســكندرية. جملــة كليــة الرتبيــة جبامعــة 

األزهــر، مصــر ع 79، ص.ص317 - 365. 

- عصــر، حســي عبدالبــاري عبداهلــادي. )2005م(. االجتاهــات احلديثــة لتدريــس اللغــة العربيــة يف املرحلتــن 
اإلعداديــة والثانويــة. اإلســكندرية، مركــز اإلســكندرية للكتــاب.

- عطيــة، مخيــس عبداهلــادي هديــة )2015(. فاعليــة برانمــج مقــرتح يف تدريــس النحــو العــريب قائــم علــى 
نظريــة راجيلــوث التوســعية يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر النحــوي واالجتــاه حنــو املــادة للطــالب املعلمــن 
بكليــة الرتبيــة. رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة املنيــا - كليــة الرتبيــة - قســم املناهــج وطــرق التدريــس.

- عفيفي، أمحد. )2001م(. حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي. القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.

- عليــان، يوســف ســليمان )2011م(. النحــو العــريب بــن حنــو اجلملــة وحنــو النص:مثــل مــن كتــاب ســيبويه. 
اجمللــة األردنيــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا، اجمللــد )7( العــدد )1( ص:229-185
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األساسية 

د. محمد خير محمود السالمات

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك _ جامعة الطائف
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أثــر اســتخدام اســتراتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز 
فــي تنميــة المفاهيــم العلميــة والمهــارات الحياتيــة لــدى 

تالميــذ المرحلــة األساســية 

د. محمد خير محمود السالمات

امللخص
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة 
املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة، 
ولتحقيــق هــذا اهلــدف اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وقــد تكونــت عينتهــا مــن )48( تلميــًذا مبدرســة 
أيب نصــر الثانويــة، التابعــة ملديريــة الرتبيــة والتعليــم للــواء عــن الباشــا، خــالل الفصــل الدراســي الثــاين مــن 
العــام الدراســي 2017/2016م؛ حيــث مت اختيارهــم عشــوائًيا وتوزيعهــم إىل جمموعتــن، ضابطــة ضمــت 
)24( تلميــذاً، درســت مــادة العلــوم ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، وجتريبيــة ضمــت )24( تلميــذاً، درســت 
املــادة نفســها ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز، وقــد اســتخدمت أداتــن: اختبــار املفاهيــم 
العلميــة، ومقيــاس املهــارات احلياتيــة، بعــد التأكــد مــن صدقهمــا وثباهتمــا، ابإلضافــة إىل دليــل املعلــم للتدريــس 

ابســتخدام نظريــة تريــز.

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

- وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة لصــاحل تالميــذ 

اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.

- وجــود فــروق دالــة  إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة لصــاحل تالميــذ 

اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.
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The Effect of  Using A strategy Based on TRIZ 
Theory in Developing Scientific Concepts and Life 

Skills of  the Basic Stage Pupils

Dr. Mohammad Khair M. Alsalamat

Taif University

ABSTRACT:

This study aimed to investigate the effect of teaching science 
using  instructionalstrategy based on TRIZ theory on developing 
scientific concepts and life skills of seven grade pupils in Jordan. 
Experimental design was used with a random sample of )48) 
male pupils at Abo Nousair Secondary School during the second 
semester of the academic year 2016/2017. The sample of the 
study was randomly distributed into two groups, control group 
and experimental group. Control group pupils were taught science 
using the traditional way whereas the experimental group pupils 
were taught science using instructional strategy based on TRIZ 
theory. A test of scientific concepts and a life skills scale were 
usedafter their validity and reliability were examined, in addition 
to the Teacher Guide for teaching science using instructional 
strategy based on TRIZ theory.

The findings of the study were: 

� There are statistically significant differences at )α= 0.05( 
between the mean scores of the control group and the experimental 
group in the post application of the test of scientific concepts, in 
favor of the experimental group. 
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� There are statistically significant differences at )α= 0.05( 
between the mean scores of the control group and the experimental 
group in the post application of the life skills test, in favor of the 
experimental group.
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املقدمة:
لقــد أصبــح التقــّدم العلمــي والتكنولوجــي، وظهــور االخرتاعــات واالبتــكارات التقنيــة، ومــا صاحــب 
ذلــك مــن انفجــار يف املعرفــة العلميــة وتنــوع يف مصادرهــا مــن أبــرز مســات هــذا العصــر، والــذي نعيشــه ونلمســه 
واقعــاً حيــاً، وحــىت نســتطيع مســايرة هــذا التطــور املتســارع يف هــذه اجملــاالت يتطلــب األمــر منــا تطويــر األنظمــة 
الرتبويــة بشــكل يســاير هــذا التقــدم اهلائــل, إضافــة إىل أن تقــدم اجملتمعــات يف اجملــاالت االقتصاديــة والعســكرية 
والتكنولوجيــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقــاً بتقــدم النظــام التعليمــي فيهــا، وابلــذات ارتباطــه مبســتوى التالميــذ العقلــي 

واملهــاري والوجــداين، وابملعلمــن إعــداداً وتنميــة مهنيــة وممارســات تدريســية.

كمــا يرتبــط هــذا التقــدم مبناهــج العلــوم املقدمــة للتالميــذ؛ كوهنــا تعــد جمــااًل تطبيقيــاً خصبــاً إلثــراء احلصيلة 
املعرفيــة لــدى التالميــذ، وتدريبهــم علــى كيفيــة حــل مــا يعرتضهــم مــن مشــكالت حياتيــة، ترافــق عمليــات 
التطــور والتقــدم املســتمرة، كمــا أهنــا أضحــت مــادة وظيفيــة تطبيقيــة حيتاجوهنــا يف حياهتــم اليوميــة، ومل تعــد 
مــادة يتعلموهنــا جملــرد النجــاح، فهــي أكثــر ارتباطًــا حبياهتــم وتشــكل جــزءاً مــن خــرات احليــاة اليوميــة لديهــم، 
والــي ميكنهــم مــن خالهلــا إحــداث فهــم أعمــق للمعــارف واملفاهيــم واملهــارات بطريقــة عمليــة تســاعدهم علــى 
تطبيقهــا يف احليــاة، فهــي حبكــم أهدافهــا وطبيعــة موضوعاهتــا متثــل اجملــال األساســي لتنميــة املفاهيــم العلميــة 

واملهــارات املختلفــة )النجــدي وعبــد اهلــادي وراشــد، 2005(.

وملواكبــة متطلبــات هــذا العصــر ظهــرت احلاجــة إىل إعــادة النظــر يف مناهــج العلــوم؛ حيــث كانــت 
االعرتاضــات الرئيســة علــى مناهــج العلــوم التقليديــة ألهنــا ركــزت علــى اجلانــب االســتاتيكي مــن العلــم، ابعتبــار 
أنــه حقائــق ومفاهيــم وقوانــن وغرهــا مــن أشــكال املعرفــة، وأمهلــت اجلانــب الديناميكــي املتمثــل يف املهــارات 
املختلفــة وطرائــق تنميتهــا، األمــر الــذي أدى إىل تــدن يف فهــم التالميــذ للمفاهيــم العلميــة، وضعفهــم يف 

.)Zeidler& Walker &Ackett& Simmons, 2002) املهــارات احلياتيــة

وتعــد تنميــة املهــارات احلياتيــة مــن أهــداف تدريــس العلــوم العامــة؛ كوهنــا تتضمــن العديــد من املوضوعات 
املهمــة بتطبيقاهتــا يف احليــاة، ومنهــا:  احملافظــة علــى مصــادر الغــذاء، وترشــيد اســتهالك امليــاه، والوقايــة مــن 
األمــراض )النجــدي وعبــد اهلــادي وراشــد، 2002(. كمــا تــرز ضــرورة تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى التالميــذ؛ 
ألنــه ال غــى هلــم عنهــا، وإمنــا مــن أجــل مواصلــة البقــاء وتطويــر أســاليب معايشــة الفــرد للحيــاة يف اجملتمــع. 
وإعــداد التالميــذ ليكونــوا قادريــن علــى مواجهــة التحــدايت علــى املســتوى الفــردي واجلماعــي وقادريــن علــى 

التعامــل بشــكل انضــج وعقــالين مــع َمــْن حوهلــم )عبيــد، 2015(.

وعلــى الرغــم مــن أمهيــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة واالهتمــام هبــا مــن قبــل الباحثــن فــإنَّ واقــع 



أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز ...                  د. محمد خير محمود السالمات

117

تدريــس العلــوم يف املرحلــة األساســية يشــر إىل ضعــف يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة، وكذلــك إىل قصــور يف 
ممارســة املهــارات احلياتيــة؛ فقــد أشــارت البحــوث الرتبويــة األمريكيــة املتعلقــة ابلرتبيــة العلميــة ومناهــج العلــوم 
إىل واقــع غــر مشــجع ومتــدن نســبًيا يف واقــع الرتبيــة العلميــة وتدريســها، فقــد تبــن أن التالميــذ يف مراحــل 
التعليــم املختلفــة ال يفهمــون املفاهيــم العلميــة األساســية فهًمــا عميًقــا، وال يربطــون املفاهيــم العلميــة ابلظواهــر 
الكونيــة أو الوجــود، وحيفظــون املصطلحــات واملفاهيــم العلميــة مــن غــر فهمهــا أو اســتيعاهبا، وحيفظــون كيــف 
حيلــون املشــكلة ويصــدرون القــرارات، وحيملــون اجتاهــات ســلبية حنــو العلــوم، ودافعيتهــم ضعيفــة لتعلــم العلــوم 
مســتقباًل، وذلــك يعــود الســتخدام طريقــي احملاضــرة واملناقشــة، ومهــا أكثــر أســاليب تعليــم العلــوم شــيوًعا يف 
مراحل التعليم املختلفة، واألنشــطة العلمية يف تراجع مســتمر، وخباصة كلما ارتفع املســتوى الصفي التعليمي 
هبــا (Urevbu, 1997؛  واالهتمــام  العلــوم  حــب  تراجــع يف  إىل  التعليميــة، ابإلضافــة  املرحلــة  أو 

 .)2017 زيتــون، 

كمــا أنَّ مــا كشــفت عنــه نتائــج االختبــارات الدوليــة للعلــوم TIMSS اخلاصــة ابلــدول العربيــة بشــكل 
عــام، واألردن بشــكل خــاص، يؤكــد وجــود ضعــٍف عــامٍّ يف مــادة العلــوم، وبشــكل خــاص يف املفاهيــم العلميــة، 
واملهــارات احلياتيــة، وقــد جتلــى ذلــك مــن خــالل املتوســطات احلســابية لدرجاهتــم، والــي مل تبلــغ املســتوى 
الــدويل يف أي مــن الــدول العربيــة املشــاركة، كمــا أن نتائــج طلبــة األردن شــهدت تراجًعــا واضًحــا يف آخــر 

.)Provasnik et al, 2016) عنــه يف الدراســات لأعــوام الســابقة TIMSS 2015 دراســة

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات مثــل )املهلــل، 2012 ؛  فاخرجــي، 2011 ؛ املــرواين، 2010(، 
إىل اخنفــاض مســتوى التالميــذ التحصيلــي يف املفاهيــم العلميــة وشــيوع املفاهيــم البديلــة )اخلطــأ( لديهــم، وكمــا 
أشــارت دراســات أخــرى مثــل: (كلــوب، 2013 ؛ البــدي، 2013 ؛ اجلــدي، 2012 ؛  اآلغــا، 2012 
Gou- ؛ Hanley & Heal & Tiger &Ingvarsson, 2007 2010 ؛  ؛ الصمادي،

das &Dermitzaki& Leonard & Danish, 2006( إىل ضعــف يف مســتوى املهــارات 
احلياتيــة لــدى التالميــذ، وقــد عــزت هــذه الدراســات هــذا الضعــف يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة إىل 
عــدة أســباب، كان مــن أمههــا اســرتاتيجيات وطرائــق التدريــس املتبعــة يف تدريــس العلــوم، والــي مــا زال تركيزهــا 

واهتمامهــا ينصــب علــى الكــم والتلقــن وحفــظ املعــارف واملعلومــات.

وممــا ســبق يالحــظ  أمهيــة توفــر البيئــة املناســبة املشــجعة لتنشــيط العمــل التعليمــي العلمــي وتوجيهــه 
حنــو حتقيــق األهــداف املرجــوة، وذلــك مــن خــالل اســتخدام طرائــق تدريســية متنوعــة، تســتند إىل نظــرايت 
حديثــة، تنســجم مــع التوجهــات احلديثــة يف تعليــم وتعلــم العلــوم، والــي تنقــل التالميــذ مــن التعليــم إىل التعلــم، 
وتغــرس يف نفوســهم االجتاهــات العلميــة، وتكســبهم املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة املختلفــة؛ حيــث 
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ظهــرت العديــد مــن النظــرايت الــي اهتمــت بذلــك، ومنهــا نظريــة تريــز (TRIZ(، الــي ولــدت علــى يــد 
العــامل الروســي هنــري ألتشــر (Altshuller(؛ إذ تعــد مــن أهــم النظــرايت العامليــة، الــي تعــى ابســتخدام 
آليــات منهجيــة وأســاليب للتفكــر اإلبداعــي واالبتــكاري، وتوليــد أفــكار جديــدة، وإجيــاد حلــول إبداعيــة 
للمشــكالت. وتركــز هــذه النظريــة علــى املخــزون املعــريف الرتاكمــي للحضــارة اإلنســانية مــن حلــول إبداعيــة 
متوفــرة وممكنــة جلميــع  اإلبداعيــة واالبتكاريــة  العمليــة  وابتــكارات ســابقة، وهتــدف إىل جعــل  واخرتاعــات 

التالميــذ بغــض النظــر عــن قدراهتــم اإلبداعيــة والفطريــة )عياصــرة، 2015(. 

وقــد حظيــت نظريــة تريــز ابهتمــام متزايــد؛ ابعتبارهــا املنهجيــة الوحيــدة لإلبــداع، الــي تســتند إىل حتليــل 
مكثــف وجتريــد منتظــم ألكثــر احللــول اإلبداعيــة، الــي مت التعامــل معهــا علــى حنــو مســبق؛ إذ متثــل منوذًجــا 
عمليًــا لتنظيــم املفاهيــم العلميــة املســتندة إىل قاعــدة معرفيــة مــن خــالل اســتخدامها لطرائــق وعمليــات اكتســاب 
املعرفــة وبنائهــا، ولتمكــن التالميــذ مــن اســتخدام املعرفــة الــي مت الوصــول إليهــا مــن خــالل اختــاذ قــرارات مناســبة 
يف حــل املشــكالت اجلديــدة، ومتثــل قاعــدة املعرفــة الضخمــة هلــذه النظريــة مئــات اآلالف مــن بــراءات االخــرتاع 
يف خمتلــف اجملــاالت، وتوفــر هــذه النظريــة إجــراءات حمــددة وأدوات فاعلــة لصياغــة املشــكالت بطريقــة متكــن 

مــن الوصــول إىل حلــول أصيلــة للمشــكالت الــي تواجــه التالميــذ )أبــو جــادو، 2007(.

وتتســم نظريــة تريــز ابعتمادهــا علــى التحليــل العلمــي الدقيــق مــن أجــل التعــرف علــى األفــكار االبتكاريــة، 
وتســتمد قوهتــا مــن خــالل اعتمادهــا علــى العديــد مــن املنظومــات، الــي مت تطويرهــا بفعاليــة وجنــاح، ابإلضافــة 
لقدرهتــا علــى إزالــة العديــد مــن املعوقــات النفســية، والــي حتصــر جمــال عمــل كل فئــة مــن النــاس يف جمــال 
واحــد فقــط؛ إْذ إّن هــذه النظريــة تضمنــت جمموعــة مــن االســرتاتيجيات، وطــرق احلــل الناجحــة، املســتمدة 
مــن خمتلــف جمــاالت النشــاط اإلنســاين، والــي مت صياغتهــا علــى هيئــة أدوات متعــددة، ميكــن اســتخدامها يف 

خمتلــف هــذه اجملــاالت ملواكبــة متطلبــات العصــر )أبــو جــادو، 2012(.

يتضــح ممــا ســبق أن نظريــة تريــز القائمــة علــى احلــل اإلبداعــي للمشــكالت، ومــا تتضمنــه مــن أســاليب 
لتحليــل املشــكالت العلميــة، وإجيــاد احللــول املناســبة هلــا بطــرق إبداعيــة يف جمــال العلــوم، يرتبــط بشــكل رئيــس 
بتنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى التالميــذ، وابلتــايل فــإن اســتخدام اســرتاتيجيات تدريســية 
تســتند إىل نظريــة تريــز هتيــئ هلــم مواقــف تعليميــة، متكنهــم مــن تنفيــذ أنشــطة تعليميــة، تنمــي لديهــم املفاهيــم 
العلميــة، وتتطلــب منهــم ممارســة مهــارات حياتيــة مناســبة، ترتبــط بنتائــج هــذه األنشــطة، كل ذلــك يؤكــد أمهيــة 

احلاجــة إىل بنــاء مثــل هــذه االســرتاتيجية.

وممــا ســبق، وانطالقًــا مــن ضعــف مســتوى تالميــذ املرحلــة األساســية يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات 
احلياتيــة، وأمهيــة مواجهــة ذلــك، نبعــت أمهيــة الكشــف عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية، قائمــة علــى 

نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي.
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مشكلة الدراسة
نظــرًا حلاجــة التالميــذ إىل تكويــن املفاهيــم العلميــة، واكتســاب املهــارات احلياتيــة، وتنميتهــا بصــورة 
صحيحــة وســليمة يف بنيتهــم املعرفيــة، فــإن ذلــك يتطلــب اســتثمار أفضــل الطــرق وأســاليب التدريــس املالئمــة؛ 
صــور  لــه  األخــرى،  التعليميــة  واملراحــل  الواحــدة  التعليمــة  املرحلــة  يف  متماســك  مفاهيمــي  نظــام  لتكويــن 
وخمططــات واضحــة يف الذهــن، متكــن التلميــذ مــن اســتثمارها وتوظيفهــا يف مواقــف تعلــم املعرفــة العلميــة 
واملعــارف األخــرى، ويف هــذا الســياق تعــد املرحلــة األساســية مرحلــة مهمــة تبــى فيهــا املفاهيــم العلميــة لــدى 
التالميــذ، ولكــن تدريــس تلــك املفاهيــم يف هــذه املرحلــة ال يــزال دون املســتوى املطلــوب، وأن طــرق التدريــس 
املســتخدمة تعــاين قصــوراً يف إكســاب التالميــذ املفاهيــم العلميــة وتنميتهــا ابلشــكل الصحيــح، ابإلضافــة إىل 
عجزهــا عــن تنميــة املهــارات احلياتيــة لديهــم، األمــر الــذي يســتوجب تقــدمي اســرتاتيجيات تدريســية، مبنيــة وفــق 
نظــرايت، يتوقــع أن تســاعد تالميــذ املرحلــة األساســية يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لديهــم.

ولذلــك حتــددت مشــكلة الدراســة بوجــود ضعــف يف املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ 
إليــه بعــض الدراســات كدراســة )محيــد، 2016 ؛ العصيمــي،  املرحلــة األساســية، ويف ضــوء مــا أشــارت 
2016 ؛ حممــود، 2012 ؛ الشــاهي، 2009 ؛ Loura, 2009 ؛ عبداهلــادي، 2008( مــن فعاليــة 
نظريــة تريــز  يف العمليــة التعليميــة، فقــد حاولــت الدراســة التصــدي لتلــك املشــكلة مــن خــالل تقصــي أثــر 
اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى 

تالميــذ الصــف الســابع األساســي.

أسئلة الدراسة:
وهبذا؛ مت صياغة السؤال الرئيس هلذه الدراسة كما أييت: 

ما أثر استخدام اسرتاتيجية تدريسية قائمة على نظرية تريز يف تنمية املفاهيم العلمية واملهارات احلياتية 
لدى تالميذ املرحلة األساسية؟ 

وتفرع عن السؤال الرئيس السابق السؤاالن الفرعيان اآلتيان:

1- مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة لــدى تالميــذ 
املرحلــة األساســية؟

2- مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ 
املرحلــة األساســية؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل :

1- الكشــف عــن أثــر اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة 
لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية.

2- الكشــف عــن أثــر االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى 
تالميــذ املرحلــة األساســية.

فرضيتا الدراسة:
بناًء على أسئلة الدراسة السابقة مت وضع الفرضيتن اآلتيتن:

1- ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
يعــزى لطريقــة  العلميــة  املفاهيــم  الســابع األساســي علــى اختبــار  الصــف  مــن تالميــذ  الضابطــة والتجريبيــة 

التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز، والطريقــة االعتياديــة(.

2- ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة يعــزى لطريقــة 

التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز، والطريقــة االعتياديــة(.

أمهية الدراسة:
متثلــت أمهيــة الدراســة يف أهنــا قــد تســاعد يف تبصــر معلمــي العلــوم ابملرحلــة األساســية أبمهيــة اســتخدام 
نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم، كمــا قدمــت دليــاًل للمعلــم، يوضــح خطــوات التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية 
تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز؛ حيــث تركــز هــذه النظريــة - مــن خــالل االطــالع علــى الدراســات الســابقة- 
علــى الــدور النشــط واإلجيــايب للتلميــذ، وجتعلــه حمــورًا للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وهبــذا فالدراســة ســتكون 
مبثابــة دليــل يســاعد معلمــي العلــوم علــى التخطيــط لدروســهم الصفيــة بشــكل يضمــن حتقيــق األهــداف املرجــوة 

مــن هــذه الــدروس.

وقــد تفيــد هــذه الدراســة يف ختطيــط املناهــج وتطويرهــا، وطرائــق تدريــس العلــوم مــن حيــث تطبيــق هــذه 
النظريــة، وقدمــت هــذه الدراســة منوذًجــا لتدريــس مــادة العلــوم للصــف الســابع األساســي، قائــم علــى نظريــة 
تريــز إىل املتخصصــن يف أتليــف الكتــب وتطويــر املناهــج الدراســية يف وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ هبــدف مســاعدة 

التالميــذ علــى تنميــة املفاهيــم العلميــة ومهاراهتــم احلياتيــة.
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حدود الدراسة: 
اقتصــرت الدراســة علــى احلــدود وهــي املوضوعــات الــي احتوهتــا وحــدة “احلــرارة”، مــن كتــاب علــوم 
الصــف الســابع األساســي للفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام 2017/2016، كمــا مت قيــاس تنميــة املفاهيــم 
العلميــة الــواردة يف تلــك املوضوعــات، واقتصــرت أيًضــا علــى قائمــة مــن املهــارات احلياتيــة املناســبة لتالميــذ 
الصــف الســابع األساســي، وهــي: مهــارات اختــاذ القــرار، واألمــن والســالمة يف املختــر، وحــل املشــكالت، 
كمــا اقتصــرت علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي يف مدرســة أيب نصــر الثانويــة للبنــن، التابعــة 

ملديريــة الرتبيــة والتعليــم للــواء عــن الباشــا.

مصطلحات الدراسة:

 تضمنت الدراسة املصطلحات اآلتية:

- االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز: تعــرف نظريــة تريــز أبهنــا نظريــة، تقــوم علــى منهــج منتظــم، 
Savran-)  ذي توجــه إنســاين، يعتمــد علــى قاعــدة معرفيــة، هتــدف إىل حــل املشــكالت بطريقــة إبداعيــة

sky , 2000(. تعــرف االســرتاتيجية القائمــة عليهــا إجرائيًــا أبهنــا منهجيــة منظمــة، تســتند علــى قاعــدة 
معرفيــة، تتضمــن الوحــدات املختــارة )وحــدة احلــرارة( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســابع األساســي، وذلــك 
ابالعتمــاد علــى جمموعــة حمــددة مــن املبــادئ اإلبداعيــة، والــي يتــم مــن خالهلــا حــل املشــكالت العلميــة بطــرق 
إبداعيــة، وفــق جمموعــة مــن اخلطــوات املتسلســلة، هبــدف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى 

تالميــذ الصــف الســابع األساســي.

- املفاهيــم العلميــة: يعرفهــا زيتــون )2017( أبهنــا مــا يتكــون لــدى الفــرد مــن معــى وفهــم مرتبــط بكلمــة، 
أو مصطلــح معــن، ولــكل مفهــوم علمــي جمموعــة مــن اخلصائــص املميــزة، الــي يشــرتك فيهــا مجيــع أفــراد فئــة 
املفهــوم، ومتيــزه عــن غــره مــن املفاهيــم. ويقصــد يف هــذه الدراســة ابملفاهيــم الــواردة يف الــدروس املختــارة مــن 
كتــاب العلــوم املقــرر للصــف الســابع األساســي، ومت قيــاس فهمهــا إجرائًيــا يف هــذه الدراســة ابلدرجــة الكليــة 

الــي حصــل عليهــا التلميــذ يف اختبــار املفاهيــم العلميــة. 

احمليطــة  البيئــة  مــع  وللتكيــف  اليوميــة،  احليــاة  ملســايرة  وتنمــى  تتعلــم  مهــارات  هــي  احلياتيــة:  املهــارات   -
)زهــران،2012(. وتعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة أبهنــا مهــارات اختــاذ القــرار، واألمــن والســالمة يف املختــر، 
وحــل املشــكالت، واملتوافقــة مــع كتــاب العلــوم للصــف الســابع األساســي -الفصــل الدراســي الثــاين- ، ومت 

قياســها بواســطة مقيــاس املهــارات احلياتيــة، الــذي أعــد هلــذه الغايــة. 
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اخللفية النظرية
بدأ ظهور نظرية تريز يف االحتاد السوفييي سابًقا، فكانت تسمى نظرية احلل البتكاري للمشكالت، 
النظريــة  اســم  مــن  األوىل  احلــروف  هــي  تريــز  إن كلمــة  (TRIZ(؛ حيــث  تريــز  نظريــة  واشــتهرت ابســم 
ابللغــة الروســية: Teoria Resheniqy Izobreatatelskikh Zadatch، ويقابلهــا ابللغــة 
هــذه  وتنســب   ،“Theory OF Inventive Problem Solving” TIPS اإلجنليزيــة: 
النظريــة للعــامل واملهنــدس الروســي “هنــري ألتشلر” Altshuller، والــذي توصــل إىل أن عمليــة االخــرتاع 
ليســت عمليــة عشــوائية، وإمنــا عمليــة منظمــة، متــر مبســارات واضحــة، ومبــادئ حمــددة، تتشــابه وتتكــرر يف 
جمموعــة مــن االخرتاعــات، وقــد توصــل إىل هــذه النتيجــة مــن خــالل دراســته املتعمقــة ملئــات اآلالف مــن واثئــق 
بــراءات االخرتاعــات، فــأدرك Altshuller أن حــل أي مشــكلة يتطلــب اكتشــاف التناقضــات يف النظــام 
التقــي، ومــن مث العمــل علــى التخلــص مــن هــذه التناقضــات، وانتهــى بذلــك إىل اكتشــاف بعــض االجتاهــات 

.)Cameron, 2010) واملبــادئ، الــي أصبحــت فيمــا بعــد مــن العناصــر الرئيســة يف بنيــة النظريــة

نظرية تريز يف اجملال الرتبوي:
ميكــن التعــرف علــى موقــع نظريــة تريــز يف اجملــال الرتبــوي؛ بوصفهــا إحــدى النظــرايت الفريــدة واملســتحدثة 
مــن خــالل املراجعــة، الــي تناولــت هــذه النظريــة ابلدراســة والتحليــل، فعلــى الرغــم مــن أن هــذه النظريــة ولــدت 
يف بيئــة هندســية تقنيــة فإهنــا ســرعان مــا بــدأت تثبــت أن منهجيتهــا وأدواهتــا املختلفــة أكــر مــن أن تتــم عنــد 
احلــدود الــي ولــدت فيهــا، فبعــد ظهورهــا بفــرتة قصــرة بــدأت تنتقــل إىل كل جمــاالت النشــاط اإلنســاين مبــا 
فيهــا اجملــال الرتبــوي، وقــد جنــم عــن ذلــك جمموعــة مــن األفــكار األساســية، الــي اســتند إليهــا ألتشــر يف تعليــم 
النظريــة، وهــي: إن دراســة أي موضــوع جيــب أن تتــم ابعتبــاره نظاًمــا يرتكــب مــن جمموعــة مــن العناصــر املرتابطــة 
واملتكاملــة، والرتكيــز علــى الرابطــة التكامليــة بــن املوضوعــات املختلفــة وذلــك أثنــاء دراســة تشــكيلة مــن منــاذج 
تطــور النظــم، والعمــل علــى الدفــع حنــو التوظيــف املــدرك ألســاليب حــل املشــكالت بطريقــة إبداعيــة وفــق 
خطــوات مرتبــة، والقــدرة علــى تعليــم املوضوعــات املختلفــة وذلــك مــن خــالل تقــدمي عــروض عمليــة حلــل 
املشــكالت إبداعيًــا، وإجــادة األســاليب الــي تســاعد املبــدع علــى ختطــي عوائــق القصــور الــذايت النفســية )أبــو 

جــادو، 2012(.

ومــن منطلــق األفــكار األساســية لنظريــة تريــز، تؤكــد هــذه النظريــة علــى توظيــف األفــكار األساســية يف 
حــل املشــكالت بطــرق إبداعيــة، تعتمــد يف حلهــا علــى الشــمولية والوضــوح وســرعة احللــول، وفــق خطــوات 

حمــددة وواضحــة مســبًقا.
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املفاهيم األساسية لنظرية تريز:
تعتــر املفاهيــم األساســية لنظريــة تريــز إحــدى البــى األساســية للنظريــة، والــي تتضمــن جمموعــة مــن الطــرق 
ــتخدام النظريــة يف  ــة اسـ واملســارات، هتــدف إىل تيســر عمليــة فهمهــا واســتيعاهبا والتعــرف علــى أدواهتــا، وآليـ

حـــل املشــكالت، ومــن هــذه املفاهيــم مــا أييت:

أوال: املبادئ اإلبداعية

توصــل Altshuller مــن خــالل دراســة عميقــة، وحتليــل عــدد كبــر مــن قواعــد بيــاانت بــراءات 
االخرتاع اســتنتاج جمموعة من املبادئ اإلبداعية، والي تعتر دلياًل إرشــاداًي، يعتمد عليه يف حل املشــكالت، 
فقــد الحــظ أن عــدًدا قليــاًل مــن هــذه املبــادئ يظهــر بشــكل تكــراري يف حــل املشــكالت اإلبداعيــة للعديــد مــن 
االخرتاعــات؛ حيــث تبــن أهنــا أكثــر الطــرق حلــل املشــكالت، مــن خــالل الشــروع يف جتريــد املشــكلة بقصــد 
تعميمهــا، ومــن مث اســتخدام املبــدأ املناســب يف حلهــا (Ball, 2012(. وقــد مت اشــتقاق هــذه املبــادئ يف 
ابدئ األمــر يف اجملــاالت اهلندســية والتقنيــة، غــَر أنَّ الدراســات واألحبــاث الالحقــة قــد أكــدت علــى أّن هــذا 
املبــادئ تتصــف ابلشــمولية، وأن األدوات املســتخدمة فيهــا ذات أمهيــة، وعلــى درجــة كبــرة مــن القــوة، وميكــن 

تعميمهــا يف كافــة جمــاالت النشــاط اإلنســاين مبــا فيهــا اجملــاالت الرتبويــة والتعليميــة )أبــو جــادو، 2012(.

ملئــات  وحتليلــه  دراســته  خــالل  مــن  إبداعيًــا،  مبــدأً  أربعــن  (Altshuller, 1999(إىل  توصــل 
اآلالف مــن بــراءات االخــرتاع، والــي أظهــرت نتائــج دراســتها تكــرارًا يف اســتخدام هــذه الــراءات جملموعــة 
مــن املبــادئ، تتمثــل يف كل ممــا يلــي: مبــدأ التقســيم )التجزئــة(، مبــدأ االســتخالص )الفصــل(، مبــدأ النوعيــة 
املكانيــة، مبــدأ الالمتاثــل )الالتناســق(، مبــدأ الربــط )الدمــج(، مبــدأ العموميــة )الشــمولية(، مبــدأ االحتــواء 
)التضمــن(، مبــدأ الــوزن املضــاد )القــوة املوازنــة(، مبــدأ اإلجــراءات التمهيديــة املضــادة، مبــدأ اإلجــراءات 
التمهيديــة األوليــة، مبــدأ املواجهــة املســبقة لالختــالالت، مبــدأ تســاوي طاقــة اجلهــد )تقليــل التبايــن(، مبــدأ 
القلــب )العكــس(، مبــدأ التكويــر )االحننــاء(، مبــدأ الديناميــة )املرونــة(، مبــدأ الفعــل اجلزئــي، مبــدأ االنتقــال إىل 
بعــد جديــد، مبــدأ االهتــزاز )الــرتدد امليكانيكــي(، مبــدأ التكــرار، مبــدأ اســتمرار العمــل املفيــد، مبــدأ التســريع 
)االندفــاع(، مبــدأ حتويــل الضــار إىل انفــع، مبــدأ التغذيــة الراجعــة، مبــدأ الوســيط، مبــدأ اخلدمــة الذاتيــة، مبــدأ 
النســخ، مبــدأ البدائــل الرخيصــة، مبــدأ اســتبدال النظــم امليكانيكيــة، مبــدأ اســتبدال املكــوانت اهليدروليكيــة 
أو اهلوائيــة، مبــدأ األغشــية املرنــة أو الرقيقــة، مبــدأ املــواد املســامية، مبــدأ تغيــر اللــون، مبــدأ التجانــس، مبــدأ 
رفــض وجتديــد األجــزاء، مبــدأ التحــول الفيزايئــي، مبــدأ املرحلــة االنتقاليــة، مبــدأ التمــدد احلــراري، مبــدأ ســرعة 

األكســدة، مبــدأ البيئــة اخلاملــة، ومبــدأ املــواد املركبــة.
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وفيمــا أييت تفصيــل للمبــادئ املســتخدمة يف بنــاء االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز 
 Silverstein, 2007; Rantanen&Domb, 2007; Gadd & Goddard,)

.)  2011

1- مبــدأ التقســيم: ميكــن اســتخدام هــذا املبــدأ يف حــل املشــكالت، عــن طريــق تقســيم أو جتزئــة النظــام إىل 
عــدة أجــزاء مســتقلة، أو تقســيمه ألجــزاء أصغــر إذا كان النظــام مقســًما علــى حنــو مســبق.

2- مبــدأ االســتخالص: يتــم حــل املشــكالت ابســتخدام هــذا املبــدأ مــن خــالل حتديــد اجلــزء الضــروري فقــط، 
املــراد حــل مشــكلته يف النظــام، والعمــل علــى اســتبقائه مــع اســتبعاد األجــزاء واملكــوانت الضــارة فيــه، والــي 
حتــدث آاثرًا ســلبية بــه، والعمــل يف الوقــت نفســه علــى عــزل العناصــر أو العنصــر املســبب للمشــكلة إىل مــكان 

غــر مؤثــر ابلنظــام أو التخلــص منــه هنائيًــا، وذلــك حلــل املشــكلة الــي تواجــه هــذا النظــام.

3- مبــدأ الربــط: يتــم حــل املشــكالت يف هــذا مبــدأ مــن خــالل الربــط املــكاين أو الزمــاين بــن مكــوانت 
النظــام، ذات املهــام املتشــاهبة، والــي تقــوم أبدوار وعمليــات متقاربــة.

4- مبــدأ العكــس: يعتمــد هــذا املبــدأ علــى حتويــل مســار اإلجــراءات املتبعــة؛ حملاولــة التغلــب علــى مشــكلة مــا 
إىل اجتــاه معاكــس، فمــن خاللــه تنقلــب األجــزاء املتحركــة لتصبــح اثبتــة وابملثــل تصبــح األجــزاء الثابتــة متحركــة، 

أي تتــم حــل املشــكلة عــن طريــق قلــب العمليــات أو اإلجــراءات املســتخدمة يف النظــام رأًســا علــى عقــب.

5- مبــدأ االحتــواء: يشــر هــذا املبــدأ إىل إمكانيـــة حــل املشــكالت عــن طريــق احتــواء جــزء مــن النظــام يف جــزء 
آخــر، والــذي ميكــن بــدوره احتــواؤه يف جــزء اثلــث أو أكثــر مــن ذلــك.

6- مبــدأ املرونــة: يتــم تصميــم الشــيء أو خصائصــه وبينيتــه اخلارجيــة، أو العلميــات الــي يقــوم هبــا؛ حبيــث 
ميكــن تغيرهــا؛ إلجيــاد أفضــل ظــروف العمــل، وتقســيم الشــيء إىل أجــزاء؛ حبيــث يكــون كل منهــا قــادرًا علــى 

احلركــة، وجعــل األشــياء اجلامــدة مرنــة وقــادرة علــى احلركـــة.

7- مبــدأ القــوة املوازنــة: يتــم حــل املشــكالت يف هــذا املبــدأ عــن طريــق تعويــض وزن جــزء مــن النظــام أو قوتـــه 
عــن طريــق ربـــطه أو دجمـــه بنظــام آخــر، والــذي يعمــل بــدوره علــى تزويــده ابلقــدرة والقــوة علــى رفــع هــذا اجلــزء 

أو دفعــه أو تقويتــه.

8- مبدأ األغشــية املرنة: يتضمن هذا املبدأ اســتخدام القشــور املرنة أو الغطاءات الرقيقة بداًل من اســتخدام 
التصميمــات ثالثيــة األبعــاد، ابإلضافــة إىل عــزل النظــام عــن حميطــه اخلارجــي ابســتخدام القشــور املرنــة أو 
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الغطــاءات الرقيقــة، مبــا يف ذلــك فصــل مكــوانت النظــام بعضهــا عــن بعــض، للوصــول إىل حــل املشــكلة الــي 
تواجــه هــذا النظــام. 

9- مبــدأ الوســيط: يتــم إجنــاز العمــل يف هــذا املبــدأ مــن خــالل اســتخدام نظــام وســيط، أو دمــج أحــد األجــزاء 
أو األنظمــة مؤقًتــا مــع أجــزاء أخــرى أو أنظمــة أخــرى؛ وذلــك لتحقيــق هــدف معــن، مشــروط ابلقــدرة علــى 

إعــادة هــذا اجلــزء أو النظــام كمــا كان عليـــه بســهولة قبــل عمليــة الوســاطة أو الدمـــج.

10- مبــدأ تغــر احلالــة: يتــم مــن خــالل هــذا املبــدأ تغيــر اخلصائــص املاديــة ألحــد أجــزاء النظــام أو النظــام 
ككل إىل اخلصائــص املاديــة األخــرى كاحلالــة الغازيــة أو الســائلة أو الصلبــة، وتغيــر نســبة الرتكيــز أو الكثافــة، 

وتغيــر درجــة املرونــة، وأخــرًا تغيــر درجــة احلــرارة، ويتضمــن ذلــك تغيــر مجيــع خصائصهــا أو إحداهــا .

11- مبــدأ التجانــس: يتــم حــل مشــكلة التبايــن يف النظــام مــن خــالل تفاعــل أحــد أجــزاء النظــام مــع جــزء 
آخــر مــن املــادة نفســها، أي هلــا خصائــص املــادة نفســها.

12- مبــدأ املــواد املســامية: يتــم مــن خــالل هــذا املبــدأ تــرك قنــوات أو ثغــرات، تــؤدي ألن يكــون النظــام نّفــاًذا، 
أو عــن طريــق تزويــده بعناصــر نفــاّذة أخــرى إضافيــة، أمــا إذا كان النفــاذ مســبًقا فيتــم زايدة مســاحة النظــام مــن 

خــالل مــلء املســامات مبــادة مــا.

13- مبــدأ تغيــر اللــون: يتضمــن هــذا املبــدأ تغيــر لــون النظــام، أو تغيــر لــون بيئتــه اخلارجيــة، أو تغيــر درجــة 
شــفافيته، أو تغيــر درجــة شــفافية بيئتــه اخلارجيــة.

14- مبــدأ االندفــاع: يتــم حــل مشــكلة الضــرر، الــذي قــد يلحــق ابلنظــام يف هــذا املبــدأ مــن خــالل ســرعة 
تنفيــذ العمليــات الضــارة أو اخلطــرة أو املراحــل احملــددة، إضافــة إىل القيــام إبصــالح العمليــات املؤذيــة أو 
الضــارة، الــي قــد ينجــم عنهــا خماطــر بســرعة كبــرة، كمــا يتضمــن هــذا املبــدأ تنفيــذ التغيــرات املطلوبــة يف النظــام 

جزئًيــا أو كلًيــا قبــل ظهــور احلاجــة فعلًيــا لذلــك.

15- مبــدأ املرحلــة االنتقاليــة: يشــر هــذا املبــدأ إىل االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى، وذلــك ابالســتفادة مــن 
الظواهــر الــي حتــدث أثنــاء حتــول املــادة مــن حالــة إىل أخــرى، أو انتقاهلــا مــن مرحلــة إىل أخــرى، كالتغــر يف 

حجــم املــادة أو اكتســاب احلــرارة أو فقداهنــا، وغرهــا مــن الظواهــر املختلفــة.

16- مبــدأ التمــدد احلــراري: يتــم يف هــذا املبــدأ االســتفادة مــن خاصيــة التمــدد احلــراري للمــواد، والــي ينتــج عنهــا 
متــدد املــادة ابحلــرارة أو تقلصهــا ابلــرودة، ابإلضافــة لالســتفادة مــن معامــالت التمــدد احلــراري املختلفــة للمــواد.
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17- مبــدأ البيئــة اخلاملــة: يســتخدم يف هــذا املبــدأ حــل املشــكالت عــن طريــق اســتبدال البيئــة الطبيعيــة للنظــام 
أبخــرى خاملــة، أو إضافـــة مــواد خاملــة إىل أحــد أجــزاء النظــام أو النظــام الكلــي.

اثنيا: التناقضات: 

تظهــر التناقضــات نتيجــة للعثــور علــى حــل ملشــكلة حمــددة، فقــد يتــم حــل هلــذه املشــكلة الــي تواجــه 
النظــام أو جــزء منــه بصــورة إجيابيــة، ومبــا أن هــذا النظــام كل متكامــل مــن األجــزاء املرتابطــة، والــي يؤثــر كل جــزء 
فيــه ويتأثــر ابآلخــر فــإّن هــذا احلــل قــد ينجــم عنــه حــدوث مشــاكل يف جــزء آخــر مــن أجــزاء النظــام، ونتيجــة 
لذلــك يســتلزم احلــل اإلبداعــي للمشــكلة حتســن النظــام أو جــزء منــه مــن غــر أن يؤثــر ابلســلب علــى أجــزاء 
النظــام أو النظــام بشــكل كامــل (Orloff, 2012(. وقــام Altshuller بتحديــد املبــادئ اإلبداعيــة 
مــن خــالل عمليــات التحليــل لقواعــد بيــاانت بــراءات االخــرتاع يف جمــاالت اهلندســة والتقنيــة؛ حيــث اســتخرج 
39 خاصية، شــكلت فيما يعرف مبصفوفة التناقضات، والي تعتر إحدى أدوات نظرية تريز اهلامة واهلادفة 
يف حصــر املبــادئ املالئمــة حلــل املشــكلة؛ إذ إن التناقــض يكــون دليــاًل إرشــاداًي، يســتدل بــه يف إمكانيــة حــل 

.)Gadd & Goddard, 2011) املشــكلة مــن خــالل هــذه مصفوفــة

اثلثًا: احلل النهائي األمثل: 

تعــد املثاليــة اهلــدف اجلوهــري املوجــه حلــل املشــكلة يف نظريــة تريــز، والــي يتــم مــن خالهــا اختيــار أفضــل 
املســارات املمكنــة واحملــددة للحلــول املتاحــة بشــكل واضــح، وكذلــك تعمــل علــى التخلــص مــن العوائــق واآلاثر 
الســلبية، الــي تواجــه طــرق احلــل املتوقعــة، أي أن منوذجيــة احلــل تعــي تشــكيله بشــكل مالئــم مــن خــالل 
أتمــن الفائــدة املرجــوة منــه، واســتبعاد آاثره الضــارة أبقــل وقــت وجهــد ممكــن، وأبفضــل جــودة للناتــج النهائــي 

.)Rantanen&Domb, 2007)

رابًعا: املصادر: 

يــؤدي حتديــد املصــادر واســتخدامها بفعاليــة إىل حــل كثــر مــن املتناقضــات، كمــا أهنــا تســاعد علــى 
التحــول بشــكل أكثــر حنــو املثاليــة، وابملثــل فــإن اإلدراك أبنواعهــا املختلفــة يــؤدي تدرجييًــا إىل القــدرة علــى احلــل 
اإلبداعــي للمشــكالت بشــكل أفضــل، وتعتمــد هــذه املصــادر املعلومــات املالئمــة لضمــان اســتمرار العمــل 
بطريقــة مناســبة، وابألماكــن مــن حيــث تصنيفهــا وإشــغاهلا للمســاحات الفارغــة واســتخداماهتا الداخليــة، 
كمــا تعتمــد علــى الوظائــف الــي قــد ينتــج عنهــا آاثر إجيابيــة أو ســلبية، وابلزمــن الــالزم إلجنــاز املهــام بشــكل 
غــر مســبوق، أو اســتغالل أوقــات التوقــف بشــكل أمثــل، وعنــد ربطهــا مبــدى واســع مــن املصــادر املســتمدة، 
وفهمها بشكل معمق يؤدي لتجويد القدرة على احلل اإلبداعي للمشكالت )أبو جادو ونوفل، 2010(.
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ومــن خــالل عــرض املفاهيــم الســابقة الــي اســتندت عليهــا نظريــة تريــز، فــإن معرفــة حمتوايهتــا ومتطلباهتــا 
ودراســتها يســاهم يف انتقاهلــا مــن النظريــة إىل التطبيــق، والــذي بــدوره يســهل مــن اســتخدامها يف كافــة جمــاالت 

النشــاط اإلنســاين يف احلــل اإلبداعــي للمشــكالت.

منهجية النظرية يف حل املشكالت اإلبداعية:
تتميــز نظريــة احلــل اإلبداعــي للمشــكالت )تريــز( ابعتمادهــا علــى طــرق جديــدة يف حــل املشــكلة غــر 
املعروفــة ســابًقا، وتســتند الفكــرة العامــة إىل النظريــة حــول الطريقــة الــي يتــم هبــا توســيع لــب املشــكلة، ومــن مث 
جعلهــا أكثــر قــوة بتجريــد هــذه املشــكلة وحتويلهــا إىل مشــكلة عامــة (Mosely et al, 2005(. حيــث 

تصنــف املشــكالت الــي تواجــه الفــرد إىل نوعــن )آل عامــر، 2009(:

النــوع األول: هــي املشــكالت الــي تتوفــر هلــا حلــول مســبقة ومعروفــة، وحتــل هــذه املشــكالت عــادًة 
ابتبــاع منــوذج عــام كمــا يف شــكل 1.

 

)Mazur,  1996) شكل 1: النموذج العام حلل املشكالت

النــوع الثــاين: ال يوجــد لــه حلــول معروفــة؛ حيــث حتــوي مشــكالته علــى تناقضــات، يســتخدم حللهــا 
عــدد مــن الطــرق كالعصــف الذهــي. وبنــاء علــى درجــة تعقيــد املشــكلة تتبايــن عــدد احملــاوالت املســتخدمة 
يف احلــل، كمــا تعتمــد احللــول علــى خــرة الفــرد؛ حيــث تــزداد احملــاوالت حللهــا إذا كانــت خــارج حــدود خــرة 

الفــرد، ويقــل عــدد احملــاوالت للوصــول إىل احلــل إذا كان ضمــن حــدود خــرة الفــرد.

ومما سبق تضمن النموذج األساسي حلل املشكالت لرتيز املبادئ اإلبداعية، كما يوضحه شكل 2.

 

املشكلة املناظرةاملشكلة احملددة

احلل املناظرحل املشكلة

احملاولة



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

128

)Kaplan, 1996) شكل 2: منوذج تريز األساسي حلل املشكالت بطرق إبداعية

يتضــح مــن شــكل 2 أن جتريــد املشــكلة ابســتخدام التناقضــات يف نظريــة تريــز بــداًل مــن البحــث عــن 
مشــكلة مناظــرة هلــا، كمــا تســتخدم مبــادئ تريــز أيًضــا يف جتريــد احلــل بــداًل مــن البحــث عــن حلــول مناظــرة 

)أبــو جــادو، 2012(.

وممــا ســبق، ُيالحــظ أن منهجيــة النظريــة تزيــد مــن ســرعة الوصــول إىل احلــل املناســب مــن خــالل جتريــد 
املشــكلة بشــكٍل مباشــر، بــداًل مــن اســتخدام أكثــر مــن عمليــة مــن عمليــات “احملاولــة واخلطــأ”، والــي تتطلــب 

زمنًــا أطــول للوصــول إىل حــٍل مناســب.

وقــد تضمنــت خطــوات احلــل اإلبداعــي للمشــكالت وفــق نظريــة تريــز كل ممــا أييت (محيــد، 2016 ؛ 
.)Loura, 2009 العصيمــي، 2016 ؛

1- التعرف على املشكلة العلمية من خالل حتديدها.

2- حتديد املصادر واألدوات املالئمة حلل املشكلة العلمية.

3- حتديد التناقضات يف بيئة املشكلة، والعمل على التخلص منها.

4- حتديد املبادئ اإلبداعية املناسبة حلل املشكلة.

5- صياغة حلول مقرتحة بديلة بناء على احلل النهائي املالئم مع ربطها ابحلل النهائي للمشكلة.

6- تقــومي احلــل وذلــك ابلتأكــد مــن خلــوه مــن أي مشــكالت جديــدة قــد تطــرأ نتيجــة الســتخدام هــذا احلــل 
مستقباًل.

احللولاملشكلة

حل املشكلةاملشكلة

املبادئ اإلبداعية
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الدراسات السابقة
مت الرجــوع إىل عــدد مــن الدراســات الســابقة، الــي تتعلــق ابســتخدام نظريــة تريــز يف تدريــس املــواد 

أييت: عرضهــا كمــا  وميكــن  العلميــة،  واملوضوعــات 

أجــرى عبداهلــادي )2008( دراســة هدفــت إىل تعــرف فعاليـــة برنـــامج تدريــي حلــل مشــكالت العلــــوم 
ابســــتخدام بعــــض مبــــادئ تريز TRIZ  يف تنميــــة مهـــارات اإلبداع العلمــــي لــــدى تالميذ املرحلة االبتدائية 
ابإلســكندرية، وذلك خالل العام الدراســي 2008/2007م، مت اســتخدام املنهج التجريي؛ حيث تكونت 
العينــة مــن )120( تلميــًذا مــن الصــف الســادس االبتدائــي، مت توزيــع التالميــذ علــى جمموعتــن: جتريبيــة، 
ــي، وقــد أظهــرت  ــارات اإلبــداع العلمـ ــار مهـ ــار، واختبـ ــغار والكبـ ــذكاء للصـ وضابطــة، طبــق عليهــم اختبــار الـ
نتائــج الدراســـة تفــوق تالميــذ العينــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام الرانمــج التدريــي يف التطبيـــق البعـــدي 

الختبــار مهـــارات اإلبــداع العلمـــي.

أمــا (Loura, 2009( فقــد أجــرى دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى أتثــر وفاعليــة برانمــج 
تدريــي مســتند علــى نظريــة تريــز علــى قــدرة الطــالب اجلامعيــن علــى حــل مشــكالهتم التعليميــة واحلياتيــة 
جبامعــة ملبــورن يف أســرتاليا، خــالل العــام الدراســي 2009/2008م، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )34( طالبًــا وطالبــة، طبــق عليهــم اختبــار ملهــارات حــل املشــكالت، وقــد 
أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية يف التطبيق البعدي الختبار مهارات حل املشــكالت لصاحل 

الطــالب الذيــن اســتخدموا نظريــة تريــز حلــل مشــكالهتم التعليميــة واحلياتيــة.

فيمــا هدفــت دراســة الشــاهي )2009( إىل إعــداد برانمــج يف الرتبيــة البيئيــة يف ضــوء نظريــة تريــز ومعرفــة 
فاعليتــه يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي وتنميــة املفاهيــم البيئيــة لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة مبنطقــة 
جــدة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1429/1428 هـــ، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة 
التفكــر  مــن )60( طفــاًل وطفلــة، مت توزيعهــم علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــم اختبــار 
اإلبداعــي واختبــار حتصيلــي، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات طــالب جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة يف أدائهــم لالختباريــن، وهــذا الفــرق لصــاحل 

أطفــال اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام اســرتاتيجيات نظريــة تريــز.

وهدفــت دراســة مخيــس )2010( إىل قيــاس فاعليــة برانمــج مقــرتح يف ضــوء نظريــة تريــز TRIZ وأثــره 
يف تنميــة التفكــر والتحصيــل اإلبداعــي يف مقــرر األحيــاء لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف األول الثانــوي مبدينــة 
جــدة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1430/1429هـــ، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة 
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مــن )58( طالبــة، مت توزيعهــن علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن مقيــاس تورانــس للتفكــر 
اإلبداعــي، وبينــت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق البعــدي ألدائهــم يف مقيــاس تورانــس 
للتفكــر اإلبداعــي، وهــذا الفــرق لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة الــاليت درســن ابســتخدام الرانمــج املقــرتح 

يف ضــوء نظريــة تريــز.

ــة  ــز يف تنميـ ــة تريـ أمــا دراســة ســلمان )2011( فقــد هدفــت إىل الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام نظريـ
عمليـــات الـــتفكر العلمـــي والتحصـــيل لــدى تلميـــذات الصـــف الرابـــع االبتـــدائي مبكــة املكرمــة، وذلــك خــالل 
العــام الدراســي 1432/1431هـــ، مت اســتخدام املنهــج التجريــي، تكونــت العينــة مــن )50( تلميــذة، مت 
الـــتفكر  توزيعهــن علــى جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن اختبــار حتصيلــي ومقيــاس لعمليـــات 
املتوســطات احلســابية لدرجــات  بــن  فــروق ذات داللــة إحصائيــة  النتائــج عــن وجــود  العلمـــي، وكشــفت 
تلميــذات جمموعــي الدراســة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف أدائهــّن لالختبــار التحصيلــي ومقيــاس عمليـــات 

الـــتفكر العلمـــي.

 يف حــن هدفــت دراســة حممــود )2012( إىل التعــرف علــى فاعليــة برانمــج مقــرتح قائــم علــى نظريــة تريــز 
TRIZ وأثــره يف تنميــة القــدرة علــى اختــاذ القــرار يف مــادة العلــوم لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة مبحافظــة 
الســويس، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2012/2011م، اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، تكونــت العينــة 
مــن )30( طالبــة مــن الصــف الثــاين اإلعــدادي،مت توزيعهــن علــى جمموعتــن، وطبــق عليهــن مقيــاس للقــدرة 
علــى اختــاذ القــرار، وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس القــدرة علــى 

اختــاذ القــرار لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة الرشــيد )2014( إىل اســتقصاء فاعليــة بعــض اســرتاتيجيات التفكــر القائمــة علــى نظريــة 
تريــز يف تنميــة مهــارات البحــث العلمــي واالجتــاه حنــو العلــوم لــدى تلميــذات الصــف الرابــع االبتدائــي مبنطقــة 
الــرايض، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1435/1434هـــ، مت اســتخدام املنهــج التجريــي، وتكونــت العينــة مــن 
)70( تلميــذة، مت توزيعهــن إىل جمموعتــن، وطبــق عليهــن اختبــار مهــارات البحــث العلمــي، ومقيــاس االجتــاه حنــو 

العلــوم، وأســفرت النتائــج عــن تفــوق تلميــذات اجملموعــة التجريبيــة يف أدائهــن علــى أدايت الدراســة.

أما دراســة صبح )2015( فقد هدفت إىل تقييـــم فاعلية برانمج مقرتح قائم على بعض مبادئ نظرية 
تريــز (TRIZ( يف تنميــة مهــارات التصنيــف واختــاذ القــرار ابلعلــوم لــدى طالبــات الصــف التاســع األساســي 
بغــزة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2014/2013م، واســتخدم املنهــج التجريــي، وتـــكونت العينــة مــن 
)51( طالبــة، مت توزيعهــن إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، طبــق عليهــن اختبــار مهــارات التصنيــف ومقيــاس 

مهــارات اختــاذ القــرار، وقــد دلــت النتائــج علــى تفــوق طالبــات اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــار  واملقيــاس.
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كمــا أجــرى العصيمــي )2016( دراســة هبــدف إعــداد برانمــج تدريــي قائــم علــى بعــض اســرتاتيجيات 
نظرية تريز، والتحقق من فاعليته يف تنمية مهارات حتفيز اإلبداع العلمي، والتفكر االبتكاري، والفهم لدى 
الطــالب معلمــي العلــوم يف جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 1437/1436هـــ، 
اتبعــت الدراســة املنهــج التجريــي، القائــم علــى تصميــم املعاجلــات التجريبيــة القبليــة والبعديــة، بتطبيــق بطاقــة 
مالحظــة مهــارات حتفيــز اإلبــداع العلمــي واختبــار التفكــر االبتــكاري واختبــار الفهــم، علــى عينــة مكونــة 
مــن )112( طالــب معلــم علــوم، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات طــالب جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة يف أدائهــم علــى أدوات الدراســة الثالثــة، 
وهــذا الفــرق لصــاحل طــالب اجملموعــة التجريبيــة الذيــن تعرضــوا للرانمــج التدريــي القائــم بعــض اســرتاتيجيات 

نظريــة تريــز.

 TRIZ يف حن هدفت دراسة محيد )2016( إىل بناء برانمج مقرتح يف العلوم قائم على نظرية تريز
والنظريــة البنائيــة لتنميــة التفكــر اإلبداعــي والدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة يف 
مجهوريــة مصــر العربيــة، وذلــك خــالل العــام الدراســي 2016/2015، واســتخدم املنهــج التجريــي مــن خــالل 
  TRIZ اســتخدام مقياســي التفكــر اإلبداعــي، والدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم، والرانمــج القائــم علــى نظريــة تريــز
والنظريــة البنائيــة، وتطبيقهــا علــى عينــة جتريبيــة وأخــرى ضابطــة مــن تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي، وتوصلــت 
الدراســة إىل فاعليــة الرانمــج املقــرتح يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي، وتنميــة الدافعيــة حنــو تعلــم العلــوم. 

بعــد عــرض الدراســات الســابقة املتعلقــة بنظريــة تريــز يالحــظ تنــوع املراحــل الدراســية الــي تناولتهــا، فقــد 
تناولــت هــذه الدراســات مجيــع املراحــل العمريــة للتالميــذ مــن مرحلــة مــا قبــل املدرســة وحــىت املرحلــة اجلامعيــة، 
وقــد اســتخدمت مجيــع هــذه الدراســات املنهــج التجريــي، كمــا أن معظمهــا اســتخدم برانجمًــا تعليميًــا قائًمــا 
علــى نظريــة تريــز، وأدواهتــا تنوعــت بــن مقاييــس ملهــارات التفكــر وحــل املشــكلة، ومقاييــس ملهــارات خمتلفــة. 
وقــد توصلــت بعــض هــذه الدراســات إىل أن اســتخدام نظريــة تريــز يــؤدي إىل تنميــة مهــارات التفكــر املختلفــة، 

وزايدة التحصيــل يف املــواد، وحتســن اجتاهــات الطلبــة حنــو العلــوم.

وبنــاًء علــى مــا ســبق عرضــه تتشــابه هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة ابســتخدام نظريــة تريــز بشــكل 
عــام، يف حــن تنفــرد الدراســة احلاليــة يف الرتكيــز علــى بعــض املبــادئ، كمــا متيــزت عــن الدراســات يف تركيزهــا 
علــى تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية بشــكل خــاص مــن خــالل 
اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم؛ حيــث إنــه يف حــدود علــم الباحــث 
ال توجــد دراســة تعلقــت أبثــر هــذه النظريــة علــى املهــارات احلياتيــة، وقــد اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الرجــوع 
للدراســات الســابقة يف بنــاء وتنظيــم اإلطــار النظــري اخلــاص بنظريــة تريــز، وحتديــد مبــادئ نظريــة تريــز املالئمــة 
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لتالميــذ الصــف الســابع األساســي، وتصميــم أدوات الدراســة وتطويرهــا، واختيــار املنهــج املالئــم للدراســة، 
ومقارنــة نتائــج الدراســات الســابقة ابلدراســة احلاليــة ومناقشــتها وتفســرها.

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريــي للكشــف عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى 
نظريــة تريــز يف تنميــة املفاهيــم العلميــة واملهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ الصــف الســابع األساســي. 

جمتمع الدراسة وعينتها:

متثــل جمتمــع الدراســة جبميــع تالميــذ الصــف الســابع األساســي ابملــدارس األساســية يف مديريــة الرتبيــة 
والتعليــم للــواء عــن الباشــا، للفصــل الدراســي الثــاين لعــام 2017/2016، كمــا مت اختيــار )48( تلميــًذا 
عشــوائًيا كعينــة للدراســة مــن مدرســة أيب نصــر الثانويــة للبنــن وتوزيعهــم إىل جمموعتــن: إحدامهــا ضابطــة، 

وضمــت )24( تلميــذاً، واألخــرى جتريبيــة ضمــت )24( تلميــذاً. 

إعداد دليل املعلم:

مت إعــداد دليــل املعلــم ابالطــالع علــى األدب الرتبــوي والدراســات الســابقة )عبــد اهلــادي، 2008 
؛ Loura, 2009 ؛ ســلمان، 2011 ؛ حممــود، 2012 ؛ الرشــيد، 2014 ؛ العصيمــي، 2016 
؛  Bowyer, 2008  ؛ Vincent  & Mann,  2000 ؛ حممــد، 2014(  املتعلقــة بكيفيــة 
تدريــس العلــوم ابســتخدام نظريــة تريــز؛ حيــث مت حصــر املفاهيــم العلميــة الــواردة يف وحــدة “احلــرارة” املتضمنــة 
بكتــاب علــوم الصــف الســابع األساســي، وصياغــة مشــكلة علميــة مالئمــة لــكل موضــوع مــن املوضوعــات 
الفرعيــة للوحــدة؛ ليتــم مــن خالهلــا تنفيــذ خطــوات حــل املشــكالت بطــرق إبداعيــة، وحتديــد املبــادئ اإلبداعيــة 
التدريــس ابســتخدام  تنفيــذ خطــوات  ليتــم مــن خالهلــا  الفرعيــة؛  لــكل موضــوع مــن املوضوعــات  املالئمــة 

االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز.

وقــد مت التخطيــط لــكل درس مــن دروس وحــدة “احلــرارة” ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى 
نظريــة تريــز، وذلــك بعــرض مشــكلة علميــة مالئمــة لــكل مبــدأ إبداعــي، ومــن مث توجيــه التالميــذ حللهــا وفــق 
منهجيــة النظريــة يف حــل املشــكالت اإلبداعيــة، وتضمــن هــذه املنهجيــة ابملهــارات احلياتيــة خــالل خطــوات 
احلــل اإلبداعــي للمشــكالت؛ حيــث مت وضــع خطــة زمنيــة لتدريــس موضوعــات وحــدة “احلــرارة” ابســتخدام 
االســرتاتيجية القائمــة علــى النظريــة، وحتديــد وســائل التقــومي مبــا حيقــق األهــداف احملــددة، ابإلضافــة لتحديــد 
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األنشــطة والوســائل واألدوات واملــواد التعليميــة املناســبة، وقــد مت إخــراج دليــل املعلــم حبيــث اشــتمل علــى: 
التدريــس ابســتخدام النظريــة، املبــادئ  أهــداف الدليــل وأمهيتــه، ونبــذة عامــة عــن نظريــة تريــز، وخطــوات 
اإلبداعية للنظرية يف وحدة “احلرارة”، واألهداف العامة لتدريسها، وإرشادات عامة للمعلم عند التدريس، 
واخلطــة الزمنيــة لتدريــس الوحــدة ابســتخدام االســرتاتيجية القائمــة علــى النظريــة، وإعــداد الــدروس ابســتخدام 

االســرتاتيجية، وقائمــة املصــادر واملراجــع.

وبعــد اكتمــال بنــاء الدليــل مت عرضــه علــى جمموعــة مــن املتخصصــن، والبالــغ عددهــم )11( متخصًصــا 
يف جمــال مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم، ومشــريف ومعلمــي العلــوم، وذلــك إلبــداء الــرأي حــول الدليــل مــن 
حيــث: ارتبــاط األهــداف ابحملتــوى العلمــي، ومناســبة املبــادئ اإلبداعيــة ملســتوى تالميــذ الصــف الســابع 
األساســي، ومالءمة املشــكالت العلمية لالســرتاتيجية التدريســية املســتخدمة، ومشولية أســئلة التقومي للمفاهيم 
لــه، ويف ضــوء آراء املختصــن مت إجــراء  النهائــي  الدليــل والشــكل  العلميــة، وأي مالحظــات عامــة علــى 
التعديــالت املقرتحــة علــى الدليــل، والــي تضمنــت تدعيــم املبــادئ اإلبداعيــة أبمثلــة ملشــكالت علميــة هبــدف 

توضيحهــا، وبذلــك أصبــح دليــل املعلــم يف صورتــه النهائيــة.

وشــكل 3 ميثــل خطــوات االســرتاتيجية القائمــة علــى نظريــة تريــز، الــي مت بنــاء دليــل املعلــم واخلطــط 
التدريســية لتدريــس موضوعــات العلــوم يف ضوئهــا.

شكل 3: خطوات التدريس ابستخدام االسرتاتيجية التدريسية القائمة على نظرية تريز

أداات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء األداتن اآلتيتن:

إبراز جوانب التناقضحتديد مصادر حل  املشكلةحتديد املشكلة

حصر اجلوانب املمكنة تقييم البدائل حتديد معاير البديل املناسب

تقومي احللصياغة احلل املناسب
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أواًل: اختبار املفاهيم العلمية:

تضمن هذا االختبار يف صورته النهائية )22( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وهدف إىل التعرف 
علــى مــدى اكتســاب تالميــذ الصــف الســابع األساســي للمفاهيــم العلميــة املتضمنــة يف وحــدة “احلــرارة” مــن 

كتاب علوم الصف الســابع األساســي.

وإلعــداد هــذا االختبــار مت حصــر املفاهيــم العلميــة الــي تتضمنهــا وحــدة “احلــرارة”، مث مت بنــاء جــدول 
املواصفــات لالختبــار، وقــد مت التأكــد مــن صــدق االختبــار ابتبــاع طريقــة صــدق احملتــوى لالختبــار، وذلــك 
بعــرض االختبــار يف صورتــه األوليــة علــى جمموعــة مــن املختصــن )احملكمــن(، بلــغ عددهــم )11( خمتًصــا، ويف 
ضــوء آرائهــم مت تعديــل صياغــة بعــض الفقــرات، كمــا مت تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج 
عينــة الدراســة، مكونــة مــن )18( تلميــًذا مــن تالميــذ الصــف الســابع األساســي، وذلــك هبــدف التحقــق 
مــن وضــوح تعليمــات االختبــار ووضــوح مفرداتــه، وحســاب الزمــن املناســب لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، 
وحســاب معامــالت الصعوبــة والتمييــز؛ إذ تراوحــت املعامــالت بــن )0.22 – 0.83( للصعوبــة و)0.24 
– 0.62( للتمييــز، وتعــد  هــذه القيــم ملعامــالت الصعوبــة والتمييــز مقبولــة إحصائيًــا، وحســاب االتســاق 
الداخلــي لالختبــار مــن خــالل إجيــاد قيمــة معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة ملســتوى 
الفقــرة؛ حيــث تراوحــت بــن )0.512( و)0.821(، وبــن درجــة كل مســتوى والدرجــة الكليــة لالختبــار؛ 

حيــث تراوحــت بــن )0.681( و )0.892(، وتعــد معامــالت ارتبــاط مقبولــة احصائيًــا.

ثبــات االختبــار ابســتخدام معادلــة كــودر ريتشاردســون (KR-20( ووجــد أن  كمــا مت حســاب 
معامــل الثبــات هبــذه الطريقــة هــو )0.837(، ممــا يــدل علــى أن اختبــار املفاهيــم العلميــة علــى درجــة عاليــة 

مــن الثبــات، ميكــن الوثــوق بــه واالطمئنــان إىل نتائجــه بعــد تطبيقــه علــى عينــة الدراســة.

اثنًيا: مقياس املهارات احلياتية:

لبنــاء هــذا املقيــاس مت إعــداد قائمــة ابملهــارات احلياتيــة الالزمــة لتالميــذ املرحلــة األساســية مــن خــالل 
االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة مبوضــوع املهــارات احلياتيــة (كلــوب، 2013 
 Hanley & Heal ؛ البــدري، 2013 ؛ اجلــدي، 2012 ؛ اآلغــا، 2012 ؛ الصمــادي، 2010 ؛
& ؛ Goudas et al, 2006(. مث صنفت قائمة ابملهارات احلياتية الالزمة لتالميذ املرحلة األساسية 
بصــورة أوليــة إىل ثــالث مهــارات رئيســة: )مهــارة اختــاذ القــرار، ومهــارة األمــن والســالمة يف املختــر، ومهــارة 
حــل املشــكالت(، وعرضــت القائمــة بصورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن املختصــن )احملكمــن( يف مناهــج 
العلــوم وطــرق تدريســها، بلــغ عددهــم )11( خمتًصــا، الســتطالع آرائهــم حوهلــا، وقــد أبــدى املختصــون بعــض 
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املالحظــات، متثلــت يف حــذف بعــض املهــارات الفرعيــة، وتعديــل صياغــة بعضهــا.

أصبحــت قائمــة املهــارات احلياتيــة يف صورهتــا النهائيــة مكونــة مــن )30( فقــرة، موزعــة علــى ثــالث 
مهــارات رئيســة هــي: مهــارة اختــاذ القــرار، ومهــارة األمــن والســالمة يف املختــر، ومهــارة حــل املشــكالت، 
ويف ضــوء ذلــك، مت إعــداد اختبــار للمهــارات احلياتيــة، ومت اختيــار منــط االختيــار مــن متعــدد لصياغــة أســئلة 

املقيــاس، حيــث تكــون يف صورتــه األوليــة مــن )30( فقــرة.

مت تطبيــق املقيــاس بصورتــه األوليــة علــى عينــة اســتطالعية، تكونــت مــن )18( تلميــًذا مــن تالميــذ 
الصــف الســابع األساســي، مــن خــارج عينــة الدراســة، هبــدف حتديــد الزمــن الــذي يســتغرقه التالميــذ لإلجابــة 
عــن فقراتــه، وقــد وجــد أن هــذا الزمــن )40( دقيقــة. كمــا مت حســاب معامــالت الصعوبــة والتمييــز لفقراتــه؛ 
حيــث قبلــت الفقــرات ذات معامــالت الصعوبــة الــي تــرتاوح بــن )0.23 – 0.81(، وحذفــت الفقــرات 

األخــرى.

كمــا مت التحقــق مــن ثبــات املقيــاس ابســتخدام معادلــة “ألفــا كرونبــاخ”؛ حيــث كان معامــل الثبــات 
الختبــار املهــارات احلياتيــة )0.84(، وهــو مناســب ألغــراض هــذه الدراســة. 

وبعــد التأكــد مــن صــدق وثبــات مقيــاس املهــارات احلياتيــة، ويف ضــوء آراء احملكمــن أصبــح املقيــاس يف 
صورتــه النهائيــة يتكــون مــن )24( فقــرة. 

إجراءات تنفيذ الدراسة:
متت إجراءات الدراسة من خالل اجلانبن اآلتين:

أواًل: اجلانب النظري:

مت ذلك من خالل الدراسة واالطالع على بعض املراجع والبحوث والدراسات السابقة، وذلك 
إللقاء الضوء على كٍل من نظرية تريز، واملهارات احلياتية. 

اثنًيا: اجلانب التطبيقي:

مــن خــالل اجلانــب النظــري الســابق، وبعــد تكويــن فكــرة وإطــار نظــري فلســفي، متــت إجــراءات اجلانــب 
التطبيقــي مــن خــالل إعــداد مــواد وأدوات الدراســة، وفــق مــا أييت:

- بناء دليل املعلم، وأدايت الدراسة املتمثلة يف اختبار املفاهيم العلمية، ومقياس املهارات احلياتية.
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ــا علــى تالميــذ العينــة؛ حيــث مت التعــرف علــى  - التطبيــق القبلــي ألدايت الدراســة: طُبقــت أداات الدراســة قبلًي
مــدى تكافــؤ اجملموعتــن، ويوضــح ذلــك جــدول 1 كمــا يلــي:

جدول 1: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على 
التطبيق القبلي الختبار املفاهيم العلمية

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملستوى املعريف

التذكر
241.460.83التجريبية

241.920.78الضابطة

الفهم
241.380.65التجريبية

241.290.69الضابطة

التطبيق
241.080.50التجريبية

240.920.65الضابطة

املستوايت العليا
241.951.20التجريبية

241.631.05الضابطة

الدرجة الكلية 
245.871.78التجريبية

245.751.70الضابطة

يظهــر جــدول 1 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة علــى التطبيــق القبلــي لالختبــار ككل، وعلــى كل مســتوى مــن مســتوايته، والختبــار داللــة هــذه 
الفــروق مت إجــراء حتليــل التبايــن املتعــدد )MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.876(، 
عنــد  دالــة إحصائيــاً  ليســت  املتوســطات  الفــروق يف  أن  يعــي  ممــا  مقــداره )0.330(،  ومرتبطــة ابحتمــال 

مســتوى (α=0.05(، وهــذا يــدل علــى تكافــؤ اجملموعتــن قبــل البــدء بعمليــة التدريــس.

حســاب  مت  احلياتيــة،  املهــارات  يف  والتجريبيــة  الضابطــة  اجملموعتــن  تكافــؤ  مــدى  علــى  وللتعــرف 
املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن علــى التطبيــق القبلــي ملقيــاس املهــارات 

احلياتيــة، فكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول 2.
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جدول 2: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على 
التطبيق القبلي ملقياس املهارات احلياتية 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملهارة

مهارة اختاذ القرار
243.500.83التجريبية

243.171.01الضابطة

مهارة األمن والسالمة يف املختر
243.631.01التجريبية

243.921.06الضابطة

مهارة حل املشكالت
244.040.86التجريبية

244.120.74الضابطة

الدرجة الكلية للمهارات
2411.171.93التجريبية

2411.201.94الضابطة

يظهــر جــدول 2 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة علــى التطبيــق القبلــي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة، والختبــار داللــة هــذه الفــروق مت إجــراء حتليــل 
التبايــن املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.942(، ومرتبطــة ابحتمــال مقــداره 
)0.450(، وهــذا يعــي أن تلــك الفــروق ليســت دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (α=0.05(، وهــذا يــدل 

علــى تكافــؤ اجملموعتــن قبــل البــدء بعمليــة التدريــس.

- ُدرســت موضوعــات وحــدة احلــرارة لتالميــذ اجملموعــة الضابطــة ابلطريقــة االعتياديــة، ولتالميــذ اجملموعــة 
التجريبية ابســتخدام االســرتاتيجية القائمة على نظرية تريز؛ حيث إن املعلم املتعاون قام بتدريس اجملموعتن.

- بعد االنتهاء من تدريس موضوعات الوحدة، مت تطبيق أدايت الدراسة على تالميذ جمموعي الدراسة.

- مجعت الدرجات ونظمت إلجراء التحليل اإلحصائي.

- أجريــت املعاجلــة اإلحصائيــة الالزمــة للبيــاانت، ومت التوصــل إىل نتائــج الدراســة، واإلجابــة عــن أســئلتها، 
ومناقشــتها، وتقــدمي التوصيــات واملقرتحــات.
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نتائج الدراسة

أواًل: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها وتفسريها:

قائمة  تدريسية  اسرتاتيجية  استخدام  أثر  على: “ما  الذي نص  األول  الدراسة  لإلجابة عن سؤال 
على نظرية تريز يف تنمية املفاهيم العلمية لدى تالميذ املرحلة األساسية؟” مت حساب املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار املفاهيم 

العلمية الكلي، ولكل مستوى معريف، وكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول 3.

جدول 3: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على 
التطبيق البعدي الختبار املفاهيم العلمية الكلي، ولكل مستوى معريف

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملستوى املعريف

التذكر
243.540.66التجريبية

242.920.97الضابطة

الفهم
246.831.09التجريبية

245.120.99الضابطة

التطبيق
243.420.65التجريبية

242.000.59الضابطة

املستوايت العليا
245.170.82التجريبية

243.370.87الضابطة

الدرجة الكلية 
2418.961.76التجريبية

2413.421.89الضابطة

يظهــر مــن جــدول 3 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل، وعلــى كل مســتوى مــن مســتوايته، 
وهــذا الفــروق لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وملعرفــة فيمــا إذا كانــت هــذه الفــروق دالــة إحصائيًــا، مت 
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اســتخدام حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.239( 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دالــة  املتوســطات  الفــروق يف  أن  يعــي  ممــا  مقــداره )0.00(،  ومرتبطــة ابحتمــال 

(α=0.05(، وميكــن عــرض نتائــج التحليــل كمــا يظهرهــا جــدول 4.

جدول 4: نتائج حتليل التباين األحادي املتعدد (MANOVA( للمقارنة بن املتوسطات احلسابية 
لدرجات تالميذ جمموعي الدراسة الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار املفاهيم العلمية ككل 

وعلى كل مستوى من مستوايته

مصدر التبايناملستوى املعريف
جمموع 
درجة احلريةاملربعات

متوسط 
قيمة فاملربعات

مستوى 
الداللة

التذكر

4.6914.696.780.012املعاجلة

31.79460.691اخلطأ

36.4847اجملموع املعدل

الفهم

35.02135.0232.240.000املعاجلة

49.96461.09اخلطأ

84.9847اجملموع املعدل

التطبيق

24.08124.0862.120.000املعاجلة

17.83460.39اخلطأ

41.9247اجملموع املعدل

املستوايت العليا

38.52138.5253.760.000املعاجلة

32.96460.72اخلطأ

71.4847اجملموع املعدل

الدرجة الكلية 
للمهارات

368.521368.52110.950.000املعاجلة

152.79463.32اخلطأ

521.3147اجملموع املعدل
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يتضح من جدول 4 وجود فرق دال إحصائياً عند مســتوى (α=0.05( يف نتائج تالميذ جمموعي 
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل؛ حيــث بلغــت قيمــة ف 
احملســوبة )110.95(، وملســتوايته املعرفيــة تراوحــت قيمــة ف احملســوبة بــن )6.78(، و)62.12(، أي أن 
هنــاك فرقًــا دال إحصائيــاً بــن املتوســطن احلســابين لدرجــات تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة 
علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة ككل، ولــكل مســتوى مــن مســتوايت يعــزى لطريقــة التدريــس، 

ولصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

درســوا  الذيــن  التجريبيــة،  اجملموعــة  تالميــذ  تفــوق  أظهــرت  والــي  الســابقة،  النتائــج  إىل  واســتناًدا 
موضوعــات وحــدة )احلــرارة( ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز علــى أقراهنــم يف 
اجملموعــة الضابطــة الذيــن درســوا الوحــدة نفســها ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، وذلــك يف املتوســط احلســايب 
لدرجاهتــم علــى التطبيــق البعــدي الختبــار املفاهيــم العلميــة؛ حيــث يعــد هــذا التفــوق دااًل إحصائيًــا عنــد 
مســتوى (α=0.05(، أتيت هــذه النتائــج كدعــم لنتائــج الدراســات الســابقة، الــي بينــت أثــر اســتخدام 
نظرية تريز يف زايدة التحصيل، وتنميته يف املواد التدريسية كدراسة )الشاهي، 2009 ؛  مخيس، 2010 ؛ 
ســلمان،2011(، والــي بينــت مجيعهــا فاعليــة نظريــة تريــز يف تنميــة التحصيــل العلمــي بشــكل عــام يف العلــوم.

وهبــذا؛ يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة األوىل الــي نصــت علــى “ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 
(α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع 
األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة يعــزى لطريقــة التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة 
تريــز، والطريقــة االعتياديــة(”، وقبــول الفرضيــة البديلــة الــي نصــت علــى “يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد 
مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف 
الســابع األساســي علــى اختبــار املفاهيــم العلميــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام 

االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز”.

وميكــن تفســر هــذه النتائــج يف ضــوء اخلصائــص املميــزة لنظريــة تريــز، الــي مت اســتخدامها يف بنــاء 
االســرتاتيجية يف تدريــس العلــوم، ذات العالقــة بتنميــة املفاهيــم العلميــة. فاملبــادئ اإلبداعيــة لنظريــة تريــز ترتبــط 
ابملفاهيــم العلميــة، املتضمنــة ملوضوعــات الوحــدة الدراســية املختــارة، والــذي ســاعد بــدوره يف تعميــق هــذه 
املفاهيــم لــدى التالميــذ، كمــا أن حتديــد جوانــب التناقــض يف املشــكالت العلميــة، الــي مت عرضهــا والتعامــل 
معهــا، مكــن التالميــذ مــن توظيــف املفاهيــم العلميــة، واكتشــاف العالقــات فيمــا بينهــا، ابإلضافــة إىل أن 
َديْــِن، مــن خــالل  املصــادر الــي مت مــن خالهلــا توفــر مــوارد حمــددة حلــل املشــكلة العلميــة مبــكان وزمــن حمدَّ
حتديــد الصفــات واخلصائــص املســاعدة، ســاعدت علــى حــل هــذه املشــكلة، كمــا ربــط التلميــذ بــن املفاهيــم 
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العلميــة وإدراك العالقــات بينهــا. وقــد شــجع تدريــس العلــوم ابســتخدام نظريــة تريــز التالميــذ علــى املشــاركة 
يف األنشــطة واألدوات املصاحبــة حلــل املشــكالت، ورمبــا زاد بــدوره مــن دافعيــة التالميــذ للتعلــم، وحرصهــم 
علــى حتقيــق املزيــد مــن النتائــج اإلجيابيــة، وابلتــايل ســاعد ذلــك يف رفــع مســتوى اســتيعاب املفاهيــم العلميــة.

كمــا يعــود ســبب تفــوق التدريــس ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز إىل أهنــا 
جعلــت مــن التلميــذ فاعــاًل إجيابيًــا وابحثًــا عــن املعلومــات، وجعلتــه حمــورًا للعمليــة التعليميــة التعلميــة، مــن 
خــالل تكليفــه أبعمــال أو واجبــات أو مهــام أو مشــكالت، ويطلــب إليــه البحــث عــن حلــول هلــا، وهيــأت 
بيئــة تعليميــة تعاونيــة بــن التالميــذ أنفســهم وبــن التالميــذ ومعلمهــم، وجعلتهــم يتعلمــون مــن خــالل جمموعــات 
متعاونــة، وهــذا يــؤّدي إىل هتيئــة منــاخ يســوده التعــاون، وابلتــايل زادت مــن تشــجيعهم أثنــاء التعلــم وإقباهلــم 
علــى تعلــم احملتــوى حبمــاس وفاعليــة، والتوصــل إىل نتائــج علميــة ســليمة، وتدوينهــا ومناقشــتها ومراجعتهــا؛ 
للتأكــد مــن صحتهــا، وتصويــب مــا هبــا مــن أخطــاء قبــل عرضهــا علــى املعلــم، كمــا تطلبــت األنشــطة مــن 

التالميــذ املشــاركة يف تنفيذهــا وتقوميهــا، ممــا أدى إىل زايدة دافعيتهــم حنــو التعلــم. 

كمــا أن تدريــس العلــوم ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى نظريــة تريــز ركــز علــى إحــداث 
تعلــٍم ذي معــى، مــن خــالل البــدء بعــرض املفاهيــم الســابقة، الــي ميتلكهــا التلميــذ، واملفاهيــم العلميــة اجلديــدة، 
مث حماولــة الربــط بــن هــذه املفاهيــم مــن خــالل أنشــطة تطبيقيــة تعاونيــة، حــىت شــعر التالميــذ أن مــا درســوه 
بشــكل نظــري يقبــل بــكل جزئياتــه التطبيــق، وتضمــن التدريــس ابســتخدام نظريــة تريــز التعامــل مــع املفاهيــم 

العلميــة توســيًعا وامتــداًدا ومتحيًصــا مــن خــالل املقارنــة والتصنيــف واالســتقراء واالســتنباط.

ممــا ســبق يتبــن أن اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز  يف تدريــس العلــوم جعــل 
مــن عمليــة التعلــم والتعليــم عمليــة نشــطة تفاعليــة، فقــد جعلــت مــن التلميــذ حمــورًا للعمليــة التعليميــة، مــن 

خــالل إاتحــة الفرصــة أمامــه للحــوار وإبــداء الــرأي واملناقشــة والبحــث والتحليــل وإصــدار القــرار. 

اثنًيا: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين ومناقشتها وتفسريها:

لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين، والــذي نــص علــى: “مــا أثــر اســتخدام اســرتاتيجية تدريســية قائمــة 
علــى نظريــة تريــز يف تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى تالميــذ املرحلــة األساســية؟” مت حســاب املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس 

املهــارات احلياتيــة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف جــدول 5.
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جدول 5: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ اجملموعتن الضابطة والتجريبية على 
التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجملموعةاملهارة

مهارة اختاذ القرار
245.621.41التجريبية

243.621.31الضابطة

مهارة األمن والسالمة 
يف املختر

245.171.09التجريبية

244.290.95الضابطة

مهارة حل املشكالت
245.830.76التجريبية

244.421.14الضابطة

الكلي
2416.621.34التجريبية

2412.332.68الضابطة

يظهــر مــن جــدول 5 وجــود فــروق ظاهريــة بــن املتوســطات احلســابية لدرجــات تالميــذ اجملموعتــن 
الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ككل، وعلــى كل مهــارة مــن مهاراتــه، 
وهــذه الفــروق لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وملعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق دالــة إحصائيــاً، اســتخدم 
حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA(، فكانــت قيمــة وليكــس المبــدا )0.480(، ومرتبطــة 
 ،)α=0.05) ابحتمــال مقــداره )0.00(، ممــا يعــي أن الفــروق يف املتوســطات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى

وميكــن عــرض نتائــج التحليــل كمــا يظهرهــا جــدول 6.

جــدول 6: نتائــج حتليــل التبايــن األحــادي املتعــدد (MANOVA( للمقارنــة بــن املتوســطات 
احلســابية لدرجــات تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس 

املهــارات احلياتيــة.
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متوسط درجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملهارة
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

مهارة اختاذ 
القرار

48.00148.0025.900.000املعاجلة

85.25461.85اخلطأ

133.2547اجملموع املعدل

مهارة األمن 
والسالمة يف 

املختر

9.1919.198.750.000املعاجلة

48.29461.05اخلطأ

57.4847اجملموع املعدل

مهارة حل 
املشكالت

24.08124.0825.660.000املعاجلة

43.17460.94اخلطأ

67.2547اجملموع املعدل

الدرجة الكلية 
للمهارات

221.021221.0249.130.000املعاجلة

206.96464.50اخلطأ

427.9847اجملموع املعدل

يتضح من جدول 6 وجود فرق دال إحصائياً عند مســتوى (α=0.05( يف نتائج تالميذ جمموعي 
الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ككل؛ حيــث بلغــت قيمــة ف 
احملســوبة )49.13(، وملهــارة مهــارة اختــاذ القــرار )25.90(، وملهــارة األمــن والســالمة يف املختــر )8.75(، 
وملهــارة حــل املشــكالت )25.66(، أي أن هنــاك فرقًــا داالًّ إحصائيــاً بــن املتوســطن احلســابين لدرجــات 
تالميــذ جمموعــي الدراســة الضابطــة والتجريبيــة علــى التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات احلياتيــة ولــكل مهــارة 

مــن مهاراتــه يعــزى لطريقــة التدريــس، ولصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.
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وهبــذا فــإن هــذه النتائــج الــي أظهــرت تفــوق تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، الذيــن درســوا موضوعــات وحــدة 
)احلــرارة( ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز علــى أقراهنــم يف اجملموعــة الضابطــة، 
الذيــن درســوا املوضوعــات نفســها ابســتخدام الطريقــة االعتياديــة، تتفــق وتدعــم نتائــج دراســات ســابقة، 
أظهــرت نتائجهــا فاعليــة اســتخدام نظريــة تريــز يف تنميــة وحتســن مهــارات التفكــر املختلفــة، مثــل دراســة 

العصيمــي، 2016(.  )عبداهلــادي، 2008 ؛ Loura, 2009 ؛ 

وهبــذا يتــم رفــض الفرضيــة الصفريــة الثانيــة، الــي نصــت علــى “ال يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 
(α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف الســابع 
األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة يعــزى لطريقــة التدريــس )االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة 
تريــز، والطريقــة االعتياديــة(”، وقبــول الفرضيــة البديلــة، الــي نصــت علــى “يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد 
مســتوى (α=0.05( بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة مــن تالميــذ الصــف 
الســابع األساســي علــى مقيــاس املهــارات احلياتيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا ابســتخدام 

االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز”

وميكن تفســر هذه النتائج يف ضوء اخلصائص املميزة لنظرية تريز، الي مت بناء االســرتاتيجية التدريســية 
عليهــا يف تدريــس العلــوم ذات العالقــة مبهــارات اختــاذ القــرار واألمــن والســالمة وحــل املشــكالت؛ حيــث 
تضمــن التدريــس وفــق نظريــة تريــز جمموعــة مــن اخلطــوات العلميــة حلــل املشــكلة العلميــة بشــكل إبداعــي، والــي 
تتطابــق إىل حــد مــا مــع خطــوات الطريقــة العلميــة يف مواجهــة املواقــف واملشــكالت املختلفــة، ممــا ســاعد يف 
تنميــة املهــارات احلياتيــة، كمــا مت الوصــول إىل احلــل النهائــي ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى 
نظريــة تريــز، مــن خــالل إجــراء تقييــم للبدائــل أو احللــول املتنوعــة يف ضــوء معايــر حمــددة بصــورة متزامنــة، ممــا 
ســاعد التلميــذ علــى الوصــول إىل حــل املشــكالت. واعتمــد اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى 
نظريــة تريــز يف تدريــس العلــوم علــى طــرح مشــكالت علميــة، شــجعت التالميــذ علــى طــرح االستفســارات 
التفكــر، والــي تتضمــن مهــارات حــل املشــكلة، وبذلــك مت إاثرة  والتســاؤالت، ممــا منــى لديهــم مهــارات 
الدافعيــة لــدى التالميــذ، وحتفيزهــم للتفكــر والتوصــل للحلــول وإدراك العالقــات مــن خــالل حتديــد جوانــب 
التناقــض يف املشــكالت العلميــة، الــي مت عرضهــا والتعامــل معهــا، فيمــا توفــر املصــادر وفــق نظريــة تريــز قاعــدة 
بيــاانت مالئمــة للتالميــذ؛ حيــث تشــكل هــذه القاعــدة أساًســا الكتشــاف التلميــذ بنفســه احللــول وتقــدمي 

التفســر العلمــي حــىت الوصــول إىل قــرارات مناســبة.

كمــا أن اســتخدام هــذه االســرتاتيجية مســح للتلميــذ بتفحــص املوقــف التعليمــي أو املشــكلة ودراســتها، 
ومجــع البيــاانت، مث وضــع احللــول )الفرضيــات( املناســبة، وابلتــايل معاجلــة املشــكلة، والوصــول إىل النتائــج 
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)االســتدالل(، واهتمــت أيًضــا بتدريــب التالميــذ علــى حتليــل املوقــف التعليمــي إىل مكوانتــه الرئيســة، وحتديــد 
النقــاط واألفــكار العامــة فيــه مــن خــالل املقارنــة والتصنيــف وحتليــل األخطــاء لتحديــد املشــكلة )التحليــل(، 
لذلــك فهــي مسحــت وأاتحــت للتلميــذ الفرصــة الختــاذ القــرار واحلكــم علــى النتائــج، ووضــع حلــول هلــذه 
املشــكلة وتقوميهــا. كمــا يعــود ســبب تفــوق التدريــس ابســتخدام االســرتاتيجية التدريســية، القائمــة علــى نظريــة 
تريــز إىل أنــه قــدم أنشــطة وجتــارب، مت إعدادهــا حبيــث طرحــت عــدًدا مــن التســاؤالت املثــرة لتفكــر التالميــذ، 
وتطلــب منهــم ممارســة املهــارات العقليــة؛ لإلجابــة عــن تلــك التســاؤالت؛ هبــدف الوصــول إىل نتائــج صحيحــة 
هلــا، وتفســرها أبســلوب علمــي، قائــم علــى مالحظــات دقيقــة واســتنتاجات صحيحــة، واختــاذ القــرار حوهلــا. 

توصيات الدراسة ومقرتحاهتا
يف ضــوء مــا مت يف هــذه الدراســة مــن إجــراءات، ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، ميكــن صياغــة التوصيــات 

اآلتية:

1- عقــد دورات تدريبيــة ملعلمــي العلــوم علــى اســتخدام االســرتاتيجية التدريســية القائمــة علــى نظريــة تريــز يف 
العمليــة التعليميــة.

أثنــاء تدريســهم  القائمــة علــى نظريــة تريــز  التدريســية  2- تشــجيع املعلمــن علــى اســتخدام االســرتاتيجية 
احلياتيــة. مهاراهتــم  وتنميــة  املختلفــة،  الصفــوف  العلميــة يف  للمفاهيــم 

3- إعــادة النظــر يف كتــب العلــوم ومناهجهــا وإثراؤهــا أبنشــطة ليمــارس التلميــذ مــن خالهلــا املهــارات احلياتيــة 
لتنميتها.

4- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة احلاليــة، تســتخدم فيهــا مبــادئ إبداعيــة مالئمــة ملراحــل عمريــة خمتلفــة 
والثانويــة. الدنيــا،  األساســية  كاملرحلــة 

5- إجــراء دراســة للوقــوف علــى احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي العلــوم يف ضــوء مبــادئ واســرتاتيجيات نظريــة 
تريــز.
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إســهامات معلــم المرحلــة المتوســطة فــي تنميــة القيــم 
لطالبــه والمعوقــات التــي تواجهــه ومقترحــات عالجهــا

د. محمد بن عمر املدخلي

امللخص
يســهم املعلــم بصفــة أساســية يف تنميــة القيــم لطالبــه، فهــو الــذي يســتطيع أن يبــي عالقــات إنســانية 
مســتمرة مــع طالبــه, رمسيــة وغــر رمسيــة، حيــث تتــاح لــه الفــرص املناســبة إلحــداث التغــرات املطلوبــة يف ســلوك 

التالميــذ وتقوميهــا, ومتابعــة نتائــج تلــك املؤثــرات يف إطــار سياســة ترويــة مدروســة. 

وكمــا أن للمعلــم أمهيــة يف إقامــة العالقــات اإلنســانية البنــاءة مــع طالبــه, فكذلــك لــه أمهيــة يف تقويــة 
الروابــط بــن الطــالب أنفســهم، وإشــباع رغباهتــم، وإبعادهــم عــن املفاهيــم والقيــم املخالفــة للمبــادئ األخالقيــة 

اإلســالمية.

  واســتهدف البحــث احلــايل الكشــف عــن إســهامات  املعلــم يف تنميــة القيــم لطالبــه, وأهــم املعوقــات 
الــي تواجهــه يف تنميــة القيــم لطــالب املرحلــة املتوســطة, والصفــات الواجــب توفرهــا يف معلــم تعليــم هــذه 
املرحلــة، وإســهامه يف مواجهــة القيــم الفاســدة، ودوره يف تنميــة القيــم، ووضــع مقرتحــات لعــالج معوقــات 

تنميــة هــذه القيــم. 
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Abstract

    The teacher contributes mainly to the development of values 
for his students. He can build continuous human relations with 
his students, formal and informal, where he has the appropriate 
opportunities to make the required changes in the behavior of 
students and evaluate them, and follow up the results of these 
influences within the framework of a thoughtful policy.

   Just as the teacher is important in establishing constructive 
human relations with his students, it is also important to strengthen 
the links between the students themselves and satisfy their desires 
and keep them away from concepts and values that violate Islamic 
moral principles.

  The current research aims at uncovering the contributions of 
the teacher in the development of values for his students, the most 
important obstacles facing him in developing values for middle 
school students, the qualities that should be provided in the teacher 
of education of this stage and his contribution to counter corrupt 
values and its role in developing values and developing proposals 
to remedy obstacles to the development of these values.
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املقدمة:     
تعــد القيــم ضــرورة ملحــة للفــرد واجملتمــع، فهــي ضــرورة للفــرد يف تعاملــه مــع غــره مــن النــاس، ويف املواقــف 
الــي تواجهــه يف حياتــه اليوميــة؛ إذ تعتــر موجهــة لســلوكه ونشــاطه، وهــي منظمــة للمجتمــع وأهدافــه ومثلــه 

العليــا، ممــا يرتتــب عليــه صــراع قيمــي اجتماعــي، يــؤدي بذلــك اجملتمــع إىل التفــكك والســقوط.

ومــىت تكونــت القيــم املرغوبــة لــدى الفــرد فإنــه ينطلــق إىل العمــل الــذي حيققهــا، وتكــون مبثابــة املعيــار 
الــذي نقيــم بــه. 

   وتعتــر تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى النــشء مــن أهــم ســبل مواجهــة حتــدايت القــرن احلــادي والعشــرين، 
وحيــث إن التقــدم احلقيقــي للوطــن يف ظــل حتــدايت القــرن اجلديــد و مســتجداته يضــع أمــام املؤسســات 

التعليميــة حتــدايت كبــرة يف تنميــة القيــم الرتبويــة.

وملــا كانــت مؤسســات التعليــم هــي املصنــع احلقيقــي إلعــداد الطــالب وأتهيلهــم لالخنــراط بفاعليــة يف 
اجملتمــع، لــذا جيــب أن تتحمــل هــذه املؤسســات اجلانــب األســاس يف تنميــة هــذه القيــم وتعزيزهــا لــدى الطــالب.

وتنطلــق تنميــة القيــم الرتبويــة يف اجملتمــع املســلم مــن احــرتام املبــادئ اإلســالمية، والقيــم االجتماعيــة، 
وحريــة التفكــر، وحريــة الــرأي املتوافقــة مــع هــذه املبــادئ، ممــا جيعــل الرتبيــة تقــوم مبهــام تنميــة القيــم, ومتكــن 
الطــالب مــن فهــم أنفســهم وبالدهــم, والعــامل الــذي يعيشــون فيــه، وفهــم ثقافتهــم واحــرتام ثقافــات اآلخريــن.

ومعلــم املرحلــة املتوســطة -وهــو يقــوم بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة لطالبــه- قــد يواجــه عــدة حتــدايت 
وعقبــات، بعضهــا لــه عالقــة ابلبيئــة املدرســية وبعضهــا لــه عالقــة ابجملتمــع الــذي حييــط بــه.

مشكلة البحث:
ملــا كانــت احلاجــة ملحــة ابلعنايــة بتنميــة القيــم الرتبويــة، وخاصــة يف املؤسســات التعليميــة، لــذا أوصــت 

عديــد مــن الدراســات بتنميــة القيــم الرتبويــة، منهــا:

1- دراســة )عقــل، 2001م(؛ حيــث أثبتــت وجــود ضعــف يف دور املؤسســات التعليميــة يف غــرس القيــم، 
وتعلمهــا للطــالب، مــع ضــرورة إدراك أن يلعــب املعلــم دوراً إجيابيــاً يف عمليــة نقــل القيــم، وغرســها، وتنميتهــا 

داخــل املؤسســات النظاميــة للرتبيــة.

2- دراســة حنــان صائــغ )1430هـــ(؛ حيــث أثبتــت أن للمعلــم دوراً كبــراً يف تنميــة القيــم  لــدى تالميــذه، 
وأن يهتــم صانعــو القــرار يف الرتبيــة والتعليــم ابإلعــداد املتميــز للمعلــم؛ حبيــث يكــون علــى درجــة عاليــة مــن 
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الكفــاءة؛ للنهــوض بتنميــة القيــم يف العمليــة التعليميــة 

3- دراســة ) الصائــغ، 1426هـــ(؛ حيــث أثبتــت وجــود قصــور مــن جانــب بعــض املعلمــن يف االهتمــام  
بتنميــة القيــم لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة، وعــدم فهــم بعــض اخلصائــص، الــي يتميــز هبــا طــالب هــذه املرحلــة 
مــن تغــرات انفعاليــة وجســمية، حتتــاج إىل توجيــه، وعنايــة وقــد أوصــت بضــرورة إصــدار دليــل يســاعد املعلــم 

يف تنميــة القيــم اخللقيــة.

4- دراســة )خزعلــي ، 2011م(؛ حيــث أوصــت مبزيــد مــن الدراســات يف جمــال القيــم الرتبويــة، وحتليلهــا يف 
ضــوء املناهــج الرتبويــة، وقيــاس درجــة متثــل الطــالب هلــا، وأمهيــة دور املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه.

5- دراســة )أخضر,1426هـــ(، الــي أوصــت بضــرورة االهتمــام بتنميــة القيــم الرتبويــة اهتمامــاً خاصــاً، بــدءاً 
مــن تدريــب الطالبــة املعلمــة ابجلامعــات أو كليــات الرتبيــة فــرتة التدريــب العملــي علــى التدريــس، وحــىت متارســه 

كمهنــة.

6- دراســة )العامر,1426هـــ(، الــي أوصــت بتفعيــل دور املنــاخ املدرســي يف تنميــة القيــم الرتبويــة وتعزيزهــا؛ 
حبيــث يســمح بدرجــة مــن التفاعــل االجتماعــي، وذلــك مــن خــالل أتكيــد الثقــة بــن جيــل الكبــار واملســئولن 

وبــن الطــالب علــى املســتوى التنفيــذي حــىت تنمــو  مشــاعر احلــب بــن مجيــع أطــراف العمليــة الرتبويــة. 

7- دراســة )الصبيح ,1426هـ(، الي أكدت على أن املدرســة بيئة انجحة ملمارســة القيم الرتبوية الســليمة؛ 
ليتــدرب الطــالب علــى مناقشــة القضــااي الــي هتمهــم، واختــاذ القــرارات املناســبة، ومعاجلــة اخلــالف يف الــرأي 

بينهــم، والتعامــل مــع املخالفــن، وأتســيس اجلمعيــات والروابــط الطالبيــة، وانتخــاب مــن ميثلهــم فيهــا.

8- دراســة )مكــروم , 2002( ، والــي دعــت إىل التعــرف علــى إســهامات املدرســة الثانويــة يف تنميــة القيــم 
العلميــة لــدى طالهبــا، و التعــرف علــى واقــع دور املدرســة واملشــكالت، الــي تعــوق فعاليــة دورهــا يف هــذا اجملــال. 

9- دراســة )عقــل ,1422هـــ(، والــي هدفــت إىل االهتمــام بدراســة منظومــة القيــم لــدى عينــات مــن  طلبــة 
املرحلتــن املتوســطة والثانويــة، واســتقراء توجهــات هــذه القيــم املوجبــة والســالبة، ومــن أهــم نتائجهــا أن القيــم 
الذاتيــة أو الفرديــة احتلــت املراتــب األخــرة يف مقابــل القيــم االجتماعيــة واإلنســانية واأُلســرية، الــي احتلــت 

املراتــب األول.

   ومــن كل هــذه الدراســات وغرهــا, ومــن إحســاس الباحــث بضــرورة إبــراز دور املعلــم وخباصــة معلــم 
املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم، انطلــق الباحــث؛ ليتعــرف إىل هــذه اإلســهامات يف تنميــة املعلــم للقيــم لــدى 

طالبــه، وكذلــك املعوقــات الــي تعوقــه يف التنميــة، ورصــد املقرتحــات للمســامهة يف عــالج هــذه املعوقــات. 
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وقد حددت مشكلة البحث احلايل يف التساؤل الرئيس اآليت :

ما إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم لطالبه واملعوقات الي تواجه ومقرتحات عالجها ؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت اآلتية:

1- ما مفهوم القيم الرتبوية؟

2- ما خصائص طالب املرحلة املتوسطة؟

3- ما أمهية دور املعلم يف تنمية القيم؟

4- ما الصفات الواجب توفرها يف املعلم ليقوم بعملية تنمية القيم الرتبوية؟

5- ما إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه؟

6- ما املعوقات الي يواجها املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه؟

7- ما املقرتحات لعالج املعوقات الي تعوق املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه؟

أهداف البحث 
يهدف هذا البحث إىل :

1- التعرف على مفهوم القيم الرتبوية، وأمهيتها، وخصائصها يف العملية التعليمية.

2- التعرف على دور معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه.

3- رصد الصفات الواجب توفرها يف معلم املرحلة املتوسطة، ودورها يف تنمية القيم الرتبوية.

4- التعــرف علــى املعوقــات الــي حتــد مــن قيــام املعلــم بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة، وحماولــة تــاليف هــذه 
املعوقــات.  

5- وضع مقرتحات لعالج التحدايت الي تواجه معلم التعليم العام يف تنمية القيم الرتبوية. 
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أمهية البحث:
ترز أمهية هذا البحث يف اآليت : 

1- قــد يســهم يف توفــر مرجعيــة علميــة حــول قضيــة تنميــة القيــم الرتبويــة، وســبل العنايــة هبــا ممــا حيافــظ علــى 
هويــة اجملتمــع وقيمــه، ودرء األخطــار عنــه.

2- قــد يســهم هــذا البحــث إبمــداد املســؤولن مبــا جيــب أن يكــون عليــه دور معلمــي املرحلــة املتوســطة يف 
تنميــة القيــم الرتبويــة.

3- قــد يعطــي صــورة حقيقيــة لواقــع املعوقــات والتحــدايت، الــي تواجــه معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة  
الرتبويــة.  القيــم 

4- قد تستفيد منه اجلهات املسؤولة يف إعداد برامج لتنمية القيم الرتبوية داخل مدارس التعليم العام. 

مصطلحات البحث 
1- اإلســهامات: وهــي مــا يقــوم بــه املعلــم مــن عمــل للمحافظــة علــى اخلصوصيــة الثقافيــة لأمــة حــىت ال تضيــع 

معاملها ) الشهري، 1430هـ، 21(.

ويقصــد الباحــث مــن اإلســهامات هــي تلــك املشــاركات الــي يشــرتك هبــا معلــم املرحلــة املتوســطة مــع غــره مــن 
املؤسســات األخــرى يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه. 

2- معلــم املرحلــة املتوســطة: وهــو ذلــك املعلــم املعــن مــن قبــل وزارة التعليــم ليعمــل يف املرحلــة املتوســطة، 
واحلاصــل علــى مؤهــل يف ختصــص، يؤهلــه للتدريــس هلــذه املرحلــة؛ حيــث تعــد املرحلــة املتوســطة هــي مرحلــة 

مــن مراحــل التعليــم العــام الثالثــة )ابتدائــي، متوســط، اثنــوي(. 

وهبــذا التحديــد خيــرج مــن اهتمــام البحــث مجيــع أنــواع التعليــم األخــرى مــن حتفيــظ القــرآن، والتعليــم املهــي، 
وكذلــك املرحلــة االبتدائيــة، واملرحلــة الثانويــة.   

3- القيــم الرتبويــة: القيــم الرتبويــة هــي معايــر متداخلــة ومتــآزرة، تضبــط ســلوك الفــرد وتوجهــه حنــو جمتمعــه 
وبيئتــه، يف شــىت مواقــف احليــاة. )زايدة وآخــرون, 2006م(. وهــو مــا أيخــذ بــه الباحــث يف حبثــه.

بــدوره الرتبــوي املنــوط هبــا.  الــي تواجــه املعلــم عنــد القيــام  4- املعوقــات: هــي الصعــوابت واملشــكالت، 
)2007  , )منصــور 
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منهج البحث 
قــام الباحــث ابســتخدام املنهــج  الوصفــي؛ ملناســبته هلــدف الدراســة احلاليــة؛ ألنــه ميــد بدالئــل علميــة 
قيمــة، ويســهم يف معاجلــة الظاهــرة حمــل الدراســة، وحتليلهــا وتفســرها، والتعــرف علــى نتائجهــا هبــدف تقــدمي 

رؤيــة واقعيــة ملعاجلتهــا.

اإلطار النظري للبحث
يشتمل اإلطار النظري على:  

أواًل: مفهوم القيم الرتبوية، وخصائص طالب املرحلة املتوسطة.

اثنياً: أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه، والصفات الواجب توفرها فيه. 

اثلثاً: إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه. 

رابعاً: املعوقات الي تواجه املعلم يف تنمية القيم الرتبوية.

خامساً: مقرتحات لعالج املعوقات الي تعوق املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى طالبه.

أوال : القيم الرتبوية وخصائص طالب املرحلة املتوسطة :

1- القيم الرتبوية:

ذكر علماء الرتبية عدداً من التعريفات للقيم الرتبوية يذكر الباحث منها:

الــي تعمــل علــى صياغــة الشــخصية  الفرديــة واجلماعيــة،  القيــم الرتبويــة: وهــي جمموعــة مــن الضوابــط  أ- 
اإلنســانية يف مجيــع جوانبهــا اجلســمية والعقليــة واالعتقاديــة والروحيــة والنفســية واخللقيــة وفــق مبــادئ وقيــم 
معينــة، الــي يتحــدد علــى أساســها الســلوك يف اجملتمــع، فتمثــل القيــم الرتبويــة ابلنســبة للفــرد موجهــات داخليــة، 

ومعايــر ذاتيــة حيكــم علــى أساســها، ومييــز هبــا بــن اخلــر والشــر، احلــق والباطــل. )دويــالن، 1431هـــ(. 

ب- القيــم الرتبويــة: وهــي معايــر متداخلــة ومتــآزرة، تضبــط ســلوك الفــرد، وتوجهــه حنــو جمتمعــه وبيئتــه، يف 
شــىت مواقــف احليــاة، وخيتلــف موقــف الفــرد مــن هــذه املعايــر ابختــالف املنظومــة الفكريــة، الــي تنطلــق منهــا. 

)زايدة وآخــرون، 2006م( .

ج- القيــم الرتبويــة: وهــي القوانــن والقواعــد واألحــكام، الــي تصــدر عــن الفــرد، وتتنــاول عالقتــه مــع اآلخريــن 
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واجملتمــع، والــي وتتنــاول مجيــع جوانــب احليــاة املتعــددة الروحيــة، واخللقيــة، والفكريــة، واالجتماعية، والسياســية، 
واالقتصادية )مقيبل، 1421هـ(.

وممــا ســبق يــرى الباحــث أن القيــم الرتبيــة هــي جمموعــة مــن الضوابــط الفرديــة واجلماعيــة، الــي تضبــط 
ســلوك الفــرد واجلماعــة، فهــي ضوابــط ذاتيــة، حتكــم الســلوك يف املواقــف احلياتيــة املختلفــة، والــي تتنــاول احليــاة 

الروحيــة واخللقيــة والفكريــة واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة.  

2- خصائص طالب املرحلة املتوسطة يف التعليم:

أ- مفهوم املرحلة املتوسطة:

إن املطلــع يف سياســة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية جيدهــا قــد حــددت املرحلــة الثانيــة مــن مراحــل 
التعليــم العــام الثــالث أبهنــا “مرحلــة ثقافيــة عامــة، غايتهــا تربيــة الناشــئ تربيــة إســالمية شــاملة لعقيدتــه وعقلــه 
وجســمه وخلقــه، يراعــي فيهــا منــو وخصائــص الطــور الــذي ميــر بــه، وهــي تشــارك غرهــا يف حتقيــق األهــداف 

العامــة مــن التعليــم“ )  وزارة املعــارف، 1416، 17(.

وهــي تلــك املرحلــة الثانيــة مــن الســلم التعليمــي ابململكــة العربيــة الســعودية، الــي تلــي املرحلــة االبتدائيــة، 
وتعــد املرحلــة املتوســطة مــن مراحــل التعليــم العــام، فهــي متاحــة للطالــب بعــد حصولــه علــى شــهادة املرحلــة 

االبتدائيــة، وهــي تتكــون مــن ثالثــة صفــوف، هــي: األول، والثــاين، والثالــث املتوســط.

ومــن أهــداف التعليــم يف املرحلــة املتوســطة كمــا ذكــرت يف وثيقــة سياســية التعليــم: وزارة الرتبيــة والتعليــم 
)1416هـ(. 

1- متكــن العقيــدة اإلســالمية يف نفــس الطالــب، وجعلهــا ضابطــة لســلوكه وتصرفاتــه، وتنميــة حمبــة هللا، 
وتقــواه، وخشــيته يف قلبــه. 

2- تزويــد الطالــب ابخلــرات واملعــارف املالئمــة لســنه؛ حــىت يلــم ابألصــول العامــة واملبــادئ األساســية للثقافــة 
والعلوم. 

3- تربية الطالب على احلياة االجتماعية اإلسالمية، الي يسودها اإلخاء، والتعاون، وحتمل املسؤولية.

4- تعويــد الطالــب االنتفــاع بوقتــه يف القــراءة املفيــدة، واســتثمار فراغــه يف األعمــال النافعــة، وتصريــف نشــاطه 
مبــا جيعــل شــخصيته اإلســالمية مزدهــرة قويــة. 
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اهلدامــة،  املضللــة، واملذاهــب  اإلشــاعات  يواجــه  ليعــرف -بقــدر ســنه- كيــف  الطالــب  تقويــة وعــي   -5
الدخيلــة.  واملبــادئ 

6- إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة. 

   واملتأمــل فيمــا ذكــر مــن أهــداف للمرحلــة املتوســطة جيــد أن املرحلــة املتوســطة هلــا إســهامات كبــرة يف تنميــة 
القيــم لطالهبــا، فاملعلــم وهــو أحــد قطــي عمليــة التعلــم يف املرحلــة املتوســطة، وهــو املنــوط بــه تنميــة القيــم 

الرتبويــة لطالبــه. 

اثنياً: خصائص طالب املرحلة املتوسطة:
من أهم خصائص طالب املرحلة املتوسطة ما أييت:

1- خصائص النمو اجلسمي:

النمــو اجلســمي هــو التغــرات الــي تظهــر علــى الطالــب يف هــذه املرحلــة كالطــول والعــرض والــوزن، فهــو 
يواجــه عمليــة حتــول كامــل يف وزنــه وحجمــه وشــكله، واألجهــزة الداخليــة واخلارجيــة للطالــب، ويعــد هــذا 

التحــول اجلســدي ميــزة ملرحلــة املراهقــة )النغيمشــي، 1414، 11(.

ويتصــف النمــو اجلســمي يف هــذه املرحلــة ابلــزايدة الســريعة املفاجئــة مبعــدل ســريع النمــو )أبــو عــالم، 
1414، 154( مــع مالحظــة التبايــن يف النمــو بــن الطــالب. 

ممــا ســبق يتضــح أمهيــة املعلــم يف معرفــة النمــو اجلســمي، وخصائصــه لطــالب هــذه املرحلــة، ومــا يرتتــب 
عليــه مــن توجيهــات للطــالب. 

2- خصائص النمو العقلي:

تــزداد القــدرات العقليــة يف النمــو يف هــذه املرحلــة وخباصــة القــدرات اللفظيــة، والســرعة اإلدراكيــة، وتتســع 
املدارك وتنمو املعارف ) زهران، 1986، 376ـ 377(.

ويذكــر “الزغــي“ أن املراهــق يف هــذه املرحلــة يصــل إىل )95( ٪ مــن ذكائــه تقريبًــا؛ حيــث تنمــو يف 
هــذه الفــرتة قــدرة املراهــق علــى التعليــل، والتحليــل، وإدراك العالقــات بــن األشــياء )الزغــي ، 2001، 346(.

ومــن خصائــص النمــو العقلــي يف هــذه املرحلــة منــو التذكــر، وزايدة القــدرة علــى التخيــل اجملــرد واملبــي 
علــى األلفــاظ، وتــزداد القــدرة علــى التفكــر واالســتدالل واالســتنتاج واحلكــم علــى األشــياء، وحــل املشــكالت 

) زهــران، 1986، 347(
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وممــا ســبق يتضــح أن خصائــص النمــو العقلــي تتميــز بــزايدة التفكــر، والتذكــر، والتخيــل واإلدراك ممــا 
يؤكــد علــى أمهيــة املعلــم يف توجيــه الطالــب، واالهتمــام بتنميــة القيــم الرتبويــة لديــه. 

3- خصائص النمو االنفعايل: 

مــن خصائــص النمــو االنفعــايل للطالــب االرتبــاك، وميثــل عجــز املراهــق عــن مواجهــة موقــف معقــد، 
ال يتمكــن مــن التصــرف حيالــه، وحساســيته الشــديدة لنقــد الكبــار، وتطــور مثــرات اخلــوف واســتجاابته 

)عقــل، 1996، 347( .

ويف هــذه املرحلــة املتوســطة الــي تتميــز بتكويــن بعــض العواطــف الشــخصية حنــو الــذات؛ حيــث يفخــر 
الطالــب بنفســه، ويعتــد برأيــه، ويشــعر أبنــه مل يعــد طفــال، وأنَّ لــه احلــق يف إبــداء رأيــه حنــو املوضوعــات املختلفــة 

كمــا يرغــب يف االســتقاللية وحتمــل املســؤولية ) الزغــي، 2001، 364(.

ممــا يؤكــد علــى أمهيــة وعــي املعلــم هبــذا النمــو، وضــرورة توجيــه طالبــه ابلــرؤى الصحيحــة املناســبة يف 
هــذه املرحلــة. 

4- خصائص النمو االجتماعي:

املقصــود ابلنمــو االجتماعــي هنــا التطــور الــذي يطــرأ علــى عالقــات الطالــب االجتماعيــة مــع مــن يتعامــل 
معهــم ممــن حولــه مــن األقــران يف مدرســته واجملتمــع بشــكل عــام؛ حيــث تــزداد يف هــذه املرحلــة العالقــات 
االجتماعيــة، ويتوحــد املراهــق بقــوة مــع أقرانــه، ويكــون أتثرهــم عليــه كبــرًا فيمــا يتعلــق ابجلانــب القيمــي 

)الزغــي، 2001، 373(.

واملتتبــع لســلوك الطــالب يف هــذه الســن جيــد أهنــم يتســمون ابلتمــرد علــى الراشــدين، وحماولــة التحــرر مــن 
ســلطة األســرة، وقــد يســرف يف هــذا التحــرر، فيحــاول التحــرر مــن الســلطة بشــكل عــام، وأحيــااًن ينحــو حنــو 

الســخرية ابآلخريــن، مبعــى التمــرد بــكل صــوره يف املواقــف احلياتيــة.

ويــرز هنــا دور املعلــم يف ضــرورة هتذيــب خلــق الطالــب، وحماولــة إكســابه القيــم، واحــرتام اآلخريــن، 
وعــدم التمــرد علــى األســرة وغرهــا. 
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اثلثاً: أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية والصفات الواجب توفرها فيه: 

1- أمهية دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية: 

يتضح دور املعلم يف تنمية القيم الرتبوية لدى الناشئة وذلك من خالل النقاط اآلتية:

 أ- األنظمة التعليمية والقيم.

 ب- دور املدرسة  يف بناء القيم.

 ج- دور املعلم يف تنمية القيم.

األنظمة التعليمية والقيم الرتبوية: أ - 

إذا كان الطفــل منــذ مراحــل منــوه األوىل يبــي قدراتــه ومهاراتــه وخراتــه وتصوراتــه عــن طريــق التعلــم مــن 
احمليطــن بــه البيــت كمدرســة أوىل، مــن التعليــم النظامــي كمدرســة اثنيــة؛ فــإن املدخــل الطبيعــي لتشــكيل شــبكة 
املفهومــات يف ذهنــه هــي تلــك القيــم الــي توجــه ســلوكياته ووجدانــه، أو مــا يُقــدم لــه مــن أمنــاط التعلــم، الــي 
مــن بينهــا القيــم الرتبويــة، ومــا يشــرتك فيــه مــن أنشــطة تعليميــة، تشــكل يف هنايــة املطــاف املنهــج التعليمــي، 

الــذي ترمســه خــرات الكبــار للصغــار.

ومــن هنــا تكمــن خطــورة نظــام التعليــم يف أي بلــد مــن البلــدان، ودوره يف الرتبيــة علــى القيــم؛ بــدءاً 
ابلفلســفة، الــي ينطلــق منهــا هــذا النظــام، وانتهــاء آبليــات التنفيــذ.

إن اجملتمعــات الــي تتحمــل فيهــا نُظــم الرتبيــة ومؤسســات التوجيــه مســؤولياهتا إزاء تنميــة القيــم ســوف 
تُواكــب جمــرى احلضــارة املســتقبلية، وســوف ُتســهم يف حتســن كيــان اإلنســان، ونقلــه مــن التخلــف إىل الرُقــي، 
أمــا اجملتمعــات الــي تــرتك لالضطــراب القائــم يف ميــدان القيــم ليســخرها دون أن تســخره، وليتحكــم ابجتاهاهتــا 
دون أن تتحكــم بــه )الكيــالين، 1998م(، فإهنــا تســهم يف تدمــر قيــم هــذا اجملتمــع وكيانــه، وتعمــل علــى ختلفــه. 

ا لقيام الرتبية بوظيفتن، مها:  ولذلك أصبحت احلاجة ماسة جدًّ

1- فــرز القيــم الــي احنــدرت مــن املاضــي، وتصنيفهــا لتنميــة القيــم اإلجيابيــة، وتطويرهــا، وإشــاعتها، مث اجتثــاث 
القيــم الســلبية وجتفيفهــا. 

2- التصــدي للقيــم الســلبية الوافــدة مــن اخلــارج، والــي ال تتفــق مــع قيمنــا اإلســالمية الصــادرة مــن مصــادر 
التشــريع، وعــدم تــرك البــاب مفتوحــاً للقيــم الوافــدة مــن اخلــارج لتشــيع وترســخ كمــا هــي مــن غــر قيــام الرتبيــة 
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بدراســتها، وحتليلهــا، وتصنيفهــا ) الكيــالين، 1998م(. 

ممــا ســبق يتضــح ارتبــاط القيــم بعمليــة الرتبيــة، فالبيــت واملدرســة مســئوالن عــن تنميــة القيــم لــدى الناشــئة؛ 
حيــث تقــوم األســرة بتنميــة القيــم لــدى أبنائهــا مث تعمــل املدرســة عــل صقــل تلــك القيــم لــدى املتعلمــن، ومــن 
مث تقــوم الرتبيــة بعمليــة الفــرز لتلــك القيــم املوجــودة ابلــرتاث، والتصــدي للســلي منهــا وخباصــة القيــم الوافدة،ممــا 

يؤكــد علــى دور املعلــم يف تنميــة القيــم.

ب - دور املدرسة يف بناء القيم:

تعتر املدرســة أوىل املؤسســات الرتبوية الي حتتضن الطفل وهتيِّـئُـــه عن طريق خرات اجتماعية عديدة، 
وتوفــر لــه فرصــاً لتنميــة قيــٍم خلقيــة تتماشــى ورغبــه اجملتمــع.

 واجملتمــع الــذي أوجــد املدرســة لتحقيــق أهدافــه وأغراضــه يــرى أن هلــا دوراً مهمــاً يف بنــاء قيــم اجملتمــع، 
والعمــل علــى نشــرها بــن أبنائــه؛ إذ يؤكــد ابنكــس (Banks( ذلــك بقولــه: مــن املتوقــع أن تقــوم املدرســة 
ببــث نظــام القيــم املهيمــن يف اجملتمــع، كمــا يتوقــع مــن املدرســة أن تكــون أداة يف اإلصــالح االجتماعــي، وبنــاء 

اجملتمــع اجلديــد )العجيلــي، 1985م(.

ويشــر القاســم )1428هـــ( إىل أنَّ املدرســة جمتمــع مصغــر ومصنــع إلعــداد األجيــال وتعليمهــم، فإهنــا 
أفضــل البيئــات لتعليــم الطــالب املهــارات والقيــم والســلوكيات بدعــم  األســرة واجملتمــع ومشــاركتهما، وهــذا 
حيتــم الرجــوع إىل إحيــاء األدوار املدرســية لتهذيــب أخــالق الناشــئة، وترويــض ســلوكهم، وصقــل مواهبهــم، 
وحتقيــق الرتبيــة مبفهومهــا الواضــح والدقيــق لتحقيــق آمــال اجملتمــع وتطلعاتــه، الــي يعقدهــا علــى الــدور القيــادي 

والــرايدي للمدرســة، وهــذا يتطلــب تضافــر اجلهــود مــن مجيــع اجلهــات واملؤسســات االجتماعيــة.

وتقــدِّر املدرســة مســؤوليتها يف تعليــم القيــم مــن خــالل دورهــا يف إجيــاد املنــاخ املناســب، وحتويــل املنهــج 
مــن حيــزه النظــري اىل اجلانــب العملــي، واملناقشــة املنظمــة للقضــااي األخالقيــة واالجتماعيــة، فمعلــم املدرســة 
هــو الــذي يســتخدم اإللقــاء تكــون أحكامــه القيميــة مرتبطــة ابحلفــظ واالســتظهار، يف حــن أن املعلــم الــذي 
يســتخدم طريقــة االكتشــاف يف التعليــم تكــون أحكامــه مســتمدة مــن األدلــة والبيــاانت والقيــاس لقــدرات 
الطالــب علــى مجــع املعلومــات، وتصنيفهــا، واســتخدام املصــادر ممــا يعــي أن القيــم تســتخدم كمبــادئ للتوجيــه 

)عثمــان، 1989 م(.

ممــا ســبق يتضــح االرتبــاط الوثيــق بــن املدرســة واملعلــم ؛ فهمــا يشــكالن عامــاًل أساســياً يف تنميــة القيــم 
وبنائهــا. 



إسهامات معلم المرحلة المتوسطة في تنمية القيم لطالبه والمعوقات التي تواجهه ...    د . محمد عمر المدخلي

167

وقد ذكر )أبو العينن وآخرون، 2003 م( مراحل تكوين القيم عملياً داخل املدرسة فيما أييت:

1- جــذب انتبــاه املتعلــم حنــو القيــم: أي إيقــاظ اإلحســاس ابلقيمــة، الــي ختتــار كهــدف تربــوي، فيجــب 
ــة اإلمــكاانت يف ســبيل عــرض القيمــه بقصــد االســتحواذ علــى انتبــاه املتعلــم، وإاثرة الرغبــة يف  اســتخدام كافـ

التلقــي لتتــم عمليــه تركيــز االنتبــاه واملراقبــة، ولتــأيت االســتجابة بعــد ذلــك. 

2- تقبــل القيــم: أي تســتمر االســتجابة بدرجــة تكفــي جلعــل اآلخريــن مييــزون القيمــة يف الشــخص، ويكــون 
ســلوكه اثبتــاً وملتزمــاً بدرجــة كبــرة، جتعلــه راغبــاً يف أن يتــم التعــرف عليــه هبــذا الشــكل.

3- تفضيــل القيمــة: وهــي أن الفــرد يصبــح ملتزمــاً ابلقيمــة لدرجــة جتعلــه يــؤدي ســلوكه وفقــاً هلــا، وهنــا تظهــر 
عــدة اســتجاابت معينــة، تعــر عــن هــذا التفضيــل.

4- االلتــزام ابلقيمــة: أي يصــل الفــرد إىل درجــة عاليــة مــن اليقــن، فيصــل إىل اإلقتنــاع والتأكــد، الــذي ال 
جمــال للشــك فيــه، ومــن مث إىل التقبــل الوجــداين الكامــل.

5- التميــز: أي يصبــح الفــرد متميــزاً؛ حيــث يصــل إىل التصــرف الســلوكي الــذايت الثابــت طبقــاً للقيــم، الــي 
متثلهــا، والــي أصبحــت تســيطر علــى تصرفاتــه وتراقبــه.    

وهكــذا يصــل املتعلــم إىل متثــل القيــم ودجمهــا يف ذاتــه؛ حبيــث تصبــح مــن املالمــح املميــزة لــه، وحيــدث 
لــه تقبــل املواقــف واالجتاهــات والقوانــن، الــي تشــكل جــزءاً منــه ذلــك يف تكويــن أحــكام القيــم، أو يف حتديــد 

ســلوكه.

ويــرى )أبــو العينــن، 1427هـــ( أن هنــاك شــروطاً معينــة لتقــوم املدرســة بتنميــة القيــم، منهــا: توفــر 
اخلــرات املتنوعــة لتنميــة هــذه القيــم لــدى الطــالب، وإاتحــة الفــرص أمامهــم للتعــرف عليهــا، واالنفعــال هبــا، 
والوعــي هبــا، واالهتمــام بتوفــر مواقــف عمليــة ملمارســة هــذه القيــم، واالهتمــام ابجتاهــات الطــالب ومشــاعرهم، 

واســتخدام الشــحنة االنفعاليــة، والتفكــر معــاً يف تنميــه القيــم.

ممــا ســبق يتضــح أمهيــة املدرســة يف تنميــه القيــم، وبذلــك ينبغــي أن تكــون املدرســة بيئــة تربويــة مناســبة، 
تعمــل علــى تنميــه هــذه القيــم لــدى الطــالب، وأن تتجــه بكافــة مكوانهتــا مــن معلــم وإدارة ومنهــج وأنشــطة 

حنــو هتيئــة الفــرص املالئمــة وجتهيزهــا.

ج- أمهية دور املعلم يف تنمية القيم:

يكتســب املعلــم يف الرتبيــة املعاصــرة مكانــًة كبــرة، وقيمــًة عاليــة. فمهمــا تطــورت التكنولوجيــا احلديثــة 
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للرتبيــة، وتقدمــت وســائل قــد تنقــل مشــاهد حيــة مباشــرة ومؤثــرة، مــع مــا يصحبهــا مــن عوامــل اجلــذب 
والتشــويق، فاملرونــة يف ســر الــدروس، وتبســيط املعلومــات، وهتيئــة فــرص النقــاش، ومراعــاة املســتوايت 
يتطلبــه  مــا  وفــق  الوســائل  يف  واالبتــكار  واإلبــداع  احملتــوى،  وتكييــف  الطــرق،  يف  والتوزيــع  املختلفــة، 
املوقــف التعليمــي، وحنــو ذلــك مــن أمــور، ال تتيســر يف كل زمــان ومــكان إال يف دروس يديرهــا املعلــم 

ذاتــه ) علــي، 1418هـــ(.  

واملعلــم هــو األداة الفاعلــة يف نشــر القيــم الرتبويــة وتنميتهــا، ولــه الــدور الرئيــس والفاعــل يف جممــل العمليــة 
التعليميــة مــن حيــث تطويــر طالبــه، وحتقيــق األهــداف واخلطــط املســتقبلية ورمسهــا، الكفيلــة لغــرس هــذه القيــم 
واملفاهيــم بشــىت الطــرق والوســائل، وحتقيــق ومــا يتطلبــه اجملتمــع مــن غــاايت، هلــا أمهيتهــا يف إجنــاح التحــوالت 

الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة املنشــودة.

واملعلــم ســلوك قائــم ومؤثــر يف تالميــذه حــن ميشــي وحــن يتكلــم، وحــن جيلــس وحــن يغضــب، لذلــك 
جيــب أن يكــون أمنوذجــاً طيبــاً للســلوك؛ ألنــه قــدوة ملــن حولــه، وهــو مســؤول عــن تنشــئتهم تنشــئة اجتماعيــة 
ســليمة، ويغــرس فيهــم القيــم النبيلــة كالصــدق واألمانــة واحلفــاظ علــى املــال العــام وحــب الوطــن، فهــو املســؤول 

مســؤولية كبــرة يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى املتعلمــن.

وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح أن إجيابيــة املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه متثــل أمهيــة قصــوى، 
أمــا قصــور املعلــم يف الوفــاء مبســؤوليته حنــو تنميــة القيــم فتعــد ضــررًا علــى الفــرد واجملتمــع.

2- الصفات الواجب توفرها يف املعلم لتنمية القيم الرتبوية لدى طالبه:

الصفــات الواجــب توفرهــا يف املعلــم كثــرة ومتنوعــة ومرتابطــة، ولعــل ذلــك يرجــع لشــموهلا لــكل أقــوال 
املعلــم، وأفعالــه، وعالقتــه مــع كل َمــْن حولــه.

وعلــى ذلــك فإنــه ميكــن القــول إنــه جيــب أن يكــون املعلــم قــدوة صاحلــة، وأســوة حســنة يقتــدي هبــا 
املتعلمــون، فاملعلــم ابلنســبة للمتعلمــن مبقــام الوالــد مــن أبنائــه، لــذا وجــب عليــه أن يتحلــى بفضائــل األخــالق. 

) وزان، 1413هـــ(.

ومن أبرز الصفات العامة للمعلم ليقوم بعملية تنمية القيم ما أييت: 

أ-  التمكن من املادة العلمية والقدرة على حتقيق أهدافها: 

إن متكــن املعلــم مــن مادتــه العلميــة ال يعــي متكنــه مبوضوعــات الكتــاب املدرســي وحمتوايتــه فحســب، 
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فاملعلــم ال ينبغــي أن يكتفــي بعلــم مــا حــدد لــه مســبقاً ضمــن دفــي الكتــاب املقــرر وإمنــا يكــون علــى اطــالع 
دائــم ابلعلــوم الــي ترتبــط مبادتــه العلميــة )اخلواجــا، 1414هـــ(.  

ومــن متطلبــات متكــن املعلــم يف مادتــه العلميــة أن يتقــن أســاليب البحــث املتبعــة يف هــذا اجملــال، فاملعرفــة 
وحدهــا مل تعــد كافيــة إلنســان العصــر احلاضــر، بــل البــد مــن أن يقــرتن هبــا معرفــة أســاليب البحــث العلمــي 

وإجادهتــا، وكيفيــة جتديــد تلــك املعرفــة ابســتمرار )وزارة املعــارف, 1418هـــ(. 

فإجــادة املعلــم الســتخدام تلــك األســاليب جيعلــه علــى إطــالع مســتمر ابلتطــورات املتالحقــة الــي حتــدث 
يف جمــال ختصصــه األكادميــي، وأبســاليب التدريــس املتجــددة، مــن يــوم آلخــر، وهلــذا تــرز أمهيتــه يف تطويــر 
قدراتــه ذاتيــاً مــن انحيــة، ويف تربيــة طالبــه، واالرتقــاء هبــم إىل مســتوايت التميــز، واإلبــداع األخالقــي املنشــود، 

مــن انحيــة أخــرى )عــدس، 1418هـــ(.

وألن املقــرر املدرســي احملــدد لفــرتة زمنيــة معينــة قــد ال حيتــوي إجــاابت شــافية هلــذه التســاؤالت، فــإذا 
مل يكــن املعلــم ميتلــك الــردود الكافيــة، فــإن ذلــك قــد يعرضــه للحــرج، ولــه أثــره الســلي الواضــح يف الرتبيــة 

األخالقيــة )اخلواجــا، 1414هـــ(.

ب- الثقافة العامة وسعة االطالع: 

إن مــن الشــروط املهمــة الواجــب توفرهــا يف املعلــم لكــي يــؤدي رســالته الرتبويــة بنجــاح أن يكــون علــى 
فهــم ودرايــة ابلثقافــة العامــة للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وملمــاً  بــكل مــا لــه ارتبــاط ابلقيــم، ســواء منهــا 
الدينيــة، أو اخللقيــة، أو املاديــة، وكل مــا يرثــه اإلنســان مــن تــراث فكــري، مرتبــط بــدروب احليــاة املختلفــة، مــن 

ــادات وتقاليــد، وأعــراف اجتماعيــة، وقيــم روحيــة ) املرصفــي، 1409هـــ(.  عـ

ومــن مث فــإن املعلــم إذا مل يكــن مــزوداً بثقافــة جيــدة، وواســع االطــالع، فلــن يســتطيع أن يقــوم بــدوره 
الرتبــوي إذا وقــف عنــد جمــال ختصصــه واملعلومــات الــواردة يف الكتــاب املدرســي ) مرســي، 1413هـــ(. 

ج- إجادة فن التعامل مع تنمية القيم: 

ــا مبــا يــدور يف اجملتمــع بصفــة  ال يســتطيع املعلــم القيــام بــدوره يف تنميــة القيــم الرتبويــة، مــا مل يكــن ملمًّ
عامــة مــن مشــكالت أخالقيــة، ومــا تنتشــر فيــه مــن ممارســات ســلوكية.  

فــكل ســلوك صــادر مــن طالــب أو جمموعــة مــن الطــالب حيتــاج مــن املعلــم إىل تعامــل معــن يناســبه، مــن 
أجــل تعزيــز قيمــه الرتبويــة و تقوميهــا، فبعــض القيــم  احلســنة، تتعــزز مبجــرد ثنــاء املعلــم علــى الطــالب القائمــن 
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وامللتزمــن هبــا، بينمــا بعضهــا حيتــاج إىل تدريــب مســتمر، أو حوافــز مشــجعة عاليــة حــىت يلتــزم الطــالب هبــا. 
وكذلــك بعــض القيــم  الســيئة، قــد يكفــي فيهــا جمــرد التنبيــه علــى اخلطــأ برفــق وحكمــة ) رســالن،1420هـ(. 

دـ- إتقان مهارات طرق التدريس الفعالة واملؤثرة يف الرتبية:

مــن  النظريــة ومــا حيتاجــه  املعرفــة  أثــر كبــر علــى  لــه  التدريســية  للمهــارات والطــرق  املعلــم  إتقــان  إنَّ 
وســائل لتحقيقهــا، وال يكفــي إتقــان تلــك املهــارات والطــرق التدريســية، بــل البــد مــن التدريــب املســتمر علــى 

اســتخدامها مبــا يتناســب مــع املوقــف التعليمــي.

البنــاء يف  وجنــاح املعلــم يف إتقــان عــال ملهــارات التدريــس وطرقهــا الرتبويــة املتنوعــة، وضمــان أتثــره 
تنميــة القيــم لــدى الطــالب، يتطلــب توفــر كفــاايت علميــة ومهاريــة متعــددة، وحســن اختيــار ألنســبها حتقيقــاً 

لأهــداف املرجــوة مــن املواقــف الرتبويــة الكثــرة واملتنوعــة )العمــرو, 1422هـــ(. 

هـ- القدوة احلسنة وتربية الطالب عليها: 

القــدوة هــي: منــوذج ســلوكي، ميتــزج فيــه الفكــر والعمــل والقــول واألداء، أو هــي شــخصية منوذجيــة 
حتتــذى، ال يتطــرق إليهــا االنفصــال بــن مــا تقولــه ومــا ترغــب فيــه وتفعلــه. 

وتتأكــد أمهيــة اتصــاف املعلــم ابلقــدوة؛ نظــراً ملــا يتميــز بــه الطــالب مــن قابليــة للتأثــر بقادهتــم ومربيهــم، 
وتقليدهــم يف خمتلــف املواقــف الرتبويــة والتعليميــة داخــل الفصــل وخارجــه )مهــام، 1404هـــ(. 

وذلــك حيتــم علــى املعلــم أن يتمثــل مــا يــود غرســه مــن مبــادئ وقيــم يف نفــوس الطــالب بنــاء علــى ســلوكه 
العملــي، مثــل قيــام املعلــم حبــث الطــالب علــى النظافــة، مث رؤيتهــم لــه يف نظافــة ملبســه، واختيــار ألفاظــه 

احلســنة، فتوثــر فيهــم تلــك التجربــة لتكــون قــدوة عمليــة أكثــر مــن أتثــر النصيحــة اجملــردة. 

رابعاً: إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه:

تعتــر مهنــة التدريــس مــن أجــلِّ املهــن وأشــرفها، ملــا هلــا مــن أثــر كبــر وأمهيــة يف بنــاء اإلنســان وأتهيلــه 
حلمــل األمانــة، وذلــك مــن خــالل بنــاء الشــخصية اإلنســانية، الــي حتمــل القيــم، الــي حيــث عليهــا ديننــا احلنيــف 

) قشــالن، 1430هـــ، 74(.

ومعلــم املرحلــة املتوســطة يف التعليــم الســعودي يقــع علــى عاتقــه العــبء األكــر يف حتقيــق األهــداف 
الرتبويــة يف هــذه املرحلــة؛ حيــث يقــوم إبســهامات عديــدة لتنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه، فهــو حلقــة 

الوصــل بــن النظــام الرتبــوي والطــالب.
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ويريــد الباحــث إبــراز إســهامات معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم الرتبويــة لــدى طالبــه عــن طريــق 
تشــريبها يف جوانــب شــخصية املتعلــم مــن خــالل اجلوانــب اآلتيــة:

1- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية.

2- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية.

3- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم األخالقية.

4- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االجتماعية.

5- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االنفعالية. 

6- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم اإلبداعية. 

1- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية  لدى طالبه:

تعــد القيــم العقديــة مــن أهــم القيــم الــي حــرص التعليــم يف البــالد اإلســالمية علــى حتقيقهــا وخباصــة  
التعليــم الســعودي علــى إكســاهبا طــالب التعليــم مبراحلــه الثــالث، وخباصــة املرحلــة املتوســطة، فهــي مهمــة يف 

بنــاء شــخصية الطالــب؛ لتكــون موجًهــا لســلوكه. 

ــا، وأنــه ســيموت ويبعــث وحياســب، فالديــن فطــري  ولقــد خلــق هللا اإلنســان وفطــره علــى أن لــه خالًق
لــدى اإلنســان مبعــى اســتعداد الطبيعــة اإلنســانية وقابليتهــا للبحــث عــن اخلالــق والوجــود والكــون واحليــاة. 

ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقدية اإلميانية إبسهامات عديدة منها: 

أ- تزويــد الطــالب مبجموعــة مــن املعــارف واألفــكار واملبــادئ الصحيحــة عــن العقيــدة اإلســالمية حــىت يتحقــق 
يف الطالب اإلميان الراســخ والصحيح يف نفســه. 

ب- استشــهاد املعلــم ببعــض األدلــة مــن القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة يف دعــم عقيــدة الطالــب، فقــد أورد 
القــرآن الكــرمي عــدًدا مــن األدلــة والراهــن عــن صحــة العقيــدة اإلســالمية، فاســتخدام املعلــم هلــا عنــد حديثــه إىل 

طالبــه خــر وســيلة لتنميــة القيــم العقديــة اإلميانيــة، بــل جتعلــه متســلًحا بتلــك األدلــة الــي يســتخدمها. 

ج- تركيــز املعلــم علــى اجلوانــب اإلجيابيــة، الــي أظهرهتــا الشــريعة اإلســالمية، والــي تؤثــر يف ســلوك الطالــب 
حبيــث تكــون موجهــة لــه يف تصرفاتــه يف املواقــف احلياتيــة. 
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د- متثــل املعلــم ملواقــف تربويــة مــن الكتــاب والســنة لقيــم عقديــة إميانيــة  لتكــون مؤثــرًا فاعــاًل ومثمــًرا يف تنميــة 
القيــم لــدى الطالــب. 

2- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية:

ينظــر اإلســالم إىل العقــل أبنــه نشــاط ووظيفــة فكريــة، يســتخدمه اإلنســان للوصــول إىل احلقيقــة واإلميــان 
ابهلل، فالعقــل هــو منــاط التكليــف، وحمــور املســؤولية ) العقــل، 1427هـــ، 115(. 

ولقــد ذكــر القــرآن الكــرمي العقــل مــن حيــث الوظيفــة ليقــوم ابلتفكــر والتذكــر والتأمــل والتدبــر )اخلطيــب، 
1425هـ، 28،29(.

والعقــل مــن أهــم مكــوانت شــخصية الطالــب يف املرحلــة املتوســطة، وممــا يــدل علــى أمهيــة العقــل مــا جــاء 
ذكــره يف القــرآن الكــرمي أبن أحــكام الشــريعة تقــوم علــى محايتهــا واحملافظــة عليهــا هــي مخــس ضــرورايت، هــي: 
حفــظ الديــن، والنفــس، واملــال، والعــرض، والعقــل، فقــد جعــل العقــل فيهــا  أداة الفهــم والتمييــز والتفكــر 
اۖ  ــۡي ٔٗ ــهِۦ َش ِ ــواْ ب لَّ تُۡشُِك

َ
ــۡمۖ أ ــۡم َعلَۡيُك َم َربُُّك ــرَّ ــا َح ــُل َم تۡ

َ
ــۡواْ أ َ ــۡل َتَعال واملعرفــة، قــال تعــاىل: )قُ

ــواْ  ــۡمۖ َوَل َتۡقَرُب ــۡم ِإَويَّاُه ــُن نَۡرزُقُُك ۡ ــٖق نَّ ٰ ــۡن إِۡمَل ۡوَلَٰدُكــم ّمِ
َ
ــٓواْ أ ــٗناۖ َوَل َتۡقُتلُ ــِن إِۡحَسٰ يۡ َوبِٱۡلَوِٰلَ

ۚ َذٰلُِكــۡم  ــّقِ ُ إِلَّ بِٱۡلَ ٱۡلَفَوِٰحــَش َمــا َظَهــَر ِمۡنَهــا َوَمــا َبَطــَنۖ َوَل َتۡقُتلُــواْ ٱنلَّۡفــَس ٱلَّــِي َحــرََّم ٱللَّ
 ٰ ــيَّ ــُن َح ۡحَس

َ
ــِي ِهَ أ ــِم إِلَّ بِٱلَّ ــاَل ٱۡلَتِي ــواْ َم ــوَن ١٥١ َوَل َتۡقَرُب ــۡم َتۡعقِلُ ــهِۦ لََعلَُّك ِ ــم ب ىُٰك َوصَّ

ــۡم  ــَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُت ــا إِلَّ وُۡس ــُف َنۡفًس ــِطۖ َل نَُكّلِ ــَزاَن بِٱۡلقِۡس ــَل َوٱلِۡم ــواْ ٱۡلَكۡي ۡوفُ
َ
ۥۚ َوأ هُ ــدَّ ُش

َ
ــَغ أ َيۡبلُ

ۖ ( )األنعــام:151، 152(، وقــال الشــاطي: “فقــد اتفقــت األمــة بــل ســائر  ــۡرَبٰ ــۡو َكَن َذا قُ َ ــواْ َول ُ فَٱۡعِدل
امللــل علــى أن الشــريعة وضعــت للمحافظــة علــى الضــرورايت اخلمــس، وهــي: الديــن والنفــس والنســل واملــال 
والعقــل، وعلمهــا عنــد األمــة كالضــروري، ومل يثبــت لنــا ذلــك بدليــل معــن وال شــهد لنــا أصــل معــن ميتــاز 
برجوعها إليه، بل علمت مالءمتها للشــريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف ابب واحد”)الشــاطي، املوافقات، 

ج1، 31(.

ومن إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم العقلية لدى طالبه ما أييت:

أ- تدريــب الطــالب علــى اســتخدام العقــل علــى منهجيــة التفكــر املنطقــي لتحقيــق الوصــول إىل احلقائــق 
املاديــة واملعنويــة، وتوجيههــم حنــو إعمــال العقــل، والســعي إىل املصــادر الــي تشــحذ يف الفــرد الفهــم، والتعاطــف 

اإلجيــايب حلقيقــة اإلميــان ابهلل ســبحانه وتعــاىل ) بنجــر، 2001م، 281(.

ب- حماولــة تكويــن العقليــة العلميــة املبتكــرة، وتدريــب الطالــب علــى أســلوب حــل املشــكالت، ودراســتها 
دراســة علميــة.
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ج- إســهام املعلــم يف تكويــن القيــم العقليــة عــن طريــق اســتخدام الدقــة يف التفكــر والتأمــل، والتعــرف عليــه 
هللا آباثره وآايتــه وخملوقاتــه، والبعــد عــن التقليــد األعمــى لأفــكار املســتوردة )النحــالوي، 1420هـــ، 119(. 

ــَل  ولقــد عــاب القــرآن الكــرمي علــى مــن يقلِّــدون غرهــم دون إعمــال عقوهلــم بقــول رب العاملــن: )ِإَوَذا قِي
ــۡم َل  ــۡو َكَن َءابَآؤُُه َ َول

َ
ــاۚٓ أ ــهِ َءابَآَءنَ ــا َعلَۡي ۡلَفۡيَن

َ
ــآ أ ــُع َم ــۡل نَتَّبِ ــواْ بَ ُ ُ قَال ــَزَل ٱللَّ ن

َ
ــآ أ ــواْ َم ــُم ٱتَّبُِع لَُه

ــُدوَن( )البقــرة، 170(. ا َوَلَيۡهَت ــۡي ٔٗ ــوَن َش َيۡعقِلُ
د- إرشــاد الطــالب إىل كيفيــة الوقايــة مــن أســباب األمــراض العقليــة، واألســاليب املؤديــة إىل التخلــف العقلــي، 

وذلــك ابســتخدام العقــل فيمــا يعــرض عليــه. 

ه- هتيئــة الفــرص للطــالب لكــي يســتفيدوا مــن اخلــرات املختلفــة والعلــوم مهمــا اختلفــت مصادرهــا )أبــو 
العينــن، 1418هـــ، 164( بشــرط أن تتفــق مــع مبــادئ اإلســالم وقيمــه العليــا. 

3- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم األخالقية:

حرصــت الشــريعة اإلســالمية علــى تنميــة القيــم األخالقيــة اإلســالمية منــذ نعومــة  أظفــار الطفــل، وتربيــة 
ضمــره وشــعوره وإحساســه ابلواجبــات، وحتمــل املســؤوليات، وتنميــة جوانــب احلــق واخلــر والعــدل والتعــاون 
إىل جوانب العطف والشــفقة واألمانة والكرم واإلحســان وغرها من القيم اخللقية النبيلة، الي حثنا اإلســالم 
علــى اكتســاهبا، كمــا حــذران مــن القيــم الســيئة مثــل الكــذب واخليانــة والفتنــة والــزان وغرهــا، والــي جيــب أن 

ننــأى عنهــا. 

وحيتــاج طالــب املرحلــة املتوســطة إىل البنــاء األخالقــي يف شــخصيته يف تعاملــه مــع غــره يف البيــت 
واجملتمــع. واملدرســة 

ومــن دالئــل اهتمــام اإلســالم ابلقيــم األخالقيــة يف بنــاء شــخصية املســلم مــا وأورده القــرآن الكــرمي 
ــٖم (  ــٍق َعِظي ــَىٰ ُخلُ ــَك لََع يف أخــالق الرســول صلــى هللا عليــه وســلم؛ حيــث يقــول رب العاملــن: )ِإَونَّ
)ســورة القلــم: اآليــة 4(، وقــول املعلــم األول صلــى هللا عليــه وســلم: “إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق“ 

)األلبــاين، ج 2، 385(.

ومن إسهامات معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم األخالقية لدى طالبه ما أييت:

أ- بــث القيــم األخالقيــة، مثــل: اإليثــار، والصــدق، واألمانــة، واحــرتام امللكيــة العامــة واخلاصــة عــن طريــق 
التعــود وإفهــام الطــالب أن القيــم الســيئة تعتــر عصيــان هلل ويرتتــب عليهــا آاثم  حياســب عليهــا املــرء يــوم القيامــة 

)أبــو رزق، 1426، 113(.
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ب- تكويــن مواقــف تربويــة أمــام الطــالب، تظهــر منهــا مصابــرة النفــس يف اكتســاب األخــالق احلميــدة، مثــل: 
الصر على األذى، وعدم املبادرة إىل اإلســاءة مبثلها، مع ســرد بعض املواقف الرتبوية لشــخصيات إســالمية، 

متثلــت فيهــا القيــم احلســنة، مثــل: أيب بكــر الصّديــق، وعمــر بــن اخلطــاب، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وغرهــم. 

ج- تدريــب الطــالب علــى اآلداب العامــة، مثــل: األدب مــع اآلابء واملعلمــن، وآداب اجملالــس، مــع بيــان 
قيمــة العطــف علــى الصغــر واحــرتام الكبــر، وميكــن ذلــك عــن طريــق اســتحضار بعــض املواقــف املتضمنــة 

القيــم احلســنة. 

د- تعريــف الطــالب أبمهيــة القيــم األخالقيــة؛ كوهنــا تعــد معيــاراً لتفضيــل اإلنســان علــى غــره مــن املخلوقــات 
األخــرى. 

هـــ- املســامهة يف تقــدمي منــاذج وأمثلــة إجيابيــة، توضــح نتائــج االلتــزام األخالقــي يف اجملتمــع وأثــر ذلــك علــى 
الفــرد. 

و- عقــد مقارنــة بــن الســلوكيات املبنيــة علــى اخللــق القــومي وغرهــا مــن الســلوكيات املبنيــة علــى اخللــق املــرذول، 
ومــا يــؤول إليــه كل نــوع مــن إجيابيــات وســلبيات. 

4- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم االجتماعية لدى طالبه:

ذكر بعض علماء االجتماع والفلسفة أن اإلنسان كائن اجتماعي، وقد ذكر ابن مسكويه: أن اإلنسان 
مــدين بطبعــه، أي حيتــاج إىل مدينــة فيهــا خلــق كثــر؛ لتتــم لــه الســعادة اإلنســانية، فــكل إنســان ابلطبــع وابلضــرورة 

حيتاج إىل غره، فهو لذلك مضطر إىل معايشة الناس ومعاشرهتم )ابن مسكويه، د.ت، 142(.

واملتأمــل يف القــرآن الكــرمي جيــد أنــه يؤكــد علــى تلــك القيــم االجتماعيــة؛ حيــث يقــول رب العاملــن: 
ْۚ إِنَّ  ــٓوا ـِـَل ِلََعاَرفُ نــَىٰ وََجَعۡلَنُٰكــۡم ُشــُعوٗبا َوَقَبآئ

ُ
ــن َذَكــرٖ َوأ ــا َخلَۡقَنُٰكــم ّمِ ــاُس إِنَّ َهــا ٱنلَّ يُّ

َ
أ )َيٰٓ

ــرٞ( ــٌم َخبِ َ َعلِي ــۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ۡتَقىُٰك
َ
ِ أ ــَد ٱللَّ ــۡم ِعن ۡكَرَمُك

َ
أ

( )احلجــرات، اآليــة 13(، فاإلنســان كائــن اجتماعــي بطبعــه؛ حيــث يقــول الــرازي يف تفســر اآليــة 
الســابقة بقولــه: “اآليــة فائــدة التعــارف ال التناكــر“ ) الــرازي، 1933م، 138(. 

وتعــد القيــم االجتماعيــة ذات أمهيــة قصــوى يف بنــاء شــخصية الطالــب؛ ألن ســلوكه وتصرفاتــه ومجيــع 
واالجتماعيــة  اخلارجيــة  البيئــة  عوامــل  مــع  الداخليــة  ومكوانتــه  اســتعداداته  لتفاعــل  نتــاج  هــي  تعامالتــه 

)العمــري، 1431هـــ ، 96(. 
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ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االجتماعية بعدد من اإلسهامات منها: 

أ- تنميــة قــدرة الطالــب علــى بنــاء عالقــات اجتماعيــة صحيحــة وانجحــة مــع بعــض أفــراد اجملتمــع، مــع الرتكيــز 
علــى تنميــة روح التعــاون بــن الطــالب بعضهــم مــع البعــض اآلخــر.

ب- حــث الطــالب علــى اختيــار الصديــق املناســب الصــاحل، الــذي يدلــه علــى اخلــر، وميثــل لــه الناصــح 
األمــن كمــا بــن رســولنا صلــى هللا عليــه وســلم  بقولــه: “ املــرء علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحدكــم مــن خيالــل” 

)النــووي، 1412هـــ، 174(.

)الغامــدي،  اإلجيابيــة  وعاداتــه  اجملتمــع  قيــم  وغــرس  االجتماعيــة،  ابملســؤولية  الطالــب  شــعور  تنميــة  ج- 
1428هـــ،237(.

د- تدريب الطالب على االهتمام أبحوال اجملتمع، واملسامهة يف عالج بعض مشكالت -قدر املستطاع-، 
مثــل: مســامهة الطالــب يف تنظيــم املــرور، واالشــرتاك يف خدمــة حجــاج بيــت هللا، واملشــاركة يف االحتفــاالت 

ابليــوم الوطــي.

هـــ- تربيــة الطالــب علــى احــرتام حقــوق اآلخريــن، الــي أقرهــا التشــريع اإلســالمي، مــع تنميــة الــدور القيــادي 
عنــد الطالــب )جنــايت، 1988م، 121(.

5- إسهام معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم االنفعالية:

تعد الشــخصية الســوية هي تلك الشــخصية الي تتصف ابالتزان يف دوافعها وعواطفها ونزعاهتا، فمن 
املهــم تنميــة اجلانــب االنفعــايل لــدى طالــب املرحلــة املتوســطة؛ حبيــث يســتطيع أن يضبــط انفعاالتــه فــال يكــون 
مندفًعــا متهــّورًا، يرتكــب احلماقــات مــع اآلخريــن، وخباصــة أن خصائصــه تتميــز بكثــرة االنفعــال ممــا حيتــاج إىل 
ترشــيد وتوعيــة، فمــن واجــب الرتبيــة أن تعمــل علــى تنميــة الطالــب؛ حبيــث يتســم ابالتــزان االنفعــايل، الــذي 

ــا لنضــج شــخصيته )اخلميســي، 2000م، 46(. يعــد شــرطًا مهمًّ

ويسهم معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية الضبط االنفعايل عند الطالب فيما أييت:

أ- توثيــق الصلــة بــن املعلــم والطالــب؛ حبيــث تبــى العالقــة بينهمــا علــى املصارحــة ملســاعدة الطالــب علــى حــل 
مشــكالته، فــال يلجــأ إىل االنفعــال.

ب- تدريــب الطالــب علــى ضبــط انفعاالتــه عنــد تعاملــه مــع بعــض الطــالب املخالفــن، وضبــط تصرفاتــه، فــال 
يثــور أو خيــرج عــن اتزانــه، ومعاجلــة اخلطــأ هبــدوء وحســن تصــرف )احلقيــل، 1410هـــ ، 81(.
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    وابلتــايل فــإنَّ الطــالب املشــاهدين لــه داخــل قاعــة الــدرس يتعلمــون منــه كيــف يضبطــون انفعاالهتــم يف 
املواقــف املشــاهبة عــن طريــق احملــاكاة والتقليــد.

ج- تدريــب الطالــب علــى الثقــة ابلنفــس، وإعطــاء الطالــب الفرصــة للتعبــر عــن ذاتــه، وزرع الثقــة فيــه مبقدرتــه 
علــى النجــاح والتحســن، وتشــجيعه علــى بــذل اجلهــد وضبــط انفعاالتــه، وإذا أخفــق الطالــب فــال يصــف املعلــم 

الطالــب ابلضعــف، وعــدم القــدرة علــى النجــاح. 

6- إسهام معلم املرحلة املتوسطة  يف تنمية القيم اإلبداعية:

املطلــع يف القــرآن الكــرمي جيــد أن اإلبــداع صفــة مــن صفــات هللا ســبحانه وتعــاىل، فقــد ورد ذلــك يف قولــه 
َمــا َيُقــوُل َلُۥ ُكــن َفَيُكــوُن( )البقــرة،  ۡمــٗرا فَإِنَّ

َ
ۡرِضۖ ِإَوَذا قَــَىٰٓ أ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل جــل شــأنه: )بَِديــُع ٱلسَّ

اآليــة 117(.

ولقــد خلــق هللا يف اإلنســان عقــاًل، يتميــز بــه عــن بقيــة املخلوقــات؛ ليكــون مبدًعــا ومبتكــرًا حلــل كثــر 
مــن مشــكالته. 

ومعلــم املرحلــة املتوســطة يقــع علــى عاتقــه بنــاء اجلانــب اإلبداعــي عنــد طالبــه، وميكــن أن يســهم معلــم 
املرحلــة املتوســطة يف تنميــة قيــم اإلبــداع عنــد طالبــه مبــا أييت:

أ- تدريــب الطالــب علــى اســتخدام التأمــل والتعمــق يف الفكــر عنــد قراءتــه للمعــارف والعلــوم داخــل الفصــل 
الدراســي، الــذي يــؤدي إىل اإلبــداع، والبعــد عــن إصــدار األحــكام قبــل إجــراء ذلــك التأمــل والتعقــل والتعمــق. 

ب- تدريــب الطالــب علــى تفتــح ملكــة االبــداع عنــده، بتهيئــة املواقــف الرتبويــة، الــي يتخــذ فيهــا الطالــب 
التدبّــر والتأمــل، والتدبــر واالســتنتاج وصــواًل لإلبــداع.

وحتليلهــا  النصــوص،  حــول  اآلراء  بتبــادل  اإلبــداع  علــى  زمالئــه  مــع  التعــاون  علــى  الطالــب  تدريــب  ج- 
ابســتخدام التفكــر والتأمــل فيهــا قــدر اإلمــكان، وعــرض كل طالــب علــى زميلــه مــا توصــل إليــه؛ حيــث إن 
اإلبــداع ليــس نشــاطًا فــرداًي يف كل األحــوال، بــل ميكــن أن يكــون نشــاطًا، يتعــاون فيــه مجاعــات مــن النــاس 

)العمــري، 1431هـــ، 106(.

د- الكشــف عــن ميــول واســتعدادات الطــالب، مث توجيههــم إىل املهــن والتخصصــات لتلــك االســتعدادات 
وامليــول.
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خامساً: املعوقات اليت تواجه معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية:

هناك معوقات عديدة تواجه معلم املرحلة املتوسطة يف تنمية القيم الرتبوية لطالبه، وهي:

ــرة للقيــم: إن بعــض القنــوات الفضائيــة الــي هتــدف إىل هــدم القيــم لــدى أفــراد  1- القنــوات الفضائيــة املدمِّ
اجملتمــع وخباصــة القنــوات الغربيــة، الــي أنشــئت لتكــون أداة هــدم وتدمــر لقيــم اجملتمــع املســلم، والــي تثــر غرائــز 
نفــوس الطــالب حنــو الرذيلــة، ممــا تعــوق املعلــم يف التعليــم العــام علــى تنميــة تلــك القيــم اإلســالمية النبيلــة، والــي 

جيــب أن يتحلــى هبــا الطالــب.

2- العــادات والتقاليــد الضــارة: إن العــادات والتقاليــد يف أي جمتمــع مــن اجملتمعــات تؤثــر أتثــراً واضحــاً يف 
األخــالق والقيــم لــدى أفــراد ذلــك اجملتمــع، فرمبــا يكــون يف الــرتاث الفكــري لبعــض اجملتمعــات عــادات وتقاليــد 
تتنــاىف مــع القيــم الصحيحــة، والــي إذا اكتســبها بعــض أفــراد اجملتمــع فإهنــا تؤثــر أتثــراً ســلبياً علــى مــا يقــوم بــه 

املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة يف نفــوس طالبــه.

3- فقــد القــدوة احلســنة: مــن املعــروف أن للقــدوة أتثــرًا واضًحــا علــى الطــالب، فالطالــب يتمثــل ســلوك 
معلمــه، فــإن كان املعلــم لديــه القيــم احلســنة فــإن ذلــك يــؤدي إىل اكتســاب طالبــه هــذه القيــم احلســنة، أمــا إذا 

كان بعــض املعلمــن لديهــم بعــض القيــم الســيئة فــإن طالبــه ســوف يتأثــرون هبــذه القيــم.

4- القســوة يف التعامــل مــع الطــالب: إن القســوة يف تعامــل املعلــم مــع طالبــه تعــد مــن األمــور الــي تقــف 
حائــاًل إلكســاب الطــالب القيــم الرتبويــة، فــإذا حتلــى معلــم املرحلــة املتوســطة ابحللــم واألانة والعطــف والشــفقة 
عنــد تعاملــه مــع طالبــه مبــا يتناســب مــع طبيعــة طــالب هــذه املرحلــة أدى ذلــك إىل كســب ودهــم واحرتامهــم، 
فــإذا كان معلــم املرحلــة املتوســطة مّتصًفــا بقلــة الصــر وســرعة الغضــب والقســوة يف معاقبــة طالبــه فــإن ذلــك 

يكــون مــن املعوقــات الــي تعــوق تنميــة القيــم الرتبويــة. 

5- الثورة املعرفية والتطور التكنولوجي وأثره على القيم: يتميز القرن احلادي والعشرين ابلتطور املعريف املتالحق 
لدرجــة اإلطــالق عليــه بقــرن الثــورة املعرفيــة اهلائلــة، الــي تتضاعــف بصــورة كبــرة يف كــم املعــارف واملعلومــات، الــي 
تنتجهــا العقــول البشــرية، الصــاحل منهــا والفاســد، ممــا يــؤدي إىل ضعــف تنميــة القيــم لــدى الطــالب. وكذلــك 
التطــور التكنولوجــي املتالحــق، الــذي يظهــر يف صــورة تقنيــات حديثــة، ممــا قــد يؤثــر أتثــراً ســلبياً واضحــاً يف 
القيــم، وخباصــة يف القيــم اإلســالمية، فظهــور اإلنرتنــت، والدخــول عليــه يؤثــر ســلباً علــى تنميــة القيــم، الــي 

يريــد معلــم املرحلــة املتوســطة تنميتهــا عنــد طالبــه.
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6- قلــة اإلشــراف املدرســي علــى الطــالب املنحرفــن: تؤثــر قلــة اإلشــراف املدرســي اليومــي علــى الطــالب، 
وخباصــة املنحرفــن منهــم، والذيــن ميارســون ســلوكيات منحرفــة علــى القيــم الرتبويــة األصيلــة، الــي اكتســبوها 

مــن املعلــم.

7- ضعــف شــخصية بعــض املعلمــن داخــل الفصــل الدراســي: يــؤدي ضعــف شــخصية بعــض املعلمــن داخــل 
الفصــل، وعــدم قدرهتــم علــى إدارة الفصــل لطــالب املرحلــة املتوســطة الذيــن هــم يف بدايــة مرحلــة املراهقــة، 
والتغــرات الــي تطــرأ عليهــم مــن أكــر املعوقــات، الــي تواجــه معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم الرتبويــة 

لــدى طالبــه. 

ممــا ســبق يتضــح أن هنــاك حتــدايت ومعوقــات تعــوق إســهامات معلــم املرحلــة املتوســطة يف تنميــة القيــم 
الرتبويــة لــدى طالبــه. 

الرتبوية  القيم  تنمية  يف  املعلم  تعوق  اليت  املعوقات  لعالج  البحث  مقرتحات  سادساً: 
لدى طالبه: 

1- عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن يف كيفيــة التعامــل مــع الطــالب ابألســلوب األمثــل للســلوك، مــع أخــذ 
منــاذج لشــخصيات إســالمية، توضــح القيــم احلســنة يف تعامــل املعلــم مــع طالبــه، ونبــذ القســوة والشــدة والقهــر، 

واختــاذ املعلــم األول -صلــى هللا عليــه وســلم- قــدوة يف رمحتــه وعطفــه وشــفقته علــى املتعلمــن.

2- عقــد دورات نفســية تربويــة للمعلمــن، تبــن الطبيعــة اإلنســانية، واحلالــة املزاجيــة، والســلوكية لطــالب 
املرحلــة املتوســطة؛ ليتعامــل املعلــم مــع الطالــب علــى أساســها.

3- ضــرورة حتصــن املعلــم ابألســاليب العلميــة؛ للوقــوف أمــام ســلبيات الثــورة املعرفيــة، والتطــور التكنولوجــي، 
ومــا جيلبــه مــن قيــم ســيئة مــن خــالل التقنيــات احلديثــة.

4- تدريــب املعلمــن علــى أحــدث األســاليب والطــرق، الــي متكنهــم مــن كشــف الطــالب ذوي القيــم الرتبويــة 
الســيئة، والعمــل علــى هتذيبهــم وإصالحهــم. 

5ـ- عقــد ورش عمــل مكثفــة للمعلمــن؛ لتحصينهــم ضــد ســلبيات العوملــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن قيــم غــر 
أخالقيــة روجــت هلــا, مثــل ثقافــة اجلنــس اخلاطئــة، وإشــباع الغرائــز، وانتشــار الفكــر اهلــدام.

6- عقــد لقــاءات توعويــة مســتمرة للمعلمــن؛ ملقاومــة الغــزو الفكــري، والثقافــات الوافــدة، والــي تؤثــر علــى 
قيــم اجملتمــع، وعاداتــه وتقاليــده.
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7- العمــل علــى رفــع مســتوى الدافعيــة والفاعليــة ملــن يتولــون العمليــة التدريســية للقيــم الرتبويــة مــن حيــث 
التأهيــل واإلعــداد، وإعطاؤهــم احلوافــز املعنويــة واملاديــة، وترشــيحهم حلضــور دورات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة؛ 

لتعطيهــم حافــزاً علــى األداء اجليــد. 

8- تذليــل العقبــات والصعــوابت الــي تواجــه املعلــم يف تنميــة القيــم الرتبويــة، كإعــداد مطــوايت، وبرامــج 
تثقيفيــة، تســاعده علــى التغلــب علــى هــذه التحــدايت، وتشــجيع املعلمــن معنــوايً ومــادايً. 

9- ضــرورة وضــع رقابــة مســتمرة مــن جلنــة متخصصــة مــن التعليــم  ورجــال اإلعــالم؛ حبيــث ال يبــث مــن 
خــالل القنــوات الفضائيــة قيــٌم تناقــض مــا يقــوم بــه املعلــم مــن تنميــة القيــم احلســنة، علــى أن تقــوم اللجنــة 
مبراجعــة تلــك املــواد، الــي تبــث مــن خــالل القنــوات الفضائيــة، وال تســمح هلــا ابلبــث إال بعــد املراجعــة مــن 

قبــل اللجنــة املختصــة.

10- عقــد لقــاءات أســبوعية دوريــة مــن قبــل األســرة ملتابعــة العــادات والتقاليــد الضــارة يف ســلوك األبنــاء، 
والــي تظهــر مــن خــالل تعاملهــم داخــل املنــزل وخارجــه عــن طريــق قــصِّ بعــٍض مــن قصــص الســلف الصــاحل، 
الــي تبــن قيــم اإلســالم، وكذلــك مــا خيتــاره أوليــاء األمــور مــن قصــص واقعيــة، تشــيد ابلقيــم احلســنة يف املواقــف 

االجتماعيــة املختلفــة.

11- ضــرورة قيــام إدارة املدرســة واملربــن وأوليــاء األمــور بتقــومي الســلوك الســيء، الصــادر مــن بعــض املعلمــن، 
وتفعيــل دور القــدوة احلســنة عــن طريــق احملاضــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة املكثفــة بصفــة مســتمرة،  
وتنميــة القيــم الرتبويــة مــن خــالل الســلوكيات واملمارســات العمليــة، الدالــة علــى اإلخــاء والتســامح واحــرتام 

الطالــب.
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املراجع
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- أبو عالم، رجاء حممود ) 1414(: علم النفس الرتبوي، الكويت دار القلم 

- أبو العينن، علي خليل )1988م(: القيم اإلسالمية والرتبية، املدينة املنورة، مكتبة إبراهيم احللي. 
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مشــس، العــدد )25(،ج 4.
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- احلازمــي، مــرام بنــت حامــد بــن امحــد, )1428هـــ( , موقــف طــالب اجلامعــة مــن بعــض القيــم الرتبويــة يف 
اجملتمــع الســعودي دراســة ميدانيــة علــى الطــالب وطالبــات جامعــه طبيــة يف املدينــة املنــورة, رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة، كليــة الرتبيــة، جامعــة امللــك ســعود. 
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معهــد البحــوث العلميــة وأحيــاء الــرتاث اإلســالمي، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة.

- احلر، عبد العزيز، )2001 م(, مدرسة املستقبل، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

- حسن، حممد صديق حممد، )1995م(: التعلم الذايت ومتغرات العصر، جملة الرتبية، العدد 112، مارس.
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- احلقيل، سليمان عبد الرمحن )1410هـ(: التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية. 

- اخلضــري، حمســن أمحــد، )2000م(، العوملــة مقدمــة يف فكــر واقتصــاد وإدارة عصــر الالدولــة، جمموعــة 
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البدايــة والنهايــة دراســة  مــن كتــاب  الصحابــة  الرتبويــة يف قصــص  القيــم  - دويــالن، رهــام, )1431هـــ(, 
املكرمــة. القــرى، مكــة  أم  حتليلية،رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كليــة اآلداب والعلــوم اإلداريــة، جامعــة 

- الرازي، الفخر )1933م(: التفسر الكبر، القاهرة، املطبعة البهية املصرية.

- رسالن، عثمان عبد املعز )2000( دستور املعلمن، طنطا: دار البشر، ص365 – 374.

- الزغي، أمحد حممد )2001(: علم نفس الطفولة واملراهقة، عمان- األردن، دار زهران للنشر والتوزيع.

- الزهــراين، علــي، )1426هـــ(، الرتبيــة االميانيــة الصحيحــة وأثرهــا يف حتصــن الشــباب ضــد الغــزو الفكــري، 
الــرايض، دار احلضــارة للنشــر والتوزيــع، ص 57،58.

- الزيود، ماجد)2005م(. الشباب والقيم يف عامل متغر: عمان: دار الشروق. 

- زاهر، ضياء الدين )1984م(، القيم يف العملية الرتبوية: الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
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- زايدة مصطفــى عبدالقــادر وآخــرون، ) 1427هـــ(، الفكــر الرتبــوي، مدارســه، اجتاهــات تطــوره، الــرايض: 
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منشــورة، كليــة الرتبيــة، اجلامعــة اإلســالمية، غــزة.

- الشــهري، حممــد بــن أمحــد عبــده )1430هـــ (: مــدى إســهام معلــم املرحلــة الثانويــة يف مــو جهــة التحــدايت 
الثقافيــة للعوملــة، رســالة ماجســتر ) غــر منشــورة (، كليــة الرتبيــة مبكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى 
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الرشــد،  مكتبــة  الــرايض،  وخصائصهــا،  مفهومهــا  االســالمية  الرتبيــة  1427هـــ(   ( عبــدهللا  العقيــل،   -
.193,194 ص 
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 )PDEODE( السداسية  األبعاد  استراتيجية  استخدام  فاعلية 
اإلبداعي  والتفكير  التحصيل  تنمية  على  العلوم  تدريس  في 

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

د. انصر بن عبدهللا بن انصر الشهراين

امللخص
 )PDEODE) هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية
يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة، وقــد مت حتليــل 
وحــدة )الكهــرابء واملغناطيــس(، وإعــداد دليــل معلــم مبــا يتفــق والتدريــس وفقــاً لالســرتاتيجية، واســتخدم املنهــج 
التجريــي؛ حيــث اســتخدم التصميــم شــبه التجريــي، ذو القيــاس القبلــي والبعــدي جملموعتــن: أحدمهــا جتريبيــة، 
واألخــرى ضابطــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )68( تلميــذاً مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، قســموا 
إىل جمموعتــن: جتريبيــٍة، وعددهــم )33( تلميــذاً، درســوا ابب )الكهــرابء واملغناطيــس( ابســتخدام اســرتاتيجية 
األبعــاد السداســية (PDEODE(، وضابطــة بعــدد )35( تلميــذاً، درســوا ابلطريقــة املعتــادة، واســتخدمت 
الدراســة أداتــن، مهــا: االختبــار التحصيلــي، واختبــار التفكــر اإلبداعــي، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود 
اجملموعتــن  تالميــذ  متوســطات درجــات  بــن  داللــة )0.05(  عنــد مســتوى  إحصائيــة  داللــة  فــروق ذات 
التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، كمــا توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف 

اختبــار التفكــر اإلبداعــي ككل، ومهاراتــه الفرعيــة عــدا األصالــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

التفكــر   ،PDEODE السداســية،  األبعــاد  اســرتاتيجية  العلــوم،  تدريــس  املفتاحيــة:  الكلمــات 
اإلبداعــي.
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Abstract:

The Study used aimed at identify the effectiveness of the use of 
the six-dimensional strategy )PDEODE) in the teaching science 
on the development of achievement and creative thinking among 
elementary school students.To analysis the unit of )electricity 
and magnets) The study used the analytical descriptive method 
and its preparation and was used to test the hypothesis of the 
semi-experimental method. The design was used for the tribal and 
remote measurement of two groups, one experimental and the other 
for control. The study sample consulted of )68) sixth grade student 
divided into two experimental groups )33) who studied the door 
)electricity and magnet) by using the PDEODE strategy and 35 
students studied by the traditional method. The study used two tools 
“cognitive test and the creative thinking test”. The results of the 
study showed that there were statistically significant differences at 
the level of )0.05) between the mean scores of the experimental and 
control groups in the achievement test in in favour the experimental 
group. 

There were also statistically significant differences at the level of 
significance )0.05( between the average scores of the experimental 
and control groups in the whole creative thinking test except the 
originality in favourthe experimental group.
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املقدمة:
يتميــز العصــر احلــايل أبنــه عصــر اإلنتــاج املعــريف واقتصــادايت املعرفــة، فاألفــكار ذات قيمــة وأمهيــة يف 
تقــدم األمــم، وذلــك مــن خــالل حتويــل األفــكار إىل منتجــات ختــدم اإلنســان وتســهل حياتــه، لذلــك فــإن 
اإلنتــاج الفكــري لأفــراد ذو قيمــة أعلــى بكثــر مــن اإلنتــاج البــدين، األمــر الــذي يفــرض علــى التعليــم أن يبــي 

مهــارات التفكــر املختلفــة وينميهــا. 

فلقــد اتفــق علمــاء الرتبيــة علــى أن املدرســة احلديثــة هــي الــي تعلــم تالميذهــا كيــف يفكــرون، فاهلــدف 
األســاس للمدرســة احلديثــة هــو تكويــن شــخص قــادر علــى التفكــر. )ســليمان 2015, ص73(

ومــن أكثــر املناهــج الدراســية إســهاماً يف تنميــة مهــارات التفكــر مناهــج العلــوم؛ حيــث يذكــر احمليســن 
)2007، ص121( أن تدريــس العلــوم يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتنميــة مهــارات التفكــر لــدى التالميــذ. 

مــن  الظواهــر احمليطــة هبــم، ومتكينهــم  فهــم  الطلبــة علــى  قــدرة  تعزيــز  للعلــوم دورًا مؤثــر يف  أن  كمــا 
اســتخدام املبــادئ والعمليــات املختلفــة للخــروج بقــرارات ذاتيــة حــول القضــااي العلميــة، الــي تؤثــر يف اجملتمــع، 
زايدة علــى تعزيــز دور الفــرد يف اإلســهام يف القضــااي اجملتمعيــة، ذات األبعــاد العلميــة والتكنولوجيــة، واملشــاركة 

يف حلهــا. )الســالمات، 2012، ص 204 (

ويؤكــد )احلــدايب، وأبــو األســرار، و العــزب، 2014( أن العلــوم تعــدُّ جمــااًل خصبــاً لتنميــة القــدرة علــى 
التفكــر اإلبداعــي لــدى الطــالب؛ حيــث تقــوم فلســفة تدريــس العلــوم علــى االهتمــام ابألســلوب العلمــي يف 

التفكــر وبقــدرات التالميــذ العقليــة الــي يفــرتض أبن تؤهلهــم ملواجهــة املشــكالت احمليطــة هبــم.

غــر أن واقــع مناهــج العلــوم احلــايل ال يتماشــى مــع هــذا الــدور؛ حيــث يذكــر احمليســن )2007,ص121( 
أن الناظر إىل واقع تدريس العلوم يالحظ أن اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة  تركز على احلفظ واالستظهار.

وعلــى الرغــم مــن أنَّ التطويــر الــذي حــدث ملناهــج العلــوم ابململكــة العربيــة الســعودية، والــذي كانــت 
بدايــة تنفيــذه عــام 2011م فــإنَّ مســتوايت الطــالب ال زالــت متدنيــة وهــذا مــا تؤكــده نتائــج االختبــارات 
الدوليــة (TIMS, 2015(، األمــر الــذي حنتــاج معــه إىل إعــادة النظــر يف االســرتاتيجيات التدريســية املتبعــة 

يف تدريــس العلــوم. 

وقــد بُذلــت جهــود كبــرة يف البحــث عــن نظــرايت ومنــاذج جديــدة يف التعلــم، وكانــت نظريــة التعلــم 
البنائــي واالســرتاتيجيات التدريســية، الــي تُبــى عليهــا هــي األكثــر فعاليــة وجناًحــا للوصــول لأهــداف املرجــوة 

 )Bybee, 2009) .مــن العمليــة التعليمــة
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وابلتــايل حيتــاج املعلــم إىل تطويــر االســرتاتيجيات، الــي يســتخدمها يف العمليــة التعليميــة والتعلميــة، بتبــي 
ًهــا  ـــاًل ومنظًَّمــا لعميلــة التعلــم، وموجِّ ـــرًا ومسهَّ النظريــة البنائيــة واســرتاتيجياهتا، الــي يكــون فيهــا دور املعلــم ميسَّ
للتالميــذ حنــو بنــاء معارفهــم، مــن خــالل تفاعلهــم مــع البيئــة، حبيــث يكونــون نشــطاء، ويوظفــون معارفهــم 

الســابقة، إلدراك معــاين التجــارب واخلــرات اجلديــدة وبنــاء معارفهــم. )الســالمات، 2012، 2042( 

الطلبــة  هتيــئ  والــي   ،)PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية  االســرتاتيجيات  تلــك  ومــن 
ملواجهــة مواقــف أو مشــكالت حقيقيــة، يســعى املعلِّــُم إىل حلهــا ابملناقشــة واملالحظــة والتفســر والبحــث، 
ويكــون دور التلميــذ يف هــذه االســرتاتيجية مكتشــًفاً وابحثــاً عــن املعرفــة ومســؤواًل عــن تعلمــه، ويكــون دور 
املعلــم منظمــاً ومرشــًدا لبيئــة التعلــم، ومشــاركاً يف إدارة التعلــم وتقوميــه؛ كوهنــا تفيــد يف مســاعدة الطــالب؛ 
ليصبحــوا واعــن آبرائهــم، وحتفيزهــم علــى حتديهــا، وتنمــي فيهــم روح حــل املشــكالت، ووضــع افرتاضــات 
حللهــا والتنبــؤ هبــا، كمــا تعطيهــم فرصــة للتعبــر عــن أفكارهــم، وتشــجع التفاعــل بــن املتعلمــن كمفاوضــات 

اجتماعيــة تعاونيــة. قطامــي )2013، ص385( 

مشكلة الدراسة:
متثلــت مشــكلة الدراســة احلاليــة يف تــدين مهــارات التفكــر اإلبداعــي، والتحصيــل لــدى تالميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة. األمــر الــذي دعــا لدراســة فاعليــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم 
لتنميــة تلــك املهــارات وحتصيــل التالميــذ، وهــو مــا أوصــت بــه دراســة العمــراين، والكــروي )2014(، ودراســة 
محزة، والركايب، وعرط ) 2016 (، والفالح )2013(، عليه فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال 

الرئيــس اآليت :

- ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية PDEODE يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل 
والتفكر اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟

- ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية :

- ما فعالية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية PDEODE يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل 
لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائية؟

- مــا فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التفكــر 
اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة؟

- ما طبيعة العالقة بن التفكر اإلبداعي و التحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟
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أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على:

- فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التحصيــل 
لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.

- فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE يف تدريــس العلــوم علــى تنميــة التفكــر 
اإلبداعــي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة.

- طبيعة العالقة بن التفكر اإلبداعي والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

أمهية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة فيما أييت:

- إعداد اختبار التفكر اإلبداعي يف العلوم، والذي ميكن االستفادة منه يف بناء اختبارات أخرى.

- إعــداد دليــل املعلــم للتدريــس ابســرتاتيجية األبعــاد السداســية PDEODE ميكــن أن يســتفيد منــه معلمــو 
العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة، وكــذا ميكــن االســتفادة منــه يف إعــداد أدلــة مشــاهبة ملراحــل أخــرى.

- قــد تســهم هــذه الدراســة يف مســاعدة املعلمــن علــى التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية 
.  PDEODE

- ميكــن أن تســهم هــذه الدراســة يف تطويــر عمليــة تدريــب املعلمــن مــن خــالل التصــور الــذي اتبعتــه الدراســة 
للتدريــس ابســرتاتيجية جديــدة، وقيــاس فاعليتهــا علــى الطــالب.

حدود الدراسة :
اقتصرت هذه الدراسة على احلدود اآلتية:

1- الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 1437-1438هـ.

2- طالب الصف السادس االبتدائي مبدرسة جبر بن مطعم االبتدائية مبكة املكرمة.

3- ابب )الكهرابء واملغناطيس(  من كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي.

4- قياس حتصيل الطالب يف املستوايت املعرفية الثالثة األوىل من تصنيف “بلوم” )التذكر، والفهم، والتطبيق(. 
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مصطلحات الدراسة: 
املنحــى  علــى  قائمــة  تدريــس  اســرتاتيجية  وهــي   :)PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية 
 Prediction البنائي، وتتضمن سلسلة من اإلجراءات املتتابعة، تتلخص يف املراحل الست التالية: التنبؤ
 - Discuss املناقشــة - Observe  املالحظــة - Explain  التفســر - Discuss  املناقشــة-
ًهــا، أومشــكلة واقعيــة، أوظاهــرة مــن الظواهــر،  التفســر  Explain، تتــم مــن خــالل إاثرة املعلــم ســؤااًل موجَّ
يقــوم التلميــذ يف أثرهــا بعمــل تنبــؤات، مث يرِّرهــا، ويقــوم بعدهــا مبجموعــة مــن األنشــطة، فيصمــم األنشــطة 

وينّفذهــا، وجيمــع البيــاانت، وحيللهــا، ويفســرها. الســالمات )2012،ص2045(

ويعرفهــا الباحــث إجرائيًــا أبهنــا: إجــراءات تدريســية تفاعليــة، تتضمــن ســت خطــوات )التنبــؤ، املناقشــة، 
التفســر، املالحظــة، املناقشــة، التفســر(، الــي جتعــل املتعلــم احملــور األســاس فيهــا؛ إذ إهنــا توفــر جــواً مدعمــاً 
ابملناقشــات اجلماعيــة، والتجــارب، والتنبــؤ حــول ظاهــرة معينــة، وتفســرها، ووضــع حلــول هلــا ضمــن ابب 

)الكهــرابء واملغناطيــس( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي. 

التحصيــل: عرفــه أمحــد )2010 ( أبنــه: “مــا حصلــه التلميــذ مــن علــوم خمتلفــة خــالل دراســته واطالعــه، 
حبيــث يظهــر أثــر هــذا التحصيــل يف النشــاطات الــي يقــوم هبــا التلميــذ، أو يف االختبــارات املدرســية وتقديــرات 

املعلمن” ص92

ويعرفــه الباحــث إجرائيًــا أبنــه: مقــدار مــا اكتســبه التلميــذ مــن املعرفــة العلميــة، املتعلقــة مبوضوعــات ابب 
)الكهــرابء واملغناطيــس( مــن كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي، ويقــاس ابلدرجــة الــي حصــل عليهــا 

التلميــذ يف االختبــار التحصيلــي املعــدِّ لذلــك.

التفكــر اإلبداعــي: عرفــه تورانــس (Torrance, 1969( أبنــه عمليــة تســاعد الفــرد علــى أن يكــون 
أكثــر حســاً للمشــكالت، وجوانــب النقــص، والتغــرات يف جمــال املعرفــة واملعلومــات، واختــالل االنســجام، 
وحتديــد مواطــن الصعوبــة، والبحــث عــن حلــول، والتنبــؤ، وصياغــة فرضيــات واختبارهــا، وإعــادة صياغتهــا، 

أوتعديلهــا مــن أجــل التوصــل إىل نواتــج جديــدة يســتطيع الفــرد نقلهــا لآخريــن.

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا أبنــه: الدرجــة الــي حيصــل عليهــا التلميــذ مــن خــالل إجابتــه عــن اختبــار تورانــس 
للتفكــر اإلبداعــي الصــورة اللفظيــة )أ( معــدل ليتناســب مــع مــادة العلــوم.
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اإلطار النظري:

أواًل: التفكري اإلبداعي:

يعــد التفكــر اإلبداعــي أحــد أهــم أنــواع التفكــر، الــي نســعى لتنميتهــا لــدى التالميــذ مــن خــالل 
تدريســنا للعلــوم، وذلــك ملــا يلعبــه مــن دور ابرز يف هنضــة األمــم واجملتمعــات، األمــر الــذي جيعــل القائمــن علــى 
العمليــة التعليميــة يزيــدون مــن االهتمــام بتعليــم التالميــذ مهــارات التفكــر اإلبداعــي، وتنميتهــا لديهــم، ويؤكــد 
فيفان (vivan ,2010( أن العديد من الدراســات أشــارت إىل إمكانية توظيف تدريس العلوم يف تنمية 

مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ. )الســبوع  2014، ص16( 

ويعــرف احليلــة والفضلــي )2015، ص 245( التفكــر اإلبداعــي أبنــه ذلــك النشــاط العقلــي املميــز، 
الــذي يعتمــد علــى اخلــرات الســابقة، واالطــالع، والبحــث املســتمر يف فــروع املعرفــة مــن أجــل توليــد عــدد مــن 
األفــكار اجلديــدة واملبتكــرة، والــي ميكــن للمتعلــم االســتعانة هبــا يف حــل املشــكالت، الــي تواجهــه يف املواقــف 

التعليميــة املختلفــة، أويف املواقــف احلياتيــة اليوميــة. 

احللــول  إىل  الوصــول  علــى  تســاعده  مهــارات  عــدة  التلميــذ  امتــالك  االبتــكاري  التفكــر  ويتطلــب 
احليلــة والفضلــي )2015، ص 246-247(، وصبــان  مــا أورده  املهــارات  تلــك  أهــم  االبتكاريــة، ومــن 

:)47  ،2007( والرافعــي   ،)135-132،  2006( والطيــب   ،)1303  ،2006(

1- الطالقــة Fluency: وتعــي املقــدرة علــى توليــد عــدد كبــر مــن البدائــل، أو املرادفــات، أو األفــكار، أو 
املشــكالت، أو االســتعماالت عنــد االســتجابة ملثــر معــن، والســرعة والســهولة يف توليدهــا.

والطالقة تنقسم إىل:

الطالقة الفكرية: ويقصد هبا سرعة إنتاج عدد كبر من األفكار، وبلورهتا. 

وطالقة الكلمات: وهي سرعة إنتاج الكلمات والوحدات التعبرية، وتوليدها.

وطالقة التداعي: أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص حمددة يف املعى.

وطالقة التعبر: وهي سهولة التعبر عن األفكار، وصياغتها بشكل مفهوم.

2- املرونة Flexibility : وهي النظر إىل األشياء يف ضوء جديد ومن عدة زوااي؛ حبيث خترج األشياء 
عــن أطرهــا التقليديــة، الــي اعتــاد النــاس النظــر إليهــا منهــا، لذلــك فقــد تبــدو أفــكارًا معينــة متنافــرة أو غــر 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

196

مرتابطــة، ولكــن بنظــرة مرنــة إليهــا ميكــن الربــط بينهــا، واجلمــع بــن أجزائهــا، فتبــدو يف شــكل جديــد.

وللمرونة صوراتن مها:

األوىل: املرونــة التكيفيــة (Adaptive Flexibility(: وهــي مقــدرة الفــرد علــى تغيــر الوجهــة 
الذهنيــة (Mental Set(، الــي نظــر منهــا إىل حــل مشــكلة حمــددة لتحقيــق متطلبــات خاصــة ومفروضــة 
يف موقــف مــا، ومتغــرة بتغــر الظــروف، وتتضــح يف مقــدرة الفــرد علــى التحــرر مــن القصــور الــذايت يف التفكــر.

األخرى: املرونة التلقائية (Spontaneous Flexibility(: وهي تشــر إىل مقدرة الفرد على 
أن يعطــي تلقائيًــا عــدًدا مــن االســتجاابت، ال تنتمــي إىل فئــة أو مظهــر واحــد، وإمنــا تنتمــي إىل عــدد متنــوع، 

أي االبتــكار يف أكثــر مــن إطــار أو شــكل.

3- األصالــة Originality: واألصالــة تعــي اجلــدة والتفــرد مــن خــالل تقــدمي نتاجــات مبتكــرة، تكــون 
مناســبة للهــدف والوظيفــة الــي ســيعمل ألجلهــا، أو بتعبــر آخــر رفــض احللــول اجلاهــزة واملألوفــة، واختــاذ ســلوك 

جديــد، يتوافــق مــع اهلــدف املنشــود.

و األصالة تشتمل على ثالثة جوانب رئيسة هي:

أ - االستجابة غر الشائعة )املقدرة على إنتاج أفكار اندرة(.

ب - االستجابة البعيدة )املقدرة على ذكر تداعيات بعيدة غر مباشرة(.

ج - االســتجابة املاهــرة )املقــدرة علــى إنتــاج اســتجاابت حيكــم عليهــا ابملهــارة، وهــذا اجلانــب يعــد حمــًكا 
جديــًدا لأصالــة(.

4- احلساســية للمشــكالت Sensitivity of Problems: أي القدرة على إدراك مواطن الضعف 
أو النقــص يف املوقــف املثــر، فالشــخص املبــدع يســتطيع رؤيــة الكثــر مــن املشــكالت يف املوقــف الواحــد، فهــو 
يعــي بنواحــي النقــص والقصــور بســبب نظرتــه للمشــكلة نظــرة غــر مألوفــة، فلديــه حساســية أكثــر للمشــكلة 

أو املوقــف املثــر مــن املعتــاد.

5- التفاصيــل )اإلفاضــة( Elaboration: وتعــي القــدرة علــى إضافــة تفاصيــل جديــدة ومتنوعــة ألشــياء 
حمــدودة، أو توســيع فكــرة ملخصــة أو توضيــح موضــوع غامــض.
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:)PDEODE( اثنياً: اسرتاتيجية األبعاد السداسية

هــي اســرتاتيجية تدريســية قائمــة علــى املنحــى البنائــي، وتتميــز أبهنــا تتيــح مناًخــا مثــرًا للنقــاش، وتتضمــن 
سلســلة من اإلجراءات املتتابعة، وتتلخص يف اخلطوات الســت اآلتية: التنبؤ (Prediction(، واملناقشــة 
 ،)Discuss) واملناقشــة   ،)Observe) واملالحظــة   ،)Explain) والتفســر   ،)Discuss)
ًهــا، أو ظاهــرة، أو مشــكلة معينــة، مث يقــوم التلميــذ  والتفســر (Explain(، وتتــم إباثرة املعلــم ســؤااًل موجَّ
بعمــل تنبــؤات حوهلــا، مث يررهــا، مث يقــوم بعمــل جمموعــة مــن األنشــطة فيصممهــا وينفذهــا، وجيمــع البيــاانت، 

ويفســر، وحيلــل. )الســالمات،2012، 2046(

 وتسر هذه االسرتاتيجية وفق اخلطوات اآلتية: مرمي )األمحدي, 2015، ص146( 

1- التنبــؤ (Prediction(: حيــث يقــوم املعلــم بطــرح موضــوع أو ظاهــرة أو مفهــوم يــراد تعليمــه للتالميــذ، 
مث يــرتك هلــم الفرصــة للتنبــؤ مبخرجــات أو نتائــج الظاهــرة، و تقــدمي تريــرات منطقيــة ملــا قدمــوه مــن التنبــؤات.

2- املناقشــة (Discuss(: يف هــذه اخلطــوة يقســم الطــالب إىل جمموعــات صغــرة، ويقــوم املعلــم بتهيئــة 
منــاخ مناســب للتالميــذ، يســمح بتبــادل اآلراء مــن خــالل جمموعــات للمناقشــة لطــرح أفكارهــم ومناقشــتها.

3- التفســر أو الشــرح (Explain(: وهنــا يطلــب املعلــم مــن تالميــذ كل جمموعــة أن يصلــوا إىل تفســرات 
للظاهــرة املطروحــة عليهــم، وتبــادل النتائــج مــع اجملموعــات األخــرى مــن خــالل مناقشــات مجاعيــة.

4- املالحظــة (Observe(: وهنــا يالحــظ التالميــذ التغــرات يف الظاهــرة، ويفضــل أن يكــون علــى شــكل 
نشــاط فــردي أو مجاعــي؛ حبيــث خيتــر املتعلمــون توقعاهتــم وتنبؤاهتــم مــن خــالل األنشــطة والتجــارب، واملعلــم 
يرشــدهم لعمــل مالحظــات متعلقــة ابملفهــوم اجلديــد املعــروض عليهــم، ويســهم يف توجيههــم ليصلــوا للنتائــج 

الصحيحة.

5- املناقشــة (Discuss(: يقــوم املتعلمــون ابملقارنــة بــن التنبــؤات واالســتنتاجات، الــي مت التوصــل إليهــا 
مــن خــالل املالحظــة، وتتطلــب هــذه اخلطــوة اســتخدام املتعلمــن ملهــارات التحليــل واملقارنــة والنقــد ألنفســهم 

ولزمالئهــم.

6- التفســر (Explain(: يواجــه التالميــذ التناقضــات املوجــودة بــن املالحظــات والتنبــؤات وحــل هــذه 
التناقضــات ليصلــوا للمعلومــة بشــكل صحيــح.
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أمهية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية (PDEODE( يف التدريس:

- جتعل التالميذ يفكرون بطريقة علمية، وهذا يساعد على تنمية التفكر العلمي لديهم.

- تنمي قدرات التلميذ على ممارسة عمليات العلم كاملالحظة والتنبؤ والتفسر.

- تعطــي للتلميــذ فرصــة متثيــل دور العلمــاء، وهــذا ينمــي لديــه االجتــاه اإلجيــايب حنــو العلــم والعلمــاء، وحنــو 
اجملتمــع ومشــكالته.

- جتعل التلميذ حمور العملية التعليمية من خالل تفعيل دوره.

- تتيح للتلميذ فرصة املناقشة واحلوار مع زمالئه املتعلمن أو املعلم مما يساعد على منو لغة احلوار.

- تتيح للطلبة الفرصة للتفكر يف أكر عدد ممكن من احللول للمشكلة الواحدة.

- تنمي لدى التلميذ مهارات العمل يف فريق.

- تشجع التلميذ على التعلم الذايت. )قطامي، 2013, ص389 (

الدراسات السابقة :
قــام كــوالري وفســكاري وراين (Kolari, Viskari & Ranne, 2005( بدراســة ملعرفــة 
مــدى مالئمــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( كرانمــج يف اهلندســة البيئيــة؛ حيــث طبقــت 
هــذه االســرتاتيجية يف تدريــس مســاق امليــاه والرتبــة لطلبــة الســنة الثالثــة والرابعــة، ختصــص هندســة بيئيــة. وقــد مت 
ـــًنا إجيابيًــا يف مهــارات  تقييــم التالميــذ أثنــاء التطبيــق، ومــن غــر امتحــاانت تقليديــة. وقــد أظهــرت النتائــج حتسُّ
ــــًنا يف اجتاهــات التالميــذ حنــو املســاق. وتعلمــوا حتمــل املســؤولية، وابلتــايل حفَّـــزهم  التالميــذ االجتماعيــة، وحتسُّ
علــى العمــل الشــاق، كمــا أعطــى نتائــج ممتــازة يف التعلــم أيًضــاً؛ حيــث أدَّْت رؤيــة التلميــذ لعملــه يف ســياق 

العــامل احلقيقــي إىل حتســن مشــاركته وتعلمــه.

 )PDEODE) دراســة هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة  )Costu, 2008) كمــا أجــرى كوســتو
يف مســاعدة التالميــذ علــى فهــم األحــداث اليوميــة، الــي تواجههــم؛ حيــث مت اختيــار مفاهيــم العلــوم، والــي 
تتعلــق أبحــداث كثــرة يف احليــاة اليوميــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )48( تلميــًذا، مــن طلبــة الصــف احلــادي 
عشــر. واســتخدم اختبــار قبلــي وبعــدي، حيتــوي علــى مشــكلتن مــن احليــاة اليوميــة، واســتخدمت مهمتــان 
مــن مهــام ( PDEODE ( لتعليــم املفاهيــم العلميــة. وقــد مت حتليــل نتائــج االختبــارات ابســتخدام اختبــار 
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)ت(، وأظهــر هــذا التحليــل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط درجــات التالميــذ الكليــة عنــد 
مســتوى داللة ) 0,05(، مما يدل على أن إســرتاتيجية التدريس (PDEODE( إما أن تســاعد التالميذ 

علــى اإلحســاس مبواقــف احليــاة اليوميــة، أوتســاعد يف حتقيــق فهــم أفضــل للمفاهيــم العلميــة.

 )PDEODE) وقام السالمات )2012( بدراسة هدفت إىل استقصاء فاعلية استخدام اسرتاتيجية
لطلبــة املرحلــة األساســية العليــا يف حتصيلهــم للمفاهيــم الفيزايئيــة وتفكرهــم العلمــي. بلــغ عــدد أفــراد العينــة )48( 
تلميــذاً، مــن طلبــة الصــف التاســع األساســي، و أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة ) 0,05( بــن متوســطي جمموعــي الدراســة التجريبيــة والضابطــة علــى االختباريــن، يُعــزى لطريقــة 

التدريــس لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.

وهدفــت دراســة اخلطيــب )2012( إىل معرفــة أثــر اســرتاتيجية تدريســية (PDEODE(، قائمــة 
لــدى طــالب  الرايضيــة، واالحتفــاظ هبــا  املفاهيــم  الرايضــي، واســتيعاب  التفكــر  البنائــي يف  املنحــى  علــى 
الصــف العاشــر األساســي، تكونــت عينــة الدراســة مــن )100( طالــب، موزعــن إىل )50( طالبــاً للمجموعــة 
الضابطــة، الــي تــدرس ابلطريقــة االعتياديــة، و)50( طالبــاً للمجموعــة التجريبيــة، الــي تــدرس ابســرتاتيجية 
املفاهيــم،  اســتيعاب  واختبــار  الرايضــي،  التفكــر  اختبــار  مهــا  أداتــن،  اســتخدام  ومت   ،)PDEODE)
وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، الــي درســت ابســرتاتيجية (PDEODE( يف 

التفكــر الرايضــي واســتيعاب املفاهيــم الرايضيــة. اختبــار 

 ،)PDEODE) وأجــرى الفــالح دراســة )2013( هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتخدام اســرتاتيجية
القائمــة علــى مبــادئ النظريــة البنائيــة يف حتصيــل طلبــة املرحلــة األساســية األردنيــة يف الكيميــاء، ويف حتســن 
مهــارات التفكــر التأملــي واملهــارات األدائيــة لديهــم، ومت اســتخدام ثــالث أدوات: اختبــار حتصيلــي، واختبــار 
التفكــر التأملــي، وبطاقــة املالحظــة للمهــارات األدائيــة. أظهــرت النتائــج وجــود فــرق لصــاحل اجملموعة التجريبية، 
الــي درســت ابســرتاتيجية (PDEODE( يف اختبــار التحصيــل يف الكيميــاء، واختبــار مهــارات التفكــر 

التأملــي، وبطاقــة مالحظــة للمهــارات األدائيــة يف الكيميــاء.

ابســرتاتيجية  التدريــس  فاعليــة  علــى  التعــرف  إىل   )2014( والكــروي  العمــراين  دراســة  وهدفــت 
(PDEODE( يف اكتســاب املفاهيــم الفيزايئيــة لــدى طــالب الصــف الثــاين املتوســط، ومت اســتخدام  
االختبار البعدي الكتساب املفاهيم الفيزايئية، وبلغ عدد أفراد العينة )60( طالًبا، قسموا إىل جمموعتن جتريبية 
 )PDEODE) وضابطة، وأظهرت النتائج تفوق طالب اجملموعة التجريبية، الي  درست وفق اسرتاتيجية

علــى طــالب اجملموعــة الضابطــة، الــي درســت ابلطريقــة االعتياديــة يف اختبــار اكتســاب املفاهيــم.
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وأجــرت هتــاين ســليمان )2015( دراســة، هدفــت للتعــرف علــى فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد 
السداســية (PDEODE( يف تنمية التفكر االســتداليل والتحصيل يف العلوم لدى تالميذ الصف األول 
اإلعــدادي، وتكونــت العينــة مــن )70( تلميــًذا، مقســمن إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، واســتخدمت 
فــروق دالــة  النتائــج عــن وجــود  التفكــر االســتداليل واختبــارًا حتصيليًّــا كأدوات هلــا، وأســفرت  اختبــارًا يف 
إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي، وأبعــاده 
الفرعيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات تالميــذ 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــر االســتداليل ككل، وأبعــاده الفرعيــة لصــاحل تالميــذ اجملموعــة 

التجريبيــة، وتوصلــت أيًضــا إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن التفكــر االســتداليل والتحصيــل.

وقــام الســالمات )2016( إبجــراء دراســة هدفــت إىل اســتقصاء فاعليــة تدريــس مــادة منــو املفاهيــم 
العلميــة لطــالب قســم الرتبيــة اخلاصــة ابســتخدام اســرتاتيجية (PDEODE( يف تكويــن بنيتهــم املفاهيميــة 
ومعتقداهتــم املعرفيــة حــول العلــم, بلــغ أفــراد العينــة )112( طالبــاً مــن طــالب قســم الرتبيــة اخلاصــة، املســجلن 
يف مــادة “منــو املفاهيــم العلميــة” يف جامعــة الطائــف، قســموا إىل جمموعتــن: جتريبيــة، وضابطــة، اســتخدمت 
الدراســة أداتــن: مهــا اختبــار البنيــة املفاهيميــة، واختبــار املعتقــدات املعرفيــة حــول العلــم، وقــد أظهــرت النتائــج 
طــالب  لدرجــات  احلســابية  املتوســطات  بــن   )0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود 
جمموعــي الدراســة يف اختبــار البنيــة املفاهيميــة، يعــزى لطريقــة التدريــس لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أن 

اســتخدام هــذه االســرتاتيجية زاد مــن نســبة البنائيــة يف معتقــدات الطــالب املعرفيــة حــول العلــم. 

كمــا قامــت مســاح محــزة, و آخــرون )2016م( بدراســة هدفــت إىل معرفــة أثــر اســتعمال اســرتاتيجية 
(PDEODE( يف التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف الثــاين املتوســط يف مــادة الكيميــاء، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج التجريــي، تكونــت عينــة الدراســة مــن )77( طالبــة، قســْمَن إىل جمموعتــن: 
جتريبيــة، وضابطــة، ومتثلــت أداات الدراســة يف اختبــار حتصيلــي، واختبــار التفكــر اإلبداعــي، وتوصلــت الدراســة 
إىل تفوق طالبات اجملموعة التجريبية، اللوايت درسن ابستخدام اسرتاتيجية (PDEODE( على طالبات 

اجملموعــة الضابطــة، اللــوايت درســن ابلطريقــة االعتياديــة يف اختبــاري التحصيــل والتفكــر اإلبداعــي .

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة احلالية للتحقق من صحة الفروض اآلتية:

بــن متوســطات درجــات تالميــذ  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(  توجــد   -1
التجريبيــة. اجملموعــة  تالميــذ  لصــاحل  التحصيلــي  االختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة،  اجملموعتــن: 
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بــن متوســطات درجــات تالميــذ  فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05(  توجــد   -2
التجريبيــة. اجملموعــة  تالميــذ  لصــاحل  اإلبداعــي  التفكــر  اختبــار  والضابطــة يف  التجريبيــة،  اجملموعتــن: 

3- توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن درجــات تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــار التحصيلــي، ودرجاهتــم 
يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة املنهــج التجريــي؛ حيــث اســتخدم التصميــم شــبه التجريــي، ذو القيــاس القبلــي 
والبعــدي جملموعتــن: إحدامهــا جتريبيــة، واألخــرى ضابطــة .

إعداد املواد التعليمية وأدوات الدراسة:

الســادس  للصــف  العلــوم  مــن كتــاب  واملغناطيــس(   )الكهــرابء  ابب  لتدريــس  املعلــم  دليــل  أواًل: 
االبتدائــي ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE(؛ حيــث اشــتمل هــذا الدليــل علــى 
شــرح لالســرتاتيجية، املتبعــة يف الدراســة مــن حيــث مفهومهــا وخطواهتــا ودور املعلــم عنــد اســتخدامها، ومــن مث 
خطــوات تنفيــذ الــدروس وفقــاً لالســرتاتيجية مــع التقيــد مبحتــوى الكتــاب واألنشــطة، الــي وردت فيــه، وبعــد 
االنتهــاء مــن إعــداد الدليــل مت عرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن أســاتذة املناهــج وطــرق التدريــس ومعلمــي 
العلــوم، وطلــب منهــم إبــداء رأيهــم ومالحظاهتــم علــى الدليــل، وبعــد تلقــي ردودهــم وتعديــل الدليــل أصبــح 

جاهــزاً لتقدميــه ملعلــم اجملموعــة التجريبيــة.

اثنيــاً: االختبــار التحصيلــي: مت إعــداد االختبــار التحصيلــي يف ابب )الكهــرابء واملغناطيــس( مــن 
كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي، مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد أبربعــة بدائــل وذلــك يف مســتوايت 
)التذكــر, الفهــم, التطبيــق(؛ حيــث مت مراعــاة أن يغطــي االختبــار موضوعــات البــاب واملســتوايت املعرفيــة 
الثالثــة؛ حيــث تكــون االختبــار يف صورتــه األوليــة مــن )29( ســؤااًل، وســبق االختبــار بتعليمــات واضحــة.

صدق االختبار التحصيلي:

للتأكد من صدق االختبار مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمن من أساتذة املناهج 
وطــرق التدريــس ومعلمــي العلــوم، وطلــب منهــم احلكــم علــى مــدى وضــوح فقــرات االختبــار، وصحتهــا علميــاً، 
ودقــة صياغتهــا اللفظيــة، ومــدى مشــول ومناســبة الفقــرات للمحتــوى ومســتوايت األهــداف الــي تنــدرج حتتهــا، 
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وبعــد األخــذ آبراء احملكمــن مت تعديــل بعــض الفقــرات، وحــذف أخــرى ليتكــون االختبــار يف صورتــه النهائيــة 
من )26( ســؤااًل.

ثبات االختبار التحصيلي:
للتحقــق مــن ثبــات االختبــار مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة، بلــغ عــدد 
أفرادهــا )29( تلميــذاً مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، ومت حســاب معامــل الثبــات ابســتخدام معامــل 
الفاكرونبــاخ؛ حيــث كانــت قيمــة الفاكرونبــاخ تســاوي )0.84(، وهــي قيمــة عاليــة، تشــر إىل ثبــات االختبــار.

اثلثًا: اختبار التفكري االبداعي:
اســتخدم الباحــث اختبــار تورانــس (Torrance( للتفكــر اإلبداعــي بصورتــه اللفظيــة )أ( ليقيــس 
مســتوى التفكــر اإلبداعــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة: اجملموعــة الضابطــة واجملموعــة التجريبيــة، وقــد اعتمــد 
الباحــث علــى االختبــار وآليتــه، وقــام بتطويــره؛ ليتفــق مــع مــادة العلــوم والبــاب املختــار للدراســة وأعمــار 
التالميــذ. وتكــون هــذا االختبــار مــن ســتة اختبــارات فرعيــة، حيتــاج كل منهــا لإلجابــة عنهــا ســبع دقائــق، فضــاًل 

عــن الزمــن الــالزم للتعليمــات واإلرشــادات، وهــذه االختبــارات هــي:

االختبــار األول: توجيــه األســئلة/ ويتطلــب مــن التلميــذ صــورة تعــر عــن أتثــر الكهــرابء الســاكنة، وطلــب 
منــه كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن األســئلة ذات العالقــة ابلصــورة. 

االختبــار الثــاين: ختمــن األســباب/ ويتطلــب مــن التلميــذ أن خيمــن أكــر قــدر ممكــن مــن األســباب 
املمكنــة للحــدث، الــذي تعــر عنــه الصــورة الســابقة.

االختبــار الثالــث: ختمــن النتائــج/ ويتطلــب مــن التلميــذ كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن النتائــج  للحالــة، 
الــي تعــر عنهــا الصــورة الســابقة.

االختبــار الرابــع: حتســن اإلنتــاج/ ويتطلــب مــن التلميــذ أن يكتــب قائمــة أبفضــل الطــرق، الــي ميكــن 
مــن خالهلــا أن حنمــي منازلنــا ومــن يســكنها مــن أخطــار الكهــرابء. 

االختبــار اخلامــس: االســتخدامات غــر املألوفــة/ ويطلــب مــن التلميــذ بعــد ذكــر بعــض اســتخدامات 
املغناطيــس الشــائعة أن يعــدد اســتخدامات أخــرى للمغناطيــس مــن غــر التقيــد حبجــم أونــوع املغناطيــس وال 

شــيوع هــذا االســتخدام مــن عدمــه.

االختبــار الســادس: افــرتض أن/ ويتطلــب مــن التلميــذ كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار والنتائــج 
املرتتبــة علــى افــرتاض عــدم وجــود الكهــرابء.
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صدق اختبار التفكري اإلبداعي:
والفضلــي  احليلــة   .)Torrance) تورانــس  ذكــر  احملتــوى كمــا  صــدق  تورانــس  اختبــار  يف  يتوافــر 
)2015، ص258( نقــاًل مــن )الشــنطي، 1983(. ومبــا أنــه مت العمــل علــى تعديــل االختبــار مبــا يتوافــق مــع 
مــادة العلــوم فقــد عمــل الباحــث علــى التأكــد مــن صــدق حمتــواه بعرضــه علــى جمموعــة مــن احملكمــن إلبــداء 

آرائهــم ومقرتحاهتــم، ومت األخــذ هبــا يف بنــاء االختبــار بصورتــه النهائيــة.

ومت التحقــق مــن ثبــات االختبــار، فقــد مت تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة، بلــغ 
عــدد أفرادهــا )32( تلميــًذا مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي، ومت حســاب معامــل الثبــات ابســتخدام 
معامــل الفاكرونبــاخ؛ حيــث بلغــت قيمتــه )0.89( للدرجــة الكليــة لالختبــار، و)0.83( للطالقــة الفكريــة، 

و) 0.86 ( للمرونــة، و) 0.88 ( لأصالــة، وهــذه القيــم تشــر إىل ثبــات االختبــار ومهاراتــه الفرعيــة.

جمموعتا البحث و التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:

مت اختيــار صفــن مــن صفــوف الســادس االبتدائــي مبدرســة جبــر بــن مطعــم االبتدائيــة مبكــة املكرمــة 
ابلطريقــة القصديــة؛ وذلــك لوجــود معلــم متميــز ابملدرســة، ميكــن االعتمــاد عليــه يف التدريــس ابســتخدام 
اســرتاتيجية األبعــاد السداســية، وحتتــوي املدرســة علــى مخســة صفــوف، اختــر مــن بينهــا صفَّـــان ابلطريقــة 
العشــوائية، أحدمهــا ميثــل اجملموعــة التجريبيــة، وعددهــم )33( تلميــذاً، واآلخــر ميثــل اجملموعــة الضابطــة، بعــدد 

)35( تلميــذاً، وعليــه فــإن عــدد أفــراد العينــة )68( تلميــذاً.

مت تطبيــق االختبــار التحصيلــي واختبــار التفكــر اإلبداعــي علــى عينــة الدراســة قبــل البــدء يف تنفيــذ 
التجربــة، وكان ذلــك يــوم األربعــاء 1438/7/1هـــ، وبعــد تصحيــح االختباريــن وحتليــل نتائجهمــا تبــن تكافــؤ 

اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة كمــا يتبــن مــن اجلــدول ) 1 ( و جــدول ) 2 (.

جدول )1(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( لنتائج التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 
ككل للمجموعتن التجريبية والضابطة

االحنراف املتوسط العدداجملموعة
مستوى قيمة “ت”املعياري

داللة الفروقالداللة

338.774.15جتريبية
غر دالة0.000.95

358.303.78ضابطة
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جدول )2(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( لنتائج التطبيق القبلي الختبار التفكر ككل 
ومهاراته الفرعية للمجموعتن التجريبية والضابطة

املهارة
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

داللة 
الفروق االحنراف املتوسط 

االحنراف املتوسط املعياري
املعياري

غر دالة17.095.3415.254.251.510.23الطالقة
غر دالة2.680.952.550.940.200.65املرونة
غر دالة0.860.830.850.810.000.96األصالة

التفكر اإلبداعي 
غر دالة19.906.3019.906.600.000.99ككل

يتبــن مــن اجلــدول )1( و جــدول )2( أن قيمــة )ت( لالختبــار التحصيلــي والختبــار التفكــر اإلبداعــي 
ومهاراته الفرعية غر داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بن متوسطات درجات تالميذ اجملموعتن 

التجريبية والضابطة مما يعي تكافؤ اجملموعتن يف االختبار التحصيلي واختبار التفكر اإلبداعي.

األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث :

اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: معامــل الفاكرونبــاخ- التكــرارات والنســب املئويــة و 
املتوســطات- اختبار ت T test, معامل ارتباط برســون، ومت اســتخدام هذه األســاليب من خالل برانمج 

. )SPSS ) احلــزم اإلحصائيــة االجتماعيــة

نتائج الدراسة وتفسريها :
اختبار الفرض األول :

وينــص علــى: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

والختبــار صحــة الفــرض مت حســاب املتوســطات واالحنرافــات املعياريــة وقيــم )ت( لدرجــات تالميــذ 
اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصيلــي ككل ومســتوايته الفرعيــة كمــا يوضــح 

جبــدول )3(
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جدول )3(: املتوسطات واالحنراف املعياري وقيمة )ت( وحجم األثر لنتائج التطبيق البعدي لالختبار 
التحصيلي ككل ومستوايته الفرعية للمجموعتن التجريبية والضابطة

املستوى
قيمة اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

“ت”
مستوى 
حجم مربع ايتاالداللة

التأثر االحنراف املتوسط 
االحنراف املتوسط املعياري

املعياري
كبر جدا12.094.348.253.251.510.000.29التذكر
كبر جدا7.684.953.551.150.200.010.21الفهم
كبر جدا1.861.831.850.910.000.030.25التطبيق

التحصيل 
كبر جدا22.098.9213.205.3913.730.010.26ككل

بــن  داللــة )0.05(  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود   )3( اجلــدول  مــن  ويتضــح 
متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي ككل ومســتوايته الفرعيــة 
)التذكــر، الفهــم، التطبيــق( لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وحبجــم أتثــر كبــر جــداً؛ حيــث بلــغ )0.29(، 
)0.21(، )0.25( ملكــوانت االختبــار تذكــر/ فهــم/ تطبيــق علــى الرتتيــب و)0،26( للتحصيــل ككل، أي 
أن حجــم أثــر التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( يف التحصيــل ككل 

ومســتوايته الفرعيــة كبــر.

 )PDEODE) ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التدريس ابستخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية
زاد مــن فاعليــة التالميــذ ودورهــم اإلجيــايب يف عمليــة التعلــم، األمــر الــذي أاتح هلــم فرصــة بنــاء معارفهــم مــن خــالل 
طــرح األفــكار وفهمهــا ومناقشــتها وتنفيــذ األنشــطة والتجــارب حــىت يتوصــل التالميــذ للمعرفــة، وهــذا زاد مــن 
فــرص تعلمهــم، وتتفــق هــذه النتيجــة جزئيًــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(، والســالمات 

)2012(، والفــالح )2013(، ومحــزة وآخــرون )2016(.

اختبار الفرض الثاين:

وينــص علــى: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.

والختبــار صحــة الفــرض مت حســاب املتوســطات، واالحنرافــات املعياريــة، وقيــم )ت( لدرجــات تالميــذ 
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اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار التفكــر اإلبداعــي ككل ومهاراتــه الفرعيــة كمــا 
يوضــح جبــدول )4(.

جدول )4(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( وحجم األثر لنتائج التطبيق البعدي الختبار 
التفكر ككل ومهاراته الفرعية للمجموعتن التجريبية والضابطة

املهارة
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

قيمة 
“ت”

مستوى 
الداللة

مربع 
ايتا

حجم 
التأثر االحنراف املتوسط 

االحنراف املتوسط املعياري
املعياري

كبر جدًا40.608.7124.659.5032.190.000.45الطالقة
كبر جدًا4.811.183.600.9413.500.010.25املرونة
--1.901.411.351.221.860.18األصالة
التفكر 
اإلبداعي 

ككل
كبر جدًا46.9010.7629.6011.0926.310.000.38

ويتضــح مــن جــدول )4( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطات 
الفرعيــة  ومهاراتــه  اإلبداعــي ككل،  التفكــر  اختبــار  يف  والضابطــة  التجريبيــة  اجملموعتــن  تالميــذ  درجــات 
)الطالقــة, املرونــة( لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، وحبجــم أتثــر كبــر جــًدا بلــغ )0.45( للطالقــة، و 
)0.25( للمرونــة، و)0.38( للتفكــر اإلبداعــي، أي أن حجــم أثــر التدريــس ابســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد 

السداســية (PDEODE( يف التفكــر اإلبداعــي ككل ومهاراتــه الفرعيــة )الطالقــة، املرونــة( كبــر.

 )PDEODE) السداســية  األبعــاد  اســرتاتيجية  اســتخدام  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويعــزو 
يف التدريــس ومــا تشــتمله مــن خطــوات تشــتمل علــى طــرح أكــر قــدر مــن التنبــؤات حــول موضــوع حمــدد 
ومناقشــتها وكذلــك حماكمــة هــذه التنبــؤات وتعديلهــا بنــاًء علــى التفكــر فيهــا، وتطبيــق بعــض األنشــطة حوهلــا، 
كل هــذه املمارســة تؤثــر إجيــاابً يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي وخاصــة مهــاريت الطالقــة واملرونــة، وهــذه النتيجــة 

تنطبــق جزئيــاً مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(، ومحــزة وآخــرون )2016(.

 كمــا يتضــح مــن اجلــدول أن الفــرَق مل يكــن دااًل بــن متوســطات درجــات تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي يف مهــارة األصالــة، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل عــدم كفايــة 
الوقــت، وكذلــك نوعيــة احملتــوى، وتعــوُّد التلميــذ علــى منــط التدريــس، الــذي ال يتيــح فرصــة طــرح األفــكار غــر 
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التقليديــة، وهــذا ال ميكــن التلميــذ طــرح أفــكار مبتكــرة وغــر مســبوقة، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة محــزة وآخريــن )2016(.

اختبار الفرض الثالث:

التجريبيــة يف االختبــار  بــن درجــات تالميــذ اجملموعــة  ارتباطيــة موجبــة  وينــص علــى: توجــد عالقــة 
اإلبداعــي. التفكــر  اختبــار  يف  ودرجاهتــم  التحصيلــي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط برسون كما يف اجلدول )5(.

جــدول )5(: معامــل ارتبــاط برســون بــن نتائــج االختبــار التحصيلــي و اختبــار التفكــر اإلبداعــي 
للمجموعــة التجريبيــة

داللة الفرقمستوى الداللةمعامل االرتباطالعدداجملموعة
غر دال330.120.45التجريبية

ويتضــح مــن اجلــدول )5( أن قيمــة معامــل برســون بــن درجــات االختبــار التحصيلــي واختبــار التفكــر 
اإلبداعــي لتالميــذ اجملموعــة التجريبيــة هــي )0.12(، وهــي قيمــة تشــر إىل ضعــف االرتبــاط، وغــر دالــة، 
وميكــن تفســر هــذه النتيجــة أبن التحصيــل الدراســي يعتمــد علــى التفكــر التقــاريب حلفــظ وفهــم وتطبيــق 
املعرفــة، بينمــا التفكــر اإلبداعــي ومهاراتــه يعتمــد علــى التفكــر التباعــدي، وختتلــف هــذه النتيجــة جزئيــاً مــع 

مــا توصلــت إليــه دراســة ســليمان )2015(.
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التوصيات:
- اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية (PDEODE( يف تدريــس العلــوم؛ حيــث ثبتــت فاعليتهــا يف 

تنميــة حتصيــل مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ.

- ضمــن برامــج تطويــر املعلمــن أثنــاء اخلدمــة دورات تدريبيــة عــن كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجيات التدريــس، 
. )PDEODE) القائمــة علــى البنائيــة ومــن ضمنهــا األبعــاد السداســية

-االســتفادة مــن جتربــة الدراســة ودليلهــا يف تدريــب املعلمــن علــى اســتخدام اســرتاتيجية األبعــاد السداســية  
.)PDEODE)

- إجــراء دراســات للتعــرف علــى فاعليــة اســرتاتيجية األبعــاد السداســية ( PDEODE ( يف مراحــل 
أخــرى غــر املرحلــة االبتدائيــة، و يف مقــررات أخــرى غــر العلــوم، وعلــى متغــرات اتبعــة أخــرى غــر التحصيــل 

والتفكــر اإلبداعــي.
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ســعود اإلســالمية- الســعودية، ع3، 131- 234.
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حتصيــل طالبــات الصــف الثامــن املتوســط وتفكرهــن اإلبداعــي يف مــادة العلــوم. مؤتــة للبحــوث والدراســات  

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، األردن، مــج30، ع3، 229- 276.

- اخلطيــب، حممــد أمحــد )2012(. أثــر اســرتاتيجية تدريســية PDEODE قائمــة علــى املنحــى البنائــي 
يف التفكــر الرايضــي واســتيعاب املفاهيــم الرايضيــة واالحتفــاظ هبــا لــدى طــالب الصــف العاشــر األساســي. 
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- الرافعــي، حيــىي عبــد هللا )2007(. أثــر بعــض مبــادئ احللــول االبتكاريــة للمشــكالت وفــق نظريــة تريــز 
(TRIZ( يف تنميــة التفكــر االبتــكاري لــدى عينــة مــن املوهوبــن ابلصــف األول الثانــوي مبنطقــة عســر، 

رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة.

- الســبوع، ماجــدة خلــف، و بعــارة، حســن عبداللطيــف )2014(. بنــاء برانمــج تعليمــي حموســب قائــم 
علــى التفكــر اإلبداعــي واســتقصاء أثــره علــى حتصيــل طلبــة الصــف الثامــن األساســي يف مــادة العلــوم، رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة مؤتــة، مؤتــة.
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القيــم التربويــة المتضمنة في كتــاب اللغة 
الثانــوي بالمملكــة  العربيــة للصــف األول 

العربيــة الســعودية
) دراسة تحليلية(

د. زكية صالح صالح املالكي

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد بجامعة أم القرى
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القيــم التربويــة المتضمنــة فــي كتــاب اللغــة العربيــة 
الســعودية العربيــة  بالمملكــة  الثانــوي  األول  للصــف 

) دراسة تحليلية(

د. زكية صالح صالح املالكي

امللخص
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي ابململكــة العربيــة الســعودية، وطبقــت الدراســة علــى مجيــع وحــدات الكتــاب، 
واســتخدمت الباحثــة حتليــل احملتــوى أداًة للدراســة، وأســفرت الدراســة عــن النتائــج اآلتيــة: بلــغ جممــوع القيــم 
الــي مت التوصــل إليهــا )61( قيمــة، بتكــرار بلــغ )210( تكــرارات، توزعــت علــى ســتة جمــاالت رئيســة، وهــي: 
الديــي، واالجتماعــي، واألخالقــي، والوطــي، واملنهــي، والعلمــي؛ حيــث جــاء جمــال القيــم الدينيــة يف املرتبــة 
األوىل، وجــاء جمــال القيــم االجتماعيــة يف املرتبــة الثانيــة، فمجــال القيــم العلميــة يف املرتبــة الثالثــة، فمجــال القيــم 
األخالقيــة يف املرتبــة الرابعــة، فمجــال القيــم املهنيــة يف املرتبــة اخلامســة، وأخــرًا جمــال القيــم الوطنيــة يف املرتبــة 
السادســة. أمــا علــى مســتوى القيــم الفرعيــة فقــد أظهــرت النتائــج تكــرار بعــض القيــم علــى حســاب البعــض 
اآلخــر، ويف ضــوء هــذه النتائــج توصــي الدراســة بعقــد برامــج تنميــة مهنيــة للمعلمــات يف حتليــل احملتــوى، 

وحتديــد القيــم، والعمــل علــى إكســاهبا الطالبــات.

الكلمات املفتاحية: القيم الرتبوية، كتاب اللغة العربية، الصف األول الثانوي. 
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Abstract                                        

The study aimed to reveal the educational values included in 
the Arabic language book )1) the linguistic competencies of the 
first grade secondary in the Kingdom of Saudi Arabia. The study 
was applied to all the units of the book. The researcher used content 
analysis, a tool for the study. The results of the study revealed 
the following results: The total values reached were )61) value 
with a frequency of 210 times, divided into six main domains: 
religious, social, moral, national, religious, and scientific. The 
field of religious values ranked first, followed by social values 
Second place, then the field of scientific values ranked third, 
Then the field of moral values ranked fourth, then the field of 
professional values ranked fifth, and finally the field of national 
values ranked sixth. The results show that some values are repeated 
at the expense of others. In the light of the results of the study, 
the study recommends holding training sessions for the teachers 
on the analysis of content, determining the values and working on 
providing them to the female students.

Keywords: Educational Values, Arabic Language Book, First 
Grade Secondary
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املقدمة: 
يـَُعــدُّ موضــوع القيــم مــن املوضوعــات احليويــة، الــي ترتبــط ابإلنســان ودورة حياتــه املســتمرة؛ حيــث 
يشــكل أحــد املباحــث الفلســفية، الــي تناوهلــا الفالســفة واملفكــرون واملصلحــون بــكل مــا يتعلــق مبصادرهــا، 
وخصائصهــا، وطبيعتهــا، وأبعادهــا، ومنظوماهتــا، ومكوانهتــا يف العلــوم اإلنســانية بشــكل عــام والعلــوم الرتبويــة 

بشــكل خــاص ) العــاين، 2014م: 9(.

وتعــد القيــم واحــدة مــن أهــم مقومــات اجملتمــع، بــل هــي مــن أهــم أهدافــه ووظائفــه؛ حيــث حيكــم النظــام 
القيمــي توجهــات اجملتمــع، وســلوكيات أفــراده، ويضمــن لــه شــخصية متيــزه عــن غــره مــن اجملتمعــات، وجتعلــه 
قــادرًا علــى مواجهــة التحــدايت والتغــرات، والتعامــل معهــا يف إطــار مــن القيــم، الــي تشــكل هويــة اجملتمــع 

وثقافتــه ) الســليم، 2015م: 601(. 

والقيــم حتافــظ علــى املثــل العليــا واملبــادئ املســتقرة يف اجملتمــع، وتدعــم التماســك االجتماعــي والثبــات 
النســي ملمارســة احليــاة االجتماعيــة الســليمة، وتعمــل علــى توجيــه ســلوك الفــرد وضبطــه، وتنظيــم عالقاتــه يف 
اجملتمــع وســط اجلماعــة يف مجيــع نواحــي احليــاة املختلفــة، وإجيــاد التوافــق النفســي واالجتماعــي لأفــراد، وحتديــد 
اجلهــود الرتبويــة والتعليميــة، وتوجــه الفــرد إىل الكيفيــة الــي ســيتعامل هبــا مــع اآلخريــن يف املواقــف املســتقبلية، 
وتســاعده علــى التفكــر فيمــا ينبغــي لــه أن يفعلــه جتــاه تلــك املواقــف واألحــداث ) الزيــود، 2006: 57؛ 

واألشــقر، 2017م: 6- 7(. 

ويعتمــد شــكل مســتقبل أي جمتمــع علــى القيــم الــي خيتارهــا، أكثــر مــن اعتمــاده علــى زايدة تقــدم التكنــو 
لوجيــا، والســبب يف ذلــك هــو أن القيــم تؤثــر يف أدق وظائــف الثقافــة، ابتــداًء مــن اســتعماالت التكنولوجيــا 
حــىت متطلبــات األداء الوظيفــي واملشــاركة اجملتمعيــة، وتــزداد أمهيــة القيــم ودورهــا يف تشــكيلها، بســبب حاجــة 
اإلنســان املعاصــر إىل اإلحســاس العميــق هبويتــه، وانتمائــه لبلــده؛ وذلــك ملــا نــراه مــن االنفتــاح والثــورة املدنيــة، 
الــي أدت إىل اهنيــار القيــم، الــي كانــت حتكــم ســلوك األفــراد واجلماعــات. والســبب اآلخــر هــو اختــالط القيــم 
العامليــة ابلقيــم األصليــة، إجيــااًب وســلًبا، وهنــا أييت دور اجلهــود اجلماعيــة لإلبقــاء علــى القيــم اإلجيابيــة، وجعلهــا 
أكثــر فاعليــة يف اجملتمــع، وحمــو القيــم الســلبية وآاثرهــا، وذلــك مــن أجــل إبقــاء النــوع البشــري ورقيــه )اخلوالــدة 

والشــوحة، 2005م: 3(.

وتشــر الدراســات إىل أن القيمــة تكــون مــن ثالثــة عناصــر: املكــون املعــريف، ومعيــاره االختيــار، ويعــد 
االختيــار املســتوى األول يف ســلم الدرجــات املؤديــة إىل القيــم. واملكــون الوجــداين، ومعيــاره التقديــر، الــذي 
ينعكــس يف التعلــق ابلقيمــة واالعتــزاز هبــا، ويعتــر التقديــر املســتوى الثــاين يف ســلم الدرجــات املؤديــة إىل تكويــن 
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القيمــة. واملكــون الســلوكي، ومعيــاره املمارســة والعمــل، ويشــمل املمارســة الفعليــة للقيمــة، أو املمارســة علــى 
حنــو يتســق مــع القيمــة املنتقــاة، وتعتــر املمارســة املســتوى الثالــث مــن ســلم الدرجــات املؤديــة إىل تكويــن القيمــة 

)احلــريب،2010م: 32(. 

ومل يتفــق املهتمــون بدراســة القيــم علــى تصنيــف موحــد، يعتمــد عليــه يف حتديــد أنــواع القيــم، فهنــاك 
العديــد مــن التصنيفــات الــي وضعهــا الباحثــون يف هــذا اجملــال حســب فلســفة أصحاهبــا، ونظرهتــم للقيــم، 
فقــد صنفــت )فوزيــة دايب، 1966م: 74-92( القيــم إىل ســتة أبعــاد، هــي: بعــد احملتــوى، وبعــد املقصــد، 
وبعــد الشــدة، وبعــد العموميــة، وبعــد الوضــوح، وبعــد الــدوام. وصنفهــا ســرجنر إىل مخســة أمنــاط، هــي: القيــم 
النظريــة، والقيــم اجلماليــة، والقيــم االجتماعيــة، والقيــم السياســية، والقيــم الدينيــة )اجلــالد، 2007م: 48(. 
كمــا صنفهــا ) برنــخ، 2000م: 10( إىل: القيــم املاديــة، والقيــم اخللقيــة، والقيــم اإلنســانية. وقــام )الدلــوع، 
2006م: 53( بتصنيفهــا إىل: قيــم خلقيــة فرديــة ذاتيــة، وقيــم خلقيــة أســرية، وقيــم خلقيــة اجتماعيــة، وقيــم 
أهدافهــم  للقيــم، واختــالف  العلمــاء يف نظرهتــم  فلســفة  يعــود إىل  بيئيــة مجاليــة. وهــذا االختــالف  خلقيــة 
ومقاصدهــم مــن الدراســة، إضافــة إىل تشــابك العالقــات املوجــودة بــن القيــم نفســها. وهــذا مــا تؤكــده )فوزيــة 
دايب، 1966م: 73( بقوهلا: »إنه من العســر تصنيفها تصنيًفا شــاماًل؛ إذ من املســتحيل أن تكون هناك 
قاعــدة ميكــن علــى أساســها حتديــد كل أنــواع القيــم، لــذا جنــد كثــرًا مــن أحبــاث العلمــاء تتجنــب أيــة حماولــة 

لتصنيــف القيــم، أو متييــز بعضهــا عــن بعــض«. 

وتعــد القيــم إحــدى ركائــز العمليــة الرتبويــة؛ إذ إن تعليــم القيــم وتعلمهــا يـَُعــدُّ مــن أهــم غــاايت الرتبيــة 
ووظائفهــا، فالنظــام الرتبــوي ألي جمتمــع يــؤدي دورًا فاعــاًل يف بنــاء القيــم اإلجيابيــة، وتغيــر القيــم يؤثــر ســلًبا يف 
ســلوك الناشــئة مــن أبنــاء اجملتمــع، مــن خــالل وســائل وأســاليب متعــددة. األمــر الــذي أدى ابلرتبيــة ومؤسســاهتا 
املختلفــة إىل أن تتحمــل املســؤولية يف غــرس القيــم لــدى أفــراد اجملتمــع. ولعــل أهــم نتائــج العمليــة التعليميــة هــو 
أن تغــرس عــدًدا مــن القيــم الرتبويــة يف املتعلمــن، ومــا مل يتحقــق هــذا اهلــدف فــإن فائــدة املعــارف واملهــارات 
املكتســبة تضعــف، فاملتعلــم الــذي ال توجهــه معارفــه وقدراتــه حنــو أهــداف قيميــة يتخذهــا لنفســه يصبــح خطــرًا 
علــى نفســه وعلــى اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه )العتيــي، 2011م: 3(. فللمدرســة دور كبــر يف غــرس القيــم؛ 

.)Sanchez,2005: 106) حيــث يتقبلهــا الطــالب مــن املدرســة أكثــر مــن األســرة

ويعــد الكتــاب املدرســي العنصــر الرئيــس امللمــوس للمناهــج الدراســية، الــي هــي أداة الرتبيــة يف حتقيــق 
أهدافهــا، والوصــول ابلفــرد املتعلــم إىل أقصــى مــا ميكــن مــن إبــراز طاقاتــه، والكشــف عــن قدراتــه، وتنميــة مــا 
لديه من اســتعداد ومواهب، فهو يشــمل املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات الي تســعى النظم الرتبوية إىل 
تنشــئة جيــل مــن األفــراد عليــه، لــذا يعــد مــن املصــادر املهمــة يف زرع القيــم، وتشــكيل االجتاهــات والســلوكيات 
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املرغــوب فيهــا )الرومــي، 2012م: 4(. وتقــاس أمهيــة الكتــاب اســتناًدا إىل حمتــواه. لــذا ينبغــي عنــد اختيــار 
.)beauchamp,1996) حمتــوى املنهــج الرتبــوي حتديــد األحــكام القيميــة، الــي ينبغــي إكســاهبا الناشــئة

وألمهيــة الكتــاب املدرســي يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ولــدوره املهــم يف حتقيــق أهــداف املنهــج، زاد 
االهتمــام بتحليلــه وتقوميــه، فــال بــد أن ختضــع كتــب اللغــة العربيــة للتحليــل والتقــومي، وذلــك مــن حيــث مــدى 
مالءمــة حمتواهــا ملســتوى الطلبــة، وطبيعــة املعــارف الــي تضمنتهــا، والقيــم واالجتاهــات الــي توجــه إليهــا طلبتهــا، 
وملــا لكتــاب اللغــة العربيــة مــن أمهيــة ابرزة ابعتبــاره الوعــاء، الــذي تقــدم بــه املعــارف، وتســهم يف تزويــد الطلبــة 
ابلقيــم املتنوعــة، وتــزداد اإلمــكاانت الــي تؤديهــا كتــب اللغــة العربيــة يف غــرس القيــم مــن خــالل مــا تتضمنــه 
مــن حقائــق وقيــم وســلوكيات، واحلكــم علــى مــدى مــا تســهم بــه هــذه الكتــب يف تزويــد الطلبــة مــن معلومــات 

ومهــارات وقيــم، يتطلــب حتليــل مــا حتتويــه هــذه الكتــب مــن قيــم )الســليم، 2015م: 603(. 

ومتثــل اللغــة وعــاء الثقافــة وأداة التعبــر عنهــا، ووســيلة مــن وســائل إثرائهــا، وأداة تســجيلها وحفظهــا، 
ونقلهــا وتطويرهــا، وهــي املــرآة الــي تعكــس حيــاة أصحاهبــا االجتماعيــة والثقافيــة، مــن عقائــد وتقاليــد، وقيــم 

ومبــادئ وأخــالق، وتعامــالت ونظــم وتربيــة )اجلــراح، 2016م: 183(. 

واللغــة العربيــة أم العلــوم واملعــارف، الــي ميكــن تعلــم القيــم مــن خالهلــا، فهــي تســهم يف تزويــد الفــرد 
ابلقيــم املتنوعــة، وإبــراز شــخصيته، و إكســاب املهــارات والعــادات، الــي يســعى الرتبويــون إلكســاهبا الطلبــة 
بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة، فالقيــم الرتبويــة تنقــل عــر قوالــب لغويــة. فتعلــم اللغــة ليــس وســيلة حبــد ذاهتــا 
لتعلــم مهــارات اللغــة فحســب، بــل يعــد انقــاًل لقيــم األمــم، ومعــرًا عــن ثقافتهــا. فاللغــة تتضمــن قيًمــا مــن 
ــا يف صقــل  خــالل القصــص، والقصائــد، والقــراءة، والكتابــة، والشــواهد، واألمثلــة، والــي تلعــب دورًا مهمًّ
الشــخصية، وتنميــة الــذوق والوجــدان )حلــس وأمســاء أبــو جــزر، 2017م : 8(. كمــا تــؤدي إىل هتذيــب 
عــادات الطــالب والســمو أبخالقهــم، وتزويدهــم مبــا حيتاجــون إليــه مــن فضائــل ومثــل، وهــي تعكــس مــا هــو 
مرغــوب ويفيــد اجملتمــع فتدعمــه، ومــا هــو متعــارض مــع قيــم اجملتمــع فتحــذر منــه )أمــل العتيــي، 2016م: 32(. 

ونظــرًا لــدور مناهــج اللغــة العربيــة يف غــرس القيــم الرتبويــة لــدى الطلبــة يف مراحــل التعليــم املختلفــة، جــاء 
اهتمــام بعــض الباحثــن بدراســة القيــم الرتبويــة املتضمنــة فيهــا، ودعــوا إىل إجــراء مزيــد مــن الدراســات يف القيــم 
الرتبويــة، مثــل دراســات )مقابلــة والبشــايرة، 2007م، واملــزن، 2009م، والبشــري، 2010م، والعبــد هللا، 
2011م، واألغــا، 2010م، ومحادنــه واملعيــض، 2011م، وأبــو شــاوس، 2012م، والرومــي، 2012م، 
وشــاويش، 2013م، والســليم، 2015م، والعتيــي، 2016م، واجلــراح، 2016م(، ومــن هــذا املنطلــق أتــت 
الدراســة احلاليــة؛ هبــدف التعــرف علــى القيــم الرتبويــة، املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي. ال ســيما أن كتــب اللغــة العربيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يتــم تغيرهــا وتطويرهــا 

ابســتمرار؛ هبــدف مواكبــة متطلبــات العصــر. 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

220

مشكلة الدراسة:
القيــم  الــي تشــكل الطلبــة، مــن خــالل إكســاهبم  بنــاء األجيــال حمكوًمــا بنوعيــة املناهــج،  ملــا كان 
القيمــي؛  حمتواهــا  وحتليــل  ابلكتــب،  واملربــن  الرتبويــن  اهتمــام  اجملتمــع، كان  يف  الســائدة  واالجتاهــات 
ملكانتهــا يف الرتبيــة والتعليــم، ومكانــة القيــم فيهــا؛ فالقيــم تســهم يف حتريــك القــوى الكامنــة لــدى األفــراد؛ 
كــي ينالــوا الرضــا، وحيظــوا ابلقبــول االجتماعــي، ويشــعروا حبســن التكيــف، ويتوجهــوا حنــو العمــل واإلنتــاج 

 .)184 )العبــدهللا،2010م: 

وابعتبــار مناهــج اللغــة العربيــة مــن أهــم املصــادر الرئيســة الــي يســتمد منهــا الطلبــة ثقافتهــم وقيمهــم، 
ولــذا فإهنــا ختضــع للنقــد واملراجعــة والتحليــل والتقــومي والتطويــر، بــن حــن وآخــر، وتنبثــق هــذه الضــرورة 
للمراجعــة والتحليــل، مــن كــون مناهــج اللغــة العربيــة وعــاًء للثقافــة والقيــم، الــي تشــكل شــخصية الطلبــة 
وقناعاهتــم وتصرفاهتــم وســلوكهم، وإن مــن شــأن الضعــف يف غــرس القيــم الرتبويــة يف نفــوس الطلبــة أن يــؤدي 
إىل صــراع قيمــي لديهــم ولــدى أفــراد اجملتمــع بصــورة عامــة، ممــا يتطلــب مــن الباحثــن والرتبويــن إعطــاء القيــم 

مــا تســتحقه مــن االهتمــام والرعايــة )الســليم، 2015: 603(. 

كمــا أن مناهــج اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة تتعامــل مــع الطالــب يف أدق مراحــل منــوه، وهــي مرحلــة 
املراهقــة، والــي تعــد مفــرتق طــرق؛ فإمــا ملواصلــة الدراســة والولــوج يف آفــاق أرحــب، وإمَّــا االنضمــام للمجتمــع 
عــن طريــق العمــل يف مياديــن احليــاة، فيخــرج الطالــب بعدهــا لينضــم إىل اجلماعــة، ويكــون عضــًوا كامــل 

املســؤولية، يشــرتك يف احليــاة االجتماعيــة والسياســية ويعمــل للكســب )القــرين، 3004م: 6(.

وانطالقًــا مــن هــذا، جــاءت الدراســة احلاليــة لتقــوم بتحليــل القيــم الرتبويــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
األول الثانوي يف اململكة العربية الســعودية، وتتحدد مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيس اآليت:

مــا القيــم الرتبويــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف 
اململكــة العربيــة الســعودية؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

- ما القيم الرتبوية الي ينبغي توافرها يف كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟

- ما مدى توافر القيم الرتبوية يف حمتوى كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟ 

- ما توزيع القيم الرتبوية يف جماالهتا يف كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراســة احلالية إىل تعرف القيم الرتبوية املتضمنة يف حمتوى كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف اململكــة العربيــة الســعودية، مــن حيــث جماالهتــا وتصنيفهــا، وكذلــك معرفــة 

توزيــع القيــم يف جماالهتــا. 

أمهية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة يف اجلوانب اآلتية:

-  قــد تســهم نتائــج هــذه الدراســة يف مســاعدة القــادة الرتبويــن يف توجيــه اهتمــام املعلمــن، وانتباههــم إىل 
ضــرورة إملــام الطلبــة ابلقيــم الرتبويــة املختلفــة، بــداًل مــن االقتصــار علــى اجلانــب العقلــي يف عمليــة التعليــم. 

-  تقــدم هــذه الدراســة حتليــاًل لكتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي يف ضــوء 
القيــم املعــدة؛ ممــا يســاعد علــى معرفــة جوانــب القــوة والضعــف يف احملتــوى.

-  قــد تفتــح هــذه الدراســة آفاقًــا جديــدة أمــام الباحثــن؛ إلجــراء دراســات وأحبــاث أخــرى يف مراحــل دراســية، 
وختصصــات خمتلفة. 

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة مبا أييت: 

1- احلدود املوضوعية: 

-  اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي ابململكــة 
العربية السعودية لعام 1438/ 1439ه. 

-  اقتصــرت فئــة التحليــل علــى ســتة جمــاالت للقيــم، وهــي: جمــال القيــم الدينيــة، وجمــال القيــم االجتماعيــة، 
وجمــال القيــم األخالقيــة، وجمــال القيــم الوطنيــة، وجمــال القيــم املهنيــة، وجمــال القيــم العلميــة.

2- احلدود الزمانية: طبقت الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي 1438/ 1439هـ. 
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مصطلحات الدراسة: 

القيم الرتبوية: 

يف اللغــة: ورد يف لســان العــرب أن القيمــة مصــدر مبعــى االســتقامة، ومعــى القيِّمــة، أي: املســتقيمة 
واملعتدلــة، نقــول القيِّــم، أي: املســتقيم )ابــن منظــور، 1997م: 503(. 

ويف االصطــالح: مفهــوم القيــم مــن املفاهيــم الــي اهتــم هبــا كثــر مــن الباحثــن يف جمــاالت خمتلفــة، 
تعــددت  لــذا  اجملــاالت،  مــن  وغرهــا  النفــس،  وعلــم  االجتمــاع،  وعلــم  واالقتصــاد،  والرتبيــة،  كالفلســفة، 
تعريفاهتــا، فقــد عــرف )بربــخ، 2000م( القيــم الرتبويــة أبهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر الــي تتســم ابلثبــات 
واالســتقرار النســي، والــي يعتــز ابلتمســك هبــا، والــي يســعى املربــون لغرســها يف وجــدان التالميــذ، مــن خــالل 
املنهــج املدرســي بشــقيه املعلــن واخلفــي، ومتثــل األمنــوذج الــذي جيــب أن يلتــزم بــه النــشء حتقيًقــا لأهــداف 
التعليميــة املنشــودة، وتوضيــح عالقــة الفــرد بربــه وحياتــه، وحتديــد موقفــه مــن بيئتــه اإلنســانية واملاديــة وتنظيــم 

ســلوكه وأفعالــه« )ص64(0

وعرفهــا )الغــوراين، 2001م( أبهنــا: »نــوع مــن االجتاهــات الــي تتكــون عنــد الفــرد يف مجيــع املواقــف 
والــي حتــدد اختيــارات األفــراد حنــو مــا هــو مفضــل جتــاه األشــياء الــي هــي موضــع اهتمــام، وهــذا ينعكــس علــى 

شــخصية الفــرد، فتصبــح إحــدى املوجهــات لســلوكه وتصرفاتــه علــى املــدى الطويــل« )ص17(. 

وعرفهــا )الناجــي والرواجفــة، 2002م( أبهنــا: »جمموعــة مــن األحــكام التفضيليــة الــي يكتســبها التلميــذ 
مــن خــالل تفاعلــه مــع البيئــة التعليميــة، وهــي اثبتــة نســبًيا ومســتمرة وحتكــم ســلوكيات التلميــذ واهتماماتــه 

واجتاهاتــه« )ص10(.

وعرَّفتهــا )نــور الســيد، 2005م( أبهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر واألحــكام العامــة الــي تتســم نســبًيا 
ابلثبــات واالســتقرار، وتتفــق مــع التوجهــات العقديــة واألخالقيــة الــي يســعى املربــون إىل غرســها يف وجــدان 
الناشــئة حتقيًقــا  بــه  يلتــزم  الــذي جيــب أن  النمــوذج  الدراســية، ومتثــل  الكتــب  التالميــذ مــن خــالل حمتــوى 

)ص45(0 املنشــودة«  التعليميــة  لأهــداف 

وتعــرف القيــم الرتبويــة إجرائيًــا، أبهنــا: مــا يقيســه حتليــل القيــم يف الدراســة احلاليــة، ومــا يشــتمل عليــه مــن 
تصنيفــات هلــذه القيــم، الــي هــي مبثابــة جمموعــة مــن املعتقــدات، الــي يؤمــن هبــا اجملتمــع، ويكتســبها األفــراد، 

فتتحكــم القيــم ابجتاهاهتــم وســلوكهم. 
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كتاب اللغة العربية:
هو الكتاب املقرر للصف األول الثانوي يف مدارس اململكة العربية السعودية، والذي قررته وزارة التعليم  
واعتمدته للعام الدراسي 1438/ 1439ه، املستوى األول نظام مقررات، ويتكون من مخس وحدات، 

والي تناولته الباحثة ابلتحليل. 

منهج الدراسة:
اســتخدمت الدراســة احلاليــة املنهــج الوصفــي التحليلــي، والــذي ميثــل اســتقصاًء، يتنــاول الرتكيــز علــى 
ظاهــرة تعليميــة كمــا هــي قائمــة فعــاًل؛ بقصــد تشــخصيها، وكشــف جوانبهــا، عــن طريــق رصــد معــدل تكراراهتــا 

ومواطــن الرتكيــز عليهــا. 

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع الوحــدات املتضمنــة بكتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي ابململكــة العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 1438 / 1439هـــ، وطبقــت الدراســة 

علــى كامــل الوحــدات. 

أداة الدراسة:
اســتخدمت الدراســة بطاقــة التحليــل؛ لتحديــد القيــم املتوافــرة بوحــدات كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
األول الثانــوي، ومت إعدادهــا بعــد االطــالع علــى كتــب اللغــة العربيــة ابملرحلــة الثانويــة، والكتــاابت الرتبويــة يف 
ميــدان املناهــج، والبحــوث والدراســات الســابقة، مثــل : دراســات )القــرين، 2004م، والبشــري، 2010م، 
والعبــدهللا، 2011م، والرومــي، 2012م، والســليم، 2015م، والعتيــي، 2016م، واجلــراح، 2016م(.

وتضمنــت بطاقــة التحليــل )83( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: اجملــال الديــي، ويضــم )9( 
قيــم، واجملــال االجتماعــي، ويضــم )15( قيمــة، واجملــال األخالقــي، ويضــم )17( قيمــة، واجملــال الوطــي، 

ويضــم )15( قيمــة، واجملــال املهــي، ويضــم ) 16( قيمــة، واجملــال العلمــي، ويضــم )11( قيمــة. 

صدق األداة: 

عرضــت الباحثــة بطاقــة التحليــل علــى عــدد مــن احملكمــن، املختصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس اللغــة 
العربيــة، ومعلمــي اللغــة العربيــة ومشــرفيها، وعلــم النفــس الرتبــوي، وذلــك مــن أجــل إبــداء الــرأي يف درجــة 
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أمهيتهــا، ومناســبتها، ومــدى انتمائهــا للمجــال الــذي صنفــت فيــه، ومتــت االســتفادة مــن آراء احملكمــن يف 
إخــراج بطاقــة التحليــل يف صورهتــا النهائيــة؛ حيــث مت اختيــار القيــم الــي اتفــق عليهــا )80٪( مــن احملكمــن، 

وقــد أمجــع احملكمــون علــى أمهيــة )61( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: 

اثنًيا: اجملال االجتماعي، ويضم )11( قيمة. أواًل: اجملال الديي، ويضم )10( قيم.
رابًعا: اجملال الوطي، ويضم )10( قيم.اثلثًا: اجملال األخالقي، ويضم )10( قيم.
سادًسا: اجملال العلمي، ويضم )9( قيم.خامًسا: اجملال املهي، ويضم )11( قيمة.

وبعــد إجــراء التعديــالت الالزمــة وفــق آراء احملكمــن أصبحــت بطاقــة التحليــل جاهــزة للتطبيــق يف 
النهائيــة.  صورهتــا 

وحدة التحليل:

اعتمــدت الباحثــة يف هــذه الدراســة وحــدة الفكــرة، الــي ترتبــط مبعــززات القيــم الرتبــوي. فالفكــرة إمــا مجلــة 
أو أكثــر؛ حبيــث تعــر عــن شــيء مــا، وقــد توجــد الفكــرة بشــكل مســتقل، أو توجــد مــع غرهــا مــن األفــكار؛ 

وذلــك ملالءمتهــا لطبيعــة الدراســة. 

ثبات التحليل:

اللغويــة للصــف األول  العربيــة )1( الكفــاايت  اللغــة  الباحثــة مبعلمــة ممَـّـن يدرْســَن كتــاب  اســتعانت 
الثانــوي، بعــد أن وضحــت هلــا طريقــة التحليــل املــراد اســتخدامها، وحتديــد اجلــزء املــراد حتليلــه مــن الكتــاب، 
وحللــت الباحثــة الوحــدة األوىل مــن كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف األول الثانــوي، مث 
طلبــت مــن املعلمــة حتليــل تلــك الوحــدة بصفــة مســتقلة دون تدخــل الباحثــة، مث مت اســتخراج اتســاق التحليــل 

حســب معادلــة (Azuroff & Mayer,1977( حلســاب معامــالت الثبــات. 

معامــل الثبــات= )عليهــا املتفــق اإلجــاابت عــدد (/)عليهــا املتفــق غــر اإلجــاابت عــدد+ عليهــا املتفــق 
اإلجــاابت عــدد (×100

وبلغــت نســبة االتفــاق بــن الباحثــة واملعلمــة املتعاونــة )86.29٪(، وهــي نســبة كافيــة ألغــراض الدراســة 
احلالية. 
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املعاجلة اإلحصائية: 
اســتخدمت الباحثــة بطاقــة حتليــل احملتــوى، لــذا مت اســتخدام النســب املئويــة، وحســاب التكــرارات؛ 

وذلــك للحصــول علــى نتائــج الدراســة. 

نتائج الدراسة: 
 أواًل: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول: 

نــص هــذا الســؤال: »مــا القيــم الرتبويــة الــي ينبغــي توافرهــا يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصف األول الثانوي؟« 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت وضــع قائمــة مبدئيــة للقيــم الرتبويــة، الــي ينبغــي توافرهــا يف كتــاب اللغــة 
والدراســات  الرتبويــة،  األدبيــات  علــى  االطــالع  خــالل  مــن  وذلــك  الثانــوي،  األول  للصــف   )1( العربيــة 
الســابقة، والكتــب الدراســية للغــة العربيــة ابملرحلــة الثانويــة، واألخــذ آبراء اخلــراء واملختصــن يف جمــال املناهــج 
وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة، ومعلمــي اللغــة العربيــة ومشــرفيها. وبعــد التأكــد مــن صدقهــا وثباهتــا اشــتملت 
القائمــة علــى )61( قيمــة، موزعــة علــى ســتة جمــاالت، هــي: أواًل- اجملــال الديــي، ويضــم )10(قيــم، اثنًيــا- 
اجملــال االجتماعــي، ويضــم )11( قيمــة، اثلثًــا- اجملــال األخالقــي، ويضــم ) 10( قيــم، رابًعــا- اجملــال الوطــي، 
ويضــم )10( قيــم، خامًســا- اجملــال املهــي، ويضــم )11( قيمــة، سادًســا- اجملــال العلمــي، ويضــم )9( قيــم.

اثنًيا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين:

نــص هــذا الســؤال »مــا مــدى توافــر القيــم الرتبويــة يف حمتــوى كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي؟«

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب التكــرارات والنســبة املئويــة للقيمــة الواحــدة، وقــد مت عــرض تلــك 
القيــم ضمــن جماالهتــا يف اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، يف اجلــداول )1 - 6(.
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جدول )1(: توزيع القيم الدينية املتضمنة كتاب اللغة العربية )1( الكفاايت اللغوية للصف األول الثانوي

النسبةالتكرارالقيمم
3.3٪7اإلميان ابهلل ووحدانيته1
1.0٪2اخلوف من هللا2
1,9٪4األمر ابملعروف والنهي عن املنكر3
2.9٪6التفكر يف خلق هللا4
0,5٪1اإلميان ابلقدر خره وشره5
1,4٪3شكر هللا ومحده6
1,4٪3الشورى7
3,81٪8طاعة الوالدين8
1.0٪2صلة الرحم9
3,81٪8األخذ ابألسباب10

21,0٪44اجملموع الكلي

أظهــرت النتائــج مــن خــالل جــدول )1( تكــرار كل قيمــة، ونســبتها املئويــة يف جمــال القيــم الدينيــة؛ حيــث 
بلــغ جممــوع تكــرارات اجملــال )44( تكــرارًا، بنســبة مئويــة قدرهــا )21٪(؛ حيــث جــاء قيمتــا )طاعــة الوالديــن، 
واألخذ ابألسباب( يف املرتبة األوىل، بتكرار بلغ )8( تكرارات، ونسبة مئوية قدرها )3,81 ٪(، تلتهما يف 
املرتبــة الثانيــة قيمــة )اإلميــان ابهلل ووحدانيتــه(، بتكــرار بلــغ )7( تكــرارات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3.3٪(، تلتهــا 
يف املرتبــة الثالثــة قيمــة )التفكــر يف خلــق هللا(، بتكــرار بلــغ )6( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )2,9٪(، تلتهــا 
يف املرتبــة الرابعــة قيمــة )األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر(، بتكــرار بلــغ )4( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا 
)1,9٪(، تلتهــا يف املرتبــة اخلامســة قيمتــا )شــكر هللا ومحــده، والشــورى(، بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة 
مئويــة قدرهــا )1,4٪(. وختتلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة )شــاويش، 2013م(؛ حيــث حصلــت 
قيمــة )شــكر هللا ومحــده( علــى أعلــى تكــرار يف اجملــال الديــي، وأتــت قيمتــا )اخلــوف مــن هللا، وصلــة الرحــم( يف 
املرتبــة السادســة، بتكــرار بلــغ )2( مرتــن، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الســابعة واألخــرة 
قيمــة )اإلميــان ابلقــدر خــره وشــره(، بتكــرار بلــغ )1( مــرة، ونســبة مئويــة قدرهــا )0,5٪(، وهــذا خيتلــف عــن 
نتائج دراسة )األغا، 2010م(؛ حيث تكررت يف الكتابن )9( مرات، وبنسبة مئوية بلغت )٪11,11(. 
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مــن خــالل مــا ســبق يتضــح توافــر قيــم اجملــال الديــي يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي بدرجــة عاليــة وإن اختلفــت نســبة توزيعهــا داخــل اجملــال. كمــا أن قيمــة )اإلميــان ابلقــدر 
خــره وشــره( حتتــاج إىل إثــراء، فلــم تتكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وكذلــك قيمــة )اخلــوف مــن هللا، وصلــة 

الرحــم( تكــررت )2( مرتــن، وهــي نســبة ضئيلــة مقارنــة مــع ابقــي القيــم داخــل اجملــال.

جــدول )2(: توزيــع القيــم االجتماعيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
1,4٪3التعاون1
1,9٪4حسن اجلوار2
4,3٪9محاية البيئة3
1,9٪4نبذ العنف4
0,5٪1العمل التطوعي5
1.0٪2احرتام حقوق اآلخرين وممتلكاهتم6
3,81٪8التكافل االجتماعي7
1.0٪2املساواة8
1.0٪2تنمية العالقة مع اآلخرين9
0,5٪1رعاية املسنن10
2,3٪5حسن احلديث11

19,61٪41اجملموع الكلي

يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )2( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم االجتماعيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )41( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )19,61٪(؛ حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل 
قيمــة )محايــة البيئــة( بتكــرار بلــغ )9( مــرات، ونســبة مئويــة )4,3٪(، وتلتهــا يف املرتبــة الثانيــة قيمــة )التكافــل 
االجتماعــي(، بتكــرار بلــغ )8( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3,81٪(، وختتلــف عــن نتيجــة دراســة )أمــل 
العتيــي، 2016م(؛ حيــث مل تــرد القيمــة يف احملتــوى، وتلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيمــة )حســن احلديــث(، بتكــرار 
بلــغ )5( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )3,3٪(، وتلتهــا يف املرتبــة الرابعــة قيمتــا )حســن اجلــوار، ونبــذ العنــف(، 
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بتكــرار بلــغ )4( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,9٪( لــكل قيمــة، واحتلــت املرتبــة اخلامســة قيمــة )التعــاون(، 
بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,4٪(، وختتلــف عــن نتيجــة دراســة )أمــل العتيــي، 2016م(؛ 
حيــث حصلــت علــى )14( تكــرارًا، وبنســبة مئويــة بلغــت )66,7٪(، وجــاءت قيــم )احــرتام حقــوق اآلخريــن 
وممتلكاهتــم، واملســاواة، وتنميــة العالقــة مــع اآلخريــن( يف املرتبــة السادســة، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل 
قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الســابعة قيمتــا )العمــل التطوعــي، ورعايــة املســنن(، بتكــرار 

بلــغ )1( تكــرارًا واحــًدا لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪0,5(. 

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق تفــاوت تكــرارات ونســب القيــم داخــل اجملــال، فقيمتــا )العمــل التطوعــي، 
ورعايــة املســنن( مل تــردا ســوى مــرة، وكذلــك مل تــرد قيــم )احــرتام حقــوق اآلخريــن وممتلكاهتــم، واملســاواة، 

وتنميــة العالقــة مــع اآلخريــن( ســوى )2( مرتــن وهــي نســبة متدنيــة، وحتتــاج لإلثــراء نظــرًا ألمهيتهــا.

جــدول )3(: توزيــع القيــم األخالقيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
2,3٪5الصدق يف القول والعمل1
1,4٪3الوفاء2
1,9٪4اإلخالص3
0,5٪1الشجاعة4
4,3٪9التحلي حبسن اخللق5
0,5٪1احرتام اآلخرين6
1.0٪2التواضع7
1.0٪2التسامح يف التعامل مع اآلخرين8
0,5٪1التضحية9
2,3٪5الكرم10

15,7٪33اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )3( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم األخالقيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )33( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )15,7٪(، فقــد حلــت قيمــة )التحلــي حبســن 
اخللــق( يف املرتبــة األوىل، بتكــرار بلــغ )9( تكــرارات، ونســبة مئويــة )4,3٪(، وجــاءت قيمتــا  الصــدق يف 
القــول والعمــل، والكــرم( يف املرتبــة الثانيــة، بتكــرار بلــغ )5( تكــرارات، ونســبة مئويــة )2,3٪(، تلتهمــا يف 
املرتبــة الثالثــة قيمــة )اإلخــالص(، بتكــرار بلــغ )4( تكــرارات، ونســبة مئويــة قدرهــا )1,9٪(، وتلتهــا يف املرتبــة 
الرابعــة قيمــة )الوفــاء(، بتكــرار بلــغ )3( مــرات، ونســبة مئويــة )1,4(، وجــاءت قيمتــا )التواضــع، والتســامح 
مــع اآلخريــن( يف املرتبــة اخلامســة، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، وتلتهمــا يف 

املرتبــة السادســة قيمتــا )احــرتام اآلخريــن، والتضحيــة(، بتكــرار بلــغ )1(، ونســبة مئويــة )0,5(. 

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق تفــاوت القيــم، فمنهــا مــا جــاء بدرجــة عاليــة، والبعــض اآلخــر بدرجــة ضئيلــة، 
فقيــم )الشــجاعة، واحــرتام اآلخريــن، والتضحيــة( مل تكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وقيمتــا )التواضــع، والتســامح 

يف التعامــل مــع اآلخريــن( مل تــرد ســوى )2( مرتــن رغــم أمهيتهــا؛ لــذا فهــي حتتــاج إىل مزيــد مــن اإلثــراء.

جــدول )4(: توزيــع القيــم الوطنيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 
األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
1,9٪4حب الوطن واالعتزاز به1
0,5٪1الدفاع عن الوطن2
0,5٪1طاعة ويل األمر3
0,5٪1االعتزاز ابلرموز الوطنية4
1.0٪2احملافظة على ثروات الوطن5
1,9٪4االعتزاز ابإلجنازات والصناعات الوطنية6
1,9٪4احملافظة على أمن الوطن7
1,9٪4االلتزام ابألنظمة السائدة8
1.0٪2املبادرة واإلسهام يف األعمال التطوعية9
1.0٪2كشف مظاهر الفساد10

12.0٪25اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )4( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم الوطنيــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )25( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )12.0٪(، فقــد حلــت يف املرتبــة األول 
قيــم )حــب الوطــن واالعتــزاز بــه، واالعتــزاز ابإلجنــازات والصناعــات الوطنيــة، واحملافظــة علــى أمــن الوطــن، 
وااللتــزام ابألنظمــة الســائدة(، بتكــرار بلــغ )4( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,9٪(، وجــاءت يف 
املرتبــة الثانيــة قيــم )املبــادرة واإلســهام يف األعمــال التطوعيــة، وكشــف مظاهــر الفســاد، واحملافظــة علــى ثــروات 
الوطــن(، بتكــرار بلــغ )2( مرتــن لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,0٪(، تلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيــم )الدفــاع عــن 
الوطــن، وطاعــة ويل األمــر، واالعتــزاز ابلرمــوز الوطنيــة(، بتكــرار بلــغ )1( مــرة واحــدة، ونســبة مئويــة )٪0.5(.

وابلنظــر لتوزيــع قيــم اجملــال جنــد أن هنــاك قيًمــا مل حتــَظ مــن قبــل مصّممــي منهــج اللغــة العربيــة )1( 
ابالهتمــام الــكايف ابلرغــم مــن أمهيــة إكســاهبا للطلبــة، وإثرائهــا؛ فقيــم )الدفــاع عــن الوطــن، وطاعــة ويل األمــر، 
واالعتــزاز ابلوطــن( مل تــرد إال مــرة واحــدة، بينمــا تكــررت قيمتــا )املبــادرة واإلســهام يف األعمــال التطوعيــة، 

وكشــف مظاهــر الفســاد( مرتــن.
جــدول )5(: توزيــع جمــال القيــم املهنيــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 

األول الثانــوي
النسبةالتكرارالقيمم
1,4٪3األمانة1
0,5٪1احملافظة على األسرار املهنية2
0,5٪1الرتفع عن كل ما خيل بشرف املهنة والكرامة3
1.0٪2التحلي ابلتعامل الراقي، وبناء العالقات اإلنسانية.4
1,9٪4اجلودة وإتقان العمل.5
1.0٪2االلتزام أبوقات العمل وحسن استثمارها.6
0,5٪1سرعة اإلجناز مع اإلتقان، واالستمرار يف النشاط والفاعلية.7
1.0٪2املشاركة يف صنع القرار، وحل املشكالت.8
3,81٪8الصر واملثابرة.9
1.0٪2العمل بروح الفريق الواحد.10
1,9٪4حتمل املسؤولية.11

14.51٪30اجملموع الكلي



القيم التربوية المتضمنة في كتاب اللغة العربية للصف األول الثانوي...         د. زكية صالح صالح المالكي

231

يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )5( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم املهنيــة؛ حيــث بلــغ جممــوع 
قيــم تكــرارات اجملــال )30( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )14,51(، جــاءت يف املرتبــة األوىل قيمــة ) الصــر 
واملثابــرة(، بتكــرار بلــغ )8( تكــرارات، ونســبة مئويــة )14,51٪(، وجــاءت يف املرتبــة الثانيــة قيمتــا )اجلــودة 
وإتقــان العمــل، وحتمــل املســؤولية(، بتكــرار )4( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )1,9٪(، وجــاءت يف 
املرتبــة الثالثــة قيمــة )األمانــة(، بتكــرار بلــغ )3( تكــرارات، ونســبة مئويــة )1,4٪(، وحلــت يف املرتبــة الثالثــة قيــم 
)التحلــي ابلتعامــل الراقــي وبنــاء العالقــات اإلنســانية، وااللتــزام أبوقــات العمــل وحســن اســتثمارها، واملشــاركة 
يف صنــع القــرار وحــل املشــكالت، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد(، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن لــكل قيمــة، 
ونســبة مئويــة )1,0٪(، وجــاءت يف املرتبــة الرابعــة قيــم )احملافظــة علــى األســرار املهنيــة، والرتفــع عــن كل مــا 
خيــل بشــرف املهنــة والكرامــة، وســرعة اإلجنــاز مــع اإلتقــان، واالســتمرار يف النشــاط والفاعليــة(، بتكــرار بلــغ 

)1( تكــرارًا واحــًدا لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪0,5(. 
ويتضــح ممــا ســبق تفــاوت القيــم داخــل اجملــال، كمــا أن قيــم )احملافظــة علــى األســرار املهنيــة، والرتفــع 
عــن كل مــا خيــل بشــرف املهنــة والكرامــة، وســرعة اإلجنــاز مــع اإلتقــان( حتتــاج إىل مزيــد مــن اإلثــراء؛ حيــث مل 
تتكــرر ســوى )1( مــرة واحــدة، وكذلــك مل تكــرر قيــم )التحلــي ابلتعامــل الراقــي وبنــاء العالقــات اإلنســانية، 

وااللتــزام أبوقــات العمــل وحســن اســتثمارها، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد( ســوى )2( مرتــن. 
جــدول )6(: توزيــع جمــال القيــم العلميــة املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة للصــف 

األول الثانــوي

النسبةالتكرارالقيمم
6,71٪14املعرفة وحب االستطالع1
1,4٪3املبادرة يف عرض املعلومات واألفكار بعد التثبت من صحتها2
1.0٪2تعزيز قوة املالحظة ودقتها3
1,4٪3القدرة على استخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت4
1,9٪4احلث على االبتكار و اإلبداع5
1,4٪3إبراز دور التكنولوجيا يف مجيع جماالت احلياة6
1,9٪4تقدير جهود العلماء يف مناحي احلياة املختلفة7
1,4٪3تقدير العلم8
0,5٪1قبول النقد9

17.61٪37اجملموع الكلي
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يتضــح مــن خــالل نتائــج جــدول )6( التكــرارات، والنســب املئويــة جملــال القيــم العلميــة؛ حيــث بلــغ 
جممــوع قيــم تكــرارات اجملــال )37( تكــرارًا، ونســبة مئويــة بلغــت )17,61٪(؛ حيــث جــاءت يف املرتبــة األوىل 
قيمــة )املعرفــة وحــب االســتطالع(، بتكــرار بلــغ )14( تكــرارات، ونســبة مئويــة )6,71٪(، وحلــت يف املرتبــة 
الثانيــة قيمتــا ) احلــث علــى االبتــكار واإلبــداع، وتقديــر جهــود العلمــاء يف مناحــي احليــاة املختلفــة(، بتكــرار 
بلــغ )4( تكــرارات، ونســبة مئويــة )1.9٪(، وختتلــف نتيجــة قيمــة ) تقديــر جهــود العلمــاء يف مناحــي احليــاة 
املختلفــة( عــن نتيجــة دراســة )األغــا،2010م(؛ فقــد تكــررت )17( مــرة، وبلغــت نســبتها املئويــة )٪14,2(، 
وحصلــت علــى الرتتيــب الثــاين، وتلتهــا يف املرتبــة الثالثــة قيــم )املبــادرة يف عــرض املعلومــات واألفــكار بعــد 
التثبــت مــن صحتهــا، والقــدرة علــى اســتخدام األســلوب العلمــي يف حــل املشــكالت، وإبــراز دور التكنولوجيــا 
يف مجيــع جمــاالت احليــاة، وتقديــر العلــم(، بتكــرار بلــغ )3( تكــرارات لــكل قيمــة، ونســبة مئويــة )٪1.4(، 
وجــاءت يف املرتبــة الرابعــة قيمــة )تعزيــز قــوة املالحظــة ودقتهــا(، بتكــرار بلــغ )2( تكراريــن، ونســبة مئويــة 
)1,0٪(، وحلــت يف املرتبــة اخلامســة واألخــرة قيمــة )قبــول النقــد(، بتكــرار بلــغ )1( تكــرارًا واحــًدا، ونســبة 

مئويــة )٪0,5(. 

ممــا ســبق يتضــح تفــاوت توزيــع القيــم داخــل اجملــال، فقيمــة )املعرفــة وحــب االســتطالع( تكــررت )14( 
مــرة، بينمــا تكــررت قيمــة )قبــول النقــد( )1( مــرة واحــدة، وكذلــك قيمــة )تعزيــز قــوة املالحظــة ودقتهــا( تكــررت 

فقــط )2( مرتــن. 

اثلثًا: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثالث:

نــص هــذا الســؤال »مــا توزيــع القيــم الرتبويــة علــى وحــدات كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت اللغويــة 
للصــف األول الثانــوي؟«

لإلجابة عن السؤال مت حساب جمموع تكرار كل جمال ونسبته املئوية، كما يوضحه جدول )7(. 

جدول )7(: توزيع القيم الرتبوية على جماالت الدراسة يف كتاب اللغة العربية ) 1( الكفاايت اللغوية 
للصف األول الثانوي

النسبةالتكرارالقيمم
21,0٪44الديي1
19,6 ٪41االجتماع2
15,7٪33األخالقي3
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النسبةالتكرارالقيمم
12,1٪25الوطي4
14,5٪30املهي5
17,6٪37العلمي6

100٪210اجملموع الكلي

يوضــح جــدول )7( توزيــع القيــم الرتبويــة يف جمــاالت الدراســة يف كتــاب اللغــة العربيــة )1( الكفــاايت 
اللغويــة للصــف األول الثانــوي، وذلــك كاآليت: 

أوضحــت النتائــج أن القيــم اخلاصــة مبجــال )القيــم الدينيــة( أتيت يف املرتبــة األوىل، بتكــرار )44( مــرة، 
ونســبة مئويــة بلغــت )21,0٪( مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل احتــواء هــذا اجملــال لكثــر مــن القيــم الرتبويــة، وهــذا يــدل علــى احلاجــة امللحــة 
لغــرس هــذه القيــم يف نفــوس الطلبــة، ملــا لذلــك مــن أتثــر فاعــل يف الوصــول ابلفــرد إىل مســو الــروح؛ وذلــك 
عــن طريــق تعزيــز اإلميــان ابهلل، وفهــم الديــن فهًمــا صحيًحــا، وممارســة هــذه القيــم ســلوًكا ومنهًجــا يف احليــاة، 
ومــن مث تنعكــس تلــك املمارســة علــى اجملتمــع ككل ابعتبــاره جمموعــة مــن األفــراد. كمــا تعــزى هــذه النتيجــة إىل 
مــدى الرتكيــز الــذي أولتــه أهــداف الرتبيــة علــى هــذا اجملــال؛ نظــرًا ملــا يتمتــع بــه مــن أمهيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســات )األغــا، 2010م، وأبــو شــاوس، 2013م، وشــاويش، 2013م( يف حصــول )القيــم الدينيــة( 
علــى مرتبــة متقدمــة، وختتلــف الدراســة احلاليــة عــن دراســة )الرومــي، 2012م(؛ حيــث جــاءت فيهــا )القيــم 

الدينيــة( يف املرتبــة األخــرة. 

وجــاءت )القيــم االجتماعيــة( يف املرتبــة الثانيــة بتكــرار )41( مــرة، ونســبة مئويــة )19,6٪( مــن إمجــايل 
القيــم الرتبويــة. 

وتفســر هــذه النتيجــة بوجــود اهتمــام كبــر مــن قبــل خمططــي املناهــج يف غــرس تلــك القيــم يف نفــوس 
الطلبــة؛ كوهنــا جمــااًل خصبًــا الكتســاب اخلــرات التعليميــة واالجتماعيــة، الــي تــرتك آاثرًا إجيابيــة يف احليــاة 
املســتقبلية للطلبــة، وتبــي قيــم اجملتمــع األصيلــة، وحتمــل املســؤولية حنــو الــذات واجملتمــع، واكتســاب أســاليب 
ينمــي  بــدوره  وهــذا  اجملتمــع.  املعاصــرة يف  الثقافيــة  املســتجدات  مــع  التكيــف  مــن  متكنهــم  الــي  التفكــر، 
لديهــم حــب التفاعــل االجتماعــي، األمــر الــذي ينمــي عندهــم العالقــات االجتماعيــة بعيــًدا عــن الفرديــة 
واألاننيــة. وتتفــق النتيجــة مــع دراســات )مقابلــة والبشــايرة، 2007م، واملــزن، 2009م، والرومــي، 2012م، 

والعتيــي، 2016م(. وأبوشــاوس، 2012م، 
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وحصلــت ) القيــم العمليــة( علــى املرتبــة الثالثــة، بتكــرار ) 37( مــرة، ونســبة مئويــة بلغــت ) ٪17,6( 
مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة. 

وتعــزى هــذه النتيجــة لأمهيــة الكبــرة الــي متثلهــا القيــم العلميــة يف إكســاب الطلبــة منــط التفكــر العلمــي، 
الــذي ميكــن أن يشــكل اجتاهاهتــم العلميــة، ممــا ينعكــس علــى ســلوكيات الطلبــة ســواء كان ذلــك بتوجيــه 
تفكرهــم إىل التفكــر اخلــالق والبنــاء، أم بــزايدة الوعــي بقيمــة العلــم، وأبمهيــة تطبيقاتــه يف شــؤون احليــاة 
اليومية؛حيــث أوصــت املؤمتــرات العربيــة التســعة املنعقــدة خــالل األعــوام )1997م – 2005م( بضــرورة 
نشــر الثقافــة العلميــة، وأتصيلهــا لــدى الطلبــة علــى اختــالف مســتوايهتم التعليمــة، وتنميــة الثقافــة العلميــة 
لــدى الطلبــة مــن خــالل املناهــج الدراســية؛ لكوهنــا ضــرورة ملحــة للمجتمعــات، الــي تنشــد االرتقــاء مواجهــة 
حاجاهتــا وتطلعاهتــا ومســايرة األمــم املتقدمــة )خزعلــي، 2009: 124(، وتتفــق هــذه النتيجــة نســبًيا مــع 
نتيجــة دراســة )اجلــراح، 2016م(؛ حيــث احتلــت )القيــم العلميــة( مرتبــة متقدمــة، وختتلــف مــع نتائــج دراســة 

)أبــو شــاوس، 2012م(؛ حيــث احتلــت املرتبــة األخــرة. 

وجــاءت )القيــم األخالقيــة( يف املرتبــة الرابعــة بتكــرار )33( مــرة، ونســبة مئويــة بلغــت )15,7٪( مــن 
إمجــايل القيــم الرتبويــة.

و تعــزى هــذه النتيجــة إىل أمهيــة دور هــذه القيــم إذا مت غرســها يف نفــوس الطلبــة؛ وذلــك ألهنــا تشــكل 
اجلانــب املعنــوي يف ســلوكهم، كمــا أهنــا العصــب الرئيــس لســلوكهم الوجــداين والثقــايف واالجتماعــي، فمــن 
خالهلــا يتحقــق للطلبــة اإلحســاس ابألمــان، فهــم يســتعينون هبــا علــى مواجهــة التحــدايت، الــي تواجههــم يف 
حياهتــم، وأتكيــد ذاهتــم، وتدفــع هبــم لتحســن إدراكهــم ومعتقداهتــم، وابلتــايل تســاعدهم علــى فهــم العــامل 
مــن حوهلــم، وتوســيع إطارهــم املرجعــي يف فهــم حياهتــم، وعالقاهتــم مــع اآلخريــن، وتتفــق النتيجــة احلاليــة مــع 
دراســة )أبــو شــاوس، 2012م(، وختتلــف مــع دراســة )محادنــه واملغيــض، 2012م( يف حصــول جمــال )القيــم 

األخالقيــة( علــى املرتبــة األوىل.

وأتــت )القيــم املهنيــة( يف املرتبــة اخلامســة، بتكــرار بلــغ )30( مــرة، ونســبة مئويــة )14,5٪( مــن إمجــايل 
القيــم الرتبويــة.

وتعــزى هــذه النتيجــة إىل اهتمــام مؤلفــي كتــب اللغــة العربيــة ابجملــال املهــي؛ هبــدف تنميــة شــخصية 
الطالــب، وإكســابه القيــم واالجتاهــات اإلجيابيــة حنــو العمــل وإتقانــه، والعمــل ضمــن جمموعــات، واحــرتام 
الطــرف اآلخــر، وحســن التعامــل، والتعــود علــى التفكــر املنطقــي. وختتلــف نتيجــة الدراســة احلاليــة عــن دراســة 

)البشــايرة، 2007م(؛ حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن الرتكيــز علــى جمــال )القيــم املهنيــة( قليــل. 
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وجاءت )القيم الوطنية( يف املرتبة السادسة واألخرة، بتكرار بلغ )25( مرة، ونسبة مئوية )٪12,1( 
مــن إمجــايل القيــم الرتبويــة ابلرغــم مــن أمهيتهــا ودورهــا يف تعميــق حــب الوطــن لــدى الطلبــة، وبتحويــل الطالــب 
إىل فــرد فاعــل ضمــن جمتمــع، يف إطــار عــام هــو الوطــن، فهــي هتــدف إىل تعزيــز شــعور الطلبــة ابالنتمــاء إىل 
جمتمعهــم وقيمــه ونظامــه وبيئتــه وثقافتــه؛ لرتقــي هــذا الشــعور لــدى الطلبــة بثقافــة االنتمــاء، وأن يتمثــل ذلــك 
يف ســلوكهم ودفاعهــم عــن قيــم وطنهــم ومكتســباته، ويهتمــون مبشــكالته، ويعملــون علــى تلبيــة حاجاهتــم 
وحاجــات جمتمعهــم، وحيافظــون علــى اســتقراره، وميارســون حقوقهــم وواجباهتــم ملتزمــن بقواعــده وقوانينــه، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )اجلــراح، 2016م( يف حصــول جمــال )القيــم الوطنيــة( علــى مركــز متأخــر، 

وختتلــف مــع نتيجــة دراســة )املــزن، 2009م( حيــث احتــل املركــز األول. 

التوصيات: 
يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية فإن الباحثة توصي مبا أييت: 

- مراجعــة منظومــة القيــم، الــي تتضمنهــا مناهــج اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة بــن فــرتة وأخــرى؛ ملواكبــة 
املســتجدات، وإضافــة القيــم اجلديــدة. 

- تضمــن دليــل املعلمــة اســرتاتيجيات وأســاليب تدريســية، تســاعد علــى إكســاب الطلبــة القيــم الرتبويــة 
املتضمنــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف األول الثانــوي.

- عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن واملعلمــات علــى حتليــل احملتــوى، وحتديــد القيــم، والعمــل علــى إكســاهبا 
الطلبــة. 

- تعزيــز القيــم الرتبويــة داخــل كتــب اللغــة العربيــة ســواء أكان مــن خــالل األنشــطة التطبيقيــة أم مــن خــالل 
ســياق احملتــوى، والتأكيــد علــى ممارســة الطلبــة للقيــم، الــي يتعلموهنــا يف مــادة اللغــة العربيــة، وعــدم االكتفــاء 

ابجلانــب النظــري فقــط. 
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الُعلوِم  َتعليم  ُمشكالُت  واَقع  َتقوْيم 
ِمن  َشروَرة  ُمحافظِة  ِة في  االبتدائيَّ ِبالمرحلِة 

ُوجَهِة َنظِر ُمعلِِّمي الُعُلوِم

هذال بن عبيد عياد الفهيدي

ُأستاُذ الـَمناهِج َوطرِق َتدريِس الُعلوِم الـُمساِعُد

ُكليَّة الُعُلوِم واآلداِب ِبشرورة
َجاِمعُة َنراَن
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ِة  َتقوْيم واَقع ُمشكالُت َتعليم الُعلوِم ِبالمرحلِة االبتدائيَّ
في ُمحافظِة َشروَرة ِمن ُوجَهِة َنظِر ُمعلِِّمي الُعُلوِم

هذال بن عبيد عياد الفهيدي
امللخص

َهــَدَف الَبحــث إىَل تقــومي واقــع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة ِمــن 
، َوَتَكوَّنَــْت َعيِّنــُة البحــث ِمــن مَجيِعُمَعلِّمــي  ُوجَهــِة َنظَــِر ُمعلِِّمــي الُعلــوِم، واســَتخَدم الـــَمنهَج الَوصِفــيَّ الـــَمسِحيَّ
ــُد ِمــن  الُعلــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة وََكاَن َعدُدُهــم )29( ُمَعلِّمــاً. وصممــت اســِتَبانًَة َومَتَّ التَّأكُّ
ِصدِقَهــا َوثـََباهِتــا، َوِمــن مَثَّ طبقــت علَــى َعيِّنــِة البحــث، وَكان مــن أبــرز نتائجهــا أن املشــكالت الــي تواجــه تعليــم 
ــِط )3.59( مــن )4 أي مبتوســط نســي 89.75٪(،  العلــوم متثلــت يف: زايدُة العِــبِء التَّدرِيســيِّ لِلُمَعلِّــِم مبَُتوسِّ
ــِط )3.38 مــن 4( أي مبتوســط نســي )٪84.5(، َوَعــَدُم اهِتَمــاِم  مــٍة لِلُمَعلِّــِم مبُتـََوسِّ َوَعــَدُم ُوُجــوِد َحَواِفــَز ُمَقدَّ
ــٍط بـََلَغ )3.38 من4( أي مبتوســط نســي )٪84.5(، َوَعَدُم اســِتقرَاِر الـــُمَعلِِّم  الـــُمَعلِِّم بَِتطِويِر َذاتِِه ِمَهِنيَّاً مبُتـََوسِّ
ــِط َقــدرُُه )3.31 مــن )4 أي مبتوســط نســي )٪82.75(، وتَــديّنِ َمَهــاراِت الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة  ــَمنطقِة مبتوسِّ اِبلـ
ــٍط بـَلَــَغ )3.59 مــن 4( أي مبتوســط نســي )89.75٪( َوزاَِيَدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل  لِلتَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ
ــِط  مبُتـََوسِّ لِلتِّلِميــِذ  اأُلســرِة  ُمَتابَعــِة  َوَضعــُف  نســي ))87٪،  مبتوســط  أي  ــِط )3.48مــن 4(  مبَُتوسِّ الَواِحــِد 
ــِط )3.31  ََكبِــٌر اِبلنِّســبِة ِلَزمــِن ِدراســِتِه مبَُتوسِّ )3.45 مــن4( أي مبتوســط نســي )٪86.25(، وَكــم الـــُمحَتوى 
ــِط  مــن4( أي مبتوســط نســي ))٪82.75، َوُوُجــوُد بَعــِض الـــَمصطلَحاِت الِعلِميَّــِة الصَّعبــِة علَــى التَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ
)3.28مــن4( أي مبتوســط نســي )82٪(، َوطـُـرُق التَّدرِيــِس الـــُمسَتخَدمِة ال ُتســاعد علــى يف تنميــة املهــارات 
العمليــة لــدى التالميــذ )3.24 مــن 4(، أي مبتوســط نســي )81٪(، وعــدم توفــر صيانــة مســتمرة للوســائل 
التعلميــة املوجــودة )3.52مــن 4( أي مبتوســط نســي )٪88(، َوعــدُم وضــوِح دوِر األســرِة يف عمليَّــِة التَّقــومِي 
)3.48مــن 4( أي مبتوســط نســي )87٪(، َوعــدُم ُوضــوِح آليَّــِة التَّقــومِي املســتمرِّ للُمَعلِّمــَن )3.45مــن4(

أي مبتوســط نســي )٪86.25(، وبلغــت احملصلــة التقومييــة العامــة للمشــكالت الــي تواجــه تعليــم العلــوم 
ِة توصيــاٍت مــن  )3.09مــن4( أي مبتوســط نســي )٪77.3(، َويف َضــوِء هــِذِه الَّنتائــِج أَوَصــى الباِحــُث بعــدَّ
ــُز لاللتحــاِق ابلرامــِج التطويريَّــِة، َوافتتَــاُح أَقســاٍم  أمهِّهــا: العنايــة ابلتطويــِر املهــيِّ ملعلِّمــي العلــوِم، َوتقــدمُي مــا حُيفِّ
يف كليَّــِة الُعلــوِم اآلداِب بشــرورة لِتخريــِج ُمعلِّمــَن ِلمناهــج الُعلــوِم، وِإحلــاُق التَّالميــِذ ُمنخفِضــي الـــُمسَتوى 

اِبلقــراَءِة َوالكتابــِة مبَجموعــات َتقويــٍة، َوإعــادُة النَّظــِر يف آليَّــِة َتطبيــِق التَّقــومِي الـــُمسَتِمرِّ.

الَكلماُت امِلفَتاِحيَُّة: تقومي، ُمشكالُت تعليم الُعلوِم، معلِّمو الُعُلوِم، الـَمرَحلُة االبِتدائِيَُّة.
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Abstract

The study aimed to evaluate current problems of teaching 
science in the Elementary Stage in SharurahGovernate from the 
perspectives of teachers of science. The researcher used descriptive 
survey approach where the sample consisted of all the teachers of 
science in Sharurah populated for 29. To achieve the goal of the 
study، the researcher designed a questionnaire، assured its validity 
and stability and applied it. The following results were shown:

- High teaching load of the teacher scored 3.59 with a mean of 
89.75%.

- Lack of encouragement to the teacher scored 3.38 with a mean 
of 84.5%.

� The teacher doesn’t improve his professional skill with a mean 
of 3.38; that’s 84.5%.

- Teachers are not staying long in the region scored 3.31 with a 
mean of 82.75.

- Students with low skills in reading and writing scored 3.59 with 
a mean of 89.75%.
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- Large number of students in classes scored a mean of 3.48 with 
a mean of 87%.

� Families are not taking care of their children’s education with a 
mean of 3.45 which means 86.25%.

� Large scientific content compared to allotted time with a mean of 
3.31 with a percentage of 82.75.

� Having some difficult scientific term scored 3.28 with a mean of 
82%.

- Used teaching methods do not improve practical skills of students 
with a mean of 3.24 which equals 81%.

- Lack of maintenance for available teaching aids scored 3.52 with 
a mean of 88%.

� Lack of clarity for the families’ role in the evaluation process 
scored 3.48 with a percentage of 87%.

- The process of ongoing evaluation is not clear for the teachers. 
This scored a mean of 3.45 with a percentage of 86.25

- The total evaluation of the problems facing teaching science 
scored 3.09 out of 4 with a percentage of 77.3%.

� In the light of these results، the researcher recommended the 
following:

- Having more attention to the professional growth of the teachers 
of science.

� Giving more stimulation to the teachers to join programs which 
develop their performance.
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- Having more academic departments in the faculty of sciences 
and arts in Sharurah to qualify teachers of science.

- Giving extra lessons to students low-skilled in reading and 
writing to improve their skills.

- Revising the process of ongoing evaluation.

Key words: evaluation، problems of teaching science، science 
teachers، elementary stage
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مُة: اُلمَقدِّ
ــزداُد املعــارُف بشــكٍل ســريٍع  إنَّ عمليَّــَة التَّدريــِس تـََتطــوَُّر ِبشــكٍل دائِــٍم مــَع تطــوُِّر هــذا العصــِر؛ حيــُث َت
، َواِبلتَّــايل تـََتطــوَُّر َمناِهــُج الُعلُــوِم، َوتَــرُُز  وترتاَكــُم، وكذلــَك طُــرُق التَّفكــِر، َوَعمِليَّــُة تَنــاُوِل الـــُمحتـََوى الِعلِمــيِّ
اِت. وهذا يَتطلَُّب ُمراجعًة مستمرًَّة  بَعُض الـــُمشِكالِت، الي تواجه تعليم َمناِهُج الُعُلوِم  يف ِظلِّ هِذِه الـــُمتَغرِّ
اِت؛ ِمــن َأجــِل الُوُصــوِل اِبلطالــب ِإىَل َدرجــٍة عالِيَّــٍة ِمــن التَّحصيــل  ِلعمِليَّــِة التَّدريــِس؛ لِتواِكــَب هــِذِه التَّغــرُّ

ــُمجَتمعاِت. ، الَّــِذي يعتــر مــن األســس املهمــة يف َتطــوُِّر َوازِدهــاُر َحيــاِة الـ الِعلِمــيِّ

، يَنبِغــي عَلــى مَجيــِع األَفــراِد امِتــالُك َأساِســيَّاِت الثَّقافَــِة  ِم الِعلِمــيِّ َوالتِّكُنوُلوِجــيِّ َوَمــَع َتَســارُِع َعَجلــِة التَّقــدُّ
الَعصــِر. اِت  َتغــرُّ َوُمواكبــِة  احلَيــاِة  َمــَع  التَّكيُّــِف  ِمــن  نُــوا  لَِيتَمكَّ الِعلــِم،  َمَهــاراِت  بَعــِض  َواكِتســاُب  الِعلِميَّــِة، 

)عليــان،2010(.

َوهِلــذا فـََقــد َســَعْت َأغلَــُب ُدَوُل الَعــاملِِ إىَل َتطويــِر َتدريــِس الُعلُــوِم، َفطَــوََّرْت الـــَمَناِهَج، َوَعَقــَدِت الَعديــَد ِمــن 
الـــُمؤمَتراِت َوالنَّــدَواِت، َوِمــن تِلــَك الــدُّوِل الـــَمملكُة الَعربِيَّــُة السُّــعوِديَُّة، َوالَّــِي َســَعْت َومــا تــَـزَاُل َتســَعى ِإىَل َتطِويــِر 
َتدرِيــِس الُعلُــوِم ِمــن ِخــالِل َتطِويــِر َمَناِهــِج الُعلــوِم لِلمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتطويــِر بَراِمــِج ِإعــداِد ُمعلِّــِم الُعلُــوِم، َوِإقامــِة 
صــٍة، َتدعــُم عمليَّــَة  الـــُمؤمَتراِت، َوَعقــِد النَّــدواِت َوَحلَقــاِت النَِّقــاِش، َوَدعــِم الُبُحــوِث، َوِإنَشــاِء َمراِكــَز ُمتَخصِّ
َتطويِر َتدريِس الُعُلوِم، ِمثُل: َمركُز التَّميُِّز الَبحِثيُّ يف َتطويِر الُعُلوِم َوالّرايِضياِت، التَّاِبِع جِلَاِمعِة الـــَملِك ُســعود.

ــَمنُشوِد ِمــن َعمِليَّــِة َتدريــِس الُعُلــوِم، َوَمعرفــُة َمــدى َجــدوى  َوِلكــي يَِتــمَّ التَّطويــُر َوالوُصــوُل إىَل اهلـَـَدِف الـ
َتدريــِس الُعلــوِم، َوَهــل حقَّــَق اأَلهــداَف الـــَمرجوََّة ِمنــُه، يتطلَّــُب ذلــك ِإجــرَاَء ِدرَاســاٍت، تُلِقــي الضَّــوَء علَــى 
التَّعِلِيميَّــِة  اجِلَهــاِت  ِقبَــِل  ِمــن  هَلَــا  الـــُمناسبِة  احلُلــوِل  إِلجيــاِد  ؛  الُعلُــوِم  َتدريــُس  يُواِجُهَهــا  الَـّـِي  الـــُمشِكالِت، 

الـــَمسُؤولِة.

ــي ُمشــكالِت َتدريــِس الُعلُــوِم  َوهِلـَـذا فـََقــد أَوَصــِت الَعديــُد ِمــن الدِّراَســاِت ِبَضــُرورِة ِإجــراِء ِدراَســاٍت لَِتقصِّ
الســعيد  َوِدراســُة  الشــمراين )2013(،  وِدراســُة  الغامــدي )2012(،  ِدراســُة  َوِمنَهــا  االبِتدائِيَّــِة،  اِبلـــَمرَحلِة 
بَويَـّـِة َوالنَّفســيَِّة الـــُمنعقُد يف رِحــاِب جامعــِة امللــِك  ــَنويُّ الثَّالِــُث لِلُعلــوِم الرتَّ )2013(، َوقَــد أَوَصــى اللَِّقــاُء السَّ
ــَدى التَّالِميــِذ( ِبَضــرورِة ِإجــراِء  ــَمَهارَاِت اأَلساِســيَِّة َل ــِة الـ ســعود حَتــَت ُعنــواِن )التَّعليــُم االبِتدائِــيُّ َوَدورُُه يف تَنِمي

بَويَـّـِة يف التَّعليــِم االبِتدائِــيِّ )وزارة املعــارف، 1414(. ِدراَســاٍت لَِتشــِخيِص الـــُمشِكالِت الرتَّ

َوُتشــُر الدِّراســاُت إىَل أنَّ عمليَّــَة التَّدريــِس الَفعَّــاِل لِلُعلُــوِم تـََتَخطَــى نَقــَل الـــَمعُلوماِت إىَل اعِتبَــاِر َأنَّ 
َعمليَّــَة التَّدريــِس الَغايــُة ِمنَهــا َتعِليــُم التَّالِميــِذ َمــادََّة الُعلُــوِم ِمــن ِخــالِل اجلُهــِد الـــُمشتـََرِك، الـــَمبُذوِل ِمــن الـــُمعلِِّم 
َوالطَّالِــب، وََكذلِــَك الرتَِّكيــُز يف هــِذِه الَعمِليَّــِة َيُكــوُن عَلــى األَفــكاِر الِعلِميَّــِة اأَلساِســيَِّة ِمــن ِخــالِل االســِتقَصاِء، 
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َوحــلِّ الـــُمشِكالِت، ورَبــِط الـــُمحتـََوى اِبهِتمامــاِت الطَّلبــِة َوالـــُمجَتمِع، َوُمراعــاِة ظُــروِف الـــُمَتعلمَن، واســتخداِم 
اسرتاتِيجيَّاٍت تدريسيٍَّة، ُتساِعُد الـُمتعلِّمِن عَلى تَنشيِط التَّفكِر، َوتـََوقُِّع ِإجنازَاٍت َكبرٍة لِلتَّعلُِّم )عليان، 2010(.

إنَّ النَّظــرَة إىَل الِعلــِم اِبعِتبــارِِه َمــادًَّة َوَطريقــَة ِهــَي النَّظــرُة الُفضلَــى لَِتحديــِد َمفُهــوِم الِعلــِم؛ لَِتأثِــِر هــِذِه 
ِة َجوانِــَب، َوِهــَي: )النجــدي وراشــد وعبداهلــادي، 2002(. النَّظــرِة علَــى َتدريــِس الُعلــوِم ِمــن ِعــدَّ

1- َأهــداُف َتدريــِس الُعلُــوِم؛ َحيــُث َتُكــوُن اأَلهــداُف َشــاِملًة إِلكســاِب الطُّــالِب الـــَمعُلوماِت، َوَتدرِيبِهــم علَــى 
الطَّريقــِة الِعلميَّــِة للتَّفكــِر، َوِإكَســاهِبِم النَّواِحــي السُّــلوِكيَِّة، الـــُمَصاحبِة هِلــِذِه الطَّريقــِة.

بيــُة الَعلميَّــُة لِلطــالِب؛  ــَمنهِج، فـََيصبــُح ُمشــَتماًل عَلــى مَجيــِع اخلُــراِت، الَّــِي تـَُقدُِّمَهــا الرتَّ ــا تُؤثِّــُر عَلــى الـ 2- أهنَّ
هِبَــدِف تَنِميــِة َجوانِِبِهــم الـــُمخَتِلفِة.

ــًة إبِِجيابِيَّــِة الطَّالِــِب َوَنشــاِطِه َوُمَشــارَكِتِه يف  ــا تُؤثِّــُر عَلــى طُــرِق التَّدريــِس، فـَُتصبــُح طُــرُق التَّدريــِس ُمهتمَّ 3- أهنَّ
الَعَمِليَّــِة التَّعِليِميَّــِة، َوهَتتَــمُّ بَِتدرِيــِب الطُّــالِب علَــى التَّعلُّــِم أِبَنفِســِهم، َوالتَّعلُّــِم عــن َطريــِق االكِتَشــاِف، َواســِتخداِم 

ُأســلوِب َحــلِّ الـــُمشِكالِت.

ا تُؤثُِّر عَلى َأسالِيِب التَّقِومِي؛ ِإذ ُيصِبُح أَداًة ِلَمعرَفِة َمَدى ما حَتَقُِّق ِمن َأهَداٍف. 4- أهنَّ

َأهَداُف َتدريِس الُعُلوِم يف الـَمرحلِة االبِتدائِيَِّة يف الـَمملكِة الَعربِيَِّة السُُّعوِديَِّة:
)عجان، 1427نقاًل عن وزارة الرتبية والتعليم السعودية(

1-َ رِســيُخ ِإميــاِن التِّلميــِذ اِبهلِل- ُســبحانَُه َوتـََعــاىَل-، َوَتعرِيُفــُه بَِبديــِع ُصنــِع هللِا َوَروعــِة مــا يف الَكــوِن ِمــن مَجــاٍل 
َوِدقَّــٍة َوتَنســيٍق، تَــدلُّ عَلــى قُــدرِة َوَعظمــِة اخلَالِــِق- عــزَّ َوَجــلَّ.

2- َتزويــُد التِّلميــِذ اِبلَقــدِر الـــُمناِسِب ِمــن احلََقائِــِق والـــَمفاِهيِم الِعلميَّــِة، الَـّـِي ُتســاِعُدُه علَــى َفهــِم َوَتفِســِر 
ــُر َحياتَــُه، َومُتَكِّنُــُه ِمــن ُحســِن االســِتفاَدِة ِمنَهــا. الظَّواِهــِر، َوِإدراُك مــا تُقدُِّمــُه الُعلــوُم اإلنســانيَُّة ِمــن َخَدمــاٍت تـَُيسِّ

َوالـــُمالَحظِة،  َوالـــُمشاَهدِة،  لِلَبحــِث  اجتاهاتِــِه  بَِتنِميــِة  التِّلِميــِذ  نَفــِس  الِعلِميَّــِة يف  الطَّريَقــِة  بُــُذوِر  َغــرُس   -3
َواجلُــرأِة يف  ِتهــا،  ِمــن ِصحَّ َوالتَّحقُّــِق  الـــَمعُلوماِت،  َوحَتليــِل  َواالســِتنَتاِج،  َوالـــُمَقارنَِة،  َوالتَّجرِيــِب،  َوالتَّنِقيــِب، 

ُحــُدوِدِه. َوَمعرفــِة  الــرَّأي،  ِإبــداِء  َوآدابِــِه، َويف  ُأُصولِــِه  َومعرفــِة  التَّســاُؤِل، 

ــٍة، َوَتســِخُر الُعلُــوِم يف ِإصالِحهــا، َوَتطويُرهــا، َوالـــُمحاَفظُة  4- َمعرفــُة الِبيئــِة، َوَفهــُم مــا َيكتنُفهــا ِمــن َظواِهــَر ُمِهمَّ
عَليَها.
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5- َتوِســيُع آفــاِق التَّالِميــِذ اِبلتَّعــرُِّف علَــى مــا يـََتميَـّــُز بِــِه َوطنـُُهــم ِمــن َمــَوارَِد َوثَــرواٍت طَبيعيَّــٍة، َوَتعرِيُفهــم بِِنعــِم هللِا 
عَليِهــم َوعلَــى ِبالِدِهــم؛ لُِيحِســُنوا اســِتخداَمها، َواالســِتفاَدَة ِمنَهــا.

6- الِعَنايــُة اِبلنَّواِحــي التَّطِبيِقيَّــِة يف الُعلُــوِم، َوَذلِــَك إبِِاتحــِة الُفرَصــِة لِلتَّلِميــِذ لِلِقيــاِم اِبلتَّجــاِرِب َواالخِتبــارَاِت، 
ــُه ِمــن اكِتَســاِب َمَهــاراٍت َيدويَّــٍة، َوُخــُراٍت َعمِليَّــٍة. َومَتكيُن

ــُه  ــُه اِبلــدَّوِر الَّــِذي تَلعُب ــليمَة، َوتَثبيُتهــا، َوَتعريُف ــاداِت السَّ ــُدُه الَع حيَّــِة، َوَتعوي ــُف التَّلميــِذ اِبلَقواِعــِد الصِّ 7- َتعرِي
ــاِة اإِلنســاِن. حــُة اجلَيِّــدُة يف َحي الصِّ

8- َتقديــُر ُجهــوِد الُعلمــاِء املســلمَن، َوإبــراُز َدورِِهــم يف َتطويــِر الِعلــِم، َوَدفــُع َعجلــِة احَلَضــارِة، َوحَتقيــُق َرفَاهيــِة 
ِم الَبشــريَِّة. َوتـََقــدُّ

ــًة،  َم الُعلُــوِم مَثـَـرُة اجلُهــوِد اإلنســانيَِّة عامَّ 9- ااِلهِتمــاُم اِبإِلجَنــازاِت الَعاملِيَّــِة يف َمياديــِن الُعُلــوِم، َوِإظهــاُر َأنَّ تَـَقـــدُّ
ــالِع عَلــى اَتريــِخ الِفكــِر َوالُعلــوِم. َوَتشــجيُع التَّالميــِذ عَلــى االطِّ

10- تَنميــُة حــبِّ التِّلميــِذ لِلمطالعــِة الِعلميَّــِة الـــُمفيدِة، َوتعويــُده علَــى اســِتعماِل الـــَمراِجِع، َوَتشــِجيُعُه علَــى 
لــِة مبــا َيدرُســُه، َوَيطَلِّــُع عَليــِه ِمــن الُعلــوِم. الِكتابــِة الِعلميَّــِة، َوعلَــى مُماَرســِة اهلِــوااَيِت َواألَنِشــطِة، َذاِت الصِّ

َوالبـُـدَّ هلــِذِه اأَلهــداِف ِمــن َوســاِئَل تـََتحقَّــُق ِبَواســطَِتها، َوِمــن هــِذِه الَوســاِئِل علَــى َســبيِل املِثــاِل: اشــِتماُل 
ــِة الطِّفــِل ِمــن َحيــُث: التَّغذيــُة، َوالنَّظافَــُة، َوالِوقَايَــُة ِمــن  حيَّــِة الضَّروريَّــِة ِلِصحَّ َمناِهــِج الُعلُــوِم علَــى الـــَمعُلوماِت الصِّ

اأَلمــراِض، َواإِلســَعافاِت اأَلوَّلِيَّــِة… اخل.

حيَّــِة، َواســِتخداُم الَوســاِئِل  وََكذلِــَك اســِتغالُل الـــَمواِقِف ِمــن الَواقِــِع يف اكِتَســاِب اخلِــْراِت َواملعُلومــاِت الصِّ
الـــُمِعْينِة، َوالِقيــاُم بِــزايراٍت َميدانِيَّــٍة، َوَتزويــُد َمكَتبــاِت الـــَمداِرِس َوالُفُصــوِل مبَجموعــٍة ِمــن الُكتُــِب الـــُمَناِسَبِة 

ُعُهم عَلــى الِقــراَءِة َوالَبحــِث. )احلقيــل، 1420(. ــَمرحلِة، الَّــِي ُتَشــجِّ لِلتَّالِميــِذ يف هــِذِه الـ

َوِمــن َوســاِئِل حَتقيــِق هــِذِه اأَلهــداِف يف الـــَمرحلِة االبِتدائِيَّــِة اســِتعماُل الـــُمالحَظِة يف الصَّــفِّ اأَلوَِّل 
ــا أَفضــُل َوِســيلٍة يف هــِذِه  ــاِدِس فـَُتســَتعمُل التجــارُب؛ ألهنَّ َوالثَّــاين َوالثَّالِــِث، أَمَّــا يف الصَّــفِّ الرَّابِــِع َواخلَاِمــِس َوالسَّ
الـــَمرحلِة، ِمــن َأجــِل ِإكَســاِب الطُـّـالِب اخلِــرََة الـــُمَباَشرَة َعــن َطرِيــِق الَعمــِل َوالـــَمالحظِة َوالتَّجربــِة، َوَتدرِيبِهــم 
عَلــى َعَمــِل النََّمــاِذِج ِلَمــا َشــاَهُدوُه؛ َحيــُث مَيِيــُل الطُّــالُب يف هــِذِه الـــَمرَحلِة إىَل اكِتَشــاِف احلََقائِــِق أِبَنُفِســِهم، 
ُمســَتخِدِمَن ُماَلَحظَاهِتِــم الـــُمَباَشرِة ِلَأشــياِء أَو ُصورِهــا أَو جَترِبَِتهــا. لِــذا علَــى ُمَعلِّــِم الُعلُــوِم َأْن يـُرَكِّــَز علَــى 
الـــُمالحَظِة َوالتَّجرِبــِة يف َتدرِيِســِه هِلــِذِه الـــَمادَِّة، َواالســِتعانَِة ِبَوســاِئِل اإِليضــاِح، والــّزايراِت الـــَميدانِيَِّة مــا أَمَكــَن، 

ــَه َتدريــَس الُعلُــوِم َتوِجيهــاً ِإســالِميًّا، َويَرِبطُهــا ِبَغرَِهــا ِمــن الـــَمَوادِّ اأُلخــَرى. )احلقيــل، 1415(. وَأْن يـَُوجِّ



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

248

ِة  َوُيِضيــُف عجــان )1427( ِمــن َأجــِل َأْن حُتَقَّــَق َأهــَداُف َتدرِيــِس الُعلُــوِم علَــى الـــُمعلِِّم ُمرَاعــاُة ِعــدَّ
ِمنَهــا: اعِتبَــارَاٍت، 

َ َلُه َأمِهيتـََها، َوفَاِئَدهَتا. 1- َربُط َتدرِيِس الُعُلوِم حِبََياِة التِّلِميِذ َوبِيَئِتِه؛ َحىتَّ يـَتـَبـَنَّ

ِقيقــِة، َوالـــُمالَحَظِة الَعَمِليَّــِة، َوالتَّجرِيــِب، َوِإجــرَاِء  2- َأْن تـَُقــوَم َعمِليَّــُة َتدرِيــِس الُعلُــوِم علَــى الـــُمَشاَهَدِة الدَّ
الَعَمِليَّــِة. َوالتَّطِبيَقــاِت  الُبُحــوِث 

3- أْن َيُكوَن الـُمَعلُِّم ُقدوًة لِلتَّالِميِذ َتَصرُّفاً َوُسُلوكاً.

، َوذِلَك جِبَعِل الِبيَئِة َمعَماًل َكِبراً لِلدِّراسِة. 4- اقرتاُن الطَّرِح النَّظرِيِّ اِبلتَّطِبيِق الِفعِليِّ

َوُهنَــاَك الَعديــُد ِمــن الـــُمشِكالِت الَّــِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعلُــوِم، َوتُؤثِـّـُر علَــى حَتِقيــِق اأَلهــداِف الـــَمرُجوَِّة ِمــن 
َتدريــِس الُعلُــوِم َكَمــا َأظَهــَرْت ذلــك الَعديــُد ِمــن الدِّراَســاِت، َوِمنَهــا َمــا أَييت:

َصيِفــيٍّ  بَراَنَمــٍج  أَتثِــِر  علَــى  التَّعــرُِّف  إىَل  َهدفَــْت  الــي   ،)Wier،1988) وايــر  إليزابيــث  ِدراَســُة 
اأَلمريكيَّــِة؛  املتَّحــدِة  اِبلــوالايِت  االبِتدائِيَّــِة  لِلمرَحلــِة  الُعلُــوِم  َتدريــِس  ُصُعــوابِت  الّتغلُّــِب علَــى  لِلُمَعلِِّمــَن يف 
ِة َشــهٍر، رُكِّــَز ِفيــِه علَــى َتطويــِر الـــَمعرِفِة الِعلِميَّــِة َلَديِهــم، ِإَضافَــًة إىَل َتطويــِر  َحيــُث أَقــاَم هَلـُـم بَراَنجَمــاً ُمكثَّفــاً، ِلُمــدَّ
مُمَاَرَســاهِتِم التَّدرِيســيَِّة. َوتـََوصَّلَــِت الدِّراســُة إىَل َأنَّ الصُُّعــوابِت الِّــِي َواَجَهــِت الـــُمعلِِّمَن قَبــَل بَــدِء الَراَنَمــِج تـََتَمثَّــل 
يف َعــَدِم ِكفايــِة الَوقــِت لِتدرِيــِس الُعلُــوِم، َوالنَّقــِص يف الـــَموادِّ َوالـــَمَصادِر، وَكذلِــَك الدَّعــِم الـــَمحُدوِد ِمــن الطَّاقِــِم 
زِمــِة لَِتدرِيــِس الُعُلــوِم.  ــَمهارَاِت َوالثَِّقــِة اِبلنَّفــِس الالَّ ــَمعرفِة الِعلِميَّــِة َوالـ ــَمدرسِة، َوَضعــِف الـ اإِلدارِيِّ َوالَفــِيِّ يف الـ
َكَما تـََوصََّلِت الدِّراَسُة إىَل اسِتَفادِة الـــُمَعلِّمَن ِمن الَراَنَمِج اسِتَفادًة َكِبرًة؛ َحيُث َساَعَدُهم يف َتطويِر ُقُدرَاهِتِم 

التَّدرِيِســيَِّة، َوُخُصوَصــاً يف َكيِفيَّــِة التَّدرِيــِس، َوِإداَرِة الصَّــفِّ أَثنَــاَء التَّدرِيــِس.

أَمَّــا حمجــوب )1988م( فَــَدرَس الـــُمشِكالِت الَّــِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعلُــوِم يف التَّعِليــِم اأَلساِســيِّ مبُحافظــِة 
َعــْت بـَيَــااَنُت الدِّراســِة ِمــن جَمُموعــٍة ِمــن ُمَعلِِّمــي  ِهَن َوالـــُمَعلِِّمَن. َومجُِ ســوهاج يف ِمصــَر ِمــن ُوجهــِة َنظَــِر الـــُمَوجِّ
، َوطُــُرُق التَّدرِيــِس  الُعلُــوِم اِبســِتخَداِم اســِتبانٍة، تَتكــوَُّن ِمــن مَثانِيــِة حَمَــاِوَر، ِهــَي: اأَلهــداُف، َوالـــُمحتـََوى الِعلِمــيُّ
َواألَنِشــطُة التَّعِليِميَّــُة، َوالَوَســاِئُل التَّعِليِميَّــُة، َواإِلمــَكااَنُت الـــَمادِّيَُّة الـــُمَتاحُة، َوالنَّواِحــي اإِلدارِيَّــُة الـــُمرتَِبَطُة ِبَعمِليَّــِة 
ــُمحتـََوى ال  ــُه أَثنــاَء اخِلدمــِة. َوِمــْن َأَهــمِّ نـََتائِــِج هــِذِه الدِّراســِة َأنَّ الـ ــُمعلِِّم َوَتدريُب التَّدرِيــِس، َوالتَّقــِومُي، َوِإعــداُد الـ
، وأنَّ اأَلهــداَف َغــُر ُمرتَِبطــٍة اِبالمِتحــااَنِت،  يـُرَاِعــي اهِتَماَمــاِت التَّالِميــِذ، َولكنَّــُه يـُرَكِّــُز علَــى التَّسلُســِل الِعلِمــيِّ
وأنَّ الـــُمِديريَن ال ُيَســاِعُدوَن الـــُمَعلِّمَن عَلــى َتطِويــِر َتدرِيِســِهم، وأنَّ َأهــداَف التَّقــِومِي َغــُر حُمَــدَّدٍة، وأنَّ التَّقــومَي 

يــَع َجوانِــِب التَّعلُّــِم. ال يـَتـَنَــاوُل مجَِ
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َوَهَدفَــْت ِدراَســُة محامــه )1994( إىَل التَـَّعــرُِّف علَــى بَعــِض ُمشــِكالِت َتدرِيــِس الُعلُــوِم بـََبعــِض الـــَمَداِرِس 
ــُعوِديَِّة، َواســَتخَدَمْت اســِتَبانًَة جِلَمــِع البـَيَــااَنِت ِمــن َعيِّنــٍة  االبِتدائِيَّــِة يف َمنطَقــِة اجلَــوِف اِبلـــَممَلكِة الَعربِيَّــِة السُّ
بَِويَـّـَة،  لَــت: اأَلهــَداَف الرتَّ ِب الـــُمَعلَِّمَن. َوتـََناَولَــْت أََداتـَُهــا حَمَــاِوَر، مشَِ لَــْت جَمُموعــًة ِمــن الـــُمَعلِِّمَن َوالطُـّـالَّ مشَِ
، َوالطُـّـرَق َواألَنِشــطَة، َوالَوســاِئَل التَّعِليِميَّــَة، َواإِلشــرَاَف َوالتَّوِجيــَه، َوالتَّقــِومَي. َوتـََوصَّلَــْت  َوالـــُمحتـََوى اأَلكاِدميِــيَّ
نـََتاِئُج الدِّراسِة ِإىَل َأنَّ اأَلهَداَف هَتَتمُّ اِبلنَّاِحَيِة الـَمعرِِفيَِّة )الـَمعُلوَماِت( فقط، وأنَّ الـُمحتـََوى ال ُيْسِهُم يف َحلِّ 
الـــُمشِكالِت الَيوِميَّــِة لِلتَّالِميــِذ، وأنَّ الـــُمَعلَِّم أَِو التِّلِميــَذ ال يشــرتكاِن يف َتطِويــِر الـــُمحتـََوى، وأنَّ مثَّــَة َضعــٌف يف 
َه يَهَتــمُّ بَِتقــِومِي الـــُمَعلِِّم ُدوَن الطَّالِــِب، وأنَّ ُمَعلِّــَم  ، َوالرََّحــالِت الِعلِميَّــِة، َوَأنَّ الـــُمَوجِّ اســِتخَداِم التَّجرِيــِب الِعلِمــيِّ
الُعلُــوِم ُمطَالَــٌب إِبجنَــاِز َكــمٍّ َضخــٍم ِمــن الـــَمادَِّة الِعلِميَّــِة، وَعــَدُم ارتِبــاِط التَّقــِومِي اِبلطُـّـرِق َوالَوســاِئِل َواألَنِشــطِة 

. ــُمحتـََوى، وأنَّ التَّقــِومَي يهتــمُّ اِبجلَانِــِب التَّشــِخيِصيِّ ُدوَن الِعالِجــيِّ َوالـ

بَِويَـّـِة، الَـّـِي تـَُواِجــُه ُمَعلِِّمــي  َوقَــد َهَدفَــْت ِدراَســُة صبــاح )1998( ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى الـــُمشِكالِت الرتَّ
ــَمنَهَج  ــَمرَحَلَتِن اأَلَساِســيَِّة الُعَليــا َوالثَّانَِويَّــِة يف َمــداِرِس مَشَــاِل ِفلســِطَن، َوَقــد اســَتخَدَم الَباِحــُث الـ الُعُلــوِم يف الـ
الَوصِفــيَّ الـــَمسِحيَّ يف هــِذِه الدِّراســِة، َواســَتخَدَم ااِلســِتَبانََة َكَأداٍة للدِّراســِة، َومَتَّ اخِتيــاُر َعيَِّنــٍة طََبِقيَّــٍة َعشــَوائِيٍَّة 
ِمــن الـــُمَعلِِّمَن َوالـــُمَعلِّماِت بـََلــَغ َعَدُدهــم 155 ُمَعلًِّمــا َوُمَعلِّمــًة، ويف َعمِليَّــِة التَّحِليــِل اإِلحَصائِــيِّ اســُتخِدَمِت 
ِة نـََتائِــَج، كاَن  طاِت احِلَســابِيََّة َوالنِّســَب املَِئويَّــَة َوحتِليــَل التَـَّبايُــِن األحــاِديَّ، َوتـََوصََّلــِت الدِّراســُة إىَل ِعــدَّ ــُمتـََوسِّ الـ
أبرُزهــا َعــدَم ُوُجــوِد ِمنــٍح لِلُمَعلِِّمــَن لَِتطويــِر أَنُفِســِهم، َوَضعــُف االتِّصــاِل َوالتَّعــاُوِن بَــَن ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم َواجلَاِمَعاِت 
زِمــِة  الـــَمَحِليَِّة لَِتزويِدِهــم مبـَـا َيســَتِجدُّ يف جَمَــاِل خَتَصُِّصِهــم، َوَضعــُف َخلِفيَّــِة التَّالِميــِذ يف الـــَمَفاِهيِم الّرايِضيَّــِة الالَّ
لَِتعلُّــِم الُعُلــوِم، َوَعــَدُم ُمَتابَعــِة أَولَِيــاِء األُمــوِر أِلَبَنائِِهــم ِدراِســيًّا، َوَعــدُم تـََوفُّــِر اإِلمــَكااَنِت اِبلـــُمختـََرِ، وََكثــَرة َعــَدِد 

احِلَصــِص الَّــِي يَُدّرُِســها الـــُمَعلُِّم.

َوَقــد َهَدَفــْت ِدراســُة صــاحل )1999( إىَل حَتِديــِد الصُُّعــواَبِت التَّعِليميَّــِة، الَّــِي تُواِجــُه َتدرِيــَس الُعُلــوِم يف 
َمرَحلــِة التَّعِليــِم اأَلساِســيِّ اأُلوىَل يف حُماَفظــِة انبلــس، َتَكوَّنَــْت َعيَِّنــُة الدِّراســِة ِمــن 131 ُمَعلِّمــاً َوُمَعلِّمــًة، َوبَعــَد 
طَاِت احِلَســابِيََّة، َوالنَِّســَب املَِئويَّــَة، َوحَتليــَل التَّبايـُـِن  َتطِبيــِق املِقيَــاِس علَــى أَفــراِد الَعيِّنــِة، اســَتخَدَم الَباِحــُث الـــُمَتوسِّ
اأُلحــاِدَي إِلجــرَاِء التَّحِليــالِت اإِلحَصائِيَّــَة. تـََوصَّلَــِت الدِّراَســُة ِإىَل النَّتائِــِج التَّالِيــِة: تـَتَــوزَُّع ُمعظَــُم الصعــوابت 
يف جَمَــاالِت األَنشــَطِة الَعَمليَّــِة الَـّـِي حَيَتويَهــا املِنهــاُج، َوَتدرِيــُب الـــُمَعلِِّم أَثنَــاَء اخِلدَمــِة َومُنُــوُُّه الــذَّايتُّ، اأَلهــداُف 
الَعامَّــُة لَِتدرِيــِس الُعلُــوِم َوالـــَمَناِهِج َوالُكتُــِب الـــَمدَرِسيَِّة، َويف َضــوِء النَـَّتائِــِج َواســِتنَتاَجاهِتَا، فـََقــد أَوَصــِت الدِّراَســُة 
بِيَّــِة َوالتَّعِليــِم َأْن َيَضُعــوا احلُلُــوَل الـــُمَناِسَبَة لِلصُُّعــواَبِت التَّعِلِيميَّــِة، الَّــِي  الـــُمسُؤولَن َوَأصحــاَب الَقــراِر يف َوزَارِة الرتَّ
أَفَرَزتـَْهــا الدِّراَســُة، َوخِباصَّــٍة تِلــَك الَّــِي تـَتـََعلَّــُق بِتنِفيــِذ األَنشــَطِة الَعمِليَّــِة، الَّــِي حَيَتِويَهــا املِنَهــاُج، َوالـــُمتـََعلِّقِة بَِتدرِيــِب 
الـــُمَعلِِّم، َوتِلــَك الـــُمتـََعلَِّقِة اِبملِنَهــاِج، َوأَوَصــِت الدِّراَســُة َأْن حُيِســَن الـــُمَعلُِّموَن االســِتَفادَة ِمــن الـــَموادِّ األَّوَّلِيَّــِة 

ــوا التَّفِكــَر ِعنــَد الطَّلَبــِة.  الـــُمَتوفِّرِة يف الِبيَئــِة، َوَأْن يَبَتِعــُدوا َعــن َأَســالِيِب التَّلِقــِن، َويـَُنمُّ
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أَمَّــا ِدرَاســُة اليمــاين )1999( فـََقــد َهَدفَــْت ِإىَل َمعَرفــِة الـــُمشِكالِت، الَّــِي تـَُواِجــُه الـــُمَعلِّماِت يف َتدرِيــِس 
ُمَقــرَِّر الُعلُــوِم لِلَمرَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف الـــَمدينِة الـــُمنـَوَّرِة، َوَتَضمَّنَــْت ُمَعلِّمــاِت الُعلُــوِم َوُمشــرِفَاِت الُعلُــوِم َوُمِديــرَاِت 
، َوِلذلِــَك َكانَــْت اســِتَبانَة جِلَمــِع  الـــَمَداِرِس االبِتدائِيَّــِة، َوقَــد اســَتخَدَمِت الَباِحثَــُة الـــَمنَهَج الَوصِفــيَّ التَّحِليلِــيَّ
الـَمعُلوَماِت، َوَأظَهَرِت النَـَّتاِئُج َأنَّ الـُمشِكالِت الـُمرتَِبَطَة ِبَطراِئِق التَّدرِيِس احتـَلَِّت الـَمرَكَز اأَلوََّل، فُمشِكالُت 
الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، مُثَّ ُمشــِكاَلُت َمعَمــِل الُعلُــوِم، يَِليَهــا ُمشــِكالُت التَّقــِومِي، َوُمشــِكالُت ِصَياَغــِة اأَلهــَداِف 

تِيــِب اأَلِخــِر. اإِلجرَائِيَّــِة، َوالـــُمشِكالُت الـــُمرتَِبَطُة مبُحتــَـَوى الُعلُــوِم حلَّــْت يف الرتَّ

الطَّلبَــَة يف  تُواِجــُه  الَـّـِي  الـــُمشكالِت  التعــرُِّف علَــى  إىَل   )Steel،2004) ِدراَســُة ســتيل َوَهَدفَــْت 
َتعِليــِم َمــادَِّة الُعلُــوِم َداِخــَل الَفصــِل الدِّراِســيِّ لِلَمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوأَثَـــرِها علَــى الـــُمسَتوى الدراســيِّ للطُـّـالِب 
َذِوي التَّحصيــِل الـــُمنَخفِض، َوَمــادَِّة الُعلُــوِم يف الصُُّفــوِف الدِّراســيَِّة يف التَّعِليــِم الَعــامِّ يف الـــَمدارِس اأَلساِســيَِّة يف 
ِواليــِة جورجيــا اأَلمريكيَّــِة؛ َحيــُث مَتَّ َتزويــُد ُمعلِِّمــي االبِتدائِــيِّ ِبَطريقــٍة لِلتَّواُصــِل َمــَع التَّالِميــِذ ِمــن ِخــالِل الَريــِد 
اإِللكــرتُوينِّ َواهلَاتـِـف؛ لَِتوِطيــِد الَعالقَــِة بَــَن الـــُمعلِِّم َوطَلَبتِــِه، َوقَــد ُأجرِيَــِت الدِّراســُة علَــى 30 طَالِبــاً ِمــن الـــَمرحلِة 
؛ حيــُث  ِة َســَنٍة ِدراِســيٍَّة يف ِواليــة جورجيــا، اســَتخَدَم ِفيــِه الَباِحــُث الـــَمنَهَج ِشــبَه التَّجرِيــِيِّ االبِتدائِيَّــِة، َوِلُمــدَّ
تـََوصَّلِت الدِّراســُة إىَل َأنَّ التَّواُصَل قْد َعِمَل عَلى َتطويِر ُقُدراِت الطََّلبِة، َوَرفِع ُمســتـََوى التَّحصيِل ِبَشــكٍل دالٍّ 

ِإحَصائِيَّــاً لَــَدى الطَّلبــِة َعيِّنــــِة الدِّراســِة. 

أَمَّــا ِدراَســُة العنــزي )2009( فـََقــد َهَدفَــْت إىَل التَّعــرُِّف علَــى الـــُمشكالِت الَـّـِي تُواِجــُه الـــُمعلِّمَن يف 
َتدريــِس ُمَقــرَِّر الُعلــوِم اِبلصُُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة لِلَمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف َمدينــِة عرعــر، وَكاَن جُمَتَمــُع الدِّراســِة َعبــارًة َعــن 
ــد اســَتخدَم الَباحــُث  ــوِم يف الصُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة مبَدينــِة عرعــر، َوطُبَِّقــِت الدِّراســُة عَليِهــم مَجيعــاً، َوَق ُمعلِِّمــي الُعُل
، َومَتَّ اســِتخداُم االســِتبانَِة جِلَمــِع الَبيــااَنِت، َواســَتخَدَمِت الدِّراســُة التَّكــرَارَاِت،  الـــَمنهَج الَوصِفــيَّ الـــَمسِحيَّ
ــاَر )ت(،  ــاَر ليفــن، َواخِتَب ــاَر كروســكال واليــس، َواخِتَب ــارِيَّ، َواخِتَب طَاِت احِلســابِيََّة، َوااِلحِنــرَاَف املِعَي ــُمتوسِّ َوالـ
َوَمَعاِمــَل الفــا كرونبــاخ، َوَمَعاِمــَل ارتِبــاِط برســون. وََكانَــْت أَبــَرَز النَـَّتائِــِج يف هــِذِه الدِّراســِة َضعــُف ُمَتابعــِة اأُلســرِة 
ــَك زاَِيَدُة الِعــبِء  ــَدى التَّالِميــِذ، وََكذِل لِلتِّلِميــِذ، َوَزايدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل، َوَضعــُف الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة َل
التَّدرِيِســيِّ لِلُمَعلِّــِم، َوَضعــُف الرَّغبــِة لَــَدى الـــُمَعلِّمَن لَِتدريــِس الصُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة، َوَترِكيــُز اأَلهــداِف علَــى النَّاِحيــِة 
ــالِع الـــُمَعلِِّمَن علَــى الـــُمسَتجدَّاِت ِبطرائِــِق التَّدريــِس، وِقلَّــُة ُوُجــوِد َدورَاٍت َتدرِيِبيَّــٍة علَــى  الـــَمعرِِفيَِّة، َوِقلَّــُة اطِّ

ــُمسَتِمرِّ. ــاِء األُُمــوِر يف َعمِليَّــِة التَّقــِومِي الـ التَّعاُمــِل َمــَع التِّقِنيَّــاِت التَّعِليِميَّــِة، َوَعــدُم ُوُضــوِح َدوِر أَولَِي

َكَمــا َهَدفَــْت ِدراســة الســعيد واملاضــي )2013( ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت َتدريــِس َمَناهــِج الُعلُــوِم، 
الـــُمطوَّرِة يف الـــَمرَحلِة االبِتدائِيَِّة، َوُمقرَتحاِت َحلِّها ِمن ُوجَهِة َنَظِر ُمَعلِّمي الُعُلوِم مبَنطَقِة الَقصيم، َومَتَّ اســِتخداُم 
ــَمنهِج الَوصِفــيِّ الـــَمسِحيِّ يف هــِذِه الدِّراســِة، ومَتَّ اخِتَيــاُر َعيِّنــٍة َعشــَوائِيٍَّة طََبقيَّــٍة، مُمَثِّلــٍة ِلُمجَتمــِع  الدِّراســِة،  الـ
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بيَّــِة َوالتَّعِليــِم مبَنطَقــِة القصيــم، َومَتَّ اســِتخداُم التَّكــرَاراِت  ِمــن ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف ِإدارَاِت الرتَّ
، َواخِتبَــاِر )ت(، َواخِتبَــاِر ِشــيفيه، َواخِتبَــاِر )ف(؛  ، َواالحِنــرَاِف املِعيَــارِيِّ ِط احِلَســايبِّ َوالنَِّســِب املَِئويَّــِة، َوالـــُمتـََوسِّ
إِلجــراِء الـــُمَعاجَلَاِت اإِلحَصائِيَّــِة. َوِمــن أَبــرِز النَّتائِــِج الَّــِي تـََوصَّلَــْت ِإلَيَهــا الدِّراســُة: َضعــُف ُمَتابَعــِة أَولِيــاِء األُُمــوِر 
أِلَبَنائِِهــم ِدراِســيًّا، وَضَعــُف َمَهــارِة الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، وزايَدُة النِّصــاِب التَّدرِيِســيِّ لِلُمعلِّــِم، 
وَتدرِيــُس الـــُمعلِِّم ِلَمــَوادَّ ُأخــَرى َغــَر خَتَصُِّصــِه، وأنَّ َأهــداَف الـــَمنهِج َغــُر قَابِلــٍة لِلتَّحِقيــِق، وأنَّ َأهــداَف الـــَمناهِج 
الـــُمطوَّرِة َغــُر َواضحــٍة، والـــُمحَتوى ال يـََتناَســُب َمــَع الزَّمــِن الـــُمَخصَِّص لَِتدرِيِســِه، وأنَّ َموُضوعــاُت الـــُمحتـََوى 
ال َترتَبِــُط ِبَواقِــِع التَّالِميــِذ، وِصَياَغــُة الـــُمحتـََوى فَــوَق ُمســتـََوى َفهــِم التَّالِميــِذ، وَضعــُف َتوافُــِر الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة 
ِالَوســاِئِل  زِمــِة لِلَمنهــِج، وَضعــُف التَّعــاوِن بَــَن الـــَمدَرسِة َوِقســِم التَّجِهيــزَاِت الـــَمدَرِسيَِّة إِبدارِة التَّعِليــِم يف جَمَــال  الالَّ
زِمــِة إِلعــداِد الَوســاِئِل التَّعِليميَّــِة، وأنَّ الزََّمــَن الـــُمَخصَُّص للــدَّرِس ال يـََتناَســُب َمــَع  التَّعِليِميَّــِة، وِقلَّــُة اخلَاَمــاِت الالَّ
َزمــِن تَنفيــِذ التَّجــاِرِب الِعلِميَّــِة، وَعــَدُم ُوُجــوِد َمعَمــِل ُعلُــوٍم اِبلـــَمدرَسِة، وَضعــُف جَتِهيــزَاِت َمعمــِل الُعلُــوِم يف 
، وأنَّ التَّقــِومَي أَيُخــُذ َوقتــاً َكِبــراً ِمــن  ــَمداِرِس، واهِتمــاُم التَّقــومِي اِبجلَانِــِب التَّشــِخيِصيِّ ُدوَن اجلَانِــِب الِعالِجــيِّ الـ

َوقــِت الــدَّرِس.

َكَمــا َهَدفَــْت ِدراســُة الشــمراين )2013( إىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت َتدريــِس َمَقــرَِّر الُعلُــوِم لِلصَّــفِّ 
بَويُـّـوَن عَليِهــم يف حُمافظــِة اخلَــرِج اِبلـــَممَلكِة الَعربِيَّــِة  اأَلوَِّل االبِتدائِــيِّ كمــا يـَرَاهــا ُمَعلُِّمــو الُعلُــوِم َوالـــُمشرُِفوَن الرتَّ
بَويِّــَن  ــَل جمتمــع الدراســة َوَعيِّنـَُتهــا مَجِيــَع ُمَعلِّمــي َوُمعلِّمــاِت الُعُلــوِم َوالـــُمشرِِفَن َوالـــُمشرفَاِت الرتَّ ــعوديَِّة. َومشَِ السُّ
ــُمشِكالُت  ــُمشِكالِت ِهــَي الـ ــَرَز الـ ــُمحاَفظِة، َوَعدُدُهــم )200(. َوَأظَهــَرْت نَتائِــُج الدِّراســِة َأنَّ أَب عَليِهــم يف الـ
لَــِة اِبلـــُمحتـََوى، ِمثــُل: ُمســتـََوى الـــَمقُروئِيَِّة َوالِكَتابِيَّــِة لِلُمحتـَــَوى، وََكِميَّــِة الـــَمعُلوماِت الِعلِميَّــِة لَــُه.  َذاُت الصِّ
، َوَعــَدُم ُوُجــوِد َتدرِيــٍب ُمَناِســٍب  ِص، وََكثــَرُة ِنَصــاِب الـــُمَعلِِّم التَّدرِيِســيِّ َتدريــُس الـــُمَقرَِّر ِمــن َغــِر الـــُمَتَخصِّ
ِة َتوِصيَــاٍت، ِمنَهــا: حَتِديــُد َحاَجــاِت الـــُمَعلِِّمَن التَّطويريَّــِة، َوَتقــِدمُي َدورَاٍت  لِلُمَعلِّمــَن. َوقَــد أَوَصــى الَباِحــُث ِبعِــدَّ
َتطِويريَّــٍة، َذاِت َعالقَــٍة اِبلتَّخِطيــِط، َواإِلعــَداِد، مبـَـا َيضَمــُن تـََغلُّــَب الـــُمعلِّمَن علَــى الـــُمشِكالِت، الَّــِي تُواِجُهُهــم. 
، وتطويــرُُه مبــا َيكَفــُل خَتفيــَف الـــُمشِكالِت، الــي يُعــاين  َوُمراَجعــُة حُمَتــوى ُمقــرَِّر الُعلُــوِم لِلصَّــفِّ اأَلوَِّل االبتدائــيِّ
ــٍص يف تعليــم الُعُلــوِم.  ــُمَقرَِّر ِمــن ُمَعلِّــٍم ُمَتَخصِّ منهــا ُمعلِّمــو الُعُلــوِم أثنــاِء َتدريســِهم املقــرََّر، َوَضــُرورُة َتدرِيــِس الـ

التَّعِليُق عَلى الدِّراساِت السَّاِبقِة:
ــا َهَدفَــْت إىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت  َتَشــابـََهِت الدِّراســاُت الِّــِي مَتَّ َعرُضَهــا َمــَع الدِّراســِة احلَالِيَّــِة يف َأهنَّ
َتدرِيــِس الُعلُــوِم ماَعــَدا َدراَســَة إليزابيــث وايــر (Wier، 1988(، َوالَـّـِي َهَدفَــْت ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى أَتثِــِر 
ــابقُة  بَراَنَمــٍج َتدرِيــِيٍّ لِلُمعلِِّمــَن؛ لِلتَـَّغلُّــِب علَــى ُمشــِكالِت َتدرِيــِس الُعلُــوِم، َوقَــد اســَتخَدَمِت الدِّراســاُت السَّ
ــتيل Steel 2004(، َوِدرَاســَة  ــَمسِحيَّ كمــا يف الدِّراســِة احلَالِيَّــِة، َماَعــَدا ِدراســَة )س ــَمنَهَج الَوصِفــيَّ الـ الـ
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اســَتخَدَمِت  ، كذلِــَك  التَّجرِيــِيِّ ِشــبَه  الـــَمنهَج  اســَتخَدَمَتا  َحيــُث  (Wier، 1988(؛  وايــر  إليزابيــث 
ــابقُة ااِلســِتبانََة َكَأداٍة جِلَمــِع الـــَمعُلوماِت َكَمــا يف الدِّراســِة احلَالِيَّــِة، َماَعــَدا ِدراَســَة )ســتيل  الدِّراســاُت السَّ
Steel، 2004( اســَتخَدَمِت الَريــَد اإِللكــرتُوينَّ َواهلَاتِــَف؛ لَِتوطيــِد الَعالقــِة بَــَن الـــُمَعلِِّم َوالطَّالِــِب، َوِدراســَة 
إليزابيث واير (Wier، 1988( اســَتخَدَمْت بَراَنجَمًا َتدريبيًّا لِلُمَعلِّمَن؛ ِلَمعرفِة ُمشــكالِت َتدريِس الُعلوِم، 
وَكيفيَّــِة التَّغلُّــِب عَليَهــا، ُوخَتْتِلــف الدِّراســُة احلَالِيَّــُة عــن ِدراَســة الشــمراين )2013( أبَن اَِلدراِســَة احلَالِيَّــَة مشلــت 
ُمعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبملرحلــِة االبتدائيَّــِة عُمومــاً، أمَّــا ِدراَســة الشــمراين )2013( فَكانــْت َعينتـَُهــا حُمَــددًة مبَُعلِّمــي 
بَويِّــَن عَليِهــم، كَمــا اِختلفــِت الدِّراســُة احلَالِيَّــُة عــن  ــُمشرِفَن الرتَّ َوُمعلِّمــاِت الُعُلــوم لِلصَّــفِّ اأَلوَِّل االبِتدائِــيِّ َوالـ
، ولــُه ظُرُوفــه اخلَاصــة. َوقَــد َأظَهــَرْت نـََتائِــُج  الدِّراســاِت السَّابقــــِة يِف الـــُموقع اجلُغــرَايِف، ُويعْتــر ُموقًعــا َحــدودايًّ
ــابقِة َأنَّ أَبَرَز ُمشــِكالِت َتدريِس الُعلوِم تـََتعلَُّق اِبلـــُمحتَوى َكَما يف ِدراســة الشــمراين )2013(،  الدِّراســاِت السَّ
َودراســِة الســعيد واملاضــي )2013(، وِدراســِة محامــة )1994(، وَكذلِــَك ُمشــِكالٍت تـََتعلَّــُق بِــزايدِة الِعــبِء 
التَّدريســيِّ لِلُمَعلِّــِم، وَضعــِف ُمتابعــِة َأوليــاِء اأُلمــوِر أِلَبنائِِهــم ِدراســيًّا كمــا يف ِدراســِة الشــمراين )2013(، 
وََكذلِــَك  َوِدراســِة صبــاح)1998م(،  العنــزي )2009(،  َوِدراســِة  واملاضــي )2013(،  الســعيد  َوِدراســِة 
بـَــَرَزْت ُمشــِكلُة َعــَدِم ُوُجــوِد الـــَمَعاِمِل َوالتَّجِهيــزاِت َواأَلدواِت ممَـّـا َجــاَء يف نـََتائِــِج ِدراســِة الســعيد واملاضــي 
)2013(، َوِدراســِة صــاحل )1999(، َوِدراســِة اليمــاين )1999(، َوِدراســِة صبــاح )1998(، َوِدراســِة 
ــابقِة علَــى َأنَّ هنــاك َضعفــاً يف َعمِليَّــِة  إليزابيــث وايــر (Wier، 1988(. َوقَــد َأمَجَعــْت ُمعظَــُم الدِّراســاِت السَّ

َتدريــِب ُمعلِّــِم الُعلــوِم أَثنــاَء اخِلدمــِة َماَعــَدا ِدراســَة اليمــاين )1999(، َوِدراســَة محامــة )1994(.

ُمشِكلُة الدِّراسِة:
ِمــن ِخــالِل ماَســَبَق ذَكــرُه يف ُمَقدِمــة الدِّراســِة َمــن تـَُوِصَيــات ِلدرَاَســات َعدِيــْدة أْوَصــْت ِبَضــُرورِة ِإجــراِء 
ــي ُمشــكالِت َتدريــِس الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة، َوِمــن ِخــالِل مــا الَحظَــُه الَباِحــُث ِمــن  ِدراَســاٍت؛ لَِتقصِّ
مناقشــات وشــكوى مــن تَــَدىنِّ ُمســتـََوى حَتِصيــِل الطــالب اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظــِة شــرورة أثنــاء مشــاركته 
يف اجمللــس االستشــاري، املنعقــد يف كليــة العلــوم واآلداب بشــرورة يف شــهر حمــرم عــام 1438ه، والــذي يضــمُّ 
مســؤويل اجلهــات احلكوميــة، واخلاصــة، وأهــاٍل بــَـَرَزْت ُمشــِكلُة الَبحــِث، ممَّــا َدفَــَع الَباِحــَث إىَل حُمَاولــِة التَّعــرُِّف 
علَــى ُمشــِكالِت َتعليــِم الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة، َوالَّــِي قَــد َتُكــوُن َســَبباً يف تَــَديّنِ حَتِصيــِل 

التَّالِميــِذ يف َمــادَِّة الُعلُــوِم، َوَتقــِدمِي التَّوِصيــاِت، الَّــِي قَــد ُتســِهُم يف َحــلِّ هــِذِه الـــُمشِكالِت.
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َأسِئَلُة الدِّراَسِة:
1- َمــْا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلـــُمَعلَِّم ِمــن ُوجَهــِة 

َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟ 

2- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلتَّلميــِذ ِمــن ُوجَهــِة 
َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

3- ما واقُع ُمشــِكالِت َتعليم الُعُلوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَِّة يف حُمَاَفَظِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبأَلهداِف ِمن ُوجَهِة 
َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

4- ما واقُع ُمشِكالِت َتعليم الُعُلوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَِّة يف حُمَاَفَظِة شرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلـــُمحتـََوى ِمن ُوجَهِة 
َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

5- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة ِبطـُـرِق التَّدرِيــِس ِمــن 
ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

6- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبَلوســاِئِل التَّعِليميَّــِة 
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

7- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلتَّقــِومِي ِمــن ُوجَهــِة 
َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟

َأهَداُف الدِّراسِة:
َهَدَفْت هِذِه الدِّراسُة إىَل:

1- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلـــُمَعلِِّم 
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟ 

2- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلتِّلميــِذ 
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

3- التَـَّعرُِّف عَلى واقع ُمشــكالِت َتعليم الُعُلوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَِّة يف حُمَاَفَظِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبألهداِف 
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟
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4- التَـَّعرُِّف عَلى واقع ُمشكالِت َتعليم الُعُلوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَِّة يف حُمَاَفَظِة شرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلـــُمحَتوى 
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

5- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة ِبطُــرِق 
التَّدريــِس ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

6- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلَوســاِئِل 
التَّعِليميَّــِة ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

ــُمتـََعلَِّقِة اِبلتَّقــومِي  7- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعُلــوِم يف الـــَمرحَلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة الـ
ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟

َأمِهيُة الدِّراَسِة:
تـَتَِّضُح َأمِهيُة الدِّراسِة ِفيَما أَييت:

1- قَــد تُِفيــُد الـــَمسُؤوِلَن يف جَمَــاِل َتطويــِر َمَناِهــِج الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة اِبلتَّعــرُِّف عَلــى أَبــرِز ُمشــِكالِت 
تعليــم الُعلُــوِم، َوحُماولــِة ِإجَيــاِد احلُلُــوِل هَلـَـا.

ُل  2- مَتـُـدُّ ُمشــِريف الُعلُــوِم اِبلـــُمشِكالِت، الَّــِي قَــد تعــوُق َعَمِليَّــَة التَّدريــِس، َوتـَُؤثِّــُر عَلــى َعطَــاِء الـــُمَعلِِّم، َوُتَســهِّ
التَّنســيَق بَينـَُهــم َوبَــَن الـــُمَعلِِّمَن ِلُمعاجَلَِتهــا.

ــُح أِلَوليــاِء أُُمــوِر التَّالِميــِذ َســَبَب تَــديّنِ حَتِصيــِل أَبَنائِِهــم يف َمــادَِّة الُعلُــوِم، َواِبلتَّــايل التَّعــاوُن َمــَع  3- قَــد تـَُوضِّ
الـــَمدرسِة ِلَرفــِع ُمســَتوى التَّحِصيــِل لَــَدى أَبَنائِِهــم.

ُحُدوُد الدِّراسِة:
 اقَتَصَرِت الدِّراسُة عَلى احلُُدوِد اآلتيــة:

1- مَجيــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم يف حُمافظــِة شــرورة التَّاِبعــِة ِلَمنِطَقــِة جَنــرَاَن، الَِّذيــَن َيدرُســوَن َمَناِهــَج الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة 
االبِتدائِيَّــِة، يف الَفصــِل الدِّراِســي الثَّــاين 1437/ 1438.

2- ُمشِكالِت َتدرِيِس َمَناِهِج الُعُلوِم الـــُمَتعلِّقِة ِبُكلٍّ ِمن: الـــُمَعلِِّم، التِّلِميِذ، اأَلهَداِف التَّعِليِميَِّة، الـــُمحتـََوى، 
طـُـُرِق التَّدرِيــِس، الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، التَّقــِومِي.
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ُمصطََلحاُت الدِّراسِة: 

- التقومي:

التعــرُف علــى مــدى جناحنَــا يف  بَواســطِتها  الَــي مُيكــن  اخلليفــة )2014( أبنــه »الُوســَيلة األَساســِية 
حتقيــق األَهــداف الرتبويــة، وعلــى الكشــِف عــن مواطــن الضعــف، ومواطــن القــوة يف العمليــة التعليميــة؛ بقصــد 

حتســينها مبــا حيقــق األَهــداف املرُجـــــوَّة« ص 169.

ويعرفــه الباحــث أبنـُـه َعمليــُة مجــع بيــاانٍت ومعلومــاٍت بطريقــٍة منظمــٍة ملعرفــِة الـــُمِشكالت، الــي تُؤثــر علــى 
تعليــم العلُــوم ابملرحلــة االبتدائيــة يف حمافظــة شــرورة، ومــدى أتثرهــا.

- ُمشِكالُت تعليم العلوم:

يعــرِّف )عبيــدات، وعــدس، وعبداحلــق 2015( املشــكالت أبهنــا »َموقِــٌف غامــٌض، ال جنــُد لــُه تفســراً 
حمــدداً«. ص62.

َويقِصــُد الَباِحــث مبُِشــكالت تعليــم العلــوم يف هــِذِه الدِّراســِة: الصُّعــوابِت أَو الَعوائِــَق، الَـّـِي تـَُؤثِّــُر يف 
َتدريــس مناهــج الُعلــوِم اِبلـــَمرحلِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتعمــُل علَــى َعــَدِم حَتِقيــِق اأَلهــداِف الـــَمرُجوَِّة ِمــن تدريــس َمناهــج 
الُعلُــوم، وتتعلــق ابملعلــم، والطالــب، واألهــداف، واحملتــوى، وطــرق التدريــس، والوســائل التعليميــة، والتقــومي.

الطَّرِيَقُة َواإِلجَراَءاُت:

َأواًل- َمَنهُج الدِّراَسِة:

، الَـّـِذي يِتِــمُّ ِمــن ِخاللِــِه مَجــُع َمعُلومــاٍت َوبَيــاانٍت عــن  اســَتخَدَم الَباِحــُث الـــَمنَهَج الَوصِفــيَّ الـــَمسِحيَّ
ظَاِهــرٍة ُمعيَّنــٍة مــا، أَو َحــدٍث مــا؛ َوذلِــَك ِبَقصــِد التَّعــرُِّف علَــى الظَّاِهــرِة، الَّــِي َندُرُســها، َوحَتِديــُد الَوضــِع احلَــايلِّ 
هَلَــا، َوالتعــرُُّف علَــى َجوانِــِب الُقــوَِّة َوالضَّعــُف ِفيــِه؛ ِمــن َأجــِل َمعرِفَــِة َمــَدى َصاَلِحيَّــِة هــذا الَوضــِع، أَوَمــَدى 

احلَاَجــِة إِلحــَداِث َتغيــراٍت. )عبيــدات، وعــدس، وعبداخلالــق2015(.

اثنيًا- جُمتَمُع الدِّراسِة:

يــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمافظــِة شــرورة، التَّاِبعــِة ِلَمنِطقــِة  َتَكــوََّن جُمَتَمــُع الدِّراســِة ِمــن مجَِ
جَنــرَاَن، يف الَفصــِل الدِّراِســيِّ الثَّــاين 1437/ 1438.
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اثلثًا- َعيَِّنُة الدِّراَسِة:

يــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمافظــِة شــرورة، التَّاِبعــِة ِلَمنِطقــِة  َتَكوَّنَــت َعيِّنــُة الدِّراســِة ِمــن مجَِ
جَنــرَاَن، يف الَفصــِل الدِّراِســيِّ الثَـّـاين 1437/ 1438ه، َوالَبالِــُغ َعَدُدهــم 32 ُمَعلِّمــاً، َوقَــد اســَتجاَب ِمنُهــم 

، َوَعــدَد َســَنواِت اخلِــرَِة. ــُح اجلَــدوُل رقــم )1( َتوزِيــَع أَفــرَاِد الَعيَِّنــِة َحَســَب الـــُمَؤهَِّل الِعلِمــيِّ 29ُمَعلًِّمــا، َويـَُوضِّ

جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلرة

عدد سنوات اخلرةاملؤهل العلمي 

معهد 
أقل مناجملموعماجستر بكالريوسدبلوم معلمن 

 5 سنوات

من 
10-6
سنة

من
 15-11

سنة

 أكثر 
من 

15سنة
اجملموع

12242291584229

رابعًا- َأَداة الدِّراسِة:
لَِتحِقيــِق َأهــَداِف الدِّراَســِة قَــاَم الَباِحــُث بِِبنَــاِء اســِتَبانٍة ِمــن ِخــالِل الرُُّجــوِع إىَل اأَلَدبِيَّــاِت َوالُبُحــوِث 
ــاِبقِة؛ َحيــُث مَتَّ ِإعــداُد ِاســِتَبانٍَة ُمَكوَّنــٍة ِمــن َثالثَــِة َأجــزاٍء: اجلـُـزُء اأَلوَُّل ِعبَــاَرٌة َعــن ِعبَــارٍة ُمَقدِّمــٍة  َوالدِّراَســاِت السَّ
ِإرَشــاِديٍَّة لِلُمســَتِجيِب، َواجلُــزُء الثَـّـاين َمعُلوَمــاٌت َعامَّــٌة َعــن الـــُمسَتِجيِب ِمــن َحيــُث َعــَدُد َســنـََواِت اخلِــرَِة يف 
التَّعِليــِم، الـــُمَؤهَُّل الِعلِمــيُّ َوالتََّخصُّــُص، َواجلُــزُء الثَّالِــُث حَمَــاِوُر االســِتبانَِة؛ َحيــُث مشلــت َســبَعَة حَمَــاِوَر َكاآليت:

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلـُمَعلِِّم، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )15( ِعَباَرًة.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلتِّلِميِذ، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )9( ِعَبارَاٍت.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبأَلهَداِف، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )7( ِعَبارَاٍت.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلـُمحتـََوى، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )9( ِعَبارَاٍت.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة ِبَطرَاِئَق التدريس، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلَوَساِئِل التعليمية، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.

- الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلتَّقِومِي، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.
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َوَحــدََّدِت االســِتَجااَبِت َوفْــَق التَّــدرُِّج الرُّابِعــيِّ )تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َكبِــرٍة - تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة 
ــطٍة - توجــد مشــكلة بدرجــة َضِعيفــٍة - ال تُوَجــُد ُمشــِكلٌة( تـَُقابُِلَهــا اأَلرقَــاُم )4، 3، 2، 1(. ُمتـََوسِّ

ِصدُق االسِتبانَِة:

ِصَن  ــِد ِمــن ِصــدِق االســِتَبانَِة مَتَّ َعرُضَهــا يف ُصوَرهِتـَـا الـــَمبَدئِيَِّة علَــى )7( ِمــن الـُمَحكِّـــِمَن الـــُمَتَخصِّ لِلتَّأكُّ
يف الـــَمَناِهِج َوطُــُرِق التَّدريــِس، َويف َمَناِهــِج َوطُــرِق َتدريــِس الُعلُــوِم َخاصَّــًة، إِلبــَداِء ُماَلَحظَاهِتِــم َحــوَل َمــَدى 
ُمَناَســبِة َوِصَياغــِة فـََقــراِت ااِلســِتبانِة، َوَمــَدى ارتِبَــاِط الَفَقــراِت اِبلـــَمَحاِوِر، َوأَبَــَدوا بَعــَض الـــُمالَحظَاِت مَتَّ اأَلخــُذ 

هِبـَـا، َوُعدِّلَــِت االســِتبانَُة َوفْـًقـــا لِِتلــَك الـــُمالَحظَاِت، َوُوِضَعــْت يف ُصورهِتـَـا النَِّهائِيَّــِة.

ثـََباُت االسِتبانَِة:

مَتَّ تطبيــق االســتبانة علــى عينــٍة اَســتطالعيٍة مــن معلِّمــي العلــوم، َكان َعددُهـــْم )12( معلًمــا، ومــن مث متَّ 
ــبعِة، َوقَــد َجــاَءِت النَـَّتائِــُج َكَمــا ِهــَي ُمبـَيَـّنَــًة  ِحَســاُب ثـَبَــاِت االســِتَبانَِة مبََعاِمــِل الَفــا كرونبــاخ جِلَِميــِع الـــَمَحاِوِر السَّ

يف اجلـَـدوِل )2(.

َجدول )2(: معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحاور السبعة

َمَعاِمُل الثَـَّباِتاملِحَوُرم
0.96ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلـُمَعلِِّم1

0.93ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلتَّلِميِذ2

0.88ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبأَلهَداِف3

0.81ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلـُمحتـََوى4

0.81ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة ِبطُرِق التَّدرِيِس5

0.70ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلَوساِئِل التَّعِليميَِّة6

0.90ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلتَّقومِي7

0.86الثَّباُت جِلَِميِع الـَمَحاِوِر8

يِعهــا َعالِيــٌة؛ ِإْذ  ــبعِة مجَِ ــاِبِق رقــم )2( َأنَّ َدَرجــاِت ثـَبَــاِت حَمَــاِوِر االســِتبانَِة السَّ يـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدَوِل السَّ
تـَرَاَوَحــْت بَــَن )0.70-0.96(؛ َحيــُث َجــاَءْت ِقيَمــُة ثـَبَــاِت املِحــَوِر الـــُمتـََعلِِّق اِبلَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة )0.70( 
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ــطٌة. أَمَّــا َأعلَــى ِقيمــٍة فِهــَي ِقيَمــُة ثـَبَــاِت املِحــَوِر اأَلوَِّل اخلَــاصِّ اِبلـــُمشِكالِت  َكأَقَــلِّ ِقيمــٍة، َوِهــَي ِقيَمــٌة ُمتـََوسِّ
يُع ِقيَـِم الـَمَحـاِوِر اأُلخَرى يف الثَّمانِينيَّاِت َوالتِّسِعينيَّاِت ِمن  الـُمتـََعلَِّقِة اِبلـُمَعلِِّم الَِّي بـََلَغْت )0.96(، وََكاَنْت مجَِ

ــا الثَـَّبــاُت الُكـــلِّيُّ لالســِتَبانَِة فَـــُوِجَد أَنَّــُه بـََلــَغ )0.86(، َوهــِذِه ِقيمــٌة َعالَِيــٌة. املِئــِة، أَمَّ

األساليُب اإِلحصائِيَُّة:

ــااَنِت الَّــِي مَتَّ مَجُعهــا، فـََقــد مَتَّ اســِتخداُم الَعديــِد ِمــن اأَلســالِيِب  لَِتحِقيــِق َأهــداِف الدِّراســِة، َوحَتِليــِل البـََي
ــِة:  ــِج (SPSS(؛ َحيــُث مَتَّ اســِتخداُم اأَلســالِيِب اإِلحَصائِيَّــِة اآلتي ــُمناِسبِة اِبســِتخداِم بَراَنَم اإِلحَصائِيَّــِة الـ

1- ِحَساُب التَّكرَارَاِت؛ ِلَوصِف اسِتَجااَبِت َعيَِّنِة الَبحِث.

طاِت احِلَسابِيَِّة؛ ِلرَتتِيِب َدرجِة ُوُجوِد ُمشِكالِت التَّدرِيِس. 2- ِحَساُب الـُمتـََوسِّ

وََكمــا ذَكــْران َســاِبقاً ُحــدَِّدِت االســِتجااَبِت َوفــَق التَّــدرُِّج الرُّابِعــيِّ )تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َكبــرٍة- تُوَجــُد 
ــطٍة - تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َضِعيفــٍة- ال تُوَجــُد ُمشــِكلٌة( تـَُقابُِلهــا اأَلرَقــاُم )4، 3، 2،  ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ
ِط الـــُمَرجَِّح كمــا  1(، َوَحيــُث ِإنَّ طُــوَل الَفــرتِة الـــُمسَتخَدمِة= 3 ÷ 4 = 0.75، َوعَليــِه يَتِــمُّ ِحَســاُب الـــُمتـََوسِّ

يف اجلَــدوِل )3(.

طاِت احِلَسابِيَِّة َجدول )3(: َتوزِيُع الـُمَتوسِّ

ُط الـُمَرجَُّح الـُمسَتوىاملَتوسِّ
ال تُوَجُدمن 1 إىل 1.74

ِبَدرجٍة َضِعيفٍةمن 1.75 إىل 2.49
طٍةمن 2.50 إىل 3.24 ِبَدرجٍة ُمتـََوسِّ

ِبَدرجٍة َكبرٍةمن 3.25إىل 4

3- َمَعاِمــُل ثَبــات الفــا كرونبــاخ حِلَســاِب ثـََبــاِت حَمــاِور أََداِة الدراســة، واألداة أِبَكملَهــا، كَمــا مْت إِيَضــاُح ذلــَك 
َســابقاً عنــد ُمَناقَشــة ثَبــات أَداة الدراَســة.
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َعَرُض نـََتاِئِج الدِّراسِة َوُمَناَقَشُتها َوَتفِسريَُها:

اإِلجابَُة عِن السُّؤاِل اأَلوَِّل:

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــُمَعلِِّم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم ؟ ــُمتـََعلِّقِة اِبلـ الـ

ُح اجَلدَوُل رقم )4( الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلِّقِة اِبلـــُمَعلِِّم، َوَدرجِة أَتِثرِها عَلى َتعليم الُعُلوِم يف الـــَمرَحلِة  يـَُوضِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَِّة ُمَرتَّبًة تـََنازُلِــيًــّــا تَبًعـــا لِلُمتـََوسِّ

طاُت احِلسابِيَُّة َوااِلحِنرَافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتَجااَبِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدول )4(: الـُمتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة الـُمتـََعلِّقِة اِبلـُمَعلِِّم ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًّا َحسَب الـُمتـََوسِّ

الِعَباراُتم
ُط  الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنراُف 
الدَّرَجُةاملِعَيارِيُّ

َكِبرٌَة3.590.68زايَدُة الِعبِء التَّدرِيِسيِّ لِلُمَعلِِّم1

َكِبرٌَة3.380.90َعَدُم ُوُجوِد َحَواِفَز ُمَقدَّمٍة لِلُمَعلِِّم2

 َكِبرٌَة3.380.90َعَدُم اهِتماِم الـُمَعلِِّم بَِتطِويِر َذاتِِه ِمَهِنيًّا3

َكِبرٌَة3.310.97َعَدُم اسِتقراِر الـُمَعلِِّم اِبلـَمنِطَقِة4

طٌة3.210.94َتدريُس الـُمَعلِِّم ِلَمَوادَّ ُأخَرى َغِر خَتَصُِّصِه5 ُمتـََوسِّ

طٌة3.140.88اسِتخداُم الـُمَعلِِّم لِلطُُّرَق التَِّقليِديََّة يف التَّدرِيِس.6 ُمتـََوسِّ

طٌة3.140.92َعَدُم اسِتخَداِم الـُمَعلِِّم لِلُمختـَبـََر َوالتَّطِبيَقاِت الَعَمِليََّة.7 ُمتـََوسِّ

طٌة3.030.91َضعُف فَاِعِليَِّة الَراِمِج التَّدرِيِبيَِّة الـُمَقدَّمِة لِلُمَعلِِّم8 ُمتـََوسِّ

طٌة30.96َضعُف َكَفاَءِة الـُمَعلِِّم يف َتصِميِم َوبَِناِء األَنِشطِة التَّعِليِميَِّة.9 ُمتـََوسِّ

طٌة30.96ِقلَُّة اسِتخَداِم الـُمَعلِِّم لِلَوساِئِل التَّعِليِميَِّة.10 ُمتـََوسِّ

طٌة2.860.95َضعُف ِإعَداِد الـُمَعلِِّم ِمَهِنيًّا لَِتدرِيِس َمادَِّة الُعُلوِم11 ُمتـََوسِّ
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الِعَباراُتم
ُط  الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنراُف 
الدَّرَجُةاملِعَيارِيُّ

اِم الـُمَعلِِّم خِبََصاِئِص َوَمطَاِلِب النُُّموِّ الـُمخَتِلَفِة لِلتَّالِميِذ12
َ
طٌة2.831.17َضعُف ِإمل ُمتـََوسِّ

طٌة2.621.05َعَدُم َرغبِة الـُمَعلِِّم اِبلتَّدرِيِس يف الـَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَِّة13 ُمتـََوسِّ

طٌة2.550.95ِقلَُّة ِخرَِة الـُمَعلِِّم14 ُمتـََوسِّ

بَوي15ِّ طٌة2.511.15ِقلَُّة اهِتماِم الـُمَعلِِّم بَِتوِجيَهاِت الـُمشرِف الرتَّ ُمتـََوسِّ

طٌة2.99,91الـُمشِكالُت الـُمَتعلِّقُة اِبلـُمَعلِِّم16 ُمتـََوسِّ

َط احِلَسايبَّ جِلَِميِع الِعَبارَاِت الـُمتـََعلِّقِة اِبلـُمشِكالِت،  يـَتَِّضُح ِمن النَـَّتاِئِج الَوارِدِة اِبجَلدوِل )4( َأنَّ الـُمتـََوسِّ
َأنَّ  يـَــَروَن  الدِّراَســِة  َعيِّنــَة  َأنَّ  َأي   ،)0.91( قَــدرُُه  ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــرَاٍف   ،)2.99( ِمقــَدارُُه  اِبلـــُمَعلِِّم  اخلَاصَّــِة 

ــطٍة. الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلِّقَة اِبلـــُمَعلِِّم حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ

َويـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدوِل )4( َكذلِــَك أنَّ ِعبَــاَرَة زاَِيدِة العِــبِء التَّدرِيِســيِّ لِلُمَعلِّــِم َحَصلَــْت علَــى َأعلَــى 
، َوقَــدرُُه )3.59(، َأي َأنَّ أَفــراَد َعيِّنــِة الدِّراســِة ُمَواِفُقــوَن عَليَهــا ِبَدَرجــٍة َكبِــرٍَة، يَِليَهــا ِعبَــاَراَت  ــٍط ِحَســِايبٍّ ُمتـََوسِّ
ــٍط ِحَســايبٍّ ُمَتَشــاِبٍه،  مــٍة لِلُمَعلِّــِم، َوَعــَدِم اهِتَمــاِم الـــُمَعلِِّم بَِتطِويــِر َذاتِــِه ِمَهِنيًّــا مبُتـََوسِّ َعــَدِم ُوُجــوِد َحَوافِــَز ُمَقدَّ
ــٍط ِحَســايبٍّ ُمرَتِفــٍع، قَــدرُُه  بـََلــَغ )3.38(، وََكذلِــَك َحَصَلــْت ِعَبــاَرُة َعــدِم اســِتقرَاِر الـــُمَعلِِّم اِبلـــَمنطَقِة عَلــى ُمَتوسِّ
ــْت  ــُمَعلِِّم فَحَصَل ــُمتـََعلِّقِة اِبلـ ــُمشِكالِت الـ ــارَاِت يف حِمــَوِر الـ ــا اَبِقــي الِعَب )3.31(، َأي ِبَدرَجــٍة موافقــٍة كبــرٍة، أَمَّ

ــطٍة.  علَــى َدَرجــِة ُمَواَفقــٍة ُمتـََوسِّ

ــَؤاِل ُمَوافـََقــُة أَفــرَاِد َعيِّنــِة الدِّراَســِة ِبَدرجــٍة َكبِــرٍة علَــى َأنَّ زاَِيدَة العِــبِء  ُياَلَحــُظ مــن ِخــالِل نـََتائِــِج هــذا السُّ
َمــٍة لِلُمَعلِّــِم، َوَعــَدَم اهِتمــاِم الـــُمَعلِِّم بَِتطِويــِر َذاتِــِه ِمَهِنيًّــا، َوَعــَدَم  التَّدرِيِســيِّ لِلُمَعلِّــِم، َوَعــَدَم ُوُجــوِد َحَوافِــَز ُمَقدَّ
اســِتقراِر الـــُمعلِِّم اِبلـــَمنِطَقِة ِمــن الـــُمشِكالِت الرَّئِيِســِة الَّــِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعلُــوِم يف حُمَاَفظــِة شــرورة، َوقَــد يـَُعــوُد 
ذلِــَك ِلَعــَدِم ُوُجــوِد ُكِليَّــٍة اِبلـــَمنِطَقِة، تـَُقــوُم بَِتأِهيــِل ُمَعلِِّمــَن يف خَتَصُّــِص الُعلُــوِم، وََكذلِــَك ِقلَّــُة َعــَدِد الـــَمَعيَِّنَن ِمــن 
ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبلـــَمنِطَقِة، َوَعــَدُم ُوُجــوِد البـَرَاِمــِج الَكاِفيَــِة لِلتَّطِويــِر املَِهــِيِّ ِلُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم، َوهــِذِه النَّتيَجــُة تـَتَِّفــُق 
ــْت ِإلَيَهــا ِدراَســُة الشــمراين )2013(، َوِدراســُة الســعيد واملاضــي )2013(، وِدراَســُة  ــَع النَـَّتائِــِج الَّــِي تـََوصََّل َم

العنــزي )2009(، َوِدرَاَســُة اليمــاين )1999(، َوِدرَاَســُة صبــاح )1998(.
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اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الثَّاين

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــُمَعلِِّم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم ؟  ــُمتـََعلِّقِة اِبلـ الـ

ــَمرَحلِة  ــوِم يف الـ ــُمتـََعلِّقَة اِبلتِّلِميــِذ، َوَدرجــَة أَتثرِهــا عَلــى تعليــم الُعُل ــُمشِكالِت الـ ــُح اجلَــدوُل )5( الـ يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ــا لِلُمتـََوسِّ ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـ

طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )5(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة الـُمتـََعلِّقِة اِبلتِّلِميِذ ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّا تَبًعا لِلُمتـََوسِّ

العباراتم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
َرَجُةاملعياري الدَّ

َكِبرٌَة3.590.63َتَديّنِ َمَهاراِت الِقراَءِة َوالِكَتابَِة َلَدى بَعِض التَّالِميِذ.1

َكِبرٌَة3.480.83زاَِيَدُة َعَدِد التَّالِميِذ يف الَفصِل الَواِحِد2

َكِبرٌَة3.450.57َضعُف ُمَتابَعِة اأُلسرِة لِلتِّلِميِذ3

اِفِعيَِّة لِلتَـَّعلُِّم َلَدى بَعِض التَّالِميِذ.4 َكِبرٌَة3.310.71َضعُف الدَّ

َطٌة3.210.82أَتِثُر الِبيَئِة الـَمجَتَمِعيَِّة عَلى التِّلِميِذ5 ُمتَوسِّ

َطٌة3.140.92َتَديّنِ ُمستـََوى اأُلسَرِة التَّعِليِمي6ِّ ُمتَوسِّ

َطٌة2.930.96َتَديّنِ ُمستـََوى اأُلسَرِة ااِلقِتَصاِدي7ِّ ُمتَوسِّ

َطٌة2.860.74ُوُجوُد َمَشاِكَل ُأسَريٍَّة َلَدى بَعِض التَّالِميِذ8 ُمتَوسِّ

َطٌة2.760.83ُوُجوُد ُصُعواَبِت تـََعلٍُّم َلَدى بَعِض التَّالِميِذ9 ُمتَوسِّ

َطٌة3.190.72الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلطَّاِلِب10 ُمتَوسِّ

َط احِلَسايبَّ جِلَِميِع الِعَبارَاِت الـُمتـََعلِّقِة اِبلـُمشِكالِت  يـَتَِّضُح ِمن النَـَّتاِئِج الَوارِدِة اِبجَلدوِل )5( َأنَّ الـُمتـََوسِّ
َأنَّ  يـَــَروَن  الدِّراَســِة  َعيِّنــَة  َأنَّ  َأي   ،)0.72( قَــدرُُه  ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــرَاٍف   ،)3.19( ِمقــَدارُُه  اِبلـــُمَعلِِّم  اخلَاصَّــِة 

ــطٍة. ــُمَعلِِّم حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ ــُمتـََعلِّقَة اِبلـ الـــُمشِكالِت الـ



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

262

َويـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدوِل )5( أنَّ ِعبَــاَرَة تَــَديّنِ َمَهــاراِت الِقــراَءِة َوالِكَتابَــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ َحَصلَــْت 
، َوقَــدرُُه )3.59(، أي يـَــَروَن أَنَـّـُه َحَصــَل علَــى َدرَجــٍة َكبِــرٍة، يَِليــِه ِعبَــاَرُة زاَِيدِة  ــٍط ِحَســِايبٍّ علَــى َأعلَــى ُمتـََوسِّ
ــٍط َقــدرُُه  ــٍط َقــدرُُه )3.48(، مُثَّ َضعــُف ُمَتابـََعــِة اأُلســَرِة لِلتِّلِميــِذ مبُتـََوسِّ َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل الَواِحــِد مبَتـََوسِّ
ــٍط ُمرَتِفــٍع، قَــدرُُه )3.31(، َأي ِبَدَرَجــٍة  اِفِعيَّــِة لِلتَـَّعلُّــِم لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ )3.45(، وَكذلِــَك َضعــُف الدَّ
ُمَواِفقــٍة َكبِــرٍَة، أَمَّــا اَبقِــي ِعبَــارَاِت حِمــَوِر الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلطَّالِــِب، َوالَّــِي تـَُؤثِـّـُر علَــى َتدرِيــِس الُعلُــوِم فَــَكاَن 

ــطٍة. رَأُي َعيَِّنــِة الدِّرَاَســِة حِبُُدوثَِهــا ِبَدَرَجــٍة ُمتـََوسِّ

َويـَتَِّضــُح ممَّــا َســَبَق َأنَّ الِعَبــارَاِت الَّــِي َحَصَلــْت عَلــى ُمَوافـََقــٍة ِبَدَرَجــٍة َكِبــرٍَة ِهــَي عَلــى التَـّــَوايل: تَــَديّنِ   
َمَهــارَاِت الِقــرَاَءِة َوالِكَتابَــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، َوزاَِيَدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل الَواِحــِد، َوَضعــُف ُمَتابـََعــِة 
اِفِعيَّــِة لِلتَـَّعلُّــِم لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، َوِبَذلِــَك تـَُعــدُّ هــِذِه الـــُمشِكالُت ُمَؤثِـّـرًة ِبَشــكٍل  اأُلســَرِة لِلتِّلِميــِذ، َوَضعــُف الدَّ
ِب الصُُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة،  َكِبــٍر يف َتدرِيــِس الُعلُــوِم، َوَلَعــلَّ ُوُجــوَد هــِذِه الـــُمشِكالِت يـَُعــوُد ِإىَل َضعــِف أعــداِد طُــالَّ
وَكذلِــَك ِإىَل تَــَديّنِ الـــُمستـََوى التَّعِليِمــيِّ ِلُأســَرِة، َوهــذا يـََتِفــقُّ َمــَع ِدراَســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدراَســِة 

العنــزي )2009(، َوِدرَاســِة صــاحل )1999(.

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الثَّاِلِث:

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــوِم ؟  ــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُل ــُمتـََعلِّقِة اِبلتِّلِميــِذ ِمــن ُوجَه الـ

ــُح اجلَــدوُل )6( الـــُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقــــَة اِبلتِّلِميــِذ، َوَدرجــــَة أَتثرِهــا عَلــى تعليــم الُعُلــوِم يف الـــَمرَحلِة  يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـــا لِلُمتـََوسِّ

طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )6(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة الـُمتـََعلِّقِة اِبأَلهداِف ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّا تَبعـاً لِلُمتـََوسِّ

ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َطٌة3.070.92َكثَرُة َعَدِد َأهَداِف الـَموُضوَعاِت1 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.87اأَلهَداُف ال تـَُناِسُب َحاَجاِت التَّالِميِذ2 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.931.03اأَلهَداُف ال تـَُناِسُب ُقُدرَاِت التَّالِميِذ3 ُمتـََوسِّ
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ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َطٌة2.830.89َعَدُم ُوُضوِح اأَلهَداِف4 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.790.90اأَلهَداُف َغُر قَابِلٍة لِلتََّحقُِّق5 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.790.90اأَلهَداُف ال َترتَِبُط اِبلِبيَئِة الـَمَحِليَِّة لِلتَّالِميِذ6 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.620.94تـُرَكُِّز اأَلهَداُف عَلى اجلَاِنِب الـَمعِريف7ِّ ُمتـََوسِّ

َطٌة2.870.88الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبأَلهَداِف8 ُمتـََوسِّ

َط احِلَسايبَّ ِلِمحوِر الـُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقِة اِبأَلهداِف  يـَتَِّضُح ِمن النَـَّتاِئِج الَوارِدِة اِبجَلدوِل )6( أَنَّ الـُمتـََوسِّ
ِمقَدارُُه )2.87(، َواِبحِنرَاٍف ِمعَيارِيٍّ َقدرُُه )0.88(، َأي أَنَّ أَفراَد َعيِّنِة الدِّراَسِة يـََروَن أَنَّ الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلِّقَة 

ــطٍة. اِبأَلهــداِف، َوالَّــِي تُؤثِـّـُر علَــى َتدريــِس الُعلُــوِم َموُجــوَدٌة ِبشــكٍل َعــاّم، حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ

ــطاٍت ِحَســابِيٍَّة بَــَن  ــْت عَلــى ُمتـََوسِّ يَعهــا َحَصَل ــارَاِت مجَِ ــَك ِمــن اجلَــدوِل )6( َأنَّ الِعَب َويـَتَِّضــُح َكذِل  
ــطٍة؛ َحيــُث َحَصَلــْت  )3.07( و )2.62(، َوهــذا يَــُدلُّ عَلــى َأنَّ ُوُجــوَد هــِذِه الـــُمشِكالِت َكاَن ِبَدَرجــٍة ُمتـََوسِّ
ِعبَــاَرُة: َكثــَرُة َعــَدِد َأهــداِف الـــَموُضوعاِت، َواأَلهــداُف ال تـََتناَســُب َمــَع َحاَجــاِت التَّالِميــِذ، َواأَلهــَداُف ال 
يَلِــي: )3.07، 3.02،  التَّــوايل َكَمــا  َوِهــَي علَــى  ــطاٍت،  ُمتَوسِّ َأعلَــى  التَّالِميــِذ علَــى  قُــُدرَاِت  َمــَع  تَتَناَســُب 
ــطًة، َوقَــد يُعــَزى ذلِــَك ِإىَل َكثــَرِة َموُضوَعــاِت الـــُمَقرَّراِت، َوَتطلُُبهــا ِلَوقــٍت  2.93(، َوتـَُعــدُّ َدَرجــُة ُوُجوِدَهــا ُمتـََوسِّ
َأطــَوَل لَِتحِقيِقَهــا؛ َنظَــراً ِلطَِبيَعِتهــا الَعَمِليَّــِة، ممَـّـا يَنَعِكــُس اِبلتَّــايل علَــى ُوُجــوِد َأهــداٍف ِبَعــَدٍد َأكبـَــَر، وَِكذلــِك 
ُياَلَحــُظ َأنَّ ُمَقــرَّراِت الـــَمرِحلِة االبِتدائِيَّــِة تـََتطَلَّــُب ِمــن الطَّالِــِب قُــُدرَاٍت َكبِــرًَة مَل َيُكــْن ُمَهيَّئــاً هَلَــا ِمــن قَبــُل، 
َوهــذا يـََتِفــُق َمــَع َمــا َجــاَءْت بِــِه بَعــُض الدِّراســاِت، ِمثــُل ِدراســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدراَســِة العنــزي 

َوِدراســِة محامــة )1991(. اليمــاين )1999(،  َوِدراســِة   ،)2009(

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الرَّاِبِع:

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــُمتـََعلِّقِة اِبلتِّلِميــِذ ِمــن ُوجَهــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم ؟  الـ

ــُح اجلَــدوُل )7( الـــُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقـــــَة اِبلتِّلِميــِذ، َوَدرجـــــَة أَتثرِهــا عَلــى َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة  يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبـــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبًعــا لِلُمتـََوسِّ
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طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )7(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة الـُمتـََعلِّقِة اِبلـُمحتـََوى ُمَرتَّبـًة تـََنازُلِـيًــّا تَبًعا لِلُمتـََوسِّ

ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َكِبرٌَة3.310.81احملتـََوى الَكِميُّ َكِبٌر اِبلنِّسَبِة ِلَزَمِن ِدرَاَسِتِه1

َكِبرٌَة3.280.70ُوُجوُد بَعِض الـُمصطََلَحاِت الِعلِميَِّة الصَّعَبِة عَلى التَّالِميِذ.2

َطٌة3.210.77َعَدُم ُمالَءَمِة ِصَياغِة الـُمحتـََوى ِلُمستـََوى َفهِم التَّالِميِذ3 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.140.64َضعُف ُمواَءَمِة الـُمحتـََوى مبا يـَُناِسُب الِبيَئَة الـَمحِليَِّة.4 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.87احملتـََوى ال يَعَمُل عَلى تَنِمَيِة ُمُيوِل التَّالِميِذ َوِهَوااَيهِتِم الِعلِميَِّة5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.79َعَدُم ارتَِباِط َموُضوعاِت الـُمحتـََوى ِبَواِقِع التَّالِميِذ.6 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.970.87الـُمحتـََوى َغُر َمرٍِن َوال ُيَساِعُد عَلى اإِلبَداِع7 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.930.65الـُمحتـََوى ال ُيَساِعُد يف َحلِّ ُمشِكالِت التَّالِميِذ8 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.900.82يَنُقُص الـُمحتـََوى التَّنِظيَم الـَمنِطِقي9َّ ُمتـََوسِّ

َطٌة3.090.71الـُمشِكاَلُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلـُمحتـََوى10 ُمتـََوسِّ

بـَلَــَغ  اِبلـــُمحتـََوى  الـــُمتـََعلَِّقِة  الـــُمشِكالِت  ِلِعبَــاراِت  احِلَســايبَّ  َط  الـــُمتـََوسِّ َأنَّ  ِمــن اجلَــدوِل )7(  يـَتَِّضــُح 
)3.09(، َواِبحِنراٍف ِمعَيارِيٍّ َقدرُُه )0.71(، َأي َأنَّ الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلَِّقَة اِبلـــُمحتـََوى َحَصَلْت عَلى ُمَواَفقٍة 

. ــراِد َعيِّنــِة الدِّراســِة ِبشــكٍل َعــامٍّ ــطٍة ِمــن أَف ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ

، َوِهَي ِعَباَرُة:  ٍط ِحَسايبٍّ َويـَتَِّضُح كذِلَك ِمن اجَلدوِل )7( َأنَّ ُهَناَك ِعَباَرتـَْنِ َحَصَلْت عَلى َأعَلى ُمتـََوسِّ
ــٍط قَــدرُُه )3.31(، َوِعبَــاَرُة: ُوُجــوُد بَعــِض الـــُمصطََلَحاِت  الـــُمحتـََوى الَكِمــيُّ َكبِــٌر اِبلنِّســَبِة ِلَزَمــِن ِدرَاَســِتِه مبُتـََوسِّ
ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه )3.28(، َوِبذلِــَك َتُكــوُن ُموافـََقــُة  الِعلِميَّــِة الصَّعَبــِة عَلــى التَّالِميــِذ، َوقَــد َحَصَلــْت عَلــى ُمتـََوسِّ
ــُمشِكالِت  ــُمتـََعلَِّقِة اِبلـ ــارَاِت الـ ــي الِعَب ــْت اَبِق ــرٍة، َوَحَصْل َــْنِ ِبَدَرجــٍة َكِب َــْنِ الِعَباَرتـ ــى َهاتـ ــِة الدِّراســِة عَل ــرَاِد َعيَِّن أَف
ــطٍة  ــطَاٍت ِحَســابِيٍَّه، تـَرَاَوَحــْت بَــَن )3.21، 2.90(، َأي ِبَدرجــٍة ُمَواِفَقــٍة ُمتـََوسِّ اخلَاصَّــِة اِبلـــُمحتـََوى علَــى ُمتـََوسِّ

ِمــن ِقَبــِل َعيَِّنــِة الدِّراَســِة.
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َوِمــن ِخــالِل َمــا َســَبَق فَــِإنَّ ِعبَــاَرَة الـــُمحتـََوى الَكِمــيِّ َكبِــٌر اِبلنِّســَبِة ِلَزَمــِن ِدرَاســِته، وأنَّ ُوُجــوَد بَعــِض 
الـــُمصطََلَحاِت الِعلِميَّــِة الصَّعَبــِة عَلــى التَّالِميــِذ َقــد َحَصَلــْت عَلــى ُمَوافـََقــٍة ِبَدرجــٍة َكِبــرٍَة، َوِبذلِــَك تـَُعــدُّ هــااَتِن 
الـــُمشِكلَتاِن أَبــرَِز الـــُمشِكالِت الَّــِي تـَُؤثِّــر َســلباً يف َتدرِيــِس الُعلُــوِم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر أَفــرَاِد َعيَِّنــِة الدِّرَاَســِة، َوَلَعــلَّ 
ذلِــَك يـُْعــَزى إىَل َأنَّ حُمتــَـَوى الـــُمَقرَّراِت ِمــن َموُضوَعــاٍت َكِبــٌر، َوال مُيِكــُن َتغِطيـَتُــُه ِخــالَل َزَمــِن ِدراَســِتِه؛ ِلُوُجــوِد 
َجانِــٍب َعَملِــيٍّ َكبِــٍر يف ُمَقــرَّراِت الُعلُــوِم الـــُمَطوَّرِة، َواعِتَمــاِدِه علَــى األَنِشــَطِة، وَكذلِــَك ُهنَــاَك ُمصطََلَحــاٌت 
اتِيَّــِة لَِتفِســرَِها،  ــاِبقِة، َوُجُهــوِدِه الذَّ َجِديــدٌة عَلــى التَّالِميــِذ يف هــِذِه الـــَمرَحَلِة، َوَتعَتِمــُد عَلــى َخلِفيَّــِة التِّلِميــِذ السَّ

َوهــذا يـََتِفــقُّ َمــَع نـََتائِــِج ِدراســِة الشــمراين )2012(، َوِدراســِة الســعيد واملاضــي )2013(.

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل اخلَاِمِس:

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــوِم ؟  ــِس ِمــن ُوجَهــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُل ــُمتـََعلِّقِة ِبطُــُرِق التَّدرِي الـ

ــُح اجلَــدوُل )8( الـــُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقــــَة ِبطُــرِق التَّدرِيــِس، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى تعليــم الُعلُــوِم يف  يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  الـــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبـــــًة تـََنازُلِــيًــّــا تَبًعـــا لِلُمتـََوسِّ

طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )8(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة الـُمتـََعلِّقِة ِبطُُرِق التَّدرِيِس ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِــيًــّـا تَبعـًــا لِلُمتـََوسِّ

ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

ال ُتَساِعُد طُُرُق التَّدرِيِس الـُمسَتخَدمُة يف تَنِميِة الـَمَهارَاِت 1
الَعَمِليَِّة َلَدى التَّالِميِذ

َطٌة3.240.79 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.210.82ُصُعوبَُة اسِتخَداِم طُُرِق التَـَّعلُِّم النَِّشِط2 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.210.90َعَدُم ِكَفايَِة َزَمِن احِلصَِّة لَِتطِبيِق طُُرِق َتدرِيٍس فـَعَّاَلٍة3 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.170.76َعَدُم ُمراعاِة طُُرِق التَّدرِيِس ِلُمستـََوى التَّالِميِذ4 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.170.85َعَدُم ُمرَاعاِة طُُرِق التَّدرِيِس ِلُقُدرَاِت التَّالِميِذ5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.130.74َعَدُم ُمرَاعاِة طُُرِق التَّدرِيِس لِلُفُروِق الَفرِديَِّة َبَن التَّالِميِذ6 ُمتـََوسِّ
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ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

ال تُـَنمِّي طُُرُق التَّدرِيِس الـُمسَتخَدَمُة ُقدَرَة التَّالِميِذ عَلى 7
َطٌة30.96التَّفِكِر الِعلِميِّ ُمتـََوسِّ

َعَدُم ِإسَهاِم طُُرِق التَّدرِيِس يف ِإذَكاِء ُروِح الـُمَشارََكِة َلَدى8
َطٌة30.85التَّالِميِذ ُمتـََوسِّ

متوسطة3.140.79املشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة ِبطُرِق التَّدرِيِس9

ِط احِلَسايبِّ لِلِعَبارَاِت الـُمتـََعلَِّقِة اِبلـُمشِكالِت اخلَّاصَِّة  يـَتَِّضُح ِمن ِخالِل اجَلدَوِل )8( َأنَّ ِمقَداَر الـُمتـََوسِّ
ِبطـُـُرِق التَّدرِيــِس قــد بـَلَــَغ ِبَشــكٍل َعــامٍّ )3.14(، َواِبحِنــرَاٍف ِمعيَــارِيٍّ قَــدرُُه )0.79(، َوِبذلِــَك َتُكــوُن اســِتَجااَبُت 

طٍة. أَفرَاِد َعيَِّنِة الدِّراَسِة عَلى جُمَمِل حِمَوِر الـــُمشِكالِت الـــُمتَعلَِّقِة ِبطُرِق التَّدرِيِس مبَُوافـََقٍة َذاِت َدَرجٍة ُمتـََوسِّ

ــٍط  ــارَاِت يف هــذا املِحــَوِر مَل َتِصــْل إىَل ُمتـََوسِّ يــَع الِعَب ــا َأنَّ مجَِ وََكذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلَــدَول )8( يـَتَِّضــُح لََن
ــَمَهارَاِت الِعلِميَّــِة  ــِة الـ ــُمسَتخَدَمُة يف تَنِمَي ــِس الـ ــاَرُة: ال ُتَســاِعُد طُــُرُق التَّدرِي ــْت ِعَب ــٍر؛ َحيــُث َحَصَل ِحَســايبٍّ َكِب
ــٍط قَــدرُُه )3.24(، يَِليَهــا ِعبَــاَرُة: ُصُعوبَــُة اســِتخداِم طُــُرِق التَـَّعلُّــِم النَِّشــِط،  لَــَدى التَّالِميــِذ علَــى َأعلَــى ُمتـََوسِّ
ــَطْنِ ُمَتَشــاهِبَْنِ َوَقدرُُه )3.21(، َأي ِبَدَرَجٍة  َوِعَباَرُة: َعَدُم ِكَفايَِة َزَمِن احِلصَِّة لَِتطِبيِق طُُرِق َتدرِيٍس فـَعَّاَلٍة مبُتَوسِّ
ــطٍة ِمــن ِقَبــِل أَفــرَاِد َعيَِّنــِة الدِّرَاَســِة، وََكذلِــَك اَبِقــي ِعَبــاَرِة: حِمــَوُر ُمشــِكالِت طُــُرِق التَّدرِيــِس َكانَــْت  ُمَواِفَقــٍة ُمتـََوسِّ

ــطٌة َكذلِــَك. طَاُت احِلَســابِيَُّة هَلـَـا بَــَن )3.17 و3(، َأي أنَّ َدَرجــَة ُمَواَفقــِة أَفــرَاِد الَعيَِّنــِة عَليَهــا ُمتـََوسِّ ــُمتـََوسِّ الـ

التَّدريــِس َحَصلَــْت علَــى  حِمــَوِر ُمشــِكالِت طُــُرِق  ِعبَــارَاِت  مَجيــَع  َأنَّ  ُيالِحــُظ  َســَبَق  مــا  ِخــالِل  َوِمــن 
ــطٍة ِمــن ِقبَــِل أَفــراد العينــة، َوَحَصلَــْت ِعبَــارَاُت: ال ُتَســاِعُد طُــُرُق التَّدرِيــِس الـــُمسَتخَدمُة يف تَنِميــِة  ُموافـََقــٍة ُمتـََوسِّ
الـــَمَهارَاِت الَعَمِليَّــِة لَــَدى التَّالِميــِذ، َوُصُعوبَــُة اســِتخَداِم طـُـُرِق التَـَّعلُّــِم النَِّشــِط، َوَعــَدُم ِكَفايَــِة َزَمــِن احِلصَّــِة لَِتطِبيــِق 
ــطاٍت، َواِبلتَّــايل علَــى َأعلَــى َدَرجــِة ُمَوافـََقــٍة ِمــن ِقبَــِل أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّراَســِة،  طـُـُرِق َتدرِيــٍس فـَعَّالَــٍة، علَــى َأعلَــى ُمتـََوسِّ
زِمــِة، َولِــزاَِيَدِة َعــَدِد التَّالِميــِذ  ؛ ِلَعــَدِم تـََوفُّــِر اإِلمــَكااَنِت الالَّ َوَلَعــلَّ ذلِــَك يُعــَزى ِلَعــَدِم ِقيَــاِم الـــُمَعلِِّم اِبلتَّطِبيــِق الَعَملِــيِّ
نِــِه ِمــن َتطِبيــِق طُــُرِق  يف الصَّــفِّ الدِّرَاِســيِّ الَواِحــِد، وَكذلِــَك قَــد يُعــَزى ِلَضعــِف ِإعــَداِد الـــُمَعلِِّم، َوَعــدِم مَتَكُّ
التَـَّعلُّــِم النََّشــِط، َوهــذا يـَتَِّفــُق َمــَع نـََتائِــِج ِدرَاَســِة العنــزي )2009(، َوِدراَســِة اليمــاين )1999(، َوِدرَاَســِة صبــاح 

.)wier ،1988) 1998(، َوِدرَاَســِة محامــة )1994(، َوِدراَســِة اليزابيــث وايــر(
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ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة  ــاِدِس: نَــصَّ هــذا السُّ ــَؤاِل السَّ اإِلَجابَــُة عــِن السُّ
ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، الـــُمتـََعلِّقِة ِبطـُـُرِق التَّدرِيــِس ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 

ــُح اجلَــدوُل )9( الـــُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقــــَة ِبطُــرِق ابلَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى َتعليــم  يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـــا لِلُمتـََوسِّ

طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )9(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة. الـُمتـََعلِّقِة ابلَوساِئِل التَّعِليِميَِّة ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّا تَبعـًـا لِلُمتـََوسِّ

ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َكِبرٌَة3.520.74َعَدُم تـََوفُِّر ِصَيانٍَة ُمسَتِمرٍَّة لِلَوَساِئِل التَّعِليِميَِّة الـَموُجوَدِة1

َكِبرٌَة3.310.97ِقلَُّة تـََوفُِّر الَوساِئِل التَّعِليِميَِّة الَِّي تـَتَّطَّلبـَُها أَنِشطُة َمادَِّة الُعُلوِم2

َكِبرٌَة3.280.80بَعُض الَوساِئِل التَّعِليِميَِّة َغُر َصاحِلٍة ِلالسِتخَداِم3

زَِمِة إِلجرَاِء التََّجاِرِب4 َعَدُم تـََوفُِّر بَعِض الـَمَوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ
َكِبرٌَة3.281.03َوالُعُروِض الَعَمِليَِّة

َطٌة3.171.10َعَدُم ُوُجوِد َمعَمٍل ِلَمادَِّة الُعُلوِم5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.100.90َحاَجُة أَنِشطِة الُعُلوِم لِتـََوفُِّر َشَبَكِة اإِلنرَتِنت6 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.070.96ُصُعوبَُة ِإجرَاِء بَعِض أَنِشَطِة الُعُلوِم7 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.90َعَدُم ُمَناَسبِة َمعَمِل الُعُلوِم إِلجرَاِء األَنِشَطِة8 ُمتـََوسِّ

متوسطة3.220.88الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلَوساِئِل التَّعِليِميَِّة9

اِبلَوَســاِئِل  الـــُمتـََعلَِّقِة  الـــُمشِكالِت  ِلِمحــَوِر  احِلَســايبِّ  ِط  الـــُمتـََوسِّ ِمقــَداَر  َأنَّ  اجلَــدَوِل )9(  ِمــن  يـَتَِّضــُح 
ــِة الدِّراســِة  ــرَاِد ِعيَـَّن ــَك َتُكــوُن اســِتَجااَبُت أَف ــارِيٍّ َقــدرُُه )0.88(، َوِبذِل ــَغ )3.22(، َواِبحِنــرَاٍف ِمعَي التَّعِليِميَّــِة بـََل

ــطٍة. علَــى ِعبَــاراِت هــذا املِحــَوِر ِبَشــكٍل َعــامٍّ مبَُوافـََقــٍة ُمتـََوسِّ

 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

268

ــٍط ِحَســايبٍّ َكاَن ِمقــَدارُُه )3.52( ِلِعبَــاَرِة:  َويـَتَِّضــُح كذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلَــدَوِل )8( َأنَّ َأعلَــى ُمتـََوسِّ
َعــَدُم تـََوفُـّـِر ِصَيانَــٍة ُمســَتِمرٍَّة لِلَوَســاِئِل التَّعِليِميَّــِة الـــَموُجوَدِة، يَِليَهــا ِعبَــاَرُة: ِقلَّــُة تـََوفُـّـِر الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة الَـّـِي 
ــٍط قَــدرُُه )3.31(، مُثَّ بَعــَد ذلِــَك ِعبَــاَرة: بَعــُض الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة َغــُر  تـَتَّطَّلبـَُهــا أَنِشــطُة َمــادَِّة الُعلُــوِم مبُتـََوسِّ
زَِمــِة إِلجــرَاِء التََّجــاِرِب والُعــُروِض الَعَمِليَّــِة،  َصاحِلــٍة ِلالســِتخَداِم، َوِعبَــاَرُة: َعــَدُم تـََوفُّــِر بَعــِض الـــَمَوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ
ــطَاٍت يف هــذا املِحــَوِر، َأي اِبســِتَجااَبٍت َكبِــرٍَة ِمــن ِقبَــِل أَفــرَاِد الَعيِّنــِة،  ــٍط بـَلَــَغ )3.28(، َوهــِذِه َأعلَــى ُمتـََوسِّ مبُتـََوسِّ
ــطَاتـَُها  ــطٍة ِمــن ِقَبــِل أَفــرَاِد الَعيَِّنــِة؛ َحيــُث تـَرَاَوَحــْت ُمتـََوسِّ مُثَّ ِبِصيَغــِة الِعَبــارَاِت َحَصَلــْت عَلــى اســِتَجااَبٍت ُمتـََوسِّ

بَــَن )3.17، 3.03(.

َوِمــن ِخــالِل َمــا َســَبَق َيظَهــُر َأنَّ ِعبَــارَاِت: َعــَدُم تـََوفُـّـِر ِصَيانَــٍة ُمســَتِمرٍَّة لِلَوَســاِئِل التَّعِليِميَّــِة الـــَموُجوَدِة، 
َوِقلَّــُة تـََوفُـّـِر الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة الَـّـِي تـَتَّطَّلبـَُهــا أَنِشــطُة َمــادَِّة الُعلُــوِم، َوبَعــُض الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة َغــُر َصاحِلــٍة 
زَِمــِة إِلجــرَاِء التََّجــاِرِب َوالُعــُروِض الَعَمِليَّــِة، قَــد َحَصَلــْت  ِلالســِتخَداِم، َوَعــَدُم تـََوفُّــِر بَعــِض الـــَمَوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ
ــُمشِكالِت الَّــِي تـَُؤثِّــُر ِبَشــكٍل  ــدُّ الـ ــِة الدِّرَاَســِة، َأي أَنَـَّهــا تُـَعـ ــِل أَفــرَاِد َعيَِّن عَلــى اســِتَجااَبٍت ِبَدَرجــٍة َكِبــرٍَة ِمــن ِقَب

َكبِــٍر علَــى َتدرِيــِس الُعلُــوِم يف الـــَمرَحَلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة.

َوذلِــَك يـَتَِّفــُق َمــَع نـََتائِــِج ِدرَاَســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدرَاَســِة صــاحل )1999(، َوِدرَاَســِة صبــاح 
.)wier ،1988) 1998(، َوِدرَاَســِة اليزابيــث وايــر(

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل السَّاِبِع:

ــَمرَحلِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة،  ــوِم يف الـ ــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعُل ــَؤاُل عَلــى: َم نَــصَّ هــذا السُّ
ــُمتـََعلِّقِة اِبلتَّقــِومِي ِمــن ُوجَهــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم ؟  الـ

ــُح اجلَــدوُل )10( الـــُمشِكالِت الـُمتـََعلِّقــــَة اِبلتَّقــِومِي، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى َتعليــم الُعلُــوِم يف الـــَمرَحلِة  يـَُوضِّ
ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبـــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبًعــا لِلُمتـََوسِّ

طاُت احلَسابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلسِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراسِة عَلى الـُمشِكالِت  َجدوُل )10(: املتوسِّ
طاِت احِلَسابِيَِّة. الـُمتـََعلِّقِة ابلتَّقِومِي ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّا تَبًعـا لِلُمتـََوسِّ
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ُط الِعَبارَاُتم الـُمتـََوسِّ
احِلَسايبُّ

ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َكِبرٌَة3.480.78َعَدُم ُوُضوِح َدوِر اأُلسَرِة يف َعَمِليَِّة التَّقِومِي.1

َكِبرٌَة3.450.78َعَدُم ُوُضوِح َآلِيَِّة التَّقِومِي الـُمسَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمَن2

َكِبرٌَة3.310.93أَيُخُذ التَّقِومُي َوقًتا َكِبرًا ِمن َزَمِن احِلصَِّة3

َعَدُم َتطِبيِق بَعِض الـُمَعلِِّمَن إِلجرَاَءاِت التَّقِومِي الـُمسَتِمرِّ ِبُصوَرٍة4
َطٌة3.141.06َصِحيَحٍة ُمتـََوسِّ

َطٌة3.140.95َتَساُهُل بَعِض الـُمَعلِِّمَن ِعنَد َتقِومِي التَّالِميِذ.5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.140.95اهِتماُم التَّقِومِي ِبِقياِس اجلَاِنِب الـَمعِريفِّ فـََقط6 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.031.09َعَدُم اتَِّصاِف التَّقِومِي اِبالسِتمرَارِيَِّة7 ُمتـََوسِّ

َعَدُم اهِتماِم التَّقِومِي اِبجلَاِنِب الِعالِجيِّ َوَترِكيزُُه عَلى اجلَاِنِب8
َطٌة2.861.06التَّشِخيِصيِّ ُمتـََوسِّ

متوسطة3.190.91الـُمشِكالُت الـُمتـََعلَِّقُة اِبلتَّقِومِي10

َط احِلَســايبَّ ِلُمجَمــِل حِمــَوِر الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلتَّقــِومِي  يـَتَِّضــُح ِمــن ِخــالِل اجلـَـدَوِل )10( َأنَّ الـــُمتـََوسِّ
قَــدرُُه )3.19(، َواِبحِنــراٍف ِمعيَــارِيٍّ قَــدرُُه )0.91(، َأي َأنَّ اســِتَجااَبِت أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّرَاَســِة علَــى ِعبَــارَاِت هــذا 

ــطٍة. املِحــَوِر ِإمجَــااًل َكانَــْت ِبَدرحــٍة ُمتـََوسِّ

َويـَتَِّضــُح كذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلَــدوِل َرقَــم )10( َأنَّ ِعَبــاَرَة: َعــَدُم ُوُضــوِح َدوِر اأُلســَرِة يف َعَمِليَّــِة التَّقــِومِي 
ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه )3.48(، يَِليَهــا ِعَبــاَرُة: َعــَدُم ُوُضــوِح َآلِيَّــِة التَّقــِومِي الـــُمسَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمــَن  َحَصَلــْت عَلــى ُمتـََوسِّ
ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه  ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه )3.45(، مُثَّ ِعَبــاَرُة: أَيُخــُذ التَّقــِومُي َوقًتــا َكِبــرًا ِمــن َزَمــِن احِلصَّــِة مبُتـََوسِّ مبُتـََوسِّ
ــطاٍت يف حِمــَوِر الـــُمشِكالِت الـــُمتـََعلَِّقِة اِبلتَّقــِومِي،  ــاِبَقُة َأعلَــى ُمتـََوسِّ طَاُت احِلَســابِيَُّة السَّ )3.31(، وتـَُعــدُّ الـــُمتـََوسِّ
ــطاٍت تـَرَاَوَحــْت بَــَن )3.14، 2.86(، َأي َأنَّ ااِلســِتجااَبِت َكانَــْت  أَمَّــا بَِقيَّــُة الِعَبــاراِت فَحَصَلــْت عَلــى ُمتـََوسِّ

ــطٍة عَلــى تَلــَك الِعَبــارَاِت. ِبَدَرجــٍة ُمتـََوسِّ

ــاِبِق ُنالِحــُظ َأنَّ ِعَبــارَاِت: َعــَدُم ُوُضــوِح َدوِر اأُلســَرِة يف َعَمِليَّــِة التَّقــِومي، َوَعــَدُم  َوِمــن ِخــالِل الَعــرِض السَّ
ُوُضــوِح آلِيَّــِة التَّقــِومِي الـــُمسَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمــَن، َوَأنَّ التَّقــِومَي أَيُخــُذ َوقًتــا َكِبــرًا ِمــن َزَمــِن احِلصَّــِة َحَصَلــْت عَلــى َأعَلــى 
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ــَع اأُلَســِر، َوَتوِضيــِح الَكيِفيَّــِة الَّــِي يُطَبَّــُق  ــَك يُعــَزى ِلَعــدِم التَّواُصــِل َم اســِتَجااَبٍت، َأي ِبَدَرجــٍة َكِبــرٍة، َوَلَعــلَّ ذِل
، َوَدوِر اأُلســرِة يف ذلِــَك، وَكذلِــَك َعــَدِم ِكَفايــِة الَراِمــِج التَّدرِيِبيَّــِة الـــُمَقدَّمِة لِلُمَعلِِّمــَن  هِبَــا التَّقــِومُي الـــُمسَتِمرُّ
إِليَضــاِح َكيِفيَّــِة َتطبيــِق التَّقــومِي الـــُمسَتِمرِّ ِبشــكٍل َدقيــٍق، وَكذلِــَك كثــرِة َمعايــِر التَّقييــِم جَيَعُلَهــا َتســَتغرُِق َوقتًــا 
َأكبــَـَر لَِتطِبيِقَهــا، َوذلِــَك يـَتَِّفــُق َمــَع َمــا تـََوصََّلــْت ِإلَيَهــا بَعــُض الدِّراَســاِت ِمــن نـََتائِــَج، َكَمــا يف ِدراَســِة الشــمراين 
)2013(، َوِدراســِة الســعيد املاضــي )2013(، َوِدراَســِة العنــزي )2009(، َوِدراَســِة اليمــاين )1999(، 

َوِدراَســِة محامــة )1994(، َوِدراَســِة حمجــوب )1988(.

التَّوِصياُت:
يف َضوِء النَـَّتاِئِج الَِّي تـََوصََّلْت ِإلَيَها الدِّرَاسُة يُوِصي الَباِحُث مبَا أييت:

ــًة لِلُمَتَميِّزيــَن  1- خَتِفيــُض الِعــبِء التَّدرِيِســيِّ ِلُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبلـــَمرَحَلِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتقــِدمُي احلَواِفــِز هَلـُـم َوخاصَّ
ِمنُهــم.

2- االهِتماُم اِبلتَّطِويِر املَِهِيِّ ِلُمَعلِِّمي الُعُلوِم، َوَتقِدمُي َما حُيَفُِّز ِلاللِتَحاِق اِبلَراِمِج التَّطِويرِيَِّة.

3- افِتَتاُح أَقَساٍم يف ُكَليَِّة الُعُلوِم َواآلداِب بشرورة؛ لَِتخرِيِج ُمَعلِِّمَن ِلَمادَِّة الُعُلوِم.

4- ِإحلَاُق التَّالِميِذ ُمنَخِفِضي الـُمستـََوى اِبلِقراَءِة َوالِكَتابَِة يف جَماِميِع َتقِويٍة.

5- َخفُض َعَدِد التَّالِميِذ يف الصَّفِّ الدِّراِسيِّ الَواِحِد؛ ِلَضماِن ُمستـََوى َتدرِيٍس أَفَضَل.

6- َتوِعَيُة اأُلسِر ِبَدورِِهم يف الَعمِليَِّة التَّعِليِميَِّة، َوَأمِهيَُّة ُمَتابـََعِة أَبنائِِهم ُسُلوِكيًّا َوِدراِسيًّا.

َواســِتخَداُم ُمصطََلَحــاٍت  اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة،  الُعلُــوِم  ِلُمقــرَّرَاِت  َوالنَّوِعــيِّ  الَكِمــيِّ  الـــُمحتـََوى  ُمرَاجَعــُة   -7
ُمَناِســَبٍة ِلُمســتـََوى َتالِميــِذ هــِذِه الـــَمرَحَلِة.

َيانَُة الـُمسَتِمرُِّة هَلَا. زِمِة؛ لَِتنِفيِذ ُدُروِس َمادَِّة الُعُلوِم، َوالصِّ 8- َتوِفُر الـَموادِّ َواأَلدواِت َواأَلجِهَزِة الالَّ

َصــٍة ِبَكيِفيَّــِة َتطِبيــِق  9- ِإَعــاَدُة النَّظــِر يف َآلِيَّــِة َتطِبيــِق التَّقــِومِي الـــُمسَتمرِّ، َوِإحلـَـاُق ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم بِــَدوراٍت ُمَتَخصِّ
التَّقِومِي الـــُمسَتِمرِّ، َوَتوِعَيُة اأُلســَرِة ِبَدورَِها يف َعَمِليَِّة التَّقِومِي الـــُمسَتِمرِّ.
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الـُمقتـََرحاُت:
1- إقامُة ِدراَسٍة تـََتناَوُل َتَصوَُّر ُمقرَتٍح لَِتطِويِر َتدرِيِس الُعُلوِم اِبلـَمرَحلِة االبِتدائِيَِّة. 

2- وتـَتـََناَوُل حُمتـََوى ُمَقرَّراِت الُعُلوِم لِلَمرَحلِة االبِتدائِيَِّة، َوَمَدى ُمَناَسَبِتِه ِلُمستـََوى َتالِميِذ هِذِه الـَمرَحلِة.

لِلتَّقــِومِي  َتطِبيِقِهــم  ِعنــَد  االبِتدائِيَّــِة  اِبلـــَمرَحلِة  الُعلُــوِم  ُمَعلِِّمــي  لــدى  الضعــف  تـَتـَنَــاَوُل جوانــب  وِدراَســة   -3
ِعالِجَهــا. وََكيِفيَّــَة  الـــُمسَتِمرِّ، 

اِبلـــَمرَحلِة االبِتدائِيَّــِة؛ لَِتحســِن َعمِليَّــِة َتدرِيســِهم  التَّطِويرِيَـّـَة  الُعلُــوِم  ُمَعلِِّمــي  تـَتـَنَــاَوُل َحاَجــاِت  4- وِدراَســة 
الُعلُــوِم. ُمقــرَّرَاِت 

5- وِدراَسة تـَتـََناَوُل ُمشِكالِت َتدريِس ُمَقرَّراِت الُعُلوِم يف الـَمراِحِل التَّعِليِميَِّة اأُلخَرى.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

272

املراجع 

أوال: املراجع العربية
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واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج 
الفورمــات 4mat فــي التعليــم العــام بمدينــة مكــة 

ــة المكرم
د. منى بنت حميد السبيعي

امللخص
هدفت الدراســة احلالية إىل الكشــف عن درجه ممارســة معلمات العلوم والرايضيات لنموذج الفورمات 
أثنــاء التدريــس يف التعليــم العــام مبدينــة مكــة املكرمــة، واكتشــاف الفــروق يف درجــة اســتخدامه بــن معلمــات 
العلــوم ومعلمــات الرايضيــات، ولتحقيــق ذلــك اســتخدم املنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )44( 
مشــرفة مــن مشــرفات العلــوم والرايضيــات، طبــق عليهــن اســتبانة أعدهتــا الباحثــة مكونــة مــن )51( ممارســة، 
موزعــة علــى مثــاين مراحــل لنمــوذج الفورمــات، وقــد مت التحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا، و اســتخدمت املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واختبــار )ت( لتحليــل البيــاانت, وأظهــرت النتائــج أن درجــة ممارســة معلمــات 
العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات قــد بلــغ درجــة متوســطة يف أغلــب ممارســات مراحــل النمــوذج، 
الرايضيــات  العلــوم ومعلمــات  فــروق يف درجــة ممارســة معلمــات  توجــد  أنــه ال  إىل  النتائــج  أشــارت  كمــا 
مــن التوصيــات، منهــا: إقامــة دورات تدريبيــه  للنمــوذج، ويف ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت الباحثــة عــدداً 
ملشــرفات العلــوم والرايضيــات لتدريبهــن علــى منــوذج الفورمــات، ومــن مث نقــل أثــر التدريــب إىل املعلمــات الــاليت 

يشــرفن عليهــن لتطبيقــه أثنــاء تدريســهن. 

الكلمات املفتاحية: منوذج الفورمات، معلمات العلوم والرايضيات، التعليم العام.
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Abstract:
 The current study aimed to explore the degree of the science 

and mathematics teachers use of the format model in teaching in 
public education in the city of Makkah Al�Mukramh , and finding 
the degree of differences in the science and mathematics teachers 
use of the model. And to achieve this, the descriptive approach 
was used and the participants of the study were )44) female 
supervisors of the science and mathematics supervisors. 

 Aquestionnaire was applied on the participants. The 
questionnaire consisted of )51) practices distributed on eight 
stages showing the steps of the format model and both reliability 
and validity were done. The means and standard deviations and 
)t) test were used for data analysis. The results showed that 
the science and mathematics teachers use of the format model 
was mostly moderate on the steps of the model. Also the results 
showed there were no differences in the science and mathematics 
teachers use of the model. And in light of the results of the study 
the researcher presented a number of recommendations some 
of which were: holding training sessions for the science and 
mathematics supervisors on the use of the format model, and in 
their turn will train the teachers; they supervise to use it in their 
teaching.

 Key words: Format Model, Science and Mathematics teachers, 
Public Education 
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املقدمة:
يشــهد العــامل اليــوم تقدمــاً هائــاًل يف صناعــة املعرفــة وتطورهــا, فلــم يعــد قيــاس رصيــد الــدول مبــا متتلكــه 
مــن ثــروات طبيعيــة فحســب عامــاًل هلــا، بــل مبــا متلكــه مــن عقــول يســتفاد منهــا يف صناعــة املعرفــة وهندســتها، 
وبنــاًء عليــه تعالــت األصــوات يف اآلونــة األخــرة مطالبــة بضــرورة التغيــر يف اجملــال التعليمــي؛ نتيجــة لرتاكــم 
كــم مــن املعلومــات والبحــوث الدائــرة حــول الدمــاغ، والــذي كان لــه أثــر يف عــدة جمــاالت، وأدى إىل التعــاون 
والتداخــل والتكامــل مــا بــن عــدة حقــول، منهــا: علــم األعصــاب والفسيولوجــــــيا، والبيــو كيـــــــمياء، والــــــطب، 
وعلــم الــــــنفس، وعلــوم الــــــكومـــبيوتــــــر (Caine& Caine, 1997,45(. وقــد ســامهت هــذه األحبــاث 
يف بــروز منــاذج تربويــة، ذات ارتبــاط بنتائــج أحبــاث الدمــاغ، أتخــذ ابملســتجدات احلديثــة لــكال االجتاهــن: 

.)Frank, 2001, 56) الرتبــوي والنفســي، واالجتــاه العصــي

ومل تكــن الرتبيــة والتعليــم مبنــأى عــن هــذا التطــور، لذلــك جنــد اآلن الكثــر مــن الــدول وخاصــة العــامل 
لتحقيــق مبــادئ الرتبيــة التقدميــة، ومقابلــة نتائــج  املتقــدم جيــري تغيــرًا جــذراًي يف نظامــه التعليمــي، ســعياً 
أحبــاث الدمــاغ، ونقــل العمليــة التعليميــة مــن احلالــة الســائدة التلقينيــة، إىل عمليــة أتخــذ بعــن االعتبــار قــدرات 
املتعلمــن، والتبايــن فيمــا بينهــم، وصقــل مهاراهتــم وتنميتهــا. ولتحقيــق هــذا املبــدأ ال بــد مــن الرتكيــز علــى 
جانــب أســاٍس يف عمليــة التعليــم والتعلــم هــو طــرق واســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة؛ حيــث يقــع علــى عاتقهــا 

النصيــب األكــر يف حتقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة إن مل تكــن مجيعهــا.

وهنــا يتبــادر إىل الذهــن تســاؤل عــن طبيعــة هــذه الطــرق التدريســية احلديثــة ومواصفاهتــا، والــي يف 
مقدمتهــا: االهتمــام أبمنــاط التفكــر والعمليــات العقليــة، الــي تنعكــس علــى منــط التعلــم لــدى الفــرد، وكذلــك 
فاعليــة دور الطالــب وإجيابيتــه يف عمليــة التعلــم والتعليــم، وإاتحــة مســاحة واســعة للقــدرات املتباينــة للطــالب 
للتعلــم، ممــا يكســبهم الكثــر مــن املهــارات العلميــة الــي حيتاجوهنــا، والــي متكنهــم مــن الوصــول إىل املعرفــة، 

وجتريبهــا، ومــن مث تطبيقهــا يف مواقــف واقعيــة أخــرى.

واســتناداً إىل مــا أشــارت إليــه دراســة ( ,Dunn ) 2241998 مــن أن الســيطرة الدماغيــة تظهــر لــدى 
الطلبــة يف املــدارس نتيجــة للطــرق التعليميــة، الــي تركــز علــى جانــب واحــد مــن الدمــاغ، وهــو اجلانــب األيســر، ووفقــاً 
 ,TonyBuzan, Robert Block, Robert Ornstein للدراســات الــي قــام هبــا كل مــن
وعلمــاء آخــرون والــي أظهــرت أن تنميــة جمموعــي األنشــطة اخلاصــة بــكل نصــف مــن نصفــي املــخ بشــكل 
القــدرات،  لتضافــر هــذه  نتيجــة  املــخ،  الــي خلــق هبــا  القــدرات األساســية،  تــؤدي إىل مضاعفــة  متناغــم، 
وانســجامها يف أثنــاء عمليــة تنميتهــا وتطويرهــا، وهــذه العمليــة اخلاصــة ابلنمــو القائــم علــى املــخ )أطلــق عليهــا 
العمليــة الكاملــة لنمــو املــخ والتفكــر(، والــي تؤكــد علــى أنــه جيــب علينــا أن نســتخدم كل املهــارات اخلاصــة 
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بنصفــي املــخ معــاً لكــي حنقــق أقصــى اســتفادة مــن قــدرات عقولنــا )بــوزان، 2008 ، 33(.

من هنا تتضح احلاجة املاســة إىل اســرتاتيجيات وطرق تدريس تســهم يف حتقيق هذا التوازن من خالل 
تطويــر قــدرات الطــالب يف مجيــع جوانــب املخ.

ومما يعزز احلاجة ملثل هذه االسرتاتيجيات الدراسات الي أوضحت أن إخفاق معظم الطالب ال يرجع 
إىل افتقــار يف قدراهتــم املتأصلــة علــى التعلــم، بــل ألن أســلوب تعلمهــم ومنــط تفكرهــم جيــري جتاهلــه يف غرفــة 
الصــف إىل حــد كبــر (Honson& Dewing, 1990, 34(،كذلــك مــا أثبتتــه بعــض الدراســات أن 
إجنــازات الطــالب تتحســن بصــورة ملحوظــة عندمــا يعمــل املعلمــون بطــرق تتوافــق مــع أســاليب طالهبــم التعليميــة 
. )Dunn Griggs& Beasley, 1995,356))Carbo, 1992 ,26) وامنــاط تفكرهــم

ومــع هــذا مــا تــزال الطريقــة التقليديــة هــي الســائدة يف تدريــس العلــوم والرايضيــات يف نظامنــا التعليمــي، 
والــي تركــز علــى احلفــظ والتلقــن, واســتظهار املعلومــات؛ لغــرض النجــاح يف االختبــارات، الــي يغلــب عليهــا 
الطابــع املقــايل كأهــم أســاليب التقــومي املتبعــة. هــذا علــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره عــن أحبــاث الدمــاغ، ومــا ينبغــي 
االهتمــام بــه مــن تطويــر قــدرات الطــالب يف مجيــع جوانــب املــخ فــإنَّ عمليــة التعليــم والتعلــم تــدور يف هــذا 
الفلــك )تلقــن-< حفــظ-< اســتظهار( يف الغالــب. والتغــر املنشــود ال يتأتــى إال مــن خــالل انتهــاج املعلــم 
ألســاليب التدريــس احلديثــة يف تدريســه للعلــوم والرايضياتــن, والــي تتوافــق مــع املدرســة التقدميــة جلــون ديــوي، 
والــي تنظــر للطالــب كباحــث وعــامل وحمــور رئيــس يف عمليــة التعلــم، وذلــك ابســتثارة دافعيتــه، وتوفــر مواقــف 
تعليميــة وأنشــطة متكنــه مــن اكتســاب اخلــرة بنفســه، ممــا يســاعده للوصــول إىل املعرفــة ذاتيــاً، مث تنظيمهــا يف 
ســياق يتســق مــع معرفتــه الســابقة، فتجريبهــا وممارســتها ليصــل أخــراً إىل القــدرة علــى تطبيقهــا يف مواقــف 
مشــاهبة يف حياتــه الواقعيــة. وهنــا يتحــدد دور املعلــم يف كونــه: املرشــد، املوجــه، املستشــار، القائــد، امليســر 
لعميلــة الوصــول إىل املعرفــة املقصــودة، الــي حــددت ســابقاً يف األهــداف الرتبويــة املنشــودة، وصقــل مهــارات 
الطالــب، وبنــاء اجتاهــات إجيابيــة لــه حنــو العلــم والعلــوم والرايضيــات؛ ليكتمــل مثلــث اخلــرة لــدى الطالــب 

)معرفــة/ مهــارة / اجتــاه(.

وممــا جتــدر مالحظتــه أن وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية تقــوم بتدريــب املعلــم واملعلمــة علــى 
اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة؛ حــىت يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الفــروق الفرديــة، ومراعــاة التنــوع يف القــدرات 
داخــل الفصــل، فــال تكــون املهــام املعطــاة هــي واحــدة للجميــع، ونظــراً ألمهيــة هــذا املوضــوع فقــد كان مــن 
الضــروري البحــث عــن منــوذج تعليمــي، قائــم علــى أســس نفســية تربويــة، يقــدم شــرحاً وافيــاً لســر العمليــة 
التعليميــة، ويعطــي إطــاراً عامــاً، يسرتشــد بــه املعلــم يف حتضــر الــدروس، وتتوفــر هــذه اخلصائــص يف منــوذج 
الفورمــات؛ حيــث تعتــر الفورمــات اســرتاتيجية تعليميــة، تقــدم طريقــة لتصميــم عمليــة التعليــم والتعلــم وتنظيمهــا 
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وفقــاً ألســاليب التعلــم ووظائــف نصــف الدمــاغ األميــن واأليســر لــدى الطــالب )نــدى فلمبــان،2011: 1(.

وقــد أكــدت نتائــج الدراســات الــي أجريــت علــى الدمــاغ أمهيــة اخنــراط نصفــي الدمــاغ يف أنشــطة التعلــم؛ 
مــن أجــل اكتســاب التعلــم بطريقــة فاعلــة؛ حبيــث تبقــى يف الذاكــرة طويلــة املــدى؛ حيــث بينــت نتائــج األحبــاث 
احلديثــة أننــا منتلــك أســلوبن خمتلفــن، ولكنهمــا متكامــالن، أحدمهــا ملعاجلــة املعلومــات، ويتــم يف النصــف 
األيســر مــن الدمــاغ، واآلخــر عالئقــي ومــكاين، يبحــث األمنــاط، ويبنيهــا، ويتــم يف النصــف األميــن مــن الدمــاغ 

)لينــدا وليامــز، 1987، 67(.

إذاً فــال بــد مــن االعتمــاد علــى طــرق تدريــس واســرتاتيجيات حديثــة، تناســب الطــالب، وتتفــق مــع 
مــا توصلــت إليــه أحبــاث نصفــي الدمــاغ، الــي هتتــم ابألمنــاط التعليميــة للطــالب، وتركــز علــى الــدور النشــط 
 ،Bernice McCarthy والفاعــل للطالــب. مــن هــذه االســرتاتيجيات اســرتاتيجية منــوذج الفورمــات لـــ
والــي أثبتــت جدواهــا مقارنــة ابلطريقــة التقليديــة يف تدريــس مــواد العلــوم والرايضيــات، فقــد توصلــت دراســة 
(Craven 2000( إىل فاعليــة منــوذج الفورمــات يف حتســن االتصــال ومهــارات العــرض لــدى الطــالب، 
وتعليمهــم يف ضــوء أمنــاط التعلــم اخلاصــة هبــم، وحتســن مهــارات العمــل يف بيئــة التعلــم التعاوين.كمــا جــاء 
يف دراســة املاضــي )2008( أن التدريــس حســب منــوذج الفورمــات يدفــع الطــالب إىل صياغــة أســئلة مرتبطــة 
خبطــوات االستكشــاف، املتمثلــة يف حتديــد املشــكلة، وفــرض الفــروض، واختبارهــا، مث االســتنتاج والتعميــم، 
ممــا جيعــل عمليــة التعلــم ذات معــى لــدى الطــالب وأكثــر بقــاًء. وأيضــاً دراســة ابن اجلبــاوي )2011( الــي 
أثبتــت كذلــك أن منــوذج الفورمــات أدى إىل تنميــة التحصيــل الدراســي، وتتفــق معهــا دراســة إميــان اهلدابيــة 
وأمبــو ســعيدي )2016( يف ذلــك، ابإلضافــة إىل تنميــة التفكــر التأملــي، وغرهــا الكثــر مــن الدراســات الــي 

متــت يف املــواد الدراســية املختلفــة، ســواء يف التعليــم العــام أم التعليــم اجلامعــي.

منــوذج  جمــال  يف  متــت  وأجنبيــة  عربيــة  ســابقة  دراســات  مــن  تضمنــه  ومــا  الرتبــوي  األدب  ومبراجعــة 
وهــي كاآليت: جوانــب،  عــدة  مــن  ابلدراســة  النمــوذج  هــذا  تناولــت  األحبــاث  هــذه  أن  تبــن  الفورمــات، 

أ- مدى فاعليته يف تدريس العلوم والرايضيات:

 ،Delaney )2002) ودراســة ،Craven )2000) من الدراســات الي تناولت ذلك دراســة
ودراســة مســرة الشــرمان )2006(، ودراســة زينــب راجــي )2007(، ودراســة املاضــي )2008(، ودراســة 
(2009( Tartar and Dikici،ودراســة ابن اجلبــاوي )2011(، ودراســة أمــل زهــران وآمــال عيــاش 
)2012(، ودراسة إميان التيان )2014(، ودراسة إميان اهلدابية وأمبو سعيدي )2016(، وجاءت النتائج 
بتفــوق منــوذج الفورمــات علــى الطريقــة التقليديــة يف التدريــس، ماعــدا دراســة (Delaney)2002 الــي 
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أوضحــت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن التدريــس بنمــوذج الفورمــات والتدريــس ابلطريقــة التقليديــة.

ب- استخدام معايري منوذج الفورمات يف حتليل مناهج العلوم والرايضيات:

مــن الدراســات الــي تناولــت حتليــل مناهــج العلــوم والرايضيــات ابســتخدام معايــر منــوذج الفورمــات 
ومنهــج  العلــوم  منهــج  مــن  دروس  حتليــل  إىل  عمــدت  الــي   ،)2004( جابــر  وليــاان  قرعــان  مهــا  دراســة 
الرايضيــات، ودراســة فرحيــات )2008(، الــي تناولــت حتليــل منهــج العلــوم، وجــاءت نتائــج الدراســة يف كٍل 

منهمــا أن املناهــج قــد راعــت معايــر منــوذج الفورمــات.

ج- تقدمي تصور مقرتح ملنهج يف ضوء معايري الفورمات: 

كدراســة (1990( Kelly ، ودراســة صفــاء أمحــد )2011(، وجــاءت نتائــج الدراســتن بــزايدة 
التحصيــل عنــد التدريــس ابلتصــور املقــرتح يف ضــوء معايــر الفورمــات.

وممــا جتــدر مالحظتــه أن الباحثــة مل تتمكــن مــن الوصــول إىل دراســات عربيــة أو أجنبيــة تناقــش درجــة 
ممارســة املعلمــن لنمــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات أو املــواد العلميــة األخــرى. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك فــإنَّ هــذه الدراســات قــد أثــْـَرِت الدراســة احلاليــة يف حمتــوى اإلطــار النظــري، وكذلــك يف بنــاء أداهتــا 
)االســتبانة(، وذلــك مــن خــالل دراســة نظريــة مســتفيضة ألمنــاط التعلــم لنمــوذج الفورمــات ومراحلــه الثمــان.

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:
مبراجعــة األدب الرتبــوي ومــا مت فيــه مــن دراســات تناولــت منــوذج الفورمــات 4mat كطريقــة للتدريــس، 
وكمعايــر لتحليــل مــواد العلــوم والرايضيــات، أو كتصــور مقــرتح ملنهــج مــا يف ضــوء معايــر الفورمــات، لوحــظ 
أن معظــم هــذه الدراســات قــد أثبتــت جدواهــا، كدراســة املاضــي )2008(، ودراســة إميــان التيــان )2014(، 
ودراســة اميــان اهلدابيــة وأمبــو ســعيدي )2016(. غــَر أن الباحثــة مــن خــالل عمليــة البحــث والتقصــي يف 
الدراســات الــي تناولــت منــوذج الفورمــات مل جتــد -يف حــدود علمهــا- دراســة تتنــاول درجــة ممارســة املعلمــن 
لنمــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات أو أي مــواد أخــرى، علــى الرغــم مــن أمهيــة هــذا النمــوذج 
مــن حيــث اهتمامــه أبمنــاط التعلــم لــدى املتعلمــن، ومســايرته لنظريــة أحبــاث نصفــي الدمــاغ، ومــا جــاءت 
بــه األحبــاث مــن نتائــج إجيابيــة أثنــاء تطبيقــه. وهــذا مادفــع الباحثــة لدراســة درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 
والرايضيــات يف التعليــم العــام هلــذا النمــوذج أثنــاء تدريســهن، وذلــك مــن خــالل رصــد آراء املشــرفات الرتبــوايت 
املتخصصــات حــول ذلــك. ومــن هنــا انبثقــت مشــكلة الدراســة، وللتصــدي هلــذه املشــكلة حاولــت الدراســة 

اإلجابــة عــن الســؤالن اآلتيــن:
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1- مــا درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat أثنــاء تدريســهن مــن وجهــة 
نظــر املشــرفات الرتبــوايت؟

2- هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0,05( يف وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول 
درجــة ممارســة معلمــات العلــوم، ومعلمــات الرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat أثنــاء تدريســهن تُعــزى 

ملتغــرات ختصــص املشــرفة ومؤهلهــا العلمــي وخرهتــا؟

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل الكشف عن:

- درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat كاســرتاتيجية للتدريــس يف التعليــم 
العــام.

- الفــروق يف وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول درجــة ممارســة معلمــات العلــوم ومعلمــات الرايضيــات 
لنمــوذج الفورمــات أثنــاء تدريســهن حســب متغــرات ختصــص املشــرفة ومؤهلهــا العلمــي وخرهتــا.

أمهية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة فيما أييت:

1- متثــل اســتجابة لالجتاهــات العامليــة ونتائــج أحبــاث الدمــاغ، والــي تنــادي بضــرورة التغيــر يف جمــال طــرق 
واســرتاتيجيات التدريــس.

2- حتفيــز املعلمــن حنــو االهتمــام ابألمنــاط التعليميــة األربعــة للطــالب، الــي يركــز عليهــا منــوذج الفورمــات، 
وضــرورة أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد قيامهــم بعمليــة التدريــس.

3- توجيــه نظــر القائمــن علــى العمليــة التعليميــة وتدريــب املعلمــن وتطويــر املناهــج وطــرق واســرتاتيجيات 
التدريــس إىل األخــذ بنمــوذج الفورمــات كاســرتاتيجية للتدريــس، وتوظيفــه يف تدريــس العلــوم والرايضيــات.

4- تعتــر هــذه الدراســة -حســب علــم الباحثــة- األوىل، الــي تبحــث يف واقــع ممارســة معلمــات العلــوم 
العــام. ابلتعليــم  للتدريــس  الفورمــات كاســرتاتيجية  لنمــوذج  والرايضيــات 
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حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:

- املشرفات الرتبوايت ملقررات العلوم والرايضيات يف التعليم العام مبدينة مكة املكرمة.

- موضوع منوذج الفورمات 4mat املستند على نتائج أحباث الدماغ بشقيه األمين واأليسر.

- أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام 1437/ 1438هـ.

مصطلحات الدراسة:
من أبرز املصطلحات الي وردت يف هذه الدراسة ما أييت:

- واقع االستخدام:

ويقصــد بذلــك درجــة ممارســة معلمــة العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات الثمانيــة، ومــا تتضمنــه 
مــن ممارســات تدريســية، تنــدرج حتــت هــذه املراحــل أثنــاء تدريســهن يف التعليــم العــام، وتقــاس درجــة املمارســة 

بعاليــة، أو متوســطة، أو ضعيفــة، أو منعدمــة.

:4MAT Model منوذج الفورمات -

عرفــه اخلليلــي )1996، 294 ـــــــ 295( أبنــه »منــوذج تعليمــي يســر يف دورة تعلــم رابعيــة مبراحــل 
متتابعــة يف تسلســل اثبــت وهــي املرحلــة األوىل: املالحظــة، املرحلــة الثانيــة: بلــورة املفهــوم، املرحلــة الثالثــة: 

التجريــب النشــط، املرحلــة الرابعــة: اخلــرات املاديــة احملسوســة«.

ويف هذه الدراسة يُعرف إجرائياً كاآليت:

اســرتاتيجية مــن اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة، الــي تقــوم علــى نظريــة التعلــم، املســتند علــى نصفــي 
الدمــاغ )األميــن/ األيســر(، ذات مثــاين مراحــل إجرائيــة متسلســلة ومتتابعــة، تّتبعهــا املعلمــة أثنــاء تدريســها ملــواد 
العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام، وهــذه املراحــل تضمــن إاتحــة الفرصــة للطالبــات ملمارســة أمنــاط التعلــم 
األربعــة، الــي يقــوم عليهــا النمــوذج، وفقــاً للفــروق الفرديــة بينهــن، ممــا يســاعد علــى توســيع قدراهتــن علــى 
التعلــم، وجعــل دورهــن فاعــاًل وإجيابيــاً، واملراحــل الثمــان هــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، 

التوســيع، التنقيــة، األداء.
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اإلطار النظري:

:4MAT Model منوذج الفورمات -

توســعت أحبــاث الدمــاغ يف هنايــة القــرن العشــرين وذلــك بســبب ظهــور التقنيــات احلديثــة، الــي أاتحــت 
للعلمــاء فــرص ســر مناطــق يف الدمــاغ طاملــا تُــرك شــأهنا للتخمــن، ومل يتمكــن أي حبــث مــن اســتثارة االهتمــام 
أكثــر ممــا فعلــه البحــث يف نصفــي الدمــاغ؛ ألن الكشــف عــن أن كل نصــف منهــا يعمــل بطريقــة ختتلــف 
عــن طريقــة النصــف اآلخــر يوحــي بتوســيع مفهومنــا عــن عمليــات التفكــر الــي متيــل إىل العمليــات اللفظيــة 
التحليليــة، وحنــن منلــك الدليــل اآلن علــى أن هــذا الرتكيــز يــؤدي إىل جتاهــل نصــف قــدرات العقــل، فمــاذا عــن 

النصــف اآلخــر؟ 

إن نتائــج األحبــاث احلديثــة املتعلقــة بنصفــي الدمــاغ وبعلــم األعصــاب قــد جعلتنــا نعــي أننــا منتلــك 
أســلوبن خمتلفــن، ولكنهمــا متكامــالن يف معاجلــة املعلومــات، أحدمهــا: خطــي )خطــوة إثــر خطــوة(، حيلــل 
األجــزاء الــي تتشــكل منهــا األمنــاط، ويتــم ذلــك يف النصــف األيســر مــن الدمــاغ، واألســلوب اآلخــر: مــكاين 
وعالئقــي، يبحــث ويبــي األمنــاط، وهــذا يتــم يف النصــف األميــن مــن الدمــاغ، وقــد حــرك هــذا االكتشــاف قــدراً 
ال أبس بــه مــن اإلاثرة بــن املربــن، وولّــد لديهــم رغبــة يف استكشــاف التطبيقــات الصفيــة لأحبــاث، املتعلقــة 

بنصفــي الدمــاغ )لينداوليامــز، 1987، 14(.

ويســتفيد املعلمــون حاليــاً مــن أحبــاث الدمــاغ يف مســاعدهتم علــى تنظيــم منهــج، يرتكــز علــى خــرات 
الدمــاغ  ومبــادئ  وتتوافــق  ابلتفكــر،  ترتقــي  الــي  التدريــس،  اســرتاتيجيات  علــى  أيًضــا  ويركــزون  واقعيــة, 

.)Faunderstanding, 2001, 54)

ومنــوذج الفورمــات منــوذج مــن منــاذج أمنــاط التعلــم لــــ Bernice McCarthy، الــذي طورتــه يف 
عــام 1987، اعتمــاًدا علــى نظريــة أمنــاط التعلــم لديفيــد كولــب، وعلــى البحــوث والدراســات يف جمــال الرتبيــة، 
وعلــم النفــس، وأحبــاث الدمــاغ. وتفيــد نظريــة كولــب أن األفــراد يتعلمــون املعلومــات اجلديــدة، ويواجهــون 

األوضــاع اجلديــدة إبحــدى طريقــن: املشــاعر، أو التفكــر )فرحيــات، 2008، 1(.

ومســي منــوذج الفورمــات هبــذا االســم ألنــه يركــز علــى أربعــة أمنــاط تعلــم متداخلــة مــع بعضهــا كالنســيج. 
وهــو ميثــل منوذجــاً عالجيــاً للتخطيــط وحــل املشــكالت، وترتبــط كل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة األربــع بنــوع 
معــن مــن التفكــر، أو منــط التعلــم، وتســتند أمنــاط التعلــم األربعــة هــذه إىل املداخــل املختلفــة يف اســتقبال 
املعلومــات ومعاجلتهــا، وتصــف عمليتــا اإلدراك واملعاجلــة عمليــة التعلــم برمتهــا عنــد الطــالب، فبينمــا ينخــرط 
الطــالب بــكل طــرق التعلــم، يفٌضــل معظمهــم طريقــة واحــدة حمــددة )صفــاء أمحــد، 2011، 175(، تتبــع 
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أحــد أمنــاط التعلــم األربعــة، واآليت يوضــح أمنــاط الطــالب وفــق منــوذج الفورمــات )زينــب راجــي، 2007، 
:)608 -606

- الطالــب التخيلــي: الــذي يبحــث عــن املشــاركة الشــخصية واملعــاين والرتابطــات يف كل مــا يتعلمــه، ويتفاعــل 
جــدايً، ويتأمــل خبرتــه، وحيتــاج ملعرفــة ملــاذا يتعلــم شــيئاً معينــاً؟، أمــا اســرتاتيجيات التعلــم، املرتبطــة هبــذا النمــط، 

فتشــمل: االســتماع، والتحدث، والتفاعل، والعصف الذهي.

- الطالــب التحليلــي: الــذي يبحــث عــن احلقائــق واملعلومــات، ويفكــر مــن خــالل األفــكار اجملــردة، ويفضــل 
العمليــات اجملــردة والتأمــل، وحيتــاج للرتكيــز علــى حمتــوى مــا يتعلمــه. وتتضمــن اســرتاتيجيات التعلــم املناســبة لــه: 

املشــاهدة، والتحليــل، والتصنيــف، ووضــع النظــرايت.

- الطالــب املنطقــي: الــذي يتعلــم مــن خــالل الفعــل والتجريــب وتطبيــق النظــرايت، وحيصــل علــى املعلومــات 
مــن خــالل التجريــب النشــط واملعاجلــة اجملــردة، وحيتــاج ملعرفــة كيــف ميكــن تطبيــق مــا يتعلمــه؟، أما اســرتاتيجيات 

التعلــم املالئمــة هلــذا التعلــم فهــي التجريــب والتفاعــل.

- الطالــب الديناميكــي: الــذي يتعلــم مــن خــالل االستكشــاف والبحــث عــن اإلمــكاانت واالكتشــاف مــن 
خــالل احملاولــة واخلطــأ، حيــب التجريــب وفحــص جتاربــه عمليــاً، وحيــب تطبيــق مــا يتعلمــه يف املواقــف اجلديــدة، 
وتبــي مــا يتعلمــه وتعديلــه مــن خــالل طــرح أســئلة مثــل مــاذا إذا؟، ويســتخدم هــذا النــوع مــن املتعلمــن 

اســرتاتيجيات معينــة، مثــل: التعديــل، والتبــي، وحــب املغامــرة، واإلبــداع.

وتشــر McCarthy أن النــوع األول مــن الطــالب يهتــم ابملعــى الشــخصي، والنــوع الثــاين يهتــم 
ابحلقائــق الــي تــؤدي إىل إدراك املفاهيــم, والنــوع الثالــث يهتــم بكيــف تعمــل األشــياء؟، أمــا النــوع الرابــع فيهتــم 

.)McCarthy, 1987, 88) ابكتشــاف الــذات

وأكــدت McCarthy أبن الطــالب ميتلكــون خصائــص خمتلفــة، لــذا جيــب أن يصــوروا عــدداً مــن 
أمنــاط التعلــم واألســاليب، الــي تكــون مســاندة لفاعليــة التعلــم لديهــم، وأشــارت إىل أن تعــدد أمنــاط التعلــم 
تُـَمـكِّـــن الطالــب مــن ربــط نصفــي الدمــاغ )األميــن واأليســر( اســتناداً إىل نظــرايت الدمــاغ، الــي أكــدت أن 
نصفي الدماغ األمين واأليســر متســاواين، ويظهران نفس اخلصائص، وأن هؤالء الطالب يظهرون املرونة يف 
معاجلــة املعلومــات ابســتخدام كال النصفــن، كمــا أشــارت العديــد مــن الدراســات أن املعلمــن الذيــن خيتــارون 
طرائــق تدريــس تناســب أمنــاط تعلــم طالهبــم يــؤدي ذلــك إىل ارتفــاع مســتوى حتصيلهــم، ويــزداد اإلجنــاز لديهــم، 
وعندمــا يعــرف املعلمــون أمنــاط تعلــم طالهبــم ميكــن أن يوجهــوا طالهبــم إىل إكمــال مهــام املنهــج بنجــاح، 
وأن أحبــاث نصــف الكــرة الدماغيــة تــرى أن الدمــاغ متخصــص يف معاجلــة املعلومــات أبشــكال خمتلفــة غــر 
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أنــه متكامــل وال يتفــوق أحدمهــا علــى اآلخــر؛ ألن التفكــر الفاعــل يتطلــب الشــكلن، لــذا جيــب مراعاهتمــا 
يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ولتوفــر الفــرص لتعليــم مجيــع الطــالب ال بــد مــن املــزج بــن التقنيــات اخلطيــة 
التسلســلية، والطــرق الــي متكِّــن الطــالب مــن رؤيــة األمنــاط، واســتخدام التفكــر البصــري واملــكاين، والتعامــل 
مــع الــكل كمــا تتعامــل مــع األجــزاء، وفيهــا أربعــة أنــواع حمــددة ألمنــاط التعلــم، ولــكل منــط مــن هــذه األمنــاط 

األمهيــة نفســها )التيــان، 2014، 51(. 

ووفقــاً لــــ McCarthy فــإن مجيــع الطــالب جيــب تعليمهــم وفــق أمنــاط تعلمهــم، وبذلــك يشــعرون 
ابلراحــة يف تعلمهــم لربــع الوقــت وفــق منــط التعلــم الــذي لديهــم، ويســتفيدون يف األرابع الثالثــة األخــرى مــن 

الوقــت يف توســيع مقدرهتــم علــى تعلــم الثالثــة األخــرى )اخلليلــي، 1996، 294(.

كما أشار Morris and McCarthy إىل أن مجيع الطالب سوف يلمعون يف أماكن خمتلفة 
.)64Morris and McCarthy, 1990,) من دورة منوذج الفورمات

التعلــم يتكــون مــن أربعــة أمنــاط متســاوية يف القيمــة،   وتــرى McCarty and Laflar أن 
وهــي  مراحــل،  أبربــع  ميــر  الفورمــات  منــوذج  أن  يوضــح  وهــذا  التــام،  للتعلــم  وصــواًل  العمليــة  متتابعــة يف 

:)297-294،  1996 اخلليلــي،  )احمليســن،2009،1؛ 

- املالحظــة التأمليــة: يوفــر املعلــم يف هــذه املرحلــة الفرصــة للطــالب لالنتقــال مــن اخلــرات املاديــة احملسوســة 
إىل املالحظــة التأمليــة، ويفضــل البــدء معهــم ببيــان قيمــة خــرات التعلــم، ومــن مث منحهــم الوقــت الكتشــاف 
املعــى املتضمــن يف هــذه اخلــرات، ويف ذلــك مــا يســوغ ســبب التعلــم، مبعــى أن تكــون اخلــرة ذات معــى 
شــخصي ابلنســبة للطالــب، أي ربــط اخلــرة التعليميــة مبــا لــدى الطالــب مــن معرفــة ســابقة ذات صلــة هبــا، 

ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: ملــاذا أتعلــم؟

- بلــورة املفهــوم )تشــكيل املفهــوم(: ينتقــل الطالــب مــن املالحظــة التأمليــة إىل تشــكيل املفهــوم مــن خــالل 
مالحظاتــه، ويتــم التدريــس يف هــذه املرحلــة ابلشــكل التقليــدي ملــا يقــوم بــه املعلــم، مبعــى أن تقــدم احلقائــق 
واملعلومــات مــن أجــل إشــباع رغبــة الطالــب يف معرفــة مــا ال يعرفــه عــن املفهــوم، أو اخلــرة التعليميــة اجلديــدة، 

ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: مــا الــذي ال يعرفــه اآلخــرون عــن اخلــرة؟

- التجريــب النشــط: ينتقــل الطالــب مــن مرحلــة بلــورة املفهــوم إىل التجريــب واملمارســة اليدويــة، ويفلــح 
الطــالب العاديــون يف هــذه املرحلــة كثــراً، وهــي متثــل الوجــه العملــي للعلــم، وهنــا يتــم متثيــل الفــرد للخــرة؛ حبيــث 

تصبــح جــزءاً مــن بنيتــه املعرفيــة، ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: كيــف تعمــل اخلــرة؟
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التجريــب  مــن  املرحلــة  هــذه  الطالــب يف  ينتقــل  الــذايت(:  )االكتشــاف  املاديــة احملسوســة  اخلــربات 
النشــط إىل اخلــرات احملسوســة، ويدمــج املعرفــة مــع خراتــه الذاتيــة وجتاربــه، فيوســع مفاهيمــه الســابقة ويطورهــا 
بصــورة جديــدة، ويســتخدم األفــكار يف أشــكال خمتلفــة، مبعــى يتــم تطويــر املفاهيــم واخلــرة اجملــردة مــن خــالل 
تطبيقهــا يف مواقــف جديــدة، غــر الــي قامــت عليهــا أنشــطة التعلــم يف األمنــاط الســابقة، ويتضــح ذلــك 

ابإلجابــة عــن الســؤال اآليت: مــا الــذي ميكــن أن أضيفــه للخــرة؟

والشكل اآليت يوضح أنواع الطالب ومراحل التعلم األربع لنموذج الفورمات:

مراحل منوذج الفورمات الثمانية:
يــرى Dwyer أن منــوذج الفورمــات هــو دورة تعليميــة ذات مثــاين مراحــل، تتكــون مــن أربعــة أنــواع مــن 
أســاليب التعلــم وتفضيــالت الطالــب لوســائل التعلــم ابلدمــاغ األميــن أو األيســر، وميكــن أن توجــه املعلمــن 
يف ختطيــط اســرتاتيجيات التدريــس لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة املتنوعــة للطــالب، وكل مرحلــة مــن املراحــل 
الثمــان للنمــوذج تؤكــد علــى واحــد مــن أنــواع التعلــم والتبادليــة مــن منــط معاجلــة املعلومــات مــن اليمــن إىل 

.)Dwyer, 1993, 15) اليســار
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وفيمــا أييت وصــف للمراحــل الثمــان يف األجــزاء األربعــة واملنطقــة املســؤولة ابلدمــاغ كمــا هــو موضــح 
ابلشــكل )2(

 )http:/ / www.4mat-who-developed-it.aspx/ 4mateu):

:)Connect( املرحلة األوىل: الربط -
هنــا يبــدأ املعلــم مبواقــف مألوفــة للطالــب، والبنــاء علــى املعرفــة الســابقة لديــه، كمــا يصمــم حــوارًا مجاعيًــا 
تفاعليًــا، يربــط خــرات الطالــب الســابقة مــع التعلــم اجلديــد، يف هــذا احلــوار ال توجــد إجــاابت صحيحــة، 
ويشــجع املعلــم تنــوع األفــكار وتدفقهــا واملشــاركة النشــطة، وهــذه املرحلــة هتــدف إىل تشــجيع التفكــر املنطقــي 
والرمــزي، الــذي هــو مــن اختصــاص النصــف األميــن للدمــاغ، واإلجابــة عــن الســؤال: ملــاذا؟ لذلــك ميكــن 

اســتخدام: الدرامــا، والصــورة، والقصــص الشــخصية، واســتخدام األضــداد... إخل.

:)Attend( املرحلة الثانية: احلضور -
صممــت هــذه املرحلــة للحكــم علــى انطباعــات الطالــب مــن املناقشــة، الــي أنشــئت يف املرحلــة األوىل، 
وهنــا يوجــه املعلــم الطلبــة لتأمــل معارفهــم، وحتليــل خراهتــم الشــخصية؛ لتحديــد إذا كانــت آراؤهــم ومعتقداهتــم 
تدعمهــا اخلــرة، الــي اندجمــوا فيهــا يف املرحلــة األوىل. كمــا يتشــارك الطــالب بوجهــات نظرهــم ومعتقداهتــم، 

وردود أفعاهلــم املختلفــة، وترتبــط هــذه املرحلــة ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.
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 :)Image( املرحلة الثالثة: الصورة -

هتــدف هــذه املرحلــة إىل توســيع متثيــل املعــى لــدى الطالــب ابلكامــل مــع خراهتــم الشــخصية الســتيعاب 
املفهــوم، ويتــم ذلــك مــن خــالل اســتخدام: الصــور املرئيــة، واملوســيقى، واحلركــة، ومتثيــل األدوار؛ لربــط معــارف 
الطــالب ابملفهــوم، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األميــن مــن الدمــاغ، وجتيــب عــن الســؤال: مــاذا أريــد أن 

أتعلــم؟

:)Inform( املرحلة الرابعة: أخرب -

إن هــذه املرحلــة تشــغل الطالــب يف التفكــر اهلــادف املوضوعــي؛ حيــث يتــم الرتكيــز علــى حتليــل احلقائــق 
واملفاهيــم والتعميمــات والنظــرايت، الــي ميكــن التحقــق منهــا، كمــا أن علــى املعلــم عــرض املعلومــات واخلــرات 

بطريقــة منظمــة متسلســلة، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.

:)Practice( املرحلة اخلامسة: التطبيق -

تتصــف هــذه املرحلــة إبجيــاد فــرص متعــددة؛ ملمارســة التعلــم اجلديــد، مــن خــالل اســتخدام الطــالب 
أليديهــم، واالخنــراط ابألنشــطة العمليــة، مــع توقعــات عاليــة لإلتقــان، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األيســر 

مــن الدمــاغ.

:)Extend( املرحلة السادسة: التوسيع -

متثــل هــذه املرحلــة فكــرة جــون ديــوي أبن الطالــب يعمــل كعــامل/ ابحــث، وتتعلــق ابجلانــب الوجــداين 
ليــس فقــط إىل تطبيــق مــا تعلمــوه، ولكــن إىل توســيع اســتخدامه،  األميــن مــن الدمــاغ، وحيتــاج الطــالب 
ويتمحــور التعلــم هنــا حــول عمــل املشــروع؛ حيــث يــزود املعلــم الطــالب ابلفــرص لتصميــم اكتشــافاهتم املفتوحــة 

للمفهــوم، وتصميــم املواقــف للطــالب الكتشــاف املوضوعــات غــر املطروحــة ابلكتــاب املدرســي.

:)Refine( املرحلة السابعة: التنقية -

خيتــر الطــالب يف هــذه املرحلــة املعلومــات الــي اكتســبوها، ويهتمــون بتكويــن أســئلة جديــدة مــن التعلــم 
الــذي اكتســبوه، ويعطــي املعلــم التوجيهــات والتغذيــة الراجعــة هلــم، ويشــجعهم علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــم، 

وتتعلــق هــذه املرحلــة ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.
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:)Perform( املرحلة الثامنة: األداء -

تعى هذه املرحلة بتكامل خرات التعلم، وعلى الطالب أتمل من أين بدأوا ؟ والنظر إىل أين وصلوا؟ 
وعلــى املعلــم الســماح هلــم مبمارســة تعلمهــم اجلديــد، ومشــاركة نتائجهــم، والتأمــل بتطبيقاهتــم املســتقبلية، وهــذه 
املرحلــة تُقــدم فيهــا العــروض، وُتكتــب فيهــا القصائــد، وتُرســل الرســائل، وتٌقــدم تقاريــر البحــوث، وترتبــط هــذه 

املرحلــة ابجلانــب األميــن مــن الدمــاغ.

ممــا تقــدم عرضــه ومبراجعــة العديــد مــن الدراســات والبحــوث تتضــح العديــد مــن مميــزات منــوذج الفورمات، 
 Germain, وهــي كاآليت )فرحيــات، 2008، 2، ومهــا قرعــان وليــاان جابــر, 2004، 38-43، و

 :)2002, 2

تدريســها  مت  الــي  للمعلومــات  أفضــل  اســرتجاًعا  الطــالب  أظهــر  حيــث  املعلومــات؛  اســرتجاع  حُتســن   -
الفورمــات. ابســتخدام 

- زايدة الدافعية لدى الطالب.

- تناقــص احلاجــة للتعليــم العالجــي؛ حيــث يزيــد نظــام الفورمــات مــن جنــاح الطــالب ذوي التحصيــل املتــدين، 
وذوي احلاجــات اخلاصــة.

- أظهــر الطــالب الذيــن تعلمــوا ابســتخدام نظــام الفورمــات مهــارات تفكــر متطــورة، ومقــدرة أكــر علــى 
التحكــم يف مهــارات التفكــر األساســية، وقــد ظهــر التحســن األكــر يف جمــال القــدرات اللفظيــة والتفكــر 

اإلبداعــي.

- يســهم منــوذج الفورمــات يف تنميــة الــذكاءات املتعــددة لــدى الطــالب، كالــذكاء الــذايت، واالجتماعــي، 
واللفظــي، واملنطقــي، واملــكاين، واللغــوي.

- يزيــد منــوذج الفورمــات مــن صــدق عمليــات التعلــم، وحيســن األداء األكادميــي، ويشــجع النمــو الشــخصي، 
وينمــي االجتاهــات، ويقلــل املعاجلــة الضروريــة إلتقــان الطــالب، ويرفــع مســتوى التقديــر للــذات، ويدمــج 

اإلبــداع مــع التعلــم.

- يدعــم فكــرة التعليــم الشــامل، ويراعــي الفــروق الفرديــة، ويســاعد ذوي االحتياجــات اخلاصــة علــى االندمــاج 
يف الصفــوف التقليديــة.
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 Huitt, 2000, 1 - 10; Cox) أييت  فيمــا  الفورمــات  منــوذج  أمهيــة  وتتضــح 
 et.al,1997,8;McCarty,1997 , 46 – 51 ; Kelly, 1990, 40-41 ;McCartyh,

:)178  ,2013 )قطامــي,   )1990,11;Scott, 1994,14 Germain, 2002,19

- ُيســاعد الطــالب الضعــاف علــى االنتقــال مــن التعلــم احملســوس إىل التفكــر اجملــرد، والتطبيقــات النظريــة 
املمارســة.

- يُعد من أحدث االسرتاتيجيات، الي تدعم التعليم املستند إىل تطبيقات الدماغ ومهارات التفكر.

- ُيســهم يف مســاعدة الطــالب علــى النمــو عــن طريــق إتقــان دورة كاملــة مــن أســاليب التعلــم، فالطالــب يصنــع 
املعــى عــن طريــق التحــرك يف دورة طبيعيــة مــن الشــعور إىل التأمــل، مث التفكــر، وأخــراً التمثيــل والســلوك، ممــا 

يســهم يف حتقيــق التــوازن والكمــال.

- ُيساعد املعلم على فهم تفضيالت الطلبة، وأسلوب تعلمهم يف الصف.

- ُيشجع على تنمية مهارات التفكر العليا لدى الطالب.

- يُوفــر وســيلة فريــدة مــن نوعهــا يف تصميــم التعليــم؛ حبيــث تعكــس أفضــل املمارســات يف جمــال التصميــم 
التعليمــي الســتيعاب االختالفــات يف أســلوب التعلــم.

- يُزود املعلمن ابخلرة حول هيكل ختطيط خرات تعلم، ذات معى لأمناط املختلفة من الطالب.

- يُعمق خرة التعلم عن طريق إشراك الطالب يف خمتلف جمموعات التعلم.

- يُبــى أساســه النظــري علــى كيــف الطــالب يتصــورون ويعاجلــون الواقــع؟ فالبعــض يتصــور الواقــع أساســاً عــن 
طريــق االستشــعار عــن بعــد أو احلــدس، يف حــن يعتمــد اآلخــرون علــى التفكــر مــن خــالل املوقــف أو املنطــق.

- يهتم خبصوصية قدرات كل طالب، وأسلوب تعلمه.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

اســتخدمت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي؛ وذلــك ملناســبته لتســاؤالهتا وأهدافهــا، وهــو يعتمــد علــى 
دراســة الواقــع أوالظاهــرة، كمــا توجــد يف الواقــع، ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً، ويعــر عنهــا تعبــراً كيفيــاً أو تعبــراً 

كميــاً )عبيــدات، عــدس وعبداحلــق،1990(.
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جمتمع الدراسة وعينتها:

حتــدد جمتمــع الدراســة جبميــع املشــرفات الرتبــوايت ملــاديت العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام مبدينــة 
مكــة املكرمــة، وحيــث إن جمتمــع الدراســة بلــغ عددهــن )55( مشــرفه، فقــد مت اختيــار جمتمــع الدراســة كعينــة؛ 
نظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة، واجلــدول )1( يوضــح التوزيــع التكــراري لعينــة الدراســة مــن املشــرفات 
الرتبــوايت حســب ختصــص املشــرفة، ومؤهلهــا العلمــي، وخرهتــا العمليــة كاًل علــى حــدة، وذلــك علــى حســب 

عــدد املســتجيبن مــن العينــة، والــذي بلــغ )44( مشــرفه تربويــة.

جدول )1(: التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية من املشرفات الرتبوايت حسب ختصص املشرفة وكٍل 
من املؤهل العلمي وفئات سنوات اخلرة 

ختصص املشرفة:اخلصائص
اجملموعرايضياتعلوم

٪ت٪ت٪ت

مي
العل

هل 
املؤ

12250,01431,83681,8 – بكالوريوس

236,836,8613,6 – ماجستر

312,312,324,5 – دكتوراه

49,149,1818,2جمموع الدراسات العليا )ماجستر ودكتوراه(

2659,11840,944100,0اجملموع الكلي
خلرة

ت ا
سنوا

ت 
فئا

112.336,849,1 / أقل من 10 سنوات

249,1511,4920,5 / من 10 – أقل من 20 سنة

511,4818,21329,5جمموع من خرهتم أقل من 20 سنة 

32045,5715,92761,4 / من 20 – أقل من 30 سنة

412,336,849,1 / من 30 سنة فأكثر

2147,71022,73170,5جمموع من خرهتم 20 سنة فأكثر

2659,11840,944100,0اجملموع الكلي
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أداة الدراسة )االستبانة(:
بعــد االطــالع علــى األدب الرتبــوي املتعلــق بنمــوذج الفورمــات والدراســات الســابقة، وبعــد دراســة 
الثمــان، قامــت  النمــوذج  الــي أكــدت عليهــا McCarthy، ومراحــل  التعلــم األربعــة،  موســعة ألمنــاط 

الباحثــة إبعــداد االســتبانة وفقــاً للخطــوات اآلتيــة:

1- حتديد اهلدف من االستبانة:
معرفــة درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات أثنــاء التدريــس مــن وجهــة نظــر 

املشــرفات الرتبــوايت.

2- مكوانت االستبانة: 
تكونت االستبانة من عدة أجزاء رئيسة، وهي:

أ- الرســالة املصاحبــة لالســتبانة: والــي تضمنــت اهلــدف مــن الدراســة، وأمهيــة مشــاركة اجمليبــن فيهــا، وكيفيــة 
املؤهــل  التخصــص،  مــن حيــث:  الرتبــوايت  اخلاصــة ابملشــرفات  البيــاانت  علــى كتابــة  والتأكيــد  اإلجابــة، 

العلمــي، عــدد ســنوات اخلــرة.

الثمــان،  الفورمــات  منــوذج  مراحــل  متثــل  رئيســة،  حمــاور  مثانيــة  االســتبانة  االســتبانة: تضمنــت  حمــاور  ب- 
وهــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، التوســيع، التنقيــة، األداء، وانــدرج حتتهــا جمموعــة مــن 

املمارســات. 

ج- تدريــج االســتجابة للعبــارات: متــدرج مــن أربعــة حقــول، هــي: عاليــة، متوســطة، منخفضــة، منعدمــة، وقــد 
أخــذت القيــم بنــاًء علــى قيمــة املتوســط احلســايب، ونســبته املئويــة، واحلــدود احلقيقيــة لــه، يف ضــوء قانــون املــدى 

واملســافة بــن فئــات االســتبانة؛ حبيــث ميكــن اعتبــار االســتخدام بدرجــة:

- عاليــة إذا كانــت قيمــة املتوســط أعلــى مــن أو يســاوي 3,25، أو بنســبة مئويــة أعلــى مــن أو يســاوي 
.٪  81,3

- متوســطة إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 3,25 - 2,50، أو بنســبة مئويــة 
تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 81,3 – 62,5 ٪.

- ضعيفــة إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 2,50 _ 1,75، أو بنســبة مئويــة 
تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 62,5 _ 43,8 ٪.

- منعدمة إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب أقل من 1,75، أو بنسبة مئوية أقل من 43,8 ٪.
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3- حساب الصدق الظاهري لالستبانة:
مت عرض االســتبانة يف صورهتا األولية، الي متثلت يف مثانية حماور، يتبعها )59( ممارســة، على جمموعة 
مــن احملكمــن املختصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم والرايضيــات، وعلــم النفــس بلــغ عددهــم )16( 
حمّكًمــا، وطلــب منهــم إبــداء آرائهــم حــول األداة مــن حيــث: وضــوح العبــارة، ومــدى انتمائهــا للمحــور، ودقــة 
الصياغة اللغوية، وإضافة أي اقرتاحات أو تعديالت يروهنا مناسبة، ابإلضافة إىل النظر يف تدرج االستبانة، 
ومــدى مالئمتــه لقيــاس درجــة املمارســة. وبعــد اســتعادة النســخ احملكمــة مت تعديــل صياغــة بعــض العبــارات، 
وحــذف أو إضافــة بعــض العبــارات، يف ضــوء آراء احملكمــن. وأصبحــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة تتضمــن 
)51( ممارســة، موزعــة علــى حمــاور االســتبانة، كالتــايل: الربــط=9, احلضــور=4, التصــور=5, اإلخبــار=6, 

التطبيــق=6, التوســيع=6, التنقيــة=8, األداء=7, انظــر ملحــق )1(.

4– ثبات االستبانة: 
إلجياد ثبات األداة طبقت االســتبانة على عينة، بلغ عددها )30( مشــرفة تربوية، مث اســتخدم معامل 
ألفاكرونبــاخ حلســاب الثبــات لــكل حمــور ولالســتبانة ككل، وجــاءت نتائــج معامــالت ثبــات األبعــاد مرتفعــة، 
وتراوحــت قيــم الثبــات مــا بــن )86,. حــىت 94,.(، ممــا يــدل أن األداة هلــا ثبــات مقبــول وصاحلــة للتطبيــق، 

واجلــدول )2( يوضــح ذلــك:

جدول )2(: قيم ثبات االستبانة واحملسوبة بطريقة )آلفا كرونباخ( 

قيمة معامل آلفا كرونباخعدداملمارساتمراحل منوذج الفورمات
190.914 – الربط

240.867 - احلضور

350.883 - التصور

460.877 - اإلخبار

560.861 - التطبيق

660.944 - التوسيع

780.932 – التنقية

870.905 – األداء

9510.982 - املمارسة الكلية ملراحل منوذج الفورمات
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تطبيق االستبانة:

مت إرســال االســتبانة إىل مشــرفات العلــوم والرايضيــات مبراحــل التعليــم العــام )ابتدائــي/ متوســط/ اثنــوي( 
مبدينــة مكــة املكرمــة، والــاليت ميثلــن عينــة الدراســة، بواســطة رابــط عــن طريــق الواتــس آب، وبعــد إجابتهــا مــن 

قبــل أفــراد العينــة أُرســلت االســتجاابت إىل إمييــل الباحثــة.

األساليب اإلحصائية:

قامت الباحثة بتحليل نتائج الدراسة ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

- التكرارات والنسب املئوية.

- املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية.

- اختبارت (T-test(؛ وذلك للمقارنة بن استجاابت مشرفات العلوم، ومشرفات الرايضيات.

عرض النتائج ومناقشاهتا وتفسريها:

إجابة السؤال األول:

 4mat نــص الســؤال األول علــى: مادرجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضــات لنمــوذج الفورمــات
أثنــاء تدريســهن مــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت؟ 

املئويــة  املعياريــة ونســبها  احلســابية واحنرافاهتــا  املتوســطات  الســؤال األول مت حســاب  عــن  ولإلجابــة 
الســتجاابت املشــرفات الرتبــوايت عينــة الدراســة علــى اســتبانة واقــع ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات 
قيــم  مــن  حســب كل  ترتيبهــا  مث  املكرمــة،  مكــة  مبدينــة  العــام  ابلتعليــم  تدريســهن  يف  الفورمــات  لنمــوذج 
املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليــاً واحنرافاهتــا تصاعــدايً لــكل مرحلــة مــن املراحــل الثمــان علــى حــدة، 

واجلــدول )3( يوضــح ذلــك.
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جدول )3(: املتوسطات احلسابية واحنرافاهتا املعيارية ونسبها املئوية ودرجة املمارسة لكل مرحلة من املراحل الثمان

املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

1

2- تثر دافعية الطالبات من خالل: أسئلة صفية/ 
قصص شخصية/ فيلم تعليمي/ طلب إكمال خريطة 
ذهنية/ طرح قضية للعصف الذهي/ حدث جاري/ 

عرض عملي... إخل.

عالية3.2781.80.624109

عالية63.2781.80.624109- تسهل العمل اجلماعي للطالبات.1

1
3- توفر خرات مادية حمسوسة مثل: مواد أو أدوات 

ذات ارتباط ابملوضوع.
متوسطة3.2380.80.642312

متوسطة13.1177.80.689418- هتيؤ البيئة التعليمية للتعلم.1

1
4- تربط الطالبات ابحملتوى من خالل خراهتم 

الشخصية.
متوسطة3.0576.30.714524

1
7 - تصمم حوار مجاعي تفاعلي يربط خرات الطالبات 

السابقة مع التعلم اجلديد.
متوسطة2.9874.50.698628

1
8- تتبى خرات تعليمية تسمح لالستجاابت الشخصية 

املتنوعة للطالبات.
متوسطة2.9874.50.698628

1
5- تتيح الوقت الكايف للطالبات الكتشاف املعى 

املتضمن يف هذه اخلرات.
متوسطة2.9373.30.728833

متوسطة92.9172.80.802934- تشجع التفكر املنطقي والرمزي لدى الطالبات.1

متوسطة3-3.08177.00.534معدل ممارسة املرحلة األوىل - الربط1

متوسطة133.1879.50.691114- توضح سبب التعلم للطالبات.2

12- تساعد الطالبات على تلخيص ومراجعة أوجه 2
الشبه واالختالف.

متوسطة3.1478.50.702216

10- حتث الطالبات على التأمل والتحليل ألفكارهن 2
وخراهتن السابقة الي متت يف اخلطوة األوىل )الربط(.

متوسطة2.9573.80.746331

11- تشجع الطالبات ليتشاركن بوجهات نظرهن 2
ومعتقداهتن.

متوسطة2.9573.80.776432

متوسطة4-3.05776.40.617معدل ممارسة املرحلة الثانية - احلضور2
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املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

3

15- تستخدم وسائط خمتلفة للطالبات مقروءة أو 
مكتوبة إلدراك احلقائق واملفاهيم وربط خرات التعلم 

ابملفهوم مثل: كتب/ مواقع انرتنت/ تسجيالت مسعية/ 
أشرطة فيديو/ موسوعات/ خرائط/ برامج حاسب.

متوسطة3.0776.80.728222

3
17- تعمق الصلة بن املفهوم وخرات الطالبات 

الشخصية.
متوسطة2.9172.80.802334

3
16- توفر أنشطة أتملية تساعد الطالبات على ربط 

املعرفة ابجلانب الوجداين.
متوسطة2.8270.50.756440

3
18- تعمل على ربط املعرفة واخلرات املوجودة لدى 

الطالبات مع ما اكتشفه العلماء.
متوسطة2.8270.50.756440

متوسطة5-2.98674.70.609معدل ممارسة املرحلة الثالثة - التصور3

4
20- تقدم املعلومات للطالبات بشكل متسلسل ومنظم 

حبيث يؤكد على ترابط اخلرات.
عالية3.4185.30.622102

4
19- تقدم قدر من املعرفة واملعلومات املتصلة ابملفهوم 

للطالبات.
عالية3.3483.50.608204

4
22- هتتم بعرض املعلومات والتفاصيل املهمة للطالبات 

ابلتسلسل.
عالية3.3283.00.674306

4
23- تستخدم أنظمة خمتلفة لتقدمي املعلومات للطالبات 

مثل: اإللقاء/ النص/ املتحدث الضيف/ الفيلم/ 
العروض/ احلاسب اآليل/ الصور/ اخلرائط... إخل.

عالية3.3082.50.594408

متوسطة243.0977.30.709521- تؤكد على السمات املهمة للمفهوم.4

4
21 - تشجع الطالبات على حتليل احلقائق واملفاهيم 

والتعميمات والنظرايت.
متوسطة2.8270.50.756640

متوسطة1-3.21280.30.521معدل ممارسة املرحلة الرابعة - اإلخبار4

5
26- تفحص استيعاب الطالبات للمفاهيم ابستخدام 
أدوات معيارية مثل: أوراق العمل واملشكالت/ كتب 

التمارين...إخل
عالية3.3483.50.568103

عالية303.3082.50.553207- تتابع الطالبات وتوجههن أثناء ممارسة النشاط.5

عالية253.2581.30.615311- تقدم أنشطة عملية للطالبات للتدريب واملمارسة.5
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املمارسةاملرحلة
املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

28- تضع تعليمات وخطوات حمددة للطالبات إلتقان 5
املهارات.

متوسطة3.1177.80.655517

29- تعمل على تكامل املعرفة النظرية ابلعملية 5
للطالبات.

متوسطة3.0576.30.834627

متوسطة2-3.20180.00.505معدل ممارسة املرحلة اخلامسة - التطبيق5

31- تشجع الطالبات على توظيف األفكار أبشكال 6
جديدة خمتلفة.

متوسطة2.8070.00.701143

35- تساعد الطالبات على تنظيم تعلمهن وفقا 6
لقدراهتن.

متوسطة2.7368.30.845245

32- تتيح الفرص للطالبات لتصميم اكتشافاهتن 6
الشخصية غر املألوفة للمفهوم.

متوسطة2.5263.00.821348

36- توجيه الطالبات للقيام بعملية التخطيط لتقومي 6
مشاريعهن حبيث حيددن معاير خاصة للنجاح.

متوسطة2.5062.50.849449

34- توفر مواقف تعلم متعددة للطالبات متكنهن من 6
اإلبداع يف املشروعات.

ضعيفة2.4561.30.791550

33- تصمم املواقف للطالبات الكتشاف املفاهيم غر 6
املوجودة ابلكتاب املدرسي.

ضعيفة2.4561.30.901651

متوسطة8-2.57664.40.726معدل ممارسة املرحلة السادسة - التوسيع6

عالية433.4385.80.587101- تشجع الطالبة أن تعمل مبفردها أو مع زميالهتا.7

37 - تعطي إرشادات وتغذية راجعة للمهام الي تكلف 7
هبا الطالبات.

متوسطة3.1177.80.754219

42- تشجع الطالبات على حتمل مسؤولية تعلمهن، 7
وتعليم األخرايت )تعليم األقران(.

متوسطة3.0776.80.789323

40- تدعم التوقعات العالية للطالبات أثناء ممارستهن 7
للنشاط.

متوسطة2.8972.30.868436

38- تساعد الطالبات على حتليل استخدامهن للمفاهيم 7
اجلديدة وربطها حبياهتن )تطبيقها يف الواقع(.

متوسطة2.8671.50.824538

متكامــل 7 منظــور  تكويــن  علــى  الطالبــات  تشــجع   -44
للخــرة.

متوسطة2.8471.00.805639
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املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

41- تساعد الطالبات على حتويل األخطاء إىل فرص 7
تعلم.

متوسطة2.7368.30.845845

متوسطة7-2.96374.10.655معدل ممارسة املرحلة السابعة - التنقية7

45- تدعم الطالبة يف تعلمها ومشاركتها لزميالهتا من 8
أجل التوسع يف املفهوم.

متوسطة3.0576.30.746426

46- هتيئ البيئة الصفة مبا يسمح بتبادل األفكار بن 8
الطالبات.

متوسطة3.0576.30.714324

متوسطة472.9874.50.698528- تتيح الفرصة للطالبة لتطبيق املفهوم اجلديد.8

متوسطة483.1879.50.620113- تتيح الفرص للطالبات لعرض أعماهلن يف املدرسة.8

49- تساعد الطالبات على التعلم عن طريق التجربة 8
واخلطأ أبنفسهن.

متوسطة2.8671.50.734637

متوسطة503.0977.30.676220- حتث الطالبات على تعليم زميالهتن.8

8

51- تتيح الفرصة لكل طالبة لتنوع وتعدد يف تطبيقاهتا 
للخرة )لإلبداع(، مثل جتريب املفهوم يف سياقات أخرى: 

كتابة قصيدة/ كتابة تقارير البحوث/ العروض/ إجراء 
التجربة / إبداع يف ملفات األعمال.. إخل.

متوسطة2.6867.00.857747

متوسطة6-2.98474.60.577معدل ممارسة املرحلة الثامنة - األداء8

متوسطة--3.00875.20.526معدل عام ممارسة املراحل الكلية9

يتبــن مــن جــدول )3( درجــة ممارســة معلمــات العلــوم لنمــوذج الفورمــات يف تدريســهن ابلتعليــم العــام 
مــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت يف دورتــه التعليميــة ذات املراحــل الثمــان، وهــي كاآليت مرتبــة حســب 

املراحــل: 

- املرحلة األوىل )الربط(:

جــاءت )إاثرة الدافعيــة( و )تســهيل العمــل اجلماعــي للطالبــات( بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
التــوايل )27, 3 , 27,3( ممــا يؤكــد أن ممارســة إاثرة الدافعيــة وتســهيل العمــل  املتوســط احلســايب علــى 
اجلماعــي هتتــم هبــا املعلمــة بشــكل واضــح وصريــح ودائــم يف املواقــف التدريســية املناســبة لطبيعــة املهــارة، 
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وهــذه إحــدى املهــارات املهمــة يف بدايــة العمليــة التدريســية، وهــي أســاس إلطــالق طاقــات الطالبــة للتعلــم، 
وابلــذات إذا اجتمعــت يف إطــار العمــل اجلماعــي، وهــذه النتيجــة تتفــق فيمــا يرتبــط ابلعمــل اجلماعــي مــع 
دراســة (Craven )2000، الــي تــرى أن اســتخدام منــوذج الفورمــات حيســن مهــارات العمــل يف بيئــة 

العمــل التعــاوين.

 بينما جاءت بقية ممارسات مرحلة الربط بدرجة ممارسة متوسطة؛ حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بن
)3,23-2,91(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة املرحلــة األوىل )الربــط( بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط 
احلســايب )3,08(. ومــن هــذا يتبــن أن هنالــك ممارســة ملرحلــة الربــط إحــدى مراحــل منــوذج الفورمــات وإن 
كانــت بدرجــة متوســطة، وهــذا يؤكــد أمهيــة هــذه املمارســة لــدى املعلمــة أثنــاء ممارســة العمليــة التعليميــة يف 
اثنــاء تدريســها علــى ممارســة مهــارة ربــط  املوقــف التدريســي داخــل الفصــل؛ حيــث حتــرص املعلمــة دائمــاً 
املعلومــات واملفاهيــم الــي تقدمهــا للطالبــات مــع خراهتــن الســابقة؛ ملســاعدهتن علــى تكويــن البــى املعرفيــة 
اجلديــدة لديهــن مــن خــالل إاثرة األســئلة؛ وذلــك ألن املعلمــة حتــرص علــى تزويــد الطالبــات ابملعرفــة كهــدف 
أســاٍس أثنــاء ممارســتها للتدريــس، فالرتكيــز مــن قبــل املعلمــة علــى تنميــة املعــارف يعتــر أكــر مــن تركيزهــا علــى 

تنميــة املهــارات واالجتاهــات اإلجيابيــة لــدى الطالبــات.

- املرحلة الثانية )احلضور(:

جــاءت درجــة ممارســة مجيــع ممارســات املرحلــة الثانيــة )احلضــور( بدرجــة متوســطة؛ حيــث تراوحــت 
املتوســطات احلســابية بــن )3,18 – 2,95(، كمــا جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الثانيــة بدرجــة متوســطة 
أيضــاً؛ حيــث بلــغ املتوســط )3,057(، وهــذا يوضــح أن مرحلــة احلضــور تتــم ممارســتها مــن قبــل املعلمــات 
وإن كانــت درجــة املمارســة متوســطة حــىت وإن مل تضــع املعلمــات يف اعتبارهــن ممارســة منــوذج الفورمــات 

للتدريــس. كاســرتاتيجية 

يف هــذه املرحلــة يتــم أتمــل معــارف وخــرات الطالبــات، الــي ظهــرت نتيجــة لأســئلة، وإدارة احلــوار 
معهــن مــن قبــل املعلمــة ومســاعدهتن علــى التشــارك يف وجهــات نظرهــن ومعارفهــن وآرائهــن، غــر أن هــذه 
املرحلــة جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة؛ والســبب يعــود إىل أن الوقــت املخصــص للحصــة ليــس كافيــاً للتأمــل 
يف أفــكار الطالبــات، وخراهتــن، وإاثرة العديــد مــن األســئلة حــول ذلــك، ابإلضافــة إىل التــزام املعلمــة بضــرورة 
التأمــل يف إجــاابت  الكثــر مــن املعلمــات ال يعطــي  إهنــاء مجيــع مفــردات املقــرر يف وقــت حمــدد، وأيضــاً 
الطالبــات حقــــه مــن االهتمــام؛ ألن اهتمامهــن يف الغالــب ينحصــر علــى إيصــال املعلومــة فقــط، ومجيــع ذلــك 

ال ميّكــن املعلمــة مــن درجــة ممارســة عاليــة ملرحلــة احلضــور. 
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- املرحلة الثالثة )التصور(:

جــاءت ممارســة )تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الضروريــة للمفهــوم( بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
املتوســط )3,32(، أمــا بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة فقــد جــاءت درجــة ممارســتها بدرجــة متوســطة؛ حيــث 
بلغــت املتوســطات احلســابية علــى التــوايل )3,07، 2,91، 2,82، 2,82(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة 
املرحلــة الثالثــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )2,98(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد جــاءت 
ممارســة تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الضروريــة للمفهــوم بدرجــة ممارســة عاليــة كمــا ذكــر ســابقاً، وهــذا يؤكــد 
أمهيــة الرتكيــز علــى تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الالزمــة للمفهــوم بغــض النظــر عــن توظيــف املعلمــة لنمــوذج 
الفورمــات؛ ألن هــذا يتفــق مــع الفكــر الســائد لــدى الكثــر مــن املعلمــات، والــذي ينظــر للهــدف األســاس 
للعمليــة التعليميــة بتقــدمي أكــر قــدر مــن املعرفــة للطالبــات دون مراعــاة لتنميــة الكثــر مــن املهــارات، كمهــارة 
احلــوار، واالتصــال، والتعلــم الــذايت... اخل، وتنميــة األمنــاط املختلفــة مــن التفكــر، يف حــن جــاءت بقيــة 
ممارســات هــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة، وهــي تتمثــل يف اســتخدام وســائط متنوعــة ملســاعدة املتعلمــات علــى 
توســيع متثيــل املعــى مــع خراهتــن الشــخصية، مثــل: اســتخدام املوســوعات، وأشــرطة الفيديــو، والتســجيالت 
الســمعية، ومواقــع االنرتنــت، والكثــر مــن هــذه الوســائط غــر متوفــر يف املــدارس، وهــذا مــا أثبتتــه دراســة 

وضحــى العتيــي )2011(.

- املرحلة الرابعة )اإلخبار(:

جــاءت معظــم ممارســات مرحلــة اإلخبــار بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية 
مــا بــن )3,41 - 3,30(، يف حــن جــاءت املمارســتان األخــراتن )تؤكــد علــى الســمات املهمــة للمفهــوم، 
تشــجع الطالبــات عــل حتليــل احلقائــق... اخل( مبتوســطات حســابية، هــي علــى التــوايل )3,09، 2,82(، 
وبدرجــة ممارســة متوســطة،كما جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الرابعــة بدرجــة متوســطة ومبتوســط حســايب بلــغ 

.)3,21(

يالحــظ أن معظــم ممارســات هــذه املرحلــة جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة؛ وذلــك ألن هــذه املرحلــة 
تركــز علــى تقــدمي املفاهيــم بطريقــة مرتبــة منطقيــاً، مــع احلــرص علــى االهتمــام بعــرض التفاصيــل املتصلــة بتلــك 
املفاهيــم مــن قبــل املعلمــة، مســتخدمة لذلــك وســائل متعــددة إليصــال تلــك املفاهيــم للطالبــات، وهــذا يتفــق 
مــع الفكــر الــذي يتبنــاه الكثــر مــن املعلمــات؛ حيــث ميثــل إيصــال أكــر قــدر مــن املفاهيــم واملعــارف اهلــدف 
الرئيــس للعمليــة التعليميــة، فــال غــرو أن تصــل درجــة املمارســة لدرجــة عاليــة، يف حــن جــاءت املمارســتان 
املفاهيــم  مــن  قــدر  أكــر  إيصــال  علــى  ينصــب  املعلمــة  اهتمــام  متوســطة؛ ألن  ممارســة  بدرجــة  األخــراتن 

واملعــارف للطالبــات ابلدرجــة االوىل.
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- املرحلة اخلامسة )التطبيق(:

جــاءت ثالثــة مــن ممارســات مرحلــة التطبيــق بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي: )تفحــص اســتيعاب الطالبــات 
للمفاهيــم...، تتابــع الطالبــات وتوجههــن...، تقــدم أنشــطة عمليــة للطالبــات(، وكانــت املتوســطات احلســابية 
علــى التــوايل )3,34، 3,30، 3,25(، وهبــذا يتبــن أن املعلمــات يُفعِّلــن وســائل التقــومي املختلفــة لتقــومي أداء 
الطالبــات، كمــا حيرصــن علــى متابعــة الطالبــات أثنــاء أدائهــن لأنشــطة؛ إلدراكهــن أمهيــة دور الطالبــة النشــطة 
يف عمليــة التعلــم، وإعطائهــن دورًا أكــر يف االعتمــاد علــى النفــس أثنــاء التعلــم مــن خــالل تقــدمي األنشــطة 
العمليــة، وهــذا يؤكــد أمهيــة ممارســة وتطبيــق األنشــطة يف املواقــف التدريســية مــن الطالبــات، ومتابعــة املعلمــة 
هلــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة املتنوعــة، بصــرف النظــر عــن نوعيــة االســرتاتيجية املســتخدمة يف املوقــف التعليمــي. 

كمــا جــاءت درجــة ممارســة بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلغــت املتوســطات 
احلســابية كالتــايل: )3,16، 3,11، 3,05(، وكذلــك بلــغ معــدل ممارســة املرحلــة اخلامســة بدرجــة متوســطة 
مبتوســط حســايب )3,20(، ممــا يــدل علــى إدراك املعلمــات ملعظــم أساســيات تنفيــذ العمليــة التدريســية، الــي 
ينبغــي مراعاهتــا أثنــاء ممارســة املهــارات التنفيذيــة، وإن مل تصــل درجــة املمارســة إىل درجــة عاليــة، مــن توضيــح 

تعليمــات وخطــوات إلتقــان املهــارات، واحلــرص علــى تكامــل املعرفــة النظريــة مــع العمليــة.

- املرحلة السادسة )التوسع(:

جاءت درجة ممارسة بعض املمارسات هلذه املرحلة بدرجة ممارسة متوسطة، وهي: )تشجيع الطالبات 
علــى توظيــف األفــكار، تســاعد الطالبــات علــى تنظيــم تعلمهــن وفقــاً لقدراهتــن، تتيــح الفــرص للطالبــات 
لتصميــم اكتشــافاهتن الشــخصية...، توجــه الطالبــات للقيــام بعمليــة التخطيــط لتقــومي مشــاريعهن...(، وقــد 
كانــت املتوســطات احلســابية علــى التــوايل )2,80، 2,73، 2,52، 2,50(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة 
املرحلــة السادســة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )2,57(، وهنــا يتضــح أن تنفيــذ املعلمــات 
لبعــض املهــارات ال يرتقــي إىل درجــة املمارســة العاليــة، وقــد يعــود ذلــك إىل كثــرة األعبــاء امللقــاة علــى عاتــق 
املعلمــة، زايدة علــى التدريــس، ابإلضافــة إىل كــر حجــم املقــرر الدراســي، وعــدم توفــر البيئــة املاديــة واإلداريــة 

احملفــزة للمعلمــة يف كثــر مــن املــدارس... اخل.

بينمــا جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة ضعيفــة، وهــي: )توفــر مواقــف تعلــم متعــددة للطالبــات 
متكنهــن مــن اإلبــداع، تصمــم املواقــف للطالبــات الكتشــاف املفاهيــم...(، وكانــت املتوســطات احلســابية لــكٍل 
منهمــا )2,45، 2,45(، وقــد يُعــزى اخنفــاض درجــة املمارســة إىل ضعيفــة إىل عــدة عوامــل، منهــا: أن املعلمــة 
ســواء معلمــة العلــوم أو الرايضيــات مل هتتــم بتوفــر البيئــة املثــرة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة، الــي مُتكِّــن 
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والطالبــات وتســاعدهن علــى اإلبــداع يف أفكارهــن، وتوظيفهــا يف املشــاريع والبحــوث العلميــة املختلفــة، الــي 
تعكــس القــدرات العليــا يف اجملــال اإلدراكــي املعــريف لــدى الطالبــات، كذلــك مل تتــح املعلمــة املواقــف التعليميــة 
املتنوعــة، والــي تســاعد الطالبــات علــى اكتشــاف واســتخالص املفاهيــم العلميــة الضروريــة ذات العالقــة، والــي 
حيتاجهــا تطبيــق املعرفــة يف مواقــف جديــدة )مرحلــة التوســع(، وقــد يُعــَزى أيضــاً إىل قصــور يف الزمــن املتــاح 
ملســاعدة الطالبــات علــى اإلبــداع، أو قــد يعــود ذلــك إىل اعتقــاد بعــض املعلمــات بعــدم ضــرورة االعتمــاد علــى 
اســرتاتيجيات تدريــس حديثــــة تُنمــي اإلبــداع، ومــن مث فــال داعــي لتجريبهــا يف وجــود طرائــق تدريــس قــد تعــوَّْدَن 
عليهــا، أو أن ختطيــط املعلمــات لتنفيــذ الــدروس قــد يكــون يف حــدوده الدنيــا، وال يرتقــي للتخطيــط؛ لتنميــة 
اإلبــداع، ورعايتــه لــدى الطالبــات، وإاتحــة الفرصــة هلــن خــالل التدريــس اليومــي، وقــد يُعــزى ذلــك أيضــاً إىل 
قصــور يف برامــج إعــداد املعلمــات الــي ال تـُـويل طــرق تدريــس تنميــة اإلبــداع يف براجمهــا االهتمــام الــكايف، وهــذا 

مــا أثبتتــه دراســة شــرين احلــريب )2008(.

- املرحلة السابعة )التنقية(: 

جــاءت درجــة ممارســة إحــدى ممارســات مرحلــة التنقيــة بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي: )تشــجع الطالبــة 
أن تعمــل مبفردهــا أو مــع زميالهتــا(، ومبتوســط حســايب )3,43(، بينمــا جــاءت بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة 
التــوايل: )3,11، 3,07، 2,89، 2,86،  بدرجــة ممارســة متوســطة، ومبتوســطات حســابية، هــي علــى 
2,84، 2,73(، كمــا جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الســابعة بدرجــة متوســطة أيضــاً، ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2,96(، وهنــا يتضــح اهتمــام املعلمــة بتعزيــز التفاعــل االجتماعــي بــن الطالبــات مــن خــالل تنفيــذ مهــام 
منهــا مبــا  للعمــل الفــردي للطالبــات، إميــاانً  وأنشــطة تعاونيــة مشــرتكة، ابإلضافــة إىل إاتحــة الفرصــة أيضــاً 
يتحقــق مــن أهــداف مــن كٍل منهمــا، وكذلــك كان هنالــك اهتمــام ابلتغذيــة الراجعــة، والرتكيــز علــى الكثــر 
مــن االجتاهــات اإلجيابيــة، كتحمــل املســؤولية والتعــاون ودعــم التوقعــات العاليــة للطالبــات، وكذلــك حتويــل 
األخطــاء إىل فــرص تعلــم... اخل. ومــن هــذا يتبــن أن املعلمــة متــارس الكثــر مــن املهــارات أثنــاء تدرســها 
وحتــرص علــى إكســاب الطالبــات العديــد مــن االجتاهــات اإلجيابيــة، وإن كانــت درجــة املمارســة متوســطة.

- املرحلة الثامنة )األداء(:

جــاءت مجيــع ممارســات مرحلــة األداء، وكذلــك معــدل املمارســة هلــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة، وكانــت 
 ،2,68  ،2,86  ،2,98  ،3,05  ،3,05  ،3,09  ،3,18( التــــــــوايل:  علــى  احلسابيــــــة  املتوســطات 
2,98(، كمــا جـــاء املعــدل العــام ملمارســة املراحــل الكليــة بدرجــة متوســطة، ومبتوســط حســايب )3,008(.



واقع استخدام معلمات العلوم والرياضيات لنموذج الفورمات 4mat ...            د. منى بنت حميد السبيعي

305

وهــذا يوضــح أن الكثــر مــن ممارســات مراحــل منــوذج الفورمــات 4mat ميارســنها معلمــات العلــوم 
والرايضيــات كمهــارات تدريســية وإن جــاءت درجــة املمارســة بدرجــة متوســطة، وهــذا قــد يعتــر إدراًكا واضًحــا 
مــن معلمــات العلــوم والرايضيــات ألهــداف تطبيــق طــرق واســرتاتيجيات التدريــس الــي يســتخدمنها للتدريــس 
علــى اختــالف أنواعهــا، ووجــود اجتــاه إجيــايب واضــح لتطبيــق تلــك االســرتاتيجيات، ابإلضافــة إىل اطالعهــن 
الــي متّكنهــن مــن ممارســة العديــد مــن املهــارات  علــى الكثــر مــن مــزااي تطبيــق االســرتاتيجيات املختلفــة، 
التدريســية املنشــودة، دون علــم وإملــام كاٍف بنمــوذج الفورمــات ومراحلــه املختلفــة، واملمارســات املتنوعــة لــكل 

مرحلــة علــى حــدة.

ممــا تقــدم مــن مناقشــة للنتائــج املرتبطــة بدرجــة ممارســة مراحــل منــوذج الفورمــات يتبــن أن معظــم املراحــل 
جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة مــن قبــل معلمــات العلــوم والرايضيــات، ممــا يــدل علــى أن املعلمــات حباجــة إىل 
املزيــد مــن التوجيــه والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجية منــوذج الفورمــات جبميــع مراحلــة يف التدريــس؛ 
وذلــك مــن خــالل إخضــاع املعلمــات لــدورات تدريبيــة يف هــذا اجملــال، ومتابعــة حتســن وتطويــر مســتواهن، وأن 

جيــد ذلــك كل متابعــة مــن مشــرفات العلــوم والرايضيــات.

إجابة السؤال الثاين:

نــص الســؤال الثــاين علــى: هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0,05( يف وجهــة نظــر 
 4mat املشــرفات الرتبــوايت حــول درجــة ممارســة معلمــات العلــوم ومعلمــات الرايضيــات لنمــوذج الفورمــات

أثنــاء تدريســهن تُعــزى ملتغــرات ختصــص املشــرفة )علــوم/ رايضيــات(، ومؤهلهــا العلمــي، وخرهتــا؟

ولإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املشرفات 
 Independent.Samples T Test علــى االســتبانة، مث حســاب اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة
ملعرفــة الفــروق بــن املتوســطات الكليــة لوجهــة نظــر عينــة الدراســة لدرجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات 
ملراحــل منــوذج الفورمــات أثنــاء تدريســهن حســب املتغــرات املختلفــة يف جــداول )4، 5، 6( الــي توضــح ذلــك: 

أواًل: ابلنسبة للتخصص )علوم / رايضيات(: 

جدول )4(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للفروق بن املتوسطات الكلية لوجهة نظر عينة 
الدراسة الكلية من املشرفات الرتبوايت لدرجة ممارسة معلمات العلوم والرايضيات ملراحل منوذج الفورمات 

حسب ختصص املشرفة الرتبوية 
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املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
مرحلة

ختصص
املشرفة 
الرتبوية

نسبة املتوسطن
املتوسط

االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

Levene’s اختبار
قيمة لتجانس التباين

اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

1- الربط
متوسطة263.09077.30.527علوم

0.087 0.770
0.896 0.132غ. د

-0.022غ. د
متوسطة183.06876.70.559رايضيات

 -2
احلضور

متوسطة263.01075.30.572علوم
1.469 0.232

0.548 -0.606غ. د
-0.115غ. د

متوسطة183.12578.10.687رايضيات

 -3
التصور

متوسطة262.92373.10.681علوم
1.356 0.251

0.414 -0.825غ. د
-0.155غ. د

متوسطة183.07877.00.491رايضيات

 -4
اإلخبار

متوسطة263.18679.70.526علوم
0.247 0.622

0.693 -0.397غ. د
-0.064غ. د

عالية183.25081.30.528رايضيات

 -5
التطبيق

متوسطة263.09077.30.534علوم
0.841 0.364

0.080 -1.796غ. د
-0.271غ. د

عالية183.36184.00.425رايضيات

 -6
التوسيع

متوسطة262.51963.00.725علوم
0.002 0.965

0.541 -0.617غ. د
-0.138غ. د

متوسطة182.65766.40.740رايضيات

 -7
التقنية

متوسطة262.80870.20.617علوم
0.478 0.493

0.057 -1.953غ. د
-0.380غ. د

متوسطة183.18879.70.659رايضيات

8- األداء
متوسطة262.85771.40.539علوم

0.473 0.495
0.080 -1.793غ. د

-0.310غ. د
متوسطة183.16779.20.597رايضيات

 -9
ممارسة 
املراحل 
الكلية

متوسطة262.93573.40.520علوم

0.024 0.878
0.275 -1.107غ. د

-0.178غ. د
متوسطة183.11377.80.532رايضيات

يتبن من اجلدول )4( عدم وجود فروق، ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05(، يف درجة 
ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات، مــن وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم والرايضيــات 
والرايضيــات(  )العلــوم  العلميــة  املــواد  طبيعــة  إىل  ذلــك  إرجــاع  وميكــن  العلمــي،  بتخصصهــن  يرتبــط  فيمــا 
املتشــاهبة، فالعلــوم والرايضيــات تصنــف كمــواد علميــة ذات طبيعــة متقاربــة، ممــا جعــل الفــروق يف وجهــة نظــر 

مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات غــر دالــة.
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اثنياً: ابلنسبة للمؤهل العلمي: 
جدول )5(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للفروق بن املتوسطات لوجهه نظر عينة الدراسة 
لدرجة ممارسة معلمات العلوم والرايضيات ملراحل منوذج الفورمات يف تدريسهن حسب املؤهل العلمي

املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

املؤهل 
نسبة املتوسطنالعلمي

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

Levene’s اختبار
قيمة لتجانس التباين

اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -1
الربط

متوسطة363.04076.00.519البكالوريوس
0.072 0.790

0.289 -1.074غ. د
-0.224غ. د دراسات 

عالية83.26481.60.600عليا

 -2
احلضور

متوسطة363.00075.00.635البكالوريوس
0.598 0.444

0.198 -1.307غ. د
-0.313غ. د دراسات 

عالية83.31382.80.477عليا

 -3
التصور

متوسطة362.92273.10.605البكالوريوس
0.004 0.948

0.140 -1.503غ. د
-0.353غ. د دراسات 

عالية83.27581.90.575عليا

 -4
اإلخبار

متوسطة363.16779.20.535البكالوريوس
0.299 0.588

0.224 -1.234غ. د
-0.250غ. د دراسات 

عالية83.41785.40.427عليا

 -5
التطبيق

متوسطة363.16779.20.512البكالوريوس
0.040 0.842

0.348 -0.948غ. د
-0.188غ. د دراسات 

عالية83.35483.90.475عليا

 -6
التوسيع

متوسطة362.51963.00.728البكالوريوس
0.084 0.773

0.272 -1.113غ. د
-0.315غ. د دراسات 

متوسطة82.83370.80.702عليا

 -7
التقنية

متوسطة362.92473.10.663البكالوريوس
0.210 0.649

0.403 -0.845غ. د
-0.217غ. د دراسات 

متوسطة83.14178.50.625عليا

 -8
األداء

متوسطة362.94073.50.570البكالوريوس
0.011 0.917

0.297 -1.056غ. د
-0.238غ. د دراسات 

متوسطة83.17979.50.610عليا

 –9
املمارسة 

الكلية

متوسطة362.96274.10.523البكالوريوس
0.007 0.935

0.221 -1.242غ. د
-0.254غ. د دراسات 

متوسطة83.21680.40.525عليا
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يتبــن مــن اجلــدول )5( عــدم وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن 
وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات وفقــاً للمؤهــل العلمــي يف درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 
والرايضيــات جلميــع مراحــل منــوذج الفورمــات؛ وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل قلــة عــدد عينــة الدراســة، 
احلاصــالت علــى درجــة املاجســتر؛ حيــث بلــغ عددهــن )6(، كمــا بلــغ عــدد احلاصــالت علــى درجــة الدكتــوراه 
)2( فقــط، وذلــك مقارنــة ابحلاصــالت علــى درجــة البكالوريــوس؛ حيــث بلــغ عددهــن )36( مشــرفة تربويــة، 
وهــي متثــل النســبة األكــر، ممــا ســاعد علــى انعــدام الفــروق بــن وجهــات نظــر العينــة فيمــا يرتبــط ابملؤهــل 

العلمــي. 

اثلثاً: ابلنسبة لسنوات اخلربة: 
جدول )6(: نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة للفروق بن املتوسطات الكلية لوجهة نظر عينة 

 الدراسة لدرجة ممارسة معلمات العلوم والرايضيات ملراحل منوذج الفورمات يف تدريسهن 
 حسب فئي سنوات اخلرة

املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

سنوات 
نسبة املتوسطناخلرة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

اختبار 
 Levene’s
لتجانس التباين

قيمة 
اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -1
الربط

أقل من 
متوسطة20132.91572.90.552 سنة

0.142 0.708
0.184 - 1.351غ. د

-0.236غ. د من 20 
متوسطة313.15178.80.519سنة فأكثر

 -2
احلضور

أقل من 
متوسطة20132.94273.60.708 سنة

0.811 0.373
0.432 - 0.794غ. د

-0.163غ. د من 20 
متوسطة313.10577.60.580سنة فأكثر

 -3
التصور

أقل من 
متوسطة20132.87771.90.671 سنة

0.204 0.654
0.447 - 0.768غ. د

-0.155غ. د من 20 
متوسطة313.03275.80.587سنة فأكثر

 -4
اإلخبار

أقل من 
متوسطة20133.20580.10.536 سنة

0.076 0.784
0.955 - 0.057غ. د

- 0.010غ. د من 20 
متوسطة313.21580.40.524سنة فأكثر
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املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

سنوات 
نسبة املتوسطناخلرة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

اختبار 
 Levene’s
لتجانس التباين

قيمة 
اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -5
التطبيق

أقل من 
متوسطة20133.21880.50.506 سنة

0.002 0.969
0.886 0.144غ. د

0.024غ. د من 20 
متوسطة313.19479.90.513سنة فأكثر

 -6
التوسيع

أقل من 
متوسطة20132.46261.60.895 سنة

2.708 0.107
0.505 - 0.672غ. د

- 0.162غ. د من 20 
متوسطة312.62465.60.653سنة فأكثر

 -7
التقنية

أقل من 
متوسطة20132.96274.10.761 سنة

0.889 0.351
0.992 - 0.010غ. د

- 0.002غ. د من 20 
متوسطة312.96474.10.619سنة فأكثر

 -8
األداء

أقل من 
متوسطة20133.00075.00.670 سنة

1.493 0.229
0.906 0.119غ. د

0.023غ. د من 20 
متوسطة312.97774.40.546سنة فأكثر

 –9
املمارسة 

الكلية

أقل من 
متوسطة20132.94973.70.613 سنة

1.665 0.204
0.634 - 0.480غ. د

- 0.084غ. د من 20 
متوسطة313.03375.80.495سنة فأكثر

يتضــح مــن اجلــدول )6( عــدم وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن 
وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات حســب فئــي ســنوات اخلــرة يف درجــة ممارســة معلمــات 

العلــوم والرايضيــات جلميــع ممارســات منــوذج الفورمــات.

ويعود الســبب يف ذلك إىل أن ســنوات اخلرة تكون ذات أثر إجيايب على طبيعة العملية اإلشــرافية الي 
تؤديهــا املشــرفة الرتبويــة جتــاه املعلمــة، يف حــن ليــس لســنوات اخلــرة أتثــر علــى حتديــد درجــة ممارســة املعلمــة 
لنمــوذج الفورمــات، فاملشــرفة هنــا حتــدد الواقــع امللمــوس مــن قبلهــا حنــو ســلوك املعلمــة التدريســي يف درجــة 
املمارســة فقــط، وهــذا يعــود نتيجــة إىل طبيعــة عمــل املشــرفة واتصاهلــا الدائــم واملباشــر مــع املعلمــة، واملتابعــة 
املســتمرة هلــا، ممــا خيوهلــا لتحديــد درجــة املمارســة مــن خــالل هــذا التواصــل، الــذي تفرضــه طبيعــة العمليــة 

اإلشــرافية، وهــذه ال تتطلــب مزيــد مــن ســنوات اخلــرة.
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مما تقدم ميكن تلخيص أهم النتائج فيما أييت:

1- جــاءت ممارســة بعــض ممارســات املرحلــة األوىل )الربــط( لنمــوذج الفورمــات بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي 
املمارســتان )2، 6(، أمــا بقيــة املمارســات فجــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي املمارســات )1، 3، 4، 

.)9 ،8 ،7 ،5

2- جاءت مجيع ممارسات املرحلة الثانية )احلضور( بدرجة ممارسة متوسطة، وهي )10، 11، 12، 13(.

3- جــاءت مجيــع ممارســات املرحلــة الثالثــة )التصــور( بدرجــة ممارســة متوســطة، مــا عــدا املمارســة )14( 
جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة.

4- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة الرابعــة )اإلخبــار( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )19، 20، 
22، 23(، يف حــن جــاءت املمارســتان )21، 24( بدرجــة ممارســة متوســطة.

5- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة اخلامســة )التطبيــق( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )25، 26، 
30(، بينمــا جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )27، 28، 29(.

6- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة السادســة )التوســيع( بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي املمارســات )31، 
32، 35، 36(، يف حــن جــاءت املمارســتان )33، 34( بدرجــة ممارســة ضعيفــة.

7- جــاءت إحــدى ممارســات املرحلــة الســابعة )التنقيــة( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســة )43(، بينمــا 
جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي )37، 38، 39، 40، 41، 42، 44(.

8- جــاءت مجيــع ممارســات املرحلــة الثامنــة )األداء( بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي )45، 46،47، 48، 
.)51 ،50 ،49

9- كمــا جــاء معــدل ممارســة كل مرحلــة بدرجــة ممارســة متوســطة جلميــع املراحــل، وأيضــاً جــاء معــدل عــام 
ممارســة املراحــل الكليــة بدرجــة ممارســة متوســطة. 

10- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم 
لتخصــص  تعــزى  تدريســهن  أثنــاء  الفورمــات  لنمــوذج  املعلمــات  ممارســة  درجــة  الرايضيــات يف  ومشــرفات 

املشــرفة، أو ملؤهلهــا العلمــي، أو لســنوات خرهتــا.
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توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج الي أسفرت عنها الدراسة احلالية، فإن الباحثة توصي ابآليت: 

- مراجعــة برامــج إعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة مــن قبــل املختصــن إبعــداد الرامــج وتطويرهــا؛ لتضمــن 
هــذه الرامــج طــرق، واســرتاتيجيات، ومنــاذج التدريــس احلديثــة كنمــوذج الفورمــات، ومنــوذج أبعــاد التعلــم 

ملارزانــو.. اخل.

- إقامــة دورات تدريبيــة، وورش عمــل ملعلمــات العلــوم والرايضيــات بصفــة خاصــة واملعلمــات بصفــة عامــة، 
حــول كيفيــة اســتخدام وتفعيــل طــرق واســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة، وذلــك مــن قبــل مكاتــب اإلشــراف 
الرتبــوي، ومتابعــة املعلمــات مــن قبــل املشــرفات الرتبــوايت؛ للتأكــد مــن ممارســتهن هلــذه الطــرق أثنــاء التدريــس.

منــوذج  لتدريبهــن علــى  الرتبــوي؛  العلــوم والرايضيــات مبراكــز اإلشــراف  إقامــة دورات تدريبيــة ملشــرفات   -
أثنــاء تدريســهن. الــاليت يشــرفن عليهــن؛ لتطبيقــه  التدريــب إىل املعلمــات،  أثــر  الفورمــات، ومــن مث نقــل 

مقرتحات الدراسة:
بناًء على مامت التوصل إليه من نتائج الدراسة، تقرتح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية: 

- إجــراء دراســة مقارنــة بــن منــاذج تدريــس حديثــة، كنمــوذج الفورمــات ومنــوذج مارزانــو، ومــدى اســتخدام 
معلمــات العلــوم والرايضيــات هلمــا يف التدريــس.

- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة احلاليــة علــى منــاذج واســرتاتيجيات تدريــس أخــرى، وعلــى مراحــل دراســية 
خمتلفــة.

- إجــراء دراســة عــن أثــر توظيــف منــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات علــى التفكــر اإلبداعــي 
لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة.
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ملحق )1(

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة أم القرى - كلية التربية
قسم املناهج وطرق التدريس

واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج 
مكــة  بمنطقــة  العــام  التعليــم  فــي   4mat الفورمــات 

المكرمــة

إعداد
د/ مى بنت محيد السبيعي

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك
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بسم هللا الرمحن الرحيم

أخي املشرفة الرتبوية

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أمامــك اســتبانة هتــدف إىل التعــرف علــى درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام 
لنمــوذج الفورمــات 4mat اثنــاء تدريســهن.

الرجــاء التفضــل بقــراءة ممارســات حمــاور االســتبانة بتمعــن، وحتديــد وجهــة نظــرك الشــخصية حــول درجــة 
ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات فعليــاً داخــل الصــف الدراســي، والتكــرم بوضــع عالمــة 

)√( يف اخلانــة املناســبة أمــام كل ممارســة، مثــال ذلــك:

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

تسهل العمل اجلماعي للطالبات6

مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه ال توجــد إجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة، وإمنــا اإلجابــة الصادقــة هــي تلــك 
الــي تعــر عــن رأيــك بصــدق، والرجــاء عــدم تــرك عبــارة دون اإلجابــة عليهــا. وكذلــك قــراءة تعريــف مصطلــح 
منــوذج الفورمــات الــذي ســرد يف االســتبانة, حبيــث تتضــح لــك الرؤيــة أثنــاء اإلجابــة علــى بنــود االســتبانة، 
وأيضــاً اإلجابــة علــى بعــض البيــاانت العامــة، علمــاً أبن إجابتــك ســتكون حمــل تقديــر وستســتخدم لغــرض 

البحــث العلمــي فقــط، مــع الشــكر اجلزيــل لــك ســلفاً.

بياانت عامة: 
التخصص: مشرفة علوم        مشرفة رايضيات 

املؤهل العلمي: بكالوريوس         ماجستر         دكتوراه
عدد سنوات اخلربة: أقل من )10( سنوات 

من )10( إىل أقل من )20( سنة
من )20( إىل أقل من )30( سنة

من )30( إىل أقل )40( سنة 
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تعريف مصطلح منوذج الفورمات:
الدمــاغ  أحبــاث  علــى  املســتند  التعلــم  نظريــة  علــى  تقــوم  الــي  احلديثــة  التدريــس  منــاذج  مــن  منــوذج 
)األميــن/ األيســر(، ذو مثــان مراحــل إجرائيــة متسلســلة ومتتابعــة، يتبعهــا املعلــم أثنــاء تدريســه ملــواد العلــوم 
والرايضيــات يف التعليــم العــام، وهــذه املراحــل تتضمــن إاتحــة الفرصــة للمتعلمــن ملمارســة أمنــاط التعلــم األربعــة 
الــي يقــوم عليهــا النمــوذج، وفقــاً للفــروق الفرديــة بينهــم، ممــا يســاعدهم علــى توســيع قدراهتــم علــى التعلــم 
وجعــل دورهــم فاعــاًل وإجيابيــاً، واملراحــل الثمــان هــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، التوســيع، 

التنقيــة، األداء.

 الباحثة

 د/ مىن بنت محيد السبيعي

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

كلية الرتبية/ جامعة أم القرى
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مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

أواًل: الربط
هتيء البيئة التعليمية للتعلم.1

2
تثــر دافعيــة الطالبــات مــن خــالل: أســئلة صفيــة/ قصــص شــخصية/ 
فيلــم تعليمــي/ طلــب إكمــال خريطــة ذهنيــة/ طــرح قضيــة للعصــف 

الذهــي/ حــدث جــاري/ عــرض عملــي... إخل.

توفــر خــرات ماديــة حمسوســة مثــل: مــواد أو أدوات ذات ارتبــاط 3
ابملوضــوع.

تربط الطالبات ابحملتوى من خالل خراهتم الشخصية.4

تتيــح الوقــت الــكايف للطالبــات الكتشــاف املعــى املتضمــن يف هــذه 5
اخلــرات.

تسهل العمل اجلماعي للطالبات.6

تصمــم حــوار مجاعــي تفاعلــي يربــط خــرات الطالبــات الســابقة مــع 7
التعلــم اجلديــد.

املتنوعــة 8 الشــخصية  لالســتجاابت  تســمح  تعليميــة  خــرات  تتبــى 
للطالبــات.

تشجع التفكر املنطقي والرمزي لدى الطالبات.9
اثنياً: احلضور

حتــث الطالبــات علــى التأمــل والتحليــل ألفكارهــن وخراهتــن الســابقة 10
الــي متــت يف اخلطــوة األوىل )الربــط(.

تشجع الطالبات ليتشاركن بوجهات نظرهن ومعتقداهتن.11
تساعد الطالبات على تلخيص ومراجعة أوجه الشبه واالختالف12
توضح سبب التعلم للطالبات.13

اثلثاً: التصور
تزود الطالبات ابملعلومات الضرورية للمفهوم أو اخلرة.14
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15

مكتوبــةإلدراك  أو  مقــروءة  للطالبــات  خمتلفــة  وســائط  تســتخدم 
احلقائــق واملفاهيــم وربــط خــرات التعلــم ابملفهــوم مثــل: كتــب/ مواقــع 
انرتنــت/ تســجيالت مسعيــة/ أشــرطة فيديــو/ موســوعات/ خرائــط/ 

إخل. برامــج حاســب... 

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

توفــر أنشــطة أتمليــة تســاعد الطالبــات علــى ربــط املعرفــة ابجلانــب 16
الوجــداين.

تعمق الصلة بن املفهوم وخرات الطالبات الشخصية.17

تعمــل علــى ربــط املعرفــة واخلــرات املوجــودة لــدى الطالبــات مــع مــا 18
اكتشــفه العلمــاء.

رابعاً: اإلخبار
تقدم قدر من املعرفة واملعلومات املتصلة ابملفهوم للطالبات.19

تقــدم املعلومــات للطالبــات بشــكل متسلســل ومنظــم حبيــث يؤكــد 20
علــى ترابــط اخلــرات.

والتعميمــات 21 واملفاهيــم  احلقائــق  حتليــل  علــى  الطالبــات  تشــجع 
لنظــرايت. وا

هتتم بعرض املعلومات والتفاصيل املهمة للطالبات ابلتسلسل.22

23
تســتخدم أنظمــة خمتلفــة لتقــدمي املعلومــات للطالبــات مثــل: اإللقــاء/ 
اآليل/  احلاســب  العــروض/  الفيلــم/  الضيــف/  املتحــدث  النــص/ 

إخل. اخلرائــط...  الصــور/ 
تؤكد على السمات املهمة للمفهوم.24

خامساً: التطبيق
تقدم أنشطة عملية للطالبات للتدريب واملمارسة.25

تفحــص اســتيعاب الطالبــات للمفاهيــم ابســتخدام أدوات معياريــة 26
مثــل: أوراق العمــل واملشــكالت/ كتــب التماريــن... إخل.

تتيح اجملال للطالبات للقيام ابألنشطة وممارسة العمل أبيديهن.27
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تضع تعليمات وخطوات حمددة للطالبات إلتقان املهارات.28
تعمل على تكامل املعرفة النظرية ابلعملية للطالبات.29
تتابع الطالبات وتوجههن أثناء ممارسة النشاط.30

سادساً: التوسيع
تشجع الطالبات على توظيف األفكار أبشكال جديدة خمتلفة.31

تتيــح الفــرص للطالبــات لتصميــم اكتشــافاهتن الشــخصية غــر املألوفــة 32
للمفهوم.

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
 )املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

تصمماملواقفللطالباتالكتشافاملفاهيمغراملوجودةابلكتاابملدرسي.33

يف 34 اإلبــداع  مــن  متكنهــن  للطالبــات  متعــددة  تعلــم  مواقــف  توفــر 
املشــروعات.

تساعد الطالبات على تنظيم تعلمهن وفقا لقدراهتن.35

توجيــه الطالبــات للقيــام بعمليــة التخطيــط لتقــومي مشــاريعهن حبيــث 36
حيــددن معايــر خاصــة للنجــاح.

سابعاً: التنقية
تعطي إرشادات وتغذية راجعة للمهام الي تكلف هبا الطالبات.37

اجلديــدة 38 للمفاهيــم  اســتخدامهن  حتليــل  علــى  الطالبــات  تســاعد 
الواقــع(. يف  )تطبيقهــا  حبياهتــن  وربطهــا 

تساعد الطالبات يف التعرف على مدى أصالة املفاهيم اجلديدة.39
تدعم التوقعات العالية للطالبات أثناء ممارستهن للنشاط.40
تساعد الطالبات على حتويل األخطاء إىل فرص تعلم.41

تشــجع الطالبــات علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــن, وتعليــم األخــرايت 42
)تعليــم األقــران(.

تشجع الطالبة أن تعمل مبفردها أو مع زميالهتا.43



واقع استخدام معلمات العلوم والرياضيات لنموذج الفورمات 4mat ...            د. منى بنت حميد السبيعي

323

تشجع الطالبات على تكوين منظور متكامل للخرة.44
اثمناً: األداء

تدعــم الطالبــة يف تعلمهــا ومشــاركتها لزميالهتــا مــن أجــل التوســع يف 45
املفهــوم.

هتيء البيئة الصفة مبا يسمح بتبادل األفكار بن الطالبات.46
تتيح الفرصة للطالبة لتطبيق املفهوم اجلديد.47
تتيح الفرص للطالبات لعرض أعماهلن يف املدرسة.48
تساعد الطالبات على التعلم عن طريق التجربة واخلطأ أبنفسهن.49
حتث الطالبات على تعليم زميالهتن.50

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
 )املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

51

للخــرة  تطبيقاهتــا  يف  وتعــدد  لتنــوع  طالبــة  لــكل  الفرصــة  تتيــح 
)لإلبــداع(، مثــل جتريــب املفهــوم يف ســياقات أخــرى: كتابــة قصيــدة/ 
كتابــة تقاريــر البحــوث/ العــروض/ إجــراء التجربــة / إبــداع يف ملفــات 

إخل. األعمــال.. 





درجة إسهام برنامج إعداد معلمي اللغة 
العربية في جامعة أم القرى في تعريف 

الطالب المعلمين باستراتيجيات التقويم 
اللغوي البديل

د. محمد بن عبداجلبار بن معيوض السلمي

أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية املساعد

كلية التربية – جامعة أم القرى

E-mail: masulami@uqu.edu.sa
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العربيــة  اللغــة  معلمــي  إعــداد  برنامــج  إســهام  درجــة 
فــي جامعــة أم القــرى فــي تعريــف الطــالب المعلميــن 

البديــل اللغــوي  التقويــم  باســتراتيجيات 

د. محمد بن عبداجلبار بن معيوض السلمي

امللخص
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف تعريــف الطــالب 
املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، والكشــف عمــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تبعــاً ملتغــر اجلنــس، ومتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي، ومت بنــاء اســتبانة مكونــة مــن ســت اســرتاتيجيات تقومييــة 
بديلــة مناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة و29 مؤشــرًا دااًل عليهــا. وقــد مت تطبيــق االســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن 
196 طالًبــا وطالبــة يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام الدراســي 1437-1438هـــ. وقــد أســفرت نتائــج 
الدراســة عــن أن برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى ُيســهم بدرجــة عاليــة يف تعريــف 
الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجية التقــومي اللغــوي البديــل املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة. وكذلــك كشــفت الدراســة 
عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى الختــالف اجلنــس 

أو املســتوى الدراســي ألفــراد العينــة. ويف ضــوء هــذه النتائــج مت تقــدمي عــدد مــن التوصيــات واملقرتحــات.
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Abstract

The purpose of this descriptive study was to examine the 
contribution degree of Arabic language teachers’ preparation 
program in introducing alternative assessment strategies to student 
teachers. To collect the data, the researcher employed the survey. 
The sample of the study consisted of 196 student teachers from 
Umm Al�Qura University. The findings of the study revealed 
that the Arabic language teachers’ preparation program highly 
contributed in introducing alternative assessment strategies to 
student teachers. In addition, there was no statistically significant 
different between the mean of the participants regarding their 
gender or achievement level. Based on the results of this study, 
recommendations for practices and future research were presented.
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املقدمة:
تُعــد قضيــة التقــومي الرتبــوي مــن أكثــر القضــااي الرتبويــة إشــغااًل لفكــر الرتبويــن؛ ألن مــن خاللــه يتــم 
احلكــم علــى النظــام التعليمــي، والتأكــد مــن مــدى قربــه أو بعــده مــن حتقيــق األهــداف املنشــودة؛ ليتــم اختــاذ 
قــرارات مناســبة جتــاه النظــام التعليمــي. فالتقــومي مرتبــط جبميــع العناصــر التعليميــة ابتــداء ابألهــداف التعليميــة، 
ومــروراً ابحملتــوى وطــرق التدريــس والوســائل التعليميــة، وانتهــاء أبســاليب تقــومي تعلّــم املتعلمــن. لذلــك؛ فالتقــومي 

يُعتــر ركنــاً أساًســا مــن أركان العمليــة التعليميــة، وجــزًءا ال يتجــزأ منهــا.

وتُعتــر أســاليب تقــومي تعلّــم املتعلمــن مــن أكثــر املوضوعــات الــي ُأجريــت حوهلــا الدراســات واألحبــاث 
يف ميــدان التطويــر الرتبــوي. وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل االرتبــاط الوثيــق بــن أســاليب تقــومي املتعلمــن وعمليــة 
تطويــر العمليــة التعليميــة؛ حيــث إن أي حماولــة للتطويــر الرتبــوي جيــب أن تتضمــن تطويــر أســاليب تقــومي 
املتعلمــن؛ ابعتبــاره هدفــاً أساًســا يف عمليــة التطويــر الرتبــوي )اعديلــي، 2010(. فالبحــث يف أســاليب تقــومي 
املتعلمــن قــد يقــود إىل الكشــف عــن أفضــل األســاليب التقومييــة لقيــاس نتائــج تعلّــم املتعلمــن، وحتديــد جوانــب 
الضعــف والقــوة يف األســاليب املســتخدمة، ممــا يقــود إىل تقــدمي نتائــج دقيقــة؛ الختــاذ القــرارات املناســبة حياهلــا.

ونتيجــة جلهــود الباحثــن يف تقــومي أســاليب التقــومي؛ ُوجهــت انتقــادات كبــرة ألســاليب التقــومي التقليديــة، 
والي متثلت بشــكل أســاس يف االختبارات التحصيلية؛ فأســاليب التقومي التقليدية ال تعكس يف الغالب واقع 
عمليــة التعلــم، وهــي حمــدودة الفائــدة يف متابعــة التقــدم الدراســي للمتعلمــن، ومتابعــة منوهــم؛ ممــا اســتدعى 
إعــادة النظــر يف هــذه املمارســات التقليديــة، والــي تبــن عــدم كفاءهتــا يف تقــومي تعلــم املتعلمــن، ويف تشــخيص 
أدائهــم واحلكــم علــى مســتواهم )الشــقرات، 2014(. فاالكتفــاء ابالختبــارات التحصيليــة كأداة وحيــدة 
لتقــومي املتعلمــن تُعطــي نتائــج غــر دقيقــة؛ ألن املتعلــم قــد يشــعُر برهبــة االختبــار ممــا يقــود إىل نســيان مــا مت 
تعُلمــه، وابلتــايل ال تعكــس نتيجــة االختبــار مــا مت تعّلمــه، وقــد ال يُبــدع الطالــب يف جمــايل التذكــر واحلفــظ، 
بينمــا يكــون أداؤه جيــداً يف أنشــطة أخــرى، كإعــداد البحــوث، واملشــاركة الصفيــة ممــا يظهــر املســتوى احلقيقــي 
للمتعلــم )الدوســري، 2004(. ُيضــاف إىل ذلــك؛ أن أســاليب التقــومي التقليديــة تُركــز علــى قيــاس مفاهيــم 
مــن املســتوايت الدنيــا، وهُتمــل املســتوايت الُعليــا، وال ُتســاعد املتعلمــن علــى التفكــر واالبتــكار؛ ممــا تطلــب 

حتســن عمليــة التقــومي الرتبــوي؛ ملواكبــة التطــور يف النظــام التعليمــي )األشــقر، 2015(.

وهــذا الرتكيــز ال يتــواءم مــع فلســفة املدرســة احلديثــة، الــي ال تركــز علــى اجلانــب املعــريف للمتعلــم فقــط، 
بــل هتتــم جبميــع جوانــب النمــو مــن منطلــق التكامــل والتــوازن يف شــخصيته، وهــذا يعــي أمهيــة مجــع املعلومــات 
املتعلقــة ابلرامــج املختلفــة يف العمليــة التعليميــة أبدوات غــر االختبــارات التحصيليــة، ســواء كانــت معلومــات 
كميــة أو نوعيــة )عــودة، 2002(. لذلــك؛ فأســاليب التقــومي التقليديــة مل تعــد صاحلــة ملواكبــة التطــور يف النظــام 
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الرتبــوي احلديــث؛ ألهنــا غــر قــادرة علــى حتديــد نتاجــات التعلــم، والــي أتقنهــا الطلبــة، كمــا أهنــا تقتصــر علــى 
قيــاس مفاهيــم ذات مســتوايت متدنيــة، ومهــارات بســيطة أبرقــام ال تعطــي صــورة دقيقــة عــن قيمــة التعلــم، 

الــذي أحــرزه املتعلــم )الشــقرات، 2009(.

نتيجــة لتلــك االنتقــادات الــي وجهــت إىل التقــومي التقليــدي؛ دعــت التوجهــات احلديثــة يف جمــال التقــومي 
إىل اجتاه حديٍث يف التقومي، يُعرُف ابلتقومي البديل (Alternative Assessment(، وهو أســلوب 
بديــل لتقــومي املتعلمــن أكثــر اتســاعاً وديناميكيــة ممــا حتتويــه االختبــارات التقليديــة؛ ابعتبــار أن املعرفــة تكوينيــة 
بنائيــة، ُيشــارك يف اكتســاهبا املتعلــم مشــاركة نشــطة منتجــة، وليســت جمــرد اختيــار مــن متعــدد، يُقــاس أبســئلة 
حمــدودة واصطناعيــة، تتطلــب يف معظمهــا الورقــة والقلــم؛ لــذا فقــد انل هــذا النــوع مــن التقــومي اهتمامــاً واســعاً، 
وقبــواًل ملحوظــاً يف الــدول املتقدمــة ؛ حيــث أظهــر تطبيــق أدوات التقــومي البديــل يف النظــم التعليميــة تقدمــاً يف 
مســتوى أداء املتعلمــن، وتعزيــزاً للتعلّــم مــن خــالل تقــدمي التغذيــة الراجعــة املنتظمــة، كمــا أعطــى صــورة شــاملة 

جلميــع جوانــب منــو الطالــب )عــالم، 2009(.

إن ما تتضمنه حركة التقومي البديل هو االعتقاد أبن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي ميكن تقييمهما بواسطة 
أعمال ومهام، تتطلب انشغاالً انشطًا، مثل البحث والتحري يف املشكالت املعقدة، والقيام ابلتجارب امليدانية، 
واألداء املرتفع. وهذه الطريقة لتقومي أداء الطالب تعكس حتوهلا من النظرة اإلرسالية للتعلم إىل النظرة البنائية للتعلم 
)الصــراف، 2002(. وأشــار (Terrell، Mayo & Watkins، 2002( إىل أن اســتخدام أســاليب 
التقــومي البديــل يف غرفــة الصــف، مثــل: ملــف اإلجنــاز، والتقييــم الــذايت، وتقييــم األقــران، تُقــدم الفــرص ملالحظــة 
الطالــب ألعمالــه، وتســاعده علــى اإلبــداع واإلتقــان، وتطويــر قدراتــه ليصبــح متعلمــاً وموجهــاً ومقومــاً لذاتــه، 

ــن مــن البيئــة الصفيــة. كمــا حُتسِّ

ويف هــذا الصــدد كشــفت دميــا )2014( أن ســر اهتمــام الــدول املتقدمــة خــالل العقديــن املاضيــن 
أبســاليب التقــومي البديــل؛ يعــود إىل نتائــج عــدد كبــر مــن الدراســات والبحــوث، الــي أظهــرت إمكانيــة توظيــف 
أســاليب التقــومي البديــل يف رفــع مســتوى أداء املتعلمــن؛ ألهنــم يشــاركون فيــه مشــاركة إجيابيــة فاعلــة، ويقومــون 
أبنشــطة، تــرز متُكنهــم مــن مهــارات معرفيــة وأدائيــة وعمليــة وتطبيقيــة، تتعلــق ابملــواد الدراســية، وتكشــف 
عــن قدرهتــم علــى ابتــكار نتاجــات واقعيــة أصيلــة متنوعــة، تتميــز بدرجــة عاليــة مــن اجلــودة واإلتقــان، وبذلــك 

تتحقــق عمليــة التعليــم املســتوايت املأمولــة منهــا.

إن اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف تقــومي املتعلمــن هلــا عــدد مــن املــزااي، الــي قــد ال تتوفــر يف 
التقــومي التقليــدي، وقــد أشــار زيتــون )2007( إىل بعــض هــذه املــزااي، وهــي:
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- تنشيط املتعلم، وحفزه على اإلجناز، وتقليل قلق االختبار، وتعزيز مفهوم الذات لديه.

الثقافيــة واالجتماعيــة وقدراهتــم  املتعلمــن مهمــا اختلفــت أعمارهــم وخلفياهتــم  أنــواع  أنَـّـه مناســب جلميــع 
العقليــة.

- يُنمي مهارات التفكر العليا لدى املتعلمن.

- يُنمي االجتاهات اإلجيابية حنو املدرسة، وحنو التعلم.

- يُزود املعلم مبعلومات تقوميية مفيدة عن النمو الدراسي للمتعلم.

- يُنمي مهارات التعاون بن املتعلمن.

- ُيشــخص عمليــة تقييــم املتعلمــن، فيقــارن أداء املتعلــم ببلوغــه مســتوى األداء املقبــول وليــس مبقارنتــه أبداء 
زمالئــه يف الصــف.

- أنَـّه مرن وقابل للتكيف والتعديل وفق ظروف مواقف التعليم والتعلم.

- حُيقق مبدأ التقومي املستمر للمتعلم.

إىل  وابلرجــوع  إليــه،  ُتشــر  الــي  املصطلحــات  تعــددت  فقــد  البديــل،  التقــومي  مفهــوم  حلداثــة  ونظــراً 
أدبيــات القيــاس والتقــومي الرتبــوي نالحــظ العديــد مــن املصطلحــات أو املفاهيــم املرادفــة هلــذا املفهــوم، مثــل: 
والتقــومي  الواثئقــي،  والتقــومي  البنائــي،  والتقــومي  األداء،  علــى  القائــم  والتقــومي  الواقعــي،  أو  احلقيقــي  التقــومي 
الســياقي، والتقــومي الكيفــي، وتقــومي الكفــاءة، والتقــومي املتــوازن، والتقــومي املتضمــن يف املنهــج، والتقــومي املباشــر، 
والتقــومي الطبيعــي، ولعــل أكثــر هــذه املفاهيــم شــيوعاً: التقــومي البديــل، والتقــومي احلقيقــي أو الواقعــي، والتقــومي 
القائــم علــى األداء؛ حيــث إهنــا جتمــع يف أثنائهــا مضامــن املفاهيــم األخــرى )القيســي، 2010(. وعلــى 
الرغــم مــن تعــدد هــذه املفاهيــم أو املصطلحــات فإهنــا تتضمــن منظــوراً جديــداً لفلســفة التقــومي ومنهجياتــه 
وعملياتــه وأســاليبه وأدواتــه، تتخطــى حــدود األســاليب واألدوات التقليديــة، الــي تعتمــد اعتمــاداً أساًســا علــى 
االختبــارات التقليديــة املتعــارف عليهــا، والــي تتطلــب الورقــة والقلــم، واالختيــار مــن بــن بدائــل معطــاة يف 
فقــرات اختبــارات مــن متعــدد، أو الصــواب أو اخلطــأ، أو املزاوجــة، أو غرهــا )عــالم، 2004(. وقــد اســتخدم 

الباحــُث مصطلــح التقــومي البديــل ألنــه أعــم وأمشــل مــن املصطلحــات األخــرى.

عــواد  أبــو  أورده  مــا  منهــا  الرتبويــة،  األدبيــات  البديــل يف  التقــومي  ملفهــوم  تعاريــف  عــدة  وقــد وردت 
وأبــو ســنينة )2011(؛ حيــث عرفــا التقــومي البديــل أبنــه اجتــاه يف التقــومي الرتبــوي، يقــوم علــى أســاس وضــع 
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الطالــب يف مواقــف حقيقيــة، أو حتاكــي الواقــع، ورصــد اســتجاابته فيهــا. يف حــن عّرفــه اهليــي )2001( 
وعلــي )2011( أبنــه اســتخدام األســاليب غــر التقليديــة يف احلكــم علــى إجنــاز الطالــب وأدائــه. وأشــار 
ــم املتعلمــن  (Janisch &، Liu، Akrofi )2007  إىل أن التقــومي البديــل يعتــر طريقــة تقــومي تعّل
البديــل  للتقــومي  تعريفــاً  عــالم )2004(  أورد  وقــد  املعتــادة.  االختبــارات  غــر  وأســاليب  طُــرق  ابســتخدام 
أبنــه جمموعــة مــن األســاليب واألدوات، الــي تشــمل مهــام أدائيــة أصيلــة أو واقعيــة، وحمــاكاة، مثــل ملفــات 
أو  األقــران، أو معروضــات، أو مالحظــات،  تقــومي  أو  األعمــال، أو صحائــف، أو مشــروعات مجاعيــة، 
مقابــالت، أو عــروض شــفهية، وتقــومي ذايت. ومــن خــالل هــذه التعاريــف ميكــن القــول أبن التقــومي البديــل هــو 
اجتــاه حديــث يف التقــومي، يعتمــد علــى تقــومي أداء املتعلمــن، مــن خــالل مهــام حمــددة ذات معــى، ومرتبطــة 
ابلواقــع، ابســتخدام جمموعــة أدوات وأســاليب خمتلفــة ؛ للحكــم علــى مــدى حتقــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة.

والتقــومي  األداء،  علــى  القائــم  التقــومي  منهــا  االســرتاتيجيات،  مــن  عــدد  علــى  البديــل  التقــومي  يعتمــُد 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابــالت، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت. وفيمــا يلــي عــرض موجــز لــكل اســرتاتيجية مــن هــذه االســرتاتيجيات:

:)Performance Based Assessment( أوالً: اسرتاتيجية التقومي القائم على األداء

تعــي اســرتاتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء قيــام املتعلــم بتوضيــح مــا تعلمــه، مــن خــالل توظيــف 
مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقيــة، أو قيامــه بعــروض عمليــة، يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســب مــن 
مهــارات، يف ضــوء النتاجــات التعليميــة املــراد إجنازهــا )اخلوالــدة، 2014(. وتعــي أيضــاً قيــام املتعلــم بتوضيــح 
تعلمــه، مــن خــالل توظيــف مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقيــة، أو مواقــف حتاكــي املواقــف احلقيقيــة، أو 
قيامــه بعــروض عمليــة، يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســب مــن مهــارات يف ضــوء النتاجــات التعليميــة 
املــراد إجنازهــا، وتعتــر اختبــارات األداء دليــاًل علــى إجنــاز املتعلــم ؛ حيــث يغطــي التقــومي املعتمــد علــى األداء 
جمــااًل واســعاً مــن األغــراض، ويقــود إىل حتســينات جوهريــة يف العمليــة التعليميــة التعلميــة، مــن خــالل إاتحــة 
الفرصــة للمتعلــم القيــام ابلتجــارب واألنشــطة واســتخدام األدوات )أبــو زينــة، 1998(. وقــد عرفهــا الدوســري 
)2000( أبهنــا اســرتاتيجية لتطبيــق املعرفــة واملهــارات وعــادات العمــل، مــن خــالل أداء املتعلــم ملهمــات 
حمددة، يُنفذها بشــكل عملي، ومرتبط بواقع احلياة، وذات معى ابلنســبة له. بينما عرفها قطامي )2009( 
أبهنــا كل مــا يقــوم بــه املتعلــم يف جمــال، يتطلــب فعــاًل أو عمــاًل، أو يتطلــب إجنــازاً، خيتلــف يف عــدد مــن جوانبــه 

عــن التقيــد ابســتعادة جمموعــة مــن املعــارف، ويصفــه بعضهــم ابلعملــي. 

مــن خــالل اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى األداء فــإن املتعلــم يُظهــر تعلمــه مــن خــالل القيــام 
بعمــل يقــدم مؤشــرات دالــة علــى حــدوث التعلــم، ويوظــف مهاراتــه يف مواقــف حياتيــة حقيقــة، أو مواقــف 
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حتاكــي املواقــف احلقيقــة، أو قيامــه بعــروض عمليــة يظهــر مــن خالهلــا مــدى إتقانــه ملــا اكتســبه مــن مهــارات يف 
ضــوء النتاجــات التعليميــة املــراد إجنازهــا )املغــذوي، 2017(. وُيالحــظ مــن خــالل التعاريــف الســابقة اعتمــاد 
اســرتاتيجية التقــومي املتعمــدة علــى األداء ابلدرجــة األوىل علــى قيــام املتعلــم أبداء واقعــي، مرتبــط حبياتــه، يعكــس 

مــدى إتقانــه ملــا تعلمــه.

وتقــومي األداء يتطلــب أن يُظهــر املتعلــم بوضــوح، أو يرهــن، أو يقــدم أمثلــة أو جتــارب أو نتاجــات أو 
غــر ذلــك، تُتخــذ دليــاًل علــى حتقيقــه مســتوى تربــوايً، أو هدفــاً تعليميــاً معينــاً، وقــد تتخــذ أشــكااًل داخــل 
الصــف املدرســي، مثــل احملادثــة الشــفوية، والتعبــر التحريــري، وإجــراء التجــارب املختريــة، وتصميــم البحــوث، 
وإجــراء دراســات ميدانيــة، وعمــل الصحائــف املدرســية وغرهــا، وميكــن يف هــذه احلــاالت تقييــم العمليــات 
املتضمنــة يف األداء أثنــاء تنفيــذه، كمــا ميكــن تقييــم النتاجــات النهائيــة، وتقديــر درجــة أو مســتوى جودهتــا 
اســتناداً إىل موازيــن تقديــر ُتصمــم هلــذا الغــرض، وتتطلــب مهــام األداء يف كثــر مــن األحيــان إجــراء العمليــات، 
أهنــا مباشــرة ووظيفيــة،  املهــام  مــا مييــز هــذه  نتاجــات، وبذلــك ميكــن تقييــم كليهمــا، وأهــم  والتوصــل إىل 
وواقعيــة أو حقيقيــة، أي مُتاثــل مواقــف حياتيــة فعليــة خــارج نطــاق الصــف املدرســي، كمــا أهنــا ال تتطلــب 
ابلضــرورة الورقــة والقلــم، ومــع هــذا فإنــه ميكــن اعتبــار اختبــارات املقــال الــي تتطلــب إجابــة مفتوحــة، أو إنشــاء 
اســتجاابت حــرة، أو حــل مشــكالت، أحــد أســاليب تقــومي أداء الطلبــة، بشــرط أن يكــون ســياقها واقعيــاً، 
أي تتنــاول مواقــف طبيعيــة، وليســت مصطنعــة، كمــا هــو احلــال يف االختبــارات التقليديــة )عــالم، 2004(.

وتتميــز اســرتاتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء بعــدد مــن اخلصائــص الــي متيــزه عــن التقــومي التقليــدي، 
وقــد أورد الدوســري )2004( عــدداً منهــا، وهــي: 

1- تقييم األداء يقيم املهام املعرفية والفكرية كما يف واقع احلياة أو حياكيها.

2- يركز تقييم األداء على العملية والناتج وليس على الناتج فقط. 

3- تقييــم األداء يتطلــب اســتخدام املتعلــم ملهــارات التفكــر العليــا، كالتحليــل والرتكيــب وحــل املشــكالت 
والنقــد والتقــومي ومــا يرتبــط بــه مــن إصــدار األحــكام.

4- يتميز تقييم األداء ابلتكامل والفهم من جهة، والتطبيق من جهة أخرى.

5- دور املتعلم يف تقييم األداء دور إجيايب وفاعل.

6- تقييم األداء ميكِّن املتعلم من أن يكون على صلة مســتمرة ومباشــرة ابملعلم من بداية مهمة األداء وحىت 
هنايتهــا، وهنــا يتــم تعديــل املهمــة بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة، الــي حيصــل عليهــا املتعلــم مــن املعلــم.
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7- يعتمد تقييم األداء على التقدير الكيفي، وبناء على سالمل تقدير وصفية لأداء.

8- يقــود تقييــم األداء املتعلــم إىل تطبيقــه يف مواقــف حياتيــة أخــرى مشــاهبة، أو مواقــف طبيعيــة خمتلفــة عــن 
املواقــف، الــي طبــق عليهــا أداءه، وال يشــعر بنــوع مــن االنفصــال بــن مــا يتعلمــه، ومــا ســيطبقه مســتقباًل يف 

حياتــه العمليــة.

وميكــن اســتخدام عــدد مــن الطــرق والفعاليــات لتقــومي أداء املتعلمــن ابســتخدام اســرتاتيجية التقــومي 
القائــم علــى األداء. وقــد أورد العبســي )2010( عــدداً مــن الفعاليــات، وهــي: 

مــن  أو جمموعــة  املتعلــم،  بــه  يقــوم  لــه ومنظــم،  عــرض خمطــط  (Presentation(: وهــو  التقــدمي   -1
املتعلمــن؛ إلظهــار مــدى امتالكــه أو امتالكهــم ملهــارات حمــددة، مثــل تقــدمي شــرح ملوضــوع معــن مــزوداً 

اإللكرتونيــة. والشــرائح  والصــور  ابلرســومات 

2- العــرض التوضيحــي (Demonstration(: وهــو عــرض شــفوي أو عملــي، يقــوم بــه املتعلــم، أو 
جمموعــة مــن املتعلمــن؛ لتوضيــح مفهــوم، أو فكــرة إلظهــار مــدى قدرتــه، أو قدرهتــم علــى إعــادة العــرض 

بطريقــة صحيحــة، مثــل توضيــح مفهــوم معــن مــن خــالل جتربــة عمليــة أو ربطــه ابلواقــع.

املعرفــة،  تُتخــذ إلظهــار  الــي  اإلجــراءات،  مــن  وهــو جمموعــة   :)Performance) العملــي  األداء   3
واملهــارات، واالجتاهــات مــن خــالل أداء املتعلــم ملهمــات حمــددة ينفذهــا عمليــاً، مثــل إنتــاج الشــرائح النباتيــة، 
واحليوانيــة داخــل املختــر، أو اجملســمات، أو اخلرائــط، أو النمــاذج، أو إنتــاج، أو اســتخدام جهــاز، أو تصميــم 

برانمــج حموســب، أو صيانــة حمــرك ســيارة، أو تصميــم أزايء.

4- احلديــث (Speech(: وهــو أن يتحــدث املتعلــم، أو جمموعــة مــن املتعلمــن عــن موضــوع معــن، 
خــالل فــرتة حمــددة وقصــرة، كســرد لقصــة، أو إعــادة لروايــة، أو أن يقــدم فكــرة؛ إلظهــار قدرتــه علــى التعبــر، 

والتلخيــص، وربــط األفــكار.

5- املعــرض (Exhibition(: وهــو عــرض املتعلمــن لنتاجهــم الفكــري والعملــي يف مــكان مــا، ووقــت 
متفــق عليــه ؛ إلظهــار مــدى قدرهتــم علــى توظيــف مهاراهتــم يف جمــال معــن ؛ لتحقيــق نتــاج حمــدد، مثــل عــرض 

املتعلــم لنمــاذج، وجمســمات، وصــور ولوحــات، وأعمــال فنيــة، أو منتجــات أزايء مــن نتاجــه العملــي.

6- احملــاكاة / لعــب األدوار (Simulation / Role – playing(: وفيهــا ينفــذ املتعلــم حــواراً، 
أو نقاشــاً بــكل مــا يرافقــه مــن حــركات، وإميــاءات، يتطلبهــا الــدور، يف موقــف يشــبه موقفــاً حياتيــاً حقيقيــاً ؛ 
إلظهــار مهاراتــه املعرفيــة األدائيــة، ومــدى قدرتــه علــى صنــع القــرارات، وحــل املشــكالت، وميكــن أن يكــون 
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املوقــف تقنيــاً حموســباً، ميكــن خــالل هــذا املوقــف أن يظهــر املتعلــم قدرتــه علــى اختــاذ القــرارات ؛ حيــث يقــدم 
الرانمــج احملوســب مئــات مــن املواقــف، والعناصــر املختلفــة.

7- املناظــرة / املناقشــة (Debate(: وهــي لقــاء بــن فريقــن مــن املتعلمــن، يتــم فيــه طــرح قضيــة، وإجــراء 
مناقشــة حوهلــا؛ حيــث يتبــى كل طــرف وجهــة نظــره، ويدافــع عنهــا، وهــذه املهــارة توضــح قــدرة املتعلــم علــى 

اإلقنــاع والتواصــل واالســتماع الفعــال.

:)Portfolio( )اثنياً: اسرتاتيجية التقومي ابستخدام ملف األعمال )اإلجناز

تعتــر اســرتاتيجية التقــومي ابســتخدام ملــف األعمــال مــن أكثــر اســرتاتيجيات التقــومي البديــل اســتخداماً 
يف امليــدان التعليمــي. وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل أن اســتخدام ملــف األعمــال كاســرتاتيجية لتقــومي املتعلمــن 
لــه عــدد مــن املــزااي، تتمثــل يف حتســن مهــارات التقــومي الــذايت للمتعلمــن، وتنميــة مهــارات التفكــر الناقــد 
واإلبداعــي لديهــم، وتعزيــز مهــارات االتصــال، وتنميــة مهــارة اختــاذ القــرار، وكذلــك مســاعدة املعلــم علــى 
مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن، والرتكيــز علــى تقــومي النتاجــات، وتعزيــز جوانــب القــوة لــدى املتعلمــن، 

ومعاجلــة جوانــب الضعــف، وتســهيل تبــادل اخلــرات بــن املتعلمــن )مصطفــى، 2016(. 

وميكــن تعريفهــا أبهنــا جتميــع منظــم ألعمــال املتعلــم وإجنازاتــه، عــر فــرتة زمنيــة حمــددة، يتــم مراجعتهــا 
وفــق حمــكات معينــة؛ للحكــم علــى مــدى حتقيــق أدائــه ملعايــر اجلــودة املنشــودة )محيــد، 2013(. والتجميــع 
يكــون يف ملــٍف، يتضمــن منــاذج مــن أفضــل أعمــال وإجنــازات املتعلــم، يتــم انتقاؤهــا بعنايــة؛ لتظهــر مــدى تقــدم 
املتعلــم يف النتاجــات املرغــوب حتقيقهــا عــر الوقــت، فمــن خاللــه تظهــر نقــاط القــوة والضعــف عنــد املتعلــم، 
واعتمــاداً عليــه ميكــن حتديــد اخلطــوات الالحقــة يف عمليــة التعلّــم )مصطفــى، 2016(. وميكــن للمتعلمــن 
تصنيــف ملــف األعمــال إىل نــوع متثيلــي، وهــو عبــارة عــن ملــف، حيتــوي جمموعــة مــن األمثلــة، تراكمــت عــر 
فــرتة زمنيــة، متثــل أحســن األعمــال املمثلــة للمتعلــم، أو نــوع عمليــايت، وهــو عبــارة عــن ملــف، حيتــوي علــى 
جمموعــة أمثلــة لعمليــات النمــو املعــريف لتعليــم املتعلــم، أو نــوع موحــد، وهــو عبــارة عــن ملفــن صغريــن، يضــم 

كل منهمــا حمتــوايت خمتــارة مــن النوعــن الســابقن )الصــراف، 2002(.

وهذه األعمال املنتقاة تعتمد أساساً على أداء املتعلم، وقد تكون أفضل أعماله، أو بعض األعمال، الي 
ال تزال يف طور اإلجناز، والي توضح التحسن يف مستوى أدائه عر الزمن ومن وقت آلخر، كأن خيتار الطالب 
أفضل أعماله، مثل تقرير، أو مشروع، أو شعر، أو قصة وضمنها يف امللف (Wiggins, 1998(. ويقوم 
املعلــم مبراجعــة األعمــال؛ هبــدف التطويــر والتحســن، ويســتخدم امللــف كدليــل واضــح علــى تقــدم تعلــم املتعلــم 

عــر الزمــن؛ ألنــه حيتــوي أفضــل أعمالــه، ويوضــح إجنازاتــه )اخلوالــدة، 2014(. 
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:)Observation( اثلثاً: اسرتاتيجية التقومي ابستخدام املالحظة

اســرتاتيجية التقــومي ابســتخدام املالحظــة ليســت أســلواًب جديــًدا يف التقــومي، فهــي قدميــة قــدم اإلنســان 
التقــومي احلديــث )اخلليلــي،  إليهــا كأحــد أفضــل أســاليب  العــودة  نفســه، إال أن اقرتاحهــا هنــا أييت مبثابــة 
1998(. فهــي تتميــز مبــزااي متعــددة متيزهــا عــن غرهــا مــن اســرتاتيجيات التقــومي األخــرى؛ فمــن خالهلــا ميكــن 
احلصــول علــى بعــض نتاجــات التعلّــم يف مواقــف حقيقــة غــر مصطنعــة، الــي ال ميكــن احلصــول عليهــا عــن 
الطرق الوسائل األخرى، ابإلضافة إىل ذلك فهي توفر معلومات كمية ونوعية شاملة عن النتاجات التعليمية، 
وهــي كذلــك تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن املرونــة )اهلنــدي، 2009(. فعلــى ســبيل املثــال ُتســتخدم املالحظــة يف 
التعــرف علــى اهتمامــات وميــول واجتاهــات املتعلمــن؛ بقصــد احلصــول علــى معلومــات، تفيــد يف احلكــم عليهــم، 

.)Svinicki, 2004) ويف تقــومي مهاراهتــم وقيمهــم وأخالقياهتــم، وطريقــة التفكــر الــي ينتهجوهنــا

وميكــن تعريــف اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى املالحظــة أبهنــا رصــد ألداء املتعلــم، يف موقــف تعليمــي، مــن 
قبل املعلم؛ بغرض مجع املعلومات؛ من أجل حتليلها، وإصدار حكم يف ضوئها )احملاسنة ومهيدات، 2009(. 
وهــي عمليــة يتوجــه فيهــا املعلــم حبواســه املختلفــة حنــو املتعلــم؛ بقصــد مراقبتــه يف موقــف نشــط ؛ مــن أجــل 
احلصــول علــى معلومــات، نســتطيع مــن خالهلــا احلكــم عليــه )محيــد، 2013(. وتتضمــن املالحظــة ســجاًل 
كتابيــاً، يفــرتض أن يكــون موضوعيــاً وواضحــاً، يشــتمل علــى الســلوك املالحــظ، والتغــر عــر الوقــت، وأداء 

املتعلــم ابالســتناد إىل معايــر متفــق عليهــا )الشــقرات، 2014(.

وتوفــر املالحظــة معلومــات منظمــة حــول كيفيــة التعلــم، والصعــوابت الــي واجهــت املتعلمــن، لذلــك 
جيــب أن يكــون للمالحظــة معايــر حمــددة ؛ حبيــث تصبــح مالحظــة موضوعيــة، تقــدم تغذيــة راجعــة نوعيــة، 
وتبتعــد عــن العشــوائية، كمــا جيــب علــى املعلــم أن حيــدد مســبقاً مــا ســيتم مالحظتــه، وأن يســجل الســلوك 
املســتهدف وقــت حدوثــه، مراعيــاً اســتخدام أداة الرصــد املناســبة، والوقــت املســتغرق يف عمليــة املالحظــة 
)الثوابيــة ومهيــدات، 2005(. وميكــن للمعلــم اســتخدام املالحظــة التلقائيــة، وهــي عبــارة عــن صــورة مبســطة 
مــن املشــاهدة، واالســتماع ؛ حبيــث يقــوم املالحــظ فيهــا مبالحظــة الســلوكيات كمــا حتــدث تلقائيــاً يف املواقــف 
احلقيقيــة، أو املالحظــة املنظمــة، وهــي املخطــط هلــا مســبقاً، واملضبوطــة ضبطــاً دقيقــاً، وحيــدد فيهــا ظــروف 

املالحظــة كالزمــان واملــكان واملعايــر اخلاصــة للمالحظــة )الشــقرات، 2014(.
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اللفظــي  التواصــل  أو   )Interview( املقابلــة  ابســتخدام  التقــومي  اســرتاتيجية  رابعــًا: 
:)Oral Communication(

تُعــد املقابلــة طريقــة جلمــع املعلومــات أو البيــاانت بشــكل مباشــر، عــن طريــق االتصــال اللفظــي، وهــي 
بــن شــخصن، مهــا املعلــم واملتعلــم، وعندئــذ يطلــق عليهــا مقابلــة  تتــم عــادة  مــن احملــاورة،  تتضمــن نوعــاً 
فرديــة، أو بــن عــدة أشــخاص، ويطلــق عليهــا مقابلــة مجاعيــة )زيتــون، 1999(. ويُعــرف اهلنــدي )2009( 
اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى املقابلــة أبهنــا لقــاء منظــم بــن مــن جُيــري املقابلــة والشــخص املقابَــل، تعتمــد 
علــى التفاعــل اللفظــي. وهــذا اللقــاء مينــح املعلــم فرصــة احلصــول علــى معلومــات، تتعلــق أبفــكار املتعلــم، 

واجتاهاتــه حنــو موضــوع معــن )محيــد، 2013(. 

مــن أهــم ميــزات املقابلــة أن املتعلــم قــد يــديل مبعلومــات، أو آراء، قــد يكــون مــن غــر املمكــن اإلدالء 
هبــا كتابــة، كمــا أهنــا توفــر فرصــاً جلمــع معلومــات إضافيــة، وتســاعد املعلــم علــى ســر األمــور، واإلفــادة مــن 
التلميحــات واإلميــاءات الصغــرة، الصــادرة عــن املســتجيب، مبــا يف ذلــك التلميحــات غــر اللفظيــة، الــي 
يصعــب الكشــف عنهــا عــن طريــق اســتخدام وســائل أخــرى، فمثــل هــذه التلميحــات قــد تكشــف عــن شــدة 
االنفعاالت ملا حيمله الشــخص من آراء وتوجهات، كما ميكن أن تكشــف عن درجة صدق االســتجاابت، 

الصــادرة عــن املســتجيب بصــورة مباشــرة )زيتــون، 1999(.

ولكــي تكــون املقابلــة انجحــة وحمققــة ألهدافهــا املرجــوة البــد مــن مراعــاة أســس املقابلــة الناجحــة. وقــد 
أورد عقــل )2001( عــدداً مــن األســس الــي جيــب اتباعهــا، منهــا؛ البــد مــن حتديــد أهــداف املقابلــة قبــل 
بدئهــا، فتحديــد األهــداف ضــروري جــداً للحصــول علــى نتائــج مفيــدة. كذلــك البــد مــن هتيئــة اجلــو للحديــث 
بطالقــة بعيــداً عــن التصنــع والتكلــف، فــال يشــعر املتعلــم أبنــه يف جــو اختبــار. ُيضــاف إىل ذلــك جيــب البعــد 
عــن اســتثارة املتعلــم أو اســتفزازه. ومــن الضــروري أن ُيشــجع املتعلــم للحديــث، ويُعطــى الفرصــة الكافيــة، 

ويكــون املعلــم مســتمعاً جيــداً.

:)Peer Assessment( خامساً: اسرتاتيجية تقومي األقران

تســتند اســرتاتيجية تقــومي األقــران إىل منظــور جديــٍد يف التقــومي، يســمح للمتعلمــن العمــل علــى تقــومي 
أعمــال بعضهــم البعــض )عــالم، 2007( ؛ ألن املتعلمــن يعايشــوا ويفهمــوا بعضهــم بعضــاَ، لذلــك مُســح 
هلــم ابملشــاركة يف عمليــة تقــومي أعماهلــم (juwah,2003(. فاســرتاتيجية تقــومي األقــران تتضمــن قيــام كل 
متعلــم بتقــومي أعمــال قرينــه أو أقرانــه ؛ إذ ميكــن ملتعلَمــْنِ مثــال أن يتبــادال التعيينــات أو املهــام أو األعمــال، الــي 
أدَّاهــا كل منهمــا، ويقــوِّم كل منهمــا نتــاج اآلخــر، وبذلــك يصبــح للمتعلمــن دور إجيــايب نشــط يف تعلمهــم، 
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وتقــومي أعماهلــم أبنفســهم )محيــد، 2013(. فهــي عمليــة ديناميكيــة نشــطة تفاعليــة، يشــرتك فيهــا املتعلمــون 
اآلخريــن،  املتعلمــن  تعلــم  عمليــة  نوعيــة  علــى  قيمــة  النقــدي، وصناعــة حكــم ذي  والبحــث  التقــومي،  يف 

وتزويدهــم بتغذيــة راجعــة، متكنهــم مــن حتســن أدائهــم )اخلوالــدة، 2014(.

إن اســتخدام اســرتاتيجية تقــومي األقــران لــه عــدد مــن املــزااي، الــي جتعــل اســتخدامه مهمــاً يف البيئــة 
التعليميــة. وقــد أشــار زيتــون )2007( إىل بعــض هــذه املــزااي، وهــي:

1- يصبح املتعلم جزءاً أكثر نظامية يف عملية التقومي.

2- تُنمــي اســرتاتيجية تقــومي األقــران مهــارات وعــادات النقــد البنــاء )التحليــل، والتصنيــف، واالســتنتاج، 
والتقــومي(.

3- تزيد ثقة املتعلمن أبنفسهم، وحتفزهم على حتمل مسؤولية تعلمهم.

4- ُتسهم يف تطوير مهارات شخصية واجتماعية. 

5- تساعد املتعلمن على التعرف األعمال واملنجزات اجليدة، الي يقومون بتقوميها.

6- فهم املادة الدراسية فهماً أفضل.

7- تتيــح الفرصــة لتقــدمي تغذيــة راجعــة مــن األقــران )غــر ســلطة املعلــم(، وإعــادة النظــر يف األعمــال والتعلــم 
واألداء، ومراجعتهــا، وحتســينها.

8- ُتســهم يف تنميــة بعــض الصفــات والقيــم الشــخصية، املتمثلــة يف احــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر، وتقديــر 
األفــكار، واســتخدام املوضوعيــة، وغرهــا.

مــن خــالل هــذه املــزااي ُيالحــظ أن اســتخدام اســرتاتيجية تقــومي األقــران ُتســاعد علــى فهــم املتعلمــن 
للمــادة الدراســية فهمــاً أعمــق مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تُنمــي بعــض املهــارات والصفــات اإلجيابيــة لــدى 

املتعلمــن، وهــذان اجلانبــان ال يتوفــران يف أســاليب التقــومي التقليديــة.

:)Self-Assessment( سادساً: اسرتاتيجية التقومي الذايت

تُعــد اســرتاتيجية التقــومي الــذايت مــن االســرتاتيجيات الــي تعطــي املتعلــم فرصــة لتطويــر املهــارات فــوق 
املعرفيــة، والتفكــر الناقــد، ومهــارة حــل املشــكالت، وتســاعد املتعلمــن يف تشــخيص نقــاط القــوة والضعــف، 
وحتديــد احلاجــات، وتقييــم االجتاهــات )الشــقرات، 2014(. والســرتاتيجية التقــومي الــذايت أمهيــة كبــرة يف 
عمليــي التعلــم والتعليــم، فهــي تعــزز قــدرة املتعلمــن علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــم، وتعــزز ثقتهــم أبنفســهم 
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)الشــقرات، 2014(. والتقــومي الــذايت ينطلــق مــن املبــدأ الرتبــوي الــذي يقــرتح أن يعهــد إىل املتعلــم الفــرد أبن 
يقيــم نفســه يف املعرفــة الــي تعلمهــا أو يتعلمهــا؛ ممــا يزيــد ثقتــه بنفســه، وحيفــز دافعيتــه لالنطــالق اخلــالق، ويزيــد 
وعيــه ابملشــكالت، الــي يواجههــا )غبايــن، 1999(. فالتقــومي الــذايت هــو نقــد املتعلــم نفســه بنفســه )عــالم، 
2004(. أو بطريقــة تفصيليــة هــو قــدرة املتعلــم علــى املالحظــة، والتحليــل، واحلكــم علــى أدائــه وفقــاً ملعايــر 
واضحــة، مث وضــع اخلطــط لتحســن األداء وتطويــره، ابلتعــاون املتبــادل بــن املتعلــم واملعلــم )اخلوالــدة، 2014(.

ويشــر عمــران )2002( إىل أن اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي الــذايت تُعــد وســيلة الكتشــاف املتعلــم 
ألخطائــه ونقــاط ضعفــه، وهــذا يعــوده علــى تفهــم دوافــع ســلوكه، ويســاعده علــى حتســن جوانــب ضعفــه، ممــا 
يــؤدي بــدوره إىل تعديــل ســلوكه، وإىل الســر يف االجتــاه الصحيــح، وهــذا يولــد لديــه الشــعور ابلطمأنينــة، والثقــة 
ابلنفــس. ابإلضافــة إىل ذلــك فــإن اســرتاتيجية التقــومي الــذايت جتعــل الفــرد أكثــر تســاحماً حنــو أخطــاء اآلخريــن؛ 
ألنــه خبرتــه يكــون قــد أدرك أن لــكل فــرد أخطــاء، وليــس مــن احلكمــة اســتخدام هــذه األخطــاء للتشــهر، 

أو التأنيــب، أو التهكــم. وقــد أورد زيتــون )2007( مــزااي أخــرى للتقــومي الــذايت، ميكــن إجيازهــا فيمــا أييت:

1- التقــومي الــذايت مكــون أســاٌس مــن مكــوانت التعلــم، املســتقل، النشــط للمتعلــم، ممــا يــؤدي إىل زايدة 
دافعيتــه، وتقديــره لذاتــه.

2- ينمــي لــدى املتعلــم مهــارات التفكــر الناقــد، ومهــارات تقــومي الــذات يف وقــت مبكــر، وتســتمر معــه يف 
احليــاة العلميــة والعمليــة.

3- ينمي عادة حتمل املسئولية مبكراً، ويتم هتذيبها وصقلها ابستمرار حىت تصبح عادة يف حياة املتعلم.

4- التقومي الذايت أداة ووسيلة للتأمل، والتعلم، واملراقبة، والضبط الذايت.

5- التدريــب علــى حتديــد مســتوى عملهــم، أي الطــالب، علــى حنــو صحيــح ودقيــق نســبًيا، ويعطيهــم فرصــة 
التوقــف، واملراجعــة، والتفكــر املعمــق فيمــا يقومــون بــه ومــا يتعلمونــه.

6- يتطلــب التقــومي الــذايت مراجعــة أهــداف التعلــم، والعــودة إليهــا يف أثنــاء عمليــة التعلــم ؛ ليحكــم املتعلــم 
علــى مــدى تقدمــه ومنــوه، وابلتــايل حتقيقــه لأهــداف والغــاايت املنشــودة.

7- خُيفض توترات وقلق االختبارات واالمتحاانت التقليدية.

لــدى  وعــادات خمتلفــة  مهــارات  تنميــة  ُيســهم يف  الــذايت  التقــومي  أن  ســبق  مــا  خــالل  مــن  ُيالحــظ 
التقليــدي. التقــومي  يف  تتوفــر  ال  والــي  املتعلمــن، 
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وألمهيــة التقــومي البديــل يف العمليــة التعليميــة؛ ُأجريــت العديــد مــن الدراســات املتعلقــة ابلتقــومي البديــل. 
ومبراجعــة تلــك الدراســات يتضــح للباحــث تنــوع أهــداف تلــك الدراســات، ومنهجياهتــا، وأدواهتــا، ونتائجهــا؛ 
التحصيــل  البديــل يف زايدة  التقــومي  أثــر اســتخدام  البحــث عــن  الدارســات إىل  تلــك  بعــض  فقــد هدفــت 
الدراســي لــدى املتعلمــن، واســتخدمت مجيعهــا املنهــج شــبه التجريــي. ومــن تلــك الدراســات دراســة اعديلــي 
 ،Faith, Patricia & Todd )2004) (Shober )1999، ودراســة  )2010(، ودراســة 
البالونــة  ودراســة   ،)2013( محيــد  ودراســة   ،)2010( القيســي  ودراســة   ،)2004( اخلرابشــة  ودراســة 
 Mcdonald & Boud 2010(، ودراســة مغــازي )2009(، ودراســة العــرايب )2004(، ودراســة(
 ،)2016( املزيــي  ودراســة   ،)2014( طمــان  ودراســة   ،Egeland )1995) ودراســة   ،  2003
الطويرقــي )2012(، ودراســة عــودة )2015(، ودراســة مهيــدات )2013(، ودراســة مصطفــى )2009(، 
ودراســة أمحــد )2008(، ومجيــع تلــك الدراســات أثبتــت فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف 

زايدة التحصيل الدراسي لدى املتعلمن.

ومــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات البحــث عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف تنميــة 
بعــض مهــارات التفكــر. واســتخدمت تلــك الدراســات مقياســاً لقيــاس أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي 
البديــل يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر. ومــن تلــك الدراســات دراســة البالونــة )2010(، ودراســة القيســي 
)2010(، ودراســة محيــد )2013(، ودراســة األشــقر )2015( ودراســة املزيــي )2016(، وكان مــن نتائــج 
تلــك الدراســات أن اســتخدام اســرتاتيجية التقــومي البديــل ُيســهم يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــر. ُيضــاف 
إىل ذلــك؛ كان مــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات البحــث عــن أثــر اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل 
يف زايدة الدافعيــة حنــو التعلــم، مثــل دراســة اعديلــي )2010(، ودراســة (Nakamura )2002، أو 
االجتــاه حنــو املــادة، مثــل دراســة مغــازي )2009(، ودراســة مصطفــى )2009(، أو خفــض القلــق، مثــل 
   Andrade, Wang, Du & Akawi دراســة العــرايب )2004(، أو الكفــاءة الذاتيــة، مثــل دراســة
2009، ودراســة أمحــد )2008(، ودراســة املــزروع )2009(، وقــد اســتخدمت تلــك الدراســات مقياســاً 
لقيــاس األهــداف احملــددة، وأثبتــت تلــك الدراســات فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل يف حتقيــق 

األهــداف احملــددة.

وقد هدفت دراســات أخرى إىل التعرف على درجة اســتخدام املعلمن الســرتاتيجيات التقومي البديل. 
وقد تفاوت أداء املعلمن يف استخدام التقومي، فعلى سبيل املثال وجدت بعض الدراسات أن أداء املعلمن 
ضعيــف، مثــل دراســة العليــان )2015(، ودراســة الشــرفاء )2007(، ودراســة الدويــك )2009(، ودراســة 
اخلالــدي )2014(، ودراســة (2010( Çalışkan & Kaşıkçı، ودراســة خطاطبــة )2009(، 
ودراســة الشــراري )2014(. يف حــن وجــدت دراســات أخــرى أن أداء املعلمــن كان متوســطاً، مثــل دراســة 
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وطوالبــة،  الرفاعــي،  اخلوالــدة )2014(،  ودراســة  القرشــي )2016(،  ودراســة  وبرهــم )2012(،  البشــر 
فلمبــان  ودراســة   ،)2007( عالونــة  ودراســة   ،)2011( عفانــة  ودراســة  متوســطة،   )2012( والقاعــود 
مثــل  مرتفــع،  املعلمــن  أداء  أن  الدراســات  بعــض  وجــدت  وقــد   .)2013( املرحــي  ودراســة   ،)2010(
دراســة القحطــاين )2014(، ودراســة عبــد هللا )2009(، ودراســة أبــو احلــاج )2010(، ودراســة الشــرعة 
)2011(، ودراســة مصطفــى )2016(، ودراســة محــزة وصومــان )2012(، ودراســة الرشــيدي )2008(. 
وقد اتبعت مجيع تلك الدراســات املنهج الوصفي ابســتثناء دراســة البشــر وبرهم )2012(، ودراســة عبد هللا 
)2009( فإهنــا اتبعــت املنهــج املختلــط. وقــد اســتخدمت تلــك الدراســات االســتبانة أداة هلــا ابســتثناء دراســة 
املرحــي )2013(، ودراســة الدويــك )2009(، ودراســة عالونــة )2007(، ودراســة الرشــيدي )2008( 

فإهنــا اســتخدمت بطاقــة مالحظــة.

وكان مــن أهــداف بعــض تلــك الدراســات التعــرف علــى درجــة معرفــة املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي 
البديــل، مثــل دراســة اجلهــي )2015(، ودراســة خطاطبــة )2009(، ودراســة الشــراري )2014(، ودراســة 
الشــهري )2012(. وقــد وجــدت تلــك الدراســات أن معرفــة املعلمــن الســرتاتيجيات التقــومي البديــل كانــت 
متوســطة. وقــد اتبعــت تلــك الدراســات املنهــج الوصفــي. أمــا األدوات املســتخدمة لتحقيــق أهــداف الدراســة 
فهــي االســتبانة يف دراســة اجلهــي )2015(، ودراســة الشــهري )2012(، واالختبــار يف دراســة خطاطبــة 

)2009(، ودراســة الشــراري )2014(.

وقد استفاد الباحُث من تلك الدراسات يف اختيار منهجية البحث وأدواته.

مشكلة الدراسة:
الحــظ الباحــث لســنوات عــدة أثنــاء إشــرافه علــى طــالب اللغــة العربيــة املتدربــن يف املــدارس قصــوراً 
واضحــاً يف اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، بــل إن األســلوب املســتخدم يف التقــومي يقتصــر 
علــى التقــومي التقليــدي فقــط، املتمثــل يف االختبــارات التحصيليــة. وأاثرت هــذه املشــاهدة اهتمــام الباحــث 
ملعرفــة أســباب عــدم اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل أثنــاء الرتبيــة العمليــة. فقــد يكــون ســبب ذلــك 
قصوراً يف برامج إعداد املعلم يف كلية الرتبية يف جامعة أم القرى، يف تعريف الطالب املعلمن ابسرتاتيجيات 
التقــومي البديــل ؛ حيــث إن املعرفــة النظريــة تُعــد احلجــر األســاس للتطبيــق العملــي علــى الوجــه األمثــل. ُيضــاف 
للتأكــد مــن درجــة إســهام برامــج  الباحــث- ســعت  إىل ذلــك عــدم وجــود أي دراســة -يف حــدود علــم 
إعــداد املعلــن يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي البديــل، ابلرغــم مــن أتكيــد عــدد مــن 
الدراســات علــى ضــرورة تدريــب املعلمــن علــى اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل، مثــل دراســة إعديلــي 
القرشــي )2016(، ودراســة  األشــقر )2015(، ودراســة  )2010(، ودراســة محيــد )2013(، ودراســة 
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اجلهــي )2015(، ودراســة اخلوالــدة )2014(؛ لذلــك أتــت هــذه الدراســة للتأكــد مــن مــدى إســهام برانمــج 
إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 

البديــل. وتســعى الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت:

مــا درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن 
ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

1- ماهي اسرتاتيجيات التقومي اللغوي البديل املناسبة لطبيعة تعليم اللغة العربية؟

2- مــا درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن 
ابســرتاتيجية التقــومي اللغــوي البديــل؟

3- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطات استجابة عينة الدراسة تُعزى ملتغر اجلنس؟

4- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملســتوى التحصيــل 
الدراســي يف اجلامعــة )املعــدل الرتاكمــي(؟

أمهية البحث:
تنبــع أمهيــة البحــث مــن أمهيــة موضــوع البحــث وهــو التقــومي البديــل؛ إذ يُعــد مــن أفضــل األســاليب 
التقومييــة املســتخدمة يف تقــومي تعلّــم املتعلمــن، ملــا ينطــوي عليــه مــن مــزااي، ال تتوفــر يف أســاليب التقــومي 
التقليــدي، ابإلضافــة إىل ذلــك؛ يُعــد هــذا البحــث األول مــن نوعــه –يف حــدود علــم الباحــث- الــذي ُعــي 
بتقــومي دور برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 

البديــل. 

كذلك ميكن أن تُفيد نتائج الدراسة كاًل مما أييت:

1- القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى، وذلــك بتعريفهــم بدرجــة إســهام 
الرانمــج يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل.

2- القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف املؤسســات التعليميــة األخــرى، وذلــك ابالســتفادة مــن 
اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، الــي توصلــت إليهــا الدراســة لتقــومي براجمهــا يف ضوئهــا.
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3- القائمــن علــى اإلشــراف علــى معلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة إبدارات التعليــم املختلفــة، مــن حيــث 
اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل وتوظيفهــا.

4- الباحثــن والباحثــات ؛ للفــت انتباههــم إلجــراء دراســات، وأحبــاث مماثلــة هلــذه الدراســات يف املؤسســات 
التعليميــة األخــرى، املعنيــة إبعــداد املعلمــن.

أهداف البحث:
سعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

1- حتديد اسرتاتيجيات التقومي البديل، املناسبة لطبيعة تعليم اللغة العربية.

2- التعــرف علــى درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى، يف تعريــف الطــالب 
املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة.

حدود البحث:
اقتصــر هــذا البحــث علــى طــالب وطالبــات اللغــة العربيــة املعلمــن، يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام 
الدراســي 1437-1438هـــ، يف كليــة الرتبيــة يف جامعــة أم القــرى، والذيــن يقومــون ابلتدريــب العملــي يف 
املــدراس. كذلــك اقتصــر البحــث علــى ســت اســرتاتيجيات مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، وهــي: 
التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، 

والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي األقــران، والتقــومي الــذايت.

إجراءات البحث:

منهجية البحث:

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي، وهــو املنهــج املناســب لطبيعــة البحــث، والــذي يهــدف إىل وصــف 
الظاهــرة املدروســة وصفــاً دقيقــاً، مــن خــالل مجــع املعلومــات، وحتليلهــا، وتفســرها، وبعــد ذلــك يتــم التوصــل 
إىل النتائــج، وإصــدار األحــكام يف ضــوء تلــك النتائــج. وقــد عــرف عبيــدات، وكايــد، وعــدس )2016( املنهــج 

الوصفــي أبنــه املنهــج الــذي يعتمــد علــى دراســة الواقــع، ويهتــم بوصفــه وصفــاً دقيقــاً.
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جمتمع البحث وعينته:

تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع طــالب وطالبــات اللغــة العربيــة املعلمــن، يف كليــة الرتبيــة، يف جامعــة 
أم القــرى، للعــام الدراســي 1437-1438هـــ، يف الفصــل الدراســي الثــاين، والبالــغ عددهــم )54( طالبــاً، 
و)184( طالبــة، أي مــا جمموعــه )238( طالبــاً وطالبــة. وقــد طبــق الباحــث األداة علــى عينــة اســتطالعية، 

مكونــة مــن )5( طــالٍب، و)20( طالبــة.

وقــد أرســل الباحــث األداة إىل مجيــع أفــراد اجملتمــع بعــد اســتبعاد العينــة االســتطالعية وعددهــم )213( 
طالبــاً وطالبــة، وقــد اســتجاب منهــم )196( طالبــاً وطالبــة، أي مــا نســبته )92٪( تقريبــاً، وهــي نســبة 

اســتجابة عاليــة. أمــا وصــف املشــاركن يف البحــث وفقــاً ملتغــر اجلنــس؛ فجــدول رقــم )1( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )1(: وصف عينة الدراسة وفقاً ملتغر اجلنس

النسبة املئويةالتكراراجلنس
18.4٪36ذكر
81.6٪160أنثى

100٪196اجملموع

ُيالحــظ مــن خــالل جــدول رقــم )1( أن عــدد اإلانث أكثــر مــن عــدد الذكــور. فقــد بلغــت نســبة 
.)٪18.4( الذكــور كانــت  نســبة  أن  حــن  الدراســة، يف  عينــة  مــن   )٪81.6( اإلانث 

وأما وصف املشاركن يف البحث وفقاً ملستوى التحصيل الدراسي؛ فجدول رقم )2( يوضح ذلك:

جدول رقم )2(: وصف عينة الدراسة وفقاً ملستوى التحصيل الدراسي

النسبة املئويةالتكرارمستوى التحصيل الدراسي
16.8٪33ممتاز

50.5٪99جيد جدًا
32.7٪64جيد

100٪196اجملموع
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املشــاركن )50.5٪( كان حتصيلهــم  عــدد  قرابــة نصــف  أن  رقــم )2(  مــن خــالل جــدول  ُيالحــظ 
الدراســي جيــد جــداً. يف حــن كان أقلهــم عــدداً مــن كان تقديرهــم ممتــاز ؛ حيــث بلغــت نســبتهم )٪16.8( 

مــن عينــة الدراســة. أمــا مــن كان تقديرهــم جيــد فقــد بلغــت نســبتهم )32.7٪( مــن عينــة الدراســة.

أداة البحث االستبانة )بناؤها وضبطها(:
اســتخدم الباحــُث االســتبانة أداة جلمــع املعلومــات، وقــد اتبــع اخلطــوات اآلتيــة يف بنائهــا، والتأكــد مــن 

صدقهــا، وثباهتــا:

بناء األداة: 

مت بنــاء األداة مــن خــالل مراجعــة الدراســات األدبيــة املتصلــة ابســرتاتيجيات التقــومي البديــل، وقــد أعــد 
الباحــث قائمــة أوليــة حتتــوي علــى ســت اســرتاتيجيات رئيســة مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، 
املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، وينــدرج حتــت كل اســرتاتيجية عــدد مــن املؤشــرات املتصلــة هبــا، بلــغ جمموعهــا 

34 مؤشــراً.

صدق األداة:

بعد حتديد اســرتاتيجيات التقومي البديل املناســبة لطبيعة اللغة العربية واملؤشــرات املتعلقة هبا مت مقارنتها 
مبــا ورد يف الدراســات األدبيــة الســابقة؛ للتأكــد مــن صــدق احملتــوى. وبعــد التأكــد مــن صــدق احملتــوى قــام 
الباحــث بعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن؛ للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري لــأداة، وقــد بلــغ جممــوع 
احملكمــن )12( حمكمــاً مــن املختصــن يف تعليــم اللغــة العربيــة، والقيــاس والتقــومي. وقــد أبــدى احملكمــون جتــاوابً 
مشــكوراً مــع الباحــث، وقدمــوا ملحوظــات قيمــة أفــادت الدراســة. وقــد قــام الباحــُث بتحليــل آراء احملكمــن، 

آخــذاً مبــا اتفــق عليــه مــا نســبته 80٪ فأكثــر مــن آراء احملكمــن.

وبعــد األخــذ آبراء وملحوظــات احملكمــن؛ مت التوصــل إىل أداة الدراســة يف صورهتــا النهائيــة؛ حيــث بلــغ 
عدد اســرتاتيجيات التقومي اللغوي البديل ســت اســرتاتيجيات رئيســة، و29 مؤشــراً متصاًل هبا.

ثبات األداة:

مت التأكــد مــن ثبــات األداة مــن خــالل تطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية، مكونــة مــن 25 طالبــاً وطالبــة. 
وحلســاب ثبــات األداة مت اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ (Cronbach’s alpha(، وقــد بلغــت قيمــة 

الثبــات لــأداة )0.93(، وهــي قيمــة عاليــة ومطمئنــة الســتخدام األداة.
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وصف األداة يف صورهتا النهائية:

تتكــون األداة يف صورهتــا النهائيــة مــن جزأيــن، اجلــزء األول حيتــوي علــى وصــٍف ألهــداف الدراســة، 
وشــرح لطريقــة التعامــل معهــا، ابإلضافــة إىل ســؤالن عــن اجلنــس واملســتوى الدراســي. أمــا اجلــزء الثــاين فيحتــوي 
علــى ســت اســرتاتيجيات رئيســة مــن اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل، و29 مؤشــراً فرعيــاً، وأمــام كل 
مؤشــر مقيــاس ثالثــي )عــاٍل، متوســط، ضعيــف(، يُعــّر عــن درجــة إســهام برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى 

يف تعريــف املســتجيبن مبحتــوى املؤشــر. علمــاً أبن املقصــود بـــ: 

أ - درجة إسهام عالية: تعي التأكد متاماً أن برانمج اإلعداد يف جامعة أم القرى أسهم يف التعريف مبحتوى 
املؤشــر بدرجة عالية.

ب - درجــة اتفــاق متوســطة: تعــي التأكــد متامــاً أن برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى أســهم يف التعريــف 
مبحتــوى املؤشــر بدرجــة متوســطة.

ت - درجــة اتفــاق ضعيفــة: تعــي التأكــد متامــاً أن برانمــج اإلعــداد يف جامعــة أم القــرى مل ُيســهم يف التعريــف 
مبحتــوى املؤشــر، أو أســهم بدرجــة ضعيفــة.

 وقد مت التأكيد على املشــاركن يف البحث أن مشــاركتهم يف البحث اختياريه، وســيتعامل معها بســرية 
اتمــة، وسُتســتخدم يف حــدود البحــث العلمــي فقــط، ولــن تؤثــر علــى مســتوى حتصيلهــم يف املــواد الدراســية.

تطبيق األداة:

بعــد التأكــد مــن صــدق األداة وثباهتــا مت تطبيــق األداة علــى عينــة الدراســة، وقــد قــام الباحــث بتحويــل 
االســتبانة إلكرتونيــاً ؛ لســهولة الوصــول إليهــا مــن قبــل أفــراد العينــة، وتوفــر مســاحة كافيــة إلبــداء رأيهــم، بعيــداً 
عــن أي مؤثــر. ومت إرســال رابــط االســتبانة إىل مجيــع أفــراد العينــة بعــد احلصــول علــى وســائل االتصــال هبــم مــن 

اجلهــات ذات العالقــة يف اجلامعــة.

األساليب اإلحصائية:
مت حساب األساليب اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراسة:

ألفــاء كرونبــاخ،  ومعامــل  املعيــاري،  واالحنــراف  احلســايب،  املتوســط  املئويــة،  والنســب  التكــرارات، 
األحــادي. التبايــن  حتليــل  واختبــار  واختبــار ت، 
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وللحكــم علــى درجــة اإلســهام مت االعتمــاد علــى النمــوذج اإلحصائــي، ذي التــدرج النســي؛ وذلــك 
عــن طريــق تصنيــف املتوســطات احلســابية اخلاصــة ابألداة إىل ثالثــة مســتوايت: )عــاٍل، متوســط، ضعيــف(؛ 
وذلــك بقســمة مــدى األعــداد )1-3(، يف ثــالث فئــات؛ للحصــول علــى مــدى كل مســتوى، وعليــه ســتكون 

املســتوايت كاآليت:

املتوســط احلســايب املــرتاوح بــن 2.34- 3.00 يشــر إىل درجــة إســهام عاليــة، بينمــا املتوســط احلســايب 
املــرتاوح بــن 1.67- 2.33 ُيشــر إىل درجــة إســهام متوســطة. يف حــن أن املتوســط احلســايب املــرتاوح بــن 

1.00- 1.66 ُيشــر إىل مســتوى إســهام ضعيــف.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
نتيجــة إجابــة الســؤال األول، وهــو: مــا هــي اســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديلــة املناســبة لطبيعــة 

تعليــم اللغــة العربيــة؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت االطــالع علــى األدبيــات املتصلــة بتعليــم اللغــة العربيــة وتقوميهــا، وكذلــك 
آراء اخلــراء يف تعليــم اللغــة العربيــة والتقــومي الرتبــوي. ومت التوصــل إىل قائمــة حتتــوي علــى ســت اســرتاتيجيات 
مــن اســرتاتيجيات التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، وهــي: التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت، وينــدرج حتــت كل اســرتاتيجية عــدد مــن املؤشــرات الدالــة عليهــا.

نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، وهــو: مــا هــي درجــة إســهام برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة 
يف جامعــة أم القــرى يف تعريــف الطــالب املعلمــن ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي البديــل؟ 

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة 
النتيجــة: الدراســة، وجــدول رقــم )3( يوضــح 
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جدول رقم )3(: املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابة عينة الدراسة

اسرتاتيجيات التقومي اللغوي البديلة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجة اإلسهاماملعياري

عالية2.580.38التقومي القائم على األداء

عالية2.590.39التقومي ابستخدام ملف األعمال

عالية2.600.39التقومي ابستخدام املالحظة

عالية2.610.41التقومي ابستخدام املقابلة

عالية2.640.41تقومي األقران

عالية2.650.43التقومي الذايت

عالية2.610.32االسرتاتيجيات جمتمعة

يتضــح مــن خــالل اجلــدول أن متوســطات اســتجاابت عينــة الدراســة تراوحــت بــن 2.65-2.58، 
وهــذا املــدى يقــع ضمــن املــدى العــايل. لذلــك ميكــن القــول مــن خــالل اجلــدول إن عينــة الدراســة أكــدت أن 
برانمــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى ُيســهم يف تعريفهــم ابســرتاتيجيات التقــومي اللغــوي 
البديــل بدرجــة عاليــة؛ حيــث بلــغ جممــوع املتوســط احلســايب للمقيــاس ككل 2.61، وهــو متوســط يقــع ضمــن 
املــدى املرتفــع. وحــن عــرض هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة ميكــن القــول إن معرفــة املعلمــن 
ابســرتاتيجيات التقومي البديل، الي أثبتتها دراســات ســابقة، مثل دراســة اجلهي )2015(، ودراســة خطاطبة 
)2009(، ودراســة الشــراري )2014(، ودراســة الشــهري )2012( قد تكون بســبب برامج إعداد املعلمن 

قبــل اخلدمــة الــي التحقــوا هبــا.

نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث، وهــو: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملتغــر اجلنــس؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط احلســايب، واالحنــراف املعيــاري، واختبــار ت، ودرجــة 
احلريــة، ومســتوى الداللــة )قيمــة P( الســتجاابت عينــة، وجــدول رقــم )4( يوضــح ذلــك:
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جــدول رقــم )4(: نتائــج اختبــار ت حلســاب االختــالف بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة وفقــاً 
ملتغــر اجلنس

اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة
اجلنس

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة ت
قيمة 

P
الداللة 
اإلحصائية

التقومي القائم 
على األداء

362.550.33ذكر
غر دالة1940.38-0.70 1602.58039أنثى

 التقومي 
ابستخدام 

ملف األعمال

362.520.38ذكر
غر دالة1940.96-0.34

1602.590.39أنثى
التقومي 

ابستخدام 
املالحظة

362.560.4ذكر
غر دالة1940.80-0.42

1602.610.38أنثى

التقومي 
ابستخدام 

املقابلة

362.680.36ذكر
غر دالة1941.10.27 1602.60.42أنثى

تقومي األقران
362.620.38ذكر

غر دالة1940.32-0.74 1602.650.42أنثى

التقومي الذايت
362.780.58ذكر

غر دالة1941.560.14 1602.620.44أنثى

اجملموع
362.610.26ذكر

غر دالة1940.020.98 1602.610.33أنثى

يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )4( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة 
 P الدراســة تبعــاً ملتغــر اجلنــس يف مجيــع االســرتاتيجيات، ويف املقيــاس بشــكل عــام ؛ حيــث كانــت مجيــع قيــم
أكــر مــن 0.05. وابلتــايل نســتطيع القــول أبن اســتجابة عينــة الدراســة متقاربــة، وال توجــد فــروق بينهــا تبعــاً 
ملتغــر اجلنــس؛ وقــد يعــود ســبب ذلــك إىل أن برانمــج تعليــم اللغــة العربيــة يف شــطر الطــالب والطالبــات واحــد، 

وينفــذ بطريقــة متقاربــة.



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

350

نتيجــة اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع، وهــو: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى للمســتوى الدراســي يف اجلامعــة )املعــدل الرتاكمــي(؟

املعيــاري، ودرجــة احلريــة،  املتوســط احلســايب، واالحنــراف  الســؤال مت حســاب  ولإلجابــة عــن هــذا 
وقيمــة F، ومســتوى الداللــة )قيمــة P( الســتجاابت عينــة، وجــدول رقــم )5( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )5(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي حلساب االختالف بن متوسطات استجابة عينة 
الدراسة وفقاً ملتغر مستوى التحصيل الدراسي

اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة

املعدل 
الرتاكمي

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
ف

قيمة 
P

الداللة 
اإلحصائية

التقومي القائم 
األداء

3345.203.0ممتاز

غر دالة217.181.0 9965.204.0جيد جدًا

4696.273.0جيد

التقومي 
ابستخدام 

ملف األعمال

3307.203.0ممتاز

غر دالة201.221.0 9945.234.0جيد جدًا

4695.253.0جيد

التقومي 
ابستخدام 
املالحظة

3327.213.0ممتاز

غر دالة219.151.0 9975.204.0جيد جدًا

4695.293.0جيد

التقومي 
ابستخدام 
املقابالت

3385.294.0ممتاز

غر دالة226.102.0 9985.293.0جيد جدًا

4696.283.0جيد

تقومي األقران

3336.294.0ممتاز

غر دالة294.093.0 9916.224.0جيد جدًا

4607.263.0جيد
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اسرتاتيجيات 
التقومي اللغوي 

البديلة

املعدل 
الرتاكمي

عدد 
أفراد 
العينة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة 
ف

قيمة 
P

الداللة 
اإلحصائية

التقومي الذايت

3336.284.0ممتاز

غر دالة267.171.0 9916.224.0جيد جدًا

4637.293.0جيد

اجملموع

3366.203.0ممتاز

غر دالة281.103.0 9975.243.0جيد جدًا

4636.292.0جيد

يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )5( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة 
الدراســة تبعــاً ملتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي )املعــدل الرتاكمــي( يف مجيــع االســرتاتيجيات، ويف املقيــاس 
بشــكل عــام؛ حيــث كانــت مجيــع قيــم P أكــر مــن 0.05. وابلتــايل نســتطيع القــول أبن اســتجابة عينــة 

الدراســة متقاربــة، وال توجــد فــروق بينهــا تبعــاً ملتغــر مســتوى التحصيــل الدراســي )املعــدل الرتاكمــي(. 

ملخص نتائج الدراسات وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أ. ملخص النتائج: 

توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

1. أن اســرتاتيجيات التقــومي البديــل املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة هــي: التقــومي القائــم علــى األداء، والتقــومي 
ابســتخدام ملــف األعمــال )اإلجنــاز(، والتقــومي ابســتخدام املالحظــة، والتقــومي ابســتخدام املقابلــة، وتقــومي 

األقــران، والتقــومي الــذايت.

املعلمــن  الطــالب  تعريــف  يف  يســهم  القــرى  أم  جامعــة  يف  العربيــة  اللغــة  معلمــي  إعــداد  برانمــج  أن   .2
عاليــة. بدرجــة  البديــل  اللغــوي  التقــومي  ابســرتاتيجيات 

3. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بن متوسطات استجابة عينة الدراسة تُعزى ملتغر اجلنس.

4. ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابة عينــة الدراســة تُعــزى ملتغــر التحصيــل 
الدراســي.
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ب. التوصيات: 

بناء على النتائج الي مت التوصل إليها فإن الباحث يُوصي ابآليت:

1. تزويــد القائمــن علــى برامــج إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف جامعــة أم القــرى واجلامعــات األخــرى أبســاليب 
التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة اللغــة العربيــة، الــي توصلــت هلــا الدراســة.

2. تزويــد القائمــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة مــن معلمــن ومشــرفن أبســاليب التقــومي البديــل، املناســبة لطبيعــة 
اللغــة العربيــة، الــي توصلــت هلــا الدراســة.

ج. املقرتحات:

بناء على نتائج الدراسة وتوصياهتا فإن الباحث يقرتح القيام ابلدراسات اآلتية:

1. أسباب عدم استخدام طالب اللغة العربية املعلمن السرتاتيجيات التقومي البديل.

2. إجراء دراسة مشاهبة هلذه الدراسة لرامج إعداد معلمي اللغة العربية يف جامعات خمتلفة.

3. إجراء دراسة مشاهبة هلذه الدراسة يف ختصصات أخرى.

4. إجــراء دراســة مقارنــة بــن اســتخدام الطــالب معلمــي اللغــة العربيــة واملعلمــن أثنــاء اخلدمــة الســرتاتيجيات 
التقــومي اللغــوي البديــل.
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املراجع

أوال: املراجع العربية:

- أبــو احلــاج، أحــالم حســن )2010(. مــدى معرفــة معلمــي اللغــة اإلجنليزيــة للمرحلــة األساســية العليــا يف 
العاصمــة عمــان ألســاليب التقــومي البديلــة واســتخدامهم هلــا، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة األردنيــة، 

عمــان، األردن.

- أبــو زينــة، فريــد )1998( أساســيات القيــاس والتقــومي يف الرتبيــة، الكويــت: مكتبــة دار الفــالح للنشــر 
والتوزيــع.

- أبو عواد، فرايل حممد وأبو سنينة، عوده عبد اجلواد )2011(. معتقدات معلمي الدراسات االجتماعية 
حــول التقــومي البديــل يف املرحلــة األساســية العليــا يف مــدارس وكالــة غــوث يف األردن، جملــة جامعــة القــدس 

املفتوحــة لأحبــاث والدراســات، 24 )1(.

املفاهيــم  تنميــة  البديــل علــى  الصفــي  التقــومي  أســاليب  اســتخدام  أثــر  - أمحــد، محــدي أمحــد )2008(. 
االقتصاديــة وحتســن فعاليــة الــذات لــدي طــالب املــدارس الثانويــة التجاريــة، اجلمعيــة املصريــة للمناهــج وطــرق 

التدريــس، 41 ديســمر.

- األشــقر، مهنــد حســن )2015(. أثــر توظيــف التقــومي البديــل يف تنميــة التفكــر الرايضــي لــدى طــالب 
الصــف الرابــع األساســي بغــزة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة اإلســالمية بغــزة، فلســطن.

- اعديلــي، نــداء حســن )2010(. أثــر اســتخدام أســاليب التقــومي البديــل )ملــف إجنــاز الطالــب( يف دافعيــة 
وحتصيــل طلبــة الصــف الثالــث يف مرحلــة التعليــم األساســي، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، اجلامعــة اهلامشيــة، 

األردن.

- البشــر، أكــرم عــادل وبرهــم، أريــج عصــام )2012( اســتخدام اســرتاتيجيات التقــومي البديــل وأدواتــه يف 
العلــوم الرتبويــة والنفســية يف البحريــن، 13 )1(،  تقــومي تعلــم الرايضيــات واللغــة العربيــة يف األردن، جملــة 

.270-241

- البالونــة، فهمــي )2010(. أثــر اســرتاتيجية التقــومي القائــم علــى األداء يف تنميــة التفكــر الرايضــي والقــدرة 
اإلنســانية(،  )العلــوم  النجــاح لأحبــاث  الثانويــة، جملــة جامعــة  املرحلــة  لــدي طلبــة  املشــكالت  علــى حــل 
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لــدى معلمــي  درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم 
العلــوم الطبيعيــة بالمرحلتيــن المتوســطة والثانويــة فــي 

ــف ــة الطائ مدين
د. خالد بن حمود بن محمد العصيمي

امللخص
اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة هــو حماولــة الكشــف عــن لغــة العلــم مــن حيــث االســتخدام واملعوقــات 
مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف، مــن خــالل عينــة عشــوائية 
تكونــت مــن )460( معلًمــا، وطبقــت أدايَتْ الدراســة )بطاقــة املالحظــة، واالســتبانة( علــى هــذه العينــة، 
وأســفرت النتائــج عــن: درجــة اســتخدام لغــة العلــم ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة كانــت بدرجــة ضعيفــة، ودرجــة 
معوقات اســتخدام لغة العلم ألفراد عينة الدراســة الكلية كان بدرجة كبرة، و عدم وجود فرق داّل إحصائيًّا 
حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم ميكــن أن تنســب إىل املرحلــة التعليميــة، وعــدم وجــود فــرق داّل إحصائيًّــا 
حــول درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم تتعلــق ابملرحلــة التعليميــة، وأخــرًا كشــفت الدراســة عــن عــدد مــن 

التوصيــات يف ضــوء ذلــك. 
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The degree of Use and Language of Science Obstacles 
among Natural Sciences Teachers in the Intermediate 

and Secondary Stages in Taif city
Dr. Khalid. H. M Alosaimi 

Associate Prof. of Curriculum and Science Education 
Faculty of Education – Taif University

ABSTRACT

The study aimed at identifying the degree of use and language 
of science obstacles among natural sciences teachers in the inter-
mediate and secondary stages in Taif city. To achieve the results 
of the study, a random sample )460) teachers was chosen. Then 
the two instruments of the study )an observation card and a 
questionnaire) were applied to the sample of the study. The results 
of the study showed the following: the overall rate of using the 
language of science by the respondents of the overall sample was 
low and the overall rate for the obstacles of using the language 
of science was great. Also, there were no statistically significant 
differences concerning the degree of language use attributed to 
the educational stage. Furthermore, there were no statistically 
significant differences concerning the degree of language use 
obstacles attributed to the educational stage. Finally, a number 
of recommendations were reached in the light of these results.
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املقدمة:
اللغــة هــي أداة التواصــل بــن األفــراد، مــن خالهلــا يتبادلــون األفــكار ويســعون إىل فهــم بعضهــم البعــض، 
وهــي مــن األســس البالغــة األمهيــة للحضــارة اإلنســانية، وجســر التواصــل بــن األجيــال، ومــن خالهلــا يتــم 
التواصــل بــن املشــتغلن جبميــع فــروع العلــم املختلفــة، وهــي أداة للتفكــر فــال ميكــن لإلنســان معاجلــة مــا يواجهــه 

مــن مشــكالت إال عــن طريــق اللغــة. 

وال ميكــن ختيُّــل احليــاة مــن غــر وجــود لغــة لتخاطــب البشــرية, فهــي هبــه مــن هللا -ســبحانه وتعــاىل- 
للبشــر، ويُعــزى غليهــا تقــدم ورقــّي اإلنســانية، ولغتنــا العربيــة هلــا ميــزة خاّصــة أهنــا لغــة القــرآن، إضافــة إىل أهنــا 
وســيلة االتصــال والتفاهــم، ونقــل الــرتاث مــن جيــل إىل جيــل آخــر. )الناقــة، 2000، 7( و)نــورا زهــران، 

 .)1482  ،2011

وبــرزت أمهيــة اللغــة يف عمليــي التعليــم والتعلــم بعــد ظهــور كتــاابت فيجوتســكي Vygotsky والــي 
تؤكــد علــى دور اللغــة كأداة ســيكولوجية للتحــدث والتفكــر. (Ogden,2000,213(، )ليلــى حســام 
 Durant et al, 1998, 311)، )Roth( وقــد أكــد .)الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121
and Duit, 2003, 869( على أمهية اللغة يف بناء املعى يف التدريس، إضافة إىل أهنا وسيلة الطالب 

يف التعبــر عــن أفــكاره ومبادئــه، وآمالــه وطموحاتــه، وهــي أداة حلفــظ الــرتاث الثقــايّف لأمــم.

ولغــة العلــم هــي املفتــاح الرئيــس لفهــم طبيعــة العلــم وتكويــن االجتاهــات املوجبــة حنــو القضــااي واملشــكالت 
الــي يواجههــا اجملتمــع، ووســيلة مهمــه لفهــم التغــرات العلميــة املتســارعة الــي يتعــرض هلــا األفــراد يف هــذا 
العصــر، وتعينهــم علــى اختــاذ القــرارات الســليمة فيمــا يواجهونــه مــن مشــكالت يف حياهتــم اليوميــة، ووســيلة 

االتصــال الرئيســة يف اجملتمــع العلمــّي.

وتــرز أمهيــة لغــة العلــم يف أهنــا اجلســر األساســّي للثَّقافــة العلميّــة الــي تُعــى إبعــداد املواطــن املثقــف 
علميًّــا الــذي هــو هــدف رئيــس للرتبيــة العلميــة. وقــد أبــرزت اللجنــة الفيدراليــة للعلــوم يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة هــذه األمهيــة للثقافــة العلميــة بتحديــد اهلــدف مــن تدريــس العلــوم املتمثــل يف إعــداد املواطــن املثقــف 
 )AAAS) علميًّــا. )تروبــرج، 2004، 4(. وأتكيــًدا علــى ذلــك وضــع االحتــاد األمريكــّي للتقــدم العلمــّي
 Science for All) مشــروًعا يهــدف إىل حتقيــق الثّقافــة العلميّــة جلميــع املواطنــن بعنــوان العلــم للجميــع
AAAS, 1989, 318( )العثمــان، 2008، 50(. ويضيــف (Allen, 1998,2( أن إحــدى 

املهــام الرئيســة يف تعليــم العلــوم هــو إعــداد املواطــن املثقــف علميًّــا وتكنولوجيًّــا.
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ــا للمجتمعــات اإلنســانية يتــمُّ مــن خالهلــا تزويــد  وإذا كانــت الرتبيــة العلميــة تُعــدُّ هدفًــا ومطلبًــا مهمًّ
املتعلمــن بقــدر مــن الثّقافــة العلميّــة، فــإن لغــة العلــم Scientific Languge تُعتــر ضــرورة حتميــة مــن 

ضــرورايت الثقافــة نظــرًا لالرتبــاط الوثيــق بــن اللغــة والثّقافــة. )عبــد القــادر وعــزة مصطفــى، 2014، 1(.

 Barnes,) وقــد اتضحــت أمهيــة اللغــة العلميّــة وعالقتهــا ابلتعليــم يف أواخــر الســتينات بــدًءا أبعمــال
 Parkinson,) .الــذي نظــر يف قضيــة اللغــة الشــفهية والتحريريــة يف خمتلــف الصفــوف الدراســية )et al

224 ,2004( )ليلــى حســام الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121(. 

وتعتــر لغــة العلــم وســيلة ابلغــة األمهيــة لفهــم دالالت النصــوص العلميــة، إضافــة إىل أهنــا مهــارة أكادمييــة 
الزمــة لدراســة العلــم وفهمــه وتعلُّمــه. )عبــد القــادر، 2013، 13-14، 84- 87(. وابلتــايل ينبغــي علــى 
معلمــي العلــوم توظيــف لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا وأنشــطتها يف تدريــس العلــوم األمــر الــذي ينعكــس إجيــااًب 
علــى لغــة وفكــر وســلوك الطــالب. وعليــه فــإن اســتخدام مكــوانت لغــة العلــم املتمثلــة يف الرمــوز واملعامــالت 
الكيميائيــة والرســوم واملصطلحــات.... إخل، يُعــدُّ ابلــغ األمهيــة يف تعليــم العلــوم ألهنــا مــن أساســيات املعرفــة 

العلميــة. )رشــا كليــي، 2016، 2(. 

واللغــة العلميّــة لغــة مشــرتكة بــن مجيــع البيئــات العلميــة، حيــث يتواصــل املشــتغلون يف العلــوم مــن خــالل 
مكــوانت هــذه اللغــة نظــرًا ملــا حتتويــه مــادة العلــوم مــن رســومات وأشــكال بيانيــة تزيــد مــن التواصــل بــن الطــالب 
وتســهم يف تنميــة مهــارات القــراءة والتنــور العلمــّي لديهــم. )حجــازي، 2013، 242(، وتتطلــب فلســفة أّي 
علــم مــن العلــوم دراســة لغــة العلــم، إضافــة إىل دراســة الوظائــف األساســية للعلــم. )خليــل وأبــو انجــي، حتيــة 

عبــد العــال، ومســاح حممــد، 2014، 464(. 

ــة إىل إعــادة  إن التقــدم العلمــّي مرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا ابلتقــدم اللغــوّي، ومــن هنــا أصبحــت احلاجــة ملحَّ
بعــث احليــاة يف لغــة العلــم وقوهتــا يف العصــر احلاضــر. )بــي ذايب، 2014، 161- 162(، لذلــك كان 
مــن الضــرورة االهتمــام بتوظيــف لغــة العلــم توظيًفــا يتماشــى مــع طبيعــة العلــوم الــي تتناوهلــا. )عبــد القــادر، 

 .)112  ،،2013

ومبــا أن لغــة العلــم ذات أثــر واضــح يف تنــاول النــّص العلمــّي وترتجــم الكثــر مــن املفاهيــم , فقــد تناوهلــا 
الباحثــون ابلدراســة والبحــث علــى النحــو التــايل : 

- دراســة (Stoddart et al., 2002(: أظهــرت النتائــج أن اســتخدام اســرتاتيجيات تعليميــة مثــل 
الكتابة والتســاؤل مفيدة يف ربط العلوم ابللغة، مما أدى إىل تكوين اجتاهات إجيابية حنو التفكر يف املمارســة 

والدافــع لتعزيــز فهــم التكامــل بــن العلــوم واللغــة. 
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- دراســة (Phillips and Norris, 2009(: أشــارت النتائج إىل أن الكتب املدرســية تعتمد على 
النصــوص الســردية والتفســرية وال يوجــد هبــا نصــوص جدليــة، وأن اللغــة املســتخدمة يف الكتــاب ليســت لغــة 

العلــم الصحيحــة. 

- دراســة )وفــاء مشــاعلة، 2011(: أوضحــت نتائجهــا تفــوق اجملموعــة التجريبيــة يف اســتخدام لغــة العلــم 
والتحصيــل. 

- دراســة (Jimensz- Silva and Gomez, 2011(: أظهــرت النتائــج أن اســتخدام التواصــل 
يقــود الطــالب مــن التحــدث إىل الكتابــة يف العلــوم، وحيقــق بشــكل ملحــوظ يف الدمــج املتزامــن ملهــارات 

االســتماع والقــراءة، ويســمح للطــالب ابســتخدام املهــارات اللغويــة الشــفوية. 

- دراســة )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012(: أظهــرت النتائــج توظيًفــا للكتابــة العلميــة الصحيحــة بدرجــة 
مقبولــة وميكــن االســتناد عليهــا يف توضيــح أمهيــة لغــة العلــم مــن قبــل معلمــات الرايضيــات والعلــوم, أمــا مــن 

حيــث اســتخدام املعلمــات للكتابــة مــن أجــل التعلــم فــكان ضعيًفــا ودون املأمــول. 

لصــاحل  للجنــس  يُعــزى  تفــوق  إىل  النتائــج  أشــارت  الراشــدي، 2012(:  وثــراي  )أمبــو ســعيدي  دراســة   -
املعلمــات، وال توجــد فــروق يف اجتاهــات املعلمــن تُعــزى إىل املرحلــة والتخصــص الدقيــق واخلــرة التدريســية. 

- دراســة (Oyoo, 2012(: أظهــرت النتائــج أن املعلمــن حباجــة أكــر لالهتمــام بلغــة العلــم يف تدريــس 
العلــوم. 

- دراســة (Gose, 2013(: توصلــت النتائــج إىل أن تصــورات املعلمــن ملعــى اللغــة األكادمييــة أثَـّـر يف 
عــدم دجمهــم للغــة العلــم يف تدريــس العلــوم، و أن اســتهداف تعليــم اللغــة مبعــزل عــن تدريــس العلــوم مينــع 

الطــالب مــن االخنــراط يف ممارســة العلــوم. 

- دارســة )عبــد القــادر وعــزة مصطفــى، 2014(: أشــارت النتائــج إىل أمهيــة الكفــاايت التدريســية مــن وجهــة 
نظــر املختصــن، وأن حمتــوى كتــب العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف الســعودية يتضمــن عناصــر ومكــوانت لغــة 

العلــم. 

الفهــم األكثــر تقدًمــا حــول كيفيــة إشــراك  النتائــج إىل أن  - دراســة (Oliveria, 2015(: أشــارت 
الطــالب يف نصــوص العلــوم بشــكل منهجــّي يســاعد معلمــي العلــوم علــى الدمــج الفعــال للقــراءة العلميــة، و 
الفهــم األفضــل لإلمــكاانت الرتبويــة ملشــاركة الطالــب يف قــراءة كتــب العلــوم يتســق مــع الــدور احملــورّي الــذي 

تلعبــه النصــوص املكتوبــة يف تعليــم العلــوم. 
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وقــد أوصــت هــذه الدراســات بضــرورة االهتمــام بلغــة العلــم وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم جبميــع مراحــل 
التعلــم العــاّم. 

مشكلة الدراسة: 
تسعى وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية ملواكبة التطورات العلمية املتسارعة، واحلاجات الداخلية 
امللحــة لتطويــر التعليــم العــام يف مجيــع جوانبــه، متثَـّـل ذلــك يف القيــام ابلعديــد مــن املشــاريع الرتبويــة،أييت يف 
مقدمتهــا مشــروع تطويــر العلــوم الطبيعيــة والرايضيــات. )الشــدوخي وجنــوى شــاهن، 2007، 440(،. وقــد 
وجهــت وزارة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية عنايتهــا ابلثقافــة العلميــة كهــدف اســرتاتيجّي ملناهــج العلــوم 
املطــورة، ووظَّفــت هــذه املناهــج املكــوانت األساســيَّة للغــة العلــم يف كتــاب الطالب)املفاهيــم، املصطلحــات، 
الرســوم، اســتخدام األعــداد، الرمــوز، واملعــادالت الكيميائيــة(. )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014، 3(. 

ويف ضــوء ذلــك مَتَّ االهتمــام بتطويــر املناهــج التعليميــة وفــق معايــر مَتَّ الرتكيــز عليهــا يف اجملتمــع العلمــّي. 
)وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2006، 20(. مــع االهتمــام والرتكيــز علــى برامــج اعــداد املعلــم لتتوافــق مــع التغــرات 
املنشــودة. )اخلالــدي، 2014، 4(، مــن خــالل احلــرص علــى ممارســة لغــة العلــم الصحيحــة أثنــاء تدريــس 
العلــوم مبراحــل التعليــم العــام املختلفــة، فمهمــا كانــت جــودة املناهــج، ومهمــا توفــرت التقنيــة والوســائط التعليميــة 
يبقــى املعلــم ســيد املوقــف التعليمــّي يف اســتثمار كافــة اإلمــكاانت املتاحــة لتحقيــق األهــداف التعليميــة. 

)عبيــد، 2004، 19(. 

وقــد أبــرزت بعــض البحــوث والدراســات أمهيــة االســتخدام الصحيــح والعلمــّي للغــة العلــم يف تدريــس 
 ،)Oyoo, 2012)، )Gose, 2013)، )Oliveira, 2015) :العلــوم كدراســة كل مــن
)أمبو ســعيدي وثراي الراشــدي، 2012(، )وفاء مشــاعلة، 2011( و )عبد القادر وعزة مصطفى، 2014(. 

ولغــة العلــم مــن حيــث االســتخدام واملعوقــات مل تُتنــاول بطريقــة صحيحــة مــن ِقبــل معلمــي العلــوم 
الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )مــن خــالل املالحظــة الدائمــة يف برانمــج الرتبيــة 
العملية(، ولوجود قلة يف الدراســات واألحباث العلمية حوهلا على املســتوى احمللّي )عدا دراســة واحدة أولت 
اهتمامهــا ابالســتخدام فقــط(، كمــا أوضحتــه الدراســات الســابقة الــي أجريــت حــول لغــة العلــم يف العلــوم. 

وابلتــايل ميكــن حصــر أمهيــة ومشــكلة الدراســة بعــدد مــن النقــاط التاليــة: 

- مــن األســس الرئيســة لتحقيــق الثقافــة العلميــة اســتخدام لغــة علميــة صحيحــة والــي يهــدف إليهــا تدريــس 
 National Research) .العلــوم، وهــذا مــا أكــده اجمللــس الوطــّي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة

 .)Council) )NRC, 1996, 11
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Science for all Ameri-) )2061 )- بــروز مشــاريع عامليــة يف الرتبيــة العلميــة مثــل: مشــروع 
can,2061(، ومشــروع املعايــر الوطنيــة للرتبيــة العلميــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة اللذيــن أشــارا إىل 

ضــرورة اهتمــام معلمــي العلــوم مبمارســة لغــة العلــم أثنــاء تدريــس العلــوم. 

- دعــوة بعــض املشــاريع احملليــة مثــل مشــروع تطويــر الرايضيــات والعلــوم يف مراحــل التعليــم العــام املختلفــة، 
الــذي أكــد علــى ضــرورة االهتمــام يف برامــج اإلعــداد العلميــة للمعلــم يف جمــال العلــوم واســتخدام إســرتاتيجيات 

تدريــس نوعيــة تتــواءم مــع مســتجدات الرتبيــة العلميــة يف تدريــس العلــوم. 

- مالحظــة الباحــث الشــخصية أثنــاء متابعــة برامــج الرتبيــة العمليــة يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة عــدم 
ممارســة لغــة العلــم يف حصــص العلــوم ابلشــكل الصحيــح واملطلــوب مــن ِقبــل املعلمــن يف املرحلــة املتوســطة 

والثانويــة. 

وممــا ســبق تتأكــد أمهيــة القيــام هبــذه الدراســة للكشــف عــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
العلــوم.  العلميــة وتعليــم  الرتبيــة  العلــم يف  لغــة  اســتخدام ومعوقــات  املتوســطة والثانويــة حــول درجــة 

الطبيعيــة  العلــوم  معلمــي  لــدى  العلــم  لغــة  اســتخدام  تــديّنِ  الدراســة يف  كمــا ميكــن حصــر مشــكلة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، كمــا أكــدت علــى ذلــك بعــض الدراســات الســابقة، حيــث إن ضعــف متكــن 
املعلمــن مــن اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم تــؤدي إىل مهــارات خاطئــة تقــود إىل نتائــج تؤثــر ســلًبا يف 

حتســن أداء الطــالب، والعمليــة التعليميــة. 

وانطالقًا مما سبق ُتصاغ مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: 

-  مــا درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ما يلي: 

1- مــا درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة 
الطائــف ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟ 

2- مــا درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟ 

3- هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
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املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة املرحلــة الدراســية )املتوســطة، والثانويــة(؟ 

4- هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة املرحلــة الدراســية )املتوســطة، والثانويــة(؟ 

أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إىل ما يلي: 

1- الكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف. 

2- الكشــف عن الفروق بن اســتجاابت عينة الدراســة – إن وجدت– يف درجة اســتخدام لغة العلم لدى 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف.

3- الكشــف عــن الفــروق بــن اســتجاابت عينــة الدراســة –إن وجــدت– يف درجــة معوقــات اســتخدام لغــة 
العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف.

أمهية الدراسة: 
قد تفيد نتائج الدراسة فيما أييت: 

- تــزداد أمهيــة الدراســة مــن خــالل حبثهــا ملوضــوع يتميــز ابألصالــة العلميــة متمثــاًل يف اســتخدام لغــة العلــم يف 
تدريــس العلــوم وذلــك ابعتبــار أن لغــة العلــم ضــرورة حتميــة مــن ضــرورايت الثقافــة العلميــة يف ضــوء مشــروع 

 .)2061(

- انسجامها مع املشاريع التطويرية الي تسعى إليها وزارة التعليم بداية من عام 1425هـ. 

- توجيه نظر املسئولن يف وزارة التعليم على كيفية استخدام لغة العلم يف الرتبية العلمية. 

- ممكن أن تساعد هذه الدراسة على إبراز مكوانت وأنشطة لغة لعلم يف برامج إعداد معلم العلوم. 

- رمبــا ســاعدت النتائــج يف إبــراز آفــاق مســتقبلية للباحثــن املتخصصــن يف جمــال الرتبيــة العلميــة إلجــراء 
دراســات أخــرى اســتكمااًل هلــذا املوضــوع مــن جوانــب خمتلفــة. 

- قــد تســاعد معلمــي العلــوم مبراحــل التعليــم العــام علــى توجيــه ممارســاهتم للغــة العلــم لرفــع مســتوى أداء 
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طالهبــم، و مــن املمكــن أن تســاعد املشــرفن الرتبويــن ملــادة العلــوم يف تطويــر أداء معلمــي العلــوم وتدريبهــم 
علــى اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم، وحتديــد احتياجــات معلمــي العلــوم التدريبيــة يف جمــال لغــة العلــم. 

- قــد تســاعد خمططــي املناهــج بــوزارة التعليــم إلدراج أنشــطة ومتاريــن علميــة تســاهم يف تفعيــل لغــة العلــم يف 
العلــوم. 

وتؤكــد هــذه الدراســة علــى دور اللغــة يف عمليــي التعلــم يف تدريــس العلــوم، ومــن مَثَّ فهــي تؤكــد علــى دور 
 .Vygotsky النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي

حدود الدراسة: 
التزمت الدراسة مبا يلي: 

1- احلــدود املوضوعيــة : اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى الكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة للغــة العلــم. 

2- احلدود املكانية والبشرية: عينة عشوائية من معلمي العلوم ابملرحلتن املتوسطة والثانوية مبدينة الطائف. 

3- احلدود الزمانية: طبقت الدراسة عام 1438/ 1439هـ. 

مصطلحات الدراسة: 

لغة العلم: 

عرفهــا (Stewart, 2012,5( أبهنــا: »الطريقــة املتميــزة الــي يســتخدمها الطــالب للحصــول علــى 
املعرفــة والتغيــر يف جمــال العلــوم«. 

وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 15( أبهنــا: »لغــة عمليــة فنيــة، يعــرض وينظــم فيهــا املشــتغلون ابلعلــم 
أو املتعلمــن معلوماهتــم ومالحظاهتــم وتفســراهتم، والغــرض منهــا إيصــال معــى حمــدد حيتــاج إىل أســلوب لفظــّي 
خــاّص يتميــز ابلوضــوح والبيــان والدقــة، وغالبــاً مــا حيتــوي هــذا األســلوب علــى الرمــوز واملعــادالت الكيميائيــة 

والرايضيــات واملصطلحــات والرســوم العلميــة واألشــكال التوضيحيــة«.

والباحث يتبى التعريف األخر نظرًا لشموليته ودقته العلمية ومناسبته ألهداف الدراسة احلالية. 
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اإلطار النظرّي: 

أ- مفهــوم لغــة العلــم: تُعــدُّ اللغــة حمــورًا أساســيًّا يف منظومــة الثقافــة االجتماعيــة حيــث ترتبــط ارتباطًــا 
وثيًقــا ابلفكــر واإلبــداع واملعتقــدات. وتتعامــل اللغــة مــع العلــم وتتوحــد مــع الفكــر لينتــج عــن ذلــك الفكــر 
العلمــّي مبفاهيمــه ومصطلحاتــه املختلفــة، ونظــرًا ألمهيــة لغــة العلــم فــإن االهتمــام هبــا ينبغــي أن يكــون مبســتوى 
االهتمــام ابلعلــم نفســه. )بــي ذايب، 2014، 162(. وتعتــر لغــة العلــم احملــرك الرئيــس لإلنتــاج العلمــّي، فهــي 

لغــة تدريــس العلــوم، و تســاعد يف البنــاء العقلــّي للمعرفــة العلميــة. )رشــا كليــي، 2016، 8- 9(. 

وابلنظر إىل مفهوم لغة العلم ميكن تناول بعض التعريفات على النحو التايل : 

عرفهــا (Stewart, 2012,5( أبهنــا: »الطريقــة املتميــزة الــي يســتخدمها الطــالب للحصــول علــى 
املعرفــة والتغيــر يف جمــال العلــوم«، وعرفهــا )بــي ذايب، 2014، 162( أبهنــا: »لغــة املختصــر املفيــد والســهل 
املمتنــع، متيــل إىل احلقيقــة والواقــع، أقــرب إىل احلقيقــة، ليــس هلــا حــدود جغرافيــة، تقــوم علــى العبــارة الواضحــة، 
وهــي متطــورة ابســتمرار«، وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 15( أبهنــا : »لغــة عمليــة فنيــة، يعــرض وينظــم فيهــا 
املشــتغلون ابلعلــم أو املتعلمــن معلوماهتــم ومالحظاهتــم وتفســراهتم، والغــرض منهــا إيصــال معــى حمــدد حيتــاج 
إىل أســلوب لفظــي خــاص يتميــز ابلوضــوح والبيــان والدقــة، وغالبًــا مــا حيتــوي هــذا األســلوب علــى الرمــوز 

واملعــادالت الكيميائيــة والرايضيــات واملصطلحــات والرســوم العلميــة واألشــكال التوضيحيــة«. 

يتضــح ممــا ســبق أن لغــة العلــم لغــة ختصصيــة دقيقــة يف تنــاول العلــم، وشــديدة األمهيــة للتواصــل بــن 
املعلمــن والطــالب يف مجيــع اجملــاالت العلميــة، تقــوم علــى املصطلحــات واملفاهيــم العلميــة واألشــكال والرســوم 

ــى مــن خــالل األنشــطة العلميــة املختلفــة.  واملعــادالت العلميــة، بــكل دقــة ووضــوح، وتُنمَّ

وتؤكــد )رشــا كليــي، 2016، 10( علــى توظيفهــا أثنــاء التحــدث يف دروس العلــوم داخــل الصــف 
الدراســّي حتــداث، وقــراءة وكتابــة، إضافــة الســتخدامها يف مواقــف احليــاة اليوميــة املختلفــة. 

وميكــن إبــراز أمهيــة لغــة العلــم يف النقــاط التاليــة: )صــري ومهــا اليمــاين، 2008، 73(، و)عبــد القــادر، 
Gose, 2013, 104) ،)105 ،2013(: ابلغــة األمهيــة يف هــذا العصــر العلمــّي ممــا أنتــج ضغطًــا 
كبــرًا علــى الرتبيــة العلميــة لتنميتهــا ليتمكــن الطــالب مــن اســتخدامها لتحقيــق الثقافــة العلميــة، ومهــارة 
أكادمييــة لتطويــر معرفــة علميــة أعمــق للعلــوم ولفهــم طبيعــة العلــم، إضافــة اىل أمهيتهــا يف تنميــة مهــارة القــراءة 
العلميــة لتحقيــق الفهــم اجليِّــد لــدى الطــالب، وأداة للمناقشــات العلميــة املختلفــة، وتنميــة قــدرة الطــالب علــى 

اإلبداعيــة مــن خــالل اســتخدام لغــة العلــم. 
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 )Snow, 2010, 450) :ومتتــاز لغــة العلــم خبصائــص أساســية ميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي
)عبــد القــادر، 2013، 23- 25(، )مصطفــى 2014، 91(، و)رشــا كليــي، 2015، 12- 16(، 

وميكــن تلخيصهــا يف اجلــدول التــايل:

جدول )1( يوضح خصائص لغة العلم:

خصائص لغة م
الوصفالعلم

استخدام لغة علمية حمددة وواضحة دون لبس يف حتديد املعاين، واستعمال الكلمات الوضوح1
الي تشرح، وحتدد الظاهرة العلمية بتعبر علمّي دقيق دون تكلُّف وبشكل مباشر.

االبتعاد عن الكلمات الي حتمل أكثر من معى، والكلمات املرتادفة واملتضادة.الدقة2

سالمة البنيان 3
استخدام كلمات علمية موجزة تعر عن املعلومات العلمية املبتغاة.اللغوي واإلجياز

ينبغي أن يراعى عند وصف األشياء التسلسل العلمّي الصحيح من خالل البدء املنطق4
ابألصول مث الفروع, األسباب مث النتائج...........إخل.

 جترد الظواهر املادية امللموسة إىل مفاهيم ورموز لدراسة الظاهرة العلميةالتجريد5

تشمل مجيع جماالت املعرفة والعلوم الي يصل إليها اإلنسان، وحتدد مصطلحاهتا مبا الشمولية6
يتفق وطبيعة العلم.

ب- مكــوانت لغــة العلــم: اللغــة العلميــة ال تقتصــر علــى احلــروف والكلمــات فقــط، وإمنــا يضــاف 
لذلــك األرقــام والرمــوز والرســوم البيانيــة املختلفــة. 

وال ميكــن أن تتحقــق خصائــص لغــة العلــم دون اســتخدام هــذه املكوانت،وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا 
يلي: )صفاء احلجيلي، 2006، 9-10(، )عبد القادر، 2013، 128(، و)رشا كليي، 2016، 17(: 

1- املصطلحــات: هــي كلمــات حتــدد املفاهيــم العلميــة بدقــة متناهيــة، وتعطــي تصــورًا ذهنيًّــا للمفهــوم، وهــي 
أداة لتبــادل األفــكار يف التخصــص العلمــّي، ومســهلة لفهــم املعرفــة العلميــة، وأداة بنــاء اجلملــة العلميــة. 

2- الرمــوز: متثــل الرمــوز يف طريقــة خمتصــرة تســمح للعلمــاء واملشــتغلن ابلعلــم أن يتواصلــوا ويتبادلــوا األفــكار 
فيمــا بينهــم بســهولة رغــم اختــالف لغاهتــم، مــن خــالل حــروف أو أرقــام حمــددة علميًّــا. 

3- املعــادالت الكيميائيــة: تتضمــن كتابــة املعادلــة الكيميائيــة تنميــة عــدة مهــارات تُعــدُّ ضروريــة لصياغــة 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

376

والصيــغ  الرمــوز  ، كتابــة  ورمــزايًّ لفظيًّــا  التفاعــل  معادلــة  : كتابــة  بشــكل صحيح،منهــا  الكيميائيــة  املعادلــة 
كتابــة التكافــؤات صحيحــة، كتابــة صيغــة اجملموعــة الذريــة بــن قوســن، كتابــة املعادلــة اللفظيــة مــن  صحيحة،  

اليمــن إىل اليســار، كتابــة املــواد املتفاعلــة يســارًا، والناجتــة ميينًــا. 

4- الرســوم: تقــدم املــادة العلميــة يف الكتــب املدرســية مــن خــالل اللغــة اللفظيــة، واللغــة غــر اللفظيــة املتمثلــة 
يف الصور والرسوم والتكوينات النمطية، وتزخر كتب العلوم ابللغة غر اللفظية ممثاًل ذلك يف الرسوم النمطية، 
والرســوم التوضيحية، والرســوم البيانية وغرها من األمناط األخرى للرســوم النمطية. )احلصري، 2004، 15(. 
وتســاعد الرســوم العلميــة الطــالب علــى اســتيعاب النــّص العلمــّي، حيــث تتميــز بقدرهتــا علــى توضيــح احلقائــق 
العلميــة واملفاهيــم اجملــردة. )فتــح هللا، 2007، 49(. وتتطلــب مهــارة مــن الطــالب لقراءهتــا بطريقــة علميــة 
التــوازن  العلمــّي، وتوظــف كلغــة بصريــة حتــدث  الرســم  املتضمنــة يف  للمعــاين أو األفــكار  صحيحــة ســواًء 

املطلــوب مــع اللغــة املكتوبــة اللفظيــة ليكمــل كل منهمــا اآلخــر. )عبــد القــادر، 2013، 31(. 

وميكن تصنيف الرسوم املستخدمة يف تدريس العلوم إىل ما يلي: 

أ- الرســوم البيانيــة: تُعــدُّ متثيــاًل بصــرايًّ لعالقــة بــن عــدد مــن البيــاانت واملعلومــات الكميــة أو اإلحصائيــة، 
وترتبــط ابلنــّص املكتــوب للمــادة العلميــة. )الزغــي، 2007، 686(. وعــادة مــا أتخــذ الرســوم البيانيــة أشــكااًل 
خمتلفــة ومنهــا مــا يلــي: )عطــار وكنســارة، 2008، 222(، )ســامل، 2010، 135(، و )عبــد الصمــد، 

 .)56 ،2011

- اخلطوط البيانية: تظهر العالقة بن جمموعتن من البياانت مثل العالقة بن السرعة والزمن بدقة. 

- األعمدة البيانية: تكون بشكل رأسّي أو أفقّي يسهل قراءهتا وفهمها.

- الدوائــر البيانيــة: عبــارة عــن دائــرة أجزاؤهــا متثــل مكــوانت جزئيــة ككل، وتســتخدم لتســهيل اســتنتاج العالقــة 
بــن عــدة أجــزاء ملوضــوع واحــد.

ب- الرســوم التوضيحيــة: اســتخدام اخلطــوط واألشــكال والرمــوز املبســطة ملفاهيــم أو ظواهــر علميــة تســاعد 
يف فهــم هــذه الرمــوز ابلنســبة للطــالب. )احلصــري، 2004، 31(.

ــا يف العمليــة التعليميــة، حيــث تُتيــح الفرصــة  ج- أنشــطة لغــة العلــم: متثــل األنشــطة عنصــرًا مهمًّ
للطــالب لإلبــداع والتفــوق يف جمــاالت العلــوم املختلفــة مــن خــالل ممارســة تلــك األنشــطة الــي تُعــى ابللغــة 

للوصــول إىل درجــة إتقاهنــا وفهمهــا فهًمــا عميًقــا. )املعمــري، 2010، 45(.
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وميكــن تصنيــف أنشــطة لغــة العلــم إىل: أنشــطة القــراءة العلميــة، وأنشــطة الكتابــة العلميــة، وأنشــطة 
التحــدث العلمــّي، وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي : 

1- القــراءة العلميــة: تُعــد مــن إســرتاتيجيات التعلــم املهمــة يف مجيــع املــواد الدراســية، يشــرتك يف 
إكســاهبا للطــالب مجيــع معلمــي املــواد الدراســية األخــرى مبــا فيهــم معلمــي العلــوم نظــرًا الختــالف طبيعــة 
املــواد، وقــد أكــد املشــتغلون يف الرتبيــة العلميــة علــى أمهيــة أن يتجــاوز دور معلــم العلــوم جمــرد إكســاب الطــالب 
العلميــة  النصــوص  فهــم  تســاعدهم علــى  لغويــة علميــة  ثقافــة  العلميــة إىل إكســاهبم  املعلومــات واملهــارات 
املوجــودة يف كتــب العلــوم املختلفــة. )أمبــو ســعيدي وابمســة العرميــي، 2004، 153(، و)أمبــو ســعيدي وثــراي 

الراشــدي، 2012، 317(. 

وميكن تعريف القراءة العلمية على النحو التايل: 

عرفهــا )غــازي، 2012، 13( أبهنــا: »شــكل مــن أشــكال األنشــطة التعليميــة الــي تســتثر دافعيــة 
الطــالب، وإجيابيتهــم، وتتطلــب منهــم املشــاركة الفعالــة يف قــراءة املعرفــة العلميــة وفحصهــا واســتقصائها لفهــم 

الكــون واحليــاة مــن حوهلــم«. 

وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 12( أبهنــا : »نشــاط تعليمــّي ُيســتخدم يف قــراءة النصــوص العلميــة يف 
كتــب العلــوم املقــررة أو كتــب اإلثــراء العلمــّي، حيــث تتطلــب هــذه القــراءة القــدرة علــى حتليــل العبــارات وإجيــاد 

العالقــات الكميــة، ومعرفــة الرمــوز والرســوم وفهــم مشــكالت الكلمــة«. 

ــي اســتخدام لغــة العلــم لــدى الطــالب.  ومــن الســابق نســتنتج أن القــراءة العلميــة نشــاط علمــّي يُنمِّ
وتســاعد يف بنــاء وتكويــن املعرفــة العلميــة الرصينــة، وابكتســاهبا ميتلــك الطــالب مهــارة مهمــة لتعلــم العلــوم. 
)عليــوة، 2008، 555(. حيــث أوضحــت نتائــج اختبــار االمتحــان القومــي للعلــوم يف الــوالايت املتحــدة 
ــا مــع إتقــان الطالــب  (NEAP( أن الفهــم القرائــي للمفاهيــم العلميــة يف العلــوم ترتبــط ارتباًطــا إجيابيًّــا عالًي
 Jerry, w, & Jonthan,) للقــراءة. )حجــازي، 2013، 241(. ويف هــذا الصــدد يؤكــد كل مــن

O., 2001(، )Joseph, T, 2004( و )حجــازي، 2013، 242(

العلــوم جمــال خصــب مبــا تتضمنــه مــن صــور وأشــكال ورســومات ومفاهيــم ميكــن أن  وتعتــر مــادة 
ُتســهم يف تنميــة التواصــل العلمــي وتعلــم القــراءة. فينبغــي االهتمــام فيهــا ابلقــراءة العلميــة لأســباب التاليــة: 
 Willington and Osborne, 2001,42- National Research Councill(
وأمبــو ســعيدي،   )NRC, 1996, 11- Heselden and Staples, 2002, 51-52
وثــراي الراشــدي، 2012، 317- 318(. وتعتــر مــن أهــم األنشــطة العلميــة الــي يؤكــد عليهــا املختصــون، 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

378

وعليــه ينبغــي للطالــب أن ميتلــك مهــارة القــراءة النقديــة املفتتــة للنــّص العلمــّي بطريقــة علميــة ومنطقيــة، ملتابعــة 
االنفجــار املعــريّف، ولتحقيــق إجنــاز عــاٍل يف مــادة العلــوم، ولكــي يســتطيع احليــاة يف عــامل اليــوم بســهولة، وملقابلــة 

متطلبــات العمــل، ولتنميــة لغــة العلــم، ولتحقيــق حــّد معقــول مــن الثقافــة العلميــة. 

وتؤكــد )ثــراي الراشــدي، 2006، 5( و)العمريــة، 2005، 151( علــى أمهيــة القــراءة العلميــة، والــي 
ينبغــي علــى معلــم العلــوم أخذهــا يف احلســبان. وتــرز أمهيــة القــراءة العلميــة يف عــدة جوانــب مهمــة منهــا: 
تعمــل علــى زايدة الثــروة اللغويــة للطــالب ألهنــا تشــبع فضوهلــم وحتقــق طموحهــم، وتنمــي مهــارات التفكــر 
لديهــم، وتســاعدهم علــى مواجهــة املشــكالت احلياتيــة. )ســرحان، 2013، 32(. وتســهم يف تصحيــح 
املفاهيــم اخلاطئــة. (Broek, 2010, 456(. قــراءة الصــور والرســوم والرمــوز واملعــادالت، ومجيــع هــذه 
املكــوانت هلــا أمهيتهــا يف تعلُّــم العلــوم، حيــث تتحــد وتتفاعــل مــع اللغــة املكتوبــة يف نقــل املعرفــة العلميــة 
للطــالب. (Willington and Osborne, 2001, 6(.كمــا أن اســتخدام اللغــة كأحــد أشــكال 
االســتقصاء العلمّي يف تدريس العلوم يســاعد على ســّد الفجوة بن لغة العلم واللغة املســتخدمة يف التدريس 
 .)Phillips and Norris, 2009, 313) .الــي قــد تكــون خمتلفــة بشــكل كبــر عــن لغــة العلــم
 .)NRC, 1996, 11) .وتـَُعــدُّ مــن املتطلبــات األساســية لتحقيــق الثقافــة العلميــة يف تدريــس العلــوم
وتســاعد ا الطــالب علــى حتصيــل الكثــر مــن احلقائــق واملعلومــات الــي متكنهــم مــن النجــاح دراســيًّا ابإلضافــة 

إىل حصيلتهــم الثقافيــة. )الوســيمي، 1998، 4-3(. 

والقــراءة العلميــة الصحيحــة حتقــق عــدًدا مــن اجلوانــب اإلجيابيــة يف العلــوم منهــا: )أمبــو ســعيدي، وثــراي 
الراشــدي، 2012، 319(: 

تنميــة املهــارات القرائيــة، ومنهــا: )اســتخالص واســتنتاج املفاهيــم العلميــة، قــراءة الرســوم واألشــكال، 
واســتخدام العالقــات الكميــة والرايضيــة(، وتنميــة البنيــة املعرفية،ومنهــا: )تنميــة االســتقاللية املعرفيــة لــدى 
الطالــب، وتنميــة معلومــات الطالــب وحصيلتــه اللغويــة(، وتنميــة الــذكاءات املتعــددة، ومنهــا: )الــذكاء اللغــوّي، 

الــذكاء املنطقــّي والرايضــّي، والــذكاء البصــرّي(. 

وميكــن تصنيــف أشــكال القــراءة يف تدريــس العلــوم إىل مــا يلــي: )رشــا كليــي، 2016، 31- 32( 
حســب طريقــة األداء،وتتضمــن: القــراءة اجلهريــة، والقــراءة الصامتــة، وحســب الغــرض منهــا، وتتضمــن: القــراءة 
االستكشــافية، والقــراءة التحليليــة، والقــراءة الناقــدة، والقــراءة اإلبداعيــة. وميكــن ملعلــم العلــوم أن يوظــف القــراءة 
أبنواعهــا املختلفــة يف تدريــس العلــوم مــن خــالل اســتخدام كتــاب العلــوم، أو مصــادر القــراءة اخلارجيــة األخــرى 

كاجملــالت العلميــة وقصــص العلــوم، أو البحــوث العلميــة مــن املراجــع املختلفــة. )رشــا  كليــي، 2016، 30(. 
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بــن  املتبادلــة  العالقــة  معرفــة  أمهيــة  إىل  املعلمــن   )Armbruster, 1993, 346) دعــا  وقــد 
القــراءة والعلــوم وتوظيفهــا، حبيــث إنــه مــن املمكــن تدريــس العلــوم مــن خــالل ربــط مفاهيــم العلــوم املختلفــة 
بعمليــات التفكــر الــي يســتخدمها الطــالب يف فهــم النصــوص العلميــة الــي يتناولوهنــا، ولكــي يــدرك املعلمــون 
أمهيــة مهــارات القــراءة العلميــة الالزمــة لفهــم املوضــوع، وتوجيــه الطــالب الســتخدامها يف املواقــف التعليميــة 

املختلفــة. (Edigar, 1999, 2-3( )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012، 319(. 

2- الكتابــة العلميــة: تـَُعــدُّ مــن أهــم وســائل االتصــال القائمــة علــى النظريــة البنائيــة، ويتــم مــن خالهلــا 
تدويــن األفــكار واإلجنــازات يف مواقــف احليــاة املختلفــة، إضافــة إىل بُعــد معــريف يتمثــل يف حتصيــل املعــارف 
 Hand and Prain,) ،)242 ،1993 ،واملعلومــات واخلــرات مــن خــالل اخلــرات املتنوعــة. )شــحاتة
737 ,2002(. وتقــوم فلســفة الكتابــة مــن أجــل التعلّــم علــى نظريــة فيجوتســكي للتعليــم االجتماعيــة 
الــي تؤكــد علــى أمهيــة عمليــة االتصــال واحليــاة االجتماعيــة يف تشــكل املعــى، وعلــى دور اللغــة كوســيط 
للتفكــر، ومــن هنــا ارتبــط هــذا النــوع مــن الكتابــة ارتباطًــا وثيًقــا ابلســياق االجتماعــّي الــذي يتعلــم فيــه 
)Applefeld, J. et al, 2001, 35) .الطالب الكتابة من خالل تفاعلهم مع زمالئهم ومعلميهم

(Howe, A, 1996, 40( )حممد، 2013، 147(. 

وقــد أشــار Lemak إىل أمهيــة إاتحــة الفرصــة للطالــب للحديــث والكتابــة أثنــاء تعلُّــم العلــوم ألنــه 
 Wells, 1994, 82(، )Roth and) .يــؤدي إىل حتســن عمليــة التواصــل العلمــّي واالجتماعــّي
Duit, 2003, 870( )ليلــى حســام الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121(، إضافــة إىل أن الكتابــة 
ــي  مــن أجــل التعلــم هــي إحــدى أدوات التواصــل املهمــة الــي تســهم يف تشــكيل األفــكار وتوضيحهــا، كمــا تنمٍّ
 Mayer and Hilman,) .قــدرة الطالــب علــى الربــط واالكتشــاف والتصنيــف واالســتنتاج والتنظيــم

430 ,1996(، )حممــد، 2013، 139(. 

 Keys, 1999, 1044� 1045(، )Warwick et al, 2003,) مــن:  ويــرى كل 
Patterson, 2001, 1( ،)181 �179( و )ليلى حسام ا لدين، وحياة رمضان، 2007، 122( 
أهنــا وســيلة للتعبــر عــن فهــم الطالــب، واالحتفــاظ ابملفاهيــم العلميــة لديــه يف البنيــة املعرفيــة، ومتكِّــن الطالــب 
ــي قــدرة الطــالب علــى التعبــر عــن  مــن فهــم اخلطــوات اإلجرائيــة الــي يقومــون هبــا، وتوســيع مداركهــم، وتنمٍّ

املعــارف العلميــة. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الوظائــف الــي تؤديهــا املهــاّم الكتابيــة أثنــاء عمليــَيْ التعليــم والتعلُّــم إال أن املهــامَّ 
Holliday et al, 1994, 885-) .الكتابيــة مــازال االهتمــام هبــا موجًهــا حنــو العمليــات املعرفيــة

886(. )ليلــى حســام الديــن، حيــاة رمضــان، 2007، 123(. ومــن األنــواع الــي ميكــن تنميهــا مــن خــالل 
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أو  تقريــر  أو  حبــث  أو  مقــال  مثل:كتابــة   )Formal Writing) الرمسيــة  الكتابــة  العلميــة:  الــدروس 
تلخيــص، والكتابــة غــر الرمسيــة (Informal Wrting( مثــل: كتابــة القصــة أو القصيــدة، أو الكتابــة 
التأمليــة. )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012، 230(. وأورد )عبــد القــادر، 2013، 157- 168( 
بعــض جمــاالت الكتابــة يف العلــوم علــى النحــو التــايل: املقــال العلمــّي، واألوراق البحثيــة، والتلخيــص، وتدويــن 

املالحظــات، وكتابــة قصــة علميــة. 

3- التحــدُّث العلمــّي: يعتــر التحــدث العلمــّي مهــارة مــن مهــارات التواصــل الصفــّي عرفــت بعــدة 
حديــث  و   ،)Discussion) واحلــوار   ،)Argumentaion) حماججــة  مثــل:  خمتلفــة  مســميات 
علــى  الطــالب  تعــرف  متفقــة يف كيفيــة  تكــون مجيعهــا  تــكاد  ولكــن   ،)Exploratory) استكشــايف 
األفــكار املختلفــة الــي تقــوم علــى الدليــل واملنطــق. )كيــوخ وانيلــور، 2007، 56(، )رشــا كليــي، 2016، 

 .)41  -40

وميكن تعريف التحدُّث العلمي بعدة تعريفات،منها: 

عــرف (Florez, 1999,2( التحــدث أبنــه: »عمليــة تفاعليــة يتــم مــن خالهلــا بنــاء املعى،ويتضمــن 
إنتــاج وتلقــي املعلومــات ومعاجلتهــا«. 

الــكالم املنطــوق واملعــر مبــا حيــول يف الكيــان  كمــا عرفــه )ســاملان، 2012، 162( أبنــه: »ذلــك 
الفكــرّي والنفســّي للمتكلــم، يســتخدم التأثــر يف اآلخريــن والتفاعــل معهــم وقضــاء حوائجــه وحنــو ذلــك«. 

وميكــن توضيــح أمهيــة التحــدث العلمــي يف النقــاط التاليــة )جــاد، 2011، 184(، )الطراونــة، 2013، 
82-82( )رشــا كليــي، 2016، 42( : يســاعد الطــالب علــى إتقــان مهــارات عــرض األفــكار العلميــة، 
يرتبــط يف جانــب منــه ابلتخيُّــل واالبتــكار، يشــجع الطــالب علــى املواجهــة واملناقشــة وإبــداء الــرأي، يزيــد مــن 

الثقــة ابلنفــس، ويــدرب الطــالب علــى التفكــر املنطقــّي. 

وميكــن تصنيــف أنشــطة التحــدُّث العلمــّي إىل: أنشــطة اخلطــاب الصفــي، وأنشــطة الدرامــا التعليميــة، 
وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي: 

 )Monologue) االنفــرادي هلــذه األنشــطة: اخلطــاب  نوعــان  الصفــي: هنــاك  أنشــطة اخلطــاب   -1
الــذي يلعــب فيــه املعلــم الــدور الرئيــس يف اخلطــاب يف الغرفــة الصفيــة، والنــوع الثــاين هــو اخلطــاب احلــواري 
(Dialougue( الــذي يعتمــد علــى التفاعــل اللفظــي ابإلقنــاع واحلجــة وعــرض احلجــج مــن خــالل احلــوار 
بــن املعلــم وطالبــه يف الصــّف، أو بــن الطــالب أنفســهم. )رشــا كليــي، 2016، 43(. وميكــن أن يــرز 



درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...                 د. خالد بن حمود العصيمي

381

اخلطــاب احلــواري يف قاعــة الــدرس بعــدد مــن اإلســرتاتيجيات منهــا : إســرتاتيجية احلــوار، الطريقــة اجلدليــة أو 
احلجــج العلميــة، وإســرتاتيجية املناقشــة. )عبــد القــادر، 2013، 216(.

2- أنشــطة الدرامــا: عــرف )الصقــرات وبــي دومــي، 2012، 7( طريقــة الدرامــا يف التعليــم أبهنــا: »طريقــة 
يتــم فيهــا حتويــل املــادة التعليميــة إىل نصــوص دراميــة، ومشــاهد حواريــة يقــوم فيهــا الطــالب بتمثيــل النصــوص 

الدراميــة مبســاعدة املعلــم، ويتبــع ذلــك أســئلة تقومييــة جيــب عنهــا الطــالب«. 

وتســهم أنشــطة الدرامــا يف جعــل املوقــف التعليمــّي أكثــر إاثرة وفاعليــة، كمــا تســمح بتوظيــف مهــارة 
التحــدث يف قاعــة الــدرس مــن خــالل اســتخدام لغــة العلــم، كمــا أهنــا مشــوقة وتزيــد مــن دافعيــة الطــالب حنــو 
التعلُّــم وحتســن فهمهــم واســتيعاهبم للمفاهيــم العلميــة الــي يشــاهدوهنا، و توفــر للمشــاركن يف املشــاهد التمثيلــة 
 )Mc Caslin, 2006, 262) .مواقف يستخدمون فيها مكوانت لغة العلم يف مشاهد متثيلية خمتلفة

)صــاحل، 2009، 145(، و)اجلــادري، وفيحــاء أبــو غزالــة والزعــي، 2011،، 83(.

دور معلم العلوم يف استخدام لغة العلم يف تدريس العلوم: 
ميثــل معلــم العلــوم الركيــزة األساســية يف العمليــة التعليميــة، وال ميكــن هلــذه العمليــة النجــاح دون اإلعــداد 
املتميــز ملعلــم العلــوم علميًّــا ومهنيًّــا وثقافيًّــا لتحقيــق التفاعــل والتكامــل بــن عناصــر العمليــة التعليميــة الثالثــة: 
املعلــم واملتعلــم واملنهــج. )جعفــر وإبراهيــم، 2014، 60( فكلمــا حــرص معلــم العلــوم علــى تفعيــل اســتخدام 
الطــالب.  لــدى  الصحيحــة  العلميــة  املفاهيــم  تكويــن  علــى  ذلــك  انعكــس  الصحيحــة كلمــا  العلــم  لغــة 
)أمبــو ســعيدي، والبلوشــي، 2011، 90(، مــع مالحظــة أن تكــون لغــة العلــم مالئمــة ملســتوى الطــالب 

وتتفــق مــع خصائــص لغــة العلــم. 

وميكــن توضيــح دور معلــم العلــوم يف اســتخدام لغــة العلــم يف مراحــل عمليــة التدريــس إبجيــاز علــى النحــو 
التايل: )رشــا كليي، 2016، 53- 55(. 

أ-  يف مرحلــة التخطيــط للــدرس: يراعــي االلتــزام خبصائــص لغــة العلــم، وخيطــط لتفعيــل أنشــطة العلــم املختلفــة 
الــي تنمــي لغــة العلــم، ويراعــي حتديــد مكــوانت لغــة العلــم يف كل درس، وحيــرص علــى تنميــة املهــارات اللغويــة 

األربــع خــالل دروس العلــوم. 

ب- يف مرحلــة تنفيــذ الــدرس: هُتيَّــأ ببيئــة صفيــة مشــوقة وجاذبــة تتفاعــل فيهــا مكــوانت لغــة العلــم، ويوجــه 
الطــالب حنــو االســتخدام الصحيــح للغــة العلــم، ويتجنــب األلفــاظ املرتادفــة واملشــرتكة يف أكثــر مــن معــى والــي 
تعمــل علــى تشــتيت انتبــاه الطالــب حنــو لغــة العلــم، ويلتــزم ابلدقــة يف نطــق وكتابــة الرمــوز والصيــغ العلميــة، 
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ويــدرب الطــالب علــى مهــارات الكتابــة العلميــة. 

ج- يف مرحلــة التقــومي: يســتخدم تقوميـًـا شــاماًل جلميــع مكــوانت لغــة العلــم، تنــوع أســاليب التقــومي الــي تقيــس 
مكــوانت لغــة العلــم، يســتثمر نتائــج التقــومي يف تغذيــة راجعــة تعمــل علــى حتســن أســاليب تنميــة لغــة العلــم 
لــدى الطــالب، يــدرب التالميــذ علــى تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة و قــراءة اجلــداول والرســوم البيانيــة، ينــوع 

يف أســاليب التدريــس ملقابلــة الفــروق الفرديــة. 

 إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

مت اســتخدم املنهــج الوصفــي املســحي للكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي 
العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف. 

جمتمع الدراسة: 

جمتمــع الدراســة الرمســّي تكــون مــن مجيــع معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مبدينــة الطائــف 
للعام الدراســي 1439/1438هـ وعددهم )460( معلًما، بواقع )260( معلًما للعلوم للمرحلة املتوســطة، 

و)200( معلــم للمرحلــة الثانويــة. 

عينة الدراسة: 

للكشــف عــن درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف متَّ تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن معلمــي العلــوم بلــغ عددهــم )70( 
معلًمــا بواقــع )40( معلًمــا للمرحلــة املتوســطة، )30( معلًمــا للمرحلــة الثانويــة بواقــع زايرتــن لــكل معلــم، وهــو 

مــا مت إخضاعــه للتحليــل اإلحصائــّي. 

وللكشــف عــن درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف متَّ تطبيــق االســتبانة علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة بلــغ عددهــم )350( معلًمــا، بواقــع )200( معلــم للمرحلــة املتوســطة، )150( معلًمــا 
للمرحلــة الثانويــة، وهــم ميثلــون مــا نســبته )76٪( مــن حجــم جمتمــع الدراســة، وقــد خضــع للتحليــل اإلحصائــي 

العائــد وهــو )250(،وهــو مــا نســبة )54٪( مــن اجملتمــع، وهــو مــا متَّ إخضاعــه للتحليــل اإلحصائــّي. 
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أداات الدراسة : 

مت إعداد أدوات الدراسة وهي: بطاقة املالحظة، واالستبانة،كالتايل: 

1- إعداد بطاقة املالحظة: 

متــت مراجعــة بعــض الدراســات واألحبــاث املنجــزة يف الســابق والــي هلــا ارتبــاط هبــذه الدراســة، مثــل 
دراســة كل مــن: )وفــاء مشــاعلة، 2011(، )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، وعــزة 

مصطفــى، 2014(، و)رشــا كليــي، 2016(. 

ومن مَثَّ متَّ بناء بطاقة املالحظة يف ضوء ما يلي : 

أ- اهلــدف: قيــاس ورصــد درجــة اســتخدام لغــة العلــم مــن ِقبَــل معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
تدريــس املــادة العلميــة املنشــودة. 

ب- صياغــة مفــردات البطاقــة: متَّ اســتخدام لغــة علميــة تــؤدي إىل إمكانيــة تتبــع ومالحظــة اســتخدام لغــة 
العلــم أثنــاء احلصــة الدراســية ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، وقــد بنيــت العبــارات العلميــة املســتخدمة حبيــث 
تكــون دقيقــة، تتميــز ابلوضــوح، واســتخدام عبــارات قصــرة تعــر عــن الســلوك املــراد مالحظــة، وقــد متــت 
ا(  صياغــة مفــردات البطاقــة علــى النحــو التــايل: )بدرجــة كبــرة جــدًّا، كبــرة، متوســطة، ضعيفــة، ضعيفــة جــدًّ
وفًقــا للرتتيــب )5، 4، 3، 2، 1(، وقــد تضمنــت البطاقــة ثالثــة حمــاور هــي: )لغــة العلــم، مكــوانت لغــة العلــم، 

وأنشــطة لغــة العلــم(. 

ج- صــدق البطاقــة: بعــد االنتهــاء مــن الصــورة األوليــة قدمــت إىل عــدد مــن املتخصصــن للتعــرف علــى 
مناســبة البطاقــة لقيــاس مــا وضعــت مــن أجلــه، وقــد أبــدى بعــض احملكمــن بعــض املالحظــات الــي متــت األخــذ 

هبــا يف عمــل الصــورة النهائيــة للبطاقــة. 

د- التجربــة االســتطالعية للبطاقــة: طُبِّقــت البطاقــة يف صورهتــا األوليــة علــى عينــة اســتطالعية مــن معلمــي 
العلــوم بلــغ عددهــم )30( معلًمــا، وذلــك بغــرض : 

- حســاب الثبات: مت اســتخراج الثبات للعينة االســتطالعية ابســتخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغ )0.86(، 
وإعــادة التطبيــق لثبــات املالحظــن للعينــة الكليــة وبلــغ )0.97(، وهــذا يؤكــد درجــة عاليــة مــن الثبــات للبطاقــة، 

واجلدولــن التاليــان )2، 3( يوضحــان ذلــك: 
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جــدول )2( املوضــح لقيــم ثبــات بنــود حمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة )درجــة اســتخدام لغــة العلــم( واحملســوبة 
بطريقــة )آلفــا كرونبــاخ( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 

يف مدينــة الطائــف )ن = 30(:

قيمة معامل آلفا كرونباخعدد البنوداحملور/ البعد
170.876- حمور ختطيط الدرس )البعد1(
280.791- حمور تنفيذ الدرس )البعد1(
370.844- حمور تقومي الدرس )البعد1(

4220.879- )البعد1( لغة العلم
550.752- حمور املصطلحات العلمية )البعد2(

650.871- حمور الرسوم العلمية )البعد2(
750.737- حمور املعادالت العلمية )البعد2(

8150.837- )البعد2( مكوانت العلم
950.773- حمور القراءة العلمية )البعد3(

1050.864- حمور الكتابة العلمية )البعد3(
1150.795- حمور التحدث العلمي )البعد3(

12150.844- )البعد3( بعد أنشطة العلم
13520.863- االستخدام الكلية للغة العلم

جدول )3( املبن لقيم معامل االرتباط  )ثبات املالحظة( بن درجات املالحظة األوىل والثانية الســتخدام 
عبــارات وحمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم 

الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )ن = 70(:

قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

 لغ
بعد

 –
 1

رس
الد

ط 
ختطي

ور 
 حم

- 
يعمل على تنمية أنشطة التحدث العلمي املختلفة مثل: )احلوار، املناقشة، لعب 11

0.932األدوار، والدراما العلمية(.

يتبى أهدافاً سلوكية تعمل على تنمية املهارات اللغوية األربع )االستماع، 2
1.000الكتابة، القراءة، والتحدث(.

يستخدم أساليب علمية متنوعة تساعد الطالب على فهم دالالت الرموز 3
0.940العلمية املختلفة.
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قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

 لغ
بعد

 –
 1

رس
الد

ط 
ختطي

ور 
 حم

- 
1

يوجه ختطيط الدرس حنو التدريبات على عمل الرسوم العلمية البيانية 4
0.931واستخداماهتا املختلفة.

ينتقي اسرتاتيجيات علمية مناسبة تسهم يف تنمية مهارات حل املعادالت 5
0.888الكيميائية لدى الطالب.

0.910يعمل على توظيف أنشطة القراءة العلمية املختلفة.6
0.933يعمل على تفعيل أنشطة الكتابة العلمية املختلفة.7

10.932- معدل عام استخدام )البعد1( حمور ختطيط الدرس

رس
الد

يذ 
 تنف

حمور
 -

 2

1.000يتحاشى استخدام األلفاظ املرتادفة واملشرتكة الي حتتمل أكثر من معى وتفسر.8
0.841يسهم يف إثراء املفردات اللغوية العلمية احلديثة لدى الطالب.9
0.902يتناول ويظهر املصطلحات العلمية احلديثة أبكثر من طريقة.10

يساعد الطالب على إتقان كتابة املعادالت الكيميائية من خالل التطبيقات 11
1.000العلمية املختلفة.

0.914يتبى استخدام رسومات بيانية خمتلفة يف املواقف التعليمية يف البيئة الصفية.12
0.931يساعد الطالب على استخدام اللغة العلمية أثناء البحث واالستقصاء.13

يعمل على تدريب الطالب على مهارات كتابة ملخصات النصوص العلمية 14
1.000املختلفة املقروءة أو املسموعة.

0.940يستخدم الطريقة اجلدلية أو احلجج العلمية حول القضااي العلمية املختلفة.15
20.921- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تنفيذ الدرس

رس
الد

ومي 
 تق

حمور
 -

 3

1.000يوظف أسئلة التقومي املتنوعة لتنمية مهارات حل املعادالت الكيميائية.16

تتضمن مناذج التقومي املستخدمة أسئلة تقيس قدرة الطالب على عمل 17
0.928الرسومات العلمية البيانية وتوضيح مكوانهتا.

0.842يوجه تقومي فهم الطالب للمصطلحات العلمية املختلفة.18

يراعي عند استخدام االختبارات الشفوية املتنوعة توظيف لغة العلم يف التعبر 19
0.859العلمي يف دروس العلوم.

0.906يوظف الكتابة العلمية لتقومي جوانب املعرفة العلمية املختلفة.20
0.927يوظف نتائج التقومي يف التغذية الراجعة لتنمية لغة العلم لدى الطالب.21
0.884يعمل على دمج تقومي جوانب املعرفة العلمية للطالب مع اجلوانب اللغوية. 22

30.919- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تقومي الدرس
40.916- معدل عام استخدام )البعد1( لغة العلم 
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اتبــع جــدول )3( املبــن لقيــم معامــل االرتبــاط )ثبــات املالحظــة( بــن درجــات املالحظــة األوىل والثانيــة 
الســتخدام عبــارات وحمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 

العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )ن = 70(:

قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ت ال

كوان
د م

 بع
– 

2

مية
العل

ت 
حا

صطل
- امل

 1

0.972يعمل على الكشف عن املفاهيم العلمية البديلة لدى الطالب.23

حيرص على استخدام املصطلحات العلمية أثناء املناقشات العلمية املختلفة يف 24
1.000البيئة الصفية.

0.986يعمل على الكشف عن االستخدامات اليومية للمفاهيم العلمية. 25
0.986يعمل على تقومي درجة امتالك الطالب للمصطلحات العلمية. 26
0.986يوظف أساليب تعليمية مناسبة تساعد الطالب على فهم املصطلحات العلمية. 27

50.976- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املصطلحات العلمية

مية
العل

وم 
لرس

ور ا
 حم

- 
2

0.944يستخدم الرسوم العلمية بكفاءة عالية خالل املوقف التعليمّي. 28
0.944يركز على أن تتضمن تكليفات الطالب رسوًما علمية. 29
1.000يوضح الدالالت العلمية للرسوم العلمية أثناء الدرس. 30
0.971يدرب الطالب على قراءة الرسوم العلمية املختلفة. 31
1.000يوظف الرسوم العلمية أثناء احلوارات الصفية. 32

60.986- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم العلمية
مية

العل
ت 

دال
ملعا

- ا
 3

0.973حيرص على استخدام الرموز العلمية أثناء تنفيذ الدرس. 33

يساعد الطالب على فهم املعادلة الكيميائية من خالل شرحها لفظيًّا أثناء 34
0.893الدرس العلمّي.

0.986يعمل على تنمية مهارة كتابة املعادالت الكيميائية لدى الطالب. 35

يعمل على صياغة أسئلة علمية متنوعة تساعد على قياس قدرة الطالب على 36
0.943حل املعادالت الكيميائية. 

0.987يضمن أسئلة التقومي جزًءا يرز دالالت الرموز العلمية املختلفة. 37
70.942- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املعادالت العلمية

80.986- معدل عام استخدام )البعد 2( مكوانت العلم
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قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

شط
د أن

 بع
- 

3

مية
العل

ءة 
لقرا

ور ا
 حم

- 
1

يُدرِّب الطالب على إتقان أوجه القراءة العلمية املختلفة من الكتب واملقاالت 38
1.000العلمية. 

0.986يقرأ أمام الطالب قراءة علمية صحيحة أمنوذجية حيتذى هبا. 39
0.972يدرب الطالب على االستخدام األمثل للمراجع واملصادر العلمية املختلفة. 40

حيرص على تدريب الطالب على مواقف تعليمية للقراءة العلمية صامتة أو 41
1.000اجلهرية من كتاب العلوم. 

يعمل على تنويع األنشطة العلمية الداعمة واحملفزة الستخدام النصوص املقروءة 42
1.000وفهمها.

90.972- معدل عام استخدام )البعد3( حمور القراءة العلمية

مية
العل

بة 
كتا

ر ال
حمو

 -
 2

يعمل على تدريب الطالب على تنمية مهارات كتابة املقاالت العلمية 43
1.000الصحيحة. 

1.000أيخذ يف االعتبار اللغة العلمية عند تقييم األعمال الكتابية للطالب. 44

يوجه الطالب حنو تدوين املفردات العلمية اجلديدة الي مت اكتساهبا يف مذكرة 45
0.986خاصة. 

1.000حيرص على توجيه الطالب على كتابة اخلطوات العلمية للتجارب املدروسة.46
0.986حيرص على تنويع العديد من األنشطة الكتابة العلمية املختلفة أثناء الدرس.47

100.985- معدل عام استخدام )البعد3( حمور الكتابة العلمية
مي

العل
ث 

حد
 الت

حمور
 -

 3
0.972حيرص على تنمية قدرة الطالب على مهارة اخلطاب الصفي. 48
0.991حيفز الطالب على استخدام لغتهم اخلاصة يف تعريف املصطلحات العلمية.49

يستخدم إسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف فرص للتحدث بلغة العلم لدى 50
0.976الطالب.

يساعد الطالب على القيام بعروض تعليمية حول مواضيع علمية أثناء املواقف 51
0.0879العلمية املختلفة داخل الصف 

1.000يعطي وقًتا كافًيا ملناقشة أسئلة الطالب املختلفة أثناء احلصة الدراسية. 52
110.985 - معدل عام استخدام )البعد3( حمور التحدث العلمي

120.899 - معدل عام استخدام )البعد3( بعد أنشطة العلم
130.972 - املعدل العام الكلي لدرجة االستخدام الكلية للغة العلم لدى معلمي العلوم الطبيعية 
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- حساب الزمن: وجد أن الزمن املناسب لتطبيق البطاقة من خالل الرصد واملالحظة هو )45( دقيقة. 

هـــ- الصــدق االرتباطــي: للوصــول إىل صــدق البطاقــة االرتباطــي طبقــت علــى العينــة الســابقة الذكــر، كمــا 
يتضــح يف اجلــدول التــايل، واجلــداول التاليــة )4، 5، 6( توضــح ذلــك: 

جــدول )4( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1(* لبنــود حمــاور البعــد األول مــن بطاقــة )مالحظــة درجــة اســتخدام 
لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة 

الطائــف )ن = 30( :

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.519*0.384**0.507**0.505**0.637**0.396**0.656**0.414**0.633

2**0.544*0.351**0.511**0.421**0.579**0.476**0.587*0.341**0.623

3**0.495*0.383*0.333**0.410*0.350*0.379**0.596**0.437**0.433

4**0.508**0.550**0.615**0.484**0.564**0.533**0.604**0.467**0.521

5**0.799**0.442**0.517*0.336**0.581**0.591**0.461*0.371**0.487

6**0.640**0.502**0.574*0.395**0.589**0.402**0.582**0.426**0.433

7**0.640**0.502**0.640**0.451*0.378**0.528**0.533**0.533**0.533

8---*0.361**0.533**0.643--
االستخدام 

الكلي
**0.503--**0.433--**0.719**0.743-

) * * ( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 (.

 ) * ( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.05 (.
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جــدول )5( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي لبنــود حمــاور البعــد الثــاين مــن بطاقــة مالحظــة )درجــة اســتخدام 
لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة 

الطائــف )ن = 30(:

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.790*0.366**0.443**0.435**0.422*0.317**0.483**0.524**0.543
2**0.615*0.378**0.467*0.359**0.477*0.352**0.593*0.339**0.532
3**0.714*0.389**0.673**0.385**0.443*0.350**0.574**0.445*0.389
4**0.663*0.364**0.413*0.319**0.400*0.324**0.588**0.470**0.612
5**0.726**0.438**0.646*0.344**0.539**0.413**0.503**0.391**0.578

االستخدام 
الكلي

*0.375--**0.412--*0.362**0.563-

جــدول )6( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1( لبنــود حمــاور البعــد الثالــث مــن بطاقــة مالحظــة )درجــة اســتخدام 
لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة 

الطائــف )ن= 30(:

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.851**0.680**0.730**0.605**0.708**0.688**0.524**0.562**0.552

2**0.505*0.374*0.379**0.719**0.572**0.519**0.754**0.733**0.685

3**0.736**0.707**0.713**0.710**0.528**0.473**0.596**0.545**0.526

4**0.657**0.525**0.558**0.702**0.559*0.380**0.784**0.736**0.711

5**0.866**0.697**0.719**0.615**0.731**0.703**0.757**0.738**0.691
االستخدام 

الكلي
**0.464--**0.598--**0.592**0.732-

) * * ( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 (.

 ) * ( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.05 (. 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

390

يتضــح مــن اجلــداول الســابقة وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا بــن قيــم حمــاور بطاقــة املالحظــة 
واحملــور الــذي تنتمــي إليــه وكذلــك مــع القيــم الكليــة جلميــع احملــاور، وعليــه تكــون البطاقــة ذات درجــة عاليــة 
مــن االتســاق الداخلــي، التســاق كل بنــد ابحملــور الــذي ينتمــي إليــه، واتســاق كل بنــد ابألداة ككل، ممــا يؤكــد 
أن البطاقــة تتميــز بصــدق ارتباطــي عــاٍل يعــزز ويؤكــد صــدق احملكمــن، ويؤكــد وجــود تبايــن يف وجهــات النظــر 

وأن صياغــة العبــارات جيــدة. 

و- الصــورة النهائيــة للبطاقــة: احتــوت البطاقــة يف صورهتــا النهائيــة )52( مفــردة، واجلــدول التــايل يوضــح 
مواصفــات بطاقــة املالحظــة:

جدول )7( مواصفات بطاقة املالحظة

النسبة املئويةعدد املفرداتأرقام املفرداتالبعدم
12242- 22لغة العلم 1
231529- 37مكوانت لغة العلم2
381529- 52أنشطة لغة العلم 3

100٪52اإلمجايل 

وقــد متَّ تصنيــف درجــة مالحظــة اســتخدام عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف للغــة العلــم علــى عبــارات أو حمــاور أو أبعــاد أداة الدراســة بنــاًء علــى قيمــة 
املتوســط احلســايب ونســبته املئويــة واحلــدود احلقيقيــة لــه يف ضــوء قانــون املــدى واملســافة بــن فئــات مقيــاس أداة 

الدراســة حبيــث ميكــن اعتبــار االســتخدام بدرجــة كمــا يف اجلــدول التــايل :

جدول )8( تصنيف مالحظة استخدام عينة الدراسة الكلية: 

النسبة املئويةاملتوسط احلسايباالستخدام بدرجةم

≥ 84.0 ٪≥ 4.20 كبرة جدًّا1
أقل من 84.0 إىل 68.0 ٪> 4.20 إىل 3.40 كبرة2
أقل من 68.0 إىل 52.0 ٪> 3.40 إىل 2.60متوسطة 3
أقل من 52.0 إىل 36.0 ٪> 2.60 إىل 1.80 ضعيفة 4
أقل من 36.0 ٪ > 1.80ضعيفة جدًّا5
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- إعــداد االســتبانة: بعــد مراجعــة جمموعــة مــن الدراســات الســابقة مثــل دراســة كل مــن: )وفــاء مشــاعلة، 
2011(، )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014(، و)رشــا 

كليــي، 2016(. مت بنــاء االســتبانة كالتــايل: 

أ- اهلــدف مــن االســتبانة: الكشــف عــن درجــة معوقــات -إن وجــدت- تبــن أثــر هــذه املعوقــات علــى 
اســتخدام لغــة العلــم يف احلصــص العلميــة لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مبدينــة الطائــف. 

ب- صياغــة املفــردات: صمــم الباحــث االســتبانة يف صورهتــا األوليــة يف ثالثــة حمــاور أساســية هــي: معوقــات 
تتعلــق ابملعلــم وتتضمــن )18( مفــردة، ومعوقــات تتعلــق ابملشــرف وتتضمــن )17( مفــردة، ومعوقــات تتعلــق 
بكتــاب العلــوم وتتضمــن )15( مفــردة، وبلــغ عددهــا اإلمجــايل )50( مفــردة، يف صــورة جدليــة ال تتطابــق 
حوهلــا اآلراء واســتخدم مقيــاس مخاســي تقــوم اآلراء فيــه حســب التــدرج التــايل )كبــرة جــدًّا، كبــرة، متوســطة، 

ضعيفــة، ضعيفــة جــدًّا(. 

ج- صــدق االســتبانة: مت تقــدمي االســتبانة يف صورهتــا األوليــة علــى عــدد مــن املختصــن للتحقــق مــن صحــة 
وســالمة ووضــوح العبــارات، وقــد متَّ األخــذ بوجهــات نظــر املختصــن. 

د- التجربة االستطالعية لالستبانة: متَّ تطبيق االستبانة يف صورهتا األولية على عينة استطالعية من معلمي 
العلــوم بلــغ عددهــا )30( معلًمــا، بغرض: 

- حســاب الثبــات: مــن خــالل اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ وبلــغ )0.89( وهــذا يؤكــد علــى درجــة الثبــات 
العاليــة لالســتبانة، وأهنــا ذات موثوقيــة عاليــة ميكــن الركــون إليهــا يف هــذه الدراســة، واجلــدول التــايل )9( يوضــح 

ذلــك : 

بطريقــة واحملســوبة  العلــم  لغــة  اســتخدام  معوقــات  اســتبانة  أبعــاد  بنــود  ثبــات  لقيــم  املوضــح   )9(  جــدول 
)آلفــا كرونبــاخ( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 

مدينــة الطائــف )30 = ن(:

قيمة معامل آلفا كرونباخعدد البنوداملعوقات املتعلقة ببعد
180.781- ابملعلم 

170.822- ابملشرف
150.719- بكتاب العلوم

500.895– املعوقات الكلية 
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- حساب الزمن: اتضح أن الزمن املناسب لإلجابة كان )35( دقيقة. 

هـ- الصدق االرتباطي: مت تطبيق االستبانة على )30( معلًما للعلوم، كما يتضح يف اجلدول التايل: 

جــدول )10( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1( لبنــود أبعــاد اســتبانة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لعينــة 
الدراســة االســتطالعية من معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلتن املتوســطة والثانوية يف مدينة الطائف )30 = ن(:

رقم العبارة 
ارتباط درجات عبارات البعد ابملتوسط الكلي لــ :

املعوقات الكليةالبعد3املعوقات الكليةالبعد2املعوقات الكليةالبعد1
1**0.683**0.715*0.311**0.544**0.497**0.508
2**0.516**0.531**0.513**0.643**0.684**0.634
3**0.633**0.578*0.385*0.341**0.705**0.663
4**0.656**0.702**0.462**0.543**0.585**0.492
5**0.719**0.644*0.429*0.386**0.518*0.394
6*0.442**0.482*0.425**0.641*0.439*0.435
7**0.743**0.670*0.441*0.385*0.419*0.430
8**0.570**0.565*0.428**0.596**0.809**0.771
9**0.518*0.410*0.325**0.551**0.620**0.507
10**0.652**0.592*0.368**0.568**0.583**0.536
11*0.389*0.450*0.407**0.505**0.800**0.731
12**0.647**0.686**0.503**0.534**0.815**0.769
13**0.694**0.591*0.447*0.368**0.806**0.904
14**0.636**0.609**0.509*0.370**0.700**0.780
15**0.602**0.595**0.609**0.574**0.571**0.767
16**0.553**0.533**0.521**0.559--
17**0.598**0.585**0.555**0.773--
18**0.715**0.635----

املعوقات 
الكلية

**0.443-**0.644-**0.568-

)1( )* *( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 ( ، )*( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )  0.05 (.
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يتبــن ممــا ســبق متيــز األداة بعالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا بــن قيــم حمــاور االســتبانة ومعــدل قيمــة 
احملــور األساســي الــذي تنتمــي إليــه واملعــدل الكلــي جلميــع احملــاور، وعليــه تكــون األداة ذات درجــة عاليــة 
مــن االتســاق الداخلــي الرتبــاط كل بنــد مبحــوره الــذي ينتمــي إليــه، و ابألداة ككل، وهــذا يشــر اىل أن 
األداة تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الصــدق االرتباطــي يعــزز صــدق احملكمــن، ويــدل علــى تبايــن وجهــات النظــر 

حوهلــا،وأن صياغــة العبــارات جيــدة. 

و- الصــورة النهائيــة لالســتبانة: بلغــت مفــردات االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة )50( مفــردة، واجلــدول رقــم 
)11( يوضــح مواصفــات االســتبانة، وتوزيــع املفــردات علــى األبعــاد األساســية: 

جدول )11( مواصفات بطاقة املالحظة

النسبة املئويةعدد املفرداتأرقام املفرداتالبعدم
11836-18 معوقات تتعلق ابملعلم 1
191734-35معوقات تتعلق ابملشرف 2
30 3615- 50معوقات تتعلق بكتاب العلوم3

100٪50اإلمجايل 

وقــد متَّ تصنيــف درجــة معوقــات اســتخدام العينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف للغــة العلــم علــى عبــارات وأبعــاد أداة الدراســة بنــاًء علــى قيمــة املتوســط 
احلســايب ونســبته املئويــة واحلــدود احلقيقيــة لــه يف ضــوء قانــون املــدى واملســافة بــن فئــات مقيــاس أداة الدراســة 

حبيــث ميكــن اعتبــار معوقــات االســتخدام بدرجــة:

جدول )12( تصنيف درجة معوقات استخدام العينة الدراسة الكلية من معلمي العلوم الطبيعية 
ابملرحلتن املتوسطة والثانوية يف مدينة الطائف:

النسبة املئويةاملتوسط احلسايباالستخدام بدرجةم
≥ 84.0 ٪≥ 4.20 كبرة جدًّا1
أقل من 84.0 إىل 68.0 ٪> 4.20 إىل 3.40 كبرة2
أقل من 68.0 إىل 52.0 ٪> 3.40 إىل 2.60متوسطة 3
أقل من 52.0 إىل 36.0 ٪> 2.60 إىل 1.80 ضعيفة 4
أقل من 36.0 ٪ > 1.80ضعيفة جدًّا5
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تطبيق أدايت الدراسة: 
مت تطبيق أدايت الدراســة النهائية )بطاقة املالحظة، واالســتبانة( على عينة الدراســة، ومن مَثَّ عمل مجيع 

املعاجلات اإلحصائية ومن مَثَّ التوصل إىل النتائج والتوصيات واملقرتحات هلذه الدراسة. 

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
 )Pearson) 1- حلساب صدق االتساق الداخلي ألدايت الدراسة استخدم معامل ارتباط برسون

 .)Cronnbach’s Alpha) 2- حلساب ثبات أدايت الدراسة استخدم معامل ألفا كرونباخ

3- لرتتيب فقرات االستبانة استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. 

4- لتحديــد أوجــه الفــروق بــن اســتجاابت عينــة الدراســة بــن جمموعتــن مســتقلتن اســتخدم اختبــار )ت( 
 . )Independent Samples T- test) :للعينات املستقلة

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
1- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول: ونصــه: »مــا درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم 
الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟« ابســتخدام كل مــن املتوســط احلســايب 
واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة الدراســة، ويتضــح ذلــك مــن اجلــداول التاليــة )13، 14، 15، 16(: 

جــدول )13( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة مالحظــة 
اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد األول )لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم 
الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية 

ونســبها املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايًّ )ن=70(

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يوظف الكتابة العلمية لتقومي جوانب املعرفة 13
ضعيفة202.0140.20.43410103العلمية املختلفة.

يعمل على توظيف أنشطة القراءة العلمية 11
ضعيفة61.9639.20.49410205املختلفة.

يتناول ويظهر املصطلحات العلمية احلديثة 12
ضعيفة101.9639.20.57610306أبكثر من طريقة.
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

11
يعمل على تنمية أنشطة التحدث العلمي 

املختلفة مثل: )احلوار، املناقشة، لعب 
األدوار، والدراما العلمية(.

ضعيفة11.9438.80.23420407

13
تتضمن مناذج التقومي املستخدمة أسئلة 

تقيس قدرة الطالب على عمل الرسومات 
العلمية البيانية وتوضيح مكوانهتا.

ضعيفة171.9438.80.37620508

13
يراعي عند استخدام االختبارات الشفوية 

املتنوعة توظيف لغة العلم يف التعبر العلمي 
يف دروس العلوم.

ضعيفة191.9038.00.59330619

12
يعمل على تدريب الطالب على مهارات 

كتابة ملخصات النصوص العلمية املختلفة 
املقروءة أو املسموعة.

ضعيفة141.8637.20.46020726

12
يتحاشى استخدام األلفاظ املرتادفة 
واملشرتكة الي حتتمل أكثر من معى 

وتفسر.
ضعيفة81.8436.80.50030827

12
يساعد الطالب على إتقان كتابة املعادالت 

الكيميائية من خالل التطبيقات العلمية 
املختلفة.

ضعيفة111.8036.00.52840930

يساعد الطالب على استخدام اللغة العلمية 12
ضعيفة 131.7735.40.48751034أثناء البحث واالستقصاء.

جدًّا

11
ينتقي إسرتاتيجيات علمية مناسبة تسهم 

يف تنمية مهارات حل املعادالت الكيميائية 
لدى الطالب.

ضعيفة 51.7735.40.54331135
جدًّا

يسهم يف إثراء املفردات اللغوية العلمية 12
ضعيفة 91.7735.40.54861236احلديثة لدى الطالب.

جدًّا

يوظف أسئلة التقومي املتنوعة لتنمية مهارات 13
ضعيفة 161.7735.40.59441337حل املعادالت الكيميائية.

جدًّا

يوظف نتائج التقومي يف التغذية الراجعة 13
ضعيفة 211.7635.20.49451438لتنمية لغة العلم لدى الطالب.

ّجذًًّا

يعمل على تفعيل أنشطة الكتابة العلمية 11
ضعيفة 71.7635.20.62441540املختلفة.

جدًّا
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يستخدم الطريقة اجلدلية أو احلجج العلمية 12
ضعيفة 151.7434.80.53071641حول القضااي العلمية املختلفة.

جدًّا

11
يوجه ختطيط الدرس حنو التدريبات على 

عمل الرسوم العلمية البيانية واستخداماهتا 
املختلفة.

ضعيفة 41.7334.60.44851742
جدًّا

يوجه تقومي فهم الطالب للمصطلحات 13
ضعيفة 181.7134.20.56861847العلمية املختلفة.

جدًّا

11
يتبى أهدافًا سلوكية تعمل على تنمية 

املهارات اللغوية األربع )االستماع، الكتابة، 
القراءة، والتحدث(.

ضعيفة 21.6633.20.53561948
جدًّا

يتبى استخدام رسومات بيانية خمتلفة يف 12
ضعيفة 121.6633.20.54082049املواقف التعليمية يف البيئة الصفية.

جدًّا

11
يستخدم أساليب علمية متنوعة تساعد 

الطالب على فهم دالالت الرموز العلمية 
املختلفة.

ضعيفة 31.6132.20.54672150
جدًّا

يعمل على دمج تقومي جوانب املعرفة 13
ضعيفة 221.5030.00.58472252العلمية للطالب مع اجلوانب اللغوية. 

جدًّا

02- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تنفيذ 12
ضعيفة106-1.80036.00.161الدرس

03- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تقومي 13
ضعيفة207-1.80036.00.206الدرس

01- معدل عام استخدام )البعد1( حمور ختطيط 11
ضعيفة 308-1.77635.50.170الدرس

جدًّا

ضعيفة 3--041.79235.80.134- معدل عام استخدام )البعد1( لغة العلم14
جدًّا



درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...                 د. خالد بن حمود العصيمي

397

جــدول )14( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة مالحظــة 
اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد الثــاين )مكــوانت العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات 

احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايًّ )70 = ن(:

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

حيرص على استخدام الرموز العلمية أثناء 23
ضعيفة332.1142.20.32010101تنفيذ الدرس. 

23
يساعد الطالب على فهم املعادلة 

الكيميائية من خالل شرحها لفظيًّا أثناء 
الدرس العلمي.

ضعيفة341.9639.20.31620204

21
حيرص على استخدام املصطلحات العلمية 

أثناء املناقشات العلمية املختلفة يف البيئة 
الصفية.

ضعيفة241.9138.20.47410313

يعمل على الكشف عن املفاهيم العلمية 21
ضعيفة231.9038.00.42220417البديلة لدى الطالب.

يوظف الرسوم العلمية أثناء احلوارات 22
ضعيفة321.9038.00.51510518الصفية. 

يضمن أسئلة التقومي جزًءا يرز دالالت 23
ضعيفة371.8937.80.63630622الرموز العلمية املختلفة. 

23
يعمل على صياغة أسئلة علمية متنوعة 

تساعد على قياس قدرة الطالب على حل 
املعادالت الكيميائية. 

ضعيفة361.8737.40.47940723

يوظف أساليب تعليمية مناسبة تساعد 21
ضعيفة271.8136.20.51930829الطالب على فهم املصطلحات العلمية. 

يعمل على تقومي درجة امتالك الطالب 21
ضعيفة 261.7935.80.58740932للمصطلحات العلمية. 

جدًّا

يدرب الطالب على قراءة الرسوم العلمية 22
ضعيفة 311.7735.40.42321033املختلفة. 

جدًا

يركز على أن تتضمن تكليفات الطالب 22
ضعيفة 291.7635.20.55031139رسوًما علمية. 

جدًا
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يعمل على الكشف عن االستخدامات 21
ضعيفة 251.7334.60.56351243اليومية للمفاهيم العلمية. 

جدًا

يوضح الدالالت العلمية للرسوم العلمية 22
ضعيفة 301.7334.60.56741344أثناء الدرس. 

جدًا

يستخدم الرسوم العلمية بكفاءة عالية 22
ضعيفة 281.7134.20.51551446خالل املوقف التعليمّي. 

جدًا

يعمل على تنمية مهارة كتابة املعادالت 23
ضعيفة 351.5731.40.60451551الكيميائية لدى الطالب. 

جدًا

07- معدل عام استخدام )البعد2( حمور 23
ضعيفة103-1.88037.60.200املعادالت العلمية

05- معدل عام استخدام )البعد2( حمور 21
ضعيفة205-1.82936.60.211املصطلحات العلمية

06- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم 22
ضعيفة 309-1.77435.50.186العلمية

جدًا
ضعيفة2--081.82836.60.135- معدل عام استخدام )البعد2( مكوانت العلم24

جــدول )15( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة مالحظــة 
اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد الثالــث )أنشــطة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات 

احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايًّ )ن = 70(:

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

31
يدرب الطالب على إتقان أوجه القراءة 
العلمية املختلفة من الكتب واملقاالت 

العلمية. 
ضعيفة382.0340.60.56410102

يستخدم إسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف 33
ضعيفة501.9338.60.46110209فرص للتحدث بلغة العلم لدى الطالب.

حيرص على تنويع العديد من األنشطة 32
ضعيفة471.9338.60.54710310الكتابة العلمية املختلفة أثناء الدرس.
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يدرب الطالب على االستخدام األمثل 31
ضعيفة401.9338.60.57320411للمراجع واملصادر العلمية املختلفة. 

يوجه الطالب حنو تدوين املفردات العلمية 32
ضعيفة451.9338.60.68820512اجلديدة الي مت اكتساهبا يف مذكرة خاصة. 

حيرص على توجيه الطالب على كتابة 32
ضعيفة461.9138.20.53130614اخلطوات العلمية للتجارب املدروسة.

حيرص على تنمية قدرة الطالب على مهارة 33
ضعيفة481.9138.20.55820715اخلطاب الصفي. 

31
يعمل على تنويع األنشطة العلمية الداعمة 

واحملفزة الستخدام النصوص املقروءة 
وفهمها.

ضعيفة421.9138.20.60830816

يعطي وقتاً كافًيا ملناقشة أسئلة الطالب 33
ضعيفة521.8937.80.32030920املختلفة أثناء احلصة الدراسية. 

يقرأ أمام الطالب قراءة علمية صحيحة 31
ضعيفة391.8937.80.60341021أمنوذجية حيتذى هبا. 

يعمل على تدريب الطالب على تنمية 32
ضعيفة431.8737.40.53641124مهارات كتابة املقاالت العلمية الصحيحة. 

أيخذ يف االعتبار اللغة العلمية عند تقييم 32
ضعيفة441.8637.20.42751225األعمال الكتابية للطالب. 

31
حيرص على تدريب الطالب على مواقف 
تعليمية للقراءة العلمية الصامتة أو اجلهرية 

من كتاب العلوم. 
ضعيفة411.8436.80.50251328

حيفز الطالب على استخدام لغتهم اخلاصة 33
ضعيفة491.8036.00.69441431يف تعريف املصطلحات العلمية. 

33
يساعد الطالب على القيام بعروض 

تعليمية حول مواضيع علمية أثناء املواقف 
العلمية املختلفة داخل الصف. 

ضعيفة 511.7334.60.65851545
جدًا

09- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 31
ضعيفة101-1.92038.40.260القراءة العلمية

10- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 32
ضعيفة202-1.90038.00.284الكتابة العلمية
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

11- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 33
ضعيفة304-1.85137.00.274التحدث العلمي

12- معدل عام استخدام )البعد3( بعد 34
ضعيفة1--1.89037.80.205أنشطة العلم

املئويــة لدرجــة  املعياريــة ونســبها  الكليــة املتحققــة واحنرافاهتــا  املبــن للمتوســطات احلســابية  جــدول )16( 
مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم حملــاور وأبعــاد )لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها 

املئويــة تنازليــاً واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايً )ن = 70(:

املتوسطمعدل عام استخداماحملورالبعد
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعد

ضعيفة021.80036.00.161106- )البعد1( حمور تنفيذ الدرس12
ضعيفة031.80036.00.206207- )البعد1( حمور تقومي الدرس13

ضعيفة 011.77635.50.170308- )البعد1( حمور ختطيط الدرس11
جدًّا

ضعيفة 3-041.79235.80.134- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد1( لغة العلم14
جدًّا

ضعيفة071.88037.60.200103 - معدل عام استخدام )البعد2( حمور املعادالت العلمية23

05- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املصطلحات 21
ضعيفة1.82936.60.211205العلمية

ضعيفة 061.77435.50.186309- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم العلمية22
جدًّا

08- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد2( مكوانت 24
ضعيفة2-1.82836.60.135العلم

ضعيفة091.92038.40.260101- معدل عام استخدام )البعد3( حمور القراءة العلمية31
ضعيفة101.90038.00.284202- معدل عام استخدام )البعد3( حمور الكتابة العلمية32
ضعيفة111.85137.00.274304- معدل عام استخدام )البعد3( حمور التحدث العلمي33

12- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد3( بعد أنشطة 34
ضعيفة1-1.89037.80.205العلم

13- املعدل العام الكلي لدرجة االستخدام الكلية للغة العلم لدى معلمي 
ضعيفة--1.83136.60.107العلوم الطبيعية 
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يتضح من اجلداول السابقة )13-16( ما يلي:

ا )للســؤال ككل، وللمحــاور  العلــم كانــت بدرجــة ضعيفــة، ودرجــة ضعيفــة جــدًّ لغــة  اســتخدام  - درجــة 
الفرعيــة(. 

- درجــة اســتخدام لغــة العلــم ابلنســبة للمحــاور الداخليــة للســؤال بلغــت للمحــور الداخلــي األول )اســتخدام 
لغــة العلــم(: كانــت بدرجــة ضعيفــة جــدًّا، حيــث كان بعــد حمــور تنفيــذ التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة 
مبتوســط حســايب )1.800(، وحمــور تقــومي التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.800(، 
ا مبتوســط حســايب )1.776(. يف حــن أن احملــور  وحمــور ختطيــط التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة جــدًّ
الداخلي الثاين )استخدام مكوانت لغة العلم(: كان بدرجة ضعيفة، حيث كان بعد حمور املعادالت العلمية 
بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.880(، وحمــور املصطلحــات العلميــة بدرجــة اســتخدام ضعيفــة 
مبتوســط حســايب )1.829(، وحمــور الرســوم بدرجــة اســتخدام ضعيفــة جــداً مبتوســط حســايب )1.774(. 
احملــور الداخلــي الثالــث )اســتخدام أنشــطة لغــة العلــم(: كانــت درجــة االســتخدام هلــذا احملــور ضعيفــة، حيــث 
كان بعــد حمــور القــراءة العلميــة بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.920(، وحمــور الكتابــة العلميــة 
بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.900(، وحمــور التحــدث العلمــي ابســتخدام ضعيفــة مبتوســط 
حســايب )1.851(. وابلتــايل يكــون ترتيــب احملــاور الداخليــة بطريقــة تصاعــدايًّ مــن حيــث درجــة االســتخدام 
ا، واملتوســط العــام  كالتــايل: »املتوســط العــام الســتخدام لغــة العلــم بلــغ )1.792( وذلــك بدرجــة ضعيفــة جــدًّ
الســتخدام مكــوانت لغــة العلــم بلــغ )1.828( وذلــك بدرجــة ضعيفــة، واملتوســط العــام الســتخدام أنشــطة 

لغــة العلــم بلــغ متوســطة )1.890( وذلــك بدرجــة ضعيفــة«. 

- املتوســط العــام لدرجــة االســتخدام الكليــة للغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 
)للســؤال بشــكل عــام(:كان بدرجــة ضعيفــة، وبقيمــة )1.831(، وحققــت العبــارة الــي حتمــل رقــم )33( 
ترتيــب مبتوســط  أعلــى  الــدرس( علــى  تنفيــذ  أثنــاء  العلميــة  الرمــوز  وتنــص علــى: )حيــرص علــى اســتخدام 
)2.11(، وعلــى العكــس كانــت العبــارة املرقمــة ب )22( وهــي : )يعمــل علــى دمــج تقــومي جوانــب املعرفــة 

العلميــة للطــالب مــع اجلوانــب اللغويــة( علــى أدىن درجــة يف الرتتيــب مبتوســط )1.50(. 

- بنــاًء علــى مــا مَتَّ عرضــه نســتطيع أن نؤكــد علــى أن اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مل يكــن ابلشــكل املتأمــل حيــث كان بدرجــة ضعيفــة، ورمبــا أن مســببات هــذا 

يعــود إىل: 

- عدم اهتمام وزارة التعليم وإدارة التعليم ابلطائف وأدلة املعلم وأهداف وحمتوى وأنشــطة وتدريبات وأســئلة 
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التقــومي يف كتــب العلــوم بشــكل كاٍف بلغــة العلم،حيــث إهنــا ال تــويل اهتمامــاً كبــرًا بلغــة العلــم، علــى الرغــم مــن 
أن كتــب العلــوم وأدلــة املعلــم تــويل اهتماًمــا مبكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم إال أنــه دون املســتوى املأمــول، وهــذا 

يتفــق مــع أشــارت إليــه دراســة )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014(. 

- عــدم تركيــز أدلــة املعلــم علــى تنميــة مكــوانت لغــة العلــم يف طبعاهتــا احلديثــة، إضافــة إىل قصــور معرفــة بعــض 
معلمــي العلــوم بكيفيــة االســتفادة مــن حمتــوايت هــذه األدلــة وتوظيفهــا بشــكل جيــد لتنميــة لغــة العلــم يف 

تدريــس العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- ضعــف توظيــف أنشــطة العلــم املختلفــة مثــل )القــراءة العلميــة، والكتابــة العلميــة، والتحــدث العلمــي( 
مــن  هلــا  ملــا  فعــال  بشــكل  العلــوم  تدريــس  مــع  دجمهــا  وضــرورة  أمهيتهــا  رغــم  العلــوم،  معلمــي  قبــل  مــن 
أمهيــة يف تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى الطــالب، وهــذا يتفــق مــع مــا أوصــت بــه دراســات عديدة،منهــا: 
(Phillips, and Norris, 2009(، )Oliveira, 2015( وأمبــو ســعيدي وثــراي الراشــدي، 
)2012(، مــن ضــرورة توظيــف أنشــطة القــراءة العلميــة يف تدريــس العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا 

كليــي، 2016(. 

- ضعــف الثقافــة العلميــة لــدى بعــض معلمــي العلــوم، وافتقارهــم إلســرتاجتيات معاجلــة املعلومــات وتنظيمهــا، 
وفهــم املفــردات واســتيعاهبا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )األمحــدي، 2015(. 

- عــدم االهتمــام إبعــداد الطــالب يف املؤسســات األكادمييــة ابلشــكل املطلــوب مــن حيــث توضيــح أمهيــة لغــة 
العلــم يف تدريــس املــواد العلميــة املختلفــة، األمــر الــذي رمبــا كان لــه دور يف ضعــف اســتخدام لغــة العلــم لــدى 
معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، وهــذا مــا تؤكــده دراســة )أمبــو ســعيد، وثــراي الراشــدي، 2012(.

- اســتخدام لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا يف تدريــس العلــوم مــازال غــر مألــوف يف امليــدان الرتبــوي والتعليمــي 
نظــرًا حلداثتــه، وكونــه يف مراحلــه األوىل، وابلتــايل يتطلــب إعــادة النظــر يف كيفيــة اســتخدام لغــة العلــم، وعــدم 
االعتمــاد علــى االجتهــادات الشــخصية مــن املعلمــن، كمــا أنــه خيضــع لبعــض املتغــرات املختلفــة مثــل اخلــرة 

واملؤهــل العلمــي وغرهــا، وهــذا مــا تؤكــده دراســة )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012(. 

- الــدورات التدريبيــة املقدمــة ملعلمــي العلــوم غــر كافيــة لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن حمتــوى كتــب العلــوم 
وإرشــادات أدلــة املعلــم الــي هتتــم بتنميــة لغــة العلــم، كمــا أهنــا قــد ال تتضمــن تدريبــات علــى كيفيــة الوصــول إىل 
املصــادر العلميــة املختلفــة املهمــة لالســتفادة منهــا وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم، وقــد ال تراعــي هــذه الــدورات 
تدريــب املعلمــن علــى أســاليب تنميــة اجلانــب اللغــوي إضافــة إىل اجلانــب العلمــي لــدى الطــالب، وهــذا مــا 

أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 
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- عــدم توفــر املــواد والوقــت الالزمــن للتطبيــق العملــي للغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة حيــث إن 
تطبيقهــا مــن ِقبَــل معلــم العلــوم حيتــاج فــرتة زمنيــة طويلــة، األمــر الــذي يتعــارض مــع كثافــة مقــررات العلــوم. 

- عــدم اهتمــام مديــري املــدارس واملشــرفن الفنيــن بوجــود خطــة واضحــة وحمــددة تســاعد يف تطبيــق وتوظيــف 
لغــة العلــم أبنشــطتها ومكوانهتــا املختلفــة وإعطــاء تصــور شــامل هلــا، ويدعــم هــذا املــرر عــدم وجــود درجــات 

يف بطاقــة األداء الوظيفــي للمعلــم هتتــم بلغــة العلــم. 

- اعتمــاد بعــض معلمــي العلــوم علــى جمهودهــم الشــخصّي غالًبــا يف املواقــف التعليميــة يف احلجــرة الدراســية، 
وتوجيــه األســئلة للطــالب الــي تركــز علــى املســتوايت الدنيــا مــن التفكــر دون إاتحــة الفرصــة هلــم ملمارســة 
أنشــطة العلــم املختلفــة )القــراءة، الكتابــة، والتحــدث( أثنــاء الــدرس هــذا مــن جانــب، إضافــة إىل تركيــز بعــض 
املعلمــن علــى تنفيــذ األنشــطة العلميــة، وقلــة االهتمــام أبنشــطة لغــة العلــم ابلرغــم مــن أمهيتهــا يف اكتســاب 

املعرفــة العلميــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن: )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، 
وعــزة مصطفــى، 2014(، )وفــاء مشــاعلة، 2011(، و)رشــا كليــي، 2016(. 

2- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين: ونصــه: »مــا درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟« 

مَتَّ اســتخدام كل مــن املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة الدراســة،ويتضح ذلــك 
مــن اجلــداول التاليــة )17، 18، 19، 20(: 

جــدول )17( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة )معوقــات 
اســتخدام لغــة العلــم املتعلقــة ابملعلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا 

املعياريــة )ن = 250(:
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رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق
الكلالبعد

عدم وجود حوافز تشجع املعلم على استخدام أنشطة لغة العلم 
كبرة184.0681.20.5630115املختلفة. 

عدم تبي املعلم جملموعة من املراجع العلمية املختلفة لتوظيف القراءة 
كبرة064.0581.00.5310217العلمية. 

كبرة124.0280.40.4610324عدم إدراك املعلم لالستخدام األمثل للغة العلم أثناء تدريس العلوم. 

كبرة054.0280.40.5340426شيوع استخدام اللهجة العامية أثناء املواقف الصفية املختلفة. 

كبرة074.0180.20.5980529عدم معرفة املعلم للطريقة العلمية املناسبة لتنمية لغة العلم لدى طالبه. 

كبرة164.0080.00.5110630عدم الرتكيز على القراءة التمهيدية قبل البدء يف الدرس العلمي اجلديد. 

كبرة153.9879.60.6070732عدم التخطيط اجليد لتفعيل األنشطة املختلفة للتحدث العلمي.

كبرة133.9779.40.5020833ضعف التخطيط لتفعيل األنشطة املختلفة للقراءة العلمية. 

كبرة143.9779.40.6430935ضعف التخطيط لتفعيل األنشطة املختلفة للكتابة العلمية.
عدم حث املعلمن لبعضهم البعض الستخدام لغة العلم يف املواقف 

كبرة093.9378.60.5141040التدريسية اليومية. 

كبرة113.9378.60.5901141عدم إدراك إدارة املدرسة ألمهية لغة العلم أثناء تدريس العلوم. 
عدم تشجيع الطالب يف التواصل ابستخدام لغة الرموز واألرقام 

كبرة173.9278.40.5651243واملصطلحات العلمية مع بعضهم البعض.

ضعف إدراك املعلم لإلسرتاجتيات املناسبة الي تشجع الطالب 
كبرة083.9278.40.5781344الكتساب مكوانت لغة العلم. 

عدم اهتمام املعلمن بتشجيع طالهبم على التحدث بلغة علمية 
كبرة103.9278.40.6261445سليمة. 

صعوبة تنمية لغة العلم لدى الطالب بسبب ضعف املستوى اللغوي 
كبرة033.8877.60.5061546للمعلم. 

كبرة013.8476.80.5611648تبي املعلمن الجتاه يؤكد على عدم وجود ارتباط وثيق بن اللغة والعلم. 

كبرة023.8376.60.5111749ضعف اإلملام مبفهوم وخصائص وأمهية لغة العلم لدى معلمن العلوم. 
قلة املصادر يف املكتبة العلمية الي تقدم احلديث يف املعرفة العلمية 

كبرة043.7875.60.6511850ابللغة العربية يؤثر على توظيف أنشطة القراءة العلمية لدى الطالب. 

كبرة3-13.94778.90.159 - معدل عام )البعد1( معوقات تتعلق ابملعلم
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جــدول )18( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة )معوقــات 
اســتخدام لغــة العلــم املتعلقــة ابملشــرف الرتبــوي( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا 

واحنرافاهتــا املعياريــة )ن = 250(:

رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق الكلالبعد
ضعف برامج اإلعداد يف تدريب املعلم على إسرتاتيجيات أنشطة 

كبرة 334.4689.20.4990101التحدث العلمي املختلفة.
جدًّا

ضعف برامج اإلعداد يف توجيه املعلم إىل توظيف مكوانت لغة العلم 
كبرة 344.2484.80.4810203يف التعبر عن األفكار العلمية املختلفة. 

جدًّا
عدم وضوح الرؤية لدى اإلشراف الفي العلمي حول مكوانت لغة 

كبرة354.1282.40.3990309العلم لدى املعلم. 

عدم متكن املعلم من اكتساب اإلسرتاتيجيات املناسبة لتنمية مكوانت 
كبرة204.0881.60.5990413لغة العلم. 

عدم اهتمام وزارة التعليم بتوجيه املعلمن إىل ضرورة تنمية لغة العلم 
كبرة194.0681.20.5410514لدى الطالب. 

قلة تشجيع املشرفن الرتبوين للمعلمن على التسجيل يف دورات 
كبرة274.0480.80.5250619تدريبية تسهم يف تنمية لغة العلم لديهم. 

عدم تقدير املشرف الرتبوي جلهود املعلم املبذولة يف تنمية لغة العلم 
كبرة324.0480.80.5440720لدى طالبه. 

عدم اهتمام املشرف الرتبوي بتقومي اجلانب اللغوي للمعلم يف منوذج 
كبرة214.0380.60.5970821األداء الوظيفي. 

ضعف اهتمام برامج اإلعداد للمعلمن على تدريبهم يف تنويع أساليب 
كبرة294.0380.60.5990922تقومي إكساب الطالب ملكوانت لغة العلم املختلفة. 

عدم مساعدة املعلمن من قبل املشرفن الرتبوين يف تنمية لغة العلم 
كبرة234.0280.40.5981027لديهم. 

ضعف تشجيع املشرف الرتبوي للمعلم على ممارسة لغة العلم يف 
كبرة253.9779.40.5841134تدريس العلوم. 

غياب التعاون التنظيمي بن إدارة املدرسة واملشرف الرتبوي لتنفيذ 
كبرة243.9679.20.5441236ومتابعة إكساب الطالب مكوانت لغة العلم. 

قصور بعض املشرفن الرتبوين يف االطالع على الدراسات الرتبوية 
كبرة263.9679.20.5691337ذات الصلة مبمارسة لغة العلم يف تدريس العلوم. 

عدم تضمن بعض الدورات التدريبية املقدمة للمعلمن مباهية لغة العلم 
كبرة223.9579.00.4761438وأمهيتها يف تدريس العلوم. 
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رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق الكلالبعد
عدم تشجيع املعلم على االهتمام بتنمية مهارات كتابة املعادلة 

كبرة313.9579.00.5461539الكيميائية لدى الطالب. 

ضعف الرتكيز من قبل املعلم على استخدام األسئلة الشفهية لتقومي 
كبرة303.9278.40.5291642قدرة الطالب على استخدام لغة العلم يف التعبر العلمي. 

عدم وجود املهارة لدى املعلم على الطريقة املناسبة يف تنمية املهارات 
كبرة283.8877.60.6261747اللغوية األربع يف دروس العلوم. 

كبرة2-24.04280.80.182 - معدل عام )البعد2( معوقات تتعلق ابملشرف

جــدول )19( املبــن للمتوســطات احلســابية املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة )معوقــات 
العلــوم ابملرحلتــن  لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي  العلــوم(  العلــم املتعلقــة بكتــاب  لغــة  اســتخدام 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا 

واحنرافاهتــا املعياريــة )ن = 250(:

رقم معوقات تتعلق بكتاب العلوم
العبارة

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب املعوق 
درجة على 

املعوق
الكلالبعد1

عدم احتواء األنشطة والتدريبات العملية يف كتب العلوم ملكوانت 
كبرة 384.2885.60.5820102لغة العلم. 

جدًّا
عدم تضمن كتب النشاط لإلرشادات الكافية لتنمية مكوانت لغة 

كبرة394.1983.80.5180204العلم لدى الطالب. 

كبرة374.1883.60.6280305ضعف احتواء كتب العلوم ملكوانت لغة العلم. 
افتقار كتب العلوم لأنشطة املساندة واحملفزة الستخدام النصوص 

كبرة484.1683.20.5110406املقروءة.

وجود ألفاظ مرتادفة حتمل أكثر من تفسر يف كتب العلوم تؤدي إىل 
كبرة494.1683.20.5210507سوء فهم للمعرفة العلمية. 

قلة التدريبات الكافية يف كتب العلوم الي ال متكن الطالب من عمل 
كبرة504.1683.20.6170608الرسوم العلمية البيانية والتوضيحية واستخداماهتا املختلفة. 

اللغة العلمية املقروءة لكتاب العلوم ال تتوافق مع املستوى العقلي 
كبرة434.1182.20.4750710للطالب. 

عدم تضمن كتب العلوم بعض القضااي العلمية اجلدلية الي تساعد 
كبرة454.1082.00.5440811يف توظيف احلجج العلمية. 



درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...                 د. خالد بن حمود العصيمي

407

رقم معوقات تتعلق بكتاب العلوم
العبارة

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب املعوق 
درجة على 

املعوق
الكلالبعد1

عدم توفر الكتب العلمية املناسبة حيد من توظيف أنشطة القراءة 
كبرة424.1082.00.5960912العلمية. 

ضعف االهتمام ابستخدام املصطلحات العلمية الي يتضمنها كتاب 
كبرة464.0681.20.6341016العلوم. 

كبرة404.0480.80.5211118قلة تضمن أسئلة التقومي يف كتب العلوم ملكوانت لغة العلم. 

كبرة414.0380.60.6141223صعوبة الوصول إىل اجملالت والدورايت العلمية اإللكرتونية. 

كبرة364.0280.40.5301325أهداف كتب العلوم ال هتتم بتنمية مكوانت لغة العلم لدى الطالب. 
عدم الرتكيز على أمهية القراءة العلمية األولية الي يتضمنها كتاب 

كبرة474.0280.40.6271428العلوم. 

ضعف االهتمام ابجلانب اللغوي يف كتب العلوم يف تنمية احلصيلة 
كبرة444.0080.00.6181531اللغوية لدى الطالب. 

كبرة1-34.10782.10.210- معدل عام )البعد3( معوقات تتعلق بكتاب العلوم

املئويــة لدرجــة  املعياريــة ونســبها  الكليــة املتحققــة واحنرافاهتــا  املبــن للمتوســطات احلســابية  جــدول )20( 
)معوقــات أبعــاد اســتخدام لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة تنازليًّــا 

)ن = 250(:

املتوسطمعدل عام املعوقات املتعلقة 
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

ترتيب البعد
على كل األبعاد

درجة
املعوق

كبرة34.10782.10.2101- بكتاب العلوم
كبرة24.04280.80.1822- ابملشرف
كبرة13.94778.90.1593- ابملعلم

كبرة-44.02780.50.101- معدل عام املعوقات الكلية 

يتضح من اجلداول السابقة )17-20( ما أييت: 

1- تراوحــت درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم كانــت مــا بــن الدرجــة الكبــرة، والكبــرة جــدًّا جلميــع 
الســؤال ككل(.  عبــارات 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

408

2- بلغــت درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم ابلنســبة لأجــزاء الداخليــة للســؤال كالتــايل: )اجلــزء األول _ 
معوقــات متعلقــة ابلعلــم _ كانــت مجيــع العبــارات بدرجــة كبرة.اجلــزء الثــاين - معوقــات متعلقــة ابملشــرف_ 
ا. اجلــزء الثالــث _ معوقــات متعلقــة بكتــاب العلــوم_  تراوحــت العبــارات بــن الدرجــة الكبــرة والكبــرة جــدًّ
تراوحــت العبــارات بــن الدرجــة الكبــرة والكبــرة جــدًّا. يف حــن أن ترتيــب األجــزاء الداخليــة كمــا هــو واضــح 
مــن النتيجــة تنازليًّــا: »بلــغ املتوســط للمعوقــات املتعلقــة بكتــاب العلــوم )4.107( ممــا يؤكــد علــى أهنــا كانــت 
بدرجــة كبــرة، يف حــن أن املعوقــات املتعلقــة ابملشــرف بلــغ متوســطها )4.042( وذلــك بدرجــة كبــرة، أمــا 

املعوقــات املتعلقــة ابملعلــم كان متوســطها )3.947( وذلــك بدرجــة كبــرة«. 

4- املعــدل العــام للدرجــة الكليــة ملعوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة )للســؤال ككل( بلــغ 
متوســطة )4.027( وهــذا يعــي وجــود درجــة املعوقــات بدرجــة كبــرة، وجــاءت العبــارة )33( كأعلــى ترتيــب 
وهــي: )ضعــف برامــج اإلعــداد يف تدريــب املعلــم علــى إســرتاتيجيات أنشــطة التحــدث العلمــي املختلفــة( وبلــغ 
متوســطها )4.46(، يف حــن جــاءت العبــارة )4( كأقــل ترتيــب وهــي: )قلــة املصــادر يف املكتبــة العلميــة الــي 
تقــدم احلديــث يف املعرفــة العلميــة ابللغــة العربيــة يؤثــر علــى توظيــف أنشــطة القــراءة العلميــة لــدى الطــالب.(، 

وبلــغ متوســطها )3.78(. 

5- وبنــاًء علــى مــا مَتَّ عرضــه ســابًقا نســتطيع أن نؤكــد علــى أن أفــراد عينــة الدراســة، وجــود معوقــات بدرجــة 
كبــرة تعيــق مــن اســتخدام لغــة العلــم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، ورمبــا أن مســببات هــذا يعــود إىل مــا يلــي: 

- عــدم قناعــة بعــض معلمــي العلــوم ابســتخدام أنشــطة لغــة العلــم، وكثــرة املواضيــع املقــررة يف املنهــج الدراســي، 
وكثــرة األعبــاء الــي يقــوم هبــا معلــم العلــوم يف تدريــس العلــوم، وعــدم توفــر األجهــزة واألدوات الالزمــة يف 

املختــرات، األمــر الــذي قــد حيــول دون اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم 

- تــدين مســتوى خــرات بعــض معلمــي العلــوم الــي متكنهــم مــن التخطيــط الفعــال لتنفيــذ أنشــطة ومكــوانت 
لغــة العلــم املختلفــة، وعــدم إملــام املعلمــن آبليــة تنفيــذ لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم. 

- عــدم وضــوح رؤيــة وزارة التعليــم حيــال تطبيــق لغــة العلــم يف التعليــم العــام، وضعــف نشــر ثقافــة لغــة العلــم 
لــدى مديــري املــدارس واملشــرفن الرتبويــن. 

- عــدم وجــود أدلــة إرشــادية إجرائيــة مــن ِقبَــل مشــريف املــادة لتطبيــق لغــة العلــم جبميــع أنشــطتها ومكوانهتــا 
املختلفــة يف العمليــة التعليميــة يف تدريــس العلــوم. 

- عــدم تضمــن برانمــج إعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة مبســاقات خاصــة عــن الثقافــة العلميــة وأبعادهــا املختلفــة 
مثــل لغــة العلــم وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم. 
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- وجــود مثــل هــذه املعوقــات جيعــل مــن الصعوبــة تنميــة لغــة العلــم لــدى الطــالب، إال أنــه ميكــن عــالج هــذا 
الضعــف لــدى الطــالب مــن خــالل االســتخدام الصحيــح للغــة العلم،ومــن خــالل دمــج تعليــم اللغــة مــع تعليــم 
العلــوم، والعمــل علــى تنميــة املهــارات اللغويــة األربعــة )القــراءة، الكتابــة، التحــدث، واالســتماع( يف دروس 
العلــوم، وتنميــة مهــارات اخلطــاب الصفــي احلــواري لــدى الطــالب، وهــذا يتفــق مــع مــا أوصــت بــه دراســات 
 Stoddart et al, 2002), )Philliph and Norris, 2009) )Jimenez-) :كل من
silva and Gomes,2011) )Gose, 2013( مــن ضــرورة تطويــر اللغــة يف تدريــس العلــوم مــن 
خــالل إحــداث التكامــل بــن اللغــة والعلــوم، واســتخدام لغــة العلــم لــزايدة فــرص التعلــم يف كال اجملالــن، 

)رشــا كليــي، 2016(، وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة جزئيًّــا مــع دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

3- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث: هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة 
اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة 

الثانويــة(؟  )املتوســطة،  الدراســية  املرحلــة 
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة واجلدول التايل )21( يوضح ذلك: 

 Independent – Samples T) جــدول )21( يوضــح نتائــج اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة
Test( للفــروق بــن املتوســطات الكليــة لدرجــات مالحظــة اســتخدام عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف حملــاور وأبعــاد لغــة العلــم حســب املرحلــة 

الدراســية )ن = 70(:

املتوسط الكلي
نسبةاملتوسطناملرحلةلدرجة استخدام

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
االستخدام

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف

داللتهقيمته

1- )البعد1( حمور
ختطيط الدرس

ضعيفة جدًّا301.78135.60.175الثانوية
0.2200.640

0.2310.818غ. د*
0.010غ. د

ضعيفة جدًّا401.77135.40.168املتوسطة

2- )البعد1( حمور
تنفيذ الدرس

ضعيفة301.80836.20.157الثانوية
0.0490.826

0.2090.835غ. د
0.008غ. د

ضعيفة401.80036.00.172املتوسطة

3- )البعد1( حمور
تقومي الدرس

ضعيفة جدًّا301.79035.80.215الثانوية
0.5220.472

0.740- 0.334غ. د
- 0.017غ. د

ضعيفة401.80736.10.201املتوسطة
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املتوسط الكلي
نسبةاملتوسطناملرحلةلدرجة استخدام

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
االستخدام

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف

داللتهقيمته

4- )البعد1( الكلي
لغة العلم

ضعيفة جدًّا301.79135.80.138الثانوية
0.0150.904

0.945- 0.070غ. د
- 0.002غ. د

ضعيفة جدًّا401.79335.90.133املتوسطة

5- )البعد2( حمور
املصطلحات العلمي

ضعيفة301.84036.80.219الثانوية
0.2050.652

0.3910.697غ. د
0.020غ. د

ضعيفة401.82036.40.207املتوسطة

6- )البعد2( حمور
الرسوم العلمية

ضعيفة جدًّا301.78035.60.192الثانوية
0.0010.976

0.2210.826غ. د
0.010غ. د

ضعيفة جدًّا401.77035.40.184املتوسطة

7- )البعد2( حمور
املعادالت العلمية

ضعيفة301.87337.50.200الثانوية
0.0280.867

0.811- 0.240غ. د
- 0.012غ. د

ضعيفة401.88537.70.202املتوسطة

8- )البعد2( الكلي
مكوانت العلم

ضعيفة301.83136.60.135الثانوية
0.0050.945

0.1860.853غ. د
0.006غ. د

ضعيفة401.82536.50.136املتوسطة

9- )البعد3( حمور
القراءة العلمية

ضعيفة301.92738.50.249الثانوية
0.2870.594

0.1840.854غ. د
0.012غ. د

ضعيفة401.91538.30.271املتوسطة

10- )البعد3( حمور
الكتابة العلمية

ضعيفة301.90038.00.277الثانوية
0.1150.736

0.942- 0.073غ. د
- 0.005غ. د

ضعيفة401.90538.10.286املتوسطة

11- )البعد3( حمور
التحدث العلمي

ضعيفة301.84736.90.281الثانوية
0.0320.858

0.901- 0.125غ. د
- 0.008غ. د

ضعيفة401.85537.10.272املتوسطة
12- )البعد3( 

الكلي
أنشطة العلم

ضعيفة301.89137.80.220الثانوية
0.7520.389

0.0220.982غ. د
0.001غ. د

ضعيفة401.89037.80.196املتوسطة
13- االستخدام 

الكلي للغة
العلم لدى معلمي 

العلوم الطبيعية

ضعيفة301.83136.60.112الثانوية
0.1430.706

0.0430.966غ. د
0.001غ. د

ضعيفة401.83036.60.105املتوسطة

** مجيع قيم اختبار ) ت ( بدرجة حرية  تساوي ) 68 (.
* غ . د / قيمة االختبار اإلحصائي غر دالة إحصائياً عند أي مستوى من املستوايت اإلحصائية املعروفة.
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق )21( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.001( 
بــن اســتجاابت عينــة الدراســة وفًقــا ملتغــر املرحلــة الدراســية حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي 

العلوم،ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل: 

- تتضمــن أدلــة املعلــم اإلرشــادات نفســها الســتخدام مكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم وااللتــزام خبصائصهــا يف 
تدريــس العلــوم , ممــا ينعكــس أثرهــا علــى اجلميــع بغــض النظــر عــن املرحلــة التعليميــة الــي ينتمــون هلــا، كمــا 
أن املشــرفن الرتبويــن رمبــا تكــون توجيهاهتــم والــدورات التدريبيــة الــي يقدموهنــا هــي نفســها ملعلمــي املرحلتــن، 
للمرحلــة  وليــس  اســتخدامها  علــى  برغبتهــم وحرصهــم  يرتبــط  العلــم  لغــة  املعلمــن  اســتخدام  فــإن  وابلتــايل 

التعليميــة أثــر يف ذلك،وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- عــدم االشــارة يف مناهــج العلــوم للمرحلتــن إىل أمهيــة توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة )القــراءة، الكتابــة، 
والتحــدث( يف العلــوم، مــع عــدم قناعــة بعــض املعلمــن يف املرحلتــن أبمهيــة هــذه األنشــطة يف تدريــس العلــوم، 
و عــدم أتكيــد اإلشــراف الفــي علــى أمهيــة أنشــطة لغــة العلــم وضــرورة تفعيلهــا يف تدريــس العلــوم أثنــاء الــزايرات 
التوجيهيــة للمعلمــن، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012( ومــن هنــا ينبغــي 
توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة يف تدريــس العلــوم لتصبــح ذات أولويــة يف هاتــن املرحلتــن مــن مراحــل 
التعليــم العــام الــي تؤســس للتعليــم اجلامعــي، حيــث يعتمــد فيهــا الطالــب علــى أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة يف 

حصولــه علــى املعلومــات املتنوعــة. 

- يعتمــد مســتوى اســتخدام لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة علــى اخلــرات الســابقة الــي 
مــروا هبــا املعلمــن أثنــاء دراســتهم، والــي تــكاد تكــون نفــس اخلــرات نظريــة أو عمليــة أثنــاء الدراســة اجلامعيــة 
التخصصيــة، فيمكــن تفســر عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن معلمــي املرحلتــن علــى اخلــرات املتشــاهبة 
إىل حــد كبــر جــداً الــي مــروا هبــا وتفاعلــوا معهــا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )الزعــي، 2007(، إضافــة اىل أن 
الفــرص التعليميــة جلميــع املعلمــن يف التخصصــات املختلفــة مــن أقســام العلــوم تقريبًــا متســاوية، فجميعهــم 
يدرســون يف نفــس التخصــص العلمــي )العلــوم( بشــكل متقــارب, والبيئــة أيًضــا نفــس البيئــة ممــا يؤثــر علــى 

دافعيتهــم الســتخدام لغــة العلــم وأنشــطتها املختلفــة. 

-  أنشــطة لغــة العلــم الــي توظــف يف تدريــس العلــوم مــن قبــل املعلمــن ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة هــي 
نفســها، ممــا يؤكــد علــى دورهــا الكبــر يف تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى الطــالب، وبذلــك فهــي ال تتأثــر ابملرحلــة 

التعليميــة الــي ينتمــي هلــا معلــم العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- التدريــب املتطابــق نوًعــا وحمتــوى ملعلمــي املرحلتــن أثنــاء اخلدمــة فيمــا يتعلــق بلغــة العلــم، والتخطيــط والتنفيــذ، 
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أضــف إىل ذلــك أن برامــج إعــداد معلمــي العلــوم يف اجلامعــات ال تتضمــن مقــررات أو تدريــب يهتــم بلغــة 
العلــم، إضافــة إىل أن إدارة التعليــم ابلطائــف لديهــا خطــة تدريــب موحــدة ملعلمــي املرحلتــن ال تــويل أمهيــة 

لتدريبهــم علــى لغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة. 

وال توجــد دراســات -يف حــدود علــم الباحــث– تناولــت هــذا املتغــر لتقــارن معهــا هــذه النتيجــة مــن 
حيــث االتفــاق أو االختــالف. 

4- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرابــع: »هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة 
معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة 

املرحلــة الدراســية )املتوســطة، الثانويــة(؟
مَتَّ استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة لإلجابة عن هذا السؤال واجلدول التايل )22( يبن ذلك: 

 )Independent – Samples T Test) جــدول )22( نتائــج اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة
للفروق بن املتوســطات الكلية لدرجات مالحظة اســتخدام عينة الدراســة الكلية من معلمي العلوم ابملرحلتن 

املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف حملــاور وأبعــاد لغــة العلــم حســب املرحلــة الدراســية )ن = 250(:

معدل عام
نسبةاملتوسطناملرحلةاملعوقات املتعلقة

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
املعوق

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف داللتهقيمته

1- ابملعلم
كبرة1003.94478.90.162الثانوية

0.0010.978
0.843-0.189غ. د*

-0.005غ. د
كبرة1503.94979.00.158املتوسطة

2- ابملشرف الرتبوي
كبرة1004.03680.70.175الثانوية

0.3180.573
0.702-0.383غ. د

-0.009غ. د
كبرة1504.04580.90.187املتوسطة

3- بكتاب العلوم
كبرة1004.10582.10.215الثانوية

0.1350.714
0.903-0.123غ. د

-0.003غ. د
كبرة1504.10882.20.208املتوسطة

4- معدل عام 
املعوقات الكلية 

كبرة1004.02480.50.100الثانوية
0.0500.823

0.672-0.423غ. د
-0.005غ. د

كبرة1504.02980.60.102املتوسطة

** مجيع قيم اختبار )ت( بدرجة حرية  تساوي )248( .
* غ . د/ قيمة االختبار اإلحصائي غر دالة إحصائياً عند أي مستوى من املستوايت اإلحصائية املعروفة.
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مــن اجلــدول الســابق )22( يتضــح عــدم وجــود فــرق دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.001( ابلنســبة 
لدرجــة املعوقــات الــي تقــف حجــر عثــرة ابلنســبة الســتخدام لغــة العلــم مــن قبــل عينــة الدراســة وفًقــا ملتغــر 

املرحلــة الدراســية ,وممكــن أن يفســر ذلــك وفًقــا ل: 

- رمبــا أن كالًّ مــن الــوزارة وإدارة تعليــم الطائــف أمنتــا اإلمــكاانت بصــورة متقاربــة لــكال املرحلتــن، األمــر الــذي 
مــن املمكــن أن يــؤدي إىل تطابــق -نوعــا مــا- يف آراء عينــة الدراســة حــول هــذه املعوقــات. 

- رمبا البيئة التعليمية املتقاربة بن املرحلتن أدت إىل ذلك. 

- تلقــى معلمــو العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة تدريبًــا متشــاهبًا أثنــاء اخلدمــة فيمــا يتعلــق بلغــة العلــم 
ختطيطًــا وتنفيــًذا، وابلتــايل كانــت ادراكهــم متقاربــة خبصــوص آليــة التخطيــط والتنفيــذ للغــة العلــم، كمــا أن 
برامــج إعــداد املعلمــن بكليــات الرتبيــة ال تتضمــن فيهــا مقــررات أو مســاقات تتعلــق بلغــة العلــم وتوظيفهــا يف 

تدريــس العلــوم. 

وحســب اســتطالع امليــدان الرتبــوي ال توجــد دراســات تناولــت هــذا معوقــات اســتخدام لغــة العلــم 
لتقــارن معهــا هــذه النتيجــة مــن حيــث االتفــاق واالختــالف. 

التوصيات: 
يف ضوء ما سبق ميكن تقدمي التوصيات التالية : 

1- االهتمــام ابلــدورات أثنــاء اخلدمــة والــي توضــح كيفيــة اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة. 

2- ضرورة االهتمام بكيفية توظيف لغة العلم يف الرامج األكادميية إعداد معلم العلوم. 

3- مراجعــة برامــج اإلعــداد ملعلــم العلــوم بكليــات الرتبيــة مبــا يتوافــق مــع مكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم يف ضــوء 
االجتاهات احلديثة يف جمال الرتبية العلمية، وذلك بتخصيص أحد مساقات برامج اإلعداد ليتضمن لغة العلم. 

4- العمــل علــى تشــجيع معلمــي العلــوم ابملرحلــة املتوســطة والثانويــة علــى توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة 
يف تدريــس العلــوم. 

5- العمــل علــى معاجلــة الصعــوابت الــي حتــول دون تطبيــق لغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة مبراحــل 
التعليــم العــام املختلفــة لــدى معلمــي العلــوم. 
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املقرتحات: 
اســتكمااًل للدراســة احلاليــة ميكــن اقــرتاح بعــض الدراســات الــي تغطــي جوانــب خمتلفــة مــن طبيعــة هــذه 

الدراســة وذلــك علــى النحــو التــايل: 

1- إجراء دراسة مماثلة ابملرحلة االبتدائية. 

2- إجــراء دراســة جتريبيــة تبحــث فاعليــة برانمــج تدريــي مقــرتح إلكســاب معلمــي العلــوم مكــوانت وأنشــطة 
لغــة العلــم. 

3- تقومي واقع ممارسات معلمي العلوم الطبيعية ألنشطة لغة العلم ابلتعليم العاّم. 

4- إجراء دراسة تبحث يف معوقات استخدام لغة العلم ابلتعليم العاّم. 

5- دراسة حتليلية حملتوى كتب العلوم ابملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء لغة العلم. 

6- فاعليــة تدريــس وحــدة يف العلــوم ابســتخدام لغــة العلــم يف تنميــة أبعــاد التنــور العلمــّي لــدى طــالب الصــف 
الثالــث اثنوي. 
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