




 

3 

 

 االفتتاحية 

الرابع التميز  مؤمتر  كتاب  أيديكم  بني  تطرح  أن  العلمية  اللجنة  والرياضيات:    - يرس  العلوم  تعلم  نواتج 

التميز البحثي يف تطوير   املامرسات الصفية ونتائج االختبارات الوطنية والدراسات الدولية، املنظم من قبل مركز 

والرياضيات   العلوم  امللك  بتعليم  الفرتة  جامعة  خالل  املوافق  16/10/1443-14سعود،  - 15هـ، 

التقويمية واسعة النطاق، وإيامًنا بدور   مواكبةهذا املؤمتر    ، وقد جاء م 2022/ 5/ 17 لالهتامم املتزايد بالدراسات 

البحث الرتبوي يف اإلسهام يف حتسني مستوى نتائج طلبة اململكة العربية السعودية يف مثل هذه الدراسات الدولية  

إ لعرض  للباحثني  الفرصة  إتاحة  إىل  إضافة  يف  املهمة.  العلمي  لجاالت  املنتاجهم  العلوم  تعلاملختلفة  وتعليم  يم 

 الرياضيات. 

يف  امللخصات املوسعة )و  املكتملة البحوث  نوعني:    كان استقبال األوراق العلمية املقدمة للمؤمتر عل وقد  

تها  ومناقش أفكارهم البحثية  طرح  لتاحة الفرصة للباحثني  وتأيت فكرة امللخصات املوسعة إل  (.كلمة  2000حدود  

، ومن ثم نرشها  األفكار وامللخصات  هلتطوير هذن عل خمتلف رشائحهم، متهيًدا  املستفيديو  مع املختصني واملهتمني 

 يف أوعية النرش املختلفة.  

  هذا الكتاب   تضمنمجيع البحوث املكتملة التي متت إجازهتا من اللجنة العلمية، حيث يالكتاب    ويضم هذا

(.  % 42.0) للمؤمتر، بنسبة قبول بلغت  ت قدمبحًثا مكتماًل   (38أصل )  ستة عرش بحًثا أجازهتا اللجنة العلمية من

اللجنة  و اختذهتا  التي  الدقيقة  العلمية  اإلجراءات  النسبة  هذه  التحكيمتعكس  عمليات  قامت  يف  حيث  اللجان  ، 

اثنني  وإجازة كل بحث  ،  البحوث املؤمتر بتحكيم    ملحاور  الفرعية املتبعة    ، األقل  يف من حمكَمنين  املامرسات    يف وفق 

 املعتربة.  املجالت املحكمةاملؤمترات العلمية و

  وقد جاء تصنيف البحوث املكتملة، وفق حماور املؤمتر عل النحو اآليت: االختبارات الوطنية والدراسات الدولية  

 (.  4) ، تعليم الرياضيات ( 7) العلوم تعليم ،  (5)

 التوفيق، واهلل ويل             

 رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر

 أ.د. ناعم بن حممد العمري 
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أثر نموذج تدريسي مقترح قائم على نظرية التعلم التحويلي في تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم  

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

 أ/ أفنان عيل حممد الوادعي 

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل

أثر نموذج تدرييس مقرتح قائم عىل نظرية التعلم التحوييل يف تنمية مهارات التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات املرحلة    معرفة  إىل  البحث  هدف هذا  املستخلص:

والضابطة، حيث تكونت عينة املنهج التجريبي ذي التصميم شبه التجريبي للمجموعتني التجريبية    ةالباحث  تا اهلدف من البحث استخدماملتوسطة، ولتحقيق هذ

ا  (140من )  بحثال التجريبية من طالبات  التجريبية )  نلصف األول املتوسط، والبالغ عددهطالبة للعينة  (  70واملجموعة الضابطة )  ،( طالبة70للمجموعة 

إىل   البحث  وتوصل.  يم املناقشاتتقو واالستنتاج،  و،  التفسريوالتنبؤ باالفرتاضات،  :  يف املهارات التاليةعليهن    اختبار مهارات التفكري الناقد  وتم تطبيق  طالبة،

الناقد يف العلوم    العديد من النتائج أبرزها: وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري

عديد من التوصيات واملقرتحات منها: إجراء مزيد من الدراسات يف نظرية التعلم  الالبحث    البات املجموعة التجريبية، وقدمككل ومهاراته املختلفة لصالح ط 

 التحوييل والتفكري الناقد يف خمتلف التخصصات واملراحل العمرية. 

 مهارات التفكري الناقد.  نموذج تدرييس، نظرية التعلم التحوييل، كلامت مفتاحية:

The Effect of a Proposed Teaching Model Based on the Transformative Learning Theory in Developing Critical 

Thinking Skills in Science among Middle School Female Students 

Afnan Ali Mohammed Al-Wadey 

Imam Abdulrahman bin Faisal University 

Abstract: This research aimed at identifying the role of a Suggested Teaching Model based on Theory of Transformative Learning on 

Developing Critical Thinking Skills For Middle School Girls. The sample consisted of (140) female students who divided into two groups: 
student of the experimental sample are female student of the first intermediate grade who were divided into two groups: Experimental group 

with (70) students, and a control group of the first year with (70) female students. The critical thinking skills test was applied in the following 

skills (prediction of assumptions, interpretation, conclusion, discussion evaluation). Results of the study revealed that there was a statistically 
significant difference between the mean scores of the experimental group and those of the control group in the critical thinking skills test in 

science as a whole and its various skills in favor of the experimental group. The study recommended conducting further studies in 

transformational learning theory and critical thinking at different fields and in various learning stages. 

Keywords: Teaching Model, transformational learning Theory, critical thinking Skills. 
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 املقدمة:

أّدى إىل حدوث تغيريات رسيعة يف    والتقنية حدث يف القرن احلادي والعرشين تقّدٌم كبرٌي ورسيٌع يف العلوم  

وقادرة عىل الّتكيف    ،العاملي، تطّلب معه رضورة إعداد األجيال القادمة لكي تكون عىل استعداد  أنامط احلياة والنّظام  

هلذا و  لالستجابة  اجلديد.  التقّدم،  العاملي  والنظام  املتغرّية  احلياة  أنامط  متوافًقا  وملواجهة  اهلدف  هذا  رؤية جاء    مع 

يمّية يف تنمية الّدول، حيث يعّد الّتفكري وتعّلم املعرفة العلمّية  تؤّكد عىل دور األنظمة الّتعل  الّتعليم التي يف جمال    2030

إىل امتالك مهارات الّتفكري التي يمكن أن    امن الّسامت البارزة لإلنسان. وحيتاج املتعّلم يف هذا العرص الّّسيع جدً 

مهارات الّتفكري النّاقد التي    ، ومنها (Lau, 2011)تساعده يف اّّتاذ قرار قوي الكتساب املعرفة اجلديدة عىل نحو رسيع  

 من متطلبات القرن احلادي والعرشين، حيث رّكزت وثيقة سياسة الّتعليم واملؤمتر الّدويل لتقويم  متّثل متطلًبا مهاًم 

الّتعليم، )وزارة  العام  الّتعليم  يف  النّاقد  الّتفكري  أمهّية  عىل  بناء  2018  الّتعليم  هو  للّتعليم  األسايس  فالغرض   .)

رين، وأن يكون موّجًها نحو العملّية أكثر من كونه موّجًها نحو النّواتج، ومن ثم جيب أن تكون النّتيجة النّهائّية  املفكّ 

 للتعليم هي العقل النّاقد. 

خباي عىل 2018) ا  ويؤكد  الناقد  (  التفكري  لدى    أّن  تكوينها  ينبغي  التي  العلوم  تدريس  أهداف  أهّم  أحد 

يمتلك   من خالهلا  وأّنه  والّتجريب،  للمالحظة  قابلة  متفاعلة  معرفّية  منظومٌة  الّتفكري  أّن  احتساب  عىل  الّطالب؛ 

املشكالت.  املتعّلم القدرة عىل تقديم أسباب فّعالة، واستخدام نظم الّتفكري وبناء القرارات، ويكون قادًرا عىل حّل  

جيب عىل املعّلمني حتسني مهارات الّتفكري النّاقد لدى طالهبم من خالل تطبيق    ّية الّتفكري النّاقد فإّنهأمه إىل  ا  ونظرً 

، السيام مادة العلوم  الّتفكري  تتمّثل أمهيه و .(Mahanal, 2016)نامذج الّتعّلم املرتكز عىل املتعّلم يف مواد دراسّية متنّوعة 

أفكار  إىل  للتوصل  وبفاعلية عالية  بطريقة رسيعة  املشكالت  الّطالب يف حل  يساعد  أنه  العلوم يف  النّاقد يف جمال 

وحلول جديدة، وإثبات احلقائق واملفاهيم والقوانني والنّظريات العلمّية، كام أنه يساعد املتعّلم يف تقييم الّطريقة التي  

تنمية مهارات الّتفكري النّاقد من األهداف    تعدّ ، وفهم العميق ألسباب الّتفكرييفكر هبا واألفكار التي يصل إليها، وال 

م فهم املحتوى املعريف بشكل عميق؛ وذلك من  لّ األساسّية التي تسعى مناهج العلوم إىل حتقيقها؛ ألنه يتيح للمتع

خالل طرح الّتساؤالت ومناقشتها، وإثبات صحة األفكار واملفاهيم العلمّية من خالل االستشهاد باألدّلة، وتقييم  

اخلربات ووجهات النّظر  للوصول   وتبادل املعلومات والوصول إىل األحكام، والرجوع إىل مصادر املعرفة املختلفة 

 عرفة الّصحيحة. إىل امل
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النّاقد  حدّ تتو الّتفكري  التايل:د مهارات  النّحو  الّتنّبؤ باالفرتاضات  عىل  الّتمييز بني    ،مهارة  القدرة عىل  وهي 

نقاط القوة والّضعف إلعطاء تفسري واضح يف ضوء األحداث املوجودة التي يدركها العقل واحلكم عليها، ومهارة  

جة معقولة من اليقني، ومهارة  ربد  عّينة من حقائق وافرتاضات مقرتحة تيجة موهي القدرة عىل استخالص ن  ، الّتفسري

املرتبطة هبا، وذلك   الصحة من عدمها  يف ضوء األحداث وهي قدرة الفرد عىل الّتمييز بني درجة احتامل ،االستنتاج

املناقشات تقييم  إىل اخلاص، ومهارة  العام  لالنتقال من  املعارف واملعلومات  معرفة    ، من خالل  القدرة عىل  وهي 

النّظر عن صحتها  املعرفة من خالل هذه األحداث بغض  النتيجة يف ضوء  من  والتأّكد    ، العالقات بني األحداث 

 والّتحّقق من نوعيتها وسالمتها.  ،وإصدار احلكم عىل األفكار

النّاقد يعّد هدًفا تربوًيا    من الرّتبويني املتخّصصني يف تدريس العلوم أّن الّتفكريالعديد  ومن هذا املنطلق يرى  

، وذلك ألّن العلوم تكسب الطالب  مهمعاًما يسهم يف حتقيقه الكثري من املواد الّدراسّية، إال أّن مادة العلوم هلا دوٌر  

مهارات البحث والّتحليل النّاقد وتقويم املعرفة العلمّية ووزن قيمة األدّلة والّربط بني األسباب والنّتائج واحلكم  

  يمة املعلومات عىل أساس املصادر املشتقة منها، واستخالص النّتائج واخلروج بتعميامت ونتائج عامة )خبايا، عىل ق

(، ويعتمد نجاح عملّية تدريس العلوم عىل املعّلم، فهو الركيزة األساسّية التي يتوقف عليها حتقيق األهداف  2018

 (.  2018الرتبوّية املنشودة )اجلوراين واملشهداين،  

ّن تنمية مهارات الّتفكري النّاقد مهّمٌة جًدا؛ إلعداد الّطالب للقرن احلادي والعرشين وتنفيًذا  إف ضوء ذلك  يفو

التي تؤّكد عىل بناء جيل  جديد واع  يستطيع القدرة عىل تبادل وجهات النّظر واّّتاذ    2030لتوجه اململكة نحو رؤية  

من تلقي    ري بشكل سليم واحلصول عىل املعلومات واملعارف بنفسه بداًل القرارات وتقييم النّتائج، والقدرة عىل الّتفك

ا للعملّية الّتعليمية  للعملّية    ور الرئيسوأن يكون الّطالب هو املح  ،املعلومة من املعّلم فقط، عىل أن يصبح دوره ميّّسً

 . الّتعليمّية 

 ,.Matanlari et al)  ن وآخري ماتانالري  دراسة   العلوم: الّدراسات التي تناولت مهارات الّتفكري النّاقد يف  ومن   

  اجلامعة   يف  "النبات  فسيولوجيا "  األحياء  علم  مقّرر   يف  البحثية   املهارات  تطوير   إطار  دمج  إىل  وهدفت  ،(2020

هدفت  ، وFajari et al., 2020) ) نفجري وآخري دراسةو  الّطالب،  لدى النّاقد الّتفكري تنمية عىل  وتأثريه اإلندونيسية

إىل حتليل مستوى مهارات الّتفكري النّاقد لدى الّطالب، ومدى تأثري دافعية الّتعّلم عىل مهارات الّتفكري النّاقد لدى  

هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام أنشطة حمّطات الّتعّلم يف تدريس العلوم  و  ،( 2019دراسة الشهري ) ، والّطالب

تنمية مهارات   الرابع االبتدائيالنّاقد لدى ط  الّتفكريعىل  الّصف  ) ، والبات  هدفت إىل  و  ، (2017دراسة طقاطقة 
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قائم عىل املنّظامت املتقدمة يف تنمية الّتفكري النّاقد وتصحيح املفاهيم البديلة يف العلوم لدى    تعليمي تقّّص أثر برنامج  

طولكرم حمافظة  يف  احلكومية  املدارس  يف  األسايس  التاسع  الّصف  فعالية    ، طلبة  عىل  الّسابقة  الّدراسات  وأمجعت 

   .ري النّاقد، كام أوصت برضورة استخدامها الناّمذج واالسرتاتيجّيات الّتدريسّية املستخدمة يف تنمية الّتفك 

الّتقليدّية  ن  إ  حيثو الّتدريس  تعد  طرائق  والبناء  مل  والّتنظيم  الّتفكري  بإعادة  للمتعّلم  تسمح  أن  قادرًة عىل 

تفكريً   املعريف يفّكر  ذا  ل،  اناقدً   ا لديه، وأن  يكون  أن  الّتعليم جيب  أّن  ليثبت  الّتحوييّل؛  الّتدريس  خاصّية  ذلك جاء 

، حيث يرى من الرّضوري أن يكون هناك حتّول يف الفهم ووجهات النّظر والّتفكري عند الّتعامل مع    واضح  حتويلّية 

املعرفة املفاهيمّية، فالّتدريس الّتحوييّل هو بمثابة حتّول من الرتكيز عىل العوامل اخلارجّية التي تؤّثر يف املتعّلم إىل تلك  

تبطة به، ومن ثم عرف الّتعّلم الّتحوييّل عىل أّنه عملّية تدريس صممت لتغيري الّطالب أكاديميًّا  العوامل الّداخلّية املر 

 (. 2012/2015 واجتامعيًّا وروحًيا )عبداهلل، 

اهتاممً  والباحثون  املامرسون  هبا  اهتّم  التي  النّظرّيات  من  الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  تعليم    ا وتعّد  كبرًيا يف جمال 

وهي نظرّية أساسّية يف    ،بوضوح  أّول من تناوهلا    1978الراشدين، وكان الباحث األمريكّي جاك ميزرو يف العام  

وترّكز عىل الفهم    ،تعليم الراشدين، وترّكز عىل أّن عملّية الّتعّلم عملّيٌة تواصلّية تشّكل اخلربة الكلّية لدى املتعّلم

 ;Christie, 2015)  نفسه من خالل االنتقال بني جوانب املعرفة؟ ومعرفة القيم واملعتقدات واملشاعروكيف يفهم    ،لديه

Li & Xu, 2016 .) 

أّن التّعّلم الّتحوييّل حيدث عندما يصبح الّشخص مدرًكا بشكل ناقد  أن افرتاضاته  (Imel, 1998)   وذكر آيمل

جتاه عامله، أو عندما حيدث تغيريات طفيفة يف االفرتاضات املتعّلقة  بدأت تقّيد الّطريقة التي يرى ويفكر ويشعر هبا  

ليكتشف أّن وجهة النّظر التي حيملها غري    اناقدً  ا بوجهة نظر  معّينة أو تبنّي وجهة نظر  أخرى، أو عندما يامرس تفكريً 

ّررة يف وجهات النّظر إىل حدوث  ، وقد تقود الّتغيريات املتك ا دقيقة  فيمكن حينها تغيري وجهة نظره بسهولة أكرب نسبيً 

واملواقف   االفرتاضات  يف  النّاقد  الّتفكري  فإّن  النظرّية  هذه  ويف ضوء  املفاهيم،  بناء  ويف  والّتعّلم  الّتفكري  يف  حتّول  

 Carson).  والقناعات والعادات الّذهنّية ومعاين األشياء التي يمتلكها الفرد رضورية حلدوث خربات التّعّلم الّتحوييلّ 

& Fisher, 2006)    ويَرى أيًضا التَّعلُّم التَّحوييّل بأنَّه نوع من التَّعلُّم يرتبط بالتَّفكري النَّاقد، ويعتمد عىل توفري املعلومات

ف عىل َأوجه الُقصور    جديدةألنَّه بمجرد أْن يكتسَب املَُتعلِّم معرفًة    ؛ودالئل جديدة  كمتطلَّب  أسايس لِلتَّعلُّم  فقد يتعرَّ

به  اخلاصة  املرجعيَّة  األُطر  َتغيرِي  ثمَّ  يمتلكها، ومن  التي  االفرتاضات  أو جمموعة  العامل  دة عن  املحدَّ ُرؤيته    لديه يف 

(Maiese, 2017) .   
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د تدريُس العُلوم واستناًدا إىل ما سبق   عىل مفهوم التَّعلُّم التَّحوييّل، حيُث يَرى أنَّ املعرفة الِعلميَّة ُتكَتَسُب  ُيؤكِّ

ما هو إال إجياد َمنظور وتفسري  شخّص هلذه املعرفة، وللعامل، وأنَّ َعمليَّة التَّعلُّم هي  عن طريق اخلربة، وأنَّ التَّعلُّم  

ل من جمرد َنقل  للمعرفة الِعلميَّة واستبقائها  يف الذاكرة إىل كوهنا َعمليًَّة نشطًة حيدث فيها تنشيٌط للمعرفة    بمثابة حتوُّ

ل أيًضا يف الرتكيز عىل عمليَّات التَّعلُّم املَعرفيَّة من أجل الَفهم ابقة وبناء خُمطَّطات جديدة َلَدى املَُتعلِّم، وحتوُّ ها    السَّ بَعدِّ

   َعمليًَّة قواُمها التَّعلُُّم ذو املعنى. 

 ,Hatcher, 2004; Mezirow, 2000, 1997) يف ثالث مراحل أساسيَّةالتحوييل    التعلم   لمراح   Mezirowوذكر  

د يأيت نتيجة وجود تناقض بني ما َلَدى  :  أواًل  (1990 ,1991 مرحلة املعضلة أو املشكلة: وهي عبارة عن موقف معقَّ

ثانًيا:    ، وبني ما يتم تعلمه من خربات ومفاهيم ِعلميَّة جديدة  "األفكار واملُعتقدات واملََفاهيم"املَُتعلِّم من أطر مرجعيَّة  

ل املََفاهيم واألفكار واخلربات وفحصها التي يمتلكها   يل النَّاقد: وفيها يبدأ املَُتعلِّم بتأمُّ األُطر  "مرحلُة التَّفكري التَّأمُّ

اذ  ، ويقارهنا باخلربات اجلديدة م"املرجعيَّة/ مركزية اخلربة لن أجل اّتِّ ، ثالًثا مرحلُة اخلطاب العقالين:  قرار بالتَّحوُّ

نوعً  العقالين  اخلطاب  واملََفاهيم    ا ويعدُّ  األفكار  وتربير  املعريف  املحتوى  عىل  فيه  الرتكيز  يتم  الذي  احلوار  من 

 واملُعتقدات واآلراء واالفرتاضات من خالل تقديم األدلَّة واألسباب ووجهات النَّظر املتعددة والدفاع عنها.

ونستنتُج يف َضوء ما سبق أن التَّعلُّم التَّحوييّل هو نوٌع من التَّعلُّم حَيُْدُث فيه حتوٌل يف أفكار الفرد وُمعتقداته  

ابقة واملعرفة واملعلومات التي نشأت من خالل جتاِربه    وُمسلَّامته التي يمتلكها سابًقا يف العُلوم، وفحص اخلربة السَّ

ثمَّ  به، ومن  ملناقشة األفكار واالفرتاضات واملُعتقدات  والبيئة املحيطة  الفرصَة  لِلمتعلِِّم  يتيح  التَّحوييّل  التَّعلُّم   فإنَّ 

التَّحوييّل عىل ما   التَّعلُّم  ز  ها، ومن ثمَّ الوصول إىل أدلِّة داعمة أو رافضة هلا، ويركِّ ُ خصية التي يمتلكها وُيَفّسِّ الشَّ

تصبُح فيه اخلربُة اجلديدة ُمتوافقًة ومنسجمًة مع مركزية  نه َموجود يف العامل، و ل  يعقل أحيدُث لِلمتعلِِّم كفرد ُمتكام

اخلربة أو أبنية املعنى التي يمتلُكها الفرد ومن ثمَّ يتمُّ َقبوهلا، وإما أن تكوَن متناقضًة ومتصارعة معها فتحدث املشكلة  

الفرد التَّأمُّل والتَّفكري النَّاقد؛ إلصدار قرار، وهنا حيُدُث  أو املعضلة، ولكي يتمَّ حلُّ هذا املشكلة فإنَّه جيب أن يامرَس  

بناء   أجل  من  للفرد  املرجعيَّة  لألطر  كام حيدث حتويل  وامتصاِصها،  اجلديدة  اخلرباِت  استيعاب  أجل  من  ل  التَّحوُّ

دة للمعنى، وذلك بإضاف ة األفكار أو دجمها  تفسريات جديدة، أو إعادة تشكيل وَتوسيع هذه األُطر أو األبنية املحدِّ

 ، ومن ثم إعادة بناء املنظور للخربة أو العامل. "توسيع املُخطَّطات"والتي يمتلكها  ، يف داخل املُخطَّطات املوجودة

الّتحوييّل:   الّدراسات ومن   الّتعّلم  تناولت نظرّية  الدراسة إىل معرفو  ، ( 2021) دراسة سعيد    التي    ة هدفت 

التفكري  ةفاعلي مهارات  لتنمية  التحوييل  التعلم  عىل  قائم  التاريخ  مقرتح يف  املرحلة   برنامج  لدى طالب  املستقبيل 
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هدفت الدراسة إىل التّعّرف عىل فاعلية برنامج تدرييّس يف ضوء مبادئ نظرّية  و  ،( 2019)  دراسة الشايع والثانوية،  

لدى   احلديث  مقرر  يف  البديلة  الّتصّورات  وتصويب  األساسّية  الّتفكري  مهارات  تنمية  يف  الّتحوييّل  للّتعّلم  ميزرو 

الّتعّرف عىل أثر استخدام اسرتاتيجية قائمة  الدراسة إىل    وهدفت  ، (2019دراسة آل ملوذ ) و   ،طالب املرحلة الثانوية 

الرّتبية بجامعة   الّذايت لدى طالبات كلّية  لتنمية مهارات املعاجلة الذهنية املعرفّية واالستقالل  الّتحوييّل  الّتعّلم  عىل 

هدفت الدراسة إىل الّتعّرف عىل أثر الّتفكري النّاقد والّتعليم القائم عىل  و  OwenK), 2016(  أون  دراسةو،  امللك خالد

مرحلة   مستوى  عىل  مليزرو  الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  تطبيق  خالل  من  وذلك  الّطبيعي،  العالج  ممارسة  يف  األدّلة 

وفعالو ،  املاجستري الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  فعالية  عىل  الّسابقة  الّدراسات  واالسرتاتيجّيات  أمجعت  الربامج  ية 

الّتدريسّية التي تبنى عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف الّتعّلم وتنمية الّتفكري وبناء اخلربات، ولكنّها مل تتطّرق إىل فعالية  

ط لدى  العلوم  النّاقد يف  الّتفكري  مهارات  تنمية  يف  التّحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  عىل  قائم  مقرتح  تدرييّس  البات  نموذج 

الّدراسات   الباحثة من ندرة  تيّقنت  باملشكلة؛ حيث  املتوّسطة، ومتّثلت أوجه اإلفادة يف تدعيم اإلحساس  املرحلة 

 العربّية التي أجريت عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل. 

لتقّّص أثر نموذج تدرييّس مقرتح  قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مهارات    لبحث ا   اأيت هذي  ولذلك

 الرتبويني؛  كبري لدى الّتفكري النّاقد باهتامم   حيظى حيث  ؛ الّتفكري النّاقد لدى طالبات املرحلة املتوّسطة يف مقّرر العلوم 

أّن   ةالباحث الحظت ة املعرفّية الّصحيحة واملتامسكة لدهيّن، كاموتشكيل األبني  ، الّطالبات تعّلم يف أثر  واضح من له ملا 

القائمة عليها يف    هناك ندرة الّتدريسّية  الناّمذج  الّتحوييّل واشتقاق  الّتعّلم  تناولت نظرّية  الّدراسات العربّية التي  يف 

 جمال تدريس العلوم. 

 مشكلة البحث وأسئلته: 

  ا أّن كثريً   سابقةال  لدراساتل  ا من خالل قراءهت  ا العملّية، وأيًض يف الرّتبية    ا من خالل تطبيقه  ثة الباح  تالحظ

ا ذهنيًّا ودافعّيةً   نحو تعّلمه، وأرجعت  من الّطالبات تواجهن صعوبة عند دراستهن ملقّرر العلوم الذي يتطّلب حتديًّ

ويف ممارستهّن لعملّيات العلم والعملّيات العقلّية  ،  نّاقدديّن يف مستوى الّتفكري ال إىل وجود تالصعوبة  لك  تالّدراسات  

وملهارات الّتفكري العليا كالتّحليل والّتفسري وحّل املشكالت عند حّل بعض األنشطة يف الكتاب املدريس، وإجراء  

ومهاراته لدى الّطالب بشكل     الّتفكري                بعض الّتجارب املختربّية، وعدم وجود ضامن  كاف  لتطوير قدرات 

 ;Darling-Hammond et al., 2020؛  2020،  املرصي  ؛2016،  وعقييل  عصفور  ؛ 2016،  وآخرون  الزغبي )  كامل  

Kaptan & Timurlenk, 2012 .) 
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عىل أّن الّتفكري النّاقد يلعب دوًرا فّعااًل يف تعليم العلوم، وأّن هناك    ( Santos, 2017)  سانتوسكام أكّدت دراسة  

أكّدت  و  وم،عند تعليم العل   النّاقد  ية مهارات الّتفكريتنمالعلوم، وأّنه من األمهّية  عالقٌة قوية بني الّتفكري النّاقد وتعليم  

النّاقد يف  (  Utami et al., 2019)  يوتامي   ودراسة (2017)   طقاطقة   من   دراسة كّل  الّتفكري  تنمية مهارات  عىل أمهّية 

رات القرن  العلوم يف جوانب الّتفسري والّتحليل واالستنتاج والّتقويم والّتنظيم الذايت بعّدها جانًبا رضورًيا من مها 

النّاقد    ّثل متاحلادي والعرشين، حيث   الّتفكري  با   ىحدإتنمية مهارات  الّتعليم  ململكة  الّتوّجهات احلديثة يف سياسة 

 (.  2018،  العربّية الّسعودّية )وزارة الّتعليم

نامذج    أشارتو استخدام  من خالل  الّطالب  لدى  النّاقد  الّتفكري  مهارات  تنمية  يمكن  أّنه  إىل  الّدراسات 

تدريسّية من شأهنا أن حتدث تعّلاًم حتويليًّا يف اآلراء واالعتقادات واملنظورات لدى املتعّلم جتاه ما يمتلكه من معرفة،  

ث  ، والّتخطيط ألن حيدِ الّتأّمل الذايت، وإدراك الفرد، وممارسة  وأن حتدث حتواًل يف اآلراء واألفكار إلنتاج تعّلم  مفيد  

، وبناء الّتفسريات العلمّية   انتقااًل يف عملّية تعّلمه وتشكيل املفاهيم العلمّية وإعادة بناء املعنى هلا بصورة صحيحة 

ت الّدراسة احلالية إىل بناء  . ولذلك اجّته (Mezirow, 1978)وإعادة الّتفسري هلا، وذلك إلضفاء املعنى عىل خرباهتم  

طالبات   لدى  العلوم  النّاقد يف  الّتفكري  مهارات  تنمية  يف  التّحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  عىل  قائم   مقرتح  تدرييّس  نموذج 

الّتحوييّل يف   الّتعّلم  بنظرّية  االهتامم  الّتجريبّية أوصت برضورة  الّدراسات  بعض  وبخاصة ألّن  املتوّسطة،  املرحلة 

 (. Taylor & Snyder, 2012) لّتعّلم عملّية ا

هنا تتمّثل مشكلة البحث احلايل يف ضعف ممارسة مهارات الّتفكري النّاقد لدى الّطالب، وعدم االهتامم    ومن

عن كونه يمثّل أحد أهداف تدريس العلوم، ومن ثّم يمكن حّل مشكلة البحث    بتنمية مهارات الّتفكري النّاقد؛ فضاًل 

ما أثر نموذج تدرييّس مقرتح قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مهارات  من خالل طرح الّسؤال الرئيس التايل:  

   ّسؤال الّرئيس األسئلة الّتالية: تفّرع من هذا ال تو يف العلوم لدى طالبات املرحلة املتوّسطة؟ قد الّتفكري النّا 

النّاقد يف   .1 الّتفكري  لتنمية مهارات  الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  القائم عىل  املقرتح  الّتدرييّس  النّموذج  ما مكّونات 

 العلوم لدى طالبات املرحلة املتوّسطة؟ 

رة معرفة االفرتاضات يف العلوم  ما أثر نموذج تدرييّس مقرتح قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مها  .2

 لدى طالبات املرحلة املتوّسطة؟
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ما أثر نموذج تدرييّس مقرتح قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مهارة التفسري يف العلوم لدى طالبات   .3

 املرحلة املتوّسطة؟

يف العلوم لدى طالبات    تنمية مهارة االستنتاج يف  ما أثر نموذج تدرييّس مقرتح قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييلّ  .4

 املرحلة املتوّسطة؟

ما أثر نموذج تدرييّس مقرتح قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مهارة تقويم املناقشات يف العلوم لدى   .5

 طالبات املرحلة املتوّسطة؟ 

 فروض البحث: 

  طالبات املجموعة التّجريبّية ( بني متوسطي درجات  α≤0.05)   ذات داللة إحصائّية عند مستوى ال توجد فروق   .1

التحوييل(  التعلم  نظرية  عىل  قائم  تدرييس  نموذج  باستخدام  درسن  املجموعة    )الاليت  َطالِبات  ودرجات 

ابِطة   االعتيادية( الضَّ بالطريقة  درسن  عند  يف    )الاليت  النّاقد  الّتفكري  ملقياس  البعدي  معرفة  التطبيق  مهارة 

 يف العلوم.   بعد ضبط التطبيق القبيل االفرتاضات 

  طالبات املجموعة التّجريبّية ( بني متوسطي درجات  α≤0.05)   ذات داللة إحصائّية عند مستوى ال توجد فروق   .2

نظرية   عىل  قائم  تدرييس  نموذج  باستخدام  درسن  التحوييل( )الاليت  املجموعة    التعلم  َطالِبات  ودرجات 

ابِطة   بعد  مهارة التفسري    يف التطبيق البعدي ملقياس الّتفكري النّاقد عند  )الاليت درسن بالطريقة االعتيادية(الضَّ

 يف العلوم.   ضبط التطبيق القبيل 

  طالبات املجموعة التّجريبّية ( بني متوسطي درجات  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )  .3

التحوييل(  التعلم  نظرية  عىل  قائم  تدرييس  نموذج  باستخدام  درسن  املجموعة    )الاليت  َطالِبات  ودرجات 

ابِطة   مهارة االستنتاج    يف التطبيق البعدي ملقياس الّتفكري النّاقد عند   )الاليت درسن بالطريقة االعتيادية( الضَّ

 لوم. يف الع   بعد ضبط التطبيق القبيل 

  ( بني متوسطي درجات طالبات املجموعة التّجريبّية α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )  .4

التحوييل(  التعلم  نظرية  عىل  قائم  تدرييس  نموذج  باستخدام  درسن  املجموعة    )الاليت  َطالِبات  ودرجات 
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ابِطة   االعتيادية(الضَّ بالطريقة  درسن  التطبيق    )الاليت  عنديف  النّاقد  الّتفكري  ملقياس  تقويم    البعدي  مهارة 

 يف العلوم.  بعد ضبط التطبيق القبيل املناقشات 

   أهداف البحث:

  شكل النّموذج التّدرييّس املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل لتنمية مهارات الّتفكري النّاقد   عىل   تعّرفال .1

 بات املرحلة املتوّسطة. يف العلوم لدى طال واألسس املبنية عليها 

الكشف عن أثر النّموذج الّتدرييّس املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يف تنمية مهارات الّتفكري النّاقد   .2

 يف العلوم. 

 أمهّية البحث: 

 حتّددت أمهّية البحث احلايل يف: 

 

 األمهّية النّظرّية:  . أ

احلديثة التي تنادي برضورة استخدام اسرتاتيجّيات ونامذج الّتدريس التي  تعّد الّدراسة استجابًة لالجتاهات   .1

   . تستند عىل نظريات الّتعّلم احلديثة كنظرّية الّتعّلم الّتحوييلّ 

التّحوييّل؛ لتضمينه يف   .2 الّتعّلم  قائم عىل نظرّية  بنموذج تدرييّس  إمدادهم  العلوم يف  مساعدة خمّططي مناهج 

 عّلمني. ة املمناهج العلوم، وأدل 

إ  .3 العلوم  معلمي  النّاقدتوجيه  الّتفكري  تنمية  العلوم    ىل رضورة  تدريس  ورد  عند  الّتدرييّس  كام  النّموذج  يف 

 املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم التّحوييّل. 

 األمهّية العملّية:  .ب

الّتحوييلّ تقديم نموذج إجرائي لكيفّية بناء واستخدام نموذج تدرييّس قائم  عىل نظرّية   .1   تنمية   هبدف   الّتعّلم 

 الّتفكري النّاقد.  مهارات
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النّموذج   .2 يف  املتضّمنة  األنشطة  ممارسة  طريق  عن  النّاقد  الّتفكري  مهارات  ممارسة  عىل  الّطالبات  تدريب 

 الّتدرييّس القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل. 

للنّموذج الّتدرييّس القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل؛  العلوم ومرشفاته بدليل للمعلمة وفًقا    تزويد معّلامت .3

 شاد به يف إعداد دروس  مماثلة. يمّكنهّن من االسرت

 حدود البحث: 

اقترصت هذه الّدراسة عىل تقّّص أثر نموذج تدرييّس قائم عىل نظرّية التّعّلم الّتحوييّل يف    حدود موضوعّية:  •

)االس النّاقد  الّتفكري  مهارات  ومتييز  تنمية  والّتفسري،  تباين  و ،  االفرتاضاتتنتاج،  احلجج( يف وحدة  تقويم 

 احلياة يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة املتوّسطة. 

 الّدّمام. وسط يف املدارس احلكومية بمدينة  تّم تطبيق هذه الّدراسة عىل طالبات الّصف األول مت  حدود مكانّية:  •

 م.   2020- 2019لعام    ثاينتّم تنفيذ الّدراسة يف الفصل الّدرايّس ال حدود زمانّية:  •

 مصطلحات البحث: 

هو تصميٌم بنائي يصف عملّية حتديد وهتيئة مواقف بيئّية خاصة تساعد    :Teaching Modelالّتدرييّس  النّموذج  

العدوان  )ب يف الّسلوك  أجل إحداث الّتغيري املطلو املتعّلم عىل الّتفاعل اإلجيايب مع اخلربة املتاحة له يف بيئة الّتعّلم من  

 . (2015 واحلوامدة، 

الّتعليم   أنه نظام خمّطط من اإلجراءات والتحركات وأنشطة  الّتدريس إجرائيًّا عىل  الباحثة نموذج  وتعّرف 

 املتوّسطة يف مقرر العلوم.  والّتعّلم قائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل؛ هبدف تنمية الّتفكري النّاقد لدى طالبات املرحلة 

: نظرّيٌة بنائّية حتاول تفسري العملّية التي يشّجع هبا املعّلم  transformative learning theoryنظرّية الّتعّلم الّتحوييّل  

طالبه من أجل حدوث حتّول  يف وجهات النّظر الّشخصية واالعتقادات التي يمتلكوهنا، من خالل إخضاع األفكار  

وبناء   جديدة   أدوار  وجتريب  الّتأّميل  واحلديث  النّاقد،  والّتأّمل  للّتجربة  واالفرتاضات  والتّصّورات  واملعتقدات 

 . ( Mezirow, 1991) الكفاءة الذاتّية والعقلّية 
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الّتحوييلّ  الّتعّلم  نظرّية  عىل  قائٌم  تدرييسٌّ   suggested Teaching Model based on theory of نموذٌج 

transformative learning  :  جمموعٌة من اإلجراءات والّتحّركات الّتدريسّية املحّددة واملنظمة القائمة عىل نظرّية الّتعّلم

النّاقد يف العلوم.    ؛ الّتحوييّل التي يستخدمها املعّلم يف تدريس وحدة تباين احلياة بامدة العلوم الّتفكري  تنمية  هبدف 

، وممارسة الّتفكري النّاقد  "مركزية اخلربة"صّورات ووجهات النّظر البديلة  وتتحّدد هذه اخلطوات يف: استكشاف التّ 

أو الّتفكري الذايت النّاقد والفحص والّتأّمل الذايت، والبحث عن املعرفة وتغيري األطر املرجعية، وبناء املعنى من اخلربة  

 اجلديدة. 

فينمو    ، هو تفكري تأّميل تؤّثر نتائجه أّول ما تؤّثر عىل الّشخص املفكر نفسه  :Critical Thinkingالّتفكري النّاقد  

تفكريه ويتطّور، والّتفكري النّاقد كذلك قراٌر يصدر عن العقل لتحديد ما نعتقده وما نعمل، وهو تفكري منطقي يعتمد  

خال من  عليه  الّتدريب  يمكن  مهارات  عدة  وله  املسبقة،  األحكام  وينبذ  معايري  املختلفة  عىل  املباحث    عتوم، )ل 

2012 ) . 

: بأّنه جمموعة املهارات أو العملّيات العقلّية التي توّظفها طالبات املرحلة املتوّسطة عند دراسة  ويعرف إجرائيًّا

تباين احلياة بامدة العلوم، وتتمّثل هذه املهارات يف مهارة معرفة االفرتاضات والّتفسري واالستنتاج وتقويم   وحدة 

يف وحدة    ة ري النّاقد املعّد من قبل الباحث ات؛ ويقاس بالّدرجة التي حتصل عليها الّطالبة يف اختبار مهارات الّتفك املناقش

    تباين احلياة يف مادة العلوم. 

 إجراءات البحث: 

 منهج البحث: 

الّتجريبّية والّضابطة الذي يقوم    م البحثاستخد الّتجريبّي للمجموعتني  الّتجريبّي ذا الّتصميم شبه  املنهج 

الّتجريبّي ملجموعتني متكافئتني  الّتصميم  القبيل والبعدي  عىل  القياس  املتغري    التعرف عىل ، وذلك من خالل  ذات 

القائم عىل  يتدرالأثر  ) املستقل الّتدرييّس  النّموذج  باستخدام  الّتحوييلّ س  الّتعّلم  التجريبية  (  نظرّية    يف للمجموعة 

 . للمجموعة الضابطة  (ري الناقدمهارات التفك ) املتغري التابع

 عّينة البحث الّتجريبّية: 
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ولصعوبة    ،منترش يف مساحات جغرافية واسعةو   جًدا  ة؛ ألن حجم العينة كبريعنقودي تم اختيار َعيِّنَة عشوائية  

َطة احلكومية العامة يف غرب مدينة    ت الباحثة اراخت  ئمة كاملة بأسامء أفراد املجتمع؛ إذاحلصول عىل قا  املدارس املَُتوسِّ

ام، وكانت املنط  مَّ من خالل حرص املدارس    سة بالطَّريقة العشوائية البسيطةاملدر  تختريقة هي وحدة االختيار، واُ الدَّ

َطة احلكومية   مَتثَّلت يفاملَُتوسِّ ام، والتي  مَّ الدَّ   ( 3669)   عدد الطالبات  بلغو  ،مدرسةً   (24)   العامة للبنات يف غرب 

ل متوسط التا   طالبة ف األَوَّ جمموعة    ُأعدت بعات للمدارس احلكومية، و متثِّل جُمتَمع الَبحث، وتم اختيار َطالِبات الصَّ

  امليدانية للبحث، حيُث   س عليها؛ الختيار الطَّالبات الاليت ستجرى عليهن التَّجِربة رمن األوراق، وكتابة أسامء املدا 

َطة التاسعة والعرشاملدر  ُاختريت ابِطة  يسة املَُتوسِّ ام من خالل القرعة، والتي متثِّل املجموعة الضَّ مَّ ن يف غرب مدينة الدَّ

نت َعيِّنَة الَبحثواملجموعة التَّجرِ  ل متوسط يف غرب مدينة    (140)  من  يبّية، وتكوَّ ف األَوَّ طالبًة من َطالِبات الصَّ

َرايِسّ   ام للعام الدِّ مَّ يف  فصول    (6)  فصول بشكل عشوائي من أصل  (4)  حيُث تمَّ اختيار   م،2020- هـ1441الدَّ

والعرش التاسعة  َطة  وياملَُتوسِّ إىل ن،  ابِطة،   ُقسموا  الضَّ للمجموعة  وفصلني  التَّجِريبّية  للمجموعة  والبالغ    فصلنِي 

ابِطة  ،طالبةً   (70) عددهم للمجموعة التَّجِريبّية اختبار َمهارات التَّفكري النَّاقد    ُطّبقطالبة، و  (70)  واملجموعة الضَّ

 عليهن.

 توزيع أفراد عيّنة البحث: (1) جدول

 املجموع الكيل  املجموعة التّجريبيّة  املجموعة الّضابطة 

 (1/3(، )1/1طالبات الّصف األّول متوسط ) (1/2(/، )1/6طالبات الّصف األّول متوسط )
 طالبة 140 

 طالبة 70 طالبة 70

 إعداد دليل املعّلمة باستخدام النّموذج الّتدرييّس املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل:  

عىل تقديم اإلرشادات واخلطوات اإلجرائية ملعّلمي العلوم يف تدريس وحدة تباين احلياة   الّدليل تعتمد فكرة  •

وحدة  "  ، وتم اختيار الوحدة الثانيةعّلم الّتحوييلّ باستخدام النّموذج الّتدرييّس املقرتح القائم عىل نظرّية التّ 

والالفّقارّية الفّقارّية  للحيوانات  احلياة  األّول    "تباين  ويوضح    -توسط املللصف  الثاين،  الّدرايّس  الفصل 

التَّدِرييّس املُقرَتح  ، واخلطواُت اإلجرائية للنَُموَذج  التوزيع الّزمني ملوضوعات وحدة تباين احلياة(  2)  اجلدول

 (. 3) ول القائم عىل َنظريَّة التَّعلُّم التَّحوييّل ودور املُعلِّم واملَُتعلِّم جد

 .عدد احلصص ة والالفّقارّية وحمتوى دروس وحدة تباين احلياة للحيوانات الفّقاريّ (: 2)جدول 
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 عدد احلصص املحتوى الّدراّس  الوحدة الثانية

 2 اختبار مهارات التفكري الناقد  االختبار القبيل 

 2 . اإلسفنجيات والالسعات والديدان املفلطحة والديدان األسطوانية الّدرس األّول 

 2 . الرخويات والديدان احللقية واملفصليات وشوكيات اجللد الّدرس الثان 

 1 مراجعة عامة وحل أسئلة الكتاب  مراجعة الفصل

 2 . وجمموعاهتا احلبليات  الّدرس الثالث

 2 الطيور والثّدييات.  الّدرس الرابع

 1 مراجعة عامة وحل أسئلة الكتاب  مراجعة الفصل

 2 اختبار مهارات التفكري الناقد  االختبار البعدي 

 14 املجموع الكيل 



22 
 

   الّتحوييّل: خطوات حتديد مكّونات النّموذج الّتدرييّس املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم 

الّتعّلم  تم   يف  ميزرو  نظرّية  وأسس  مبادئ  تناولت  التي  الّسابقة  والّدراسات  الرتبوي  األدب  عىل  االّطالع 

ما    "ل األّول من أسئلة البحث، وهوالّسؤا   عنمن أجل اإلجابة  والتي تناولت مراحل الّتعّلم الّتحوييّل،    ،الّتحوييلّ 

املقرتح القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل لتنمية مهارات الّتفكري النّاقد يف العلوم لدى    الّتدرييّس النّموذج  مكّونات  

   مراحل أساسّية، وهي:  4ويتكون هذا النّموذج من  "؟طالبات املرحلة املتوّسطة

 Explore and identify "اخلربةمرّكزية  ": استكشاف وحتديد الّتصّورات ووجهات النّظر البديلة  املرحلة األوىل

alternative Conceptual and perspectives "Centralize the expertise":    وتستهدف هذه املرحلة استثارة البناء املعريف

حتديد   أو  دراستها،  يتّم  التي  العلمّية  املفاهيم  جتاه  لديه  املفاهيمّية  التّصّورات  أهم  واستخراج  املعارف  للمتعّلم 

مات واملهارات واخلربات الّسابقة التي تكّونت  لدى املتعّلم بعامل ذايت أو من خالل البيئة املحيطة جتاه بعض  واملعلو

و العلمّية،  الشك  املفاهيم  لتوليد  سابقة،  وخربات  معرفة  من  لديه  ما  مع  متصارع  أو  متناقض  علمي  بناء حدث 

وعة من الّتساؤالت املفتوحة يمكن من خالهلا الكشف  واحلرية، وعدم االّتزان. وتتحّدد هذه املرحلة يف: طرح جمم 

نت لدى املتعّلم ذاتًيا، أو  حتديد املعرفة واخلربات والّتصّورات املفاهيمّية البديلة التي تكوّ ، وعن الّتصّورات البديلة

بناء حدث  ، و(disorienting dilemmasأو املعّلم أو قراءة الكتب املدريس. )املشكالت املربكة    ، نتيجة البيئة والثقافة  

داخيل هبدف   أو رصاع  مفاهيمّي  أو رصاع  معريف  تنافر  وإحداث  االّتزان  واحلرية، وعدم  الشك  لتوليد  متناقض، 

 . إحداث اختالل لالتزان املفاهيمّي يف األبنية املعرفّية 

الّذايت والفحص  النّاقد  الّذايت  الّتفكري  ممارسة  الثانية:    Self-examination critical self-reflectionاملرحلة 

واستخدام طرق عقالنية وتأملّية  النّظر يف املعرفة واالفرتاضات،    وتستهدف هذه املرحلة إعادة  للتصّورات البديلة: 

وحوارية الكتشاف املعرفة وتقييم املفاهيم والّتصّورات املفاهيمّية البديلة لديه وتلك املتوافرة يف احلدث املتناقض،  

. وتتحّدد  Rational and Inner dialogueمن خالل الّدخول يف عملّية تفكري مستقل  أو حوار داخيل أو عقالين    وذلك

املرحلة يف:  والّتأّمل   هذه  للمالحظة  البديلة  املفاهيمّية  الّتصّورات  للتفكري  ، وإخضاع  الكايف  الوقت  املتعّلم  إعطاء 

الّتقييم النّاقد لالفرتاضات  ، وووجهات النّظر، والناّمذج الّذهنّية أو العقلّيةوالّتأّمل يف التّصّورات املفاهيمّية البديلة،  

العقلّية( أو  الّذهنّية  والناّمذج  النّظر،  ووجهات  البديلة،  املفاهيمّية  )الّتصّورات  واملعرفّية  الّتأّميل  ،  الّتفكري  ممارسة 

ممارسة  ، واث تغيري مفاهيمّي، وبناء الوعي الّتأّميل املؤدي إىل االستنتاجات والتّصّورات املفاهيمّية الّصحيحة وإحد
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أنامط خمتلفة من الّتفكري: الّتفكري يف املحتوى )القيام بالبحث لوصف املشكلة(،  والّتفكري يف العملّية )التّحّقق من  

 اسرتاتيجّيات حل املشكالت(، وفرضية الّتفكري )االستقصاء عن املشكلة(، وذلك من خالل االستقصاء.  

 frames of referenceرحلة الثالثة: البحث عن املعرفة اجلديدة وتغيري األطر املرجعّية أو الّتصّورات البديلة  امل

or Alternative Conceptual   :  وتعرف بأهنا مرحلة االستكشاف واّّتاذ اإلجراءTake Action and Explore Stage    وحل

تستهدف هذه املرحلة حل الرّصاع املفاهيمّي، واستكشاف املفهوم  الرّصاع والوصول إىل املفهوم العلمي الّصحيح. و

استكشاف املفهوم، وذلك   العلمي الّصحيح وبناء األدّلة التي تثبت صحة املفهوم العلمي. وتتحّدد هذه املرحلة يف: 

م واخلربات اجلديدة  من خالل التنقيب عن املعرفة أو البحث عنها بنفسه وإعادة بنائها، واملقارنة بني املعرفة واملفاهي

البديلة، والبحث عن أكثر األفكار مالءمة حّل الرّصاع املفاهيمّي، وذلك من خالل حتويل األطر  ، و والّتصّورات 

)تقديم    "أو املفهوم العلمي"املرجعّية القديمة للتصور البديل وتغيري عادات العقل، وبناء  الّتصّور العلمي الّصحيح  

املميزة   الّتعليمي  ، وللمفهوم( الّسامت واخلصائص  املوقف  تنظيم  املفهوم، وذلك من خالل  إىل  املعرفة  "الوصول 

تقديم أمثلة تنتمي إىل املفهوم العلمي  "تنظياًم جيًدا للوصول إىل خربات جديدة، وتقديم املفهوم العلمي    "اجلديدة

العلمي للمفهوم  منتمية  غري  و"وأمثلة  عدم صحة  ،  من  للتأّكد  اإلجراء  املفهوم  اّّتاذ  وتدعيم  البديلة  الّتصّورات 

األدّلة   ضوء  يف  الّصحيحة  الّتصّورات  إىل  والّتحّول  القرار  واّّتاذ  األدّلة،  بناء  خالل  من  وذلك  الّصحيح، 

 . "تأكيد املفهوم العلمي الّصحيح"واالستنتاجات 

بناء   الرابعة:  اخلربة  املعنىاملرحلة  هذه  :  Building meaning from new experience اجلديدة  من  وتستهدف 

املرحلة بناء خربة الّتعّلم كعملّية إلعادة بناء املعنى، وتعزيز هذه اخلربة وعملّية بناء املعنى، وإضفاء الطابع الّشخّص  

يف: املرحلة  هذه  وتتحّدد  معنى جديد    للمعرفة.  وإعطاء  جديدة،  توقعات  وتكوين  القديمة،  اخلربة  تفسري  إعادة 

اقرتاح الّتفسريات املتعّددة املرتبطة  ، و بناء تفسري جديد أو معنى منّقح خلربة الفرد ، وقديمة ومنظور جديد للخربة ال

توسيع املفهوم العلمي الّصحيح من خالل تشجيع الّطالب  و   Propose Explanations باملفاهيم العلمّية الّصحيحة  

،  مع مواقف حياتية مي الّصحيح يف مواقف جديدة، أو  عىل تقديم أمثلة إضافية توضح إمكانية تطبيق املفهوم العل

تبادل اخلربات  ، والذهاب فيام وراء املفهوم العلمي، بإعطاء أسئلة إضافية ذات عالقة باملفهوم العلمي الّصحيحو

 واملعاين املتعّددة للمفاهيم الّصحيحة بني الّطالب. 
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 . (2021 )الوادعي، املقرتح القائم عىل نظرّية التّعّلم التّحوييلّ أهم مراحل النّموذج التّدرييّس : 1الّشكل 

ة التَّعلُّم التَّحوييّل ودور امل علِّم وامل تَعلِّم (: اخلطوات  3)جدول  وَذج التَّدِرييّس امل قرَتح القائم عىل َنظريَّ  .اإلجرائية للنَم 

 دور املُتَعلِّم املُعلِّم دورُ  املراحُل 

رات    استكشاُف  التَّصوُّ وحتديد 

البديلة   النَّظر  زية  "ووجهات  مركَّ

 Explore and  "اخلربة

identify alternative 

Conceptual and 

perspectives "Centralize 

the expertise" 

يطرح املُعلِّم األسئلة مفتوحة النهاية عىل الطَّالب، من خالل  

والشك   احلرية  لتوليد  املتناقض  احلدث  تسمى بناء  والتي 

د من عدم    ،)باملعضلة املربكة( ومن ثم مناقشة الطَّالب للتأكَّ

البديلة رات  التَّصوُّ مع  الطَّالب  الشعور    ،انسجام  وتوليد 

بسبب   البديلة  رات  التَّصوُّ عن  الرضا  بعدم  املُتَعلِّم  َلَدى 

اع   لديه. املََفاِهيمّي احلاصلالتنافر املعريف والرصِّ

بة عن األسئلة وتوليد االفرتاضات  يبدأ الطَّالب باإلجا 

املَعرفيَّة  البنية  خالل  من  املََفاِهيميّة  رات  والتَّصوُّ

ابقة لديه.   واخلربات السَّ

رات املََفاِهيميّة لديه  حتديد أوجه االختالف بني التَّصوُّ

 وتلك املتوافرة يف احلدث املتناقض. 

النَّاقد   ايت  الذَّ التَّفكري  ممارسة 

ايت الذَّ رات    والفحص  للتََصوُّ

 Self-examination البديلة  

critical self-reflection   

عند   التَّفكري  لتدعيم  بنشاط  املتناقض  احلدث  املُعلِّم  يدعم 

ايت، وإعطائهم الوقت الكايف   ل الذَّ الطُّالب من خالل التَّأمُّ

 للتفكري النَّاقد ومن ثم إثارة اجلدل حلل احلدث املتناقض. 

الطُّالب احلدث املتناقض ثم يتم التَّفكري بشكل  يتأمل  

يل   رات التي لديه، ويامرس التَّفكري التَّأمُّ ناقد يف التَّصوُّ

كام حيحة،  الصَّ املََفاِهيميّة  رات  التَّصوُّ يتبادل    وبناء 

إثار خالل  من  زمالئه  مع  النَّظر    اجلدل، ة  وجهات 

 واخلروج باالستنتاجات. 

اجلديدة املعرفة  عن  وَتغيِري    البَحث 

رات البديلة   األُطر املرجعيَّة أو التَّصوُّ

frames of reference or 

Alternative Conceptual 

للمفهوم،   ابقة  السَّ املرجعيَّة  األُطر  حتويل  يف  طالبه  يساعد 

حيح للطالب والتأكيد عليه من   وتقديم املفهوم العلمي الصَّ

ح واألمثلة التي تنتمي إىل امل فهوم العلمي  خالل تقديم الرشَّ

ة عىل    ،والتي ال تنتمي إىل املفهوم العلمي كام يتم تقديم األدلَّ

عىل   ة  واألدلَّ االستنتاجات  وتقديم  البديلة  رات  التَّصوُّ

ليم    املفهوم العلمي السَّ

يبحث الطَّالب عن املعرفة بنفسه ثم يقارن بني اخلربة  

ابقة واخلربة اجلديدة من خالل املقارنة بني املف  هوم  السَّ

ليم  السَّ العلمي  واملفهوم  بناءً   ،البديل  القرار  يتخذ    ثم 

ة عىل  عىل تفسري احلدث وتقديم االستنتاجات واألدلَّ

حيح.  املفهوم العلمي الصَّ

ىل ذج التدرييس املقرتح القائم عالنمو

نظرية التعلم التحوييل

استكشاف وحتديد . 1

مركزية "التصورات البديلة 

"اخلربة

دالناقالتفكريممارسة. 2

الناقدالذايتالتفكريأو

الذايتوالتأملالفحصو

املعرفةعنالبحث. 3

املرجعيةاألطرتغيريو

بناء املعنى من اخلربة. 4

اجلديدة
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 دور املُتَعلِّم املُعلِّم دورُ  املراحُل 

اجلديدة اخلربة  من  املعنى   بناء 

Building meaning from 

new experience: 

إعادة   خالل  من  والتَّفسريات  األمثلة  لطالبه  م  تفسري  ُيقدِّ

وإعطاء   ليم.  السَّ العلمي  املفهوم  وتوسيع  ابقة  السَّ اخلربة 

حيح.   أمثلة إضافية ذات عالقة باملفهوم العلمي الصَّ

هلا،   منظور جديد  وإعطاء  القديمة  اخلربة  تفسري  يعيد 

واقرتاح التَّفسريات املتعددة املُرتبطة باملََفاهيم الِعلميَّة  

العلمي املفهوم  حيحة يتم إحالل  ليم بالبديل    الصَّ السَّ

ثم   األمثلة  وتقديم  التَّفسريات  استخدام  خالل  من 

 تطبيقه يف مواقف جديدة ويف املواقف احلياتية.

 أدوات البحث: 

 اختبار مهارات التفكري الناقد من إعداد الباحثة.  -

 اختبار مهارات الّتفكري النّاقد: 

الّدراسات   إىل  الرجوع  اختبار    الّسابقةبعد  عىل  النّاقد  واطسوواالّطالع  للتفكري  الباحثة دّ أعن جليّس    ت 

الّتف  ااختبارً  مهارات  النّاقد لقياس  احلياة(    كري  )تباين  وحدة  منيف  الالزم  فقرة  ( 96)   يتكون  الزمن  وتم حتديد   ،

وذلك    املحّكمني( عن طريق الّصدق الّظاهري )صدق  االختبار    صدق تم التأّكد من  ، ودقيقة  ( 40) و  ختبار وهلال

مجيع    ت خذأُ و  ّكاًم، حم  ( 15وبلغ عددهم )   ، حّكمنيعرض االختبار يف صورته األّولية عىل جمموعة من امل  من خالل 

 . مهارات التفكري الناقد  رختبا احلصول عىل الصورة النّهائّية من ا، واملالحظات

 ضبط االختبار إحصائيًّا: 

لقد أجري التّحّقق من صدق    الختبار الّتفكري النّاقد:   Internal Consistency Validityالداخيل  صدق االّتساق  

( طالبًة، وتّم حساب معامل ارتباط  70عّينة استطالعية مكونة من ) عىل االّتساق الداخيل لالختبار بتطبيق االختبار 

   .( ذلك4بريسون بني درجات كل مفردة من مفردات االختبار بالبعد الذي تنتمي إليه، ويوّضح جدول ) 

    الناقد.معامالت االرتباط بني الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية الختبار التفكري (: قيم4)جدول 

رجة الُكليَّة للَمهارة  رجة الُكليَّة للَمهارة  أسئلُة َمهارة معرفة االفرتاضات والدَّ  أسئلُة َمهارة االستنتاج والدَّ

ؤاُل  ؤال  * ُمعامُل االرتباط السُّ  * االرتباطُمعامل  السُّ

Q1 0.442 Q13 0.476 

Q2 0.359 Q14 0.329 

Q3 0.274 Q15 0.344 

Q4 0.585 Q16 0.500 

Q5 0.363 Q17 0.496 

Q6 0.601 Q18 0.579 

رجة الُكليَّة للَمهارة رجة الُكليَّة  أسئلة َمهارة التَّفسري والدَّ  لَمهارة لأسئلة َمهارة تقويم املناقشات والدَّ
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ؤاُل  ؤال  * ُمعامُل االرتباط السُّ  * ُمعامل االرتباط السُّ

Q7 0.344 Q19 0.567 

Q8 0.388 Q20 0.678 

Q9 0.669 Q21 0.566 

Q10 0.547 Q22 0.650 

Q11 0.614 Q23 0.340 

Q12 0.485   Q24 0.615 

 .دالة*

ا عند مستوى  أّن مجيع األسئلة ترتبط باملهارات التي تنتمي إليها ارتباًطا دااًل إحصائيًّ   (4) اجلدوليّتضح من  

بني درجة كل مهارة والّدرجة الكلّية لالختبار، ويوّضح    بريسون  االرتباطمعامل    (، كام تم حساب0.01داللة ) 

 ( تلك النّتائج.  5جدول )

 رة والّدرجة الكليّة لالختبار.معامالت االرتباط بني كل مها( 5)جدول 

لالختبار ارتباًطا ذا داللة إحصائّية  أن مجيع مهارات االختبار ترتبط بالّدرجة الكلّية    (5) يّتضح من اجلدول  

 وهذا يوّكد أّن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االّتساق الداخيل.   ، (0.01)  ى عند مستو

 

   :Reliabilityثبات اختبار الّتفكري النّاقد 

البات أنفسهن مرة ثانية،  بثبات االختبار أن يعطي االختبار النّتائج نفسها تقريًبا إذا أعيد تطبيقه عىل الطّ   يقصد

بلغت قيم    ل الّثبات بطريقة ألفا كرونباخ( طالبًة، وحسب معام70األداة عىل عّينة استطالعية مكونة من )   تقبوطُ 

 . (6)  رقمالنّحو املوّضح باجلدول معامالت الّثبات لكّل مهارة والّدرجة الكلّية عىل 

 . معامالت الثّبات الختبار التّفكري النّاقد (: قيم6) جدول

 ُمستوى الداللة ُمعامل االرتباط  َمهاراُت االختبار 

 0,01 0,651 معرفة االفرتاضات 

 0,01 0,611 التَّفسري 

 0,01 0,461 االستنتاج

 0,01 0,686 تقويم املناقشات 

 ُمعامل الثَّبات  َمهارات االختبار 

 0,627 معرفة االفرتاضات 

 0,690 التَّفسري 

 0,642 االستنتاج

 0,728 تقويم املناقشات 
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تربويً أن    (6)  رقممن اجلدول    يّتضح املدى املسموح به  الّثبات مقبولة وىف حدود    اخللييل   ا مجيع معامالت 

(2012) . 

 حساب صدق املقارنة الطرفية

( ترتيًبا  70حيث تم ترتيب أفراد العّينة االستطالعية )ن=  "الّصدق الّتمييزي"صدق املقارنة الطرفية    أ جري 

  19) من الّدرجات    % 27  ىطالبة(، وأدن  19من الّدرجات )   % 27ر أعىل  ، ثم تّم اختيا نازليًّا حسب الّدرجة الكلّيةت

وأخريً  تطالبة(،  املجموعتني    ُأجريتّم  ا  درجات  بني  اختبار  املقارنة  كام    t-test  "ت"باستخدام  املستقلة،  للعينات 

 . ( 7رقم ) يوّضح اجلدول 

النّاقد(:  7)  جدول التّفكري  اختبار  عىل  ومرتفعيها  الّدرجات  منخفيض  بني  الطرفيّة  املقارنة  للعينات    صدق  )ت(  اختبار  باستخدام 

 .املستقلة

 املتوسط  ن املجموعةُ  املَهارةُ 
االنحراُف  

 املعياري 

درجاُت  

 احلرية
 ُمستوى الداللة قيمُة ت

معرفة 

 االفرتاضات 

رجات   2,11787 14,5263 19 مرتفعو الدَّ
 دالة 5,157 36

رجات   1,96906 11,1053 19 منخفضو الدَّ

 التَّفسري 
رجات   1,85277 15,8947 19 مرتفعو الدَّ

 دالة 5,404 36
رجات   2,32329 12,2105 19 منخفضو الدَّ

 االستنتاج
رجات   2,80872 10,0000 19 مرتفعو الدَّ

 دالة 4,035 36
رجات   2,13026 6,7368 19 منخفضو الدَّ

تقويم  

 املناقشات 

رجات   2,87355 18,4211 19 مرتفعو الدَّ
 دالة 7,360 36

رجات   2,09008 12,4211 19 منخفضو الدَّ

رجة الُكليَّة  الدَّ
رجات   2,85313 58,8421 19 مرتفعو الدَّ

 دالة 16,532 36
رجات   3,23811 42,4737 19 منخفضو الدَّ

منخفضيها  طي الّدرجات  بني متوس  ،(0.01( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوي داللة )7)   يبنّي جدول

اختبار الّتفكري النّاقد، مما يوّكد صالحية االختبار للتمييز بني مستويات األداء يف اختبار الّتفكري النّاقد    ومرتفعيها عىل 

 عند أفراد العّينة. 

 التطبيق القبيل الختبار الّتفكري النّاقد:

 0,662 ثبات االختبار ككل 
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درجات    ت جالّتجربة، واستخروالّضابطة قبل بدء  جمموعتي البحث الّتجريبّية    ق اختبار الّتفكري النّاقد عىل ُطب

للتعّرف عىل الفروق بني املجموعتني الّتجريبّية والّضابطة قبل بدء الّتجربة يف    t-test  "ت "الّطالبات، وتطبيق اختبار  

اختبار التّفكري النّاقد ككل ومهاراته )مهارة معرفة االفرتاضات، ومهارة الّتفسري، ومهارة االستنتاج، ومهارة تقويم  

 ( ذلك. 8ويوّضح جدول )  ، (املناقشات 

جمموعتي البحث التّجريبيّة والّضابطة قبليًّا يف متغرّي التّفكري النّاقد ككلٍّ ومهاراته )مهارة معرفة االفرتاضات، ومهارة    (: تكافؤ8)جدول  

 . التّفسري، ومهارة االستنتاج، ومهارة تقويم املناقشات(

َمهاراُت التَّفكري النَّاقد يف  

 العُلوم 
 املتوسط  ن جمموعتا البَحِث 

االنحراف  

 املعياري 
 *قيمة ت درجاُت احلرية 

 َمهارة معرفة االفرتاضات 
 2,55 10,27 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,73 

ابِطة   2,78 10,60 70 املجموعة الضَّ

 َمهارة التَّفسري 
 3,08 12,94 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 1,17 
ابِطة   3,83 12,26 70 املجموعة الضَّ

 االستنتاج َمهارة 
 2,52 6,29 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,39 

ابِطة   2,70 6,46 70 املجموعة الضَّ

 َمهارة تقويم املناقشات 
 2,92 13,16 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,03 
ابِطة   3,60 13,17 70 املجموعة الضَّ

 التَّفكري النَّاقد ككل 
 6,67 42,41 70 التَّجِريبيّة املجموعة 

138 0,21 
ابِطة   8,52 42,14 70 املجموعة الضَّ

  دالة غري*

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات طالبات كلٍّ من املجموعتني  8يّتضح من جدول ) 

قبليًّا )اختبار مهارات   الّدراسة  أداة  والّضابطة عىل  العلوم(الّتجريبّية  النّاقد يف  تكافؤ جمموعتي    ،الّتفكري  يوّكد  مما 

. البحث قبلًيا يف حتصيل مهارات الّتفكري النّاقد يف العلوم كك   لٍّ

 األساليب اإلحصائّية املستخدمة يف البحث: 

 نة. لوصف درجات العيّ  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنّسب املئوية  .1

ألفا كرونباخ حلساب  معامل االرتباط لبريسون حلساب صدق االّتساق الداخيل ألدوات الّدراسة، ومعامل   .2

 . ثبات األدوات
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  الّضابطة والّتجريبّية. للعينات املستقلة لفحص الفروق بني درجات املجموعتني ) (t.testت اختبار  .3

 .األثرحساب قيمة مربع إيتا ملعرفة حجم  .4

 . مان ويتني )صدق الّتمييز( باستخدام اختبار حساب صدق املقارنة الطرفية   .5

 : نتائج البحث ومناقشتها

لّتفكري النّاقد يف  ق اختبار مهارات ا بطُ   من أسئلة البحث  والثالث والرابع واخلامس  الثاينلإلجابة عن الّسؤال  

عىل  وال  العلوم  الّتجريبّية  البحث  واستخرجمموعتي  الّتجربة،  تنفيذ  بعد  وتطبيق    تج ّضابطة  الّطالبات،  درجات 

للتعّرف عىل الفروق بني املجموعتني التّجريبّية والّضابطة بعد تنفيذ التّجربة يف اختبار مهارات    t-test  "ت"اختبار  

  ( ذلك. 9ويوّضح جدول )لّتفكري النّاقد ككل ومهاراته،  ا

ا   (:9)  جدول التّفكري  التّجريبيّة والّضابطة يف اختبار مهارات  لنّاقد يف قيمة )ت( للفروق بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني 

 .العلوم

َمهاراُت التَّفكري النَّاقد يف  

 العُلوم 
 املتوسط  ن جمموعتا البَحِث 

االنحراف  

 املعياري 
 *قيمة ت درجاُت احلرية 

 َمهارة معرفة االفرتاضات 
 2,55 10,27 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,73 

ابِطة   2,78 10,60 70 املجموعة الضَّ

 التَّفسري َمهارة 
 3,08 12,94 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 1,17 
ابِطة   3,83 12,26 70 املجموعة الضَّ

 َمهارة االستنتاج 
 2,52 6,29 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,39 

ابِطة   2,70 6,46 70 املجموعة الضَّ

 َمهارة تقويم املناقشات 
 2,92 13,16 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,03 
ابِطة   3,60 13,17 70 املجموعة الضَّ

 التَّفكري النَّاقد ككل 
 6,67 42,41 70 املجموعة التَّجِريبيّة 

138 0,21 
ابِطة   8,52 42,14 70 املجموعة الضَّ

 دالة*

وهذا يدّل عىل وجود فروق    ، ( 0.01)   دالة إحصائيًّا عند مستوى   "ت"أن قيم    إىل   (9)  تشري نتائج جدول 

النّاقد يف   الّتفكري  اختبار  والّضابطة يف  الّتجريبّية  املجموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني  إحصائّية  داللة  ذات 

  ييل النتائج املتعلقة بالفروض: ، وفياماملجموعة الّتجريبّيةالعلوم ككل ومهاراته املختلفة لصالح طالبات 
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  دالة   "ت"  قيم   نأل   ؛ البحث  فروض   من   األّول   الّصفري  الفرض  فضرُ   : األول  بالفرض   املتعلقة  النتائج  .1

  بني (  α≤ 0.05)   مستوى  عند  إحصائّية  داللة  ذات   فروق   عىل   يدّل   وهذا  ، (0.01)   مستوى   عند  إحصائيًّا 

  البعدي   التطبيق  يف   الّضابطة  املجموعة  باتطال  ودرجات  جريبّيةالتّ   املجموعة   طالبات  درجات   متوسطي 

 .  العلوم  يف  القبيل  التطبيق ضبط بعد االفرتاضات معرفة  مهارة  عند النّاقد  الّتفكري ملقياس

الثانية: .2 بالفرضية  املتعلقة  البحث رُ   النتائج  فروض  من  الثاين  الّصفري  الفرض  قيم  أل  ؛فض  دالة    "ت"ن 

( بني  α≤ 0.05)  ذات داللة إحصائّية عند مستوىوهذا يدّل عىل وجود فروق   ، (0.01)  إحصائيًّا عند مستوى 

الّضابطة املجموعة  طالبات  ودرجات  الّتجريبّية  املجموعة  طالبات  درجات  البعدي    متوسطي  التطبيق  يف 

 يف العلوم.  بعد ضبط التطبيق القبيل مهارة التفسري   ملقياس الّتفكري النّاقد عند

  "ت "ن قيم  إلصفري الثالث من فروض البحث حيث  تم رفض الفرض ا  ضية الثالثة:النتائج املتعلقة بالفر .3

(  α≤0.05)  لة إحصائّية عند مستوىوهذا يدّل عىل وجود فروق ذات دال  ،(0.01)   دالة إحصائيًّا عند مستوى

يف التطبيق البعدي  بني متوسطي درجات طالبات املجموعة الّتجريبّية ودرجات طالبات املجموعة الّضابطة  

 يف العلوم.  بعد ضبط التطبيق القبيل مهارة االستنتاج   ملقياس الّتفكري النّاقد عند

دالة    "ت"ن قيم  إ حيث    ؛ فض الفرض الّصفري الرابع من فروض البحثرُ   النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة: .4

( بني  α≤ 0.05)  إحصائّية عند مستوى وهذا يدّل عىل وجود فروق ذات داللة  ، (0.01)  إحصائيًّا عند مستوى 

الّضابطة   املجموعة  طالبات  ودرجات  الّتجريبّية  املجموعة  طالبات  درجات  البعدي  متوسطي  التطبيق  يف 

جم تأثري املتغرّي  ولبيان ح  يف العلوم،   بط التطبيق القبيل بعد ضمهارة تقويم املناقشات    ملقياس الّتفكري النّاقد عند 

 يوّضح ذلك.    (9)  (، واجلدول1997 ، ( )فامd( وقيمة )تم حساب مربع إيتا ) املستقل  

فكري تدرييّس قائم عىل نظرّية التّعّلم التّحوييّل يف اختبار التّ   باستخدام نموذج( ومقدار حجم التأثري  2قيمة )ت( وقيمة )(:  10)جدول  

 النّاقد ككل ومهاراته.

ُ املُستقل   َمهاراُت التَّفكري النَّاقد يف العُلوم  املُتغريِّ
اختبار  

 "ت"

درجات  

 احلرية

 مربع إيتا

2 

 حجم التأثري 

d 

مقدار حجم  

 * التأثري

َنُموَذُج  باستخدام 

قائم   عىل َتدِرييّس 

التَّعلُّم  ة  َنظريَّ

 التَّحوييلّ 

 صغري 0,44 0,046 138 2,59 َمهارة معرفة االفرتاضات 

 متوسط  0,60 0,079 138 3,44 َمهارُة التَّفسري 

 متوسط  0,74 0,12 138 4,25 َمهارُة االستنتاج 

 متوسط  0,70 0,10 138 3,81 َمهارُة تقويم املناقشات 

 كبري  0,84 0,15 138 4,92 النَّاقد يف العُلوم ككل اختباُر التَّفكري 



31 
 

 (.0.8أكرب من ) d(، وكبري إذا كانت قيمة 0.8أقل من ) d(، ومتوسط إذا كانت 0.5أقل من ) dقوة التأثري صغري إذا كانت *

الّتحوييّل يف تنمية   قائم عىل نظرّية الّتعّلم   حجم تأثري استخدام نموذج تدرييّس أنّ   ( 10)  يّتضح من اجلدول

الّتفكري النّاقد يف العلوم ومهاراته جاء صغرًيا عىل مستوى مهارة معرفة االفرتاضات، ومتوسًطا عىل مستوى مهارات  

 . الّتفسري واالستنتاج وتقويم املناقشات، وكبرًيا عىل مستوى االختبار ككل 

درييّس القائم عىل نظرّية الّتعّلم التّحوييّل يف تنمية  وتشري النّتائج الّسابقة بصورة عامة إىل فعالية النّموذج التّ 

لدى طالبات الّصف األّول املتوسط، ويرجع ذلك إىل أّن استخدام مراحل النّموذج   النّاقد يف العلوم ومهاراته  الّتفكري

وذلك    ، يت والّتفكري بشكل ناقدالّتدرييّس القائم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل يعمل عىل مساعدة الّطالبة عىل الّتأّمل الّذا

من خالل تبادل وجهات النّظر والبحث عن وصف ملشكلة ما واالستقصاء عنها مع توظيف مجيع مهارات الّتفكري  

 للوصول إىل اإلجابة الّصحيحة من خالل االستناد عىل األدّلة والرباهني.  النّاقد

الّدراسا  إليه العديد من  النتيجة مع ما توّصلت  تنمية  تّتفق هذه  التّحوييّل  يف  الّتعّلم  تناولت فعالية  ت التي 

  ودراسة   ( 2019)   ودراسة آل ملوذ   ( 2019)   الشايع   ودراسة   (2021)سعيد    مهارات الّتفكري النّاقد، مثل دراسة

إليه   (Owen, 2016)  أون أشار  ما  النتيجة مع  تتفق هذه  يتيح   ( Mezirow, 1997)  ميزرو  كام  الّتحوييّل  الّتعّلم  أن  من 

للمعرفة واخلربة، من أجل حتقيق  للمتعّلم   النّاقد اهلادف  الّتحليل  يمكنه  النّاقد، حيث  الّتفكري  االندماج يف عملّية 

 معنى وفهم أعمق، وتطوير طرق جديدة للعمل بأدلة داعمة عند مواجهة املشكالت والقضايا املختلفة.  

النّتائج مع ما أوصت به العديد من الّدراسات من أنه ينبغي عىل املعّلم االهتامم باسرتاتيجّيات  أيضا تدعم هذه  

ونامذج الّتدريس التي ترّكز عىل املتعّلم؛ ومتنحه حرية استكشاف املحتوى وحتليل املصادر وتطبيق املعلومات لتنمية  

ية  ديدة، وأن يكون الّتفكري النّاقد جزًءا من املامرسات الّصفمهارات الّتفكري النّاقد من خالل املحتوى وبناء املعرفة اجل

 . Fadhlullah & Ahmad, 2017) ؛ 2019 والقادري،  املعتادة )احلامدين 

كام جاءت هذه النّتائج لتدعم ما توّصلت إليه الّدراسات الّسابقة من أّنه يمكن تنمية الّتفكري النّاقد يف العلوم  

 Matanlari et  ن ماتانالري وآخري  اتيجّيات والناّمذج والربامج الّتدريسّية، مثل دراسة لدى الّطالب باستخدام االسرت

al., 2020) ) ن  وآخري ة فجريودراس(Fajrai et al., 2020)  ( 2017  ،طقاطقة )ودراسة  (2019(  ودراسة الشهري  .   

تفوق طالبات املجموعة الّتجريبّية يف الّتفكري النّاقد إىل أّن النّموذج الّتدرييّس املقرتح القائم    إرجاع  ويمكن

الفحص   عىل  املتعّلم  ويساعد  وإثارهتا،  املربكة  املعضالت  حتفيز  عىل  يعمل  الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  الّذايت  عىل 



32 
 

بوجهات النّظر ذات املعنى لديه، ومن الّطريقة التي ينظر هبا إىل  الوعي  واملعرفة املفاهيمّية، كام يؤّدي إىل    للمعلومات

    . (Mezirow, 2009)العامل، وإثارة النّقد أو الّتفكري الّذايت؛ وهذا يّتفق مع ما أشار إليه ميزرو 

الّتحوييّل )استكشاف  تفسري هذه النتيجة يف ضوء أّن النّموذج الّتدرييّس القائم عىل نظرّية الّتعّلم  يمكن    كام

، ممارسة الّتفكري الّذايت النّاقد والفحص الّذايت والبحث  "مرّكزية اخلربة"وحتديد التّصّورات ووجهات النّظر البديلة  

، وبناء املعنى من اخلربة اجلديدة( أّكد عىل مراحل الّتعّلم الّتحوييّل املتمّثلة  رجعّية عن املعرفة اجلديدة، وتغيري األطر امل

األفكار واملعتقدات  "مرحلة املعضلة أو املشكلة التي تأيت نتيجة وجود تناقض بني ما لدى املتعّلم من أطر مرجعية  يف  

مما يؤّدي إىل حدوث اضطراب يف األبنية املعرفّية    ،وبني ما يتم تعّلمه من خربات ومفاهيم علمّية جديدة "واملفاهيم

يبدأ املتعّلم يف مرحلة  و ري تأميل ناقد وفحص  ذايت لتلك األبنية املعرفّية.  للمتعّلم. ومن ثم خيضع املتعّلم لعملّية تفك

،  "األطر املرجعّية/ مرّكزية اخلربة"الّتفكري الّتأّميل النّاقد بتأمًّل وفحص املفاهيم واألفكار واخلربات التي يمتلكها  

الّتفكري املستقل، وتعمل األنشطة الّتأّملية    ويقارهنا باخلربات اجلديدة من أجل اّّتاذ قرار بالّتحّول، ومن ثم يامرس

ن  التي يامرسها عىل خلق فهم  جديد لألفكار واملفاهيم التي يتم تناوهلا، وهذه املرحلة تعّزز مهارات الّتفكري النّاقد م

اهلادف   النّاقد  الّتحليل  اخالل  لإىل  ناقد  بشكل  والتّأّمل  أعمق،  وفهم  معنى  أجل حتقيق  من  واخلربة  طبيعة  ملعرفة 

املشكلة املعّقدة أو األسباب املرتبطة هبا. وأخرًيا مرحلة اخلطاب واحلوار العقالين الذي يتم الرتكيز فيه عىل املحتوى  

املعريف وتربير األفكار واملفاهيم واملعتقدات واآلراء واالفرتاضات من خالل تقديم األدّلة واألسباب ووجهات  

تم فيه الّتوّصل إىل منظور جديد أو خربة جديدة؛ حيث ينظر إليه كعملّية مستمرة  النّظر املتعددة والدفاع عنها، كام ي

 . (Hatcher, 2004; Mezirow, 1997, 2000)  مستمرخاضعة للمراجعة والتنقيح بشكل 

أّن    النتيجة هذه    وتدعم  عّزز  من  الّتحوييّل  الّتعّلم  نظرّية  عىل  القائم  الّتدرييّس  ممارسةالنّموذج  املتعّلم    من 

ا ألنه الّتعّلم الّتحوييّل يدعم من الفحص الّذايت، والّتقييم النّاقد لألفكار، وعدم  نظرً ككل؛  ملهارات الّتفكري النّاقد  

امل لديه وعدم كفايتها يف حل  املتوافرة  املعرفة  والّثقة  االرتياح جتاه  الكفاءة  وبناء  اخليارات،  شكالت، واستكشاف 

د  بالذات، والّتخطيط، واكتساب املعرفة، وأداء أدوار جديدة، وكل هذا يعمل عىل تشكيل الّتفكري واخلربة لدى الفر

(Owen, 2016; Brock, 2010)  . 

النّاقد يف    يمكن   بينام الّتفكري  مهارات  اختبار  الّضابطة يف  املجموعة  طالبات  أداء  مستوى  انخفاض  إرجاع 

ترّسخ من قلة  تشغل مهارات الّتفكري النّاقد لدى الّطالبات و العلوم إىل الطرق الّتقليدّية املتبعة يف الّتدريس التي ال  

  عدم طرح بعض هام التّعّلم بحرية وبروح ناقدة، فضاًل عن  الّدافعّية عند الّطالبات وعدم االلتزام اجلاد نحو أداء م
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ي موضوع للنقد، وحرمان الّطالبات من مساحة حرية كافية للتعبري عن آرائهم يف املوضوعات املختلفة  أل  نياملعّلم

 . (2017  العساف،)

    توصيات البحث: 

 التالية: يف ضوء ما توّصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم الّتوصيات 

تفعيل االسرتاتيجّيات والناّمذج الّتدريسّية املتنّوعة التي تقوم عىل نظرّية الّتعّلم الّتحوييّل، والتي تعّزز من تنمية   .1

 . لمّيةمهارات الّتفكري النّاقد واملفاهيم الع

املعريف  وتعّزز من الّتحّول  إثراء مناهج العلوم باألنشطة العلمّية واملواقف الّتعليمّية التي تستثري البنية املعرفّية   .2

 وحتّفز من مهارات الّتفكري النّاقد وتنميها، ومن ثم تعّزز اكتساب املفاهيم العلمّية. 

نظرّية   .3 القائم عىل  املقرتح  الّتدرييّس  النّموذج  تطبيق  كيفّية  تبنّي  نامذج  يشمل:  للمعّلم  دليل   رضورة إصدار 

 . الّتعّلم الّتحوييلّ 

تد  .4 ودورات   عمل   ورش  الّتدرييّس  عقد  النّموذج  تطبيق  كيفّية  عىل  لتدريبهّن  واملرشفات  للمعّلامت  ريبّية 

 . م التّحوييّل يف تدريس العلوماملقرتح القائم عىل نظرّية الّتعلّ 
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في ضوء الممارسات   (Math Coaching)برنامج مهني قائم على التدريب التعليمي في الرياضيات 
 الثمان للتدريس الفعال لمعلمات المرحلة المتوسطة 

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم ، ود. آمنة بنت محد العيدي      

 القصيم  كلية الرتبية، جامعة ،تعليم الرياضياتأستاذ & اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 

( يف ضوء املامرسات الثامن للتدريس  Math Coachingبناء برنامج مهني قائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات )هدفت الدراسة إىل    :املستخلص

بناء  يف    الدراسة املنهج النوعي  تبعتا. وهاستكشاف متطلبات تنفيذوحتديد إرشادات التطبيق األمثل له، و  املرحلة املتوسطة،، وتطويره ليناسب معلامت  الفعال

  متثلت يف؛  بشكل قصديُاختريت  لعينة    ت املفتوحةقابالامل و  باملشاركة  الحظةاملمها: بطاقتا    أداتني  واستخدمت  ،خالل تطبيقه ملدة شهر  من  الربنامج وتطويره

( Math Coachingقائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات )الهني  املربنامج  البناء    خلصت الدراسة إىل . و يف مدرسة السحابني املتوسطةرياضيات  ال  يمعلمت

التخطيط،  " :وهو برنامج قائٌم عىل دورة التدريب التعليمي يف الرياضيات بمراحلها الثالث ،يف ضوء املامرسات الثامن للتدريس الفعال ملعلامت املرحلة املتوسطة

البيانات، والتفكري والتأمل التطبيق األمثل لالسرتاتيجية، وحتديد   ُقّدمتكام  .  شارح هلا   نموذج   تم بناءو  ،"ومجع  قبول    :املتعلقة بـمتطلبات تنفيذها    إرشادات 

ب بثقة  و،  املُتدرِّ بومهنية  ،  الـُمتدرِّ مت  وبناء عىل نتائج الدراسة    .رياضيات بوصفه مدّرًبا تعليميًّا المعلم  و،  تطوير حمتوى الربنامج بام يناسب السياقو،  الـُمدرِّ ُقدِّ

 .، ومرشيف الرياضياتوإدارة التدريب واالبتعاث من التوصيات إىل وزارة التعليم، دعد

 . املامرسات الثامن للتدريس الفعال -املرحلة املتوسطة -معلامت الرياضيات - الرياضياتالتدريب التعليمي يف  –تطوير مهني  الكلامت املفتاحية:

Building a Professional Program Based on Math Coaching and Framed within the 8 Practices of Effective 

Teaching for Female Middle School Teachers 

Dr. Aminah Hamad Aledi & Prof. Khaled Abdallah Almatham 

Abstract: The study aims to build and develop a professional program based on math coaching framed within the 8 practices of effective 

teaching and suitable for female middle school teachers. It also seeks to identify the guidelines and explore the requirements needed to apply 

the program. In order to achieve this, a qualitative method that has been used in order to build and develop the program through applying it 

for the duration of one month. The study has made use of two tools: two observation cards for participation and interviews for a deliberately 

selected sample. This sample comprises the two female math teachers in the Al-Sahabeen Middle School. The study has built a professional 

program based on math coaching framed within the 8 practices of effective teaching and suitable for female middle school teachers. This 

program is based on a math coaching course consisting of 3 stages: planning, data collection, and reflection. An explanatory sample has been 

developed and guidelines for an optimal application of the program provided. The requirements needed to apply it have also been identified. 

These requirements relate to: trainee admission, trainee confidence, trainer professionalism, building a context-fitting program content, and 

math teacher as a coach. Based on these results, several recommendations have been provided to the Ministry of Education, the Direction of 

Training and Scholarships, and math supervisors  . 

Key Words: professional development - Math Coaching - female math teachers - Middle School - 8 Practices for Mathematics Teaching . 
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 املقدمة:

يعود بعدها املعلم و على فرتات متفاوتة،    م قد  اليت ت    تدريبيةالدورات  ال   أسلوب  معلملل  التطوير املهن   شاع ف 
وأصحاب القرار.   األساليب اليت يراها مناسبة له ولطالبه، ويتخذ القرارات بعزلة عن املشاركني له إىل مدرسته ليمارس  

( أن املشكلة املوجودة بني املعلمني ليست احلاجة Buschelman, 2014,11( وبوشلمان ) Knight, 2007, 84ويرى انيت )
ا لتطوير مهن فع ال، وقد كان هناك  املعلمني ابستطاعتهم حضور تدريبات لتطوير مهن، وإمنا احلاجة  عتقاد أن 

ولكن البحوث دحضت   ،ا بسهولةملدرسة وتطبيق األشياء اليت تعلموهإىل ا ملدة يوم أو يومني، مث العودة  التطوير املهن
 هذا االعتقاد. 

ا من معلمي الرايضيات ال  كثير لذا، فو  لتطوير املهن )اجمللس ا  يزالون منعزلني مهنيًّا دون االستفادة منجدًّ
الرايضيات،   الرايضيات )(.  5،  2014/2019الوطن ملعلمي  الوطن ملعلمي  ( أمهية وجود NCTMويرى اجمللس 

تتطلب هذه املمارسات طرق تدريس أو و  .(Moreno,2018,1) علمني لمقوية للتنمية املهنية ل اتاسرتاتيجيممارسات و 
لكثي من املعلمني؛ وهلذا من الضروري إحاطة هذه الطرق بتطوير مهن ممارسات تعليمية خمتلفة، قد ال يفهمها ا

أبرزها   التطوير املهن، منجديدة ف  ما أدى إىل ظهور أساليب    وهو(؛  Buser,2018,20ي سّهل هذه املمارسات ) 
 (. Coachingالتدريب التعليمي )   أسلوب

مهنيًّا باستخدام أسلوب التدريب    معلمي الرياضياتوبناًء عىل ذلك؛ توّجهت الدراسات احلديثة إىل تطوير 

يتشارك مدّرب    حيثتدريب الذي يرّكز فيه عىل النشاط التعاوين،  ، وهو ال(Math Coachingالرياضيات )التعليمي يف  

)التخطيط(، واملالحظة )مجع البيانات(،    املالحظة   ثالث مراحل، وهي: ما قبل يف  الرياضيات التعليمي مع املعلم  

التدريب   دورة  بخطوات  املراحل  هذه  وُتسّمى  والتأمل(،  )التفكري  املالحظة  بعد  اآلت وما  الشكل  يوضحها    كام 

(McGatha et al,2018,11 ) : 
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 (: دورة التدريب 1شكل )

يرتكز عليها التدريب، وهي: بناء    عنارصثالث   (NCSM,2019,8املجلس الوطني ملرشيف الرياضيات ) حددو

الرياضيات تعليم  لتقوية  التدريب  واستخدام  التغيري،  أجل  من  التدريب  واستخدام  الفّعال،  للتدريب  كام    هيكل 

 : يوضحها الشكل اآلت

 
 (: عنارص التدريب 2شكل )

 McGatha et)  "كل ما حيتاجه مدّرب الرياضيات من خطط وأدوات وعمليات"كتاًبا بعنوان    NCTM  وأصدر

al, 2018)  ،ن رشًحا مكثًفا ومفصاًل إلجراءات تدريب الرياضيات مع األدوات املساعدة للُمدّرب يف عمله ، تضمَّ

َد إطار   الطالب، وأهداف التَّعلُّم املهني للمعلمني حموَر  ، الذي يضع نتائج  "القيادة من أجل الرباعة الرياضية"وَحدَّ

 امرساتاملتركيز عمل مدّرب الرياضيات التعليمي؛ إذ يربط هذا اإلطار بشكل رصيح املامرسات الرياضية للطالب ب

الرياضيا ل  الثامن هذه  الفّعال.   تتدريس  إن  مهنية    توفر  املامرسات  حيث  ولغة  املعلمني،  لتعليم  مشرتًكا  أساًسا 

هي جمموعة متامسكة ومرتابطة من طرق التدريس التعليمية التي عند  و كة، وإطاًرا لتقييم التدريس وحتسينه.  مشرت

،  NCTMبيئة تعليمية للفصول الدراسية تدعم رؤية تعليم الرياضيات وتعلمها التي يدعو إليها    وجد تنفيذها مًعا ت 

ويعتمد نجاح عملية التدريب عىل    (.Huinker & Bill, 2017, 243)عاملية  العايري  املوتوفر فرًصا لكل طالب لتحقيق  
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ب )املُ (، الذي يشمل:  Triangle of Coachingمثلث التدريب )   التدريب   وأدوات   ، (Coachee(، واملتدّرب )Coachدرِّ

(Coach tools ،21،  2019( )املوسوي) : 

 

 (: مثلث التدريب 3شكل )

الثالثة جمتمعة   البنّاءة، والتواصل،  وحتّقق هذه األطراف  العالقة  التدريب، وهي:  الرئيسة لنجاح  املهارات 

 (. 34،  2019والتعّلم )إبراهيم، 

التعليمي يف الرياضيات McGatha et al., 2018, 239-264حّدد ماكاثا وزمالؤه )و ،  ( أربع مهارات للتدريب 

  ( Bates, 2015, 233)  بيتس  قّدمكام  .  طرح األسئلة، وإعادة الصياغة، وواالستامع اليقظ  ، بناء الثقة والعالقاتوهي:  

واختيار الطريقة األنسب  والترّصف باقتناع،    ، تنظيم األهداف، و توضيح األدوار   :وهي  التعليمي،   قواعد التدريب

ا أأكان  سواء    للتدريب والتأكد من تلبية التوقُّعات وعدم االنتظار إىل هناية اجللسة، ووضع اسرتاتيجية    ،مجاعيًّا   مفرديًّ

إهلام التفكري اإلبداعي، والسعي لبناء متدّربني أكفاء مبدعني،  ، و للتعامل مع االنتكاسات، وتوّقع حدوث أمور سيئة

 . وهي القيمة احلقيقية للتدريب

ب الرياضيات التعليمي مع املعلم   مبارشة؛ للرتكيز عىل التطوير املهني، فقد يكون هدف دورة  ويعمل ُمدرِّ

املعلمني ومدى تقّبلهم، وطول    ات خرب  اختالف التدريب قصري املدى أو طويله، حيث ختتلف األهداف بناًء عىل  

ب بمشارك  ب فيها معهم، ليتعّرف عن قرب عىل نقاط القوة واالحتياجات. ويسعى الـُمدرِّ ة  املدة التي يعمل الـُمدرِّ

  . ( McGatha et al, 2018, 19) املعلم إىل استكشاف املامرسات الرياضية، والتحّول يف هذه املامرسات داخل الصفوف 

( مورينو  التعليمي،  Moreno, 2018, 7ويشري  الرياضيات  ملدّرب  األساسية  األدوار  حّددت  الدراسات  أن  إىل   )

إىل أن التطوير املهني الذي يستخدم التدريب التعليمي ينتج عنه ممارسات    تأشارو.  هوخصائصه، وأنشأت ُأطًرا ل
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تدريسية عالية اجلودة لدى املعلمني، وحتسنًا يف النواتج التعليمية لدى الطالب، وأن له نامذج خمتلفة يف الرياضيات،  

 . وتدريب املحتوى ،والتدريب التعليمي  ، منها: التدريب اإلدراكي

ب للمتدّرب، وهي مالزمة تشاركية  من أبرزها ؛  غريهسامت متّيزه عن  لتدريب التعليمي  ول : مالزمة الـُمدرِّ

ب داخل سياق عمله؛ مما يسّد الفجوة بني النظرية   ب مع الـُمتدرِّ تطويرية وليست قيادية تقييمية، ووجود الـُمدرِّ

وحاجاته   املعلم  بمامرسات  واالرتباط  واالستمرارية  وحاجاهتم،  والتطبيق،  املعلمني  اختالف  ومراعاة  الذاتية، 

   وأخذها بعني احلسبان، واالعتامد يف التدريب عىل البيانات اخلاصة لكل معلم، وقبول التحسني مهام كان بسيًطا.

سبق  و ما  إىل  ب    ت تناولاستناًدا  ُمدرِّ باستخدام  مهنيًّا  الرياضيات  معلمي  تطوير  الدراسات  من  عدد 

التعليمي )ك،  الرياضيات  جونسون  التعليميني،  Johnson, 2015دراسة  الرياضيات  مدريب  عمل  فحصت  التي   ،)

. ومورينو  مي يف الرياضياتي اخلطوات الثالث للتدريب التعليف فعالية استخدام    تبحث  التي   ، (Buser, 2018وبورس )

(Moreno, 2018 )،   تقّصت التي  ( ممارسات ثالثة من مدريب الرياضيات التعليميني. وماكويلMcCulley, 2019  التي ،)

فائدة   نع بحثت التي(، Hersey, 2020يف معرفة املعلم وتعليمه. وهرييس ) التعليمي  دورات التدريبريث أت فحصت

ب الرياضيات التعليمي. وفوسرت ) تصورات   كشفت(، التي  Foster, 2020إرشاك مدير املدرسة يف التدريب مع ُمدرِّ

ب التعليمي يف أداء معلم الرياضيات. ووارد ) (، التي بحثت يف أثر  Ward, 2020مديري املدارس حول تأثري الـُمدرِّ

التعليمي يف القلق من الرياضيات وفعالية املعلم. وإيريل ) ب الرياضيات  التي  Early, 2020ُمدرِّ أثر  عن    تكشف(، 

 . املعلم اخلاصة اضيات يف تطوير االسرتاتيجيات التي تلبي احتياجاتالتدريب التعليمي يف الري

 : مشكلة الدراسة

يف    "مرشوع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية"عىل الرغم من مرور ما يزيد عن عرش سنوات عىل تطبيق  

ماجروهل  سلسلة  ومواءمة  ترمجة  عىل  القائم  السعودية،  العربية  معلمي    ،اململكة  لتطوير  خطة  من  صاحبه  وما 

مهنيًّا؛   أنّ الرياضيات  املامرسات  إال  تدين  أثبتت  السلسلة،  تطبيق  بعد  ُأجريت  التي  ملعلمي  التدريسية    الدراسات 

(،  2016(، واحللييس والسلويل )2014(، والزهراين )2014، ومنها دراسات: األمحدي ) بشكٍل عام الرياضيات  

 ( وا2016وخليل  والعتيبي   ،)( ) 2016لرويس  واجلويعد   ،)2018 ( وعسريي  والعمري  واملالكي  2018(،   ،)

(؛ مما يشري إىل أّن برامج التطوير املهني املصاحبة للمرشوع مل تؤثر يف حتسني املامرسات التدريسية  2018والسلويل ) 
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إليه الدراسة التقويمية ملرشوع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم    خلصتوهو ما  ملعلمي الرياضيات.  

توّصلت    حيث ه(؛  1435العام باململكة العربية السعودية )مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات،  

التدريسية بشكل عام، وأوصت بأمهية   املامرسات  يؤثر يف  مل  املهني  التطوير  تنويع أساليب تطوير املعلمني،  إىل أن 

وتوفري أساليب تعلُّم حتاكي التَّعلُّم الذي يستخدمه املعلم مع الطالب، ومساندة املعلم لتقديم بيئة تعلُّم داعمة حتّقق  

 املستمر، والتوّجه إىل بذل اجلهود لتطوير املعلم.  والتطوير التفاعل 

املامرسات الثامن   قائاًم عىل  تعزيز تعليم الرياضيات وتعلُّمها ( إطاًرا ل2014 /2019 ،12)   NCTMحّدد    قدو

، التي يرى أهنا متّثل جمموعة جوهرية من املامرسات التدريسية عالية التأثري، والالزمة لتعزيز التَّعلُّم  للتدريس الفعال

مي الرياضيات وزيادة فاعليتهم داخل الصفوف،  من العمل عىل تطوير معل  العميق للرياضيات. ولذا كان ال بدّ 

الراهن،   الوضع  ُمتطلَّبات  تالئم  أساليب تطوير  أبرزها  باستخدام  الرياضياتومن  التعليمي يف   Math)  التدريب 

Coaching ،)    ( أمهية تدريب مرشف الرياضيات الرتبوي عىل دور )2020دراسة العيدان والرويس ) حيث تؤّكدThe 

Coachاملناط بهلقيام بالدور ساعدته عىل ا(؛ مل . 

واالستمرار يف    ،ت التدريسية لدى معلمي الرياضياتن وجود ضعف يف املامرسا م  -  وتأسيًسا عىل ما سبق

إىل البحث عن نامذج حديثة يف التطوير املهني؛ لتحسني    برزت احلاجة   -  املهنيالنامذج التقليدية يف تطويرهم  استخدام  

قواعد  ل   )وفًقا   التدريب التعليمي يف الرياضيات  سابقة تناولتأي دراسة عربية  ال توجد  نه  ث إ. وحيتلك املامرسات 

جاءت فكرة    ( Moreno, 2018, 7)  من املجاالت البحثية احلديثة يف جمال تعليم الرياضيات  ولكونه ،  ( البيانات املتاحة

يف: بناء برنامج تطوير مهني قائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات  مشكلتها  القيام بالدراسة احلالية التي حتّددت  

(Math Coaching  ) علامت املرحلة املتوسطة. مل مناسٍب 

 : ف الدراسةاهدأ

 : ة اآلتي هدافاألسعت الدراسة إىل حتقيق 

برنامج   -1 )  قائم مهني  بناء  الرياضيات  التعليمي يف  التدريب  الثامن  Math Coachingعىل  املامرسات  ( يف ضوء 

 .ناسب معلامت املرحلة املتوسطة وتطويره، لي للتدريس الفعال 
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واستكشاف متطلبات  ،  ربنامج القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات للحتديد إرشادات التطبيق األمثل   -2

 تنفيذه. 

 : الدراسة ةلئ سأ

 السؤالني اآلتيني: سعت الدراسة إىل اإلجابة عن  

ملعلامت املرحلة    املناسب   ( Math Coachingقائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات )الهني  امل  ربنامجال ما   -1

 ؟  املتوسطة يف ضوء املامرسات الثامن للتدريس الفعال

 لربنامج القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات؟ وما ُمتطلَّبات تنفيذه؟ لما إرشادات التطبيق األمثل   -2

 : أمهية الدراسة

لتدريب  تناولت موضوع امتّثلت األمهية العلمية للدراسة احلالية يف كوهنا من أوائل الدراسات العربية التي  

الرياضيات يف  تعليم    ، التعليمي  يف  املنشورة  األبحاث  تضم  التي  املتاحة  البيانات  قواعد  إىل  الرجوع  بعد  وذلك 

 الفئات الرتبوية اآلتية:  . كام تستمد أمهيتها التطبيقية من كوهنا قد تفيدالرياضيات

التعليم - بوزارة  الرتبويني  املعلمني،    : املخططني  بتدريب  املتعّلقة  التعليمية  السياسات  بعض  رسم  إعادة  يف 

 . وإدراج التدريب التعليمي ضمن أساليب التنمية املهنية للمعلم

ملعلمي الرياضيات، وتبني برنامج التطوير    ةقّدمامليف إعادة النظر بربامج التطوير املهني    :مرشيف الرياضيات -

 يف هذه الدراسة.  حاملقرتاملهني 

 التعليمي.  التدريب تستهدف يف فتح املجال هلم إلجراء دراسات  : الباحثني واملختصني يف تعليم الرياضيات -

 : حدود الدراسة 

 تية: اقترصت الدراسة عىل احلدود اآل

التدريب عىل   - الفعالاحلدود املوضوعية:  للتدريس  الثامن  القومي ملعلمي  املامرسات  التي حّددها املجلس   ،

 (، باستخدام التدريب التعليمي يف الرياضيات. NCTM, 2014الرياضيات )

املكانية - الدراسة  والزمانية  احلدود  ُطّبقت  املتوسطة  :  للمرحلة  الرياضيات  معلامت  رياض  عىل  حمافظة  يف 

 ه. 1441الفصل الثاين من العام الدرايس ، يف اخلرباء بمنطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية
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 : مصطلحات الدراسة 

( الرياضيات  التعليمي يف  )(:  Math Coachingالتدريب  التعليمي بشكل عام  التدريب   Instructionalُيعّرف 

Coaching  بأنه: التوجيه أو املساعدات التي يقّدمها شخص آلخر لتعلم املزيد، من خالل االستقصاء والنمذجة )

ب مصطلح ) (.  Coachee( )Ash, 2010, 12مصطلح )عىل املتدرب  (، بينام ُيطلق  Coachوالتدريس. ويطلق عىل الـُمدرِّ

التعليمي يف  أما الرياضيات )فقد عّرفه    (Math Coaching)  الرياضيات  التدريب  الوطني ملرشيف   Nationalاملجلس 

Council of Supervisors of Mathematics [NCSM], 2019, 8  )  ،فاعل  وبأنه: تدريب مقصود ومستمر وغري تقييمي

ب(  وداعم بني فرد يملك املعرفة خارج صف وبني معلم الرياضيات، ويرّكز عىل تدريس    معلم الرياضيات )الـُمدرِّ

)  الرياضيات.  الرياضيات  يف  التعليمي  ب  الـُمدرِّ وطرق   ( Math Coachوُيعّرف  الرياضيات  حمتوى  يف  خبري  بأنه: 

 (. Hull et al 2009, 3التدريس، ويعمل مبارشة مع معلمي الصفوف؛ لتطوير تعلُّم الطالب يف الرياضيات )

من ثالث مراحل متتالية  إجرائيًّا بأنه: تدريب ختصيص مقصود ومستمر وغري تقييمي، مكّون    الدراسة عّرفه  تُ و

ب خبري يف الرياضيات وطرق تدريسه،  ومستمرة،   هي: التخطيط، ومجع البيانات، والتفكري والتأمل، تتم بني ُمدرِّ

 مهنيًّا.   ه وبني معلم الرياضيات؛ هبدف تطوير

املامرسات الثامن  تعرف الدراسة    (:The 8 Practices of Effective Teachingالثامن للتدريس الفعال )املامرسات 

لتعلم  ل: جمموعة جوهرية من املامرسات عالية التأثري، ومهارات التدريس األساسية الالزمة  بأهنا   للتدريس الفعال

للرياضيات،   الرياضياتالعميق  تعلم  لتعزيز  إطاًرا  حددها   ،ه وتعليم  وتوفر  ملعلمي    والتي  الوطني  املجلس 

( تنفيذ  2)   . ع أهداف الرياضيات لرتكيز التعلم( وض1( باملامرسات الثامن اآلتية: ) 2014  ,12) (  NCTMالرياضيات )

( تسهيل حوار  4)   .التمثيالت الرياضية والربط بينها ( استخدام  3)   . لتي تعزز االستدالل وحل املشكالتاملهام ا

الكفاح  ( دعم  7)   . إلجرائية من االستيعاب املفاهيمي( بناء الطالقة ا 6)  . ( طرح أسئلة هادفة5)  .يايض ذي معنى ر

 ( استخالص األدلة عىل تفكري الطالب واستخدامها. 8)  . املنتج يف تعلم الرياضيات

 منهج الدراسة: 

وتطويره، واستكشاف ُمتطلَّبات تطبيقه. ويرى   ربنامجالالدراسة عىل املنهج النوعي؛ من أجل بناء    اعتمدت

باالستقصاء الذي حياول    وير املعنى الذي يبنيه املشاركون( أنه منهج يسعى إىل فهم وتص282،  2011أبو عالم )
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ب  لتصميم الربنامج الـُمقرَتح القائم عىل التدري تبعته الدراسة    فهم السلوك املرتبط بالسياق الذي حيدث فيه، وهو ما 

 التعليمي يف الرياضيات. 

   الدراسة:املشاركات يف  عينة

التعليم بمحافظة  لعينة  ك  معلمتني  ا ختيت لدراسة بشكل قصدي من جمتمع معلامت الرياضيات يف مكتب 

؛ ألن تطبيق برنامج التدريب التعليمي يف الرياضيات يقتيض أن تكون  ( معلمة33البالغ عددهن )  رياض اخلرباء

اُ العينة   وقد  املشاركة.  يف  الراغبات  املعلامت  من  منها   رِصَ قُت خمتارة  ألسباب  املعلامت؛  من  قليل  عدد  ذكره    عىل  ما 

( بأن حجم العينة يعتمد عىل تصميم الدراسة، وعىل الوصول إىل حالة التشبع.  326،  2018/  2014) كريسويل  

يب التعليمي من مالزمة يف تدريب املعلامت، وهو  وكذلك ما تقتضيه طبيعة برنامج التطوير املهني القائم عىل التدر

ب الرياضيات التعليمي،   ما يتسق مع إجراءات الدراسات السابقة، التي سعت إىل الكشف عن أثر استخدام ُمدرِّ

التي اقترصت عىل   (، Burr,2016(، التي ُطّبقت عىل مخسة معلمني، ودراسة بور )Johnson,2015دراسة جونسون )ك

)معلمة   بورس  ودراسة  ييل  Buser,2018واحدة،  وفيام  معلمني.  ثالثة  عىل  رّكزت  التي  يف  (  للمشاركات  وصف 

 الدراسة: 

 املعلمة الثانية املعلمة األول  الوصف

 سنة. 19 سنة. 20 سنوات اخلدمة 

 بكالوريوس تربوي.  بكالوريوس تربوي.  املؤهل 

 ثانوي.  -متوسط ثانوي.  -متوسط -ابتدائي املراحل التي سبق تدريسها

 األول املتوسط والثالث الثانوي.  الثاين املتوسط والثالث املتوسط.  املراحل التي تدّرسها حاليًا

 حصص. 10 حصص. 10 النصاب 

ـ  أعامل أخرى   ــــــــــــــــــــــــــ
عىل اختبارات القدرات والتحصييل ملدة ثامين   بتدري ال

 سنوات. 

 متت املوافقة، برشط االنسحاب حني ال يناسبها الربنامج.  متت املوافقة دون رشط.  املوافقة عىل االشرتاك يف الربنامج 

 مل توافق.  مل توافق.  التسجيل الصوت للجلسات 

 مكتبة املدرسة.  مكان انعقاد جلسات التدريب 

 قبل الدرس جللسة التخطيط، وبعد الدرس جللسة التفكري والتأمل.  تنياملعلم ِرغتفُ  اجللسات وقت 

 اثنتا عرشة دورة  دورات 7 عدد الدورات 
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 املعلمة الثانية املعلمة األول  الوصف

 مخس جلسات مجاعية )قد تكون املشاركة يف جلستي التخطيط، والتفكري والتأمل، وقد تكون يف إحدامها(.  اجللسات الفردية واجلامعية 

   الدراسة:أدوات 

تطبيق  الدراسة  تاستخدم تواجه  قد  التي  املشكالت  لرصد  نوعية؛  وللتحّقق من كفاءة  الربنامج  أدوات   ،

تكّونت األدوات من بطاقتي مالحظة  والرضا عن الربنامج.  من  أدواته، والعمل عىل تطويره؛ للوصول إىل حالة  

 : توضيح هلام ييل   وفيامومقابلة، 

مل باملشاركة  ملالحظة ا - أ وذلك  الرياضيات:  معلامت  ممارسات  حيث  الحظة  بشكل  تم  ؛  املالحظات  تسجيل 

التطبيق واقع  وطبيعي، ورصد  امل  مفتوح  املامرسات للربنامج  مالحظة  بطاقة  باالعتامد عىل  وأعدت    قرتح. 

وُطّورت هذه األسئلة بناًء  (، مع تعديل وإضافة بعض البنود.  McGatha et al, 2018)  لتدريس الفّعالل  امنالث

 عىل البيانات التي ظهرت من خالل املالحظة املفتوحة. 

املقننة  املقابلة -ب  الرياضياتو  :غري  معلامت  ملقابلة  تطذلك  يف  نتائجها  من  االستفادة  بغرض  الربنامج  ؛  وير 

وبعدقامل املالحظة  قبل  والعميقة  املفتوحة  األسئلة  وتضّمنت  درتح.  إىل  فيها  ُرجع  وقد  راسة  ها، 

رت يف أثناء التطبيق بناًء عىل البيانات الواردة.  Banner,2016)بنر بدأت املقابالت بشكل  حيث  ( لبنائها، وُطوِّ

 . ألسئلة املطروحةة اع لطبي  وفًقا   يف مدهتا الزمنية   ة متفاوت  وكانتمجاعي وفردي من تاريخ بدء تطبيق الربنامج،  

 حتليل البيانات النوعية: 

األداتني السابقتني  باستخدام أسلوب التحليل التفسريي، الذي يربط بني البيانات الناجتة من    البيانات  تلح ل

ن معنى هلا، وينظر إليها من زوايا خمتلفة؛ ليكشف العالقات بينها  أثناء مجع املعلومات وبعدها  وتبدأ مع بداية   .ويكوِّ

ن من اإلجابة عن عدة أسئلة، من أمهها: هل ظهرت إجابة  كّ التم  مجع املعلومات وال تسري بشكل خطي، وتنتهي عند

الكريم،   )العبد  مرتابطة؟  نتائج  شكل  عىل  التحليل  كتابة  باإلمكان  وهل  الدراسة؟  سؤال  عن  م،  2019ُمْرضية 

إذ  (175-197 الدراسة؛  تم يف هذه  ما  مُجِعتدّ عُ . وهو  التي  والبيانات  املالحظات  الربنامج بحسب  ليتم ل يف    ؛ 

 الرضا عن الربنامج. حالة من يف اليوم التايل، وتكرار ذلك للوصول إىل  جتربتها 
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 املوثوقية يف البيانات النوعية: 

البيانات النوعية بأربعة معايري، وهي: املصداقية،  95،  2019العبد الكريم )   يذكر ( أن املوثوقية تتحّقق يف 

 كام ييل:  املستخلصة يف هذه الدراسة حيث تم التأكد من موثوقية البياناتواالنتقالية، واالعتامدية، والتطابقية. 

،  2019)العبد الكريم،    لداخيل يف البيانات الكمية: وتعني: قابلية تصديق النتائج، وتقابل الصدق ااملصداقية -

 : من خالل  الدراسة (، وحتّققت يف بيانات95

وإعطاء الفرصة؛ لرفض املشاركة يف حال عدم الرغبة، وتأكيد أمهية    الّتعّرف املبكر عىل املشاِركات وثقافتهن. ▪

 األمانة والصدق فيام تقوله املشاِركة، والتشجيع عىل ذلك وتبسيطه. 

 واملقابلة(.  ، استخدام أداتني جلمع البيانات )املالحظة ▪

. وتقابل  (135،  2019/ 2017)جونبي وشوتز،    إمكانية نقل الدراسة إىل سياقات أخرىوتعني:  االنتقالية:   -

وال يرى غالب أنصار البحث النوعي أن من    .: التعميم قصد به يُ الذي  الصدق اخلارجي يف البيانات الكمية  

ذكر تفاصيل    تم(؛ ولذا  96،  2019وإنام التعّمق يف فهم الظاهرة املبحوثة )العبد الكريم،  أهدافه التعميم،  

 السياق املبحوث، وتقديم بعض الـُمقرتحات التي يمكن االستفادة منها يف سياق آخر. 

(، ويقابل مصطلح  135،  2019/ 2017أن تكون النتائج ثابتة وقابلة للتكرار )جونبي وشوتز،    االعتامدية: -

  يف   بات يف األدوات الكمية، الذي يرى أن الظواهر الرتبوية تسري بشكل منّظم ومنطقي، بخالف التصّور الث

الكريم،   )العبد  باستمرار وبشكل متجدد  بنائها  إعادة  يتم  احلقيقة  أن  يرى  الذي  النوعي،  ،  2019البحث 

 وحتّققت يف بيانات الدراسة من خالل: (. 97

 امليدان. االنخراط املطّول يف  ▪

 واملقابلة(؛ للتحّقق من صحة النتائج.  ،استخدام أكثر من أداة )املالحظة ▪

 ذكر التفاصيل الدقيقة يف مجع املعلومات ووصفها إجرائيًّا.  ▪

 تأمل ما تم تطبيقه من أجل التعديل والتطوير.  ▪

املوضوعية    (، وتقابل135،  2019/ 2017: أن تكون النتائج مدعومة بالبيانات )جونبي وشوتز  التطابقية -

 وحتّققت يف بيانات الدراسة من خالل: يف البيانات الكمية، 
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)معلمة   ▪ للعمل  متعاون وناقد  باحث مشارك  التعليم   مساعدة  ُمدّربةو اختيار  ،  وحاصلة عىل جائزة متيز يف 

 وُعقدت جلسة ملدة يوم لتعريفها بالربنامج وتدارس آلية تطبيقه(. 

السالبة، وتقديم   ▪ بينها وبني املالحظات الشخصية  إظهار األمثلة  مالحظات خالية من األحكام، والتفريق 

 (. الثاينيف إجابة السؤال  كامالتفسريية، وتقديم أمثلة من تصّورات املعلامت مقتبسة من ألفاظهن )

 :  التدريبية للدراسة املادة-رابًعا 

برنامج التطوير املهني القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات بصورته األولية، من خالل الرجوع    بن

كل ما  "إىل أدبيات التدريب التعليمي يف الرياضيات والدراسات التي أعّدت مثل هذا الربنامج، ومن أمهها: كتاب  

ب الرياضيات من خطط وأدوات وعمليات  (،  Ash, 2010(، ودراسات: آش )McGatha et al, 2018)   "حيتاجه ُمدرِّ

 وفق اخلطوات التالية: وذلك (. Moreno, 2018(، ومورينو )Buser,2018(، وبورس )Burr,2016وبور )

   تية:خطوات اآل وفًقا للُبني الربنامج : بصورته األولية الربنامج  بناء- 1

 الرياضيات قادرة عىل: : هدف الربنامج إىل أن تكون معلمة أهداف الربنامج   حتديد-أ

 .  فعال لتدريس الل الثامن امرساتاملمتييز   -

 ببنية الدرس يف كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة.  فعال لتدريس الل الثامن امرساتاملربط  -

 بفاعلية يف دروس الرياضيات املختلفة باملرحلة املتوسطة.  فعاللتدريس ال ل الثامن  امرساتاملتطبيق   -

 معلامت الرياضيات للمرحلة املتوسطة. وهّن : الفئة املستهدفة حتديد-ب

ـ  واملكان:  حتديد-ج بشهر   الزمان  الربنامج  مدة  داخل    ،ُحّددت  التطبيق  يف  ومكان  املشاركتني  املعلمتني  مدرسة 

 )جممع السحابني(.  الدراسة

َدت املادة التدريبية بام يتناسب مع طبيعة التدريب التعليمي يف الرياضيات، من حيث    املادة التدريبية:   حتديد-د ُحدِّ

. وُحّدد حمتوى الربنامج  لسياق املدريس وظروف عمل املعلمتنيمرونته وقابليته للتعديل أثناء تطبيقه؛ بام يالئم ا 

 يف ضوء أهدافه اخلاصة، وتضّمن ثالثة أجزاء، هي: 

، ويشمل: )مقدمة توضح أمهية ممارسات تدريس الرياضيات وتطويرها للمعلم  دّربةملم اجلزء األول: دليل ا

الربنامج،   الـُمدّربة والـُمتدّربة، وأهداف  الرياضيات، وإرشادات  التعليمي يف  التدريب  داخل الصف باستخدام 
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اخلاصة واللقاءات  التنظيمي،  امل  واملخّطط  ونموذجي  تمع  األول،  باللقاء  اخلاصة  األنشطة  من  وجمموعة  دّربات، 

، وبطاقة التقييم  فعاللتدريس الل  الثامن  امرساتاملالتخطيط والتأمل لدورة التدريب، واألدوات املساعدة اخلاصة  

للمدّرب القرار  ونموذج صنع  االحتياج،  امل  وحتديد  األساليب  واستامرة  دورات التعليمي،  جلسات  يف    ستخدمة 

 التدريب، ونموذج تقويم برنامج التطوير املهني(. 

، ويشمل: )مقدمة توّضح أمهية ممارسات تدريس الرياضيات وتطويرها للمعلم  تدّربةاجلزء الثاين: دليل املم 

واملخطط   الربنامج،  وأهداف  للُمتدّربة،  وإرشادات  الرياضيات،  يف  التعليمي  التدريب  باستخدام  الصف  داخل 

ءات اخلاصة مع الـُمتدّربات، وجمموعة من األنشطة اخلاصة باللقاء األول، ونموذجي التخطيط  التنظيمي، واللقا 

التدريب، واألدوات املساعدة اخلاصة   ال ل  الثامن  امرساتباملوالتأمل لدورة  التقييم الذات  فعاللتدريس  ، واستامرة 

 للُمتدّربات(. 

 وتشمل:   اجلزء الثالث: املادة اإلثرائية،

 اهية التدريب التعليمي وأسلوب تطبيقه. متوضيح   -

 . فعاللتدريس الل الثامن امرساتامل -

طواهتا األربع  خل  وفًقا  تدريس كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة  يف  فعال لتدريس الل  الثامن  امرسات امل  تطبيق -

 )الرتكيز، والتدريس، والتدريب، والتقويم(. 

 The Coaching)  "دورة التدريب"، حيث اعتمد عىل  التعليمي يف الرياضياتم التدريب  ُاستخد  التدريب:   أسلوب -ه

Cycle) هي التي تتم يف ثالث مراحل ، (McGatha et al, 2018 ) ،التأمل والتفكري. ومجع البيانات، و : التخطيط 

ب التعليمي يف الرياضياتاختيار املم   -و  ينبغي أن يكون  قائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات،  الالربنامج    يف :  درِّ

درب ضليًعا يف حمتوى الرياضيات وطرق التدريس، ويعمل مبارشة مع معلمي الصفوف لتطوير تعلُّم  فيه امل

الربنامج، وهي    درب التعليمي يفدور امل؛ لذا توىل أحد الباحثني  ( Hull et al ,2009,3الطالب يف الرياضيات )

ر يف  معلمة  وعملت  ياضيات  املتوسطة،  مكتب  سابًقا  املرحلة  من  بتكليف  الرياضيات  معلامت  تدريب  عىل 

يف    وتوسيعه  وتسكينه  التَّعلُّم النشط الوزاري  برنامج  التدريب عىل اإلرشاف الرتبوي عىل احلقيبة الوزارية، و
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، وكذلك تدريب املعلامت بمختلف التخصصات، كام شاركت مع فريق منظومة القيادة املدرسية يف  املدارس

 . "يةأكاديمية الكوتشينج العرب"عىل اعتامد تدريب من  حصوهلا التقويم النوعي للمدارس، إضافة إىل 

َم الربنامج يف صورته األولية من قبل  الربنامج:    حتكيم -2 وطرق تدريس  ني يف مناهج  املختص( حمكاًم من  15)ُحكِّ

التدريب   الرياضيات بسيطة  (،Coaching)  وخرباء  مالحظات  هناك  العبارات،    :مثل   وكانت  بعض  ترمجة  إعادة 

وتعديل بعضها مثل: اخلطاب الريايض إىل احلوار الريايض، وتوحيد املصطلحات، وحذف بعض املقاطع يف املادة  

 . م وإرشاداهتم مالحظاهتوتم األخذ ب، اإلثرائية التي قد ال تستفيد منها املعلمة

مدرسة جممع السحابني؛ نظًرا التباع املنهج النوعي الذي يتيح  من  ُاختريت العينة    السياق واملشاِركات:  حتديد -3

املناسبة للتطبيق البيئة  العينة بشكل قصدي، وذلك لتوافر  تطبيق  من    : اختيار  املدرسة عىل  قائدة  ،  لربنامجاموافقة 

شاركتنِي وتنسيق جداول املدرسة  ختفيف بعض أعباء املعلمتنِي امل   : تضمنتوتقديم تسهيالت للمعلمتنِي املشاركتنِي  

 بام يتوافق مع إجراءات الربنامج.

 الدراسة: تطبيق إجراءات 

 وآليته، ودور كٍل من املعلمة والباحثة فيه.  هبدء الربنامج لتوضيح هدف قبلمع العينة التواصل  .1

غ املعلمة قبل    االتفاق مع إدارة املدرسة .2 الدرس املراد حضوره وبعده؛  عىل تعديل جدول احلصص، بحيث ُتفرَّ

 لتتمّكن من تنفيذ جلسات الربنامج الثالث )التخطيط، ومجع املعلومات، والتأمل والتفكري(.

ه بلقاء مجاعي مع املعلمتنِي املشاركتنِي؛ للتعريف بآلية  6/1441/  15بدأت اجللسة األوىل يوم األحد املوافق   .3

التدريسية  املامرسات  وتوضيح  وحمتواه،  )  الربنامج  التدريب  دورة  يف  اجللسات  حمور  ستكون   Theالتي 

Coaching Cycle وتال ذلك اجللسات اليومية بمراحل الدورة التدريبية الثالث ،) . 

البيانات حول مدى صالحية الربنامج    تع خالل هذه الفرتة مُج ه، و1441/ 7/ 10ء األخري بتاريخ  ُختَِم اللقا  .4

 وجودته بناًء عىل األدوات النوعية. 

ِقبل اخداست  تم  .5 من  الربنامج  تقييم  نموذج  املواملعلمتنِي،    م  األسبوعني  شاركت  جلسات  املساعدة يف  دربة 

 . األخريين 
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 دراسة: نتائج ال

   الذي ينّص عىل:أواًل: إجابة السؤال األول، 

 املتوسطة؟ املناسب ملعلامت املرحلة  التدريب التعليمي يف الرياضيات ما برنامج التطوير املهني القائم عل   -

بناء برنامج التطوير املهني القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات ملعلامت  تم    ، عن هذا السؤال  ولإلجابة

 ا. وفًقا لإلجراءات التي ُأشري إليه ه تطبيقو  هحتكيم و يف صورته األولية،  املرحلة املتوسطة

الدراسة وبعد ذلك خلص القائم عىل "إىل    ت  املهني  التطوير  الرياضياتبرنامج  التعليمي يف  التدريب  يف    " 

برنام وهو  النهائية،  الرياضياتصورته  ملعلامت  مهني  تطوير  الرياضيات    قائم   ج  يف  التعليمي  التدريب  دورة  عىل 

والتخطيط)الثالث  بمراحلها   البيانات،  والتأملو  ، مجع  تتكّرر( التفكري  مستمرة،  دورة  وهي  املراحل  .  هذه    ، فيها 

ب إىل حالة االكتفاء والتشّبع،  اآلت:  النموذج ويوضحها  وُتعاد حلني وصول الـُمتدرِّ

 

 (: نموذج يوّضح دورة التدريب التعليمي يف الرياضيات.4شكل )

( إىل دورة التدريب التعليمي يف الرياضيات، حيث يعمل هذا النموذج بشكل دائري؛ إذ تبدأ  1يشري الشكل ) 

التخطيطدورته   املنشود؛    بمرحلة  اهلدف  لتحقيق  التخطيط  يف  واملتدّرب(  ب  )الـُمدرِّ الطرفان  فيها  يشرتك  التي 

الت الغرض،  هلذا  واملعّدة  املناسبة  والنامذج  األدوات  التي  باستخدام  األسئلة  طرح  عىل  ب  الـُمدرِّ هبا  يستعني  ي 
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أيًضا   تستكشف أفضل األساليب لتحقيق اهلدف، وتستخرج أفضل ما لدى الـمتدرب من قدرات، الذي بدروه 

 يطرح األسئلة؛ الستيضاح األساليب املثىل للتنفيذ، ومناقشة التفاصيل، وإبداء اآلراء، واالتفاق عىل آلية التنفيذ.  

ب البيانات واملالحظات    ينفذ ، حيث  مرحلة مجع البيانات  وتأت بعدها  ب ما ُاتفق عليه، وجيمع الـُمدرِّ الـُمتدرِّ

الـُمعّدة لذلك، ويسمح النموذج باختالف األدوات بحسب السياق، فقد   يتم تنفيذه باستخدام األدوات  عىل ما 

مالحظة   بطاقة  األداة  حتليل    صفيةتكون  أداة  أو  الدراسة،  هذه  يف  مع  كام  يتناسب  بام  وذلك    حتوى املحمتوى، 

 .  املستهدف 

ب، بمراجعة تلك البيانات، والتفكري    مرحلة التفكري والتأمل تأت  ثم   ب مع الـُمتدرِّ التي يشرتك فيها الـُمدرِّ

عن   والبحث  والتطوير  التحسني  أو حماولة  القصور،  أو  اخللل  والبحث يف مكامن  ومناقشته،  ُرِصَد،  فيام  والتأمل 

ب يف التدريب التعليمي وإدا ب  أفضل الطرق املناسبة لذلك، باالعتامد عىل خربة الـُمدرِّ رة جلساته، وخربة الـُمتدرِّ

واحتياجات وطبيعتها  اخلاصةبالبيئة  جلسة  ه  يف  احلسبان  بعني  تؤخذ  التي  اإلرشادات  من  جمموعة  عنه  ينتج  مما  ؛ 

الرضا عام تم   الوصول إىل مستوى مقبول من  الدورة بشكٍل متتاٍل؛ حتى  ة هلذه  الَكرَّ التالية، حيث تعاد  التخطيط 

 بلوغه من التطوير. 

عىل  وُصمّ  للتطبيق  ومناسًبا  الرياضيات،  يف  التعليمي  التدريب  يف  عاًما  نموذًجا  بوصفه  النموذج  هذا  م 

  وفيام ييل رشح موجز لكل مرحلة من مراحل دورة التدريب التعليمي يف الرياضيات،   اختالف السياق واملحتوى.

وقد صاحب    ب الـمستخدمة فيها.واملتدرب، وأدوات التدري   لدور املنوط بكلٍّ من الـمدرب من حيث: هدفها، وا

 : كل مرحلة منها مجع البيانات الداعمة لتعديل الربنامج وتطويره

 مرحلة التخطيط:   -1

بشكل فردي  -وهي مرحلة ما قبل املالحظة، حيث تبدأ الدورة بلقاء متهيدي للمدّرب التعليمي مع املتدربني  

 :  هذه املرحلة بام ييل . وتتسم  لعمل خطة ا عىل آلية العمل واالحتياجات وغريها، واالتفاق  ملناقشة -مجاعي أو 

 مرحلة التخطيط املرحلة

ب للتخطيط  اهلدف   .الفّعال للدروس دعم الـُمتدرِّ
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بدور املم    درِّ

بواملم   تدرِّ

تنفي دورمها تشاركي ما سيتم  والنقاش حول  التخطيط  في، حيث يشرتكان يف  أفضل األساليب  امل  رحطذه،  للبحث عن  درب األسئلة؛ 

وخربته يف إدارة جلسات دورة التدريب  املناسبة لتنفيذ الدرس، بناًء عىل خربته يف املامرسات الفّعالة، ويف طرح األسئلة التي تقود إليها، 

 درب يف طرح األسئلة، بناًء عىل خربته يف بيئة الطالب وحاجاهتم. ت يشرتك امل كام التعليمي.

توّظف عدد من األدوات، من أمهها: نموذج التخطيط، وهو نموذج يساعد عىل حتديد هدف اللقاء، وآلية التنفيذ، والصعوبات املتوّقعة،   األدوات

 من األدوات والنامذج املساعدة عىل حتقيق أهداف مرحلة التخطيط. وعدد 

 مجع البيانات:   مرحلة- 2

جلسة   بعد  أدائه  ملالحظة  الصف؛  داخل  الـمتدرب  مع  الـمدرب  حيرض  حيث  املالحظة،  مرحلة  وهي 

 : وتتسم هذه املرحلة بام ييل ب. ر التخطيط، وجيمع البيانات بشكل فردي لكل متد

 مرحلة مجع البيانات  املرحلة

 مجع البيانات املساعدة عىل تطوير املامرسات. اهلدف 

ب  درِّ  دور الـمم

ب تدرِّ  والـمم

البيانات اخلاصة بتطوير املامرسات.الـمدرب    يالحظ  أثناء تنفيذ الدرس؛ جلمع  الـمتدرب ما تم االتفاق عليه يف    ينفذ كام    الـمتدرب 

 جلسة التخطيط. 

تنفيذ  ت األدوات كيفية  املعلومات حول  مجع  عىل  تساعد  بطاقة  وهي  التدريسية،  املامرسات  مالحظة  بطاقة  أمهها:  من  األدوات،  من  عدد  وّظف 

 من األدوات والنامذج املساعدة عىل حتقيق أهداف مرحلة مجع البيانات. عددٍ إضافة إىل عليه يف املرحلة السابقة،  ملا تم االتفاقالـمتدرب 

 :  مرحلة التفكري والتأمل- 3

الـمدرب   يعقد  حيث  املالحظة،  بعد  ما  مرحلة  هذه  واملتدرب  وهي  حول  ونقاش  وتفكري  تأمل  جلسة 

 : وتتسم هذه املرحلة بام ييل البيانات. 

 مرحلة التفكري والتأمل  املرحلة

 التفكري والتأمل فيام مُجع من بيانات من أجل التطوير.  اهلدف 

 دور الـمدرب 

 والـمتدرب

يطرح الـمدرب األسئلة للبحث عن أفضل األساليب املناسبة لتطوير  ، ف ، حيث يشرتكان يف التفكري والتأمل حول ما نفذدورمها تشاركي

ا  طرح  ويف  الفّعالة،  املامرسات  يف  خربته  عىل  بناًء  القادم،  التدريب  الدرس  دورة  جلسات  إدارة  يف  وخربته  إليها،  تقود  التي  ألسئلة 

 كام يشرتك الـمتدرب يف طرح األسئلة، بناًء عىل خربته يف بيئة الطالب وحاجاهتم.  التعليمي.

ومناقشة ما ُنّفذ، والصعوبات  ، وهو نموذج يساعد عىل حتديد هدف اللقاء،  نموذج التفكري والتأملوّظف عدد من األدوات، من أمهها:  ت األدوات

أو األخطاء التي واجهت التنفيذ، وحماولة معاجلتها وتذليلها، واالتفاق عىل اخلطوة القادمة لتعاد الكرة يف نموذج التخطيط. وكذلك  

 عدد من األدوات والنامذج املساعدة عىل حتقيق أهداف جلسة التفكري والتأمل. 
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   الذي ينّص عىل:ثانًيا: إجابة السؤال الثاين، 

متطلبات   وما  الرياضيات؟  يف  التعليمي  التدريب  عل  القائم  املهني  التطوير  لربنامج  األمثل  التطبيق  إرشادات  ما 

 تنفيذه؟  

أبرز اإلرشادات الالزمة لتطبيق كل مرحلة من مراحل الربنامج الثالث؛    تصدرُ   ولإلجابة عن هذا السؤال،

ط الدراسة،    ريق عن  أدات  تطبيق  وأثناء  الثالث،  املراحل  جلسات  أثناء  املالحظات  وتليتسجيل  مجعها  رتيبها  تم 

التالية؛ أمثل.    ومناقشتها يف اجللسات  الربنامج بشكل  اإلرشادات  إىل  خلصت الدراسة  وقد  وذلك لضامن تطبيق 

 اآلتية: 

 إرشادات التنفيذ  املرحلة

 التخطيط

 املعلمة عىل التعّمق والتوّسع يف فهم الدرس: أن يتم حتديد توّقعات الطالبات لتمثيل املهمة أو إجياد حلول هلا. مما يساعد  -1

تقبّلها   -2 دلياًل عىل  يعّد  تقديمه؛  أو  الدرس  ختّص  أفكار  أو طرح  الفرعية،  أو  املامرسات األساسية  بعض  باحلديث عن  املتدّربة  مبادرة 

 ها عىل التطوير املهني. ألسلوب التدريب، وثقتها، وحرص

استخدام األدوات املساعدة يف جلسة التخطيط والتأمل كانت مفيدة يف توضيح املطلوب من املامرسة، وتطبيق املهام املختارة عليها؛   -3

 وأعطت تصوًرا عن آلية تطبيقها داخل الصف.

رسات التدريس، وهو ما أّكدته املتدربتان بقوهلام: يف جلسات التخطيط ساعد عىل تطبيق مما  "مصادر املعلم "و "دليل املعلم "استخدام  -4

 . "مصادر املعلم "وتدريبات إعادة التعليم من  ،أسلوب السؤال، ونأخذ أحياًنا التدريبات اإلثرائية "دليل املعلم "نأخذ من "

يساعدها عىل املالحظة العميقة، ومجع البيانات، وفهم كيفية تعامل املتدّربة داخل الصف  بة يف ختطيط الدرس مع املتدّربةمشاركة املدرّ  -5

املُتدّربة املامرسات   التفكري والتأمل، كام يؤدي إىل فهم كيف طبّقت  التي يمكن مناقشتها يف جلسة  املواقف، واستخالص األدلة  مع 

 املستهدفة. 

 مجع البيانات 

ا فعليًّا عند  -1 تطبيق، من الكان لتطبيق املامرسات داخل الصف األثر اإلجيايب والفّعال عىل املتدّربة، حيث أّكدت املتدّربتان أهّنام ملستا تغرّيً

شعر املدّربة خالل حماولتهام التغيري من ممارساهتام التدريسية؛ مما يعني أن هناك إحساًسا داخليًّا لدى املُتدّربة بالتحّول، حتى وإن مل ت

بـ   شعورمها  املتدّربتان  أّكدت  الصف. حيث  يف  مالحظتها  أثناء  للتفكري "بذلك  فرصة  الطالبة  وإعطاء  التدريس،  يف طريقة  التغري 

 ."أشعر أن طالبات بدأن بالتغرّي "واملناقشة، كام علقت املتدربة بقوهلا: 

ا، وأمهية إعطاء الطالبات الوقت للتفكري والنقاش؛ إال أهّنا قد ال تستطيع  قد تستوعب املتدّربة يف جلسة التخطيط املامرسات وترى أمهيته -2

تطبيق ذلك بسهولة داخل الصف، مما دعاها إىل حّث الطالبات عىل االستعجال يف اإلجابة، وعدم االلتزام بلحظات الصمت التي 

 ُاتفق عليها، وكان عذر املتدّربة غالبًا بضيق الوقت وضغط املنهج.

بة عدم إصدار األحكام أثناء مجع املعلومات؛ بل يقترص دورها عىل تسجيل املعلومات أو األسئلة عام تم ممارسته، بحيث تكون  عىل املدرّ  -3

 قابلة للنقاش أثناء مرحلة التفكري والتأمل. 

التفكري 

 والتأمل 

أن حتّدد ما أمكن املتدربة تطبيقه من املامرسات، والصعوبات التي واجهتها، واملالحظات التي سجلتها. كام ينبغي أن تتحىل   دربةعىل امل -1

 بالصرب، وأن تتيح للُمتدّربة وقتًا للحوار واملناقشة. 
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 إرشادات التنفيذ  املرحلة

حيتاج إىل وقت، وتكرار، ومالحظة، وتصويب  ليس كل ما ندركه ونرى أمهيته بإمكاننا تطبيقه مبارشة؛ فذلك  "توّصلت املتدربتاِن إىل أنه   -2

 ، فبعض الترّصفات أو املامرسات قد تعوق الطالبة عن املشاركة واملناقشات. "للمامرسات اخلاطئة أو التي قد تعوق التطبيق

الـمتدر -3 التي تقع من  القدرة عىل استكشاف بعض األخطاء  املتدربتان إىل  البتوّصلت  يل  تفاصة نفسها داخل الصف، فتعديل بعض 

 ."كان جيب عيلَّ أن أنتبه ملا قالته الطالبة؛ ألستنتج األخطاء التي تواجهها  "تؤدي إىل تطوير املامرسات، مثل:   الصغرية

للمتد -4 التلميحات  بعض  كلمةر إعطاء  تكرار  من  اهلدف  ما  مثل:  التفاصيل،  بعض  إىل  تصل  جيعلها  تكررها  "...؟"بة؛  كلمة  وهي   ،

ما انتبهت  "طالبات عىل رسعة احلل، وقد تكون مزعجة أو مربكة لتفكري الطالبات. حيث عّلقت الـمتدربة:  الـمتدربة كثرًيا؛ حلّث ال

. وقد ُنوقشت حلظات الصمت وأمهية تطبيقها داخل الصف؛ "ئاًم اأين أكررها، اخلوف من أين أتأخر يف املنهج هو اهلاجس املالحق لنا د

 إلعطاء الطالبات الفرصة للتفكري والنقاش.

إتاحة  "من املفيد حماولة تطبيق بعض التفاصيل الصغرية، أو املامرسات الفرعية التي تؤدي إىل دعم املامرسات األساسية وتطويرها، مثل:   -5

؛ حيث تطرح الـمتدربة أسئلة هادفة، إال أهّنا ال تتيح الوقت  "الطالبة؛ من أجل دعم ممارسة طرح أسئلة هادفة  الوقت الكايف لتفكري 

 فكري، وال ترّكز عىل إجابات الطالبات من أجل فهم تفكريهن.الكايف للت 

التأمل والتفكري يف الدرس قبل عرضه داخل الصف وبعده، وحتديد التوقُّعات والصعوبات والتمثيالت املتعددة؛ أّدى إىل الفهم العميق  -6

الوعي   زيادة  بدوره ساعد يف  الذي  الصف،  داخل  املثىل لعرضها  الطرق  واملناقشات  للدروس، واختيار  التدريب  والتقبل ألسلوب 

(،  Ash,2010واحلضور داخل الصف، وتطوير املامرسات املعتادة، وتغيري غري الفّعالة منها. وهو ما توّصلت إليه نتائج دراسة آش )

الرياضيات التي ترّكز التي كشفت أن برامج التطوير املهني جيب أن ُترّكز عىل زيادة الوعي، وذلك باحلصول عىل املزيد من برامج تعليم  

 عىل حتسني املامرسات التعليمية. 

كام تم حتديد متطلبات تنفيذ برنامج التطوير املهني القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات بشكل عام،  

  وتصنيفها إىل عدة عنارص، حيث يمكن أن متثل هذه املتطلبات عوامل مهمة يف نجاح الربنامج وحتقيق أهدافه، وفيام 

 ييل عرض ألبرزها: 

ب:    قبول-أ قبوله للتطوير املهني، والتدريب التعليمي عىل وجه اخلصوص، ومما يؤكد عليه يف هذا املتطلب ما  املمتدرِّ

 ييل: 

ب واقتناعه بجدوى التدريبرغبة املم  • من أهم أسباب نجاح أسلوب التدريب التعليمي، وهو عامل رئيس    تدرِّ

ب عل حتقيق أهداف الربنامج وتفاعله معه:   تدرِّ وقد أشارت الـمدربة يف بداية الربنامج إىل  يف حرص الـمم

ذلك، وأّكدت أّن التدريب ينبغي أن يتم برغبة الـمتدربة، وحرصها عىل نموها املهني، كام فتحت املجال لكل  

املامرسات  متد من  درسها  وموضوع  يناسبها،  ما  واختيار  وتقييمها،  التدريبية  احتياجاهتا  حتديد  يف  ّربة 
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التدريسية. مما أّدى إىل التقّبل والتفاعل، حيث ظهرت ردود فعل إجيابية جتاه الربنامج، وأشارت املتدّربتان  

 . "لية من التدريبباحرتام املعلمة؛ الختيارها حاجاهتا الفع"إىل أّن الربنامج يمتاز 

التدريب:  • تقّبل  عل  ساعدت  التي  العوامل  أهم  من  الرسمي  التقويم  يف    غياب  املعلمة  رغبة  تظهر  حيث 

املشاركة إذا كان التدريب ال هيدف إىل التقويم، وظهرت األرحيية يف اإلفصاح عن الصعوبات أو املشكالت،  

 . والقدرة عىل الطرح والنقاش دون وضع حدود أو وجود خماوف

ولعّل ذلك  احلساسية من مالحظة املتدرب داخل الصف يقل ويتالشى تدرجييًّا مع تكرار الدورات واحلضور؛   •

يعود إىل غياب التقويم، وطرح املالحظات والبيانات التي مُجعت عىل هيئة أسئلة )وفًقا ألسلوب التدريب  

ب للسؤال دون أن يقّدم املعلومة(، مثل:   هل هناك صعوبات أو مفاهيم خاطئة مل  التعليمي من طرح الـُمدرِّ

يتم التنبه إليها؟ ملاذا مل تذكر الطالبات طريقة احلل بالتمثيل البياين؟ ملاذا فّضلت الطالبات احلل باجلدول؟ هل  

تعتقدين أنه من األفضل طرح سؤال: ملاذا اجلدول أسهل، ومتى يكون الرسم البياين أسهل؟ أال تعتقدين أنه  

نتقال لتمرين آخر؛ ألن هذا التمرين مل يمّثل مهمة جاذبة للطالبات؟ وقد ذكرت املتدّربتان  كان من األفضل اال

البداية"أهنام   املتكرر يف  أّنه  "استصعبتا احلضور  إال  فوائد  "،  لنا  تتضح  بدأت  أربع جلسات؛  أو  بعد ثالث 

 . "الربنامج

َبة )وليس    املرونة يف زمن وأيام دورة التدريب، واحلرية يف اختيار املوضوعات • َتَدرِّ املختلفة التي حتتاجها الـمم

: كان له أثر يف التفاعل والتقّبل يف جلسات دورة التدريب، وقضاء وقت أطول دون  املحتوى املحدد فقط(

يتم   حيث  حمددة؛  ممارسة  التأمل  أو  التخطيط  جللسة  مرتًبا  كان  عندما  ذلك  وتكرر  بذلك،  املتدّربة  شعور 

ما هو أعمق، وتطرح أسئلة بتأمل مجاعي. وقد تأت بعض املقابالت دون حتديد    االسرتسال يف النقاش إىل 

 مسبق، فمتى ما كان الوضع مناسًبا تتم املقابلة، وغالًبا ما حيدث بعد أو يف أثناء جلسة التأمل. 

فّعااًل  • مهنيًّا  تطويًرا  بوصفه  له  املتدرب  قبول  يزداد  الربنامج  تطبيق جلسات  استمرار  ما  مع  يتفق مع  : وهو 

( بورس  التطوير   (،Buser, 2018دراسة  أشكال  من  فعال  التعليمي شكل  التدريب  أن  املعلمون  وجد  حيث 

التي  Buschelman, 2014املهني الذي حّسن من تعليمهم ومعرفتهم باملحتوى. وكذلك دراسة بوشلامن )  ،)
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ي املعلمون  وكان  التعليمي،  للتدريب  عاٍل  إجيايٍب  أثٍر  وجود  إىل  التدريب  توّصلت  برامج  تنفيذ  ؤيدون 

 . التعليمي، ويدعمون الربنامج املستمر يف مدرستهم

ب ثقة-ب تدرِّ ب وفاعلية التدريب التعليمي، ومما يؤكد عليه يف هذا املتطلب ما ييل: :  الـمم  ثقته يف الـُمدرِّ

: ويف هذا التطبيق بدأت  من أهم العوامل التي تدعم التدريب التعليمي   تبادلة بني الـمدربة واملتدّرباتالثقة امل •

يدعم   ومما  التدريبية،  اجللسات  من  عدد  ميض  بعد  تتزايد  به    الثقة الثقة  رّصحت  وما  الباحثة،  الحظته  ما 

 املتدربتان يف املقابالت، حيث كان:

التقويم - التطوير ال من أجل  اجلاد من أجل  املتالتعاون  أفصحت  دربتان عن عدم رغبتهام يف حضور  : وقد 

حيث   الرياضيات،  ومعلامت  الـمدربة  عىل  االقتصار  بل  آخرين؛  التطوير  "أشخاص  عىل  الرتكيز  يمكن 

 . "الفعيل 

الـمتدربة هبذه   - أو مطالب حمددة دون قناعة من  تأدية عمل روتيني،  التطوير، ال من أجل  احلامس من أجل 

 إىل حتقيقه.   : بل وضوح اهلدف، والسعي اجلاداملطالب

  قوة املادة العلمية ووضوحها لدى الـمدرب، والقدرة عل إدارة اجللسات؛ عامل مهم يف دعم ثقة املتدّرب:  •

حيث أشارت املتدّربتان إىل أن ثقة الـمدربة بام لدهيا من معلومات، وقدرهتا عىل إدارة الربنامج وتطبيقه؛ كان  

ال نريد أن يكون احلديث عن أمور نظرية بعيدة التطبيق عن دروسنا  "له أثر يف بناء الثقة، ومما جاء يف تعليقهام:  

ونة يف أثناء النقاش والتخطيط، وتقّبل النقاش يف أي قضية،  مما أثار إعجايب، وزاد من ثقتي املر"؛  "اليومية

تقّدم  "والتحّدث عن فهم وإيامن عميق بام يطرح تتزايد بشكل طردي مع  الثقة  أن  الباحثة  ، وقد الحظت 

 الدورات. 

رار  وذلك ما الحظته الـمدربة مع تك   من أهم عوامل بناء الثقة لدى املتدرب:   حرتام املتبادل، والثقة بالنفساال •

واملدّربة:   بالتدريب  املتدّربات  ثقة  يزيد  مما  أن  املتدربتان  ذكرت  حيث  والتشجيع،  "اجللسات،  التعاون، 

(، التي أّكدت دور  Moreno, 2018، وهو ما توّصلت إليه نتائج دراسة مورينو )"واملعرفة واإلملام باملوضوع

 التدريب التعليمي يف بناء الثقة عند املعلم. 
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ـ  ب   مهنية فالـمدرب:    مهنية-ج من أهم العوامل املسهمة يف نجاح التدريب التعليمي، ومما يؤكد    واحرتافه   الـُمدرِّ

   عليه يف مواصفات املدّرب ما ييل:

املتدرب:  • ممارسات  يف  فاعل  بشكل  تؤثر  التي  بالصفات  الـمدرب  ال  "مثل:    اتصاف  واملشاركة  االحرتام، 

ن، واالستامع اجليد، واالنتباه لالنفعاالت، واملرونة، واحلرية، وعدم  القيادة، وتقّبل اآلراء ووضعها باحلسبا 

. ويتفق ذلك مع دراسة جونسون  "اإللزام، والقدرة العلمية للُمدّربة وإمكاناهتا يف تطبيق التدريب التعليمي

(Johnson, 2015 ممارسا يف  إجيايب  بشكل  تؤثر  التعليميني  املدّربني  إمكانات  أن  إىل  أشارت  التي  املعلم  (،  ت 

 وإنجازات الطالب. 

: للّتعّرف عليها بشكل عميق، ولتكوين فكرة عن كل متدّربة  الرتكيز عل ما يقوله الـمتدرب وأخذه باحلسبان •

من حاجات واهتاممات، التي تتم من خالل معرفة: بامذا وكيف تفّكر الـمتدربة؟ وما الذي يشغلها؟ ومن ثم  

سبها من الرتكيز عىل موضوعات حمددة، وطرح أسئلة هادفة ومرّكزة،  القدرة عىل التعامل معها بحسب ما ينا 

بناء عىل ذلك. ويتفق ذلك مع ما جاء يف دراسة بور ) القرارات  أن  Burr, 2016واختاذ  التي توّصلت إىل   ،)

واملعلم،   ب  الـُمدرِّ بني  والعالقة  للمعلم،  احلالية  واملامرسات  املعتقدات  إىل  تستند  ب  الـُمدرِّ قرارات 

األبحاث التعليمية احلالية املتعّلقة باملواضيع التي تم تناوهلا يف جلسات التدريب. واملتدّربة بدورها متارس  و

وطريقة   طالبة  كل  عىل  لتتعّرف  الصف؛  داخل  الطالبة  تقوله  ملا  تنتبه  أن  ينبغي  حيث  الصف،  داخل  ذلك 

لبة؛ ليتم التعامل معها باملستوى املناسب  تفكريها عىل حدة، ومع الوقت تتكّون لدهيا قاعدة معرفية عن كل طا 

 من عمق يف األسئلة واملهام املطروحة. 

: فقد يكون احلديث عن ممارسات مل تكن حمددة  توفري أكرب فرصة ممكنة للمتدّرب للتحّدث وعدم املقاطعة •

املامرسا  تطوير  وإنام  املحدد،  املحتوى  ليس  اهلدف  ألن  بأس؛  ذلك  يف  وليس  أسايس،  بشكل  ت  مسبًقا 

َبة للطالبات داخل الصف فرًصا للتحّدث واملشاركة.   التدريسية، وبالطريقة ذاهتا ينبغي أن توّفر الـُمَتَدرِّ

َبة بعض  االهتامم بالتفاصيل الصغرية التي قد يكون هلا تأثري يف املامرسات الفّعالة • : إذ ينبغي أن تراعي الـُمَدرِّ

َبة واملتدّربة، بحيث  األمور الصغرية التي قد يكون هلا تأثري يف ال عالقة مع املتدّربات، مثل: طريقة جلسة الـُمَدرِّ
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احلوار   قيادية، واستخدام طريقة  تعاونية ال  ،  "السقراطي"تكون جلسة  بتحدٍّ وتنتهي  بتجاهل  تبدأ  ، حيث 

َبة ما يناسبها   َبة جلسات يومية؛ بل تكون متقّطعة بحيث ختتار الـُمَتَدرِّ  من أيام ودروس. وعدم إعطاء الـُمَتَدرِّ

واالندماج  • الثقة  إل  للوصول  يناسبه  ما  بحسب  كلٍّ  املتدّربني،  مع  املحددة  التدّرج  األسئلة  بعض  فطرح   :

خيتلف توقيتها بني املتدّربات، سواء يف اجللسات التدريبية أو يف املقابالت، حيث حيصل االندماج واألرحيية  

 هكذا بالنسبة للمالحظات األخرى. عند متدّربة يف وقت قد ال حيدث عند األخرى، و 

السياق:    تطوير-د يناسب  بام  الربنامج  وفًقا  حمتوى  وتطويره  املحتوى  مع  التعامل  عىل  التعليمي  التدريب  قدرة 

 ومما يؤكد عليه يف هذا املتطلب ما ييل:  الحتياج املتدرب، 

وعام • األول بشكل جممل  اللقاء  املتدرب يف  مع  املحتوى  مناقشة  ثم  يتم  يعاد رشح كل ممارسة عىل حدة،  : 

عّلقت إحدى   وقد  مبارش.  بشكل  الدروس  عىل  ُتطّبق  التدريب، حيث  دورة  جلسات  يف  تفصييل  وبشكل 

عدة "املتدربتني:   بعد  إال  استيعاهبا  أستطع  فلم  األول،  اليوم  يف  مجيعها  العلمية  املادة  عرض  يعجبني  مل 

، حيث يتم تعيني املامرسة املستهدفة، ثم  ة جلس  لكل   امرساتامل  حتديد عدد منإىل  ذلك  أدى    قد . و"جلسات

ا، وبعد ذلك يبدأ التخطيط لتطبيقها عىل الدرس املحدد.     رشحها نظريًّ

توليد   • إل  يؤدي  الذي  العميق،  التبحر  إل  املناسبة  واملهام  الدرس وحمتواه  النقاش حول  االنخراط يف  يؤدي 

هي كاملدخل أو    "ممارسات التدريس"التدريب عىل    حيث اتضح أن  أفكار ورؤى جديدة يف أثناء النقاش:

اإلطار أو األدوات املساعدة للفهم العميق للدرس، ويف فهم الطريقة األمثل لتقديمه للطالبات؛ مما يدعم  

َبة أن االسرتسال يف النقاش واألرحيية فيه   وصول الطالبات إىل مستويات تفكري عليا. وقد الحظت الـُمَدرِّ

جييًّا مع تكرار اجللسات، وأصبحت املتدربتان تتشاركان فيام بينهام النقاش واألفكار بشكٍل  بدأت تتزايد تدر

كنا نتناقش بعض األحيان يف دروسنا ونتشارك يف تقديم األفكار   "مل يبُد مألوًفا هلام، وعّلقت إحدى املتدربتني:  

ّظمة وشاملة للدرس؛ مما يؤدي  والنصائح، ولكن ليس هبذه الصورة، حيث أصبحنا اآلن نتحاور بطريقة من

 . "إىل استيعاب عميق ووضوح، ونقّدم أكثر من فكرة وأكثر من حل وتوّقعات ملا سوف يدور داخل الصف 
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ب التعليمي مع طالبه  الرياضيات بوصفه مدّرًبا تعليميًّا:    معلم -ه أي أن يامرس معلم الرياضيات أسلوب الـُمدرِّ

 ومما يؤكد ذلك: داخل الصف،

امرسه املدرب مع املتدرب يف جلسات التدريب، وبني ما يامرسه املتدرب داخل الصف  ياالرتباط الوثيق بني ما   •

سواء داخل  -  : حيث إّن تطوير ممارسات التدريس للمتدرب؛ جيعل منه مدّرًبا تعليميًّا يف الرياضيات مع طالبه

أثناء جلسات التدريب اجلامعية،    ، وقد ظهر ذلك - معلمي الرياضياتالصف مع طالبه، أو مع أقرانه من  

اعتادتا عىل   التخطيط والتأمل لدروسهام بعد أن  الدروس، واشرتكتا يف  املتدربتان يف بعض  تعاونت  حيث 

ذلك   عىل  ساعد  ومما  التدريب.  )أسلوب  التدريب  حمتوى  بني  الفّعال  املالتشابه  للتدريس  الثاّمن  امرسات 

أثناء    دفة، وأمهية االنتباه ملا يدور وأسلوب التدريب املتبع، من حيث: أمهية طرح األسئلة اهلا للرياضيات(،  

عىل   تساؤل  طرح  إىل  أّدى  ذلك  كل  منها؛  السياق  يناسب  ما  واختيار  احللول،  اكتشاف  ودعم  احلوار، 

م أسلوب التدريب التعليمي داخل الصف مع الطالبات؟ وُتوصل إىل  املتدّربتني: هل يمكن للمعلمة استخدا

أن ممارسات التدريس تؤدي بطريقة مبارشة أو ضمنية إىل استخدام أسلوب التدريب التعليمي، فكام يطرح  

فإن املعلمة داخل الصف تستثري    إىل عدة حلول وتوقعات ملهمة ما   الـمدرب األسئلة عىل الـمتدرب ليوصله 

 بأسئلة؛ ليصلن إىل احللول املختلفة وخيرتن احلل األمثل. طالباهتا 

 التوصيات:  

 : تويص كاًل منيف ضوء ما توصّلت إليه الدراسة من نتائج، فإهنا 

تبني  -1 خالل  من  الرياضيات،  ملعلمي  املوّجهة  املهنية  الربامج  خطط  رسم  بـِإعادة  التعليم  أسلوب    وزارة 

 التدريب التعليمي يف الرياضيات، بوصفه أحد أساليب التطوير املهني ملعلمي الرياضيات. 

إدارة التدريب واالبتعاث بِتوجيه املدربني املركزيني لتضمني أسلوب التدريب التعليمي يف براجمهم التدريبية،   -2

 دعم الالزم هلم يف هذا املجال. ، وتقديم الالرياضيات  التي تستهدف تنمية املامرسات التدريسية ملعلمي

اإلرشافية   -3 براجمهم  ضمن  الرياضيات  يف  التعليمي  التدريب  أسلوب  بِـتطبيق  الرتبويني  الرياضيات  مرشيف 

 املوّجهة نحو معلمي الرياضيات، وتضمينه يف برامج جمتمعات التَّعلُّم املهنية التي ينّفذوهنا يف امليدان الرتبوي. 
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 : رتحةقاملستقبلية املدراسات ال

استكاماًل ملا تم إنجازه يف هذه الدراسة؛ فإّنه من املهم استكشاف عدٍد من الفجوات البحثية التي ينبغي العمل  

 عىل دراستها، وهي عىل النحو اآلت: 

ربنامج املهني القائم عىل التدريب التعليمي يف الرياضيات يف تنمية عدة متغرّيات، سواء منها ما خيص  الفاعلية   -1

الطالب وحُيّسن   ما خيّص  أو  التدريس،  مهنة  الرياضيات نحو  معلمي  اجتاهات  الرياضيات، مثل:  معلمي 

 أداَءهم يف الرياضيات، مثل: تنمية الرباعة الرياضية لدهيم، واجتاهاهتم نحو الرياضيات. 

ينبغي   -2 إذ ال  احلالية؛  الدراسة  الـُمعّد يف  الرياضيات  التعليمي يف  التدريب  نموذج  التوّقف عند هذا  تطوير 

النموذج؛ بل جيدر بطالب العلم العمل عىل تطويره واستخدام األنواع املختلفة منه، كالتدريب املرّكز عىل  

 املحتوى وغريه، مما ورد يف األدب النظري هبذه الدراسة. 

تدريب معلم    استخدام نموذج التدريب التعليمي يف الرياضيات، الوارد يف الدراسة احلالية بدورته الثالثية يف -3

الرياضيات عىل: التخطيط الفّعال لدروس الرياضيات، أو إعداد اختبارات باملواصفات واملقاييس املطلوبة،  

 بحيث تكون أداة مجع البيانات يف املرحلة الثانية هي أداة حتليل وثائق بداًل من بطاقة املالحظة.

لَّبات التدريب التعليمي يف الرياضيات؛ ومن ثم  حتديد االحتياجات التدريبية ملرشيف الرياضيات يف ضوء ُمتط -4

 تدريبهم عىل تطبيقه والكشف عن فاعليته؛ لتمكينهم من استخدامه مع معلمي الرياضيات. 

الرياضياتالفاعلية   -5 التعليمي يف  التدريب  القائم عىل  املهني  املطولة  ربنامج  النوعية  الدراسات  ، باستخدام 

التدريب التعليمي يف الرياضيات، الذي حيتاج إىل وقت طويل لظهور أثره؛  ودراسات احلالة؛ ملناسبتها لطبيعة  

 أثناء مناقشة نتائج الدراسة.  لرياضيات، وُأشري إىل بعض منها لفهم التفاعالت التي تؤدي إىل حتسني تعليم ا

تتبعية    من املفيد إجراء دراسات تتبعية للمعلمني الذين حصلوا عىل تدريب تعليمي يف الرياضيات، ودراسات -6

لطالهبم؛ للوصول إىل مدى فاعلية التدريب التعليمي يف الرياضيات عىل املدى البعيد، والوصول إىل مدى  

 . قدرة معلم الرياضيات عىل تطوير ذاته بعد تلقيه التدريب التعليمي يف الرياضيات

( أن عدًدا من الدراسات وجدت اختالًفا يف فاعلية املدربني التعليميني، واقرتحت  Buser,2018يذكر بورس ) -7

ب الواحد يف دروس متعددة؛ لذا   هذه الدراسات بحث ذلك، ووجدت دراسة بورس اختالَف فاعلية الـُمدرِّ
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السام  أجل  أطول من  تتضّمن مدربني متعددين، ومتتد لفرتة  نطاق واسع  إجراء دراسة عىل  ح  اقرتح بورس 

تقرتحه   ما  وهو  أدق،  بشكل  التعليمي  ب  الـُمدرِّ لفاعلية  وتتبع  أفضل،  عالقة  ببناء  واملعلمني  للمدّربني 

ب التعليمي لتطوير معلم الرياضيات.  الدراسة احلالية من أجل الوصول إىل العوامل املؤثرة يف فاعلية الـُمدرِّ

ب  بناء   -8 املحتوى  عىل  املتمركز  التدريب  عىل  قائم  )برنامج  نموذج  دراسة  TN-IFLاستخدام  يف  الوارد   ،)

(Buser,2018  الرياضيات داخل الصف. ويف تطوير التدريسية ملعلم  املامرسات  (، وقياس فاعليته يف تطوير 

 مهارات التخطيط لدروس الرياضيات، ودراسة فاعليته يف حتسني الفهم العميق لدى الطلبة.

التدري  بناء  - 9 قائم عىل نموذج دورة  )برنامج  الطالب  املتمركز حول  الذي ورد يف دراسة مورينو  RTCب   ،)

(Moreno, 2018  وبّينت اختالفه عن التدريب التعليمي أو املوّجه نحو املحتوى، وقياس فاعليته يف حتسني ،)

 تعلُّم الطالب للرياضيات. 
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 . 92-39، (3)17،  رياضيات، اجلمعية املرصية لرتبويات الرياضياتتربويات ال
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سعيد  )   احللييس،  سعود  بن  مسفر  والسلويل  املفاهيميَّة  2016شبيب؛  للمعرفة  التدريسّية  املامرسات  واقع   .)

املجلة الرتبوية الدولية املتخصصة، املجموعة الدولية  واإلجرائية لدى معلمي رياضيَّات املرحلة املتوسطة.  

 . 372- 354  (،7) 5لالستشارات والتدريب، 

رسات التدريسية ملعلمي رياضيات الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف  (. املام2016خليل، إبراهيم بن احلسني ) 

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية    –مكونات القوة الرياضية. رسالة الرتبية وعلم النفس، جامعة امللك سعود  

 .172- 151(،  54، ) والنفسية

 ( مفرح  حممد  لتنمية2014الزهراين،  الداعمة  التدريسية  املامرسات  ومدى    (.  املتعلمني  لدى  الريايض  التواصل 

الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  تدريس  يف  لرتبويات  توفرها  املرصية  اجلمعية  الرياضيات،  تربويات  جملة   .

  . 166-   131 (، 5)17،  الرياضيات

 (. الرياض: مكتبة الرشد.2)ط البحث النوعي يف الرتبية(. 2019العبد الكريم، راشد حسني )

(. املامرسات التدريسية ملعلامت الرياضيات وعالقتها بتنمية مهارات  2016العتيبي، سارة؛ والرويس عبد العزيز )

املتوسطة.   املرحلة  طالبات  لدى  اهلنديس  لرتبويات  التفكري  املرصية  اجلمعية  الرياضيات،  تربويات  جملة 

 . 183-   151(، 1)19الرياضيات،  

(. مستوى املامرسات التدريسية يف ضوء النظرية البنائية  2018مد بن مفرح ) العمري، نورة بنت عيل؛ وعسريي حم

جملة تربويات الرياضيات،  لدى معلمي ومعلامت الرياضيات يف املرحلتني االبتدائية واملتوسط بمدينة نجران.  

 .253-   219(،  5) 21اجلمعية املرصية لرتبويات الرياضيات،  

(. تطوير ممارسات املناقشة الصفية لدى معلامت  2020بد العزيز حممد ) العيدان، حصة عبد العزيز؛ والرويس، ع 

 . 245-189(  9)23، جملة تربويات الرياضياتالرياضيات للمرحلة الثانوية.  

)عبد املحسن عايض القحطاين، مرتجم(.     املزجية، -النوعية-تصميم البحوث: الكمية (.  2018كريسويل، جون. ) 

 (. 2014الكويت: دار املسيلة للنرش. )نرش العمل األصيل عام  
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(. مستوى ممارسات التدريس لدى معلمي الرياضيات  2018املالكي، عامد بن عبد اهلل؛ والسلويل، مسفر بن سعود ) 
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تقييم أسئلة كتب العلوم والرياضيات للصفين الرابع والثامن بالمملكة العربية السعودية في ضوء  
  TIMSS 2019متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  

 د.أمرية سعد الزهراين، وأ.أحالم خالد العصيمي 

 راه مناهج وطرق تدريس الرياضيات جامعة أم القرى طالبة دكتو &أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعد، جامعة بيشة 

الدراسة  :املستخلص التوجهات    إىل  هدفت  العربية السعودية يف ضوء متطلبات دراسة  باململكة  الرابع والثامن  العلوم والرياضيات للصفني  تقييم أسئلة كتب 

  ، سؤالحيث تم صياغة مشكلة الدراسة يف  العمليات املعرفية الثالث )املعرفة، التطبيق، االستدالل(،    ُبعد ملجاالت    TIMSS 2019الدولية للرياضيات والعلوم  

لرياضيات والعلوم  و: ما نسب تضمني أسئلة كتب العلوم والرياضيات للصفني الرابع والثامن باململكة العربية السعودية ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية له

TIMSS 2019    بواسطة    تحلييلنهج الوصفي الامل  تم استخدامولتحقيق هذا اهلدف  يف جماالت ُبعد العمليات املعرفية الثالث )املعرفة، التطبيق، االستدالل(؟

تم حتليل أسئلة كتب العلوم والرياضيات للصفني الرابع والثامن باململكة  و  ،TIMSS 2019يف بطاقة حتليل املحتوى يف ضوء قائمة متطلبات  األداة والتي متثلت  

استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ومنها:  ب   قة التحليلهـ بعد التأكد من صدق وثبات بطا 1443هـ/  1442العربية السعودية للفصلني األول والثاين عام  

الدارسةاملئوية،    التكرارات، والنسب نتائج  ملتطلبات    وبينت  املحددة  النسبة  أعىل من  والثامن كانت  الرابع  الصفني  املعرفة يف  تواجد جمال   TIMSSأن نسبة 

حصل جمال  و  .(الرياضيات والعلوم )وذلك يف أسئلة كال الكتابني    TIMSS 2019، أما نسبة جمايل التطبيق واالستدالل فكانت أقل مما هو مطلوب يف  2019

جمال التطبيق عىل الرتبة الثانية ثم جمال االستدالل يف أسئلة   حصل، و يف الصفني الرابع والثامن بالنسبة ألسئلة كتب العلوم والرياضياتاملعرفة عىل الرتبة األوىل  

الل عىل الرتبة  يف أسئلة كتاب الرياضيات اختلف ترتيب جمايل التطبيق واالستدالل، ففي الصف الرابع حصل جمال االستد ، وكتاب العلوم للصفني الرابع والثامن

مراعاة مصممي بام ييل:    ثتانوقد أوصت الباح   الثانية ويليه جمال التطبيق، بخالف الصف الثامن حيث حصل جمال التطبيق عىل الرتبة الثانية ثم جمال االستدالل.

جراء املزيد من الدراسات ملقارنة أسئلة كتب العلوم والرياضيات يف اململكة مع  إوزان النسبية هلا،  ومراعاة األ  TIMSSمناهج العلوم والرياضيات ملجاالت  

 . TIMSS 2019غريها من الدول التي أحرزت نتائج متقدمة يف 

 ، العمليات املعرفية، أسئلة كتب العلوم، أسئلة كتب الرياضيات. TIMSS 2019: الكلامت املفتاحية

Assessment of Science and Mathematics Textbooks Questions for Fourth and Eighth Grades in Saudi 

Arabia in light of TIMSS-19 

Amirah Alzahrani   &  Ahlam Alosaimi 

Abstract: The study aimed to evaluate the questions of the modules in the science and mathematics books for the fourth and eighth grades 

in the Kingdom of Saudi Arabia in terms of the requirements of the studying of international trends in mathematics and science TIMSS 2019 
for the areas of the three cognitive processes dimension (knowledge, application, and inference).  The study problem was formulated in the 

following question: What is the percentage of the questions of the modules in the science and mathematics books for the fourth and the eighth 

grades in the kingdom of Saudi Arabia in terms of the requirements of studying of international trends in mathematics and science TIMSS 
2019 for the area of the three cognitive processes dimension (knowledge, application and inference)? To achieve this goal, the researcher used 

the descriptive and analytical method in the tool of the content analysis card in terms of the requirements list TIMSS 2019, and the questions 

of science and mathematics books for the fourth and eighth grades in the Kingdom of Saudi Arabia were analyzed for the first and second 

semesters in 1442 AH / 1443 AH after confirming the validity and reliability of the analysis card using appropriate statistical methods, 

including: frequencies, percentages, and the following results: The percentage of the two fields of knowledge in the fourth and eighth grades 

was higher than the percentage in TIMSS 2019, while the percentage of the two fields of application and inference was less than what is 
required in TIMSS 2019 in both mathematics and science questions. The field of knowledge obtained the first degree in the fourth and eighth 

grades for questions in science and mathematics books. The field of the application is ranked second, then the subject of inference in the 

questions of the science book for the fourth and eighth grades, and the order of the two fields of the application and reasoning differed in the 
questions of the mathematic books, while in the fourth grade.  the field of the inference was ranked second followed by the application field, 

on the contrary, the application field ranked second followed by the inference field in the eighth grade. The two researchers recommended the 

following: the designers of science and mathematics curriculum must take the fields of TIMSS and the relative weights must be taken into 
account and the need for further studies for comparing the questions of science and mathematics books in the Kingdom of Saudi Arabia and 

countries achieved advanced results in TIMSS 2019. 

   Keywords: TIMSS 2019, Cognitive processes, Science Book Questions, Math Book Questions. 

:املقدمة  
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  ا خصبً   كوهنا متثل جمااًل حظيت بكثري من عمليات التطوير  تعد الرياضيات والعلوم من املناهج الدراسية التي  

االستثامر احلقيقي  فاألمم املتقدمة تدرك أن  عىل مدى تقدم األمم،    ا قويً  اومؤًش   يف تنمية التفكري واملعرفة واإلبداع،

 . يكون يف جتويد خمرجات التعليم من خالل تطوير مناهجها الدراسية وأنظمتها بشكل عام 

للعلوم   الدولية  االجتاهات  بدراسة  العامل  مستوى  عىل  واملنظامت  واهليئات  اجلمعيات  من  العديد  وهتتم 

أفضل األساليب والطرق    إىلللوصول  مقارنة أداء وخمرجات التعليم  و  حتسني وجتويد التعليموالرياضيات هبدف  

التوجهات الدولية  :  من أبرز الدراسات الدولية وأكثرها ثراءأن  (  18،  2017بوقحوص ) ذكر  يالتعليمية املناسبة، و

وهي    TIMSSبـ    اواملعروفة اختصارً    Trends in International Mathematics and Science Studyيف الرياضيات والعلوم  

تتضمن    بمثابة عاملية  )دراسة  من  العامل60أكثر  مستوى  عىل  دولة  الرياضيات    إىل دف  هت،  (  وتعلم  تعليم  حتسني 

بحيث يسمح للدول بمراقبة  ، م 1995والعلوم للصفني الرابع والثامن وبصورة منتظمة كل أربع سنوات منذ العام  

طلبتها  عىل حتصيل  تطرأ  التي  التغريات  ودراسة  الرتبوية  أنظمتها  لوض  أداء  والعلوم  الرياضيات  املقرتحات    ع يف 

 الدراسات.  تلك  واإلجراءات املناسبة التي تساعد يف رفع مستويات حتصيل الطلبة يف ضوء نتائج

الرتبوي    TIMSSأن  (  82،  2012صالح )ويرى   للتقييم والتحصيل  الدولية  املنظمة  دراسة عاملية بإشاف 

(IEA  ومقرها يف أمسرتدام هبولندا، كام تشرتك فيها معظم الدول من شتى )جل حتقيق هدف مشرتك  أ نحاء العامل من  أ

رياضيات عىل  بينهم وهو تطوير النظام التعليمي ألي دولة مشاركة واالرتقاء بمستوى حتصيل الطالب يف العلوم وال 

اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يتمثل يف مقارنة حتصيل الطلبة    : (374،  2014اجلرب )  املستوى املحيل والعاملي، ويضيف 

الثقافية واالقتصادية واالجتامعية تربوية متباينة يف خلفياهتا  أنظمة  العلوم والرياضيات يف  التعرف عىل    ، يف  هبدف 

ياس مدى تأثري جمموعة من العوامل ذات العالقة عىل مستوى التحصيل،  مستوى التحصيل يف تلك األنظمة، وق

وتطوير اإلحصائيات اخلاصة بأداء الطالب يف املرحلة التأسيسية يف مـاديت العلوم والرياضيات، وكذلك تدريب  

التعليم  العملية  بأداء  اخلاصة  البيانات  ومجـع  القياسية  االختبارات  إجراء  جمال  يف  الوطنية  خالل    يةالكوادر  من 

معرفية لتقييم أداء الطالب يف  اختبارات    ( 85،  2014يامن نوجيي ) إ كام وضحتها  اعتامدها عىل صنفني من األدوات  

استبانات جلمع املعلومات حول البيئة التعليمية املرتبطة مباشة بتعليم املادتني  ، باإلضافة اىل  الرياضيات والعلوم

 ومدير املدرسة.  واملعلمنيتالميذ توزع عىل الحيث  املعنيتني وتعلمهام 

  ام  ويتم من خالهلنيعدين رئيس واملرتكزة عىل بُ   TIMSSمتطلبات    أهم  (1255،  2015يوضح فتح اهلل ) كام  

 قياس أداء الطلبة ومها:  
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املعارف  و  ، املحتوىُبعد    األول: عىل  ويركز  والثامن،  الرابع  للصف  العلوم  ملادة  املعريف  املحتوى  به  يقصد 

 واملهارات التي يكتسبها املتعلم عند دراسته. 

املعرفيةبُ   الثاين: العمليات  يفرتض  و  ، عد  التي  العقلية  املهارات  به  وتنقسم  أيقصد  املتعلم  يمتلكها    ة ثالث   إىل ن 

واملعلومات    إىل وتشري    ،املعرفة :  هي،  جماالت العلمية  للحقائق  بالنسبة  الطالب  يمتلكها  التي  املعلومات  قاعدة 

تطبيق املعرفة والفهم يف حاالت دقيقة    إىلفيشري    ، األدوات املناسبة والقياسات، أما جمال التطبيق  واملفاهيم واختيار 

وخيتص    ، التحليل واالستدالل عن طريق عمليات املقارنة والتصنيف وتفسري معلومات علمية، واملجال الثالث وهو  

واختاذ القرارات،    ، والتوصل الستنتاجات  ،مثل تقديم املربرات العلمية حلل املشاكل   اباملهام العلمية األكثر تعقيدً 

 وتوسيع املعرفة العلمية عىل حاالت جديدة. 

تعد الدراسة األكرب واألوسع تغطية عىل مستوى   TIMSSأن ( Mullis & Martin, 2015موليس وماتني ) ويرى

عن األنظمة التعليمية يف خمتلف البلدان، وقياس حتصيل الطلبة، وهلذا تستعني    ا وحقيقيً   ا واقعيً   اتقدم تصورً   ا العامل ألهن

بيانات    أداة تقويم مهمة تتيح بناء قاعدة  يف حتسني جودة التدريس، وبالتايل تعترب  TIMSSالعديد من الدول بدراسة  

سهم يف حتسني إنجازات الطالب الدراسية يف  دلة تُ أ  إىلشاملة تساعد الرتبويني واملختصني يف تطوير حلول مستندة  

 منها ييل:   ،وهناك العديد من الدراسات السابقة يف جمايل العلوم والرياضيات، العلوم والرياضيات

سئلة مناهج العلوم والرياضيات  أملعرفة مدى تطابق  (  law son & Nagy, 2002الوسون ونجي )  دراسة    سعت

% من هذه األسئلة تتطابق    89ن  أ  إىل بكندا، وتوصلت    TIMSSمع متطلبات الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  

 .TIMSSمع خمرجات الدراسة الدولية  

مقارنة نتائج الطلبة يف اختبار الدراسة الدولية للرياضيات  (  Kuiper, Boersma & Aker, 2005)  وهدفت دراسة 

ال   TIMSSأن حصول الطلبة عىل نتائج جيدة يف  إىل مع نتائجهم يف االختبارات الوطنية، وتوصلت  TIMSSوالعلوم 

كام سعت    وغريه.  واملعلم،  واإلمكانات،  كالبيئة،ذلك    يفأفضل للطلبة لوجود عوامل أخرى تؤثر    يعني ذلك حتصياًل 

( ملعرفة مدى تضمني حمتوى كتاب العلوم للصف الثامن لبعد حمتوى العلوم  2010دراسة اجلهوري واخلرويص ) 

ن االستدالل جاء يف املرتبة األوىل ويليه املعرفية ومن  أ   إىل وتوصلت الدراسة    TIMSSوكذلك العمليات املعرفية بـ  

 فادة من نتائج التحليل لتطوير الكتب الدراسية. ثم جمال التطبيق، وقد أوىص الباحثان برضورة االست
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،  TIMSS( تقويم أسئلة كتب العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات  2012دراسة والء الغريب )   تناولت 

وأظهرت نتائج الدراسة اهتامم أسئلة كتب العلوم بمستوى املعرفة عىل حساب املستويات األخرى كاالستدالل،  

 عادة النظر يف حمتوى كتب العلوم وتضمني مهارات االستقصاء العلمي واالستدالل فيها. إبوأوصت الدراسة 

  التعرف عىل مستوى تضمني كتاب العلوم للصف الثاين املتوسط باململكة إىل  (  2014دراسة اجلرب )   هدفت

ويات تضمني  نتائج أن مستال، وأوضحت TIMSSملتطلبات مرشوع التوجهات الدولية لدراسة الرياضيات والعلوم 

حد كبري مع النسب املحددة من اجلمعية الدولية    إىل عد العمليات املعرفية كانت بنسب مرتفعة ومقاربة  مجيع جماالت بُ 

 لتقييم التحصيل الرتبوي. 

الثامن يف ضوء    إىلاخلامس    من  ( حتليل حمتوى كتب العلوم للصفوف2014تناولت دراسة مي دمهان ) كام  

( وتعترب مرتفعة،  % 56)  بلغت  ن النسبة املئوية ملجال املعرفةأ  إىلبفلسطني، وأشارت نتائج الدراسة    TIMSSمتطلبات  

التطبيق وبنسبة )  هنا ضعيفة  إ ( أي  %8(، ويف جمال االستدالل كانت النسبة ) % 36يف حني كانت متوسطة يف جمال 

 .TIMSSفق مع متطلبات ن هذه املجاالت ال تتأمما يعني   ،اجدً 

ي  عدادمعرفة درجة تضمني حمتوى كتاب العلوم للصف الثاين اإل  إىل (  2015هدفت دراسة يرسى دنيور ) 

  إىل توصلت الدراسة    حيث  بمرص،  TIMSSعد حمتوى العلوم ولبعد العمليات املعرفية يف ضوء متطلبات مرشوع  لبُ 

ثم يليه التطبيق، وأوصت الدراسة برضورة مراجعة حمتوى    ،ويليه املعرفة   ، حصول االستدالل عىل الرتتيب األول

 . TIMSSمناهج العلوم وتطويرها لتتوافق مع املعايري العاملية بتبني متطلبات مرشوع 

دولية لدراسة  ( معرفة مدى حتقق متطلبات مرشوع التوجهات ال2015كام تناولت دراسة أماين احلصان )

الرابع باململكة العربية السعودية،   إىل يف كتب العلوم املطورة للصفوف من األول  TIMSS 2015الرياضيات والعلوم 

تدين حتقيق متطلبات جمال العمليات املعرفية بالقدر الكايف فقد كانت نسبة تضمينها متوسطة،  إىل  وخلصت الدراسة  

 رات العلوم للمرحلة باالبتدائية. وقد أوصت الباحثة برضورة مراجعة مقر

حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي باململكة العربية    إىل(  2016أشارت دراسة بثينة بدر ) 

التوزيع املناسب طبقً   إىل ، وخلصت الدراسة  TIMSSملتطلبات    ا السعودية وفقً    TIMSS-2011ملتطلبات    ا عدم توافر 

 لصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية. يف ا  كتاب الرياضياتبللخصائص العامة 

حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف اململكة العربية    إىل(  2016هدفت دراسة البلوي )

سة أن النسبة املئوية يف جمال  ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراTIMSS 2011السعودية وفق متطلبات  
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التطبيق  TIMSSعىل مما هو متطلب يف  أاملعرفة كانت   أدنى بخالف جمال االستدالل والذي كان    كانت، ويف جمال 

 .TIMSSملا هو متطلب يف  ا مناسبً 

  إىل ( حتديد درجة تضمني حمتوى كتب العلوم للصفوف من اخلامس  2017دراسة بوقحوص )  تناولت  كام

الثامن ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات يف البعدين: املحتوى، والعمليات املعرفية بالبحرين،  

يليها    ،(% 46,8ة جمال املعرفة ) اختالف نسب أبعاد العمليات املعرفية، حيث بلغت نسب   إىلوأشارت نتائج الدراسة  

( التطبيق  ) %31,1جمال  االستدالل  جمال  ثم  متطلبات    اختلفتوبالتايل    ،( 22,1%(،  حددهتا  التي  النسب  عن 

TIMSS 2015  . 

تقييم كتب الرياضيات والتامرين املطورة للصفوف من األول حتى   إىل ( 2018هدفت دراسة الغامدي )  يامف

اململك يف  االبتدائي  )الرابع  والعلوم  للرياضيات  الدولية  التوجهات  دراسة  ضوء  يف  السعودية  العربية  -TIMSSة 

(، كام أظهرت النتائج أن املتوسطات احلسابية جلميع كتب الرياضيات والتامرين املطورة للصفوف من األول  2015

وجود    إىلد يؤول هذا التفاوت  يف مجيع الصفوف الدراسية، وق  ةعد العمليات املعرفية خمتلفحتى الرابع االبتدائي يف بُ 

 .TIMSSخلل يف توزيع املفاهيم واملفردات يف كتب الرياضيات بام ال يتفق مع النسب املتضمنة يف اختبار

يف مقرر الرياضيات   TIMSS معرفة مدى حتقق متطلبات  إىل(  2020أشارت دراسة الكنيدري واملحمدي ) و

حتقق مجيع معايري البعد اإلدراكي وبلغت    إىل للصف الثاين متوسط يف اململكة العربية السعودية، وتوصلت النتائج  

( وهي  % 43,96وبلغت نسبة جمال التطبيق )   ،( %35( وهي أعىل من النسبة املطلوبة ) %39,11نسبة جمال املعرفة ) 

املطلوبة ) النسبة  املطلوبة    اوهي منخفضة جدً   ، (% 16,91ت نسبة االستدالل )وبلغ  ، (%40أعىل من  النسبة  عن 

(25 % .) 

الدراسية وحمتوياهتا    ا وتعقيبً  الكتب  الدراسات ركزت عىل حتليل  يتضح أن معظم  السابقة  الدراسات  عىل 

ل خاص  ، وهلذا تظهر احلاجة للرتكيز بشكTIMSSمع متطلبات    ا العلوم ومعرفة مدى تطابقه  مسواء يف الرياضيات أ 

 وهذا ما يتميز به البحث احلايل عن باقي الدراسات السابقة.  ،الكتب الدراسية بشكل أكثر دقة معينة من عن أجزاء 

األعوام    ةنظرة حتليلية ملشاركة اململكة واستعراض نتائجها يف ماديت العلوم والرياضيات خالل الثالثهذه  و

   يف اجلدول التايل:  ، (2019وفق ما رصح به تقرير هيئة التقويم والتدريب ) ، السابقة

 .يف الثالث األعوام املاضية TIMSSنتائج السعودية يف  :(1جدول )

 2019 2015 2011 الصف املادة

 رياضيات 
 398 383 410 الرابع

 294 368 393 الثامن 
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 علوم 
 402 396 429 الرابع

 431 396 436 الثامن 

مقارنة بنتائج العامني    2019املاضية نالحظ وجود حتسن يف نتائج عام    ة ومن خالل تتبع نتائج األعوام الثالث

وهو   املقدر  املتوسط  من  أقل  أهنا  يف  تشرتك  أن مجيعها  إال  يعني  ، نقطة  500السابقني،  ما  يف    وهو  وجود ضعف 

  ، ( 2020التحصيل الدرايس لدى الطلبة بشكل عام، وقد أوصت بعض الدراسات كدراسة الكنيدري واملحمدي ) 

 ( احلارثي وغندورة  )   ، ( 2019ودراسة  احلبيب واجلندي  رضورة مراجعة وحتليل وتقويم كتب  ب(  2019ودراسة 

دثات العلمية هبدف تشخيص نقاط القوة وتدعيمها  العلوم والرياضيات بام يتامشى مع املتغريات املتسارعة واملستح

 ونقاط الضعف واالجتهاد يف جتاوزها.

 مشكلة الدراسة:  

من املناهج الدراسية، ووسيلة هامة لنقل املعرفة العلمية، ومصدر هام ألنه يمثل    ا يعد الكتاب املدريس جزءً 

نه أداة أساسية يف  أ إىل ق األهداف التعليمية، إضافة ، ويوفر اخلربات التعليمية نحو حتقيةكرب قدر من املناهج الرتبويأ

أمهية ما يتضمنه الكتاب    إىل  (32،  2012وتشري والء الغريب )   املعلم،  مأ العملية التعليمية سواء بالنسبة للطالب  

التقويم   : املدريس من أجزاء ومنها  املعلمون ملعرفة مدى حتقق    ا يستخدمه  التي   األسئلة حيث تعد من أهم أدوات 

وتدفعهم نحو استكشاف جوانب كثرية من جوانب املوضوع،    ،التفكري  إىل  وتدعو الطلبةو الفصل  أهداف الوحدة  أ

وتقييمها    حتليلها حتليل    إىل مر الذي يدعو  ، األ معايري حمددةمتطلبات معينة و ن تبنى وتصاغ بعناية وفق  أوهلذا حتتاج  

 . ا ومضمونً  شكاًل 

التغريات والتطورات العاملية  تركز عىل  مقررات ذات جودة عالية    إىلواحلاجة    TIMSSويف ضوء متطلبات  

ثناء متابعة نتائج  أيف  ومن خالل ما الحظته الباحثتان    ، القادمة جيل قادر عىل املنافسات الدولية    إعداد املعارصة، و

يف األعوام التي تشاركت فيها اململكة العربية السعودية من تدين متوسط حتصيل الطلبة مقارنة    TIMSSاختبارات  

ثارة  إ من الكتب املدرسية وتسهم يف رفع التحصيل و  ا هامً   ااألسئلة كوهنا جزءً أمهية    إىل، باإلضافة  بالدول األخرى

جاءت هذه الدراسة للكشف    - بحسب علم الباحثتني-هلذا اجلانب    احتديدً قلة الدراسات املتناولة  و   ،تفكري الطلبة 

متطلبات    عن توافر  للصف  TIMSS 2019مدى  والرياضيات  العلوم  كتب  أسئلة  والثامن  ني يف  لذا حتددت  الرابع   ،

 يف السؤالني التاليني:  مشكلة البحث 
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دراسة   - ملتطلبات  السعودية  العربية  باململكة  والثامن  الرابع  للصفني  العلوم  كتب  أسئلة  تضمني  نسب  ما 

والعلوم   للرياضيات  الدولية  بُ   TIMSS 2019التوجهات  )املعرفة،  يف جماالت  الثالث  املعرفية  العمليات  عد 

 التطبيق، االستدالل(؟ 

والثامن باململكة العربية السعودية ملتطلبات دراسة    ما نسب تضمني أسئلة كتب الرياضيات للصفني الرابع -

والعلوم   للرياضيات  الدولية  بُ   TIMSS 2019التوجهات  )املعرفة،  يف جماالت  الثالث  املعرفية  العمليات  عد 

 التطبيق، االستدالل(؟ 

 أهداف الدراسة: 

احلالية الدراسة  و  إىل  هدفت  الرابع  للصفني  والرياضيات  العلوم  أسئلة كتب  العربية  تقييم  باململكة  الثامن 

العمليات    ملجاالت ُبعد  TIMSS 2019السعودية يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  

 الثالث )املعرفة، التطبيق، االستدالل(.  املعرفية

 أمهية الدراسة: 

 تتضح أمهية الدراسة فيام ييل: 

للصفني  والرياضيات  جوانب الضعف والقوة يف أسئلة كتب العلوم    إىل يف وزارة التعليم  ني توجيه نظر املعني -

 . TIMSS 2019يف ضوء متطلبات الرابع والثامن 

الكتب  صورة عامة عن نسب تضمني أسئلة    والرياضيات  تقدم للقائمني عىل ختطيط وتصميم كتب العلوم -

املعرفية   العمليات  والعلوم   ما حددتهمع  مقارنتها  وملجال  للرياضيات  الدولية  التوجهات   TIMSS  دراسة 

2019 . 

استجابة حلركة   - الدراسة  التوجهات  إتعد هذه  متطلبات دراسة  والرياضيات يف ضوء  العلوم  صالح مناهج 

 . TIMSS 2019الدولية للعلوم والرياضيات 

 حدود الدراسة: 

 احلالية عىل: اقترصت الدراسة 
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لعام الدرايس  لني الرابع والثامن  بجزأيه األول والثاين للصف   )الطالب(   والرياضيات  لعلوم أسئلة كتب اتقييم   -

 هـ  1443/ 1442

يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم    (ستدالل )املعرفة، التطبيق، اال  الثالث   عد املعريفجماالت البُ  -

TIMSS 2019 

 مصطلحات الدراسة: 

للصفني    والرياضيات  : عملية إصدار حكم شخيص عىل حتليل أسئلة كتب العلومبأنه  ا عرف إجرائيً يُ :  تقييمال

 TIMSSباململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  الرابع والثامن  

2019 . 

والعلوم  متطلبات   للرياضيات  الدولية  التوجهات  ُتعرف TIMSSدراسة  امل:  بأهنا   ا إجرائيً   :  عرفية  العمليات 

باململكة العربية السعودية    ني الرابع والثامن للصف   والرياضيات  ألساسية التي يفرتض توافرها يف أسئلة كتب العلوم ا

 جماالت وهي: املعرفة، التطبيق، االستدالل.  ة وتضم هذه العمليات ثالث TIMSS 2019 وفق متطلبات 

 

 جمتمع الدراسة وعينتها:  

للصفني الرابع    )الطالب(وكتب الرياضيات  من أسئلة كتب العلوم  ا جمتمع الدراسة وعينته ت تكون     

هـ واملوضح  1443هـ/ 1442باململكة العربية السعودية للفصلني الدراسيني األول والثاين يف العام  والثامن 

   التايل: يف اجلدول  ا تفصيله

 . (: جمتمع وعينة الدراسة2جدول )

 الكتاب 
 الرياضيات  العلوم 

 األسئلةعدد  الفصول عدد  اجلزء  عدد األسئلة الفصول عدد  اجلزء 

 الرابع
 86 6 اجلزء األول  34 3 اجلزء األول 

 92 6 اجلزء الثاين  35 3 اجلزء الثاين 

 الثامن 
 90 5 اجلزء األول  77 3 اجلزء األول 

 81 5 اجلزء الثاين  76 3 اجلزء الثاين 

 349 22 املجموع  222 12 املجموع  
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 منهج الدراسة: 

التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسةء ملال  تم استخدام  لتقييم أسئلة كتب    ا مناسبً   ا ، وبوصفه أسلوبً مته لطبيعة 

   .TIMSS 2019العلوم والرياضيات يف ضوء متطلبات 

 أداة الدراسة:

 قائمة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم:  إعداد -

من  واملرتجم ( IEAالصادر من املنظمة الدولية )   TIMSS 2019متت االستعانة بأطر تقييم العلوم والرياضيات 

التعليم والتدريب  لُبعد العمليات املعرفية  والذي  هيئة تقويم  ويمكن    ، يوضح نسب املجاالت الرئيسة ومتطلباهتا 

 توضيحه يف اجلدول التايل: 

 

 .وفق أبعاد العمليات املعرفية  TIMSS 2019(: متطلبات دراسة التوجهات الدولية 3جدول )

 الت جاامل

 الرياضيات  العلوم 

 النسبة
 املتطلبات الفرعية 

 النسبة
 املتطلبات الفرعية 

 الثامن  الرابع الثامن  الرابع

 % 35 % 40 املعرفة

 التذكر/ التعرف.  -1

 الوصف -2

 األمثلةتقديم  -3

40 % 35 % 

 التذكر -1

 التعرف -2

 التصنيف/ الرتتيب -3

 احلساب -4

 االسرتجاع  -5

 القياس  -6

 % 35 % 40 التطبيق 

 املقارنة/ التصنيف -1

 الربط. -2

 استخدام النامذج  -3

 ترمجة املعلومات -4

 الرشح -5

40 % 40 % 

 التحديد  -1

 التمثل/ النموذج -2

 التنفيذ  -3

 % 30 % 20 االستدالل 

 التحليل  -1

 الرتكيب-2

 صياغة أسئلة/ الفرضية.  -3

 التصميم/التخطيط  -4

20 % 25 % 

 التحليل  -1

 التكامل/ الرتكيب -2

 التقويم -3

 االستنتاج  -4
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 التقييم -5

 االستنتاج  -6

 التعميم -7

 التربير -8

 التعميم -5

 التربير -6

 بطاقة حتليل:  إعداد -

 وفق اخلطوات التالية:  TIMSS 2019بطاقة التحليل يف ضوء قائمة متطلبات  إعداد تم      

يف أسئلة كتب    TIMSS 2019حتديد اهلدف من بطاقة التحليل: استهدفت البطاقة حتديد درجة تضمني متطلبات   -

 ضيات للصفني الرابع والثامن. يا العلوم والر 

 . كوحدة للتحليل االسئلة  حتديد وحدة التحليل: تم اعتامد -

التحليل عىل   - التحليل: شمل  املوجودة يف   ا وحتديدً   سئلة األحتديد ضوابط  الفصول  كتب    بعد كل فصل من 

 األسئلة. العلوم والرياضيات للصفني الرابع والثامن بجزأهيام مع شموليه الرسومات واألشكال املوجودة يف  

ة  ي العمليات املعرف  جماالت ُبعد متثلت يف  والتي    TIMSS 2019حتديد فئات التحليل: متثلت يف قائمة متطلبات   -

 )املعرفة، التطبيق، االستدالل(.

: تم عرض األداة يف صورهتا األولية عىل جمموعة من املحكمني املتخصصني يف املناهج  بطاقة التحليل صدق    -

دولية لتقييم التحصيل  ال  نظمةوقد حققت معيار الصدق لكوهنا معدة من األساس من قبل امل   وطرق التدريس

 (. IEAالرتبوي للطلبة )

 إجراءات الدراسة: 

 . TIMSS 2019  دراسةقائمة بمتطلبات   إعداد -

 بعد التأكد من صدقها وثباهتا.  TIMSS 2019بطاقة التحليل باالعتامد عىل قائمة متطلبات   إعداد -

م( لتحديد  2020هـ،  1442)الطبعة املعدلة  حتليل أسئلة كتب العلوم والرياضيات للصفني الرابع والثامن   -

 نسب تضمني بعد العمليات املعرفية )املعرفة، التطبيق، االستدالل(. 

املجال    اتفريغ نتائج التحليل يف جداول تكرارية، إلجياد النسب املئوية لكل جمال ومقارنتها بالنسب املطلوبة هلذ -

 . TIMSS 2019وفق متطلبات دراسة 

 التحليل: ثبات 
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التحليل مرة أخرى ثم إعادة  الرابع والثامن ومن  العلوم للصفني  وذلك بعد مرور    ،تم حتليل أسئلة كتب 

( وتعد هذه النسبة  %93,3أسبوعني وحساب نسبة االتفاق باستخدام معادلة هولستي، وقد كانت نسبة االتفاق ) 

لثامن وإعادة التحليل بعد مرور أسبوعني وباستخدام  كام تم حتليل أسئلة كتب الرياضيات للصفني الرابع وا،  مناسبة

 %( وهي نسبة كافية يف نتائج حتليل الدراسة.   90,2معادلة هولستي ظهرت نسبة االتفاق )

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  

 يتناول هذا اجلزء عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:     

للصفني   علومما نسب تضمني أسئلة كتب الالذي ينص عىل:  ،النتائج املتعلقة باإلجابة عىل السؤال األول  _واًل أ    

يف   TIMSS 2019الرابع والثامن باململكة العربية السعودية ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

 . االستدالل(  عد العمليات املعرفية الثالث )املعرفة، التطبيق،بُ  جماالت

  ة، السؤال األول تم حساب التكرارات والنسب املئوية والرتتيب لكل جمال من املجاالت الثالث  نلإلجابة ع

   كام يف اجلدول التايل:

 .(: حساب التكرارات والنسب املئوية ألبعاد العمليات املعرفية4جدول )

 املجاالت 
 متطلبات  الصف الرابع

TIMSS 

 متطلبات  الصف الثامن

TIMSS  الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 %  35 1 40 62 % 40 1 49,2 34 املعرفة

 %  35 2 38 59 % 40 2 33,3 23 التطبيق 

 % 30 3 21 32 % 20 3 17,3 12 االستدالل 

 % 100  100 153 % 100  % 100 69 املجموع 

  يف بة األوىل  تالر جمال املعرفة  حتل  اتشابه ترتيب املجاالت يف كال الصفني حيث  يتضح من اجلدول السابق  

ل جمال التطبيق عىل الرتبة الثانية يف الصفني الرابع  ص، كام ح%(% 40) بنسبة  ( والثامن  % 49,2) بنسبة  الصف الرابع  

والثامن )33,3%) واألخرية ايف حني  ،  (38%(  الثالثة  الرتبة  عىل  االستدالل  جمال  بنسبة    حتل  الرابع  الصفني  يف 

النتيجة منطقية كون أن املعرفة هي القاعدة األساسية يف تكوين  % 21( والثامن بنسبة ) 17,3%) (  وقد تعد هذه 

وتتفق  البنى املعرفية للطلبة وما تشمله من حقائق ومفاهيم وخصائص ومصطلحات وعالقات وامثلة وغري ذلك،  

  (، يف حني ختتلف مع دراسة كاًل 2012دراسة والء الغريب ) ( و2017)  من بو قحوص  هذه النتيجة مع دراسة كاًل 
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( والتي أظهرت حصول االستدالل عىل الرتتيب  2010( ودراسة اجلهوري واخلرويص )2015من يرسى دنيور ) 

 األول ثم املعرفة ويليها التطبيق.

الرابع كان  نجد أن    TIMSS 2019نسب املجاالت مع النسب املحددة يف  وملقارنة   جمال  نسبة  تواجد  الصف 

( وهي أقل من النسبة  %33,3(، ويف جمال التطبيق كانت النسبة )%40)   أعىل من النسبة املحددة (  %49,2)املعرفة 

( ، ويف  % 20ملطلوبة هلا فكانت )( أما النسبة ا% 17,3(، وكذلك احلال بالنسبة ملجال االستدالل ) % 40املطلوبة ) 

(، ويف جمال التطبيق  %35( وهي نسبة أعىل من النسبة املطلوبة ) %40الصف الثامن نجد أن نسبة جمال املعرفة كانت )

عن  (  %21)كام ظهر انخفاض واضح يف نسبة جمال االستدالل  ( وهي أقل من النسبة املطلوبة،  %38كانت النسبة ) 

يف    TIMSS 2019تعد هذه النسب غري متوافقة مع النسب املئوية املحددة    ، وبالتايل  .( %30) ة  النسبة املطلوبة واملحدد

يف نسب حتقيق أسئلة كتب العلوم ملجاالت الُبعد املعريف )املعرفة،    ا هناك تفاوتً   إنكال الصفني الرابع والثامن، أي  

ركزت األسئلة عىل تغطية    ، وبالتايل  .غزارة حمتوى الكتاب املعريف   إىل وقد تعزى هذه النتيجة    التطبيق، االستدالل( 

باإلضافة   كبرية،  بدرجة  املعريف  األسئلة    إىلاجلانب  بعض  تعلمه وجود  ما  يطبق  الطالب  يتعلق  التي جتعل  وفيام   ،

وهذا يفرس    ا جدً   هنا قليلة أ إال    املطلوبة   النتائج  إىل بمجال االستدالل نجد أن بعض األسئلة توجه الطالب للوصول  

الكبري مع متطلبات   )   يف هذا املجال،  TIMSS 2019االختالف  النتيجة مع دراسة بو قحوص  (  2017وتتفق هذه 

ارتفاع نسب جماالت    إىل( والتي توصلت  2014( كام ختتلف عن نتيجة دراسة اجلرب ) 2014ودراسة مي دمهان ) 

 . ملحددة من اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي حد كبري مع النسب ا  إىل مقاربة ُبعد العمليات املعرفية و

توضيح العلوم    نسب  ويمكن  كتب  أسئلة  والثامن  تضمني  الرابع  كل  ملللصفني  من  تطلبات    ت جماالجمال 

   كام ييل: بشكل مفصل العمليات املعرفية 

 :   TIMSS 2019املجال األول: املعرفة يف متطلبات 

 .يف كتاب العلوم TIMSS 2019(: متطلبات جمال املعرفة يف 5جدول )

 املتطلب 
 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 1 % 37 23 1 % 55,8 19 التذكر / التعرف 

 2 % 33 21 2 % 26,4 9 الوصف

 3 % 29 18 3 % 17,6 6 إعطاء األمثلة 

  % 100 62  % 100 34 املجموع 
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( والثامن بنسبة  % 55,8يف الصفني الرابع بنسبة ) أن التذكر جاء يف الرتبة األوىل    ( 5) يالحظ من اجلدول      

مما يدل    ( %29( والثامن بنسبة ) %17,6(، كام وحصل إعطاء األمثلة يف الرتبة األخرية للصفني الرابع بنسبة ) % 37)

بالرتكيز  واضعي الكتب الدراسية  اهتامم    إىلالنتيجة    ووتعز ،  لكال الصفنيمتطلبات جمال املعرفة  عىل تشابه ترتيب  

  عىل جانب   تركيزهمعدم  حيفظها ويتمكن منها، يف املقابل    احلقائق واملفاهيم والعالقات بحيث  البكساب الطإعىل  

   . بالرغم من أمهيتها كوهنا تدل عىل فهم الطالب وتطبيقه ملا تعلم (إعطاء األمثلة)  التدعيم باألمثلة

 :   TIMSS 2019املجال الثاين: التطبيق يف متطلبات 

 يف كتاب العلوم TIMSS 2019(: متطلبات جمال التطبيق يف 6جدول )

 املجال 

 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 1 % 28 17 1 % 30,4 7 املقارنة 

 2 % 27 16 3 % 17,3 4 الربط 

 3 % 18 11 2 % 21,7 5 استخدام النامذج 

 5 % 11 7 4 % 13 3 ترمجة املعلومات 

 4 % 13 8 م3 % 17,3 4 الرشح

  % 100 59  % 100 23 املجموع 

الرتبة األوىل يف كال الصفني الرابع بنسبة )   (6) من اجلدول    تضحي ( والثامن  %30,4حصول املقارنة عىل 

(  % 11( والثامن بنسبة ) % 13، كام حصل ترمجة املعلومات عىل الرتبة األخرية يف الصفني الرابع بنسبة )(%28بنسبة )

من خالل  تحديد أوجه التشابه واالختالف  معرفة الطالب بتركز عىل    كتب العلوم أن أسئلة    إىل ويستنتج مما سبق  

املعلومات  عىل  قدرته  واملقارنة   حني ببعضها  ربط  فرصة    هتمل   يف  له  هتيئ  فال  املعارف  هلذه  التطبيقي  اجلانب 

 وغري ذلك.  و معلومات ورسومات بيانيةأو جداول أالستخدامها يف نصوص  

 :  TIMSS 2019املجال الثالث: االستدالل يف متطلبات 

 يف كتاب العلوم TIMSS 2019(: متطلبات جمال االستدالل يف 7جدول )

 املجال 
 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 2 % 15 5 م2 % 16,6 2 التحليل 

 8 % 3 1 م3 % 8,3 1 الرتكيب 
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 املجال 
 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 7 % 6 2 م3 % 8,3 1 الصياغة 

 6 % 6 2 5 0 0 التصميم

 5 % 12 4 م2 % 16,6 2 التقييم

 1 % 25 8 2 % 16,6 2 االستنتاج

 3 % 15 5 4 % 8,3 1 التعميم

 4 % 15 5 1 % 25 3 التربير 

  % 100 32  % 100 12 املجموع 

حصل  ففي الصف الرابع  يف كال الصفني،    تطلبات يف هذا املجالاختالف ترتيب امل  ( 7)يتضح من اجلدول  

  إىل وقد تعزى هذه النتيجة    (، % 0( وحصل التصميم عىل الرتبة األخرية بنسبة ) % 25األوىل بنسبة )التربير عىل الرتبة  

باستخدامه املفهوم  هذا الصف عىل قدرة الطالب عىل توضيح وجهة نظره وتربيرها  معدي الكتب الدراسية يف  تركيز  

مهاهلم  إ، مع  اق يف مهارات أكثر تعقيدً األدلة والرباهني كتدريب له لالنطالبالعلمي وتدعيمه للتفسريات العلمية  

 صائص مرحلة طلبة الصف الرابع العمرية والعقلية. خل مراعاة  وقد يكون ذلكانب التصميم جل

( وحصل الرتكيب عىل الرتبة األخرية  % 25بنسبة )   وىلأما يف الصف الثامن فحصل االستنتاج عىل الرتبة األ

( النتيجة  %3بنسبة  هذه  ترجع  وقد  عىل    إىل(،  الطالب  تدريب  تستدعي  املتقدمة  املرحلة  هذه    إىل التوصل  أن 

يف ذات الوقت ال تركز عىل جانب    ا لكنهوالوصول الصحيح ومعرفة السبب والنتيجة  استنتاجات تكشف فهمه  

والعوامل   املفردات  ترتبط  ربط  ال  األسئلة  فأغلبية  البعض  ببعضها  العالقة  معلومات  ذات  أو  سابقة  بمعلومات 

 . وبالتايل ال تركز عىل متطلب الرتكيب  ،الربط فيام بينها  إىلإضافية حتتاج 

    (: حساب التكرارات والنسب املئوية والرتتيب يف جماالت بعد العمليات املعرفية8جدول ) 

 

 املجاالت 
 متطلبات  الصف الرابع

TIMSS 

 متطلبات  الصف الثامن

TIMSS  الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 % 35 1 % 59,1 101 % 40 1 % 78,9 142 املعرفة

 % 40 2 % 32,2 55 % 40 3 % 6,7 12 التطبيق 

 % 25 3 % 8,8 15 % 20 2 % 14,4 26 االستدالل 

   % 100 171   % 100 180 املجموع 
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: والذي ينص عىل: ما نسب تضمني أسئلة كتب الرياضيات  ثاين السؤال ال  عن: النتائج املتعلقة باإلجابة ا ثانيً 

 TIMSSللصفني الرابع والثامن باململكة العربية السعودية ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  

   عد العمليات املعرفية الثالث )املعرفة، التطبيق، االستدالل(؟يف جماالت بُ  2019

كام    ة تم حساب التكرارات والنسب املئوية والرتتيب لكل جمال من املجاالت الثالثالسؤال الثاين    ن لإلجابة ع

 (: 8يف اجلدول ) 

لكال الصفني حيث احتل جمال املعرفة الرتبة    فقط  يتضح من اجلدول السابق تشابه الرتتيب يف جمال املعرفة

الرتتيب حيث احتل    جمال التطبيق يف   اختلف (، كام  %59,1( والثامن بنسبة )% 78,9األوىل يف الصف الرابع بنسبة ) 

  (، % 32,2)   الرتتيب الثاين بنسبة حصل عىل  ف  الثامن (، أما الصف  % 6,7)  عىل الرتتيب الثالث بنسبة  الرابع الصف

الرتبة    وبالعكس الرتبة    ( والثامن% 14,4الرابع بنسبة )   يف الصف  الثانيةيف حني احتل جمال االستدالل عىل  عىل 

املعرفة    ،(% 8,8بنسبة )  الثالثة أن  النتيجة منطقية كون  املباشوقد تعد هذه  التذكر واحلل  وأن كتب    ، تعتمد عىل 

تفاعل الطلبة مع    يفالرياضيات للصفني الرابع والثامن تطغى فيها املعرفة النظرية عىل املعرفة التطبيقية، وهذا يؤثر  

من    وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل  عىل األداء،    ا موضوعات املنهج واقتناعهم بأمهيتها وفهمها، وبالتايل يؤثر سلبً 

) ،  (2020)   الكنيدري واملحمدي  حساب انخفاض  عىل    املعرفة   ارتفاع جمال والتي أظهرت  (  2016ودراسة بدر 

 جمال التطبيق وجمال االستدالل.  

نجد أن الصف الرابع كانت نسبة جمال املعرفة    TIMSS 2019ة نسب املجاالت مع النسب املحددة يف  وملقارن

( وهي أقل من النسبة املطلوبة  % 6,7(، ويف جمال التطبيق كانت النسبة )% 40( أعىل من النسبة املحددة ) 78,9%)

النسبة  % 14,4(، وكذلك احلال بالنسبة ملجال االستدالل ) % 40) ( ، ويف الصف  %20املطلوبة هلا فكانت )( أما 

(، ويف جمال التطبيق  % 35( وهي نسبة أعىل من النسبة املطلوبة )%59,1الثامن نجد أن نسبة جمال املعرفة كانت )

، كام ظهر انخفاض واضح يف نسبة جمال  (% 40وهي )  ا نسبيً   ( وهي أقل من النسبة املطلوبة %32,2كانت النسبة ) 

 TIMSSخمتلفة عام تم حتديده يف  (، وبالتايل تعد هذه النسب  %25النسبة املطلوبة واملحددة ) ( عن  %8,8االستدالل ) 

ملجاالت الُبعد املعريف    رياضياتيف نسب حتقيق أسئلة كتب ال   ا ن هناك تفاوتً إيف كال الصفني الرابع والثامن، أي    2019

االستدالل(   التطبيق،  األ)املعرفة،  لطبيعة  ذلك  يف  السبب  يكون  التعليمي  وقد  واملحتوى  حتقيقها  املراد  هداف 

ه  إعدادمعايري أخرى يف    إىل أن معدي الكتب الدراسية قد استندوا    إىلواملنعكس يف بناء األسئلة املتعلقة به، باإلضافة  
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بمتطلبات   املتعلقة  كام  TIMSS 2019غري  مع  ،  النتيجة  هذه  كل  تتفق  )  دراسة  واملحمدي  الكنيدري  (،  2020من 

 . ( 2016ودراسة بدر ) 

جماالت العمليات  للصفني الرابع والثامن ملتطلبات    رياضياتويمكن توضيح نسب تضمني أسئلة كتب ال

   املعرفية الثالث السابقة كام ييل:

 :   TIMSS 2019املجال األول: املعرفة يف متطلبات 

 .يف كتاب الرياضيات TIMSS 2019(: متطلبات جمال املعرفة يف 9جدول )

 املجال 

 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 3 % 7,9 8 4 % 9,2 13 التذكر  

 2 % 9,9 10 2 % 22,7 32 التعرف 

 م3 % 7,9 8 5 % 4,3 6 التصنيف/ الرتتيب 

 1 % 60,4 61 1 % 52,5 74 احلساب 

 م2 % 9,9 10 3 % 11,3 16 االسرتجاع 

 4 % 4 4 6 0 0 القياس 

  % 100 101  % 100 141 املجموع 

( والثامن بنسبة  % 52,5)  ( أن احلساب جاء يف الرتبة األوىل يف الصفني الرابع بنسبة9يالحظ من اجلدول ) 

ويمكن   ، (% 4والصف الثامن بنسبة )  ( %0)األخرية للصفني الرابع بنسبة  عىل الرتبة  القياس حصل كام   (، 60,4%)

وأن إجراء العمليات    املراحل،يعترب من املجاالت الرئيسة بكتاب الرياضيات يف مجيع  بأن احلساب  تفسري هذه النتيجة  

التي ال األساسية  املهارات  تعترب من  القياس   احلسابية  أما  الكتاب،  أسئلة خمتلفة من وحدات  من وجودها يف  بد 

   تكون يف إحدى الفصول وليس معظمها.  ما  ا حدة القياس، وهي غالبً فيعتمد عىل و
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 :   TIMSS 2019املجال الثاين: التطبيق يف متطلبات 

 .يف كتاب الرياضيات TIMSS 2019(: متطلبات جمال التطبيق يف 10جدول )

 املجال 

 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 3 % 10.9 6 1 % 66,7 8 التحديد 

 1 % 45.5 25 2 % 25 3 التمثيل/ النموذج 

 2 % 43,6 24 3 % 8,3 1 التنفيذ 

  % 100 55  % 100 12 املجموع 

، حيث  ترتيب متطلبات جمال التطبيق يف الصفني الرابع والثامنأن هناك اختالف  (10يالحظ من اجلدول )

حصل عىل الرتبة األخرية يف    ا متامً   عكس العىل  و(  %66,7)   الرابع بنسبةحصل التحديد عىل الرتبة األوىل يف الصف  

وبالنسبة  (،  % 8,3كام أن التنفيذ حصل عىل الرتبة األخرية يف الصف الرابع بنسبة )  (، %10,9بنسبة ) والصف الثامن  

ويستنتج مما سبق أن أسئلة  ،  (% 45الثامن بنسبة ) الرتبة األوىل يف الصف  عىل    التمثيل/ النموذج حصل  للصف الثامن  

موذج يسهل للطالب الوصول  كساب الطالب متثيل املسائل وترمجة األسئلة عىل شكل نإكتاب الرياضيات تركز عىل  

   اخلصائص العمرية لكل مرحلة. إىل احلل بسهولة أكرب، وأن االختالف يف التحديد والتنفيذ يرجع  إىل

 :TIMSS 2019املجال الثالث: االستدالل يف متطلبات 

 .يف كتاب الرياضيات TIMSS 2019(: متطلبات جمال االستدالل يف 11جدول )

 املجال 
 الصف الثامن الصف الرابع

 الرتتيب النسبة التكرار  الرتتيب النسبة التكرار 

 2 % 33,3 5 1 % 73 19 التحليل 

 5 % 0 0 3 % 7,7 2 التكامل/ الرتكيب 

 3 % 13,3 2 5 % 0 0 التقويم

 1 % 46,7 7 2 % 15,4 4 االستنتاج

 م5 % 0 0 م5 % 0 0 التعميم

 4 % 6,7 1 4 % 3,8 1 التربير 

  % 100 15  % 100 26 املجموع 
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، ففي الصف  الرابع والثامن يف الصفنيمتطلبات جمال االستدالل   اختالف ترتيب (11يالحظ من اجلدول ) 

نفس الرتبة  التعميم عىل  متطلب  التقويم ومتطلب  حصل  كام  (  %73الرابع حصل التحليل عىل الرتبة األوىل بنسبة ) 

التقويم    ضعف اهتامم معدي الكتب الدراسية لتدريب الطلبة عىل   إىل وقد يعزى ذلك    (، % 0األخرية بنسبة ) وهي  

 . والذي يمكنهم من معرفة العيوب واملميزات واختاذ القرارات املرتبطة بام تعلموه

وكذلك التعميم  ( وحصل الرتكيب  %46,7ويف الصف الثامن حصل االستنتاج عىل الرتبة األوىل بنسبة )

الرتبة األخرية بنسبة ) بتقديم أسئلة    اهتامم معدي الكتب املدرسيةيعود إىل  يكون السبب يف ذلك  د  (، وق% 0عىل 

هنا ويف الوقت نفسه تتجاهل  أ وتوضيح العالقة بني السبب والنتيجة، إال  الطلبة عىل االستنتاج    ب يتدرتساعد عىل  

  بشكل عام ضعيف   التعميم وكذلك  كوهنا مهارة مهمة يف هذه املرحلة،  ممارسة الطلبة ألي عملية تركيب أو تكامل  

 رتك هلم فرصة للمامرسة. يفال 

   ملخص نتائج الدراسة:

 النتائج التالية:  إىلأسئلة الدراسة وتفسريها، تم التوصل  عن يف ضوء اإلجابة 

أظهرت النتائج أن نسبة تواجد جمال املعرفة يف الصفني الرابع والثامن كانت أعىل من النسبة املحددة ملتطلبات   -

TIMSS 2019 أما نسبة جمايل التطبيق واالستدالل فكانتا أقل مما هو مطلوب يف ،TIMSS 2019   أسئلة وذلك يف  

 . ( الرياضيات والعلوم)الكتابني   كال

الرابع والثامن بالنسبة ألسئلة كتب العلوم، ويليه جمال التطبيق    نيحصل جمال املعرفة عىل الرتبة األوىل يف الصف  -

 ثم جمال االستدالل يف كتاب العلوم. 

كام اختلف ترتيب  كتاب الرياضيات،  يف أسئلة    ني الرابع والثامنحصل جمال املعرفة عىل الرتبة األوىل يف الصف -

ففي الصف الرابع حصل جمال االستدالل عىل الرتبة الثانية ويليه جمال التطبيق، بخالف    ،نخرياملجالني اآل

 الصف الثامن حيث حصل جمال التطبيق عىل الرتبة الثانية ثم جمال االستدالل. 

 التوصيات واملقرتحات: 

 يف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تويص الباحثتان باآليت:  

 يف أسئلة كتب العلوم والرياضيات جلميع جماالته.  TIMSSخطط تطويرية لتضمني   إعداد .1
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 وزان النسبية هلا. ومراعاة األ TIMSSمراعاة مصممي املناهج ملجاالت  .2

يف تطوير أسئلة    TIMSS-2019يف اختبار دراسة  االستفادة من الدول املتقدمة التي حصلت عىل مراكز متقدمة   .3

 كتب العلوم والرياضيات. 

التي    إجراء .4 الدول  من  مع غريها  اململكة  يف  والرياضيات  العلوم  كتب  أسئلة  ملقارنة  الدراسات  من  املزيد 

 . TIMSS 2019أحرزت نتائج متقدمة يف 

 المراجع: 

  ا الرياضيات للصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية وفقً (. حتليل حمتوى كتاب  2016بثينة حممد )،  بدر

والعلوم   للرياضيات  الدولية  التوجهات  دراسة  الرتبوية TIMSSملتطلبات  املجلة  الكويت ،  .  ،  جامعة 

31(121  ،)209-258  . 

العربية السعودية    (. حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف اململكة2016) عابد عيل.  ،  البلوي

،  . جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية TIMSS-2011وفق متطلبات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم

 .  260- 241(،  2)11،  كلية الرتبية  - جامعة طيبة

) ،  بوقحوص امحد  اخلامس  2017خالد  من  للصفوف  العلوم  كتب  حمتوى  تضمني  مدى  األسايس    إىل(.  الثامن 

جامعة  ،  تطلبات التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم. جملة العلوم الرتبوية والنفسيةبمملكة البحرين م 

 .  44-11(، 3)18،  البحرين 

)،  اجلرب حممد  بن  العربية  2014جرب  اململكة  يف  املطور  املتوسط  الثاين  الصف  العلوم  كتاب  تضمني  مستوى   .)

الرياضي لدراسة  الدولية  التوجهات  مرشوع  ملتطلبات  الرتبية السعودية  كلية  جملة  )التيمز(.  والعلوم  ،  ات 

 . 307- 271(، 99) 25،  جامعة بنها 

(. حتليل حمتوى كتاب العلوم للصف الثامن األسايس يف  2010هدى سيف )،  واخلرويص   ؛ نارص بن عيل   ، اجلهوري

مرشوع   متطلبات  ضوء  يف  عامن  عرش  TIMSSسلطنة  الرابع  العلمي  واملعايري  -املؤمتر  العلمية  ،  الرتبية 

 . 203- 167،اجلمعية املرصية للرتبية العلمية 

حممد،  احلارثي ) ،  وغندورة  ؛ حاتم  حسن  اختبار  2019عباس  متطلبات  توافر  درجة   .)TIMSS    كتب يف 

 (.  11) 22،  الرياضيات باملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية. جملة تربويات الرياضيات
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(. تقييم حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف  2019أسامة عثامن ) ،  واجلندي  ؛حممد إبراهيم ،  احلبيب

الرياضيات    اململكة الدولية يف  التوجهات  متطلبات دراسة  السعودية يف ضوء   TIMSSوالعلوم  العربية 

 .  575- 533(،  62، ) كلية الرتبية - جامعة سوهاج ، الرتبوية ، املجلة2011

) ،  احلصان حممد  والعلوم  2015أماين  الرياضيات  لدراسة  الدولية  التوجهات  مرشوع  متطلبات  حتقق  مدى   .)

TIMSS    الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية. جملة الزرقاء للبحوث    إىل يف كتب العلوم من األول

 . 132-111  ،جامعة الزرقاء، والدراسات

) ،  دنيور طه  كتاب  2015يرسى  حمتوى  حتليل  اإل(.  الثاين  للصف  مرشوع  عدادالعلوم  متطلبات  ضوء  يف  ي 

TIMSS256- 217(، 2)18،  اجلمعية املرصية للرتبية العلمية، . املجلة املرصية للرتبية العلمية  . 

( األسايس بفلسطني يف ضوء متطلبات اختبار  8-5(. حتليل حمتوى كتب العلوم للصفوف ) 2014مي حممد )   ،اندمه

TIMSS  .( منشورةرسالة ماجستري غري) ، فلسطني. ، غزة، األزهر جامعة   ،كلية الرتبية 

(. تقويم حمتوى كتب العلوم الفلسطينية واإلرسائيلية للصف الرابع األسايس يف ضوء  2012عطية موسى ) ،  صالح

 ، جامعة غزة. (رسالة ماجستري غري منشورة)  .)دراسة مقارنة(  TIMSSمعايري  

ائي  (. تقييم كتب الرياضيات والتامرين املطورة للصفوف من األول حتى الرابع االبتد2018الغامدي. منى سعد )

(.  TIMSS-2015يف اململكة العربية السعودية يف ضوء دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) 

 .  126-101(،  1) 3،  عبد العزيز جامعة األمري سطام بن ، جملة العلوم الرتبوية

) ،  الغريب  ابعاد  2012والء جالل  باملرحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات  العلوم وامتحاناهتا  (. تقويم أسئلة كتب 

 .  557- 519(،  1)69،  جملة كلية الرتبية. جامعة املنصورة .TIMSSمرشوع الـ  

ملتوسطة يف  (. دراسة حتليلية ملحتوى كتب العلوم وكراسات األنشطة باملرحلة ا2015فتح اهلل، مندور عبد السالم )

التعليمية األربعة    TIMSSضوء متطلبات مرشوع   التفضيالت  باململكة العربية    4MATوحتقيقه ملعايري 

 . 1325-1241جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة القصيم، يوليو، ص ص   .السعودية 
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الكريممقبولة  ،  الكنيدري )   ، املحمدي  ؛و عبد  متطلبات  2020نجوى عطيان  يف    2019TIMSS(. مدى حتقق 

(،  24، )مقرر الرياضيات للصف الثاين متوسط يف اململكة العربية السعودية. املجلة العربية للنرش العلمي

241-263  . 

(. دراسة حتليلية ملحتوى كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي يف ضوء متطلبات  2014نوجيي، ايامن عبد الكريم ) 

، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس،  TIMSS, 2015 للرياضيات والعلومدراسة التوجهات الدولية 

 109  -71أكتوبر، ص ص 

نظرة أولية يف حتصيل طلبة الصفني الرابع والثاين متوسط يف    2019(. تقرير تيمز  2019هيئة التقويم والتدريب. )

 الرياضيات والعلوم باململكة العربية السعودية يف سياق دويل. الرياض.  
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Science Education. Rotteram. Springer: 1013-1031 
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( في كتب الرياضيات  PISAمستوى توفر أبعاد الثقافة المالية وفق إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة )

 للصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية 

 د. بدر حممد عبد اهلل الضلعان 

 جامعة القصيم ،الرتبية كليةناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد، أستاذ م

  ول يف كتب رياضيات الصف األ(  PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة )الثقافة املالية وفق إطار  أبعادتوفر  مستوىالتعرف عىل  إىلهدفت الدراسة : املستخلص

الدراسة    واستخدمتالثانوي يف نظام املقررات الربنامج املشرتك.    ولللصف األ  2ورياضيات    1عينة الدراسة من كتايب رياضيات    تالسعودي. وتكون  الثانوي

يث  يف مستوى تضمني املسائل املالية يف الكتابني ح اشديد   اظهرت الدراسة قصور  أاستخدام بطاقة حتليل املحتوى. وقد البيانات ب  تومجع حتليل املحتوى   أسلوب

 1183وبلغت مسألة مالية واحدة فقط من أصل    %2.24وبنسبة    1مسألة يف كتاب رياضيات    1381من أصل  فقط  مسألة    31بلغ عدد املسائل ذات السياق املايل  

الثقافة املالية  ظهر يف بعد حمتوى  و. %1.24مسألة يف الكتابني وبنسبة    2564مسألة مالية من أصل    32وبمجموع    %0.08وبنسبة    2مسألة يف كتاب رياضيات  

  % 34.4نسبة  بمستوى متوسط واملالية    دارةوالتخطيط واإل  %37.5نسبة  بمستوى متوسط ون نسبة كبرية من املسائل املالية تندرج حتت موضوعات املشهد املايل  أ

ووجد يف بعد  .  %6.25نسبة  بمستوى منخفض ور والعائد  موضوع املخاط  و املواضيع ه  قلأ و  %18.8نسبة  منخفض وبمستوى  ثم ييل ذلك املال واملعامالت  

املالية  عمليات   املالية كانت األإحيث  أن مجيعها جاءت بمستوى منخفض  الثقافة  ثم يليها عمليات فهم   %31.3كرب نسبة حيث بلغت  ن عملية تقييم املسائل 

  أما بالنسبة لسياقات.  %15.6حتليل املعلومات يف السياق املايل بنسبة    وعملية  %21.9ثم عملية معرفة املعلومات املالية بنسبة    %28.1وتطبيق املعرفة املالية بنسبة  

ثم سياق املنزل    بنفس املستوى  %34.4وييل ذلك السياق املجتمعي بنسبة    . بمستوى متوسط  لشخيصمن املسائل املالية يف السياق ا  %50قد كانت  ف  الثقافة املالية

أوصت الدراسة بزيادة نسبة تضمني مسائل الثقافة   ويف ضوء نتائجها   يوجد مسائل مالية يف سياق التعليم والعمل.  وال  % 12.5نسبة  مستوى منخفض و ب  رسةواأل

 الثانوي. ولاملالية يف كتب الصف األ

  الثانوي.، رياضيات الصف األول ، حتليل حمتوىPISA اختباراتالثقافة املالية،  الكلامت املفتاحية:

Level of availability of dimensions of financial culture according to the framework of the International 

Student Evaluation Program (PISA) in mathematics books 

Badr M Aldhalaani 

Abstract: The study aimed to investigate the levels of appearances of the dimensions of financial literacy which have proposed by PISA in 

the mathematics books of grade ten in Saudi Arabia. It was done by using the descriptive approach which use content analysis. The sample 
were the students’ math book in grade ten named math 1 and math 2 and the tool was content analysis card. The findings were that there was 

a shortage in the number of financial questions in the books which were 31 problems out of 1381 in Math 1 and 1 out of 1183 in Math 2 and 
total of 32 problems out of 2564 with 2.24%, 0.08% and 1.24% respectively. It showed that regarding content dimension, 37.5% of the questions 

were in financial landscape, 34.4% in planning and managing financial affairs, money and transactions was in 18.8% and risk and reward was 

the least by 6.25%. Also, it indicated that regarding the processes dimension, 31.3% of the problems were in assessing, interpreting and 
justifying financial issues, understanding and applying financial knowledge by 28.1%, identifying financial information by 21.9% and 

analyzing information in a financial context by 15.6%. in addition, regarding contexts dimension, the study revealed that 50% of the financial 

issues were in personal then 34.4% were in societal context, home and family by 12.5% and there was no sign of problem in education and 
work context. It recommended that much attention must be paid to increase the including of financial problems in Math books.  

Keywords: financial literacy, PISA, content analysis, Math of grade 10.          
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 املقدمة

  االقتصادية للتغريات    انظر  وذلك    ا ا مالي  هأفرادخرية برضورة تثقيف  الدول واملجتمعات يف السنوات األهتتم  

فالتغريات يف احلياة  املجتمع الصغار والكبار.    أفراد املسائل املالية يف احلياة العامة جلميع  املستمرة واملتالحقة فيام خيص  

والتطورات املتسارعة    االجتامعية  والتغرياتللمنتجات والسلع  زيادة الدعم احلكومي    أوكثرية ومن ضمنها تقليص  

نظمتها ملواكبة هذه  أيستلزم من احلكومات القيام بتغيريات جادة يف  وذلك  والتوسع يف التجارة االلكرتونية  يف التقنية  

 .  Financial Literacyبالثقافة املالية  االهتامم ومن ذلك  التغريات 

ساسيات احلياة  أ من  فهي   (Crawford-Ferre, Wiest, & Vega, 2016) 21من مهارات القرن  الثقافة املالية    تعد

عىل البالغني فقط بل تعدت ذلك    ااملالية مل تعد حكر  يف هذا العرص فالقدرة عىل التعامل مع النقود ومع التعامالت  

و  إىل املثالاأل  ا حيان  أاملراهقني  سبيل  فعىل  اآلأنجد    ، طفال.  املراهقني  بعض  ويقومون  ن  بنكية  حسابات  لدهيم  ن 

اإل املالية  بالرشاء عرب  التعامالت  يواجهون طلبات  األن  أكام    .( OECD, 2017)نرتنت وغريها من  والبالغني  طفال 

البيئة  و  ، (Tezel, 2015)  املاضية  األجيال مما كان الوضع عليه يف  كثر  أرشائية وقرارات مالية يف مراحل عمرية مبكرة  

  19  إىل  12ن من عمر  و واملراهق   فاألطفال.  (Lucey & Giannangelo, 2006)  كثر من السابقأ  ا تعقيد    ازدادتاملالية  

مما يستدعي تنمية عادات رشائية جيدة     (Suiter & Meszaros, 2005)  ني يف املجتمع  يساساألستهلكني  دون من امل يع

 عامر مبكرة. أيف 

هنا ترمز  أ التعليم املايل بكثرة بني الباحثني فالبعض يرى    املالية، املعرفة    املالية،ة  الثقافتستخدم مصطلحات  و

قد  خر يفرق بينها. فقد تعددت التعريفات اخلاصة بمصطلح الثقافة املالية بني الباحثني فلنفس املفهوم والبعض اآل

ن  أو  ،فشلت يف تعريف الثقافة املاليةمنها قد    %72ن  أدراسة يف الثقافة املالية ووجد    Huston  (2010)  71ستعرض  ا

ن الثقافة املالية  أيرى  فهو  ن مصطلحي املعرفة املالية والثقافة املالية تعني نفس املعنى  أغلب هذه الدراسات ترى  أ

مقدرة الفرد عىل فهم وتطبيق املعلومات املالية الشخصية. كام  عرفها بلذا    ، حتتوي عىل بعدين مها الفهم والتطبيق

  The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  والتنمية   االقتصاديمنظمة التعاون    عرفها ت

قرارات صائبة    الختاذبثقة  هذه املعرفة    الستخدام هنا املحفز  أكام    ،هنا معرفة وفهم املفاهيم املالية واملخاطر واملهارات أب

يف احلياة االقتصادية    فرادواملجتمع ومتكني األ   فرادبخصوص املواقف املالية املختلفة لتحسني القدرات املالية لدى األ

(OECD, 2019 )املعرفة املالية وتطبيقها يف املواقف التي تواجهه يف احلياة كام    استيعاب هنا مقدرة الفرد عىل  أتعرف ب. و

يعرفها . و(Blue, O’Brien, & Makar, 2018)فرد للقرارات املالية  ل طريقة اختاذ ا يف هنا تشتمل عىل العنارص التي تؤثر أ
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 ,Jump$tart)من املايل الدائم املوارد املالية بفعالية لتحقيق األ  دارةهنا القدرة عىل استخدام املعرفة واملهارات إلأخر بآ

2017) ( والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  وتعرفها  ب2019.  وحتليأ(  قراءة  عىل  القدرة  وهنا  املالية    إدارةل  الظروف 

ب املالية  الثقافة  تعرف  كام  للمستقبل.  والتخطيط  املالية  القضايا  ومناقشة  املهارات  أالشخصية  من  جمموعة  هي  هنا 

عرب التفاعل    الالحقة يف سياق املنزل ثم تصقل خالل مراحل احلياة    فراد لدى األ  اوالتي تنشأ مبكر    بعاداملتعددة األ

املنزل السياقات اخلارجية عن  البيئة املدرسية    ،مع  السابقة  أغلب    نأبيالحظ  و  . (Pesando, 2018)مثل  التعريفات 

وجوب توفر املعرفة والفهم للمصطلحات  فالثقافة املالية تستلزم  هي املعرفة والتطبيق والغاية.    ثالث نقاطتشرتك يف  

 .  للفرد واملجتمع  ن املايلما لتحقيق األ  يف املواقف املختلفةعند اختاذ القرارات رضورة تطبيقها وواملهارات املالية 

 Programme for International Student Assessment  لتقييم الطلبةالربنامج الدويل    اقرتحها   أبعاد  لثقافة املاليةل

(PISA)    التي سوف يتم    ةثالث الاألبعاد  ذه  حكام واملقارنة الدولية عىل ضوئها. فهاأل  وإصدارمالحظتها وقياسها  ليتم

املعرفة والفهم    إىل فاملحتوى يشري    . Contexts  والسياقات  Processes العمليات   ، Contentاملحتوى  : القياس يف ضوئها 

ثناء التعامل مع  أيف  العمليات فتعرب عن العمليات العقلية املستخدمة    أما الرضورية فيام يتعلق بالثقافة املراد قياسها  

املواقف التي يتم تطبيق املعارف واملهارات والفهم فيها وترتاوح من سياقات    إىلن السياقات تعود  أاملوارد يف حني  

 .( OECD, 2019)  عاملية إىلية  فرد

األ البعد  املحتوى  اختبارات    أبعادمن    ول يعترب  وفق  املالية  التي    PISAالثقافة  والفهم  املعارف  به  ويقصد 

حمتوى الثقافة املالية يف العديد من املناهج الدراسية يف الدول    إىل ي مهمة مالية. وبالنظر  أيستخدمها الفرد عند القيام ب

ن  إ. وبالتايل فالثقافيةغلب الدول بالرغم من االختالفات  أمكونات فرعية يف    ةأربعنه حيتوي عىل  أاملختلفة وجد  

واإل  PISAاختبارات   التخطيط  واملعامالت،  املال  وهي  املوضوعات  هذه  عىل  والعائد    دارة تركز  املخاطر  املالية، 

   .(OECD, 2019)واملشهد املايل

هداف النقود واملعامالت النقدية،  أ و  أنواعففي املال واملعامالت يتم الرتكيز عىل قياس الوعي يف التفرقة بني  

والرقمية،   والدولية  املحلية  العمالت  واإل إ معرفة  الورقية  الدفع  عمليات  املالية  جراء  القيمة  معرفة  لكرتونية، 

تشتمل عىل  كام  والشيكات  البنكية  احلسابات  مع  املال  إ  والتعامل  عىل  احلرص  الثمينة  واأل  النقديجراءات  شياء 

وختطيط ومراقبة    إدارةاملالية فيشتمل عىل    دارةموضوع التخطيط واإل   أما وتعبئة املستندات الورقية وااللكرتونية.  

 معرفة  الدخل والرصف وفهم طرق تشجيع بناء الثروة واحلياة املالية امليرسة كام يشتمل عىل القدرة عىل التوفري وعىل 

ل النقد  مع  ء يتواكي  ترصيف  واأل  والفوائد الرضائب    أثرومعرفة    االحتياجاتم  الشخصية  احلياة  أما  رسية.  عىل 
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و املخاطر  وتغطية  املوازنة  سبل  معرفة  عىل  القدرة  فيشمل  والعائد،  املخاطر  الثالث،  يف    إدارةاملوضوع  التمويل 

املحتملة يف عدة سياقات مالية خمتلفة. كام يشتمل عىل معرفة  أو نقصه  طبيعية ومعرفة زيادة التمويل  ال الظروف غري  

هم صور  أة. ومن  ئمني للتغلب واحلامية من املخاطر املفاجأالت  أو   االدخارتنويع منتجات التمويل كحسابات    أمهية 

وث عجز يف مصادر الدخل كذلك خطر مواجهه الزيادة  دالتمويل املطلوب وح  استيفاءاملخاطر عدم قدرة الفرد عىل  

لمشهد املايل بخصائص وسامت العامل املايل من  ليرتبط املوضوع الرابع  ويف الفوائد والتي ال يمكن للفرد سدادها.  

العقود التمويلية  وكذلك معرفة تداعيات    ،نظمة املالية واأل  وااللتزاماتللحقوق والواجبات    فرادحيث معرفة األ

 ,OECD)عىل املدى القريب والبعيد وفهم التغريات املتتالية يف االقتصاد والتمويل عىل املستوى الشخيص واملجتمعي

2019) . 

هو بعد العمليات ويقصد فيه قدرة الطالب عىل  ف  PISAالثقافة املالية وفق اختبارات    أبعادالبعد الثاين من    أما 

احللول وفهمها وحتليلها والتربير والتقييم هلا. وعرفت    واقرتاحللمفاهيم املرتبطة بالثقافة املالية    واالستخدامالتعرف  

PISA  رتبط ببعضها وهي: معرفة املعلومات  مكونات فرعية تشكل بمجملها بعد العمليات وهذه املكونات ت  ةأربع

 . ( OECD, 2019)املالية، حتليل املعلومات يف السياق املايل، تقييم املسائل املالية و تطبيق املعرفة والفهم املايل

عملية معرفة املعلومات املالية وهي مقدرة الفرد عىل  هو عمليات الثقافة املالية بعد مكونات مكون من أول 

كالفواتري وكشوفات احلساب    ةعىل مستندات مرصفي  االطالعالتعرف والتمييز للمعلومات املالية ذات العالقة عند  

عند   كالتضخم  املالية  املصطلحات  بعض  معنى  فهم  عىل  والقدرة  املصادر  من  وغريها    أحد يف    قراءهتا البنكية 

من عمليات الثقافة املالية فهي عملية حتليل املعلومات يف السياق املايل ويقصد    خرىاألالعملية    أما املستندات املالية.  

العملي من  العديد  السياق    املتعلقةات  فيها  يف  املذكورة  املعلومات  كتوضيح  املايل  السياق  ومعرفة    واملقارنةيف 

االفرتاضات التي تقوم عليها املسائل املالية.    ومعرفة علن  املالتناقضات بينها كذلك تشتمل عىل البحث عن املعنى غري  

  إلعادة فيها استخدام املعرفة والفهم التي لدى الفرد    عملية تقييم املسائل املالية ثالث عمليات الثقافة املالية ويتموتعد  

تنظيم وبناء التربيرات املالية وفهمها ويشمل عىل العديد من العمليات كالرشح والقياس والتعميم والتفكري الناقد  

ق املعرفة  حكام مناسبة للموقف. العملية الرابعة من عمليات الثقافة املالية هي عملية تطبيأ  إلصدارللمواقف املالية  

ما  عىل  بناء  املالية  املواقف  يف  فعالة  قرارات  اختاذ  عىل  القدرة  عىل  وتشتمل  املايل  معارف   والفهم  من  الفرد  لدى 

 .(OECD, 2019)للمنتجات املالية ولسياقات الفهم للمصطلحات املالية 
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  ا ي يتم فيهتال  الظروفويقصد فيه    PISAالثقافة املالية لدى اختبارات    أبعاديعترب البعد الثالث من    السياق

ن بعض السياقات قد تكون مناسبة للطالب  أفيه كام    احلادثة   ات التعامل املايل فالقرارات املالية عادة تعتمد عىل السياق

عىل البيئة املدرسية    ا احلياة العامة واحلياة اليومية وليست حكر    ما بني كثر فالسياقات قد تتنوع  فأسنة    15عامر  ذوي األ

 PISAاملجتمع بأكمله لذلك تنوعت السياقات يف اختبارات    أو   فرادجمموعة من األ  أوالعوائل    أو  فراداأل  إىل   متتدفقد  

 .   ( OECD, 2019)  واملجتمع فرادلتشمل التعليم والعمل، املنزل والعائلة، األ

  15عامر  ذوي األ  من  الطالب  معالعالقة الوطيدة    اتسياقات الثقافة املالية ذسياق التعليم والعمل من  يعترب  

يفكرون باملسائل املالية املتعلقة بالتعليم والعمل من حيث توفري مبالغ للمستلزمات    بدأواغلبهم  أن  أل  انظر    ا عام  

للعمل فهذا السياق ذو عالقة وطيدة بالطالب فهم سيستمرون لبعض الوقت يف سلك التعليم والبعض    أو التعليمية  

بالنسبة لسياق املنزل والعائلة فهو عادة يشتمل عىل املسائل    أما منهم قد يكون لديه عمل جزئي خارج وقت املدرسة.  

صلة لكن يعيشون    ال تربطهمالذين  شخاص  لدى جمموعة من األ  أو  رسةاملالية املتعلقة بمصاريف العيش لدى األ

فيشتمل ذلك مثال   منزل واحد  اليومية  أعىل    يف  املستلزمات  العائلية وهكذا.    أو نشطة رشاء  للمناسبات  التخطيط 

األ الثالث هو سياق  املتعلقة    فرادالسياق  املالية  املسائل  الرتكيز عىل  القرارات    فرادباألوفيه يكون  اختاذ  من حيث 

ال  باالعتبارخذ  حضور الفعاليات مع األ   أو املستلزمات الشخصية    أو اء املالبس  الفردية لرش صاحب  تي  ت املخاطر 

خرين  تستخدم من قبل اآل   لكيال كام تشمل احلفاظ عىل املعلومات الشخصية    .ذلك من حيث توفر السيولة وغريه

خري من  رشاء بضائع. السياق األ  أوالعقود البسيطة كفتح حساب بنكي    بإبرامعىل املسائل املتعلقة    ا يض  أوتشتمل  

سياقات الثقافة املالية هو السياق املجتمعي والذي ال ينفصل عن السياق الفردي فالبيئة التي يعيش فيها الفرد تؤثر  

  فراد األ  يتعدى تصادي وتبعاته  وتتأثر فيه وتتميز بالتغري الدائم فالعوملة جعلت العامل يتأثر ببعضه البعض فالتأثري االق

احلقوق   معرفة  عىل  يشتمل  كام  املحلية.  والرسوم  أومعرفة    واملسؤوليات واملجتمعات  الرضائب  وجود  سباب 

 .    ( OECD, 2019)دعم االقتصاد يف املجتمع  فرادألاحلكومية وتأثري القوة الرشائية  

الثقافة املالية فقد تناوهلا الباحثون من عدة جوانب. فتناولت بعض الدراسات السياقات املالية    مهيةأل  انظر  و

  ( Gudmunson & Danes, 2011)  فرادعالم وعالقتها يف الثقافة املالية لدى األاملدرسة، العمل واإل  ، واملتمثلة يف العائلة

من توجيهات الوالدين املتعلقة باملعامالت    ظهرت وجود عالقة بني كل  أ (Shim et al, 2010شيم وآخرون ) فدراسة

ن  أ  إىل بنائهم. كام أشارت الدراسات  أاملالية وتدريس الثقافة املالية واخلربة يف العمل مع مستوى الثقافة املالية لدى  

غري   التعلم  الوالدين  ال فرص  كتوجيهات  بشكل  األ  أورسمي  تؤثر  لدى    يفجيايب  إصدقاء  املالية  الثقافة  مستوى 
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ن املامرسات الصفية كالنقاش مع  أ (Blue et al., 2018)  بلو وآخرون ظهرت دراسةأ. كام ( Rudeloff, 2019)هقني  املرا

التعاونية بني الطالب تؤثر  األ التعلم  املالية لدى طالب الصف  يفقران وفرص  القرارات  الرابع االبتدائي.    اختاذ 

مستوى الثقافة    يف عدد من العنارص كاجلنس والعمر واحلالة الوظيفية التي تؤثر  إىل    (Lotto, 2020)دراسة    وأشارت

-Erner, Goedde)املالية لدى البالغني يف تنزانيا. كام تناول البعض قياس مستويات الثقافة املالية لدى الطالب كدراسة  

Menke, & Oberste, 2016)    العارش يف املالية لدى طالب الصف  الثقافة  هنا  أ ملانيا ووجدت  أحيث قاست مستوى 

( مستوى الثقافة املالية لدى طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية  2020)   ورشايبدراسة زعيبط  وقاست  .  ضعيفة

 هنا متوسطة. أووجدت   2وعلوم التسيري بجامعة قسنطينة 

وجود ضعف يف الثقافة املالية لدى    إىلشارت  أ ن العديد من الدراسات  فإ  املاليةالثقافة    أمهية وبالرغم من  

،  (Erner et al., 2016)، املرحلة الثانوية  (Amagir, Wilschut, & Groot, 2018)الطالب يف عدة مراحل كالصف التاسع  

، املرحلة اجلامعية  ( Sohn, Joo, Grable, Lee, & Kim, 2012)، املراهقني  ( Rinaldi & Todesco, 2012)املرحلة املتوسطة  

(Artavanis & Karra, 2020 )    والبالغني(Dewanty & Isbanah, 2018; Lotto, 2020)  كام اختباراتأ.  نتائج     ظهرت 

PISA2018  من أصل    2ستوى  دولة كانوا يف امل   20من الطالب اخلاضعني الختبار الثقافة املالية من    % 37ن حوايل  أ

 . (OECD, 2020)مستويات   5

جباري  دراج الثقافة املالية باملناهج يف التعليم اإلإعرب  رفع الثقافة املالية لدى الشعوب    إىل تسعى احلكومات  

ذلك  أ  افرتاضعىل   الالحقة    سيساعدهمن  املراحل  يف  املالية  تعامالهتم    . (Berry, Karlan, & Pradhan, 2018)يف 

عن طريق تعليم الطالب كيفية التعامل    برضورة بدء الثقافة املالية يف املدراس  2005يف    OECD  من توصية  ا نطالق  او

م الثقافة املالية يف  يتقدبعدد من الدول ، قامت  (OECD, 2005)دراستهم املبكرة شياء املتعلقة باملال يف مراحل  مع األ

وذلك للتقليل من عدد املناهج    تقديمها كمقرر مستقل من    بدال    املدارس كجزء من منهج قائم كالرياضيات مثال  

الثقافة املالية يف  رتباط  ال  ا وثيق    ا رتباط  اترتبط الثقافة املالية يف الرياضيات  . وحيث  والربامج التي تقدم يف املدارس

موقف مايل فذلك يندرج حتت الثقافة املالية    ةثناء مواجه أيف  املكتوب    أوفعند قيام الفرد باحلساب الذهني  ،  ساباحل

(Blue et al., 2018 )،    أسرتاليا يف    ، فعىل سبيل املثال.  الثقافة املالية يف منهج الرياضيات  بإدراجقامت العديد من الدول  

  أسرتاليا ن منهج الرياضيات يف  أبالرغم من  يتم تقديم الثقافة املالية ضمن مقرر الرياضيات يف مراحل التعليم العام

يف كندا فالثقافة    أما   . (Attard, 2016)ظهرت دراسة  أكام    حيتوي عىل موضوعات الثقافة املالية لكن بشكل سطحي 

الثقافة   ال تقدم يطاليا إويف   . عامل واالقتصاداأل إدارةكالرياضيات وتقدم بمستويات خمتلفة يف مقررات خمتلفة   ةاملالي
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بدورهم    ينقلها املعلمونثم  كربامج مساندة خارج املدرسة كالبنوك    للمعلمني   تقدم  املالية خالل املناهج الدراسية بل

املرحلة اجلامعية    إىل   امتدومل يقترص تقديم الثقافة املالية عىل مدارس التعليم العام بل    . ( OECD, 2020)الطالب    إىل

  ( Rakow, 2019)يف املرحلة اجلامعية  ثبت ذلك فعاليته  أن تدرج الثقافة املالية يف مقرر املحاسبة حيث  أيقرتح  البعض  ف

 .  ( Henning & Lucey, 2017)عداد املعلمني ضعيف إالثقافة املالية يف برامج  حضورن أ إىل البعض يشري و

ظهرت  أبعض الدراسات قد    فإناملناهج الدراسية    يفالثقافة املالية    بإدراجوبالرغم من هذه اجلهود الدولية  

القصور   املالية يف يف  بعض جوانب  الثقافة  الدراسية  تضمني  اجلهني  دراسة  هدفت    ، املستوى املحيل . فعىل  املناهج 

الثالث املتوسط يف ضوء    إىل   (2020) حمو املالية يف الربنامج الدويل    أبعادتقويم حمتوى كتاب الرياضيات للصف 

الطلبة   للفصلني  ،  PISAلتقييم  املتوسط  الثالث  للصف  للطالب  الرياضيات  كتب  حمتوى  بتحليل  الباحثة  وقامت 

الصف الثالث املتوسط  رياضيات  بالسياق املايل يف كتب    املتعلقة املسائل  تضمني  ن نسبة  أضحت  أوووالثاين    ولاأل

  مسألة رياضية   3017صل  أمسألة من    82حيث بلغ عددها  من مسائل الكتاب    % 2.72يف السعودية بلغت فقط  

يف كتاب الفصل    1740من أصل  مسألة    19و   ولالفصل األكتاب  يف    1277من أصل  مسألة    63موزعة بواقع  

النصيان و  .الثاين الرياضيات يف  ( كيفية ظهور  2019)ن  يخر آكام بحثت دراسة  املالية يف مقررات  الثقافة  مفاهيم 

حتى الصف الثالث الثانوي    االبتدائي  ول كتب الرياضيات من الصف األالتعليم العام وكيفية تطورها وتم حتليل  

ومستوى التجريد  للموضوعات    ا تركيز مفاهيم الثقافة املالية يف الكتب واملراحل تبع    تفاوت درجةظهرت الدراسة  أو

النوعي يرتفع بزيادة املرحلة العمرية للطالبأفيها كام   توفر  ظهرت الدراسة  أكام    . ن مستوى املفاهيم االقتصادية 

عىل اجلوانب    االستهالكية  اجلوانبكثرة  دعم ملبادئ الثقافة املالية عرب املسائل اللفظية والرسوم البيانية والصور و

)   وهدفت  الرتفيهية.  اخلزيم  الرياضيات    إىل (  2015دراسة  كتب  يف  االقتصادية  املفاهيم  تضمني  مستوى  حتديد 

للفصلني   والتامرين  للطالب  الرياضيات  كتاب  حمتوى  بتحليل  الباحث  قام  وقد  السعودية  يف  املتوسطة  للمرحلة 

  ا اقتصادي    ا مفهوم    35  ن هناكأوقد وجدت الدراسة    ا كتاب    12بمجموع  جلميع صفوف املرحلة املتوسطة    الدراسيني

الرياضيات لكتب  تضمينها  بنسبة  أو  ،ينبغي  كان  الرياضيات  كتب  يف  االقتصادية  املفاهيم  تضمني  مستوى  ن 

يف   ا انخفاض    ن هناكأتوسط عىل التوايل. كام  امل، الثاين والثالث  ولللصفوف األ  %12.15و  % 20.35،  22.32%

بلغت   املتوسطة حيث  املرحلة  االقتصادية يف كتب رياضيات  املفاهيم  رد يف  تفقط ومل    % 18.04مستوى تضمني 

   .  والتضخم ، الدوالر االستريادالكتب بعض املفاهيم ذات العالقة مثل 
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وتكونت من ستة  ( معايري وطنية للثقافة املالية  2020الرشيدة وسعايدة ) عىل املستوى العريب فقد طور    أما 

،  يف الرياضيات   ا كتاب    54واملتكونة من    ردنالدنيا يف األ  ساسية وقاسوا مدى توافرها يف كتب املرحلة األمعايري رئيسة  

من الصف  لصفوف الدراسية  كتابني لكل صف من ا  املهنية بواقع سالمية والرتبية  الرتبية اإل  ، العلوم ،  اللغة العربية

الدنيا لدهيا قصور شديد يف تناوهلا ملوضوعات الثقافة    ساسيةن كتب املرحلة األأووجدوا    الصف السادس   إىل  ولاأل

واقع الثقافة املالية يف مناهج التعليم االسايس يف البحرين    الكشف عن  إىل(  2009بو زيد )أ  :كام هدفت دراسة  املالية.

سالمية،  يف الرتبية اإل  ا كتاب    24حث بتحليل حمتوى  ا حيث قام البسايس  ووضع تصور لتنميتها لدى تالميذ التعليم األ

و صفوف املرحلة املتوسطة  بتدائي  االسادس  الامس واخل ،  عبراال صفوف  لوالرياضيات ل  االجتامعياتاللغة العربية،  

وجد   يف  ن  أوقد  بسيطة  بنسبة  تواجدت  املالية  الراالثقافة  للصف  الرياضيات  االبتدائي  بمنهج  األع    ول والصف 

 مناهج املرحلة االبتدائية واملتوسطة ملوضوعات الثقافة املالية. تناول يف   اكبري   ا ن هناك ضعف  أكام  املتوسط 

جاءت فكرة هذه    ،دراجها يف مناهج التعليم إالثقافة املالية ورضورة    أمهية من    ا وانطالق  سبق    عىل ما   ا عطف  

يف كتب  (  PISAإطار الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )الثقافة املالية وفق    أبعاد   توفر   مستوى الدراسة والتي تتناول قياس  

 . يف اململكة العربية السعودية الرياضيات للصف األول الثانوي

 

 : مشكلة الدراسة 

الدول عىل  أمن   املالية لدى    االهتاممسباب تسابق  الصادرة من    ،ها أفرادبالثقافة  منظمة االقتصاد  التقارير 

فقد كان تقييم    .يف دول خمتلفة   ا عام    15تركز عىل معرفة مستوى الثقافة املالية لدى الطالب يف سن    والتي  والتنمية

  2015يف اختبارات    ا اختياري    ا صبح موضوع  أدولة و   18وشاركت فيه    2012يف اختبارات عام    ا جباري  إالثقافة املالية  

 . (OECD, 2020)دولة عىل التوايل  20دولة و  15وشاركت فيه   2018و 

ملا هلا  دراج الثقافة املالية يف املناهج الدراسية  إ  إىلوسعي احلكومات    ا تثقيف الطالب مالي    أمهية بالرغم من  و

يف مستويات تضمني الثقافة املالية    ا ن هناك ضعف  أظهرت  أن بعض الدراسات  فإيف حياة الفرد اخلاصة والعامة    أثرمن  

الدراس املناهج  )اة  ييف  دراسات  يف  ا2015،  مزي خل كام  والسعايدة،    ،2020،يهنجل ،  زيد،  أ،  2020الرشيدة  بو 

الدراسات  .  ( 2009 من  العديد  أوصت  ) وقد  حسن  تعليم  (  2019كدراسة  يف  املالية  الثقافة  تضمني  برضورة 

جراء دراسات تقويمية لكتب الرياضيات يف  إ  أمهية و.  للثقافة املالية  ةباعتبار الرياضيات وسيلة حتسيني الرياضيات  
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بقياس  لذلك يمكن حتديد مشكلة الدراسة  .  ( 2020)اجلهني،    فة املاليةا مرحل التعليم املختلفة يف ضوء أبعاد الثق

يف كتب الرياضيات للصف األول  (  PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة )  إطارالثقافة املالية وفق   أبعاد توفر   مستوى

 . يف اململكة العربية السعودية  الثانوي

 : سئلة الدراسةأ

املالية يف كتب الرياضيات يف الصف األول الثانوي يف    الثقافة  توفر  مستوىقياس    إىلتسعى هذه الدراسة  

 : السؤال الرئيس عن جابةاململكة العربية السعودية من خالل اإل

يف كتب رياضيات الصف األول  (  PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة )  إطاروفق  الثقافة املالية    أبعاد  توفر  مستوى ما  

   سئلة الفرعية التالية: تفرع منه األت؟ والعربية السعوديةالثانوي يف اململكة 

 توفر املسائل املالية يف كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟  مستوى ما  -1

املالية    توفر   مستوىما   -2 الثقافة  )  إطاروفق  حمتوى  الطلبة  لتقييم  الدويل  يف كتب رياضيات  (  PISAالربنامج 

 األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟ الصف 

كتب رياضيات    ( يف PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة )  إطارعمليات الثقافة املالية وفق    توفر   مستوى ما   -3

 الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟ 

كتب رياضيات    ( يفPISAم الطلبة )الربنامج الدويل لتقيي  إطارسياقات الثقافة املالية وفق    توفر  مستوىما   -4

 الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟ 

 :  هداف الدراسةأ

 هدفت الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 

العربية   -1 اململكة  يف  الثانوي  األول  الصف  رياضيات  كتب  يف  املالية  املسائل  توفر  مستوى  عىل  التعرف 

 السعودية؟ 

عىل   -2 إطار    مستوىالتعرف  وفق  املالية  الثقافة  أبعاد  ) توفر  الطلبة  لتقييم  الدويل  كتب  (  PISAالربنامج  يف 

 رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

إطار    مستوى التعرف عىل   -3 املالية وفق  الثقافة  ) توفر حمتوى  الطلبة  لتقييم  الدويل  يف كتب    (PISAالربنامج 

 رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.
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يف كتب    (PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة ) توفر عمليات الثقافة املالية وفق إطار    مستوى التعرف عىل   -4

 رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

يف كتب  (  PISAالربنامج الدويل لتقييم الطلبة ) ملالية وفق إطار  توفر سياقات الثقافة ا  مستوىالتعرف عىل   -5

 رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

 : الدراسة أمهية

 ويمكن تلخيصها يف التايل:  الثقافة املالية للفرد واملجتمع أمهية تستمد هذه الدراسة أمهيتها من 

 .املالية يف كتب رياضيات الصف األول الثانوي الثقافةتوافر عنارص   مستوىتسليط الضوء عىل   -1

 ن وجدت. إتساعد مطوري املناهج عىل تاليف القصور يف عنارص الثقافة املالية يف الكتب  -2

 يف حياهتم اخلاصة والعامة.  أثرمن يف رفع مستوى ثقافة الطالب املالية ملا هلا تساعد  -3

 ن هناك قلة يف الدراسات العربية املتعلقة بالثقافة املالية عىل حد علم الباحث. إب العريب حيث د ثراء األإ -4

 : حدود الدراسة

 : ما ييل عىل املوضوعية الدراسة حدود  اقترصت  

 . وهي املحتوى والعمليات والسياقات (PISAإطار الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )الثقافة املالية وفق  أبعاد -

الثانوي   - األول  للصف  الرياضيات  املقررات 2  ورياضيات   1)رياضيات    بجزأيهكتب  نظام  يف  الربنامج   ( 

 . املشرتك

 دون موضوعات التهيئة واالستكشاف واختبارات الفصل. املوضوعات الرئيسة  -

   . 2020/    1442واقترصت احلدود الزمانية عىل كتب الرياضيات نسخة   -

 : مصطلحات الدراسة

 Financial Literacy الثقافة املالية

هنا معرفة وفهم املفاهيم املالية واملخاطر واملهارات  أب  (OECD)   تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

قرارات صائبة بخصوص املواقف املالية املختلفة لتحسني القدرات    الختاذهذه املعرفة بثقة    الستخدامهنا املحفز  أكام  

  : هنا أب  ا جرائي  إ ويعرفها الباحث    .  (OECD, 2019)يف احلياة االقتصادية    فرادواملجتمع ومتكني األ  فراد املالية لدى األ

يف املواقف    وتطبيقاهتا املتعلقة باملسائل املالية  الواردة يف كتب الرياضيات للصف األول الثانوي واملعارف والفهم  

 ن املايل للفرد وللمجتمع. ما األ  إىلالتي تواجه الفرد يف حياته العامة للوصول 
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  Dimensions of Financial Literacyالثقافة املالية  أبعاد 

  PISAليتم مالحظتها وقياسها مما يسمح لـ    (PISA)الدوليني  التي اقرتحها برنامج تقييم الطالب    بعادهي األ

التي سوف يتم   بعاداألحكام واملقارنة الدولية عىل ضوئها. فهذه الثالث األ بإصداروغريها من الدراسات الدولية  

املعرفة والفهم   إىل فاملحتوى يشري  . Contexts والسياقات  Processes العملياتو ،Contentالقياس يف ضوئها املحتوى

ثناء التعامل مع  أ يف  العمليات فتعرب عن العمليات العقلية املستخدمة    أما فيام يتعلق بالثقافة املراد قياسها    نيالرضوري 

املواقف التي يتم تطبيق املعارف واملهارات والفهم فيها وترتاوح من سياقات    إىلن السياقات تعود  أاملوارد يف حني  

يف كتب الرياضيات    ةاملتضمنهنا عنارص الثقافة املالية  أ ب  ا جرائي  إويعرفها الباحث      .(OECD, 2019)عاملية    إىل فردية  

 . وهي املحتوى والعمليات والسياقات PISAالتي هيتم هبا اختبار للصف األول الثانوي و

 Content of Financial Literacyحمتوى الثقافة املالية 

  : موضوعات وهي  ةأربعويشتمل عىل    ي مهمة ماليةأوالفهم التي يستخدمها الفرد عند القيام ب  املعرفةهو  

  : هنا أب  ا جرائي  إوتعرف    .( OECD, 2019)  املخاطر والعائد واملشهد املايل واملالية،    دارةالتخطيط واإلواملال واملعامالت،  

  ، املايل  واملشهد املالية، املخاطر والعائد    دارة املال واملعامالت، التخطيط واإلاملوضوعات املتعلقة بالثقافة املالية وهي  

 يف كتب رياضيات الصف األول الثانوي.  واملتضمنة 

 Processes of Financial Literacy عمليات الثقافة املالية

احللول وفهمها    واقرتاحيقصد فيه قدرة الطالب عىل التعرف واالستخدام للمفاهيم املرتبطة بالثقافة املالية  

مكونات فرعية تشكل بمجملها بعد العمليات وهذه املكونات    أربع   PISAير والتقييم هلا. وعرفت  وحتليلها والترب 

ترتبط ببعضها وهي: معرفة املعلومات املالية، حتليل املعلومات يف السياق املايل، تقييم املسائل املالية وتطبيق املعرفة  

املشتملة عىل معرفة املعلومات املالية، حتليل  جمموعة العمليات    :بأهنا   ا إجرائي  وتعرف    .(OECD, 2019)والفهم املايل 

يف كتاب رياضيات الصف    املتضمنةاملعرفة والفهم املايل    وتطبيقاملعلومات يف السياق املايل، تقييم املسائل املالية  

 األول الثانوي. 

 contexts of Financial Literacy سياقات الثقافة املالية
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  واملجتمع   فرادالتعليم والعمل، املنزل والعائلة، األوتشمل    ا فيهالتعامل املايل  ي يتم  تاملواقف ال  ا:هنأعرف بت

(OECD, 2019 )  .  رسةزل واألنوامل العمل    أويف املدرسة    املواقف التي يتم فيها التعامل املايل سواء  بأهنا    ا إجرائي  وتعرف  

 يف كتاب رياضيات الصف األول الثانوي. املتضمنة واملجتمع  فرادواأل

 منهج الدراسة: 

  طريقة بحث  :نهأوالذي يعرف ب   حتليل املحتوى  أسلوب هذه الدراسة املنهج الوصفي باستخدام    استخدمت

فقد تم    (. 2012،)العساف  االتصال  أسلوب هادف ومنظم ملحتوى    وصف كمي   إىلجل الوصول  أ يتم تطبيقها من  

الثقافة املالية    أبعادتوافر    مستوى لتحديد  كتب الرياضيات للصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية    حتليل

 .فيها 

 جمتمع الدراسة وعينتها: 

الثانوي  تكو   األول  الصف  رياضيات  كتب  من  الدراسة  جمتمع  يف  2  ورياضيات  1  )رياضياتن  نظام  ( 

وتتكون العينة من مجيع املوضوعات الرئيسة يف هذه الكتب والبالغ    1442/2020طبعة    الربنامج املشرتك  املقررات 

  الحتوائها والتوسع    واالستكشافن تناول اختبارات الفصل  دو  وحدات دراسية   8موزعة عىل    ا موضوع    51عددها  

     فكار يف املوضوعات الرئيسة.عىل نفس األ

 دوات الدراسةأ

الثانوي يف    ولحتليل حمتوى كتب رياضيات الصف األبطاقة  داة  أ اسئلة هذه الدراسة تم بناء    عن  جابةلإل

 : ما ييل وفق  ( PISAإطار الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )ة وفق الثقافة املالي  أبعادضوء 

 دبيات ذات العالقة. عىل األ االطالع -

رسمي ملنظمة التعاون االقتصادي  من املوقع ال   PISAالثقافة املالية املعمول هبا يف اختبارات    أبعاداالطالع عىل   -

 .  OECDوالتنمية 

 . متها للتطبيق يف البيئة العربيةءوموا  ، لغة العربيةال  إىلوترمجتها    ، يف قائمةتم وضع أبعاد الثقافة املالية ومؤرشاهتا   -

 صدق األداة:
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جراء بعض  إتم عرض القائمة املبدئية عىل جمموعة من املختصني لتحكيمها وذلك للتأكد من صدقها وقد تم  

   (1صبحت يف صورهتا النهائية كام يف اجلدول )أالتعديالت عليها حتى 

  (: أبعاد الثقافة املالية وجماالهتا الرئيسية والفرعية1) جدول

 ة الفرعي تاملجاال املجاالت  الثقافة املالية  أبعاد

 املحتوى 

 املال واملعامالت 

 النقود املختلفة أنواعالتمييز بني 

 إدراك الغرض من املال 

 القدرة عىل التعامل والتحكم باملعامالت املالية ومراقبتها

 املالية  دارةالتخطيط واإل
 القدرة عىل مراقبة الدخل واملرصوفات 

 استخدام الدخل وموارد املال املتاحة لتحقيق رفاهية مالية القدرة عىل 

 املخاطر والعائد 

 املتوقعة خطارومحاية األ  إدارةاملنتجات التمويلية والعمليات التي تساعد يف  أنواع معرفة

 املعرفة بفوائد التخطيط وخطر عدم سداد املستحقات 

 املخاطر والعوائد للمناسبات احلياتية  إدارةمعرفة و

 املخاطر والعوائد املرتبطة ببدائل املنتجات التمويلية  إدارةمعرفة و

 املرتبطة باملنتجات التمويلية اجلديدة غري املعروفةاملخاطر والعوائد  إدارةمعرفة و

 املشهد املايل 

 معرفة دور القوانني ومحاية املستهلك 

 احلقوق والواجبات للبائع واملشرتي معرفة 

 الوثائق الرسمية عند رشاء املنتجات التمويلية وفهم ما حتتويه من معلومات أمهيةمعرفة 

 الوعي باجلرائم املالية

 معرفة وفهم البيئة املالية 

 الوعي بخطورة مشاركة املعلومات الشخصية

 الشخص نفسه وعىل جمتمعهالوعي بتأثري القرارات املالية عىل 

 معرفة تأثري العوامل االقتصادية والعوامل اخلارجية 

 العمليات 

 القدرة عىل البحث والوصول للمعلومات املالية ومعرفة العالقات بينها معرفة املعلومات املالية 

حتليل املعلومات يف السياق  

 املايل 
 والتحليل للمعلومات املتاحة القدرة عىل التوضيح واملقارنة واملفارقة 

 التعرف عىل كيفية بناء التربيرات والتفسريات املالية  تقييم املسائل املالية 

 القدرة عىل تطبيق معلومات الفرد املالية يف املواقف املالية  فهم وتطبيق املعرفة املالية

 السياق 

 بالتعليم والعملالتعامل مع املواقف املالية املتعلقة  التعليم والعمل 

 رسةالتعامل مع املسائل املالية املتعلقة باملنزل واأل رسة املنزل واأل

 التعامل مع املسائل املالية الشخصية الشخيص 

 التعامل مع املسائل املالية املجتمعية  املجتمعي 

 : عداد بطاقة حتليل املحتوىإ
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 وفق اخلطوات التالية:  بطاقة حتليل حمتوى إىلتم حتويل قائمة أبعاد الثقافة املالية ومؤرشاهتا يف صورهتا النهائية 

الثقافة املالية وفق  توفر  التعرف عىل مستوى    إىل حتديد اهلدف من بطاقة حتليل املحتوى والتي هدفت   - أبعاد 

( الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  العربية  يف    ( PISAإطار  اململكة  يف  الثانوي  األول  الصف  رياضيات  كتب 

 . السعودية 

   يف هذه الدراسة بالكلمة وذلك ملناسبتها ألهداف الدراسة. حتددت وحدة التحليل  -

 حمتوى وعمليات وسياقات الثقافة الرياضية. حتددت فئات التحليل بثالث فئات رئيسة متثل  -

 اجراء بعض التعديالت عليها.املحكمني لتحكيمها وتم التحقق من صدق البطاقة بعرضها عىل  -

وفق  يتحدل - املالية  الثقافة  ألبعاد  التوفر  مستوى  )د  الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  كتب    (PISAإطار  يف 

تقسيم النسبة املئوية العظمى  ثم تم  حتديد النسبة املئوية لتوفر عنارص الثقافة املالية يف الكتب  تم  الرياضيات  

  للنسب  ومرتفع  66-34املئوية    ومتوسط للنسب   33  -   0  املئوية   منخفض للنسب  فئات: ثالث    إىل %    100

 . 100  -  67  املئوية

 : ثبات األداة

بعد فرتة شهر وتم حساب نسبة االتفاق    أخرى   ة تم حتليل عينة بسيطة من املوضوعات ثم تم إعادة حتليليها مر

 وهذا يشري إىل درجة عالية من الثبات.  %90بني التحليلني باستخدام معادلة كوبر حيث كان معامل االتفاق 

 جراءات الدراسة:  إ

   جراءات التالية: متت الدراسة وفق اإل 

 . دبيات والدراسات ذات العالقة بالثقافة املاليةاالطالع عىل األ  -

 . تصميم أداة الدراسة واملتمثلة ببطاقة حتليل املحتوى  -

   . حتليل حمتوى الكتب باستخدام بطاقة حتليل املحتوىو حتديد العينة   -

 . سئلة الدراسةأ عن جابةلإلعرض التكرارات والنسب   -

 . مناقشة النتائج وربطها بالدراسات السابقة   -

   كتابة التوصيات واملقرتحات. -

 املعاجلة اإلحصائية:أساليب 
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 األساليب اإلحصائية اآلتية: يف هذه الدراسة  تاستخدم

 حلساب معامل ثبات بطاقة حتليل املحتوى.   كوبرمعادلة  -

املئوية - الرياضيةت  مستوىلتحديد  واملتوسطات    النسب  الثقافة  أبعاد  لتقييم  وفق    وافر  الدويل  الربنامج  إطار 

 يف كتب الرياضيات للصف ألول الثانوي.   (PISAالطلبة )

   نتائج الدراسة: 

 السؤال األول:  إجابة

األ  عن  جابةلإل ينص عىل   ولالسؤال  الصف    مستوىما  "  : والذي  املالية يف كتب رياضيات  املسائل  توفر 

السعودية؟ العربية  اململكة  يف  الثانوي  رياضيات    "األول  كتايب  حمتوى  تم حتديد    2  ورياضيات  1تم حتليل  وقد 

    (. 2)ونسب املسائل املحتوية عىل مسائل مالية كام يف اجلدول تكرارات 

 2ورياضيات  1واملسائل املالية يف كتايب رياضيات (: تكرارات ونسب مجيع املسائل 2جدول)

 1كتاب رياضيات  2كتاب رياضيات  املجموع االمجايل 

 الفصل
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

مجيع 

 املسائل
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

مجيع 

 املسائل
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

مجيع 

 املسائل

 األول  421 6 % 1.42 منخفض  352 0 % 0.00 منخفض  773 6 % 0.78 منخفض 

 الثاين  386 21 % 5.44 منخفض  177 0 % 0.00 منخفض  563 21 % 3.73 منخفض 

 الثالث  312 0 % 0.00 منخفض  283 1 % 0.35 منخفض  595 1 % 0.17 منخفض 

 الرابع 262 4 % 1.53 منخفض  371 0 % 0.00 منخفض  633 4 % 0.61 منخفض 

 املجموع  1381 31 % 2.24 منخفض  1183 1 % 0.08 منخفض  2564 32 % 1.24 منخفض 

اجلدول  من  أ2)  يتضح  رياضيات  (  كتب  يف  املالية  املسائل  نسبة  بلغت    1ن  جد    % 2.24قد  نسبة    اوهذه 

عىل نسبة مسائل مالية يف  أوقد كانت    %0.08قل من ذلك  أ نسبة    2منخفضة كام بلغت النسبة يف كتاب رياضيات  

الثاين من كتاب رياضيات   ن  أوبالتايل فنجد    . %5.44التوازي والتعامد حيث بلغت النسبة  واملعنون ب  1الفصل 
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مالية    32هناك   رياضيات  فقط  مسألة  كتايب  أصل   2  ورياضيات  1يف  و  2564  من  قدرها  إ بنسبة  مسألة  مجالية 

 اسئلة الدراسة. بقية عن جابةوهي التي سوف يتم الرتكيز عليها يف اإل من مسائل الكتابني % 1.24

حمتوى الكتابني يركز بشكل  ن  أ  إىل  2و   1قد يعود انخفاض مستوى توفر املسائل املالية يف كتايب الرياضيات  

  . للمسائل املالية  ا مناسب    ا والتي قد ال تكون مكان  عىل اهلندسة واألشكال اهلندسية والتحويالت اهلندسية    اكبري جد  

)   تتشابه و نتائج دراسة اجلهني  مع  الدراسة  والتي 2020نتيجة هذه  يف درجة تضمني    اشديد    ا انخفاض  وجدت    ( 

املسائل املتعلقة بالسياق املايل يف كتب رياضيات الصف  نسبة تضمني رياضيات حيث بلغت الثقافة املالية يف كتب ال 

السعودي املتوسط يف  بلغ عددها    % 2.72ة  الثالث  الكتاب حيث  مسائل  مسألة    3017  أصلمسألة من    82من 

مستوى تضمني املفاهيم االقتصادية يف كتب  ن  أضح  أو والذي  (  2015دراسة اخلزيم ) . وتتفق كذلك مع  رياضية

، الثاين  ول للصفوف األ  % 12.15و  %20.35،  % 22.32ملتوسطة يف السعودية كان بنسبة  الرياضيات للمرحلة ا

يف مستوى تضمني املفاهيم االقتصادية يف كتب رياضيات املرحلة    ا هناك انخفاض  ن  أ و  والثالث متوسط عىل التوايل 

بلغت   دراسة  فقط   % 18.04املتوسطة حيث  نتيجة  تؤيد  كام   . ( كتب  ن  أبينت  والتي  (  2020الرشيدة وسعايدة 

سالمية  يف الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، الرتبية اإل  ا كتاب    54واملتكونة من    ردنالدنيا يف األ   ساسيةاملرحلة األ

لدهيا قصور شديد يف تناوهلا ملوضوعات    الصف السادس  إىل  وللصفوف الدراسية من الصف األل  والرتبية املهنية

النتيجة مع  الثقافة املالية. كام   يف تناول    ا كبري    ا هناك ضعف  ن  أضحت  أووالتي  (  2009بو زيد ) أ  : دراسةتتفق هذه 

العربية،  سالمية، اللغة  الرتبية اإلللمواد الدراسية  سايس يف البحرين  لثقافة املالية يف مناهج التعليم األاموضوعات  

ل والرياضيات  واخل،  رابعالصفوف  لاالجتامعيات  كاماالسادس  ال امس  املتوسطة  املرحلة  وصفوف    أن   بتدائي 

املالية  الثقافة  األ  موضوعات  والصف  االبتدائي  الرابع  للصف  الرياضيات  منهج  يف  بسيطة  بنسبة    ول تواجدت 

 . املتوسط 

 : ثاينالسؤال ال إجابة

(  PISAإطار الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )توفر حمتوى الثقافة املالية وفق    مستوى  عىل: ما   ثاين نص السؤال ال

هذا السؤال تم حتليل حمتوى    عن   جابة ولإليف كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟  

   :( 3يف اجلدول ) يف ضوء بعد حمتوى الثقافة املالية كام كتب رياضيات الصف األول الثانوي 

 2ورياضيات  1(: تكرارات ونسب بعد املحتوى للمسائل املالية يف كتايب رياضيات 3جدول)

 بعد املحتوى  1كتاب رياضيات  2كتاب رياضيات  املجموع االمجايل 
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 املستوى 
النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

 املال واملعامالت  6 % 19.3 منخفض  0 % 0.00 منخفض  6 % 18.8 منخفض 

 11 % 35.4 متوسط  0 % 0.00 منخفض  11 % 34.4 متوسط 
 دارةالتخطيط واإل

 املالية 

 املخاطر والعائد  2 % 6.45 منخفض  0 % 0.00 منخفض  2 % 6.25 منخفض 

 املشهد املايل  12 % 38.7 متوسط  0 % 0.00 منخفض  12 % 37.5 متوسط 

 نتمية املغري  0 % 0.00 - 1 % 100 - 1 % 3.13 -

 املجموع  31 % 100  1 % 100  32 % 100 

موضوعات    تندرج حتت  2و  1يف كتايب رياضيات  نسبة كبرية من املسائل املالية  ن  أ  (3)   يتضح من اجلدول

  . %18.8ثم ييل ذلك املال واملعامالت بنسبة    %34.4املالية بنسبة    دارةوالتخطيط واإل  % 37.5املشهد املايل بنسبة  

  واحدة فقط   مسألة ماليةهناك    وكان  %6.25ع املخاطر والعائد حيث كانت بنسبة وقل املواضيع هي موض أ  نأكام  

من جماالت بعد املحتوى حيث كانت عبارة عن مترين لتحديد موقع عمالت    ىل أي  إتصنف    مل   2يف كتاب رياضيات  

   صبغة مالية.  ا ن كان ذإهداف الدرس وأمن  ا شبكة الرتبيع فقد كان التمرين حيقق هدف  معدنية عىل 

والربهان( ويف الوحدة الثانية )التوازي    التربير )  وىل يف الوحدة األ   1تركزت املسائل املالية يف كتاب رياضيات  

ن املواضيع الواردة  أ إىلقد يعود ذلك  الرابعة )العالقات يف املثلث(. و والتعامد( وتواجد البعض اليسري يف الوحدة 

رياضيات   كتاب  األ  1يف  الوحدة  والربهان   وىل يف  التربير  حول  بالتخمني    تدور  تتعلق  املالية  املسائل  كانت  وقد 

ن املسائل املالية  أكام  املالية    دارة والذي يندرج حتت التخطيط واإلسعار املستقبلية  واأل  لألرباح  واالستقراء والتربير  

بامل تتعلق  كانت  الثانية  الوحدة  يف  املستقيم  يلالواردة  و  ومعادلة  العقود  أي  حتديد  حول  العروض  وتدور 

 والعائد.  واملخاطر  يندرج بصورة كبرية حتت املشهد املايل وذلك أفضلاالشرتاكات و

ن النسبة الكربى املتعلقة  أ  إىل ( حيث توصلت  2020اجلهني ) دراسة    إليه   عام توصلتختتلف هذه النتيجة  

ون  ؤالش  إدارةختطيط وجمال  ثم يتبع ذلك    %52.44جاالت وذلك بنسبة  امل  ةربعي من األال تنتمي ألببعد املحتوى  

بنسبة   واملعامالت   % 28.5املالية  املال  املخاطر    توجدومل    % 19.5بنسبة    وجمال  حمتوى  تتناول  مالية  مسائل  أي 

 والعائد واملشهد املايل. 

 : لثالسؤال الثا إجابة
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ال السؤال  املالية وفق    مستوىعىل: ما    ثالثنص  الثقافة  الطلبة  توفر عمليات  لتقييم  الدويل  الربنامج  إطار 

(PISA ) هذا السؤال تم حتليل   عن جابةولإل يف كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟

 : (4يف اجلدول ) حمتوى كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف ضوء بعد عمليات الثقافة املالية كام 

   2ورياضيات  1(: تكرارات ونسب بعد العمليات للمسائل املالية يف كتايب رياضيات 4جدول)

 1كتاب رياضيات  2كتاب رياضيات  املجموع االمجايل  

 بعد العمليات 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

 7 % 22.6 منخفض  0 % 0.00 منخفض  7 % 21.9 منخفض 
معرفة املعلومات 

 املالية 

 5 % 16.1 منخفض  0 % 0.00 منخفض  5 % 15.6 منخفض 
حتليل املعلومات يف  

 السياق املايل 

 تقييم املسائل املالية  10 % 32.3 منخفض  0 % 0.00 منخفض  10 % 31.3 منخفض 

 9 % 29.0 منخفض  0 % 0.00 منخفض  9 % 28.1 منخفض 
فهم وتطبيق املعرفة  

 املالية 

 نتمية املغري  0 % 0.00 - 1 % 100 - 1 % 3.13 -

 املجموع  31 % 100  1 % 100  32 % 100 

كرب نسبة من بني عمليات الثقافة املالية حيث  ن عملية تقييم املسائل املالية كانت األأ (4) يتضح من اجلدول

ثم عملية معرفة املعلومات املالية بنسبة    % 28.1ثم يليها عمليات فهم وتطبيق املعرفة املالية بنسبة    % 31.3بلغت  

ال  هنا  أإىل  صنفت    املاليةاملسائل    إحدىن  أ. كام  %15.6حتليل املعلومات يف السياق املايل بنسبة    وعملية   % 21.9

 هداف املوضوع الواردة فيه.  أفقط وردت يف الكتاب خلدمة  إهنا حيث   ربعمن العمليات األعملية ي إىل أي تنتم

التي  ن طبيعة املواضيع  أبذلك  يفرس  وقد    ،ما متقاربة  إىل حد  تعترب نسب العمليات اخلاصة باملسائل املالية  

واالستقراء  وردت  التربير  تعتمد عىل  املالية  املسائل  واأل  ، فيها  العروض  بني  املقارنة  البيانات  كذلك  ومتثيل  سعار 

الثقافة املالية وفق    ربعاأل العمليات    أنواع ومجيعها تندرج حتت    ذلك  برسوم بيانية وغري التي حيتوهيا بعد عمليات 

 (. PISAإطار الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )

نصف املسائل املالية ال  ن  أ  إىل( حيث توصلت  2020دراسة اجلهني )  إليهتوصلت    ختتلف هذه النتيجة عام

  % 20.73كانت حتديد املعلومات املالية بنسبة    ا العمليات تضمين   أكثرن  أكام    ربعمن العمليات األ  تندرج حتت أي  
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  توجد ومل   %9.52ثم حمور فهم وتطبيق املعرفة املالية بنسبة    %18.29ويليها حتليل املعلومات يف سياق مايل بنسبة  

 عملية تقييم القضايا املالية وتفسريها وتربيرها.  أي مسائل مالية تتناول 

 : رابعالسؤال ال إجابة

ال السؤال  ما    رابعنص  وفق    مستوى عىل:  املالية  الثقافة  سياقات  الطلبة  توفر  لتقييم  الدويل  الربنامج  إطار 

(PISA ) هذا السؤال تم حتليل   عن جابةولإل يف كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف اململكة العربية السعودية؟

     :(5يف اجلدول )  حمتوى كتب رياضيات الصف األول الثانوي يف ضوء بعد سياقات الثقافة املالية كام

 2ورياضيات  1رياضيات (: تكرارات ونسب بعد السياقات للمسائل املالية يف كتايب 5جدول)

 1كتاب رياضيات  2كتاب رياضيات  املجموع االمجايل 

 بعد السياقات 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 
 املستوى 

النسبة 

 املئوية 

املسائل 

 املالية 

 التعليم والعمل  0 % 0.00 منخفض  0 % 0.00 منخفض  0 % 0.00 منخفض 

 املنزل واألرسة  4 % 12.9 منخفض  0 % 0.00 منخفض  4 % 12.5 منخفض 

 الشخيص  16 % 51.6 متوسط  0 % 0.00 منخفض  16 % 50.0 متوسط 

 املجتمعي  11 % 35.5 متوسط  0 % 0.00 منخفض  11 % 34.4 متوسط 

 غري املنتمية  0 % 0.00 - 1 100% - 1 % 3.13 -

 املجموع  31 % 100  1 100%  32 % 100 

كانت يف السياق الشخيص حيث بلغت    2و   1غلب املسائل املالية يف كتايب رياضيات  أن  أ  (5)  يبني اجلدول

  % 12.5بنسبة    رسةثم سياق املنزل واأل  %34.4وييل ذلك املسائل املالية يف السياق املجتمعي بنسبة    %50النسبة  

ي سياق  أل  ال تنتميهنا  أ   إىل   صنفت   املالية املسائل    إحدىن  أ. كام  وجد مسائل مالية يف سياق التعليم والعمل ت   وال

 هداف املوضوع الواردة فيه. أ هنا فقط وردت يف الكتاب خلدمة إ  الثقافة املالية حيثمن سياقات 

عقود   أون املسائل املالية املوجودة يف الكتابني تتناول مسائل عن رشاء منتجات شخصية أ إىلقد يعزى ذلك 

والعمل والتي    تعليم ويالحظ غياب املسائل املالية املتعلقة بال  .تقديم خدمات للمجتمع مسائل تتناول    أو   اشرتاكات

  وجد تال  جمانية يف نظام التعليم السعودي وبالتايل  ن الدراسة  أ  إىل هم السياقات وذلك قد يعود  أ من    PISAتعتربها  

هذا النوع    انعداممما قد يفرس  كن عمل  أما الثانوي يعملون يف    ولطالب يف الصف األ  ال يوجدرسوم دراسية وقد  

 من املسائل املالية. 
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النتيجة عام توصلت   ال  املسائل املالية    أكثر ن  أ  إىل ( حيث توصلت  2020دراسة اجلهني )  إليه ختتلف هذه 

ثم السياق    %21.95سياق التعليم والعمل بنسبة  ويتبع ذلك    %59.77بنسبة    ربعحتت أي من السياقات األ  تندرج

أي مسائل مالية يف سياق   توجدومل   % 2.44سياق املجتمعي بنسبة ال ة يف قلي. وكانت األ% 15.85الشخيص بنسبة  

    . رسةواألاملنزل 

 قرتحات:  التوصيات وامل

تضمني املسائل املالية يف كتب الرياضيات للصف األول الثانوي  ضحت نتائج الدراسة القصور الشديد يف  أو

   لذا فالباحث يويص بام ييل: ، يف اململكة العربية السعودية

يتناسب مع   -1 بام  الثانوي  املالية يف كتب الصف األول  بالثقافة  املتعلقة  املسائل  متطلبات  زيادة نسبة تضمني 

 العرص والظروف االقتصادية احلالية. 

  بعاداأل  د أحال يتم الرتكيز عىل  أيف كتب الصف األول الثانوي و الثقافة املالية    أبعاد مراعاة التوازن يف توافر   -2

 . خرى األ بعاددون األ

يف احلياة    أمهيةملا هلا من  املفاهيم واملصطلحات واملهارات املالية  ن يفرد للثقافة املالية مقرر خاص حيتوي عىل  أ -3

 . اخلاصة واملجتمعية

 .مهيتها يف جوانب احلياةأبالثقافة املالية و مور األ  وأولياءالتوعية والتثقيف للطالب  -4

 عىل التعامل والتوسع يف املسائل ذات السياق املايل داخل الصف الدرايس وخارجه. تدريب املعلمني  -5

 كام يقرتح الباحث ما ييل:  

 . أخرى مماثلة لصفوف دراسية تقويمية جراء دراسات إ -1

 خمتلفة. لتقديم تصور مقرتح لتضمني املسائل املالية يف كتب الرياضيات يف مراحل   ات جراء دراسإ -2

 : املراجع

زيد،  أ الباقيبو  )عبد  األسايس  (.  2009.  التعليم  بمناهج  واقعها  ضوء  يف  املالية  الثقافة  لتنمية  مقرتح  تصور 

 . 209- 141 (، 9)29.  الثقافة والتنمية جملة . بالبحرين
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حمو األمية املالية يف    أبعاد(. تقويم حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث املتوسط يف ضوء  2020اجلهني، عائشة )

( الطلبة  لتقييم  الدويل  تعليم  (.  PISAالربنامج  أبحاث  الرياضيات  وتعلم  لتعليم  السابع  املؤمتر  كتاب 

 وم الرياضية: جامعة امللك سعود. . اجلمعية السعودية للعلالرياضيات التأثري والتطبيق واملامرسة

 ( حممد.  شيامء  القيمة  2019حسن،  وتقدير  االقتصادية  املفاهيم  بعض  لتنمية  املالية  الثقافة  يف  مقرتحة  وحدة   .)

 . 34- 84(. 6)22الوظيفية لتعلم الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االعدادية. جملة تربويات الرياضيات. 

( حممد.  خالد  مستوى  2015اخلزيم،  يف  (.  املتوسطة  للمرحلة  الرياضيات  كتب  يف  االقتصادية  املفاهيم  تضمني 

 . 106- 79،   208  ،دراسات يف املناهج وطرق التدريساململكة العربية السعودية.  

(. تطوير معايري وطنية للثقافة املالية وقياس مدى توافرها يف كتب املرحلة  2020الرشيدة، انتصار؛ سعايدة، منعم. ) 

 718- 692(، 2)28  اإلنسانية، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات . ردن ا يف األالدني ساسيةاأل

 (. الرياض: دار الزهراء. 2. )ط البحث يف العلوم السلوكية إىل املدخل (. 2012العساف، صالح محد. ) 

.  الثقافة املالية يف مقررات الرياضيات يف التعليم العام(.  2019النصيان، إيامن؛ والغامدي، إيامن؛ واملقبل، منرية. ) 

القتصاد مزهر. جامعة امللك    ا مؤمتر التميز الثالث يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات: جيل مثقف علمي  

 سعود الرياض. 

الثقافة املالية لدى طلبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية  (. مستوى  2020، حممد؛ رشايب، عامد الدين. ) زعيبط

 1280- 1262(، 3)7.  جملة العلوم االنسانية جلامعة ام البواقي . -2- وعلوم التسيري بجامعة قسنطينة 

( والتدريب.  التعليم  تقويم  الرياض(.  2019هيئة  تعلم  جمال  معايري  حتت  يات وثيقة  نسخة  األول.  اإلصدار   .
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أثر برنامج تدريبي قائم على تصميم واستخدام لعبة إلكترونية إلعداد الطالبات لالختبارات الدولية  
TIMSS  1وتحسين المستوى التحصيلي لديهن في مجال العلوم 

 د. أجماد طارق جملدو،  أ. محيدة بنت حسني اجلدعاين

 جدة  –كلية الدراسات العليا الرتبوية، جامعة امللك عبد العزيز 

يف املسعتو  التحيعيل للب و والبالبات عص يععيد اباتبارات الدولية ا  ملحوظ  ا  يواجه النظام التعليمي يف اململكة العربية السععودية اخفاا ع  :  املستخلص 

TIMSS  املركز الوطني للقياس تدين املسععتو    اوقد عز  ،( دولة مشععاركة57( من أيععل  396( بمجموع  32، حيث حتتل اململكة العربية السعععودية املركز

تعدريعل البعالبعات عص ةليعة وطبيععة   إىللعللعك سعععب البحعث ا عا     TIMSSىل ععدم تعدريعل الب و عص ةليعة وطبيععة اباتبعارات العدوليعة إالتحيععيل للب و  

 يف   TIMSSاباتبارات الدولية   أهدافترتبط ب  تنيمن تيعمي  الباح   إلكرتوخيةيف جمال العلوم عن طريق اسعتفدام لعبة تعليمية  TIMSSاباتبارات الدولية 

عص تنمية املسععتو  التحيععيل للبالبات يف جمال العلوم   إلكرتوخيةحيث متت دراسععة أ ر الاخاما التدريبي القا   عص تيععمي  واسععتفدام لعبة  ،جمال العلوم

ً  عليعه  .TIMSSععدادهن ل اتبعارات العدوليعة إو ( طعالبعة، وتببيق  14عشععوا يعة قوامشعا  حعاد  املجموععة عص عينعة  أت  اسععتفعدام املنشا  ععبعه التجريبي   ،وبنعا

لح اباتبار  ااتبار حتيععيل قبل وبعد  يف العلوم. وبعد عملية حتليل البياخات عن أسععاليل إحيععا ية أظشرت النتا ا وجود اروق لات دبلة إحيععا ية ليععا 

  هعداف واقعا رالعلوم لليععا ال عاين متوسععط،  التحيععيعل يف جمعال   عص  لكرتوخيعةالتعليميعة اا  لععاوالبععد  يتبني ا اعا ار ر اايبعال للتعدريعل بعاسععتفعدام ار

ععداد وتعدريعل الب و إيف  ععوً    لكرتوخيعةالتعليميعة اا  لععاوبرضععورة بنعاً بي عات تعل  قعا معة عص ار  تعا لعللعك توا البعاح   TIMSSاباتبعارات العدوليعة  

 .TIMSSوالبالبات عص اباتبارات الدولية 

 ، برنامج تدريبي. لكرتونيةالخعصيمية اإل لعاب، األTIMSSالكصامت املفخاحية: االخخبارات الدولية 

The Impact of a Training Program Based on Designing and Using an Electronic Game to Prepare 

Students for the TIMSS International Test and Improve their Achievement in Science 

Hameedah Hussin AL-Jedani & Dr. Amjaad Tariq Mujallid 

King Abdulaziz University Jeddah  

Abstract: The educational system in the Kingdom of Saudi Arabia confronts a significant decrease in the achievement levels of male and 

female students in (TIMSS) international test، Where Saudi students had placed 32 out of 57 participating countries. The National Center of 

Measurement attributed the low level of student’s achievement to the lack of training on taking the (TIMSS) international test. Therefore this 

research aims to train students on the (TIMSS) testing techniques in Science field by using an electronic educational game which designed by 

the researcher. This game is related to the goals of TIMSS test in the field of science. Accordingly، the  semi-experimental approach was 

used on a random sample of (14) students in eighth grade، where a pre- and post-tests where used before and after using the game . The 

results shows that there are statistically significant differences in favor of the post test. These results shows the positive impact of training 

using this educational game on students achievement in tests related to the objectives of TIMSS test. Therefore ، the researcher recommends 

using educational electronic games in different learning environments to prepare and train students for TIMSS international test. 

Keywords: TIMSS international test، Electronic Educational Games، Training Program. 
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 :املقدمة

اامكاخيات   كااة  وتسفري  به  للنشوض  جاهدة  تسعب  خجدها  لللك  الدول،  لنشضة  اروىل  ارداة  التعلي  

التعليمية، ويعتا ابست امر يف املوارد البرشية من أاضل ابست امرات التي حتقق اله   ال زمة لتحسني املفرجات 

للوقوف عص مد  جدو  أخظمتشا الرتبوية وأداً خظامشا  و .(2016 بن عل،  الدول اررباح والنتا ا التي تبمح اا  

التعليمي ومستو  خمرجاهتا التعلمية، تقوم هله الدول باملشاركة يف اباتبارات الدولية، التي تقدم اا ختا ا بعيدة  

ال ومناهجشا  التعليمي  خظامشا  تبوير  تساعدها عص  وأك ر مو وعية،  التحيز  و عن  ً تعليمية  ال زمة    إجرا التدابري 

 لللك، وتعراشا عص مواطن الضعا يف أخظمتشا لت ايشا ومواطن القوة لتعزيزها. 

 Trends of (International Mathematics and)للريا يات والعلوم،   TIMSSومن أه  هله اباتبارات ااتبار 

Science Studies      بدراسة ابجتاهات الدولية للريا يات والعلوم حتت ارشاف ااي ة الدولية لتقوي  التحييل    تعنب و

مرة كل أربع سنوات، وتزايد    متوسط( لليا الرابع اببتدا ي واليا ال اين   الرتبو ، حيث يعقد هلا اباتبار  

 . (qiyas, 2019)  ستني دولة   إىل م    2015رتاع عدد الدول املشاركة يف عام  اعدد الدول املشاركة يف اباتبار حيث  

لتحقيق عدة غايات منشا: قياس املستو  التحييل للبلبة يف ماديت الريا يات والعلوم،    TIMSSوهيدف ااتبار  

  مشارات علمية وريا ية لات يلة  إكساب ومد  متكن البلبة من تببيق ما تعلموه من مااهي  ريا ية وعلمية، و

كام هتدف   التحليل،  عص  املو و  إكساو  إىلبقدرهت   ارس لة  مشارات يياغة  مستو   املعلمني  تتنوع  بحيث  عية 

 إىل أس لة ابستدبل.  س لتش  من أس لة املعراة وأس لة التببيق ويوب  أ

س لة ااجابة  أ، ابجاخل ارس لة املو وعية وهدافويستفدم اباتبار أدوات قياس متنوعة لتحقيق هله ار

ويركز  ،  استباخة املدرسة  إىلاا ااة  وأولياً أموره  بالب و، ومعلميش ،  القيرية هناك ابستباخات التي توزع عص  

وتركيل   وحتليل  وتببيق  اش   من  العقلية  البالل  قدرات  عص  اباتبار  عص    إىل هلا  قدرته  حك     إيدارجاخل 

 (.  qiyas, 2019  يحيح

( من بني  39، حيث احتلت املركز   TIMSSم سجلت الكويت أول مشاركة عربية يف ااتبار   1995ويف عام  

وتوالت بعدها املشاركات العربية يف    ، (522( دولة مشاركة بمتوسط درجات أقل بك ري من املتوسط الدو   41 

( من  43احتلت اململكة حينشا املركز  م، و  2003اباتبار وكاخت اول مشاركة للمملكة العربية السعودية يف عام  

 . (2016  حاده،  ( دولة مشاركة 45بني   
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: املحتو ، والبعد  مها   ، نيساسيأيف جمال العلوم لليا ال اين متوسط عص بعدين      TIMSSويرتكز ااتبار  

أربعة أقسام:    إىل العمليات املعراية(. بعد املحتو  هيت  بمو وعات املادة وحمتواها الدرايس، وينقس     دراكياا

ً الايزياً، وار  ، والكيمياً، عل  اررض.  حيا

املعراة،    التببيق،    ىل    ة مستويات بداية  منإ  العمليات املعراية( اقد قسمت    دراكياأما بالنسبة للبعد ا

 واختشاً بابستدبل. 

ختبيشا وجتاوزها، ومن تلك    إىل حتديات عدة تسعب     TIMSSوتواجه الدول املشاركة يف اباتبارات الدولية  

التحييل   باملستو   التعليمي، وب  ك    للب و،التحديات اليعود  النظام  التقنية هي أحد ا لول  أوحتسني    

التحديأاملبروحة   تلك  ملواجشة  الدول  هله  الزماخية  مام  ا واجز  تتجاوز  تعل   وأخامط  أساليل  من  تقدمه  ملا  ات 

واملكاخية، ولدورها الاعال يف زيادة ا ااز لد  الب و للتعل ، وبناً بي ات تعل  إيبابية توار للب و ابستق لية  

 . (2012 العراا،   وابعتامد عص الناس

 : االجتاهات الدولية يف الرياضيات والعصوم

 International Association for the Evaluation of Educational Achievementالت منظمة  أم،  1966منل عام  

 IEA)    لتقيي  املفرجات التعليمية وقياس    الدوليةاباتبارات    إجراً الراببة الدولية للتقوي  الرتبو ( عص عاتقشا

 شاركة. املستو  التحييل للب و يف مادة الريا يات للدول امل

كنتيجة    TIMSS الدراسة الدولية يف اجتاهات ارداً يف ماديت الريا يات والعلوم     إجراًم ت   1995ويف عام  

بشععكعل دور    TIMSS، وبنعاً عص هعلا ابجتامع ت  إقرار عقعد ااتبعارات  IEAم لراببعة  1990ل جتامع املنعقعد ععام 

 الشععلشوو،    كل أربع سععنوات، ويسععتشدف اباتبار ط و وطالبات اليععا الرابع وال امن  ال اين املتوسععط(

2019)  . 

أمهية بالغة مستمدة من   TIMSSومنل للك العام حتب يومنا هلا تو  الراببة الدولية للتقوي  الرتبو  ااتبار 

  IEA  اادف املشرتك الل  تسعب منظمة  أهار ارم  و عوبا، وخجد  ازد  يفأمهية ماديت الريا يات والعلوم وأ رها  

ا وتب  ، والدول املشاركة يف الدراسة لتحقيقه هو حتسني النظ  التعليمية لللك حتسني ارداً التحييل للب و عص  ع 

 .  2019 ا بيل،   مستو  العاملي 
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أسباو تدين املستو  التحييل    يف  تبحثالتي    وب خنسب اجلشود املبلولة يف ب دخا اململكة العربية السعودية 

الدولية   الرابع  TIMSSللب و يف اباتبارات  للياني  الريا يات  كتاو  لتحليل  أقيمت  منشا دراسات  . وخلكر 

أقيمت دراسات بدف الوقوف عص أسباو الضعا وحماولة تقدي  بعض ا لول ومنشا دراسة     املتوسط. كاموال اين  

 أبو عيش،  ، كام أقيمت دراسات بدف تقدي  اقرتاحات لتحسن ارداً يف هله اباتبارات منشا (2016  حاده،  

 . (2012 الشيفي،   ، (2015

 :TIMSSبعاد الدراسة الدولية يف اجتاهات األداء يف العصوم أ

 . دراكيبعد املحتو  والبعد اامها:  ،نيساسيأيف العلوم عص بعدين  TIMSSتركز الدراسة الدولية      

املو وعات يف  التي يشتمل عليشا اباتبار وختتلا هله    عنب هلا البعد باملو وعاتي  بعد املحخوى:  املحور األول  

 جمال العلوم بني اليا الرابع وال امن  ال اين املتوسط( من حيث خسل التضمني وعددها. 

 بعد املحخوى لصصف الثامن )الثاين املخوسط(:

جمابت متقاربة يف خسل    أربعة  إىلوايام خيص بعد املحتو  لليا ال امن  ال اين املتوسط( قس  هلا البعد  

ً حيالتضمني، واحتل عل  ار ،     %25النسبة اركا من خسل التضمني يليه عل  الايزياً بنسبة تضمني تساو     ا

(. وكام ت  تقسي  املجابت يف بعد املحتو   2- 2قل من للك كام يو ح الشكل  أ عل  الكيمياً وعل  اررض بنسل  

ق    ال امن، لليا الرابع ت  تقسي  بعد املحتو  لليا      مو وعات ارعية    ة ر يسمو وعات    إىل   س  كل جمال 

 (Mullis & Martin, 2017) السلوكية قابلة للقياس هدافجمموعة من ار إىل تنقس  

 

 جماالت حمخوى الصف الثامن )الثاين املخوسط( ( 1)شكل 

 :دراكيالبعد اإل

 وهي ثالثة جماالت: ،بعمصيات الخفكريهيخم هذا البعد بالعمصيات العقصية أو ما يعرف 

35%
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20%

20% األحياء
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جمال املعراة: تعتمد أسع لة هلا املجال عص املسعتو  ارول ارم بلوم حيث تقيس قدرة البالل عص التلكر    _وب  أ

  أو ويا أو حتب طرح ارم لة للمااهي  امللكورة يف بعد املحتو .

ته عص ىل مد  قدرإجمال التببيق: يف هلا املجال يتفبب مسعتو  ارسع لة قدرة البالل عص تلكر املااهي    _ا  اخي  

 املقارخات وتقدي  التاسريات.  إجراًرض الواقع ومد  قدرته عص التينيا وأيق هله املااهي  يف بتب

ابسعتدبل: ترتكز أسع لة هلا املجال عص املسعتويات العليا يف هرم بلوم حيث تقيس مقدرة البالل   جمال  _ا  ال   

 عص التحليل والرتكيل والتقوي .

تقاربت خسعل املجابت    اقد  املتوسعط،اليعا ال اين  يف أسع لة    دراكياتضعمني البعد اما ايام خيص خسعل  أ

أسع لة اليعا ال اين  يف    دراكي( خسعل تضعمني جمابت البعد اا3-2ويو عح الشعكل   شا اي يدراكبعد االال   ة ل

  .املتوسط

 

 دراكي جماالت البعد اإل  ( 2ل )شك

العربية   اململكة  العلوم يف  لتحليل حمتو  مادة  السياق عرض دراسات أجريت  باللكر يف هلا  ومن اجلدير 

الرويل   دراسة  الدراسات  هله  ومن  ال اين    إىلالتي سعت  (  2018 السعودية،  لليا  العلوم  كتاو  حتليل حمتو  

الكتاو ملتبلبا  السعودية ومد  تضمن حمتو   العربية  اململكة  الدولية  املتوسط يف  الدراسة  ، كام سعت  TIMSSت 

ااجابة عن    ة أس لة طرحشا الرويل أواا: ما هي متبلبات دراسة التوجشات الدولية للريا يات    إىل الدراسة  

التي يبل أ  يتضمنشا كتاو العلوم؟ أما السؤال ال اين اتمحور حول مد  تضمن كتاو العلوم يف    TIMSSوالعلوم  

ار  ارربعة  عل   املجابت  املحتو   بعد  ملو وعات  ا ا   عل   حياًو عه  الكيمياً،  وعل   الايزياً،  وعل    ،

 (.  دراكيث  البعد ااايام ركز السؤال ال الث عص مد  تضمن الكتاو لعمليات التاكري ال    اررض(، 

(الثاني المتوسط)الصف الثامن 
26%
28%
30%
32%
34%
36%

المعرفة التطبيق التعليل 
أواالستدالل
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بمتبلبات    عن ولإلجابة   قا مة  الرويل  اعد  ايام  التحليل.  الوياي  املنشا  الرويل  استفدم  البحث  أس لة 

  TIMSS 2015للعلوم باستناد عص الدراسة السابقة وما خرش يف ااطار النظر  ل    TIMSSدراسة التوجشات الدولية  

ً ابهتا ارربعة  ارتضمنت القا مة متبلبات بعد املحتو  بمج ً   –   حيا ً ي الك  - الايزيا قسام  عل  اررض( وار   - ميا

ايض  يالر يس القا مة  كام  ملت  جمال،  لكل  والارعية  اا   ا ة  البعد    - التببيق  -املعراة  ال   ة    دراكيجمابت 

 . ابستدبل( 

سارت ختا ا حتليل حمتو  الكتاو  من هله املتبلبات عن التا : بعد املحتو  لكتاو العلوم يف اليا  أ

للعلوم. بينام    TIMSSال اين املتوسط جاً بنسبة منفاضة عند مقارخته بمتبلبات بعد حمتو  دراسة التوجشات الدولية  

 . TIMSS  ة الدولية بنسل متوسبة بنسبة ملتبلبات الدراس دراكي جاً تضمني البعد اا

 :لكرتونيةالخعصيمية اإل لعاب مفهوم األ

وسيلة من وسا ل التعل  ا ديث واسرتاتيجية تعل  اعالة، تضع املتعل    لكرتوخية التعليمية اا لعاو تعتا ار 

، بحث تضمن است ارة دااعية املتعل ، كام  ا معينة يف جو أك ر متعة ومرح    أهدافلتحقيق    ا امام مواقا معده مسبق  

ار التاكري    لعاوتعمل  مشارات  تنمية  عص  واق  الرسيع،  التعليمية  التعل   عص  املتعل   وقدراته    ا وتساعد  لرسعته 

 الشفيية. 

ار  لتعريا  املياغة  التعاريا  مشد      لعاوومن  يارس  تعريا  ار2014التعليمية  عرف  حيث    لعاو ( 

ا ارة    معينة؛لقواعد    ا أخشبة عملية اردية يتااعل ايشا املتعل  مع برجمية ميممة واق  "  : بأهنا   لكرتوخية التعليمية اا 

روح التنااس بني ال عل، ومعيار أو حمك يف جو من املتعة والتعل ، دو  حدوث أ  أل  حيث خيتار ال عل بني  

عدة بدا ل، وتعزز الاجمية تلك اباتيارات بالرسوم واليور واريوات اجللابة والدرجات، وللك بدف تنمية  

 . 4ص"ستب ععمليات التاكري ارساسية وحل اب

 : لكرتونيةالخعصيمية اإل لعاب األمميزات 

 بو  لق،   و  ( 2019 القباطي،   و  ( 2008 املوسب، من    كام أورد كل    لكرتوخيةالتعليمية اا   لعاو تتميز ار 

 : (2016 امل ح و اشي ،   ( 2019

من عنارص ومقومات تزيد    لكرتوخيةالتعليمية اا  لعاو ارة دااعية املتعلمني: وللك ملا متتلكه ارإالتحايز و

 اا القدرة عص زيادة الدااعية  املنااسة، التحد ، اخليال والرتايه(.  العنارص التي  من دااعية املتعل  ومن أه 
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تيجية من اسرتاتيجيات التعل  اللايت حيث توار بي ة تعليمية للمتعل  متكنه من التعل   يمكن اعتبارها كاسرتا  -1

تربوية   الناجتة عن ممارسات  الناسية  املتعل  من الضغوط  حسل قدراته وحسل رسعته، اشي بللك حترر 

 واجتامعية. 

تقا  عن طريق جمموعة من التدريبات  والويول باملتعل  ملستو  اا ة يمكن من ا اا يقل مشارات معين -2

 تعليمية.   ألعاوامليممة عص  كل 

 بي ة مناسبة للمتعلمني لتببيق معارف سابقة يف إطارات خمتلاة.  -3

االكرتوخية ومنشا  التعليمية    لعاو من مميزات ار  ا السابقة بعض    دبيات عند ابط ع عص ار  تا  وت حظ الباح 

اا  لعاوار  ةقدر و  لكرتوخيةالتعليمية  الدرايس  التحييل  زيادة  ومن    إكساو عص  املشارات،  بعض  املتعلمني 

التي بح ت يف هلا السياق دراسة   أ ر    ( Temur   ،2017و    Turgut الدراسات  التي أجريت يف تركيا بدف تقيص 

  لعاو لأل  ا إيبابي    اأ ر    meta-analysisالتعليمية عص التحييل الدرايس ملادة الريا يات. وأظشرت ختا ا حتليل    لعاوار

 التعليمية عص حتسني وزيادة التحييل الدرايس للمتعلمني.  

 ومادة العصوم: لكرتونيةالخعصيمية اإل لعاباأل

كللك    لكرتوخيةااالتعليمية    لعاو لأل وأ ر  التعليمية  العملية  ا ل  املتعلمني  عص  التعل     يفتأ ريها  بقاً 

التعليمية    لعاودور أكا، أما يف تأ ري ار  إىل وهي بللك تتفبب دورها الرتايشي    ، وابحتااظ باملعلومات ملدة أكا

  لعاو ( أ بت ا اا دور ار 2016جراها عام  أللك يف دراسة  إىل عص حتييل البلبة يف مادة العلوم اقد أ ار وا  

 يف زيادة التحييل لد  املتعلمني.  لكرتوخيةالتعليمية اا

عام    أجريت  دراسة  أيضا  السياق  هلا  يف  ار 2017وخلكر  أ ر  تقيص  بدف  تايوا   يف  مية  التعلي  لعاو( 

من   ث جامعات،    ا ( طالب  326عص الدااعية والتحييل الدرايس، أجريت الدراسة عص عينة حجمشا     لكرتوخيةاا

كام تعزز    ،قدرة عص حتسني املستو  التحييل للمتعلمني  لكرتوخية التعليمية اا  لعاوظشرت ختا ا الدراسة أ  لأل أو

 . (Chen, 2017)ل   قدرهت  عص حل املشك ت وتزيد من دااعيتش  للتع

يف    ا ملحوظ    ا ولعل املتابع ملستو  الب و والبالبات يف مادة العلوم ا ل السنوات املا ية ير  اخفاا   

التحييل  الدو     ،املستو   ً  عص اليعيد  املقامة سوا اليعيد   TIMSS ويظشر هلا من ا ل اباتبارات  أو عص 

املركزية التحييل  كام ي حظ    ، املحل اباتبارات  املستو   الدولة لتحسني  املبلولة من قبل  املتابع كللك اجلشود 

التدريبية الدورات  بإقامة  وللك  املعلمني  تبوير  اجلشود  هله  ومن  العلوم،  مادة  يف  البع ات    إرسالأو    ،للب و 
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عبداهلل؛ وللك    الايول الدراسية ويتم ل هلا يف مرشوع امللك  إىلداال التقنية  ا إيض  أللفارج، ومن هله اجلشود  

لتحسني وزيادة   تا ل ستاادة من اخلدمات التي تقدمشا التقنية يف العملية التعليمية، ويف هله الدراسة تسعب الباح 

   .لكرتوخيةالتعليمية اا لعاو املستو  التحييل للمتعلمني يف مادة العلوم عن طريق استفدام ار

 

 م  2015م و2011الطالبات يف عامي (: يوضح مخوسط درجات 3شكل )

   مشكلة البحث

تدخي   للعلوم  الدولية  اباتبارات  يف  السعودية  العربية  اململكة  لب و  التحييل  املستو   ملحوظ   شد  ا  ا 

TIMSS  للبالبات من التحييل  املتوسط  تراجع  يو ح  2015( عام  423    إىلم  2011( عام  450حيث  م كام 

   (.3الشكل   

منشا:  عا    ، عدة أسباو  إىل املركز الوطني للقياس تدين املستو  التحييل للب و يف منشور له    ا وقد عز

التأكد من جاهزية   اموره ، عدم  الب و ومعلميش  وأولياً  لد   النوع من اباتبارات  م ل هلا  بأمهية  الوعي 

يجة لعدم تنايل ااتبارات جتريبية، وعدم تدريل الب و عص ةلية وطبيعة اباتبارات  الب و اله اباتبارات خت

 . (qiyas, 2019)  الدولية

حتليل مستو  حتييل طلبة اململكة العربية السعودية   إىل تهداالتي ( 2016والقراميبي  ة ويف دراسة  حاد

الدولية   ختا ا اباتبارات  الريا يات والعلوم واق  ختا ا    TIMSSيف  املعلمني واملرشاني، أ ارت  من وجشة خظر 

كاخت أحد أسباو تدين    TIMSSأ  قلة الااما التدريبية التي يتلقاها الب و قبل داوا  ااتبارات    إىل الدراسة  

 . و  التحييل للب و يف اباتباراملست

ويف هلا العرص الل  اتاق اجلميع ايه عص أمهية التقنية وعص دورها الاعال يف  تب املجابت بسيام املجال  

التقنية بالعلوم ااي الوبيات املتحدة ابمريكية خجد مرشوع    إىل العلمي، تعالت اريوات الداعية   ي ح  إدما 
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واملجتمع   والتقنية،  العل ،  بني  التااعل  يف  وً  العلوم  ار (2018 العنز ،  مناها  وتعتا  التعليمية    لعاو . 

أحد أخواع التقنيات ا دي ة التي تساعد املعل  عص جلو اختباه ط و العرص الرقمي للموقا التعليمي    لكرتوخيةاا

امل أ  لألوبالتا   بات  كام  الهاهن ،  للب و    ادور    لكرتوخيةاا   لعاوعلومات يف  العقل  النمو  زيادة   السيا،  يف 

1433 ) . 

ارأ لتأ ري  بالنسبة  اا   لعاوما  للب و اقد    لكرتوخية التعليمية  الدرايس  التحييل   بتت عدة  أعص مستو  

يف حتسني   لكرتوخية التعليمية اا لعاو ( بعنوا  اعالية ار2018منشا: دراسة قامت با الغامد     ،دراسات ااعليتشا 

جرت الباح ة دراسة  به  أ التحييل والتاكري اابداعي يف مادة ا اسل اآل  لد  طالبات املرحلة املتوسبة، حيث  

 ا الدراسة تاوق املجموعة التجريبية عص  جتريبية بمجموعة  اببة وأار  جتريبية عص مخسني طالبة، وأ مرت ختا 

و اابداعي،  والتاكري  الدرايس  التحييل  يف  الضاببة  ارأاملجموعة  دور  بتاعيل  الباح ة  التعليمية    لعاو ويت 

 كاسرتاتيجية تعليمية.  لكرتوخيةاا

أجر لللك  مما ل  سياق  ار2016وا        ويف  أ ر  معراة  بدف  دراسة  اا  لعاو(    يف   ةلكرتوخيالتعليمية 

مشارات التعل  اللايت واملستو  التحييل لب و املرحلة ااعدادية يف مادة العلوم، واستفدم الباحث املنشا  به  

التعليمية   لعاو ظشرت النتا ا ااعلية مواقع ارأوطالبة، و ا ( طالب  125التجريبي، يف حني تألات عينة الدراسة من   

عص خمو مشارات    لكرتوخيةالتعليمية اا  لعاوعص زيادة التحييل املعريف للب و، كام أظشرت النتا ا أ ر براما ار

يف جمال   TIMSS قام البحث ا ا  بدراسة ااعلية تدريل البالبات عص ااتبارات  للا  ، التعل  اللايت لد  الب و

و تيمي   ا ل  من  اإالعلوم  مشارات    لكرتوخية اا  لعاو رختاج  يف  للبالبات  التحييل  املستو   حتسني  بدف 

   اباتبار.

 :أسئلة البحث

 اإلجابة عىل األسئصة الخالية: إىلهدف هذا البحث 

لتحسعني املسعتو     إلكرتوخيةما التيعمي  التعليمي املقرتح لاخاما تدريبي قا   عص تيعمي  واسعتفدام لعبة   -

 ؟TIMSS عدادهن ل اتبارات الدوليةإالتحييل للبالبات يف جمال العلوم و

عص تنمية املسعتو  التحيعيل للبالبات    إلكرتوخيةما أ ر الاخاما التدريبي القا   عص تيعمي  واسعتفدام لعبة   -

 ؟TIMSSعدادهن ل اتبارات الدولية إيف جمال العلوم و

 :البحث أهداف
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 هدات الدراسة إىل: 

لتحسعني    إلكرتوخيةام لعبة  التعرف عص التيعمي  التعليمي املقرتح لاخاما تدريبي قا   عص تيعمي  واسعتفد -

 .TIMSSعداد والتدريل عص اباتبارات الدولية ااملستو  التحييل للبالبات يف جمال العلوم يف  وً ا

تنميعة املسععتو  التحيععيل  يف  إلكرتوخيعةمعراعة أ ر الاخعاما التعدريبي القعا   عص تيععمي  واسععتفعدام لعبعة   -

 .TIMSSعداد والتدريل عص اباتبارات الدولية للبالبات يف جمال العلوم يف  وً اا

 أهمية البحث

 تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:

ختايا     عص املعلمني من ععدة خواح    لكرتوخيعةالتعليميعة اا لععاوتسععاععد الااما التعدريبيعة املسععتنعدة عص ار -1

املعل  عص ااتيععار الوقت واجلشد املبلولة لتدريل    لعاوالعلً عص املعل ، كام تسععاعد هله الااما وار

 الب و عص اباتبارات الدولية. 

، وتدريبش  عليشا TIMSSعن مسعتو  أسع لة اباتبارات الدولية    اتقوم هله الدراسعة بإعباً الب و تيعور   -2

 ععيح ماعاهي  معادة العلوم، وتقعدي  التغعليعة الراجععة الاوريعة ا  يف ظروف  ، وتوإلكرتوخيعةمن ا ل لعبعة  

 .لكرتوخيةالتعليمية اا لعاوممتعة باستفدام ار

 :مصطلحات البحث

 :TIMSSالدراسة الدولية يف اجتاهات األداء يف الرياضيات والعصوم 

والريعا ععيعات بتقيصعع معد  تعلمش  للماعاهي   ااتبعارات ميععممعة لقيعاس حتيععيعل الت ميعل يف العلوم  "

واملشارات العلمية والريا ععية التي يت  دراسععتشا، وتتميز تلك اباتبارات بكوهنا ترتكز عص ارسعع لة واملشام التي  

 .(Martin & Mullis, 2011 ) "تقدم رؤية وا حة ودقيقة لقدرة الت ميل عص التحليل وابستقياً وحل املشك ت

: هي ااتبارات هتدف  TIMSSلدراسة الدولية يف اجتاهات ارداً يف الريا يات والعلوم  لرا ي  جاالتعريا ا

ملعراة املسعتو  التحيعيل الرتاكمي للب و اليعا الرابع اببتدا ي، واليعا ال اين املتوسعط يف ماديت الريا عيات  

 ظامشا التعليمي.ي يورة وا حة للدول املشاركة عن املفرجات التعليمية لنبوالعلوم، بحيث تع

،  ا زمنيع    واملاجمعة  واملنظمعة  املفببعة  التعلميعة  –هي جمموععة من اللقعاًات التعليميعة  "الربنتامج الختدريبي:  

التي    ،التعلمية –خظرية التعل  املتاميز للباح ة، واملتضععمنة سععلسععلة من ابسععرتاتيجيات التعليمية    إىلواملسععتندة  
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  "تسععتشدف حتسععني التحيععيل يف العلوم، وماشوم اللات والتاكري املتواز  لد  طالبات اليععا ال الث متوسعط 

  .(253ص، 2017 خوال و ةل ر ود، 

 التعريف االجرائي: 

  لعاو باستفدام جمموعة من ار   TIMSSهي لقاًات تعقد بدف تدريل البالبات عص اباتبارات الدولية  

ا  معدة   لزيادة املستو  التحييل للبالبات. مسبق 

 التعليمية: لكترونيةإلا لعاباأل

ار"  هي ات    لعاوعبارة عن  و  ألعاو وتشمل    إلكرتوخية املتوارة عص  وخاا   ألعاوا اسل،    ألعاو رتخت، 

 . (Salan & Zimmerman, 2007, P. 184)  "ارجشزة الكاية املحمولة ألعاو ااواتا النقالة، و ألعاو الايديو، و

التعلي   يف  اآل   ا اسل  استفدام  كتابه  يف  املوسب  املتعلمو ،  "  بأخه:  عرف  ايه  يتبار   تروحيي  خمولج 

يف سبيل حتقيق م ل هلا النرص يتبلل ارمر من املتعل  أ   و  ، ويتنااسو  للحيول عص بعض النقاط ككسل  مني 

ارس لة حول   بعض  أو يبيل عص  اار ادات،  بعض  ويارس  يقرأ  أو  أو حيدد،  منبقية،  أو  مشكلة حسابية،  حيل 

 (.  94ص ، 2008 املوسب،    "مو وع ما 

 جرائي: التعريف اإل    

  هداف تقدم للبالبات عص يورة خشاط لهني، بحيث حتقق هله املواقا ارالتعليمية،  جمموعة من املواقا  

 التعليمية املسندة اا.  

 مستوى التحصيلي الدراسي:

ليه بدف مقارخة  إ دده املدرسة، وتعمل من أجل الويول  هو بلوغ مستو  معني يف مادة أو عدة مواد حت" 

  "الارد بناسه، أ  املد  الل  حققه يف استيعاو املعارف املتعلقة باملادة يف ارتة زمنية حمددة ملقارخته بت ميل يف ياه

 . (46،  1977 الرااعي،  

 جرائي: إلالتعريف ا

قدرته عص تببيقشا يف    دراستشا ومد التي سبق له   هداف هو وسيلة للوقوف عص مد  استيعاو البالل لأل

 مواقا خمتلاة. 
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ار استفدام  تيمي   أ ر  ملعراة  الدراسة  هله  اا   لعاو هتدف  التحييل    لكرتوخية التعليمية  املستو   عص 

اا ابط  املتوسط  من  ال اين  اليا  الدولية  لبالبات  ل اتبارات  الايل  TIMSSعداد  هلا  وسيعرض   .

ا  البحث من منشجية البحث وعينته وأدوات البحث والتيمي  التعليمي مرو  أهدافات املتبعة لتحقيق  جراًاا ر 

 باخلبوات املتبعة وارساليل ااحيا ية املستفدمة. 

 :اتهإجراءمنهجية البحث و

 :منهجية البحث

املنشا املتبع يف هله الدراسة هو املنشا  به التجريبي ملجموعة واحدة بحيث ختضع باتبار قبل  ااتبار  

التا  يبني   (1   التعليمية لتفضع بعدها ل اتبار البعد ، واجلدول هدافلألا ببق عليشا املعاجلة واق  تحتييل(    

ً التيمي  املتبع ا   :الدراسة  جرا

 الدراسة. تصميم (: 1جدول )

 قياس بعد   املعاجلة  قياس قبل

 مقياس قبل 

  ااتبار حتييل( 

من  إلكرتوخيةبرخاما تدريبي باستفدام لعبة 

 . تنيتيمي  الباح  

 مقياس بعد  

  ااتبار حتييل( 

 

 :مجتمع وعينة البحث 1-2

ال عينة عشوا ية مكوخة  أ جمتمع الدراسة عبارة عن طالبات اليا ال اين املتوسط يف حمااظة جدة حيث ت   

 بعد امل ة.  ة( طالبة من طالبات مدرسة متوسبة ا ادية عرش30من   

 :التصميم التعليمي - 2

ية كمنظومة تعليمية  العملية التعليم  إىل مع ظشور عل  التيمي  التعليمي يف منتيا القر  املايض بدأ ينظر  

ا ني   للك  ومنل  وعمليات،  مدا ت وخمرجات  من  النظام  عنارص  كااة  التيمي     إىلمتتلك  وعل   ا ا   وقتنا 

التعليمي، والباحث يف عل  التيمي    التعليمي يف عملية تبور مستمرة، ظشرت ا اا املزيد من خاملج التيمي  

  واجلاخل التببيقي، ويظشر جاخبه النظر  يف يورة خظريات التعلي   يربط بني اجلاخل النظر  التعليمي يبده علام  

   .(2015 العييد و الشايع،  وعل  الناس، أما جاخبه التببيقي ايظشر لنا يورة التقنيات املببقة  

 ، وللك لألسباو التالية:AASSUREالاجمية املراد تيميمشا لتكو  عص خمولج  تا وااتارت الباح 

 . لكرتوخيةللمواد التعليمية اا ا يعتا النمولج مناسب   •
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 املساحة ا رة التي يرتكشا النمولج للميم  التعليمي. •

 و وح النمولج والوه من التعقيد. •

 (:  1مراحل التيمي  كام هو مو ح يف الشكل   

كللك تبحث   .حتليل املتعلمني: تسلط هله املرحلة الضوً عص املتعلمني وما يمتلكوخه من قدرات ومشارات  -1

ً ، وللك عن طريق  ا يف املعلومات الديموغرااية من العمر واجلنس وغريمه مقابلة مع معلمة املادة لتزويد    إجرا

ايا ص املرحلة العمرية الواردة يف    إىلوابستناد    من معلومات عن عينة الدراسة   إليهحتتاج  بام    نيتالباح 

 . املرجع الشامل يف عل  خاس النمو كتاو 

أما مرحلة حتديد ارهداف حتديد ار -2 التعل  وعص  ا  هداف :  املرجو حتققشا يف هناية عملية  النتا ا  ايشا حتدد 

 عملية التعل .  ً املتعل  ااملام با قبل بد

حتديد ابسرتاتيجيات واملواد التعليمية: حيدد امليم  التعليمي يف هله املرحلة ابسرتاتيجيات املتبعة لتحقيق   -3

اسرتاتيجيالتعليمية   هدافار عص  البحث  هلا  اعتمد  وقد  اللايت   ة،  التعل   واسرتاتيجية  باللعل    التعل  

املواد التعليمية املستفدمة للتيمي  من يور  ا   حيدد ايشا ايض  ، كام البحث  أهدافملناسبتشا وقدرهتا عص حتقيق  

 وخيوص ومقاطع ايديو. 

والتبوير يف   -4 التيمي   عملية  امليم  يف  املرحلة يرشع  هله  التعليمية: يف  واملواد  ابسرتاتيجيات  استفدام 

ا برخاما التأليا املفتار، مستفد  ومواد تعليمية.  ما ت  حتديده يف املرحلة السابقة من اسرتاتيجيات  م 

 خليا ص املتعلمني.  ا ارشاك املتعلمني: وللك عن طريق ارخشبة املتنوعة امليممة واق   -5

والتأكد من مد  جودة  مراحله  تقوي  التيمي  التعليمي بكااة    إىلالتقوي  واملراجعة: تتبرق هله املرحلة   -6

 املو وعة.  هداف املدا ت والعمليات ومد  حتقيق التيمي  لأل
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 AASSUREمراحل الخصميم الخعصيمي لنموذج   ) 1شكل )

 حتصيل املخعصمني 2-1

بعد امل ة، بمتوسط عمر   ة ( من طالبات املرحلة املتوسبة بمدرسة ا ادية عرش14تكوخت عينة الدراسة من   

ً اقد ت   (،  14- 13  ا  وخظر  وسؤااا عام تتمتع به عينة الدراسة من ايا ص وسامت،  مقابلة مع معلمة املادة    إجرا

عص ايا ص املتعلمني    ا  يف هله املرحلة من ايا ص ختتلا عن بقية املراحل ارار  واستناد  وملا يمتلكه املتعلم

ومن أه     ،( 2014الششر ، و اجلدعاين،   ايياا ،  حسل ما ورد يف كتاو املرجع الشامل يف عل  خاس النمو  

 : هله اخليا ص

  : اللكاً والقدرات حيث يمتلك الب و يف هله املرحلة لكاًات وقدرات متعددة ويتاميزو  بعضش  عن  أوب 

 بعض

مرحلة  دراك املعنو  واملجرد متجاوزين بللك  اا  إىل اادراك حيث ينمو إدراك الب و يف هله املرحلة  :  ا  اخي  

دراك ا يس، كام تتبور لاكرة املتعلمني يف هله املرحلة اتعتمد عملية التلكر عص الاش  وتكوين الع قات بني  اا

 لااظ. املااهي ، كام تزداد قدرة الب و يف هله املرحلة عص التفيل املجرد املبني عص ار

 

 هدافحتديد األ 2-2
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 الربجمية: أهداف

الاجمية   هله  الدولية    إىل هتدف  اباتبارات  عص  البالبات  واقا لأل TIMSSتدريل  العلوم  جمال    هداف يف 

 التعليمية اله اباتبارات. 

 التعليمية: هدافار

 الراببة الدولية    (IEA)حسل ما أوردته منظمة    TIMSSالتعليمية ل اتبارات الدولية    هداف ار   إىلبالرجوع  

كتاو الرتبو ( يف  ار   "TIMSS 2019 Assessment Frameworks" للتقوي   من  البحث جمموعة  هلا    هداف تضمن 

 : (Mullis & Martin, 2017) التعليمية ويمكن رسدها يف التا 

 القوة واحلركة:

 ييا كياية عمل اآلبت البسيبة. -1

 بدبلة ارق الك ااة وتأ ري قوة الباو. جساميارس ظاهرة الباو والغرق لأل -2

 يدرك أ  القو  اا قيمة واجتاه. -3

 الضوء والصوت:

 ييا وحيدد اخليا ص الر يسة للضوً.  -1

 الكهرباء واملغناطيسية: 

 يينا املواد إىل مواد مويلة كشربا ية أو عازلة.  -1

 التيار الكشربا ي يف دوا ر التوا  والتواز .  يفالعوامل املؤ رة  -2

 ل تتضمن قاخو  اوم. ل مسا حي -3

 

 احلاالت الفيزيائية والخغريات يف املادة: 

 ويا حركة اللرات واجلزي ات اخلاية باملادة. -1

 . متييز الارق يف ا ركة النسبية واملسااة بني اجلزي ات يف املواد اليلبة والسوا ل والغازات -2
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لرشح   -3 واجلزي ات  اللرات  بني  واملسااة  ا ركة  عن  تعلمه  ت   ما  اليلبة  تببيق  للمواد  الايزيا ية  اخلواص 

 والسوا ل والغازات م ل الك ااة.

 حتديد االسرتاتيجيات واملواد الخعصيمية  3- 2

ً  عص ار بنا التحليل  املحتو ، حيث متت عملية  املرحلة متت عملية حتليل  الوارد    هدافيف هله  التعليمية 

منظمة   أوردته  ايام  للتقوي   (IEA)لكرها  الدولية  كتاو   الراببة  يف   TIMSS 2019 Assessment" الرتبو ( 

Frameworks"   املحتو اخقس   البحث  ال اين    ،ىل قسمنيإ. وبعد عملية  اليا  قبل طالبات  قس  متت دراسته من 

ما    إىلار مل يسبق لبالبات اليا ال اين املتوسط دراسته، وللك بابستناد  املتوسط يف مراحل سابقة، والقس  اآل

حتليل حمتو  مادة العلوم لليا ال اين املتوسط، وعن طرق البحث    إىل( التي هدات  2018ورد يف دراسة الرويل   

ً  عص للك خعرض املحتو  بشكل موجز.   يف املناها الدراسية، وبنا

 دراسخه:  تحمخوى سبق _القسم األول

ات يف اليا اخلامس واليا ارول  اآلبت البسيبة وكياية عملشا، حيث ت  عرض هلا املحتو  للبالب 

  عملشا  وكياية( حمور  – ما ل سبح –املتوسط، وايه تعرات البالبات عص أخواع خمتلاة من اآلبت البسيبة  روااع 

 . عليشا  وأم لة

ال اين املتوسط   كام عرض عص البالبات حمتو  تاسري ظاهرة الباو وتأ ري الك ااة يف كتاو العلوم اليا 

الدرايس ارول، وايه تعلمت البالبة حساو ك ااة اجلس  باستفدام قاخو  الك ااة الل  ينص عص أ  ك ااة  الايل  

 كلام كاخت أقل ك ااة.  جسام اجلس  تساو  حايل قسمة الكتلة عص حج  اجلس ، اتباو ار

ا له   وعرض  للضوً  ارساسية  اخليا ص  املتوسط  ال اين  لليا  العلوم  كتاو  خاقش  ه   أوكللك 

املقارخة    إىل ايا ص الضوً وارلوا  ارساسية للضوً وكياية رؤيتنا لأللوا  من حولنا، كام تبرق الكتاو كللك  

 م ل الك ااة.   ، بني املواد اليلبة والسا لة والغازية وتاسري بعض ايا يشا الايزيا ية

   القسم الثاين: حمخوى يدرس يف سنوات الحقة:

( عن طرق البحث يف املناها الدراسية يظشر اخفااض بعد املحتو  يف  2018دراسة الرويل     إىلبابستناد  

املتوسط  ال اين  لليا  العلوم  الدولية    ،كتاو  اباتبارات  متبلبات  لبعض  حتقيقشا  هله    ،TIMSSوعدم  ومن 



 

133 
 

اا قيمة واجتاه خستبيع حتديدها، ويعرض هلا املحتو  عص    جسامار  يفأ  يدرك البالل أ  القو  املؤ رة    هدافار

الب و يف كتاو العلوم لليا ال الث املتوسط. كام يعرض الكتاو خاسه الكشربا ية واملغناطيسية بتاييل أكا مما  

الدولية   اباتبارات  متبلبات  بللك  الباح  ،TIMSSحيقق  قامت  اللعإب  تا والا  حمتو   يف  اجلز ية  هله  بة  دراج 

 يف جمال العلوم.  TIMSSبدف التدريل عص متبلبات اباتبارات الدولية   لكرتوخيةاا

 اسخلدام االسرتاتيجيات واملواد الخعصيمية  2-4

التعليمية  ار  وابسرتاتيجيات  املواد  وااتيار  املحتو   اللايت( رشعت    لعاوبعد حتليل  والتعل   التعليمية 

. اعتمدت اكرة اللعبة عص أبواو مغلقة ايام تستبيع البالبة  PowerPointناريو مبسط باستفدام  يعداد سإيف    تا الباح 

املرحلة التالية دو  ابختشاً   إىل اتح تلك اربواو عن طريق حتقيق هدف تعليمي، كام أ  البالبة ب تستبيع ابختقال 

مرحلة يت  عر شا يف الياحة الر يسة املو حة يف الشكل    ةحلة ا الية حيث تكوخت اللعبة من   ث عرشمن املر 

 2 .) 

 

 ( الصفحة الرئيسية لصعبة. 2شكل )

التعليمية، وتقدم كل مرحلة تلميحات    هدافكام ت  تيمي  كل مرحلة من مراحل اللعبة بام يتناسل مع ار 

  وت  كللك تساعدهن يف حتقيق اادف وختبي املرحلة. كام حتيل البالبة عص تغلية راجعة تدع  عملية التعل ،  

 ويف التا  تاييل اله املراحل. ( 3كام يف الشكل   شا ةلية عمل عص  تقدي  التعليامت العامة للعبة للتعرف 



 

134 
 

   

 ( صفحة الخعصيامت العامة لصعبة. ابأ! ب يوجد خص من النمط املعني يف املستند.شكل )

ار تستند عص  تعليمية  أخشبة  واخلامسة  والرابعة  اروىل  املرحلة  من  كل  التعليمية لآلبت    هدافعر ت 

املقاومة واجلشد   للروااع من  الر يسة  الروااع وايشا عر ت ارجزاً  املرحلة اروىل بعنوا   البسيبة وةلية عملشا. 

كل   بعنوا     ولراع  وكاخت  الروااع  يف  ابتزا   كياية حدوث  الرابعة  املرحلة  عر ت  ايام  ابرتكاز،  وخقبة  منشام 

 اادف التعليمي تينيا اآلبت حسل ةلية عملشا. إىل د استندت ابتزا ، أما املرحلة اخلامسة اق 

السادسة والسابعة والتاسعة عص   املرحلة  الباو    أهداف ايام استندت  البالبات ماشوم  تعليمية تعرض عص 

ر،  هيا ينغمألتحدد البالبة بدورها أهيا يباو و  جسام والك ااة، يف املرحلة السادسة عر ت عص البالبة جمموعة من ار

املواد   من  جمموعة  السابعة  املرحلة  عر ت  ارامل ايام  ترتيل  البالبة  لتحدد  الك ااة  يف    إىل بابستناد    جسام فتلاة 

 من ا ج  والكتلة.   حساو قيمة الك ااة بدبلة كل   إىل تبرقت اما املرحلة التاسعة أك ااتشا، 

كشرباً، حيث عر ت املرحلة ال اخية الدوا ر  عص مااهي  ال  ةوارتببت املرحلة ال اخية وال امنة وال ال ة عرش

البالبات   والعوازل، وايشا طلل من  املواد  إالكشربا ية واملوي ت  يتناسل معشا من  بام  الكشربا ية  الدوا ر  كامل 

ا ية،  املعرو ة لييضً امليباح. ايام تناولت املرحلة ال امنة الع قة بني اجلشد الكشربا ي والتيار املار يف الدا رة الكشرب

عرش ال ال ة  املرحلة  املعبيات  ا  ة أما  حسل  الكشربا ية  املقاومة  قيمة  بدورها  البالبة  لتحدد  اوم  قاخو   عر ت 

 املو حة. 

تعليمية مرتببة بحابت املادة ال  ث  السا لة واليلبة والغازية(،    أهدافوسعت املرحلة ال ال ة لتحقيق  

بينشا    تحيث عر  واملسااة  املادة  جزي ات  م ل حركة  املواد  تلك  مت ل  التي  اخليا ص  من  البالبة جمموعة  عص 
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وك ااتشا، لتقوم البالبة بربط املواد مع ايا يشا لتتمكن من ختبي املرحلة. أما املرحلة العارشة واملرحلة ال اخية  

وهي    وايشا عر ت املرحلة العارشة عص البالبة  اادف التعليمي إدراك قيمة القوة واجتاهشا،  إىلااستندت    ةعرش

  يف خاس  ا القوت  ايه  أما اجلس  ال اين اتؤ ر  ا   خمتلاا جسمني يقع اجلس  ارول حتت تأ ري قوتني اام اجتاه  عبارة عن

لة ال اخية  اجلسمني، ايام كا  املبلوو من البالبة يف املرح  يفابجتاه لتقوم البالبة بتحديد قيمة حميلة القو  املؤ رة  

 . جسامار يف حتديد اجتاه حميلة القو  املؤ رة  ةعرش

ا ادية عرش  ، اوأاري   املرحلة  لنا  هله  أ  ة تعرض  البالبة ا ل  لتتعرف  ارلوا ،  وتشتت  الضوً  ساسيات 

ارلوا  ابساسية للضوً وكللك خواتا تداال هله ارلوا ، وكياية رؤيتنا لأللوا  من حولنا. وبعد    عص املرحلة  

 ( كاخاما مؤلا. Articulate Storylineبختشاً من عملية تيمي  هله املراحل ت  استفدام برخاما   ا

 : ارشاك املخعصمني 5- 2

تتكو  اللعبة من جمموعة من ارخشبة متكن املتعلمني من التااعل معشا والتنقل داالشا بام يتناسل مع عنارص  

ار معشا    لعاو وايا ص  للتااعل  طريقتني  اللعبة  وتتيح  يف    اروىل التعليمية.  كام  وااا ت  السحل  طريق  عن 

 (: 5الشكل    كام يف عن طريق كتابة رق  حمدد  وال اخية(، 4  الشكل 

 

 ( الخفاعل عن طريق السحب واإلفالت. 4شكل )
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 ( الخفاعل عن طريق كخابة احلل الصحيح. 5شكل )

حد  طالبات اليا ال اين املتوسط  إوبعد ابختشاً من النسفة ارولية للعبة ت  تنايل تببيق ارد  للعبة عص  

املستفدمة التعليمية  املواد  ااعلية  من  الاجمية    ، للتأكد  اراباً  التعل  وحتديد  وأساليل  ابسرتاتيجيات  وكللك 

 والعمل عص ت ايشا وتيحيحشا.  

 الخقويم واملراجعة  6- 2

 أدوات البحث: 

 ها وعر شا عص حمكمني خمتيني لتحكيمشا: ؤتتضمن التجربة خوعني من أدوات البحث حيث ت  بنا 

اباتبارات    أهداف  إىل ( حيث ت  بناً اباتبار بابستناد  1ارداة اروىل: ااتبار معريف  قبل وبعد ( ملحق   

النوع اباتيار  من متعدد ما يقارو    TIMSSالدولية   ( من  %70وبمحاكاة لنوعية ارس لة، ام لت ارس لة من 

ببناً    تا الباح  ( املتبقية من أس لة اباتبار. كللك قامت  %30أس لة اباتبار، ايام كوخت أس لة ااجابات القيرية   

اباتبار ليحاكي خسل تضمني مستويات ارس لة من  معراة وتببيق واستدبل(، وبعد ابختشاً من اباتبار ت   

ً  عص ةرا ش  ت  تعديل اباتبار املراق  2عر ه عص جمموعة من املحكمني املفتيني يف مادة العلوم امللحق    ( وبنا

 . يف وبللك حقق اباتبار اليدق الظاهر 
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لتحقق من مد   بات اباتبار حيث بلغت  لوايام خيص  بات اباتبار اقد ت  استفدام معامل ألاا كرو خباخ  

 غرض البحث. لال با ( وهي خسبة يمكن ار2( كام يو ح اجلدول   0.715النسبة   

 ( معامل ثبات ألفا كرو نباخ لالخخبار 2جدول )

 Cronbach's Alphaمعامل ألاا كروخباخ   عدد الاقرات 

20 0.715 

ال اخية: أداة املعاجلة وهي عبارة عن لعبة تعليمية    Articulateها باستفدام برخاما  ؤت  بنا   إلكرتوخيةارداة 

Storyline  اباتبارات الدولية    أهدافىل  إ( بابستنادTIMSS  وت  عر شا عص جمموعة من املفتيني يف قس  تقنيات ،

واق  التعلي    ملحق     ا لتحكيمشا  اللعبة  لبناً  عليشا  ابستناد  ت   التي  اللعبة  3للمعايري  مناسبة  مد   من  والتأكد   )

اليدق    هداف لأل من  التحقق  ت   وبللك  املستفدمة،  املتعددة  الوسا ط  ااعلية  ومد   العمرية  والا ة  التعليمية 

 الظاهر  للعبة. 

 ات البحث إجراء -  3

الباح  ت     تا رشعت  ولللك  التجربة،  بتنايل  وحتكيمشا  التعليمية  اللعبة  تيمي   عملية  من  ابختشاً  بعد 

  إىل ية الدراسات العليا الرتبوية بجامعة امللك عبد العزيز والتوجه  كل  إدارة ا يول عص اباو تسشيل مشمة من  

وبعد ا يول عص    .( 4ملحق     ، بعد امل ة بجنوو جدة للحيول عص املوااقة  ةمدرسة املتوسبة ا ادية عرش  إدارة

 موااقة املدرسة وبسبل الظروف التي طرأت من تعليق الدراسة ت  تببيق التجربة عن بعد. 

 االختبار القبلي 3-1

، ت  التأكد من اليدق الظاهر  ل اتبار عن  TIMSSاباتبارات الدولية    هدافر  ا بعد بناً اباتبار تبع  

اد معامل  بات الاا كروخباخ ل اتبار، وبلغت قيمة معامل ال بات  طريق عر ه عص جمموعة من املفتيني، كام ت  إيب

ااتبار ورقي  0.715حينشا    من  القبل  اباتبار  تببيق  إااتبار    إىل(. ومن    حتويل  استفدام  لكرتوين عن طريق 

 Forms  من تببيقات )Microsoft    لتيمي  وبناً اباتبارات، وت  التنسيق مع معلمة املادة لتحديد موعد ل اتبار

، وللك بشكل تزامني. 1441/ 07/ 29جر  اباتبار يوم ال   اً بتاريخ  أحيث    ً  هع الساعة السابعة مسا

 تقديم ورشة توضيحية 2- 3

للعبة  ماتاح العلوم(، وت     اباتبار ت  حتديد موعد مع البالبات لتقدي  ور ة عمل تو يحية  إجراًبعد  

ً  باستفدام تببيق  1441/ 08/ 02للك يوم اخلميس   (. ت  تنايل الور ة بحضور  Zoomهع الساعة السابعة مسا
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ا اا كياية حتميل اللعبة وكياية تشغيلشا وكياية التعامل مع اللعبة،    ت معلمة املادة، و ح إىلطالبة باا ااة    12

ترك املجال ماتوح   اللعبة بشكل لايت، كام طلل منشللبال  ا     النتيجة عند ابختشاً من    إرسال   نبات للتعامل مع 

 اللعبة. 

( وللك ملتابعة تقدم البالبات، ومتابعة سري العمل وحل بعض  (WhatsAppجمموعة عا تببيق    إخشاًكام ت   

(،  5البالبات ملحق    إىلدليل استفدام مايل للعبة    إرسالاملشاكل التي تواجششن. وا ل املجموعة خاسشا ت   

( جتاوز طالبة أار  جلميع  7-3( يو ح تقدم إحد  البالبات ا ل اللعبة، ايام يو ح الشكل   6-3ويف الشكل   

 حل اللعبة. مرا

 

 

 وضح تقدم إحدى الطالبات خالل الصعبة( 6شكل )
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 جتاوز طالبة أخرى جلميع مراحل الصعبة ( 7) شكل

وبعد اختشاً مجيع البالبات من مجيع مراحل اللعبة حدد موعد لعقد اباتبار البعد  حيث عقد اباتبار يف  

بتاريخ   يوم اخلميس  ً  من  مسا السابعة  الساعة  تببيق  09/08/1441متام  ( من  Formsهع، عن طريق استفدام 

خات التي ت  ا يول عليشا يف  ا لتيمي  وبناً اباتبارات، ويف الايل الرابع سيت  حتويل البي  Microsoftتببيقات  

 جمموعة من ارساليل ااحيا ية.  إىلاضاعشا إ معلومات وختا ا، عن طريق  إىلهلا الايل 

 النخائج 

 جابات للسؤالني التاليني: إقام البحث ا ا  بالتقيص عن  

لخحسني    إلكرتونيةالسؤال األول: ما الخصميم الخعصيمي املقرتح لربنامج تدريبي قائم عىل تصميم واسخلدام لعبة  

 ؟ TIMSS لالخخبارات الدوليةعدادهن إاملسخوى الخحصييل لصطالبات يف جمال العصوم و 

تعليمية ودورها يف   لعبة  إجابة حول تيمي   السؤال عن  الدولية  إيبحث هلا  البالبات ل اتبارات  عداد 

TIMSS   ات البحث إجراًهلا السؤال اقد ت  عر شا ا ل  عن  جابة  إلنسبة لال، أما بلتحسني املستو  التحييل ،  

 الراببة    (IEA)بحسل ما خرشته منظمة    TIMSSاباتبارات الدولية    أهداف ت  بناً لعبة تعليمية بابستناد عص    ا وايش

كتاو يف  الرتبو (  للتقوي   و"TIMSS 2019 Assessment Frameworks" الدولية   ،   ً خمولج  بنا استفدام  ت   عليشا 

9 



 

140 
 

AASSURE    للتيمي  التعليمي، كام ت  استفدام برخاماArticulate Storyline  كاخاما مؤلا وت  استفراج لعبة )

 ماتاح العلوم وخرشها من ا له. 

عىل تنمية املسخوى الخحصييل    إلكرتونيةالسؤال الثاين: ما أثر الربنامج الخدريبي القائم عىل تصميم واسخلدام لعبة  

 ؟TIMSSعدادهن لالخخبارات الدولية إ لصطالبات يف جمال العصوم و 

( يو عح قيمة ااتبار  3مرتببتني، واجلدول    لعينتني T Testت  اسعتفدام ااتبار    السعؤالولإلجابة عن هلا 

T Test. 

 T Test( يوضح قيمة اخخبار 3)جدول 

 املخوسط احلساب  العدد االخخبار
االنحراف 

 املعياري 

 درجة احلرية

df)) 

 قيمة اخخبار 

T test 

 مسخوى الداللة

 3،67 11،14 14 القبل اباتبار 

13 -6،698 0،00 

 1،48 17،7 14 اباتبار البعد  

( باخحراف معيار  قدره  11،14متوسعط درجات اباتبار القبل حيث بلغت قيمته  (  3يو عح اجلدول  

(، يف حني بلغت 1،48( باخحراف معيار  قدره  17،7(، ومتوسععط درجات اباتبار البعد  الل  بل)  3،67 

(، حيث  0،00( من درجات ا رية، عند مسععتو  دبلة يسععاو   13( لعععع  6،698-وتسععاو    Tقيمة ااتبار  

(، وهعله القيمعة تكشععا عن وجود اروق لات دبلعة إحيععا يعة عنعد مسععتو  دبلة  0،05( أيععغر من  0،00 

  لكرتوخيعةالتعليميعة اا  لععاود تعأ ري لألخعه يت  قبول الارض حيعث يوجع إ( ليععالح اباتبعار البععد ، وعليعه اع 0،00 

( متوسعط درجات البالبات يف 1-4حتسعني املسعتو  التحيعيل للبالبات يف جمال العلوم، كام يو عح الشعكل    يف

 اباتبار القبل والبعد .
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 يوضح مخوسط درجات الطالبات يف االخخبار القبيل والبعدي( 8) شكل

ار أ ر  مقدار  اا  لعاو وملعراة  تببيق    لكرتوخية التعليمية  عند  إيتا(،  إيباد  مربع  ت   البالبات،  عص حتييل 

 املعادلة التالية: 

𝜇2 =
𝑡2

𝑡2 + (𝑛 − 1)
 

ً مت ل حج  العينة، وبعد    n، و t testمت ل قيمة ااتبار    tحيث     العمليات ا سابية بلغت قيمة مربع إيتا   إجرا

ار0.596  ترتكه  الل   الكبري  ار ر  عن  القيمة  هلا  وتعا  اا  لعاو (،  املعريف  ال  يف  لكرتوخيةالتعليمية  تحييل 

(، وبللك يمكن  2-4للبالبات، وللك حسل مستويات حج  ار ر املتعلقة بقيمة مربع إيتا الل  يو حه جدول  

  إكساو ، وTIMSSاباتبارات الدولية    أهدافعص حتقيق  كاخاما تدريبي قادر    لكرتوخيةالتعليمية اا  لعاواعتامد ار

   البالبات املااهي  العلمية، وحتسني مستو  أداً البالبات يف اباتبارات التحييلية للعلوم.

 . مسخويات حجم األثر املخعصقة بقيمة مربع إيخا( 5جدول )

 قيمة مربع إيتا  حج  ار ر 

0 يغري ∙ 06 > 𝜇2 > 0 ∙ 01 

0 متوسط  ∙ 14 > 𝜇2 > 0 ∙ 06 

𝜇2 كبري > 0 ∙ 14 

 تا :اليمكن تاسري النتا ا ك
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استجابات البالبات يف اباتبار القبل والبعد  ملحتو  مل يسبق ان دراسته: تضمن اباتبار مخسة    _أوب  

التعليمية املتعلقة بالكشرباً    هدافأس لة، تضمنت املستويات ال   ة من معراة وتببيق واستدبل، كام تناولت ار

 (:  9وحميلة القو  واجتاهشا، وعليه تظشر كام يف  كل  

 

 مخوسط درجات الطالبات يف االخخبار القبيل والبعدي ملحخوى مل يسبق هلم دراسخه( 9شكل )

( يف اباتبار القبل،  7.7يف متوسط درجات البالبات، حيث بلغت     ا ملحوظ    ا ارتااع    ( 9  ي حظ من الشكل  

، ويظشر من ا ل هله النتيجة الدور  14( من  12.7    إىليف حني ويل متوسط درجات البالبات يف اباتبار البعد   

 املتعلمني ملااهي  جديدة.  إكساويف  لكرتوخيةالتعليمية اا لعاو الل  تقوم به ار

استجابات البالبات يف اباتبار القبل والبعد  ملحتو  سبق ان دراسته: وهنا يعرض عص البالبة    _ا  اخي  

جمموعة من ارس لة مرتببة بمحتو  درايس سبق اا دراسته، امنشا ما يتعلق باخليا ص ارساسية للضوً، ومنشا  

ة واآلبت البسيبة، وينتشي بحابت املادة  ما يعرض بعض املوا يع املتعلقة بالقوة وا ركة كماشوم الباو والك اا

ار تأ ري  ملعراة  وللك  ارس لة،  ابستجابات حسل مستو   الضوً عص  خسلط  وهنا  الايزيا ية،    لعاو والتغريات 

ً   هلا  يف   ارس لة  ا تملت  حيث   ، (استدبل   –  تببيق   – عص املستويات ال   ة  معراة    لكرتوخية التعليمية اا    عص   اجلز

(  3-4عراة، يف حني ا تملت عص مخسة أس لة  ملستو  التببيق وابستدبل، والشكل   املمستو   من    أس لة   أربعة

 يو ح متوسط درجات البالبات يف اباتبار القبل والبعد  لكل مستو  من مستويات ارس لة. 
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 .مخوسط درجات الطالبات يف االخخبار القبيل والبعدي لكل مسخوى من مسخويات األسئصة (10   شكل

الشكل   ب   ا ملحوظ    ا ارتااع    ( 10  يظشر  البعد   اباتبار  يف  البالبات  درجات  متوسط  ملتوسط  اليف  نسبة 

( يف حني ارتاع  8.25درجاهتن يف اباتبار القبل، ابل) متوسط الدرجات يف اباتبار القبل عص مستو  املعراة   

ارتااع  13،75    إىل ابستدبل  مستو   كام  شد  بمعدل     ا (،  الدرجات  متوسط  حني  شد  6،4يف  يف  درجة،   )

  لعاو (، وهنا يظشر تأ ري ار11،4    إىل(  8،6وايه ارتاع متوسط درجات البالبات من     ،مستو  أقل معدل ارتااع

عص املستو  التحييل للبالبات عص املستويات ال   ة لألس لة حسل تينيا اباتبارات    لكرتوخية التعليمية اا 

 ملستويات ارس لة.  TIMSSالدولية  

، والدور الل  يمكن أ  تقوم به  املستو  التحييل   يف   لكرتوخيةالتعليمية اا  لعاو أ ر ار  يظشر  ومما تقدم، 

وكنوع من أخواع التعل  اللايت   ،TIMSSاباتبارات الدولية  أهدافكاخاما تدريبي قا   بلاته له القدرة عص حتقيق 

املتعلمني مااهي  جديدة، وللك ملا تقدمه من تلميحات وتغلية راجعة تعزز عملية التعل ،    إكساوله القدرة عص  

،  لكرتوخية التعليمية اا  لعاو الدراسة مع جمموعة الدراسات التي سلبت الضوً عص دور ارختا ا هله    واتاقت

  لكرتوخية التعليمية اا  لعاو التي بح ت يف تأ ري ار  ( Temur   ،2017و    Turgut من  كل  ومن هله الدراسات دراسة  

التعليمية    لعاويبال لألاا  ر  وأظشرت ختا ا حتليل البياخات ارعص املستو  التحييل للبلبة يف مادة الريا يات  

جريت بدف  أ( التي  2016كام اتاقت كللك مع دراسة وا      عص حتسني وزيادة التحييل الدرايس للمتعلمني.
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مشارات التعل  اللايت واملستو  التحييل لب و املرحلة ااعدادية يف    يف  لكرتوخيةالتعليمية اا  لعاومعراة أ ر ار

 . مادة العلوم

يف    أسشمت التدريل واملامرسة يف البحث ا ا     املبنية عص اسرتاتيجية   لكرتوخيةاا  لعاو كام أ  استفدام ار 

تتناسل مع  إ التي  للمشارات  البالبات  الدولية    أهدافتقا   ارتااع درجات  .  TIMSSاباتبارات  يظشر للك من 

( من  2008وتتوااق هله النتيجة مع ما لكره املوسب     لكرتوخيةاملتوسبات ل اتبار البعد  بعد ممارسة اللعبة اا

   تقا . ىل حد اا إزيادة مشارات الب و والويول ب   إىلأ  خمط التدريل واملامرسة هيدف 

 الخوصيات املقرتحات 

الباح  • ار  تا توا  عص  قا مة  تعليمية  بي ات  اا  لعاو ببناً  لتحقيق    لكرتوخيةالتعليمية    أهداف تسعب 

د   ؤلتعل  مما ي ل، وتزيد من ا امس يف العملية التعليمية والتشويق وراع الدااعية  TIMSSاباتبارات الدولية  

 راع مستو  حتييل البالبات.  إىلبدوره 

 . لكرتوخيةالتعليمية اا لعاو بي ات تعليمية قا مة عص ارعص بناً  اهتنتدريل املعلامت لزيادة قدر •

 قائمة املراجع 

 املراجع العربية: 

 الرياض: الرا د.  تكنولوجيا التعلي  ارسس والتببيقات.(.  2015أانا  العييد، و حية الشايع.  

(. تيور مقرتح لتبوير مستو  أداً ط و اململكة العربية السعودية يف  2015بسينة بنت ر اد بن عل أبو عيش.   

 . كلية الرتبية -جملة الرتبية: جامعة ارزهر  العلوم والريا يات يف  وً مشاركتش  يف الدراسة الدولية اام. 

 مرص: السحاو. رقمية والتنااسية. التعليمية ال لعاو ار(. 2016تامر امل ح، و خور اشي .   

بارخشبة املشارية للدراسة   TRIZ ز یتر  ةی(. برخاما إ را ي مقرتح قا   عص دما مبادئ خظر2019سمر الشلشوو.   

وابستدبل    TIMSSالدولية   ابسرتاتيجية  الكااًة  وتنمية  جمابهتا  يف  وً  التحييل  مستو   عص  وأ ره 

 . 435-   391، الياحات  جملة البحث العلمي يف الرتبية التكياي لد  طالبات املرحلة املتوسبة. 

 رزم. جدة: اوا املرجع الشامل يف عل  خاس النمو. (. 2014 لا ايياا ، خوال الششر ، و أسامً اجلدعاين.  
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  يف العلوم يف سلبنة عام .   TIMSS2011أ ر بعض املتغريات يف ختا ا طلبة اليا ال امن يف  (.  2016عا شة بن عل.   

 مسقط: دار املنظومة. 

 الدمام: زمزم.  تقنيات التعلي .(.  2012عبد االه العراا.   

 البياخات. الرياض:  بكة  استفدام ا اسل اآل  يف التعلي .(. 2008عبد اهلل املوسب.   

ال اين املتوسط يف اململكة العربية السعودية يف  وً  2018اارس الرويل.   (. حتليل حمتو  مقرر العلوم لليا 

والعلوم   للريا يات  الدولية  التوجشات  دراسة  الرتبوية    .TIMSS 2015متبلبات  للدراسات  ا كمة  جملة 

 . والناسية

(. مستو  حتييل طلبة اململكة العربية السعودية يف الريا يات والعلوم واق ختا ا  2016  ،.  يوليو حادةاواز  

ا لول    - ارسباو    مقارخة باجلول ابار  من وجشة خظر املعلمني و املرشاني:   TIMSSالدراسات الدولية  

 . 370  -  326، الياحات جملة الرتبية أساليل التبوير.   - والع ج 

(. حتليل حمتو  مقرر العلوم لليا ال اين املتوسط يف اململكة العربية السعودية يف  2018  ،اياض العنز .  ديسما 

للريا يات والعلوم   الدولية  التوجيشات  الرتبوية    .TIMSS 2015 وً متبلبات دراسة  للدراسات  ا كمة 

 . والناسية

اململكة العريبية السعودية يف    (. تقيي  حمتو  كتاو الريا يات لليا الرابع اببتدا ي يف2014حممد ا بيل .   

 . رسالة ماجستري غري منشورة   .TIMSS 2011 وً متبلبات دراسة التوجشات الدولية يف الريا يات والعلوم  

اببتدا ي يف اململكة العربية السعودية يف  وً    الرابع  لليا  الريا يات   كتاو  ى(. تقيي  حمتو2019حممد ا بيل.   

  533، الياحات  املجلة الرتبوية   .1102SSMITمتبلبات دراسة التوجشات الدولية يف الريا يات والعلوم  

-  575 . 

ر ود.    ةل  جواهر  و  خوال،  التحييل  2017حممد  يف  التعليم  المتمايز  خظرية  إىل  مستخد  تدريل  برخاما  ااعلية   .)

مادة العلوم اللات وماشوم المتوسط والتاكير المتواز  لد  طالبات اليف ال الث املتوسط.  الداريس يف  

 . دراسات العلوم الرتبوية
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ت  ابسرتداد من جامعة    .Electronic Instructional Games  لكرتوخية التعليمية اا   لعاوار (.  1433منال السيا.   

 امللك سعود. 
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(. دمشق: مببعة  46 ياحة    اليحة الناسية   ،(. التحييل الدرايس. تأليا خعي  الرااعي1977خعي  الرااعي.  

 ياين. 

رتاتيجية مقرتحة لتحسني مستو  حتييل طلبة اململكة العربية السعودية ىف  (. اس2012ها   بن سعيد الشيفي.   

الدولية   املسابقات  ىف  ارردخية    -دراسات    .TIMSSالريا يات  اجلامعة  الرتبوية:  البحث    -العلوم  عامدة 

 . العلمي

عص تنمية    لكرتوخيةاا  التعليمية  لعاو(. أ ر اات ف خمط التغلية الراجعة يف ار 2019  ،ه ل أمحد القباطي.  يناير

 . جامعة العلوم والتكنولوجيا بداعي لد  أطاال الرو ة باجلمشورية اليمنية. التاكري اا
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فاعلية برنامج قائم على أبعاد القوة الرياضية في التحصيل وصعوبات تعلم الرياضيات  
 لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي

 رائدة بنت أمحد بن حسن القاسمي أ.

 إدارة تعليم جازانت، معلمة رياضيا

  اخلامس   الصف  طالباتدى  ل  الرياضيات  تعلم   صعوباتو  التحصيل  ف   الرياضية  القوة  أبعاد  عىل  قائم   برنامج  حتديد فاعلية  استهدف البحث احلايل  :صلخستامل

املنهج شبه التجريبي ف   واستخدم البحث ،الصف اخلامس بإحدى املدارس احلكومية باململكة العربية السعودية طالبات اعتمد البحث عىل عينة من  ، واالبتدائي

وقائمة أسباب صعوبات    ،الصف اخلامس االبتدائي  طالباتقائمة صعوبات تعلم الرياضيات ل   :هي  عىل جمموعة من األدوات   كام اعتمد  ،التوصل إىل نتائج البحث

  تنمية   ف   تأكيد فاعلية الربنامج  :إليها البحث  لومن النتائج التي توص  .واختبار حتصييل قائم عىل حتديد تلك الصعوبات وأبعاد القوة الرياضية  ،تعلم الرياضيات

التطبيق البعدي الختبار التحصيل  سفر عنه أا ملا وفق   البحث(عينة ) االبتدائي اخلامس الصف طالباتل الرياضيات تعلم  صعوبات من واحلد ،الدرايس التحصيل

 . القائم عىل أبعاد القوة الرياضية

  .التحصيل الدرايس –صعوبات تعلم الرياضيات   –أبعاد القوة الرياضية  :الكلامت املفتاحية

The Effectiveness of a Program Based on the Dimensions of Mathematical Power in The 

Achievement and the Difficulties of Learning Mathematics among Fifth Grade Female Students 

Raidah Ahmed Alqasimy 

A school mathematics teacher, Educational District, Jazan 

Abstract: The Study Aimed at: Determining the effectiveness of a program in teaching mathematics based on the dimensions of the sports 

force in the development of academic achievement and reducing mathematics learning difficulties for primary fifth grades in Saudi Arabia. 

The research was adopted on a sample of fifth grade students in one of the public schools in Saudi Arabia.، The list of causes of mathematics 

learning، and testing a declaration based on identifying those difficulties and dimensions of the sports force، and from the findings reached: 

The effectiveness of the program in teaching mathematics is based on the dimensions of the sports force in the development of academic 

achievement and reducing mathematics learning difficulties for fifth grades In the Kingdom of Saudi Arabia (sample research) as resulted in 

the interest to test the achievement based on the dimensions of the sports force. 

key words: Dimensions of the Sports Power - Learning Difficulties - Division of the study . 
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 :  مقدمة

  : املعرفة  من  مستويات  ةثلث  وتتضمن   ،الرياضيات  ف   طالبات ال  لتقويم   تقليدي  غري  مدخل    الرياضية  القوة   تعد

  ، الرياض   التواصل   : رياضية  عمليات   وثلث   ،املعرفة   بعد  وما   املشكلت   وحل   اإلجرائية   واملعرفة   ، املفاهيمية  املعرفة

  ويمكن   ، التلميذ  تقويم   عند  رئيسة   أبعاد  ثلثة   الرياضية  القوة  وتغطي   . الرياض  واالستدالل  ، الرياض  والرتابط

 : ييل  كام  توضيحها 

  ، املكاين  واحلس   القياس اهلندسة  وحس  القياسو  ،العملياتى   العددي  احلس   ويشمل  ،املحتوى  : األول  البعد •

 .  االحتامل ومفاهيم  البياناتو ، والنامذج العلقات و

:  وهي   األول  البعد  يراعيها   أن  بد    ال   واخلربات  املعارف  من  أنواع  ثلثة  وتشمل  :الرياضية   املعرفة  :الثاين  البعد •

  وتعديل  ،وتوجيهه  تفكريه  تنظيم   عىل   التلميذ  قدرة  وتشمل  ،املعرفة  بعد  وما   ،اإلجرائية   املعرفة و  ، املفاهيمية  املعرفة

 .  املشكلت  بحل املرتبطة  اخلربات  إىل باإلضافة ،والفكرية  املعرفية املسارات

  .  الرياض   واالستدالل  الرياض  والرتابط  ،الرياض  التواصل  وتشمل  :الرياضية  العمليات   :الثالث  البعد •

 ,MCTM)األمريكية    املتحدة  بالواليات  الرياضيات  ملعلمي   القومية  اللجنة   حددهتا   كام-  الرياضية  القوة   وتصنف

1989, PP. 205-208 )- قدرات  : وتتضمن ،الرياضية املعرفة بعد وما  ، املعرفة هي:و الرياض للتقويم الرابع املعيار ف  

  وغري  املألوفة   املشكلت   صياغة وحل   عىل   القدرة  إىل  باإلضافة  ،ا ونقدي    ا إبداعي    والتفكري  االستدالل   عىل   التلميذ

 .  املألوفة

  والتواصل   للتفكري  توظيفها   للتلميذ   يمكن  الرياضية، والتي  املعرفة  من  األقىص  احلد  هي:   الرياضية  القوة  إن

 : املكونات  من  جمموعة وتتضمن ، ا وحياتي   رياضيا 

 . املتباينة  املعرفية اخلربات حول  املشكلت حلل  معارفه توظيف   عىل  التلميذ قدرة •

 .األفكار  تواصل ف  الرياضيات لغة   استخدام عىل  التلميذ قدرة •

 . الرياض واالستدالل ،التحليل  عىل  التلميذ قدرة •

 . أو العملياتية  ، واإلجرائية ،املفاهيمية  املعرفة بني الربط  عىل  التلميذ قدرة •

 . نحوها  وامليل ،نفعيتها  ومدى الرياضيات طبيعة إدراك •

 . املعرفة  تناسق يوضح  بشكل املعارف من وغريها   الرياضية املعرفة  تكامل  إدراك •
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  –   يقتص   الو   ،باملعايري  ومرتبط ا   طالباتال   لتقويم  ا حديث    مدخل    الرياضية   القوة  عد    يمكن  : سبق  ما  ضوء  وف 

  وتظهر .  الرياضيات  من خلل  تنميتها   يمكن  التى  العمليات  يراعي  بل   ،التحصيل  ىف  كام  الرياضية  املعرفة  عىل   –  فقط

  املفردات   واستخدام   ، واجلداول  ، والنامذج  ، بالرسوم   :الذهنية  التصورات  عن   التلميذ  تعبري  إمكانية  ف   الرياضية   القوة 

  ، ف إدراك املفاهيم الرياضية  واستخدامه   الرياضيات   مفردات  من   لغوي  نسق   بناء  ف  والقدرة  ، توضيحها   ف  الرياضية 

الرياضيات   واستنتاج  ، املفاهيم  إدراك  : مستوى  ىف   ذلك  كان  سواء   ، الرياضية  والعروض   ، وعلج صعوبات تعلم 

  وكذلك   ،املفاهيمية الرياضية   املعرفة  مستوى  عىل   التواصل  : تسميته  يمكن  ما   أو   ،هبا   املرتبطة  خصائصها، والتعميامت 

  وتوظيف   ،التفكري  مسارات  عن  التعبري  ىف   ويظهر ذلك  ، اإلجرائية  املعرفة   مستوى   عىل   التواصل  ف   التلميذ  قدرة

  ، املألوفة  وغري  املألوفة  املشكلت  بعض  مناقشة  عند  ذلك  واستخدام   ، ا مسبق    عنها   ذهنية  تصورات  بناء  تم   التي   املعرفة

  بني   والرتابطات   ،وبينها   املعرفة  مستويات  داخل  الرتابطات  إدراك  ىف   التلميذ  قدرة   ف   ا أيض    الرياضية  القوة   وتظهر 

  تقوية   أو   ، تصور  بناء  من  التلميذ   متكن  والتي   ، األخرى  والعلوم   ، الرياضيات  بني  والرتابطات  ،الرياضيات   جماالت

   نفعيتها.  ومدى الرياضيات فائدة عن بالفعل قائم تصور 

  القوة  أبعاد عىل  قائم برنامج  أثروالوقوف عىل   ،لقوة الرياضية إلقاء الضوء عىل أبعاد ال الباحثة حتاو ، سبق  ا مم

 . االبتدائي اخلامس  الصف  طالبات لدى  الرياضيات تعلم   وصعوبات التحصيل  ف الرياضية 

   :البحثمشكلة 

من أمهية      الرياضياتنتيجة ملا توصلت إليه نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أجريت ف جمال تدريس  

  طلب وطالبات ودور أبعاد القوة الرياضية ف تنمية التحصيل الدرايس واكتساب املفاهيم الرياضية املتنوعة لدى  

وما قرأته   ، حيث تعمل ف ميدان احلقل الرتبوي ؛ ومن خلل ملحظة الباحثة الشخصية ، املراحل التعليمية املختلفة

الرياضيات  املتخصصني ف طرائق تدريس  كتابات    ، (  2010، يوسف   الواحد  وعبد  سليامن،  )إبراهيم   :اآلتية  من 

  كامل   األسطل،و)  ،(2015،اللطيف   عبد  أمحد  أسعد،  أبوو)   ،(2012، اللطيف  عبد  أمحد  أسعد،  أبوو)

الباحثة   ( 2019،  املجيد  عبد   ياسني   محد،   بني )  ، (2014،حممد   عواطف   )البلويش، و  ، ( 2010،زارع   استنتجت 

ا  نظر    الرياضيات  وكذلك تدين التحصيل الدرايس ف  املرحلة االبتدائية ف اكتساب املفاهيم الرياضية،  طالباتضعف  

  البحث   لذا حاولت الباحثة ف هذا  ؛لوجود جمموعة من الصعوبات الدراسية التي تواجههم عند تعلم الرياضيات 

  قائم   برنامج  فاعليةما    :ف السؤال الرئيس اآلت   بحثها يمكن حتديد مشكلة  التي    يةالبحثشكلة  إلقاء الضوء عىل هذه امل 

     ؟االبتدائي اخلامس الصف  طالبات لدى الرياضيات تعلم   وصعوبات التحصيل ف  الرياضية القوة  أبعاد عىل 
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    : وهي الفرعية التساؤالت من جمموعة   الرئيس  السؤال  عن  انبثق وقد

 الصف اخلامس االبتدائي؟ طالبات لدى  الرياضية  القوة مستوى  ما  .1

 الرياضيات؟ تعلم   ف الصف اخلامس االبتدائي طالبات تواجه  التي  التعليمية  الصعوبات  ما  .2

 الرياضيات؟ تعلم   ف االبتدائي  اخلامس الصف طالبات  تواجه  التي  التعليمية أسباب الصعوبات  ما  .3

  الصف   طالبات   لدى  الرياضيات  تعلم   وصعوبات  التحصيل  ف  الرياضية  القوة   أبعاد  عىل   القائم   الربنامج  أثر   ما  .4

 ؟ االبتدائي اخلامس

   :  لبحثا أهداف

   : ييل ما  حتقيق احلايل البحث استهدف

 . الصف اخلامس االبتدائي طالبات لدى الرياضية  القوة حتديد مستوى  .1

 . الرياضيات تعلم ف  اخلامس االبتدائيالصف  طالبات تواجه  التي التعليمية  الصعوبات حتديد .2

 الرياضيات.  تعلم   ف االبتدائي  اخلامس الصف طالبات تواجه  التي  التعليمية  الصعوبات حتديد أسباب  .3

  طالبات   لدى   الرياضيات   تعلم   وصعوبات   التحصيل  ف   الرياضية   القوة   أبعاد  عىل   القائم   الربنامج  أثر   حتديد .4

   . االبتدائي اخلامس  الصف 

   : البحث أمهية

   : ف  فيدي أن  يمكن  نه أ ف  أمهيته  البحث اهذ  استمد

ف    ن وحتد من حتصيله  ،الصف اخلامس االبتدائي   طالبات الصعوبات الرياضية التي يمكن أن تواجه    حتديد .1

 . الرياضيات

فاعلية الربنامج القائم  من خلل اكتشاف وحتديد    ،تعلم الرياضيات   نحو  اإلجيابية  االجتاهات  وتطوير   حتسني .2

 . وصعوبات تعلم الرياضيات ، التحصيل الدرايسف أبعاد القوة الرياضية  عىل 

   : البحث فروض

  :ةتاليال يةالفرض صحة احلايل البحثاخترب 
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(  البحث )عينة  الصف اخلامس االبتدائي طالبات درجات  متوسطي   بني  إحصائية داللة   ذات فروق  ال توجد 

وفق أنامط القوة الرياضية وأبعادها ف زيادة التحصيل ف    طالباتثر تدريس الربنامج املقرتح للالبعدي أل   التطبيق  ف

 مادة الرياضيات. 

   : البحث حدود

    :اآلتية احلدود عل  البحث  اقتص  

 . الصف اخلامس االبتدائي طالبات من  عينة :املكانية احلدود .1

 . م 2021- 2020  الدرايس العام خلل :الزمانية احلدود .2

 :املوضوعية احلدود .3

 . القوة الرياضية أبعاد - أ

   . الدرايس ف الرياضيات التحصيل  -ب 

  آراء   إمجايل   من  فأكثر  % 80  اتفاق  نسبة   عىل   حصلت  والتي  ، البحثصعوبات التعلم التي توصل إليها    بعض -ت 

 . الغرض  هلذا املعدة االستبانة عىل  املحكمني السادة

 : البحث منهج 

والبحث   وأدوات  مواد  إعداد  ف  استخدم   والذي  ،التجريبي  شبه   املنهج البحث    اتبع   عىل   البحث  اعتمد، 

 . ا إحصائي   النتائج حتليل  ثم   ،الواحدة املجموعة  ذي  التجريبي شبه التصميم

   واملواد التعليمية البحث أدوات

   : أدوات القياس ف اآلت  متثلت

 . الدرايس ف الرياضياتالتحصيل  اختبار -1

 . القوة الرياضية ف الرياضيات اختبار -2

 :  البحث خطوات 

 :  اآلتية اخلطوات  اتبع البحث 

  لدى   الرياضية  القوة  مستوى  ما ":  ن ينصان علواللذي   البحث  أسئلة  والثاين من  األول  السؤالني  عن  لإلجابة
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  تعلم   ف   االبتدائي   اخلامس  الصف  طالبات  تواجه  التي  التعليمية   الصعوبات   وما   االبتدائي؟  اخلامس   الصف   طالبات

 : ةاآلتي  عملت الباحثة األمور  الرياضيات؟

هذا    أجريت  التي   السابقة  والدراسات  البحوث   عىل   االطلع -1   األسس   إعداد   ىف   منها   واإلفادة  املجال، ف 

   .املقرتح  بالربنامج اخلاصة

  ، املفاهيم الرياضية  :الصف اخلامس االبتدائي ف  طالباتللوقوف عىل مستوى   ؛عمل اختبارين استطلعيني  -2

 . طالبات وحتديد أبعاد القوة الرياضية املناسبة لل

  ، والرياض  ،الفلسفي  األساس)  :مثل  ضوئها   عىل   الربنامج  سيبنى  التي  األسس  من  جمموعة  حددت الباحثة -3

 . املقرتح(  للربنامج  والفكري

  طالبات   تواجه  التي   التعليمية  الصعوباتأسباب    ما   : وهو  البحث  أسئلة  من  الثالث  السؤال   عن  لإلجابة

    :  ة اآلتياألمور الباحثة  عملت الرياضيات؟ تعلم ف  االبتدائي اخلامس  الصف 

  النظري   اإلطار  إعداد   ىف  منها   واإلفادة  املجال،هذا    ف  أجريت  التى  السابقة  والدراسات  البحوث  عىل   االطلع -1

   .استامرة صعوبات تعلم الرياضيات بنود إعداد  إىل باإلضافة للدراسة،

 .  السابقة اخلطوة عىل  بناء   ؛ صعوبات تعلم الرياضياتبأسباب  قائمة إعداد -2

  ؛ الرياضيات  تدريس  وطرق   املناهج   ىف  املتخصصني  املحكمني  السادة  عىل   األولية  صورهتا   ىف   القائمة  عرض -3

 .  اللزمة عليها  التعديلت  وتم عمل  فيها، العلمي  الرأى  إلبداء

 .  لتطبيقها  امتهيد   ؛ للقائمة  النهائية الصورة إىل  التوصل  -4

عىل   يوالذ  ،البحث   أسئلة  من  الرابع   السؤال  عن  لإلجابة   القوة   أبعاد  عىل   القائم  الربنامج  أثر   ما   :ينص 

  االبتدائي؟   اخلامس  الصف   طالبات دى  ل  الرياضيات   تعلم  صعوبات  من   واحلد  الدرايس  التحصيل  تنمية  ف  الرياضية 

   :ة اآلتيعملت الباحثة األمور 

  التعليمية   الوسائل   - األسس    -   الربنامج  أهداف)   وحتديد   السابقة   اخلطوات  ضوء  ىف   املقرتح  الربنامج   إعداد -1

 (.  التقويم  أساليب – التدريسية  األنشطة  –

 إعداد األدوات التعليمية للربنامج.  -2

 .  املجالهذا  ف  املتخصصني املحكمني عىل  األدوات هذه  عرض -3

 .  األدوات  عىل  املحكمني تعديلت  عمل  بعد النهائية الصورة إىل  التوصل  -4
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 . الصف اخلامس االبتدائي  طالبات  من  البحث عينة  حتديد -5

 . جتريبية واألخرى  ،ضابطة إحدامها  جمموعتني إىل العينة تقسيم  -6

 . مبدئية  بصورة والقوة الرياضية  ، الدرايسالتحصيل  اختباري إعداد -7

الرياضيات؛   تدريس  وطرق  املناهج جمال ىف  املتخصصني املحكمني من  جمموعة  عىل  السابقة األدوات  عرض -8

 .  للتطبيق  ا وقابليته العلمية، صحتها  ىف الرأي  ءإلبدا

  املجموعتني   طالبات  عىل   ا قبلي    ا تطبيق    ا تطبيقه  ثم  السابقة،  القياس  ألدوات  النهائية  الصورة  إىل  التوصل -9

 .  والضابطة التجريبية 

  إىل   للتوصل   املحكمني؛   من   جمموعة   عىل   أنشطة وأبعاد القوة الرياضية  عىل   القائم   املقرتح  الربنامج  إعداد -10

 .  له  النهائية  الصورة

  ا صلحيته  ومدى  ا فيه  العلمي   الرأي   إلبداء  املحكمني؛  من  جمموعة   عىل   وعرضها   األدوات التعليمية،  إعداد -11

 .  للتطبيق

  الضابطة   املجموعة  وتدريس   ،التجريبية  املجموعة  طالبات  عىل   أدواته   بجميع  املقرتح  الربنامج  تطبيق -12

 .  التقليدية  بالطريقة 

   . والضابطة التجريبية  املجموعتني طالبات عىل   ا بعدي   ا تطبيق   االختبارين  تطبيق -13

 .  ا إحصائي   ومعاجلتها  خاصة  جداول  ف التطبيقني  نتائج رصد -14

 .  النتائج هذه وتفسري  ،البحث نتائج إىل  التوصل  -15

 . البحثب اخلاصة  واملقرتحات  التوصيات  تقديم -16

   : البحث مصطلحات 

   :الرياضية القوة -1

  وحجم   الطلب  أداء  عن  تعرب  فهي  الرياضية  املعرفة  أداء  سقف:  بأهنا (  191  ، 2008  ماهر،  زنقور،)  يعرفها 

 . اكتساب مفاهيم الرياضياتقدراهتم ف 

  ؛ولغتها   الرياضيات  رموز  استخدام  الصف اخلامس االبتدائي عىل   طالباتقدرة    :بأهنا  االباحثة إجرائي    تعرفهاو 

ا    ا،كتابي    أو  ا رياض شفهي    موقف  عن  والتعبري  للتربير   بمشكلت   وربطها   واخلربات،  األفكار  من   جمموعة  ىلإ استناد 

لدهي  ا وواقعه  طالباتال الرياضيات  تعلم  صعوبات  من  للحد  منها  حماولة  حتصيلهو  ،نف  ف    نزيادة  الدرايس 
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 . الرياضيات

 : الدراس  التحصيل-2

  والقيم   واحلقائق  واملعارف   املعلومات  خلله   من  كتسب ي    عقيل   نشاط :  بأنه(  2010:  سعيد  بارود، )  ويعرفه 

نتيجة   عليها   حيصل  التي  الدرجات  خلل  من   عليه  ستدلوي    واالجتامعية،   املعرفية  باجلوانب  املرتبطة   الطالب 

 . والتحصيلية املقننة للختبارات 

  بلوغ   خلل  من ، الصف اخلامس االبتدائي  طالباتققه  حت الذي  العلمي  اإلنجاز  :ا بأنهإجرائي    ةتعرفه الباحثو 

 . التحصييل الذي أعدته الباحثةاالختبار  خلل  من  اإلنجاز هذا دد وحي   ،البحث ف  الكفاية من  معني مستوى

 :تعلم الرياضيات  صعوبات -3

مصطلح يعرب عن صعوبات    :ابأهن  (23،  2015صعوبات تعلم الرياضيات فقد عرفها )حسني، راس مال،  

ومعاجلة   والرياض،  العددي  واالستدالل  واحلساب  والفهم  الرياضية،  واحلقائق  املفاهيم  وفهم  استخدام  ف 

العمليات احلسابية الرياضية، وتظهر هذه الصعوبات من خلل العجز عن استيعاب املفاهيم الرياضية، وعدم القدرة  

 عىل إجراء العمليات احلسابية.  

ف    الصف اخلامس االبتدائي  طالباتالتي يعاين منها    الصعوبة  :بأهنا  البحث  ا ف هذا ا الباحثة إجرائي  وتعرفه

وتوظيفها،   الرياضية  واحلقائق  املفاهيم  احلساب وفهم  والرياض،    ،الفهم  العددي  املعاجلات  وواالستدالل  إجراء 

   ن. املقررة عليه الرموز الرياضية ، ووالعمليات احلسابية والرياضية، وفهم القيمة املكانية

 التجريبي للبحث اإلطــــار-ثاني ا 

 توضيح إجراءات تطبيق جتربة البحث. و  ،عرض خطوات إعداد أدوات البحث  إىلهذا اجلزء  هيدف

 : متطلبات إعداد األدوات التجريبية - 1   

(  ةودليل املعلم   الطالبة)كراسة    طالبات الربنامج املقرتح لل  : واملتمثلة ف   ، األدوات التجريبية للبحث  إلعداد

بأسباب    ، واستبانةالصف اخلامس االبتدائي  طالباتقع فيها  ت الباحثة قائمة بصعوبات تعلم الرياضيات التي    أعدت

 : طوات إعداد كل منهام وفيام ييل توضيح خ  ،حدوث هذه الصعوبات

 :الرياضياتإعداد قائمة صعوبات تعلم  -

 : ( حتديد اهلدف من قائمة صعوبات تعلم الرياضيات )أ
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الصف اخلامس    طالباتالصعوبات العامة املنترشة بني   عىل   تعرف إىل ال  هدفت قائمة صعوبات تعلم الرياضيات     

الرياضيات  نتعوقهاالبتدائي، و املقرتح هل  ؛ف دراسة  الربنامج  القوة    نمن أجل إعداد  أبعاد ومداخل  القائم عىل 

 . عىل علج صعوبات تعلم الرياضيات نملساعدهت ؛ الرياضية

   : ( مصادر اشتقاق بنود قائمة صعوبات تعلم الرياضيات )ب

 : عملت الباحثة ما ييل  الشتقاق بنود قائمة صعوبات تعلم الرياضيات  

  ، ىف جمال صعوبات تعلم الرياضيات   والبحوث السابقة   ،والدراسات   ،العديد من الكتابات األدبية االطلع عىل   •

التي اهتمت بتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات هبدف معرفة صعوبات تعلم الرياضيات    ؛ والدراسات 

   .التي أشارت إليها هذه األدبيات والدراسات 

ل • الرياضيات  التي    هبدف ؛  الصف اخلامس االبتدائي  طالبات حضور بعض حصص  عاين  تمعرفة الصعوبات 

   .ف تعلم الرياضيات طالبات منها ال

ال • بعض  كراسات  الرياضيات  ؛طالباتفحص  تعلم  صعوبات  معرفة  ال  ، هبدف  مستوى  ف    طالباتوحتديد 

  .ا وأنامط هذه الصعوبات وأشكاهل ،والرموز الرياضية ،للمفاهيم  :طالبات الرياضيات وكتابات ال

االبتدائي  • اخلامس  للصف  الرياضيات  كتاب  حمتوى  لتعلم    ؛حتليل  اللزمة  الرياضية  املهارات  حتديد  هبدف 

 . الرياضيات

 الرياضيات ومدى انتشارها وأسباهبا. حول صعوبات تعلم  رشفاتوامل  تإعداد استطلع لرأي املعلام  •

الصف اخلامس االبتدائي ف تعلم مادة    طالبات ف ضوء ما سبق أعدت الباحثة قائمة من الصعوبات التي تواجه  و

 . الرياضيات

 : )جـ( صدق وثبات قائمة صعوبات تعلم الرياضيات 

 : صدق قائمة صعوبات تعلم الرياضيات -1

رضت    للتحقق من صدق وذلك هبدف حتـديد مـا    ؛عىل جممـوعة من املحـكمني قائمة صعوبات تعلم الرياضيات ع 

 : مقرتحات من خلل   ا من تعـديلت أوا ورضوري  يرونه الزم  

 . طالباتحتديد ما إذا كان كل بند من بنود القائمة يعد صعوبة من صعوبات تعلم الرياضيات لدى ال  •

 . اتساق كل بند مع املجال الذي يندرج حتته ىمد •
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 . متعديل أو حذف ما يرونه من بنود القائمة حسب وجهة نظر سيادهت •

 . إضافة أية صعوبات مل تتضمنها القائمة  •

   : ييل وقد أشار املحكمون إىل ما 

صعوبة ف قراءة املسائل  "إىل    "عوبة ف قراءة النصوص الرياضيةص"تعديل    : مثل  . تعديل صياغة بعض البنود •

عدم إدراكه لألجوبة غري  "إىل    "يصل إىل أجوبة غري منطقية وغري مقبولة"وتعديل صياغة البند    ."اللفظية

 . "املنطقية التي توصل إليها 

 . حذف بعض البنود •

 . تعديل األخطاء املطبعية •

 . التعديلت اللزمة ف ضوء آراء املحكمني بعد مراجعتها مع السادة املرشفني ة الباحث تأجر و

الرياضيات  ثبات  حلسابو تعلم  استخدامقائمة صعوبات  تم  ألفا    ،  عرض    تم  حيث  ؛ كرونباخ  -معامل 

وبلغ معامل الثبات قائمة صعوبات    وموجهي ومعلمي الرياضيات، ( من أعضاء هيئة التدريس  14القائمة عىل ) 

 ثبات عال. ت امما يشري إىل أن قائمة صعوبات تعلم الرياضيات ذ  ،( 0.98تعلم الرياضيات ) 

وتعديلها ف ضوء مقرتحاهتم   ،وعرضها عىل املحكمني ،قائمة صعوبات تعلم الرياضيات  أن تم إعدادعد وب

قائمة ص   ، وتعديلهتم وثباهتا أصبحت  من صدقها  تعلم والتأكد  للتطبيـق وطبقت   عوبات  ف    الرياضيات صاحلة 

النهائية  هبا   ،صورهتا  اخلاصة  التعليامت  )و  ،ووضع  عىل  الرياضيات  تعلم  قائمة صعوبات  مفردة50اشتملت   ) ،  

واشتمل  بالصف اخلامس االبتدائي،  ف تعلم الرياضيات    طالبات عاين منها الرئيسة ت  صعوبات   مخس عىل    حتوتاو

( أمام  وضع علمة )  بملئها ويطلب من القائم    ،الصعوبات الرئيسة عىل صعوبات فرعية مرتبطة هبا كل من هذه  

 . أو غري موافق( ، أو موافق إىل حد ما  ، بني االستجابات )موافق كل عبارة وأسفل االستجابة التي تتفق مع رأيه من

استبانة -2 إىل  هدفت  الرياضيات  تعلم  صعوبات  التي  :أسباب  األسباب  هذه    حتديد  حدوث  إىل  تؤدي 

 . من أجل املساعدة ف علجها  ؛اخلامس االبتدائي الصف  طالبات الصعوبات لدى 

 : قامت الباحثة بام ييل   الشتقاق بنود استبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضياتو

 السابقةاال والبحوث  والدراسات  األدبية  الكتابات  من  العديد  عىل  تعلم    ىف  طلع  صعوبات  جمال 

بتشخيص اهتمت  التي  والدراسات  إليها هذه    ؛ها الرياضيات  التي أشارت  التعلم  أسباب صعوبات  هبدف معرفة 
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   . األدبيات والدراسات

 ل الرياضيات  االبتدائيالصف    طالبات حضور بعض حصص  ال  هبدف ؛  اخلامس    طالبات معرفة طرق حل 

 وطرق التدريس املستخدمة.   ،للمشكلت الرياضية 

 ال بعض  كراسات  الرياضيات   ؛طالباتفحص  تعلم  صعوبات  أسباب  معرفة  مستوى    ،هبدف  وحتديد 

   . للمفاهيم والرموز الرياضية  طالباتف الرياضيات وكتابات ال طالباتال

  هبدف معرفة أسلوب عرض املادة بالكتاب املدريس  ؛الرياضيات حتليل حمتوى كتاب . 

  انتشارها وأسباهبا.  ىحول صعوبات تعلم الرياضيات ومد إعداد استطلع لرأي املعلمني واملوجهني 

حدوث صعوبات تعلم الرياضيات التي تواجه    استبانة باألسباب التي تؤدي إىل  وف ضوء ما سبق أ عدَّت

تم عرضها عىل جممـوعة من    ها لتحقق من صدقول  ،بالصف اخلامس االبتدائي  ف تعلم مادة الرياضيات  طالبات ال

 : ا من تعـديلت أو مقرتحات من خللا ورضوري  وذلك هبدف حتـديد مـا يرونه الزم   ؛املحـكمني 

   ما االستبانةحتديد  بنود  من  بند  كل  كان  لدى    ا سبب    إذا  الرياضيات  تعلم  صعوبات  حدوث  أسباب  من 

 . طالباتال

 اتساق كل بند مع املجال الذي يندرج حتته مدى . 

 و حذف ما يرونه من بنود االستبانةتعديل أ . 

 أية أسباب ومل تتضمنها االستبانة إضافة. 

   : ييل وقد أشار املحكمون إىل ما 

 ندرة"و ، "قلة"وإحلهلا بـ  "عدم"تقليل من االعتامد عىل كلمة وال ، تعديل صياغة بعض البنود". 

  البنودحذف بعض . 

 تعديل األخطاء املطبعية . 

 . التعديلت اللزمة ف ضوء آراء املحكمني بعد مراجعتها مع السادة املرشفنيوأجريت 

 ثبات قائمة صعوبات تعلم الرياضيات: .1

  حيث   ؛كرونباخ  - معامل ألفا    ةالباحث  تاستخدم  استبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات   ثبات  حلساب

)   تم عىل  االستبانة  الثبات  14عرض  معامل  وبلغ  الرياضيات.  ومعلمي  وموجهي  التدريس  هيئة  أعضاء  من   )
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أسباب صعوبات تعلم الرياضيات    ، مما يشري إىل أن استبانة( 0.98الستبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات ) 

 . ثبات عال  تاذ

 : ) د ( الصورة النهاية الستبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات

أن   تبعد  الرياضيات  أ عد  تعلم  صعوبات  أسباب  املحكمني   وعرضت  ،استبانة  دلت  عىل  ضوء    وع  ف 

  ، والتأكد من صدقها أصبحت استبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات صاحلة للتطبيـق   ، مقرتحاهتم وتعديلهتم

ة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات  اشتملت استبانو  ، ووضع التعليامت اخلاصة هبا   وتم تطبيقها ف صورهتا النهائية،

واشتمل كل من هذه األسباب    ،عىل مخسة أسباب رئيسة لصعوبات تعلم الرياضياتواحتوت    ،( مفردة60عىل )

( أمام كل عبارة وأسفل االستجابة  وضع علمة )   بملئها ويطلب من القائم    ،ة عىل األسباب املرتبطة هبا الرئيس

 . أو غري موافق( ، أو موافق إىل حد ما  ،موافقاالستجابات )تفق مع رأيه من بني التي ت

 :إعداد األدوات التجريبية - 3

  ، البحثالصف اخلامس عينة    طالباتلوحمتوى الربنامج املقرتح    ،أهداف   :شتمل عىل وا  ،املعلم   دليل   تم إعداد

  ، ومهارات التفكري ف الرياضيات وتنميتها   ،املتمثل ف األطر النظرية حول صعوبات تعلم الرياضيات وعلجها و

  اخلامس االبتدائي الصف    طالبات  عىل   املقرر   –   "كتاب الرياضياتتشتمل عىل أهداف وحمتوى    طالبات وكراسة لل

للسرتشاد    ؛للمعلم   دليل    ةالباحث  تأعد   كام  ،مدخل القوة الرياضية التي يتم تدريسها وفق    - بالفصل الدرايس الثاين  

وتطبيق ما    ، القائمة عىل أنامط القوة الرياضية  ،وفق االسرتاتيجيات املقرتحةالوحدة الرياضية املقررة  به عند تدريس  

 . نمن خلل الربنامج املقدم هل طالباتاله تتعلم

 : (الطالبة كتيبإعداد الربنامج املقـرتح ) -4

ومن خلل    ،أسباب صعوبات تعلم الرياضيات  واستبانة  ،ضوء نتائج قائمة صعوبات تعلم الرياضيات  ىف

الرياضيات تعلم  بصعوبات  اخلاص  النظري  اإلطار  التفكري  ،مراجعة  تدريس    ، ومهارات  خلل  من  وتنميتها 

  ة الباحث  تأعد   ،ةباملرحلة االبتدائي  طالباتالوطبيعة    ،ضوء أهداف مادة طرق تدريس الرياضيات   وف ،  الرياضيات

خلل    الطالبة كتيب   من  التفكري  ومهارات  الرياضيات  تعلم  صعوبات  حول  النظرية  األطر  عىل  يشتمل  الذي 

 : اخلطوات التالية

 : حتديد أهداف الربنامج  -أ
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 . األهداف العامة -

 . السلوكية لكل موضوعاألهداف  -

   . ة واملوضوعات الفرعية لكل جلسةحتديد املوضوعات الرئيس  - ب

   . اختيار اخلربات التعليمية -ج

 . تنظيم اخلربات التعليمية   -د

 . حتديد طرق ووسائل التدريس املقرتحة للربنامج - م

   .اخلطة الزمنية لتدريس موضوعات الربنامج املقرتح - هـ

 . م حتديد أساليب التقوي -و

 . جتريب تدريس بعض جلسات الربنامج -ز

 : مربرات اختيار الوحدة  -

 : ويرجع اختيار هذه الوحدة للمربرات اآلتية  

األمهية  اجلربوحدة    إن (1) غاية  ف  موضوعات  س  ، تتضمن  رياضية  بموضوعات  مرتبطة  أهنا  درسها  تكام 

موضوعات  نظري هلا ف    ةاملوجودة هبا سبق دراس  جوانب التعلمن غالبية  أو  ، ف الصفوف التالية  طالباتال

كام أن هذه الوحدة    ، ملهارات التفكري املختلفة  طالباتتطلب ممارسة الكام أهنا تتضمن موضوعات ت  ،سابقة

الوحدات جتريد  ت   أكثر  من  ثم    ،ا عد  التومن  أخطاء    طالباتقع  الجت  شائعة، كامف    صعوبات ف   طالباتد 

 . تعلمها 

تتضمن موضوعات رياضية أظهرت الدراسات السابقة أهنا متثل أكثر املوضوعات صعوبة ف  وحدة اجلرب   (2)

 . املسائل اللفظيةو ، حل املعادالتو  ،األنامط العددية  :التعلم مثل 

لكثرة   (3) نتيجة  بالغة  أمهية  الوحدة  هذه  اليومية  موضوعاهتا    استخدامتلقى  احلياة  واملسائل    ،كاملعادالتف 

 . واألنامط العددية ف املراحل املتقدمة بعد ذلك  ،وتسلسل األرقام  ، اللفظية

وجيب التغلب عىل الصعوبات    ،مع الرياضيات املجردة  طالبات يعد الصف اخلامس االبتدائي بداية تعامل ال (4)

 . للموضوعات اجلديدة  نمما يعوق تعلمه؛  ف دراستها قبل االنتقال إىل الصفوف التالية  طالبات التي تواجه ال
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ا من بداية الفصل الدرايس الثاين وفق اخلطة  تدريس هذه الوحدة يكون بعد مرور شهٍر ونصف الشهر تقريب   (5)

التعليم لتدريس مادة الرياضيات بالصف اخلامس االبتدائي الفصل الدرايس    الزمنية املوضوعة من وزارة

 . الثاين

  االبتدائية الرياضيات ف املرحلة    رشفاتوم  ت علام ع عدد من مالعديد من املقابلت م  إجراء   اتضح من خلل (6)

والنظر إليها    ،من خلل تعلم هذه الوحدة طالباتال   مهارات تفكريكيفية تنمية   ت عدم مراعاة غالبية املعلام

   .ها ـحفظ  ىسو طالباتمن ال ا وليس مطلوب   طالبات درس للعىل أهنا جمرد حقائق وإجراءات نمطية ت  

  املتوسطة الرياضيات ف املرحلة    رشفات وم  تعلاممن املقابلت مع عدد من م  خلل إجراء العديد اتضح من   (7)

 . لبعض موضوعات الوحدة ت إمهال غالبية املعلام

 : األهداف العامة للوحدة (1)

 : عىل أن طالبة إن األهداف العامة للوحدة هي مساعدة ال

 بني املتغري والثابت.  متي ز  -1

 املقادير العددية واملقادير اجلربية. مسائل عىل الطالبة   لحت -2

 وصل إىل العلقة اخلطية التي تصف العلقة بني متغريين. تت -3

 . ل مسائل لفظية عىل العلقة اخلطيةحت -4

 دد القاعدة التي تصف نمط عددي معني. حت -5

 ول املنطوق اللفظي إىل رمزي.حت -6

 . ل املسائل اللفظية باستخدام املعادالتحت -7

 : السلوكية للوحدةاألهداف  (2)

حتديد أن    تم  املتوقع  من  األداءات  من  جمموعة  متثل  السلوكية  األهداف  من  التجمموعة  بعد    طالباتكون 

 عىل القيام هبا. ت للوحدة قادرا ن االنتهاء من دراسته

 : حتليل حمتوى الوحدة (3)

 : حتليل حمتوى الوحدة ف هذا البحث باخلطوات اآلتية  مر   

 : حتديد اهلدف من حتليل املحتوى - أ
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املقررة    "اجلرب"واملهارات املتضمنة ف وحدة    ، والتعميامت   ، كان اهلدف من حتليل املحتوى حتديد املفاهيم 

وإعداد دروس   ،بار التحصييل من أجل إعداد االخت ؛الصف اخلامس االبتدائي بالفصل الدرايس الثاين طالباتعىل 

ف أثناء دراسة هذه    طالباتقع فيها التالوحدة وفق اسرتاتيجيات التدريس العلجية للتغلب عىل الصعوبات التي  

 . وحتديد األهداف التعليمية ، الوحدة

 : وضع تعريفات إجرائية حمددة جلوانب التعلم املراد إجراء التحليل ف ضوئها -ب

 : تتمثل ف املفاهيم والتعميامت واملهارات "اجلرب"املعرفية املتضمنة ف وحدة نية عنارص الب

 املفاهيم  Concepts  التي تعطى ملصطلح ما معناه الرياض أي أهنا عبارة عن    ؛ هي جتريد الصفات األساسية 

أو الرمـوز  أو  األشياء  من  من    جمموعة  أساس  عىل  ا  مع  تم جتميعها  التي  اخلاصة  أو  احلوادث  اخلصائـص 

 . والتي يمكن اإلشارة إليها برمز معني  ، الصفات املشرتكة

  التعميامت  Generalizations  ويتمثل هدفها ف توضيح العلقة بني    ، هي عبارات تربط بني مفهومني أو أكثر

ال  ، املفاهيم تزويد  ف  أمهيتها  تشكيل    طالباتوتتمثل  ف  التعميامت  استخدام  بموجبها  يستطيعون  بأدوات 

 . تواجه جمتمعهم رضيات تعمل عىل إجيـاد حـلول للمشـكلت التي تواجههم أو ف

 املهارات  Skills    هي القدرة عىل استخدام املعارف الرياضية ف حل املشكلت عىل مستوى عال من اإلتقان

 . وف أقل وقت ممـكن ،وبأقل جمهود  ،عن طريق الفهم

ـ     : القيام بعملية التحليل -ج

املفاهيم تم حتديد  ذكرها  السابق  التعريفات  وحدة    ، والتعميامت  ،ف ضوء  املتضمنة ف    "اجلرب "واملهارات 

 . حمتوى الوحدة  ة الباحث وحللت  ،وحتليلها 

   : قياس ثبات التحليل -د

  ، نفسه   املحتوى  القيام بتحليل أخرى    من باحثة   ةالباحث   ت من قياس ثبات التحليل طلب  ة تمكن الباحثتحتى  

التحليلني باستخدام  ثم تم حساب معامل ثبات التحليل بني    ،وحتديد فئات التحليل ووحداته  وذلك بعد توضيح

 معادلة هولستى. 

 

   : حتديد دروس الوحدة (4)
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  ، موضوعات رئيسة من واقع الكتاب املدريس  ة مخس  تم حتديد موضوعات الوحدة وفق ترابط الدروس إىل 

   .ويوضح اجلدول التايل موضوعات الوحدة وعدد دروسها  ،كل منها إىل عدة دروس ت موق س 

 موضوعات الوحدة الدراسية وعدد الدروس املتضمنة فيها: (2جدول ) 

 عدد الدروس املوضوعات

 درسان املتغري والثابت 

 درسان العالقة اخلطية

 درس  األنامط العددية 

 درس  املعادالت 

 درسان حل املعادالت 

 دروس  8 املجموع

 : اخلطة الزمنية لتدريس الوحدة (5)

  ، أي يستغرق تدريسها اثنتي عرشة حصة  ،تدريس الوحدة ستة أسابيع بواقع حصتني ف األسبوع  يستغرق

       :التايل  النحو  عىل  تم توزيع اخلطة الزمنية لتدريس دروس الوحدةو

 .اخلطة الزمنية لتدريس الوحدة :(3جدول )

 املتغري والثابت  األول 
 األول 

 الثاين 

 . الفرق بني املتغري والثابت

 . املقادير العددية واملقادير اجلربية

 حصة

 حصة

 العلقة اخلطية الثاين 
 األول 

 الثانى 

 .العلقة اخلطية التي تصف العلقة بني متغريين

 حل مسائل لفظية عىل العلقة اخلطية 

 حصة

 حصة

 الثالث 
 األنامط 

 العددية 
 حصة األنامط العددية  األول 

 حصة ف متغري واحد  املعادالت من الدرجة األوىل األول  املعادالت  الرابع

 حل املعادالت  اخلامس 
 األول 

 الثاين 

 . املعادالت املتكافئة

 . ف متغري واحد  حل املعادالت من الدرجة األوىل

 حصة

 حصة

  ة املعلم  به  قوم ت  إجراء   كل   زمن  وحتديد  ،التدريس  إجراءات   عىل (  دقيقة   45)   وهو  احلصة  زمن  توزيع  وتم 

 . الطالبة  كراسة ف الطالبة  به قوم ت  نشاط كل زمن حتديد ا وأيض   ،ة املعلم دليل ف  الطالبةو

 :األنشطة التعليمية (6)

 : أن  الطالبة كتيبروعي ف األنشطة التي استخدمت ف 
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 . ةفكر فيه املعلم ت يقمن بالتخمني فيام    ن ، وليست أسئلة جتعلهإىل التفكري  طالبات أسئلة تدفع ال  األنشطة   تطرح  .1

السابقة    ن ف ضوء خرباهتاملبادئ واملفاهيم    واكتشاف   ، السابقة  نمن البناء عىل معارفه  طالبات متكن األنشطة ال .2

 . جلوانب املوقف نوإدراكه

التي    األنشطةتكشف   .3 التالصعوبات  فيها  الرياضيات  طالباتقع  تعلم  كشفتها    ،أثناء  دراسة  الوالتي 

 . التشخيصية

 . أثناء تعلم الرياضيات  طالباتقع فيها الت تكشف األنشطة أسباب الصعوبات التي  .4

 . ف الرياضيات  نوتوقعات إنجازاهت طالبات تكون األنشطة مرتبطة بمستويات ال .5

لل .6 األنشطة  قدراهت  طالباتتتيح  إلظهار  وب  ن الفرصة  وجربية  وهندسية  شفوية  متنوعة  ستخدام  ا بطرق 

 . األعداد...الخ

ال .7 األنشطة  األسئلة  نقدراهت  استخداممن    طالبات متكن  طرح  األفكار،  واالستنتاج  ،ف  وحل    ،وتبادل 

 . ومشكلت ومسائل من احلياة الواقعية ،والربط مع جماالت أخرى ف الرياضيات ،املشكلت 

  طالبات توفر الوقت لل  ا ل املشكلت واملسائل، وأيض  حلالوقت للتفكري    طالباتمتنح هذه األنشطة واملهام لل .8

 االكتشاف ف جمموعات. ب من ليق

  ن، واهتامماهت  طالباتمن واقع حياة ال  وبعضها   ،طالبات وأن تستحوذ عىل اهتامم ال  ،قةتكون هذه األنشطة مشو   .9

 . وترتبط بشكل مبارش بمداخل القوة الرياضية وأبعادها 

املشكلت  .10 باالستنتاج    تكون  القيام  تستدعي  تتضمنها  التفكري    طالبات ال  وتشجع  ، واالستداللالتي  عىل 

 البسيطة.  األشياءبعمق حول 

لممارسة مهارات  عىل    طالبات الاألنشطة  تشجع   .11 تنميتها  التي يمكن  من  اخلامس  الصف    طالباتالتفكري 

   . عىل مداخل وأبعاد القوة الرياضيةن وكذلك تدرهب ، خلل دراسة الوحدة

 

 

 : الوسائل التعليمية (7)

 كتيب الطالبة.  -1

 لوحات األنشطة.  -2

 السبورة.  -3

 مقص.   -4

 أقلم فلومسرت ملونة.  -5

 بطاقات.  -6

 واألنشطة بطاقات مدون هبا تعليامت لتنفيذ املهام  -7

 

 شفافيات.  -8

 سلة. -9

 احلاسب اآليل. -10
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 : التقويم (8)

  ا حتصيلي    ا عدت الباحثة هلام اختبار  أ  نياللذ  النهـائيجـانب التقويم املـبدئي وإىل    ، التقـويم البنائـي به    ويقصد 

بعد انتهاء  وف هذا التقويم و  ، ا ألبعاد القوة الرياضيةتلك الصعوبات الرياضية التي تم حتديدها وفق  ل ا  ف الوحدة وفق  

ف الدرس لتحديد نقاط القوة    طالبات  لتقويم أداء ال سؤاال    ة قدم املعلمت،  من اإلجابة عن أنشطة الدرس   طالباتال

   : روعـي ف أسئلة التقويم أنو ، والضعف ف الدرس

 تكون شاملة جلوانب التعلم ف الدرس . 

  تتضمن مواقف حياتية . 

  طالباتقع فيها الت تتضمن أنشطة تكشف الصعوبات التي . 

 تتضمن مشكلت تتطلب التفكري وممارسة مهارات التفكري املختلفة . 

  استنتاجات إىل  طالبات توصل فيها التتتضمن مشكلت . 

املقررة عل    "اجلرب"ف وحدة    احتصيلي    ااختبار  أعدت الباحثة لتقويم فعاليته    طالباتبالنسبة للربنامج املقرتح لل 

 : وفيام ييل توضيح خلطوات إعداد هذه األدوات  ،الصف اخلامس االبتدائي بالفصل الدراس الثاين طالبات

ال املعرف لدى  التحصيل  لقياس مستوى  بناء اختبار حتصييل  البحث    -   طالبات تم  وحدة  ى  ف حمتو  - عينة 

تم إعداد االختبار التحصييل وفق  و   .الصف اخلامس االبتدائي بالفصل الدرايس الثاين   طالبات  املقررة عىل   "اجلرب"

 : ثلث مراحل 
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 املرحلة األوىل: التخطيط لالختبار وإعداده من خالل: 

 حتديد اهلدف من االختبار   .1

 . ديد املحتوى الذي يقيسه االختبارحت  .2

 . حتليل حمتوى الوحدة .3

 . أبعاد االختبار .4

 . املواصفاتإعداد جدول  .5

 . االختبار حتديد نوع مفردات  .6

 . صياغة مفردات االختبار .7

 . صياغة تعليامت االختبار .8

    .إعداد مفتاح تصحيح للختبار .9

 : املرحلة الثانية: ضبط االختبار

  ومعامل زمن ومعاملت السهولة والصعوبة    حساب-3  .ثبات االختبار  معامل-  2  . التأكد من صدق االختبار-  1

 . التمييز ملفردات االختبار

 . املرحلة الثالثة: إعداد الصورة النهائية لالختبار

ت الصورة النهائية للختبار  : وفق اخلطوات التالية  وأ عد 

   :حتديد اهلدف من االختبار (1)

احلايل   البحث  التحصييل ف  ال  إىل هيدف االختبار  أنه    ."اجلرب"وحـدة    ىف حمتو  طالبات قياس حتصيل  أي 

  "اجلرب"ودليل املعلم ف تدريس وحدة    ، )كراسة التلميذ  طالبات يكشف عن أثر التدريس وفق الربنامج املقرتح لل

 . وفق أنامط القوة الرياضية وأبعادها( ف زيادة التحصيل ف مادة الرياضيات

 : حتديد املحتوى الذي يقيسه االختبار (2)

 :اقتص االختبار عىل املوضوعات التي تضمنتها الوحدة وهي 

 . املتغري والثـابت -1

 .العلقة اخلطيـة -2

 .األنامط العدديـة -3

 (. ف متغري واحد  طية )املعادالت من الدرجة األوىلاملعادالت اخل -4

   .حل املعادالت -5

 

 : حتليل حمتوى الوحدة (3)

املحتو حتليل  تم  املفاهيم  ىإذ  املقرتح    فيها(املتضمنة    واملهارات  ، والتعميامت  ،)وفق  الربنامج  إعداد  أثناء 

الصف اخلامس االبتدائي    طالبات   عىل املقررة    "اجلرب"ودليل املعلم ف تدريس ف وحدة   ، )كراسة التلميذ طالباتلل

   . من ثبات التحليل والتأكد ، بالفصل الدرايس الثاين وفق أنامط القوة الرياضية وأبعادها(

   : أبعاد االختبار (4)
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ز تضمن هذا االختبار  و   ، األهداف السلوكية لتدريس الـوحدة عىل مستويات بلوم لألهداف التعليميـة  تعو 

اآلتي التعليمية املستويات  لألهداف  بلوم  لتصنيف    ، الرتكيب و  ، التحليلو  ، التطبيقو  ، الفهم و  ، التذكر  :وهي   ة 

 . التقويم و

التذكر  .1 ال  :مستوى  قدرة  به  سبق    طالبات يقصد  التي  والتعميامت  واملفاهيم  احلقائق  واسرتجاع  تذكر  عىل 

 . تعلمها 

 . ها نمعنى املادة التي يدرس واستيعاب عىل إدراك  طالباتيقصد به قدرة ال  :مستوى الفهم  .2

 ه ف مواقف جديدة واقعية. ن عىل استخدام وتوظيف املعارف وما تعلم طالباتقدرة ال  :مستوى التطبيق  .3

أي رد    ؛مكوناهتا األصلية  إىلعىل تفكيك وجتزيء املادة املتعلمة    طالباتيقصد به قدرة ال  :مستوى التحليل  .4

 . عنارصه األولية إىلاليشء 

أي الربط بني األشياء    ؛عىل جتميع األجزاء لتكوين كل متكامل   طالبات يقصد به قدرة ال  :مستوى الرتكيب .5

ا لتكوين يشء متكامل  . املتعلمة مع 

عىل احلكم ف ضوء املعايري القائمة عىل جماالت حمددة سواء ف ضوء    طالبات يقصد به قدرة ال  :مستوى التقويم .6

 . األدلة الذاتية أو ف ضوء األدلة واملعايري اخلارجية 

 : وبالنسبة ألبعاد التشخيص قامت الباحثة بام ييل

يقع فيها  اال .1 التي  التي اهتمت بتحديد الصعوبات  التشخيصية  السابقة واالختبارات  الدراسات  طلع عىل 

 . ف تعلم الرياضيات  طالباتال

 . واألهداف العامة والسلوكية للوحدة ،الباحثة  عملتهمراجعة حتليل حمتوى الوحدة التي  .2

حضور بعض حصص تدريس اجلرب للصف اخلامس االبتدائي ببعض املدارس احلكومية؛ هبدف التعرف عىل   .3

 . طالبات قع فيها الت أنامط الصعوبات التي 

 . طالباتفحص عينة من كراسات الواجب املنزيل لبعض ال .4

 . الرياضيات رشفاتوم تإجراء عدة مقابلت مع عدد من معلام .5

بالفصل الدرايس    "اجلرب"ف وحدة    اخلامس االبتدائي الصف    طالبات قع فيها  تحتديد الصعوبات املتوقع أن   .6

 . الثاين

  ى ة متوقع أن تقع ضمن حمتو( صعوبات رئيس 5من حتديد عدد )   ةالباحث   تف ضوء اإلجراءات السابقة متكنو
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الثاين  االبتدائياخلامس  الصف    طالباتاملقررة عىل    "اجلرب"وحدة   الت و  ، بالفصل الدرايس  وهي    ، طالباتقع فيها 

 :كالتايل

 .صعوبات استخدام الرموز الرياضية .1

 .صعوبات تعرف املفاهيــم الرياضية .2

 . صعوبات تعرف التعميامت الرياضية .3

 . صعوبات تعرف األنامط الرياضية .4

 . صعوبات حـل املسـائل الرياضية العددية )غري اللفظية(  .5

 . صعوبات حل املسائل الرياضية اللفظية .6

 . صعوبات حتقق صحة حل املسائل الرياضية .7

الرئيس  الصعوبات  هذه  حتت  الصعوباتة  ويندرج  من  متنوعة  مد  ، فرعيةال   جمموعة  اختبار  يتم    ى والتي 

   . طالباتشيوعها بني ال

 : إعداد جدول املواصفات  (5)

األهداف التعليمية لكل موضوع من موضوعات الوحدة وفق  بعد حتليل حمتوى الوحدة الدراسية وتصنيف 

تم إعداد جدول مواصفات االختبار  و   .إعداد جدول املواصفات  :تأت اخلطوة التالية وهي   ،مستويات بلوم لألهداف 

لكل موضوع من موضوعات الوحدة مستندة إىل    بعد حتديد األمهية والوزن النسبي  "اجلرب  "التحصييل ف وحدة  

 : تيةاألسس اآل

 النسبة املئوية لعدد الصفحات لكل موضوع من موضوعات الوحدة . 

 ا للخطة الزمنية املوضوعة  . الزمن املخصص لتدريس كل موضوع من موضوعات الوحدة وفق 

    : حتديد نوع مفردات االختبار (6)

ف وحدة    طالباتعاين منها الكثر قدرة عىل كشف الصعوبات التي توأ  وشامل    ا حتى يكون االختبار موضوعي  

 : نوع مفردات االختبار من ثلثة أنواع من األسئلة وهي  ة الباحث ت اجلرب حدد

متعدد ▪ من  االختيار  األربع  :أسئلة  اإلجابات  من  فقط  واحدة  إجابة  اختيار  أن    الطالبة  وعىل   ،حتتاج حللها 

 . احلرف الدال عىل اإلجابة الصحيحة حولضع دائرة  تو  ،تعرف عىل اإلجابة الصحيحة ت
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 . كامل الناقص ف املكان الفارغ لتصبح العبارات صحيحة إ ا تتطلب منه : أسئلة التكملة ▪

 . القيام بحل املسائل مع توضيح خطوات هذا احلل  ا تتطلب منه أسئلة حل املسائل:   ▪

 : صياغة مفردات االختبار (7)

ا ملا ورد من رشوط ف املراجع اخلاصة ببناء    ة الباحث  ت لقد راع عند صياغة مفردات االختبار أن تكون وفق 

 : ولقد متثل ذلك ف أن هذه املفردات جيب أن ،االختبارات وقياسها 

 . تقيس األسئلة األهداف التي صممت من أجلها  ▪

 . تقيس األسئلة عينة ممثلة ملحتوى املادة الدراسية ▪

 . مرتبط ا بمحتوى الوحدة الدراسية  يأت حمتوى أسئلة االختبار ▪

 . توزع اإلجابة الصحيحة بشكل عشوائي  ▪

 حمددة وواضحة.  والبدائل تكون األسئلة  ▪

 . تشتمل كل عبارة عىل فكرة أساسية واحدة ال حتتمل التأويل  ▪

 . طالباتقع فيها الالتي توبذلك يسهل اكتشاف الصعوبات ، ا عرب عن معلوماهتتأن  للطالبة  تتيح   ▪

 . االختبار ككل بدرجة عالية من الصدق والثباتيتميز  ▪

سبق  ما  ضوء  سؤاال  30)   ة الباحث  صاغت  ، وف  املعرفية  و   ،(  املستويات  عىل  االختبار  مفردات  توزيع  تم 

   . لتصنيف بلوم

 

 : تعليامت االختبار (8)

الباحثة   للأعدت  التعليامت املوجهة  تتناول  واستهدفت توضيح طبيعة    ،طالبات صفحة ف مقدمة االختبار 

من خلهلا    طالبات ستطيع الت أن تكون هذه التعليامت واضحة ودقيقة بحيث  ت  راعو ،االختبار وكيفية اإلجابة عنه 

 . دون غموض أو لبس نالقيام بام هو مطلوب منه

 إعداد مفتاح تصحيح لالختبار   (9)

ولعل ذلك    ،اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من مفردات االختبار  ويوضحتم إعداد مفتاح تصحيح االختبار،  

 . ل من عملية تصحيح االختباراملفتاح يسه  
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   : ومفتاح التصحيح تم ضبط االختبار من خلل ،بعد صياغة مفردات االختبار وتعليامته 

 التأكد من صدق االختبار  (1)

ومفتاح التصحيح اخلاص به عىل جممـوعة من  للتحقق من صدق االختبار تم عرضه مع جدول املواصفات 

 : عىل  والتعرف ،مقرتحات   ا من تعـديلت أوا ورضوري  املحـكمني وذلك هبدف حتـديد مـا يرونه الزم  

 . مدى وضوح ودقة تعليامت االختبار ▪

 . اخلامس االبتدائيالصف  طالباتمدى مناسبة الصياغة اللغوية ملستوى  ▪

 . املستويات املعرفية التي يتضمنها جدول املواصفات مدى مناسبة املفردات لقياس  ▪

 . من مفردات االختبار إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه ▪

   : ييل وقد أشار املحكمون إىل ما 

 . إعادة ترتيب أسئلة االختبار بصورة عشوائية ▪

 . تعديل األخطاء املطبعية ▪

   .الرتكيز عىل املستويات املعرفية العليا  ▪

 . التعديلت اللزمة ف ضوء آراء املحكمني بعد مراجعتها مع السادة املرشفني ة الباحث تأجر و

 

   :معامل الثبات (2)

اخلامس  الصف    طالبات إذ تم جتريب االختبار عىل عينة عشوائية من    ؛ للختبار بدراسة استطالعية  تم القيام 

بموعد االختبار    طالباتوإخبار ال   ،املقررة   "اجلرب"ملوضوعات وحدة    طالباتبعد التأكد من إمتام دراسة ال  ؛االبتدائي

تطبيق االختبار التحصييل ف هناية العام    وتم  ،عىل استعداد للختبار  طالباتكون الت   ى حت  ؛قبل تطبيقه بثلثة أيام 

 . م2019/2020الدرايس  

االعتامد التباين  وكان  حتليل  احلايل عىل طريقة  االختبار  ثبات  معامل  تباين    ، ف حساب  حتليل  تعني  والتي 

ال االختبار  طالبات درجات  فقرات  كودرو  ، عىل  معـادلة  باستخدام  االختبار  ثبـات  معـامل  حسـاب  تم    - لذا 

 . ( KR21( ) 21)ك ر    21ريتشاردسـون رقـم  
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نتائج  و السابقة عىل  املعادلة  ) بتطبيق  هو  االختبار  ثبات  معامل  أن  أن  0.83االختبار وجد  يدل عىل  مما   )

أن معامل    عن   فضل  ،  االطمئنان عند استخدام االختبار مع أفراد عينة البحث  إىل مما يدعو    ، االختبار ذو ثبات عال 

  : اد البهي السيدالثبات الذي يتم احلصول عليه بطريقة حتليل التباين يعطي احلد األدنى ملعامل ثبات االختبار )فؤ

وهذا يعني أن االختبار ثابت  (، 0.83ثبات االختبار احلايل هو )  وبذلك يكون احلد األدنى ملعامل  . ( 537  ، 1979

 . االعتامد عليه واستخدامه بدرجة عالية من الثقة ويمكن ،حد كبري إىل

   :ملفردات االختبار والتمييزحساب زمن ومعامالت السهولة والصعوبة  (3)

 : تم حتديد ما ييل   ، لإلجابة عن االختبار ؛ والزمن املستغرق ،االستطلعية  دراسةال طالباتبناء عىل درجات  

 : زمن االختبار  - 1

استغرق  ةالباحث   ت اتبع الذي  للزمن  التتابعي  التسجيل  تلميذت طريقة  كل  االختبار  ة ه  عن  اإلجابة  تم  و   ، ف 

 . ( دقيقة90أن زمن االختبار التحصييل بالتقريب )  إىل ةالباحث  ت توصلو  .األزمنة حساب املتوسط هلذه 

 : ملفردات االختبار والتمييزمعامالت السهولة والصعوبة  - 2

إذ تم حساب معامل    ؛تم حساب معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار

أثر   من  املصحح  السهولة  معامل  ملعادلة  ا  )وفق  متعدد  من  االختيار  ألسئلة  التخمني  أثر  من  املصحح  السهولة 

ومعامل السهولة العادي ألسئلة التكملة وحل املسائل من خلل نتائج تطبيق االختبار عىل أفراد العينة    ، التخمني(

ومعامل التمييز حلساب معامل السهولة والصعوبة    معاملت السهولة والصعوبةوتم أخذ متوسط    . االستطلعية

 . ( 0.22ومعامل التمييز )  ، (0.51ومعامل الصعوبة ) ، (0.49معامل السهولة ) : للختبار ككل وهو

ب القيام  املحكمني  ، االختباربعد  عىل  وتعديلهتم  ، وعرضه  مقرتحاهتم  ضوء  ف  زمن  وحت  ، وتعديله  ديد 

وحساب معامل    ،للختبار ككلبة ومعاملت التمييز لكل مفردة وحساب معاملت السهولة والصعوو   ،االختبار

وتم جتربته ف صورته النهائية، ووضع التعليامت    ، للتطبيـق  ا والتأكد من صدقه أصبح االختبار صاحل    ،ثبات االختبار

( درجة بواقع درجة لكل  30كام حتددت الدرجة النهائية وهي )   ، ( مفردة30وقد اشتمل االختبار عىل )   ،اخلاصة به

 . ( دقيقة 90وحتدد الزمن اللزم لإلجابة عن أسئلة االختبار وهو ) ،مفردة 

   :توصل البحث إىل النتائج اآلتية ،امليدانية البحثوإجراءات  ، بعد تطبيق أدوات البحث

 : الصف اخلامس االبتدائي طالباتالرياضيات ل  تعلم صعوبات قائمة  نتائج -أوال  
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االبتدائي  الصف  طالبات  فيها   قعت   التي   الصعوبات   لتحديد   الرياضيات   تعلم  صعوبات   ذوات   اخلامس 

ت   ،علجها   ف  املساعدة  أجل   الرياضيات من   دراسة   ف   نوتعوقه   الرياضيات   تعلم   بصعوبات  قائمة   الباحثة   أعد 

  بنود   من   بند   كل  كان  إذا   ما   لتحديد  ؛ التدريس  هيئة   وأعضاء  رشفاتوامل   تاملعلام   من(  15)   قوامها   عينة   عىل   وتطبيقها 

  املناسبة   اخلانة  ف(    √)    علمة  بوضع  وذلك  ،ال   أم  طالباتال  لدى  الرياضيات  تعلم  صعوبات  من  صعوبة  يعد  القائمة

  ، موافق للختيار( 3)  وإعطاء  ، العينة  استجابات  رصد وتم ،(موافق  أوغري  ما   ، حد  إىل  موافق  أو   ،موافق)   حيث   من

    : كالتايل نتائجها  وجاءت ، موافق  غري للختيار( 1) و ،ما   حد  إىل موافق  للختيار( 2)و

 املئوية لشيوع الصعوبات الرئيسة ف قائمة صعوبات تعلم الرياضياتالنسبة : (3جدول )

 النسبة املئوية الصعوبات الرئيسية  م

 %  66.01 . عىل الرموز الرياضية والتواصل بلغة الرياضيات( والتعرفصعوبات استخدام لغة الرياضيات )قراءة وكتابة   ( 1) 

 %  77.09 . صعوبات تعلم املفاهيم وإتقان احلقائق الرياضية األساسية  ( 2) 

 %  73.25 . صعوبات إجراء العمليات الرياضية  ( 3) 

 %  78.83 . صعوبات حل املسائل الرياضية  ( 4) 

 %  76.72 . قلق الرياضيات  ( 5) 

التي تندرج حتت    مجيع الصعوبات الفرعية  :ن خلل املعاجلات اإلحصائية التي متت تبني نتائج البحث أنم

ل الرياضيات  الرئيسة ف  اخلمسة  نسبة    طالباتالصعوبات  قد حصلت عىل  االبتدائي  اخلامس  أعىل  االصف  تفاق 

  والتأكد  ،تنميتها   نحو  والسعي  الرياضيات  تدريس   ف  هبا   االهتامم   يراد  أبعاد  عن  تكشف   النتائج  هذه  ولعل   ،  % 50من

  ف   بعضها   ةمراعا   احلايل  البحث   اول حيو  ،نعليه  وصعوبتها   فيها   طالباتال  لضعف  انظر    ؛ هلا   طالبات ال  اكتساب   من

  كبري  بقدر  يتوافر   ما   وهذا  ،الرياضية   املسائل  حل   خاصة  ا شيوع    األكثر   الصعوبات   عىل   طالباتال  وتدريب ،  الربنامج

االبتدائي  طالباتل  الرياضيات  مقرر  ف   املختارة  اجلرب  وحدة  ف اخلامس  القوة    ، الصف  وأبعاد  بأنامط  وربط ذلك 

 . دت عليها الباحثةعتمالرياضية التي ا

 : الرياضيات تعلم  أسباب صعوبات قائمة نتائج  -ثاني ا

الصف اخلامس االبتدائي من أجل    طالباتلتحديد األسباب التي تؤدي إىل حدوث هذه الصعوبات لدى  

ت  ،املساعدة ف علجها  ( من  15سباب صعوبات تعلم الرياضيات وتطبيقها عىل عينة قوامها )أالباحثة استبانة ب  أعد 

ما    رشفاتوامل  تاملعلام لتحديد  التدريس؛  هيئة  االستبانةوأعضاء  بنود  بند من  كل  كان  سبب  ي    إذا  أسباب    ا عد  من 

ال لدى  الرياضيات  تعلم  )  ،أم ال  طالباتحدوث صعوبات  بوضع علمة  من حيث  √وذلك  املناسبة  اخلانة  ( ف 
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(  2) و  ،( للختيار موافق3وإعطاء )   ،وتم رصد استجابات العينة  .(أو غري موافق  ، أو موافق إىل حد ما   ،موافق)

 : وجاءت نتائجها كالتايل ،( للختيار غري موافق1) و ، للختيار موافق إىل حد ما 

 النسبة املئوية لألسباب الرئيسة لصعوبات تعلم الرياضيات ف استبانة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات: (4جدول )

 النسبة املئوية ة الرئيساألسباب  م

 %  76.42 أسباب ترجع إىل املعلم  ( 1) 

 %  85.18 طالبات أسباب ترجع إىل ال  ( 2) 

 %  75.00 الدراسية واملادةأسباب ترجع إىل الكتاب املدريس   ( 3) 

 %  81.37 أسباب ترجع إىل البيئة التعليمية واإلدارة التعليمية   ( 4) 

 %  86.88 أسباب ترجع إىل األرسة والرفاق واملجتمع   ( 5) 

 % 80.10 النسبة الكلية للمجموع الكيل 

وجاءت ف    ،% 50فاق أعىل من  اتة حصلت عىل نسبة  ل السابق أن مجيع األسباب الرئيسيتضح من اجلدو و

رجع إىل األرسة  األسباب التي ت"  هي و  ، سباب التي تؤدي إىل حدوث صعوبات تعلم الرياضيات ألا  املرتبة األوىل 

واملجتمع نسبة  إذ؛  "والرفاق  التلميذ  "  ليها وت  ،%86.88  بلغت  إىل  ترجع  التي  نسبة   إذ؛  "األسباب    بلغت 

البي   "  ثم   ، %  85.18 إىل  ترجع  التي  التعليميةاألسباب  واإلدارة  التعليمية  نسبة   التي   "ئة    ثم   ، %  81.37  بلغت 

املعلماألسب" إىل  ترجع  التي  نسبة  و  ،"اب  واملادة  "  اخري  أو  ،%   76.42بلغت  املدرس  الكتاب  إىل  ترجع  أسباب 

 . % 80.10  وبلغت النسبة املئوية للمجموع الكيل هلذه األسباب ، % 75.00  بلغت نسبة  "الدراسية 

 : الفرضية نتائج  -ثالث ا

للفرض تنبالنسبة  التي  البحثية  عىل ية  إحصائي  "  : ص  دال  فرق  املجموعتني  يوجد  درجات  متوسطي  بني  ا 

  ن درس  اليتال  طالباتوالضابطة )ال  ،وفق االسرتاتيجيات العالجية(   "اجلرب"وحدة    ندرس  اليتال  طالباتالتجريبية )ال 

املعتادة  "اجلرب"وحدة   البعدي    (باألساليب  التطبيق  وحدة  ف  ف  التحصييل  املجموعة    "اجلرب"لالختبار  لصالح 

الباحثة قيمة )ت( للمقارنة بني متوسطي درجات املجموعتني    حسبت  يةالفرض  هللتحقق من صحة هذ  . "التجريبية  

  ، (47.45)  املحسوبة (  ت )  قيمة   أن   أشارت النتائج إىل و  ؛ ف التطبيق البعدي للختبار التحصييل   والضابطة التجريبية  

  عند   0.01  ثقة  مستوى   عند(  2.59)   وتساوي،  0.05  ثقة  مستوى  عند(  1.97)  تساوي  اجلدولية(  ت)   وقيمة

   . (4.16)  يساوي  وهو، 0.8  من أكرب   نهإ حيث  كبري التأثري حجم   أن يتضح وكذلك  ،( 526)  حرية  درجة
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  إحصائية   داللة  ذي  فرق  وجود  عل  يدل  مما  ،اجلدولية(  ت)  قيمة  من  أكرب  املحسوبة(  ت)  قيمة  أن  يتضح   سبق   مما

ويمكن للباحثة أن تفرس النتيجة السابقة لتقدم      .الفرض  صحة  من  التحقق  تم  وبذلك  .التجريبية  املجموعة  لصالح 

كن قد درست موضوعات  املجموعة التجريبية مل ت  :املجموعة التجريبية ف التطبيق البعدي لالختبار كاآليت  طالبات

التطبيق    "اجلرب"وحدة   ال  أما   ،القبيل عند  فإن  البعدى  التطبيق  درس  طالباتعند  الوحدة    نقد  هذه  موضوعات 

  ، وقد اعتمد فيها عىل أنامط وأبعاد القوة الرياضية  ،باستخدام األنشطة الرياضية التي يشتمل عليها الربنامج احلايل

   . وضوعات الوحدة لصالح التطبيق البعدي ىف م  والبعديعىل األداء بفرق دال بني التطبيقني القبيل  نوالتي ساعدهت

 : التوصيات واملقرتحات

نتائج   ضوء  التدريس  بت  ة الباحث  وص ت   البحث ف  اسرتاتيجيات  استخدام  عىل  الرياضيات  معلمي  شجيع 

تغيري نمط  كام توص بم.طالباهتاملناسبة لعلج صعوبات تعلم الرياضيات وتنمية أبعاد القوة الرياضية املختلفة لدى  

ز عىل حفظ املعلومات بشكل عام، واالجتاه إىل نمط جديد   التقييم الروتيني املستخدم حالي ا ف املدارس، والذي يرك 

ف عىل أنامط التفكري عند ال  ، كأحد عنارص التقييم  التفكرييستخدم   وبالتايل سيساعد ف    ، طالباتمما سيساعد ف التعر 

صعوبات التعلم ف جماالت حياتية    ذوات   طالبات وسيعمل عىل إبراز فئة ال  ، الفني....  التوجيه املهني أو األكاديمي أو 

ر من املدارس.   نمن ترسهب متعددة بدال    املبك 

نتائج  و من  البحث  إليه  توصل  ما  ضوء  بإجراء    ةالباحث   تقرتح ىف  تقيسدراسالقيام  استخدام    ات  أثر 

  : مثل  ى اسرتاتيجيات التدريس العلجية املقرتحة ف الربنامج ف تدريس الرياضيات عىل تنمية جوانب تعلم أخر

 . وأبعاد أخرى للقوة الرياضية ، بقاء أثر التعلمو ،مهارات التفكري ما وراء املعرف

 املراجع

 ( يوسف  الواحد  وعبد  سليامن،  واالجتامعية    . (2010إبراهيم  واألكاديمية  النامئية  التعلم  صعوبات  ف  املرجع 

 مكتبة األنجلو املصية.  .واالنفعالية

 دار املنهل.  .وأرسهم إرشاد ذوي صعوبات التعلم  .( 2012أبو أسعد، أمحد عبد اللطيف ) 

التعلم    ين صعوباتالثاحقيبة الربامج العالجية ف صعوبات التعلم: اجلزء    (.2015أبو أسعد، أمحد عبد اللطيف ) 

 دار املنهل للنرش والتوزيع.  . والرياضياتف الكتابة 
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  والتفكري  التحصيل   تنمية  ف  الرياضياتية   القوة  عىل   قائم  مقرتح   برنامج  فاعلية  (.2017)  نعيم  حممد  سكران،  أبو

  عني  جامعة  . البنات كلية ،دكتوراة رسالة األسايس.  العارض الصف طلبة لدى الرياض  والتواصل  التباعدي

 . شمس

العليا  2010األسطل، كامل زارع ) الدرايس لدى تلمذة املرحلة األساسية  التحصيل  املؤدية إىل تدين  العوامل   :)

 غزة.   . رسالة ماجستري غزة. بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع 

 دار اليازوري.  .  أنامط التفكري ومستويات التحصيل   .( 2019إسامعييل، يامنة عبد القادر )

بعض املتغريات االنفعالية واالجتامعية وعلقتها بتدين التحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة    .(2010بارود، سعيد )

 جامعة األزهر.  . كلية الرتبية علم النفس .رسالة ماجستري .اإلعدادية ف حمافظات غزة 

دار    . علميةة  برنامج الكورت للطلبة ذو صعوبات التعلم ف الرياضيات: تطبيقي  . (2014البلويش، عواطف حممد ) 

 املنهل للنرش والتوزيع. 

 ( املجيد  عبد  ياسني  محد،  الرياضية  (.2019بني  القوة  ف  االنتقائي  النموذج  استخدام  املرحلة    أثر  طلب  لدى 

 . 46جملد  . الرتبويةجملة دراسات العلوم األساسية ف الدافعية لتعلم الرياضيات، 

 الثقاف للنرش.  دار اإلثراء ميديا ودار اإلعلم  . باألطفال املعاقني تعليمياالعناية  (.2016اجلبايل، محزة ) 

 دار اليازوري.   .املعتقدات املعرفية وتقرير الذات والتحصيل الدراس .  (2020اجلناب، صاحب وأبو مخرة، سامل )

دار الفكر    .صعوبات التعلماملدخل إىل    . (2016اخلصاونة، حممد وضمرة، لييل واهلرش، جهاد واخلولدة، حممد ) 

 للنرش والتوزيع. 

أثر برنامج تدرييس قائم عىل وظائف نصفي الدماغ ف القوة الرياضية    (. 2013اخلطيب، أمحد واملجذوب، سليامن ) 

 (. 27، العدد )جملة دراسات جلامعة األغواط .لدى طلب الصف الثامن األسايس ف األردن

مج تعليمي قائم عىل القوة الرياضية ف تنمية التفكري اجلربي وحل املشكلت  أثر برنا   (. 2017اخلطيب، حممد أمحد )

  . 2العدد    18جملد    .جملة العلوم الرتبوية والنفسية  .اجلربية لدى طلب الصف الثاين املتوسط ف املدينة املنورة

 يوليو. 

إبراهيم ) باملرحلة اإلبتدائية ف مكونات  2016خليل،  العليا  التدريسية ملعلمي رياضيات الصفوف  املامرسات   :)

 . 54، العدد جملة رسالة الرتبية وعلم النفسالقوة الرياضية، 

  احلساب   لتنمية  البنائي  التعلم  اسرتاتيجيات  عىل   قائم  تدريبي  برنامج  فعالية  .(2020أمحد )  وحجازي،  أمل،  اخلوف،

 (. 2)  ع (. 2م).املجلة العلمية للرتبية اخلاصة . الرياضيات تعلم   صعوبات ذات طالباتلل الذهني
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 ( لدى    (.2012الرباط، هبرية شفيق  العددي  احلس  مهارات  لتنمية  الرياضية  الرتابطات  أنشطة  قائم عىل  برنامج 

 . 101- 54،  186العدد:   . جملة دراسات ف املناهج وطرق التدريسالصف اخلامس اإلبتدائي،  طالبات

 ( حنان  نحو    (.2012رزق،  واالجتاه  التحصيل  تنمية  ف  املعلامت  للطالبات  الرياضية  القوة  مدخل  استخدام  أثر 

 . 202-179،  3ع . جملة العلوم الرتبويةالرياضيات لطالباهتن باملرحلة املتوسطة، 

 ( اهلل  عبد  بنت  حنان  التحصيل    .( 2012رزق،  تنمية  ف  املعلامت  للطالبات  الرياضية  القوة  مدخل  استخدام  أثر 

 يوليو.  . 2ج  . 3، ع 20مج    .جملة العلوم الرتبويةجتاه نحو الرياضيات لطالباهتن باملرحلة املتوسطة، واال

فعالية برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل األلعاب الرتبوية ف تنشيط عمليتي اإلدراك والتذكر    . (2020رمانة، عيسى ) 

ابتدائي من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات  طالباتلدى   ،  9، م  لة دراسات إنسانية واجتامعيةجم   .الرابعة 

 . 1ع

أثر وحدة تدريسية ف ضوء معايري مشتقة من معايري الرياضيات املدرسية العاملية التابعة لـ    . ( 2008زنقور، ماهر ) 

(NCTM)    جملة كلية الرتبية بجامعة أسيوط  .الصف الثاين اإلعدادي  طالبات عىل تنمية القوة الرياضية لدى .  

 . 228-189(:  1)  23العدد 

فاعلية استخدام الربجميات احلرة املفتوحة املصدر ف تنمية القوة الرياضية لدى طالب شعبة    (.2010رسور، عيل )

الرتبية بكلية  عن    .الرياضيات  والتعليم  املفتوح  للتعليم  العربية  كليبعد الشبكة  اإلنسانية    ة .  العلوم 

 واالجتامعية، جامعة صحار. 

العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل الدرايس ف مادة الرياضيات لدى طلبة املرحلة    (.2015سعدون، فكرت رشيد )

، كلية العلوم الرتبوية،  رسالة ماجستري   . املتوسطة ف مدارس مدينة العراقية من وجهة نظر املدرسني واملديرين

 جامعة الرشق األوسط. 

أثر برنامج تعليمي قائم عىل القوة الرياضية ف اكتساب املفاهيم الرياضية    (.2019السنيدي، سعيد والعابد، عدنان )

جملد    .املجلة األردنية ف العلوم الرتبوية  . لدى طلبة الصف الثامن ف سلطنة عامن ف ضوء فاعليتهم الذااتية

 (. 2عدد )  (.15)

  . حلكومي واخلاص للستدالل الرياض ندى إتقان معلمي الرياضيات بالتعليم اإلعدادي ا  (. 2009السيد، عادل ) 

 .292- 264، 69العدد:   .جامعة املنصورة  .جملة كلية الرتبية

 دار أمواج للنرش.  . عامن .األطفال ذوي صعوبات التعلم  (. 2018شاهني، عوين والزهراين، طراد ) 



 

178 

 

( سمر  وتنمية    (.2013الشلهوب،  التحصيل  اكتساب  عىل  التباديل  التدريس  باستخدام  الرياضيات  تدريس  أثر 

،  جملة العلوم الرتبوية  . التواصل الرياض وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاين املتوسط بمدينة الرياض 

25  (3 .) 

 ( لدى    (.2011صالح، حممود مصطفى  الرياضيات  تعلم  االبتدا  طالباتصعوبات  دراسات ف    .ئيةاملرحلة  جملة 

 أغسطس.   .173العدد  . املناهج وطرق التدريس

فعالية اسرتاتيجية القوة الرياضية ف تنمية حتصيل طالبات الصف السابع األسايس ف    (. 2020الصامدي، جمارب )

 . 4ع  .47م  . جملة دراسات العلوم الرتبويةاألردن، 

لتنمية القوة الرياضية لدى طلب الصف    (. 2014عبد اهلل، عىل حممد ) التعلم الدماغي  فاعلية برنامج قائم عىل 

 (. 17العدد )  .جملة تربويات الرياضيات  .األول الثانوي

 عامل الكتب.  . تدريس الرياضيات لذوي صعوبات التعلم(: 2008عزيز، جمدي إبراهيم ) 

 الكتب. دار  .الرياضيةمدخل تنمية القوة  (. 2014عص، رضا مسعد السيد ) 

أثر برنامج تعليمي قائم عىل القوة الرياضية ف التحصيل والتفكري الرياض لدى طلبة    (. 2015عمر، أمل رشيد ) 

نابلس األسايس ف حمافظة  السابع  ماجستري)  .الصف  منشورة(   رسالة  العيا ،  غري  الدراسات  جامعة  ،  كلية 

 النجاح الوطنية. 

وعبد   إهياب  )عيسى،  واالختبارات    (. 2017الرؤوف طارق  املجموعة    . التنظيم-اإلعداد-التصميم   – املقاييس 

 العربية للتدريب والنرش. 

 دار املسرية.  . الربامج العلجية لصعوبات التعلم (. 2016غنايم، عادل صالح ) 

 مركز الكتاب األكاديمي.  . التحصيل الدرايس (.2018الفاخري، سامل عبد اهلل ) 

 ( حنان  الدرايس(:  2013كاسب،  اإللكرتوين: التحصيل  املوقع   ،  

http://hanan398.blogspot.com/2013 /02/blog-post-16.html   

املتعددة ف معاجلة صعوبات    برنامج تعليمي قائم عىل اسرتاتيجية احلواث   (. فعالية 2020املغاضبة، مؤيد إبراهيم ) 

لواء األغوار اجلنوبية  الرياضيات لدى طلبة غرف املصادر ف    ة كلي   ،غري منشورة(   رسالة ماجستري)  .تعلم 

 الدراسات العليا، جامعة مؤتة.
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برنامج تدِريسي قائم على مدخل النمذجة الرياِضية وفاعليته في تنمية المفاهيم االقتصادية  
 واالستقصاء الرياضي لدى طالبات المرحلة الثانوية 

 د. أريج بنت عيل بن أمحد فقيهي  ، وأ.د. سعاد بنت مساعد بن سليامن األمحدي

 رشكة تطوير التعليم &  الرتبية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية تعليم الرياضياتأستاذ 

فاعليته يف تنمية املفاهيم االقتصادية واالستقصاء    وقياس  ،برنامج تدرييس قائم عىل مدخل النمذجة الرياضية  تصميم إىل    ه الدراسةهذ  ت هدف  :املستخلص

الضابطة طالبة واملجموعة    33بحيث كان عدد طالبات املجموعة التجريبية    ،طبيعي  الثانويمن طالبات الصف الثاين    طالبة(  66)  من  مكونةالريايض لدى عينة  

م  خدستُ اُ و الرياضية. مذجةاملفاهيم االقتصادية واالستقصاء الريايض قبل وبعد استخدام الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل الن اُطبق عليهن اختبار ،طالبة 33

( بني متوسطي  0.01)  ىإحصائيًا عند مستو  فرق دال  وجود نتائج  الأظهرت  و  للمجموعتني التجريبية والضابطة.املنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي  

  االختبار  التطبيق( والدرجة الكلية للمفاهيم االقتصادية يف والتفسري،  ومجيع املستويات الفرعية )الرشح،  والضابطة يف  التجريبية    تنيدرجات طالبات املجموع

  فاعلية القائم عىل مدخل النمذجة الرياضية( له  )درييس الربنامج الت  أن، وهذا يعني  يف مجيع احلاالت طالبات املجموعة التجريبيةمتوسط درجات    لصالح  البعدي

  دال  فرق ، وكذلك وجودقارنة بطالبات املجموعة الضابطةبامل   يف تنمية املستويات الفرعية والدرجة الكلية للمفاهيم االقتصادية لدى طالبات املجموعة التجريبية

 النتائج،   تفسريو  الفروض،  فرض)  الفرعية  املهارات  مجيع  يف   والضابطة  التجريبية  املجموعتني  طالبات  درجات  متوسطي  بني(  0.01)  مستوى  عند  إحصائيًا 

  القائم)  التدرييس  الربنامج  أنهذا يعني  و   احلاالت،  مجيع  يف   التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متوسط  لصالح  الريايض  لالستقصاء  الكلية  والدرجة(  التجريب و

  بطالبات   باملقارنة  التجريبية  املجموعة  طالبات  لدى  الريايض  لالستقصاء  الكلية  والدرجة  الفرعية  املهارات  تنمية  يف   فاعلية  له(  الرياضية  النمذجة  مدخل  عىل

مدخل النمذجة الرياضية من أجل تنمية االستقصاء الريايض واملفاهيم االقتصادية   استخدامضوء النتائج جاءت التوصيات باحلث عىل  ويف  .الضابطة املجموعة

 لدى طالبات املرحلة الثانوية.

 . طالبات الصف الثاين الثانوي ، االستقصاء الريايض ،املفاهيم االقتصادية، مدخل النمذجة الرياضية :كلامت مفتاحية

Educational Program based on Mathematical Modeling and its Effectiveness in 

Developing Economic Concepts and Mathematical inquiry of Secondary School 

Students 
Abstract:  This study aimed to design instructional program based on mathematical modeling, illustrate its effectiveness on developing 

economic concepts and mathematical inquiry of (66) Second secondary students. The sample was divided into two groups: experimental group 
(33) students and control group (33) students. Economic concepts and mathematical inquiry tests (prepared by the researcher) were applied 

before and after using educational program based on mathematical modeling. Also, the experimental method that has semi-experimental design 

for the two groups.  The results showed that:  There is statistically significant difference on level (0.01) between the means of the two groups 
grades on all minor levels (explanation, exegesis, application) and the total degree of economic concepts in the post test was in favor of the 

control group in all cases. Also, (Educational Program based on Mathematical Modeling) has a great effect on developing minor levels and 

total degree of economic concepts of experimental group students comparing to control group. There is statistically significant difference on 
level (0.01) between the means of the two groups grades on all minor levels (make hypothesis, explaining results, experimentation) and the 

total degree of economic concepts in the post test was in favor of the control group in all cases. Also, (Educational Program based on 

Mathematical Modeling) has a great effect on developing minor levels and total degree of mathematical inquiry of experimental group students 
comparing to control group.  In terms of previous results, the recommendations where that it is important to use mathematical modeling 

entrance in order to develop mathematical inquiry and economic concepts of secondary students. 

 Keywords: Mathematical Modeling, Economic Concepts, Mathematical inquiry, Secondary School Students. 
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 : مقدمة الدراسة

، فيتمكن  حياة الطالبمعنى يف    الرياضيات ذات   أن تكون هو    الرياضياتاهلدف األساس من تعليم  

هذا  و  .وتوقع احتامالت النجاح والفشل  والتنبؤ،   السليمة، من عمليات البحث والتفسري واختاذ القرارات  

إذ ترى رضورة مساعدة الطالب عىل  "؛  م رياضيات القرن احلادي والعرشينما تؤكده رؤية تعليم وتعل 

 . ( 1، ص م2001. )السواعي،"رؤية الرياضيات كموضوع مثري ومفيد يف حياة الطالب 

هلذا التوجهات    الوظيفية   مبدأ   حتقيق عىل    العمل   يتطلب   األمر   ونتيجة  تعليم    احلديثة كأحد  يف 

منا   وحتقيق  ات، يالرياض بني  وإ  هجالتكامل  واحلياة،  ل  عطاءالرياضيات  خاصة  وسبل    لمشكالتعناية 

  مداخل عن    والبحث  ،م( 2006)مينا،،  الطالبل معنى لدى  ك  ش  حلها، وعرض هذه املشكالت يف سياق يُ 

حتقيقها بام يتالءم مع خمتلف التخصصات، ومن  إىل  وظيفية املعرفة الرياضية والسعي  للمتعلم حتقيق    تكفل 

  كمؤمتر ىل تفعيلها )إ التي تسعى العديد من املؤمترات العربية واألجنبية  الرياضية    النمذجة  ملداخل تلك ا

املؤمتر العاملي  "و   ، م(2015بجامعة امللك سعود )  املنعقد  ( ادية واملالية ة يف العلوم االقتصالنمذجة الرياضي

النمذجة  International Conference On The Teaching Of Mathematical)  "وتطبيقاهتا الرياضية  لتدريس 

Modeling,2014)  ،مؤمتر   يفكانت النمذجة الرياضية أحد أبرز التوجهات العاملية يف تعليم الرياضيات    كام  

 م(. 2012/يوليو/ 15-8يف الفرتة )  واملنعقد،  اجلنوبية  بكوريا  soul)سول )

 Program)  بيزاالربنامج الدويل ملتابعة مكتسبات الطالب    عّدها النمذجة الرياضية فقد    مهيةونظًرا أل

for International Student Assessmentإذ   ؛ رية لتقويم التحصيل يف الرياضيات( أحد أهم الكفاءات الرضو

  لقياس سعيها    يف   ( PISAاهلدف األسايس لالختبارات الدولية بيزا )  مع النمذجة الرياضية    واءم أهدافتت

 ,p938)  Wake,2015,ن  وسوا  وفوسرت   واك  السياقات املختلفة.   يف   الطالب عىل استخدام الرياضيات   قدرة

Foster, and Swan) . 

 الرياضية النمذجة أمهية  (NCTM,2000,p258)  الرياضيات ملعلمي القومي املجلس وثيقة كام أكدت 

  ذجةالنم باستخدام نادت حيث الرياضية، التمثيالت  وتعزيز ،اجلرب  تعليم أهداف حتقق عملية  ها وصفب

 وتفسري  لنمذجة التمثيالت واستخدام اجلرب، تعليم  أهداف ضمن الكمية العالقات وفهم  لتمثيل الرياضية

 . الريايض  التمثيل  عملية أهداف  ضمن والرياضية واالجتامعية  الفيزيائية الظواهر 
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يتيح للطالب   مما   ،أن تكون املشكالت نابعة من حياة الطالب النمذجة الرياضية  بادئ ن من أهم مإ 

املشكالت،    فهاًم  هلذه  املشكالت  من   ا نوعً   ويشكل أعمق  هذه  حلل  متتالية    الدافعية  قفزات  خالل  من 

املعلم،   قبل  النتائج،  و ومدروسة من  ال  العمليات  واملعلم عىل حد سواء  يُ وتركز عىل  للطالب  فيها  قدم 

  ؛ املتعددة  والوسائط  واملعامل،  نرتنت،والصحف، واحلاسوب، واإل  ، مصادر إثرائية كالكتب، واملجالت

عىل    االطالعأرحب للتعامل معها من خالل    ا مع هذه املشكالت، وتفتح هلم آفاقً   املعليهم التع  لتسهل 

التدريسية    لذلك  ،واخلارجية   الداخلية التجارب   الربامج  مصممي  الذي    تقديمفإنه جيب عىل  املحتوى 

لواقع الثقايف والبيئي الذي هيم  مع ا  تتالءم التي    والتجارب يتضمن اخلربات، واملشكالت، واملرشوعات،  

 الطالب. 

مساعدة الطالب عىل فهم األفكار املجردة التي    هتدف إىل النمذجة الرياضية كمدخل للتدريس  إن  

أو متثيل  يقوم عليها املحتوى ا الرياضيات  ملادة  يت العلمي  التي تتطلب ذلك حتى  الرياضية  مكن  ملواقف 

أكثر بسهولة  فهمها  من  من  الطالب  وذلك  بناءً   لخال،  املعدة  الرياضية  النامذج  األهداف    تقديم  عىل 

ومتطلباته    ة التعليمي التعليمي،  املوقف  وطبيعة  النمذجة  نوع  ضوء  ويف  آلخر،  موقف  من  ختتلف  التي 

املختلفة   التعليمية  املواقف  لطالبه يف  املعلم  يقدمها  التي  الرياضية  النامذج  أنواع  بني  التنوع  يتم  وأهدافه 

( بني  والصور،  وتتنوع  الفيديو،  ولقطات  املجسمة،  والنامذج  اهلندسية،  واألشكال  البيانية،  الرسوم 

 . (174ص ، 2010)سامح أمحد،  (.ةواألفكار املشاهب

ويمر إعداد الربنامج التدرييس القائم عىل النمذجة الرياضية بعدة خطوات أساسية تتمثل يف حتديد  

هلا، وزمنه، وخصائص   املقدمة  له،  عنوانه، واملرحلة  السابقة  واملتطلبات  الذين سيطبق عليهم،  الطالب 

املناسبة للربنامج، وحتديد   التعليمية  الوسائل  وحتديد أهدافه، وحمتواه، واسرتاتيجيات تدريسه، واختيار 

الطالب،   هبا  سيقوم  التي  والتكليفات  التقويم،  لعملية  املستخدمة  واألدوات  املالئمة،  التقويم  أساليب 

 . (746ص م، 2001در التعلم املعينة عىل تدريسه )زيتون، واإلشارة إىل مصا 

بفروق فردية ومستويات وقدرات    ا أن يعي أن أمامه طالبً   بدّ   يف فصول النمذجة الرياضية ال   واملعلم 

أن يراعيها من خالل تصميم    ينبغي  لذا، واهتاممات وميول خمتلفة،  متنوعة ، وأساليب تعلم  متفاوتة حتصيل  

يف    الطالب   أما   ، نفسه  وحتقق األهداف املرجوة من النمذجة الرياضية يف الوقت   ، للجميع  مالئمة أنشطة  

النمذجة الرياضية فهو حمور العملية التعليمية يقوم بفرض الفروض والتحليل والربط بالواقع، وهذا يعني  

 . NCTM,2000))   التحدث، والكتابة، والرسم، والتفسري. توفري الرشوط التي يمكن أن تتضمن االستامع، و
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  للطالب التعلم بالنمذجة الرياضية بيئة تعليمية ممتلئة باإلثارة والفهم والتفكري، فهي تتيح احلرية    إن

لتفسري اخلربة الرياضية وبنائها بالرسوم واألشكال واملجسامت، مما يفيد يف تنمية املعاجلات الرياضية احلسية  

  ؛ "االقتصادية  املفاهيم "ومن تلك املفاهيم    ،م( 2014)الرشاري،  للمفاهيم والتعميامت واملسائل الرياضية

أو    ، اجتامعيةأو    ،جتاريةأو    ، قتصاديةامشكالت    ل تدريس النمذجة الرياضية للمتعلمني من خال يمكنإذ  

   يكونُ   والتي   سكانية،
 
)جلزء أو  نمط    هلا  ي   منها(  معاجلتها    ستخدمريايض،  الرياضيات.    أحد يف  فروع 

 (. م2006)الرفاعي،

املفاهيم  نظًراو تنمية  الثانوية    قتصاديةاالسيام  وال  ألمهية  املرحلة  يف  الطالب خصوًصا  لدى  منها 

املتحدة    اهتمت بالواليات  والقومية  الوطنية  الربامج  من  االقتصادية    األمريكيةالكثري  املعرفة  باختبار 

قتصاد، وتوفري العديد من  وإعداد املعلمني بشكل جيد لتدريس مفاهيم اال ، وقياس نواجتها لدى الطالب 

لتطوير منهاج االقتصاد املدريس معلمي االقتصاد واالقتصاد  املستعدين  حمتوى  كام تم توفري معايري  ،  يني 

أدى    مما   ، لتتوافق مع هذا التوجه  ة تدريس وتطوير الرتبية االقتصادية يف املدراس وتطوير الكتب التدريسي

 . ((Walstad,2005مريكية. إىل نجاح التعليم االقتصادي يف الواليات املتحدة األ 

يساعد الذي  املنهج املدريس    يتم عن طريقاملفاهيم االقتصادية    تدريسأن    Kang,2007))كانج    ويرى

  مة وقي   وتنمية عادات االدخار،  ، ومواطنني صاحلني  ومنتجني،   جيابية كمستهلكني، عىل تنمية السلوكيات اإل

التخط والوعي  املعارصةوالوع  طي، يالتعاون،  االقتصادية  باملشكالت  تطوير    ،ي  رضورة  عىل  ويؤكد 

  جتامعية والسياسية، وربطها بالظروف اال   قتصادية بشكل مستمر،الربامج التدريسية املتعلقة باملفاهيم اال

دعا إىل حمو األمية    كام   ، جتامعية لكل أمةالظروف السياسية واالقتصادية تقودها  أن املفاهيم اال خصوًصا  

قتصاد يف اجلامعات تقديم دورات تدريبية  وأن يتبنى أساتذة اال  قتصادية لدى طالب املرحلة الثانوية، اال

مدرسية،   معايري  تقديم  يف  واإلسهام  والطالب،  املفاهيم    وحمتوىللمعلمني  يتبنى  مالئم  مدريس 

املدريس   قتصادية، اال املحتوى  موضوعات  وتقديمها    ؛ وختفيف  االقتصادية  املفاهيم  احتواء  من  ليتمكن 

 بشكل جيد. 

الريايض    عدّ يُ و يتيح    أحداالستقصاء  الذي  البنائي  التعلم  العلم    للطالبأنواع  طرق  ممارسة 

الطالب    ومنوعملياته،   يستطيع  وانسجا   استخدام خالله  تكامل  يف  وحدسه  وعقله  حلّل  حواسه  م 

املخططات    بناء  من  الطالب   ن ك  م  أنه يُ   كام   ، (15م، ص 2008)غباين،   املشكالت التي تواجهه بموضوعية. 
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واحلقائق،   املفاهيم  بني  العالقات  توضح  التي  يف    والتياملعرفية  البنادرإتسهم  للموضوع    ى ك  املعرفية 

  اعلية مما يزيد من ف  ،يف حل املشكالت  وتوظيفها جديدة واستبصار العالقات،    فكارأ  وإدخال  الدرايس،

 . م(2008عرفة لدى الطالب )القييس، امل

م( رضورة تكثيف العمليات االستقصائية  2008)  والقييس  م(2008)   جرادات   دراستا وقد أكدت  

الرياضيات  منهج  دور    ؛داخل  من  هلا  االستقصاء    فاعلملا  ومن خالل  الطالب،  لدى  التفكري  تنمية  يف 

مسائل   حل  الطالب  يستطيع  وفحص    غريالريايض  وحقائق،  معلومات  عن  البحث  بواسطة  مألوفة 

إىل   والوصول  صحتها  الختبار  النتائج  وفحص  استنتاجات،  وعمل  وتوسيعها  وتنظيمها  املعلومات، 

 National Council ofت معايري الرياضيات املدرسية )دع  كام   ، م(2012استنتاجات وتعميمها )أبو رومية، 

Teachers of Mathematics ,2000  )والتواصل    إىل والتربير  التفكري  اسرتاتيجيات  وتوظيف  تعزيز  أمهية 

 . الريايض والرتكيز عىل العالقات والروابط الرياضية

 شكلة الدراسة: م

  أبرزته وهذا ما    ،األساسية التي ينبغي أن يمتلكها الطالب إن تنمية املفاهيم االقتصادية من املتطلبات  

املدرسية الرياضيات  ومعايري  للطالب  ب  مبادئ  تسمح  التي  اخلربات  الرياضيات  منهج  يقدم  أن  رضورة 

املعرفة   احلقيقي، ومتثيل  العامل  التي هلا استخدامات مهمة يف نمذجة وفهم ظواهر  الرياضيات  بمالحظة 

الوطني    املجلسأوىص    كام،(NCTM,2000فردات االقتصادية واالجتامعية يف جمتمعه )الرياضية يف حتليل امل 

يتم    وأن  ،الرياضيات املدرسية  مناهجرضورة تدريس املفاهيم االقتصادية داخل    إىل   االقتصادي  تعليملل

 . ( CEE,2013)  الواقع احلقيقي تطبيقات تدريسها من خالل 

بعض    بالرشاكة مع بعض املؤسسات اخلاصة و  باململكة العربية السعودية   وزارة التعليم   قدمت كام  

ورفع مستوى الثقافة    تنمية الوعي املايل،؛ ل"استثمر بوعي "وبرنامج    "ريايل"كربنامج    الالصفيةالربامج  

 . االستثامرية لدى الطالب والطالبات

ملفاهيم االقتصادية لدى  وبالرغم من ذلك إال أن الدراسات أثبتت وجود ضعف يف درجة امتالك ا

الثانوية باململكة العربية السعودية،   من(  م 2009)   الرشاريدراسة    إليه أشارت    ما   وهذا  طالب املرحلة 

الث  افتقار املرحلة  إىل    انويةطالب  السعودية  العربية  متكنهم    املفاهيمباململكة  التي  حسن    مناالقتصادية 

وتنم واستثامرها  االقتصادية  املوارد  أشارت  يتها استغالل  كام  إىل،  مستوى    وجود  الدراسات  يف  ضعف 

املناه داخل  املضمنة  ما    ،الدراسية  ج املفاهيم  احلميدراسة    ذكرتهوهذا  م( من  2010) القحطاين  و  دعبد 
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االبتدائية   للمرحلة  املطورة  الرياضيات  باألنشطة  و  االقتصادية   لألبعادإغفال مناهج  املرتبطة  االجتامعية 

األرسة،   ميزانية  وختطيط  املهني،  والعمل  واالستثامر،  كاالدخار،  كام    االستهالك،  وترشيداالقتصادية 

  ،املفاهيم االقتصادية املناسبة للمرحلة املتوسطة  توافر م( عىل ضعف نسبة  2015)   أكدت دراسة اخلزيم 

 .  اهيم االقتصاديةتتضمن املف  تنوعة وأوصت الدراسة بطرح مسائل م

فة التي تسهم يف تنظيم  ؛ فمن خالله يامرس الطالب عمليات التفكري املختللالستقصاء أمهية بالغةو

أحد أهم التوجهات  بذلك منتجني للمعرفة ال مستهلكني هلا، وهو    ا وحل مشكالهتم؛ ليصبحو  ، معلوماهتم

وبالرغم من ذلك فإن   م(،2006بمرص عام )  واملنعقد   -  عرش  الثالث   السنوي  القومي املطروحة يف املؤمتر  

  ذكرته وهذا ما    ،االستقصاء   مهاراتطالبات املرحلة الثانوية يعانني من مشكالت يف القدرة عىل ممارسة  

كام   ، االستقصاء الريايض مهارات وجود ضعف عام يف مستوى التمكن من   يف م( 2015دراسة الشهري )

)  أشارت ) و  م(، 2008)   قييس وال   ، م(2005دراسة محادة  الضعف يف    إىل   م(2015الشهري  أن أسباب 

مع    عداد دروس الرياضيات عىل كتاب الطالب بدرجة كبرية،إاالستقصاء الريايض يعود إىل االقتصار يف  

  تركز املامرسات التدريسية داخل غرفة الصف  كام أن    عدم ربط الدرس بمواقف وظيفية من بيئة الطالبة، 

بداء رأهيا حول األفكار  إتنمية قدراهتا العقلية من خالل  ل   للطالبة  فرصة تتيح ال  وال   عىل التعليم املبارش، 

و املالحظة  القدرة عىل  مما تسبب يف ضعف  املشكالت،  أو  العنارص يف  االرياضية  بني  العالقات  كتشاف 

التعليمي،  القد  املوقف  السليم  رة وبالتايل ضعف  الفروض والتخمينات  التي تضمن توجه    ة عىل صياغة 

عملها باالجتاه السليم، كام أنه من املمكن أن تقوم املعلمة بحذف بعض األنشطة التي تنمي مهارات التفكري  

 والذي من شأنه إضعاف قدرة الطالبة عىل تطوير عملياهتا العقلية.  ، العليا، أو استعراضها بطريقة سطحية

( أحد املقاييس  Trend of International Mathematics and Science Study)  TIMSS  ختباراتتعد ا  كام

الواقعية،  املعرفة  العلمية لدى الطالب يف جماالت    التي يمكن من خالهلا معرفة مستوى االستقصاءات 

املفاهيم، والتحليل  واستيعاب  االستدالل،  عىل  العلم    والقدرة  عمليات  ممارسة  خالل  املختلفة  من 

ململكة العربية السعودية يف هذه  طالب الصف الثاين متوسط با   أن نتائج  إالا   (،184ص ،  2009)زيتون،

 أربع دورات.  والبالغة مشاركتها  دورات  مجيع  يف  االختبارات جاءت متدنية

 الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:  من هذا كله تتبلور مشكلة

تنمية    ما الرياضية يف  النمذجة  قائم عىل مدخل  تدرييس  برنامج  االقتصادية واالستقصاء    املفاهيم فاعلية 

 الريايض لدى طالبات املرحلة الثانوية؟  
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 أسئلة الدراسة: 

االقتصادية لدى   املفاهيم الرياضية يف تنمية  النمذجةمج التدرييس القائم عىل مدخل فاعلية الربنا  ما  -1

 ؟ الثانوية املرحلةطالبات 

عىل مدخل النمذجة الرياضية يف تنمية االستقصاء الريايض لدى    القائمفاعلية الربنامج التدرييس    ما  -2

 طالبات املرحلة الثانوية؟ 

 فروض الدراسة: 

طالع عىل حمتويات حمرك البوابة  وكذلك اال  الدراسة، طالع عن كثب عىل ما يعني موضوع  االبعد  

أنه   لوحظ  السعودية؛  االستقصاء  الرقمية  تنمية  يف  الرياضية  النمذجة  لفاعلية  دراسة  أي  تناول  يتم  مل 

فرض    فلإلجابة عن سؤال البحث الرئيس تم   وبالتايل   ،الريايض أو املفاهيم االقتصادية يف جمال الرياضيات 

 الفروض التالية:

مستوى    دال    فرق   يوجد ال .1 )عند  الضابطة 0.01إحصائًيا  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني   )

 للمفاهيم االقتصادية. والتجريبية يف االختبار البعدي 

مستوى    دال    فرق   يوجد ال .2 )عند  الضابطة 0.01إحصائًيا  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني   )

 . لالستقصاء الريايضوالتجريبية يف االختبار البعدي 

 : أهداف الدراسة

 فاعلية الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل النمذجة يف تنمية املفاهيم االقتصادية.  الكشف عن •

 فاعلية الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل النمذجة يف تنمية االستقصاء الريايض.  الكشف عن •

 أمهية الدراسة: 

  يف تسهم الدراسة احلالية يف حتقيق قدر من االقتصاد املعريف من خالل تنمية مفاهيم االقتصاد    قد •

 . ياضياتمناهج الر 
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التي يمكن تضمينها  بعض املفاهيم االقتصادية  يف تزويد مطوري املناهج بتسهم الدراسة احلالية   قد •

 مناهج الرياضيات واملالئمة لطالبات املرحلة الثانوية.   داخل

الر  ط ترتب • باالستقصاء  احلالية  يُ   ،يايضالدراسة  تعلم  والذي  يف  التوجهات  أهم  أحد  من  عد 

 الرياضيات. 

تقدم الدراسة احلالية إثراء لألدب الرتبوي؛ وذلك بتوفري املزيد من الدراسات عن االستقصاء    قد •

 الريايض يف ظل قلة الدراسات العربية يف هذا اجلانب. 

   حدود الدراسة: 

املرحلة    هذهأن  ( خصوًصا  "طبيعي"الثاين الثانوي  العام )الصف    عليماملرحلة الثانوية بالت  مدارس -

 مبارشة. بعدها إىل سوق العمل  ةالتي قد تنتقل الطالبرحلة األخرية من التعليم العام هي امل

 . هـ1439- 1438الدرايس األول للعام الدرايس   الفصل  -

   .الرياضية( التي تتناسب مع مدخل هذه الدراسة )النمذجة واملتباينات  الدوال  فصل  حمتوى -

  مصطلحات الدراسة: 

بأنا 74  ص م،  2013)   واللقاين  اجلمل  يعرفه  :الربنامج  ❖ سابق   املخططه:  (  وقت  يف  يوضع  الذي 

التي   التعليم، ويلخص اإلجراءات واملوضوعات  والتعليم يف مرحلة من مراحل  التعلم  لعمليتي 

معينة،   مدة  التعليمية خالل  املؤسسة  يكتسبها  وتنظمها  أن  التي جيب  التعليمية  اخلربات  يتضمن 

 يتامشى مع سنوات نموهم ومطالبهم اخلاصة.  ا مرتبة ترتيبً   الطالب

-  من )أهداف مية التعلّ يمية  من املواد التعلِ  جمموعةبأنه:    ا إجرائي   التدرييسالباحثة الربنامج    ف وتعر

صمم  تُ   والتيتقويم(    أساليب   –تدريس وتقنيات تعليم    اسرتاتيجيات –تعليمية وتعلمية    أنشطة-حمتوى

بقصد توظيف املحتوى الريايض يف حل    ،"طبيعي "الثاين الثانوي    الصف لطالبات    وفق مدخل النمذجة

تتناسب مع مدخل    دةوفق األهداف املنشو  ت املشكال التي  وتوفري األنشطة واالسرتاتيجيات التدريسية 

الرياضية،  النمذجة    النمذجة  مدخل  مع  تتناسب  التي  التقويم  وأساليب  التعليمية  الوسائل  واستخدام 

 الرياضية. 

 . (1125ص  م،2009)عزيز،  .  اهرة مستهدفة يف موقف واقعيلظ  رياضية  عالقة   :الرياضية  النمذجة ❖
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  ملحتوى   مناسبة رياضية،  مسألة    صورةِ   إىل املشكالت  حتويل  عملية  عىل أهنا: إجرائي ا الباحثة   وتعرفها 

  تتمثل حلها اتباع جمموعة من اخلطوات    يتطلُب   ،"طبيعي"الثاين ثانوي    الصفاملقدم لطالبات    الرياضيات

التي يراد حلها   حتديديف   املعلومات والبيانات األولية    ،املشكالت    للمسألة، واهلدف من احلل، وحتضري 

والتعبري بشكل عالقات رياضية، والرشوع يف عمليات احلل، ومن ثم تفسري نتائج احلل الريايض عرب تقرير  

 .املشكلة  مكتوب عن كيفية حل

 ( 753صم،  2009براهيم،ااملتوقع الذي خيدم غرًضا ما. ) األثر  :عليةالفا ❖

  يف تنمية    إحداث   عىل   النمذجة   مدخل القائم عىل    التدرييس الربنامج    قدرةأهنا:  عىل    إجرائي ا  وتعرف 

 . "طبيعي"الريايض واملفاهيم االقتصادية لدى طالبات الصف الثاين ثانوي  االستقصاء عمليات 

أنه    االستقصاء  ُيعرفالريايض:    االستقصاء ❖ عىل  و  نمطالريايض  للتعليم  وتعاوين    التعلم تفاعيل 

به   الطالب  يزيدو   الطالب، يستمتع  مشاركة  وا  ويزودهم  ، من  للمفاهيم    ستيعاب بفهم  شامل 

 ( (Drabkin,2016 درابكني  الصعبة.الرياضية 

عىل    "طبيعي"  الثاين ثانوي  بالصف  الطالبة  قدرة  :ابأهن  اجرائي  االستقصاء الريايض إ  مهارات   عرفتو 

رياضية أو تفسري    كلةمش  حلل(  التجريب  -  تفسري البيانات  -الفروض    فرض)ممارسة جمموعة من املهارات  

 .لباحثةويقاس من خالل اختبار معد من قبل ا ، موقف غامض

م( بأهنا كل ما يستوعبه الطالب عن املفردات  2013)   وآخرون   السيد  يعرفها االقتصادية:    املفاهيم ❖

 ساسيات الفهم لديه. أوالتي تشكل  ، األساسية لالقتصاد

االقتصادية    وتعرف الظواهر  بأهنا:    جرائي اإاملفاهيم  من  جمموعة  عىل  الدالة  املصطلحات  جمموعة 

االقتصادية أهدافً و   ،واألحداث  الثاين  ا تتضمن  الصف  لطالبات  مناسبة  اقتصادية  وتنظيامت  وموارد،   ،

قدرة  من قبل الباحثة يقيس    دمع  خالل اختباروالتي حتدد درجة امتالك الطالبة هلا من    ،"طبيعي"ثانوي  

 . عىل رشح وتفسري وتطبيق هذه املفاهيم االقتصادية الطالبة

 منهج الدراسة: 

؛ وذلك  للمجموعتني التجريبية والضابطة التصميم شبه التجريبي    ا حثة املنهج التجريبي ذ استخدمت البا 

ن تصميُم الدراسة    ، ملالءمة هذا املنهج مع أهداف الدراسة  ذات القياس    جمموعتني جتريبية وضابطة وقد ت ضما

عىل املتغري  "جة الرياضية  مدخل النمذ الربنامج التدرييس القائم عىل  يف  ملعرفة أثر املتغري املستقل    ؛ القبيل والبعدي 

   . االستقصاء الريايض، واملفاهيم االقتصادية القائم عىل    "التابع 
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 الدراسة:     جمتمع

الثاين    نتكوا  الصف  طالبات  من مجيع  الدراسة  والبالغ    "طبيعي"  ثانويالجمتمع  الرياض،  بمدينة 

 مدرسة ثانوية.   255عىل   ات موزع( 68830) عددهن

 : سةاعينة الدر

بحيث كان    ، بمدينة الرياض  "طبيعي"ثانوي  الطالبة من طالبات الصف الثاين    66مكونة من    عينة

وتم اختيارهن  طالبة،    33البات املجموعة الضابطة  وعدد ط  ، طالبة  33عدد طالبات املجموعة التجريبية  

 وذلك إلجراء التجربة.  ؛ بالطريقة العنقودية متعددة املراحل

 تكافؤ املجموعتني: 

التي تتوجب ضبطها   الدخيلةثار العوامل  ثة عىل سالمة النتائج، وجتنًبا آل انطالًقا من حرص الباح

للوصو آثارها  من  للتعميم، واحلد  قابلة  نتائج  إىل  عينة  ُض   ل  بخصائص  املرتبطة  املتغريات  من  عدد  بط 

وهذه  ،  الدراسة، وذلك قبل التطبيق الفعيل للتجربة، للتحقق من تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة

 املتغريات هي: 

 نوي. درجات اختبار الرياضيات يف الصف األول ثا  ▪

 اخلربة واملستوى االجتامعي واالقتصادي.  ▪

 التحصيل يف االختبار القبيل الختباري االستقصاء الريايض واملفاهيم االقتصادية.  ▪

 ضبط متغري درجات اختبار الرياضيات يف الصف األول ثانوي. 

السجل   من  الرياضيات  مادة  يف  الثانوي  األول  للصف  الطالبات  درجات  عىل  الباحثة  حصلت 

(  86) التجريبية اخلاص بدرجات الطالبات واملحفوظ يف نظام نور. حيث بلغ متوسط درجات املجموعة 

املجموعة    درجة،  درجات  متكافئتا وهذ  ،(85.4) الضابطة  ومتوسط  املجموعتني  أن  عىل  يدل  يف  ا  ن 

 درجات اختبار مادة الرياضيات للصف األول الثانوي. 

 واالقتصادي:  االجتامعي واملستوى ضبط متغري اخلربة
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ه  1438- 1437مها الوظيفي للعام الدرايس  وأداؤ  بلغت خربة املعلمتني يف املدرستني سبع سنوات،

متقارب جًدا من الناحية  قع كل منهام يف حي سكني  ان، ويحكومي  مبنيي املدرستنيكام أن    جًدا، متقارب  

 االقتصادية واالجتامعية. 

 

 االقتصادية:  واملفاهيم االستقصاء الختباري القبل  االختبار يف  ضبط متغري التحصيل

قتصادية واالستقصاء  للتحقق من التكافؤ بني املجموعتني التجريبية والضابطة الختبار املفاهيم اال 

 وجاءت النتائج كالتايل:  ،املجموعتني التجريبية والضابطةن قبلًيا عىل الريايض ُطّبق االختبارا

التجريبية   T-test اختبار )ت(  : (1)  رقم  جدول املجموعتني  متوسطي درجات  الفروق بني  لدراسة  املستقلتني  للعينتني 

 . القبل التطبيق والضابطة يف

 املتغـريات  م
 قيمة )ت(  33ن =  املجموعة الضابطة 33ن =  املجموعة التجريبية

 االنحراف املعياري  املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط  وداللتها

 غري دالة  0.46 0.75 1.39 0.87 1.48 الرشح 1

 غري دالة  1.39 0.80 0.73 0.79 1.00 التفسري  2

 غري دالة  1.00 0.61 1.00 0.85 1.18 التطبيق  3

 
للمفاهيم   الدرجة الكلية

 االقتصادية 
 غري دالة  1.55 1.52 3.12 1.34 3.67

 غري دالة  0.97 1.00 1.39 1.03 1.15 الفروض  فرض 1

 غري دالة  0.80 1.15 1.24 1.02 1.03 النتائج تفسري 2

 غري دالة  0.24 0.97 1.45 1.06 1.39 التجريب  3

 
الستقصاء  لالدرجة الكلية 

 الريايض 
 غري دالة  1.17 1.53 4.09 2.02 3.58

نتائ1)   رقم   جدول  )ت(  ج (  التجريبية    T-test اختبار  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني  الفرق  لداللة 

  .القبيل  التطبيق ( يفالستقصاء الريايضوالضابطة يف كل من: )اختبار املفاهيم االقتصادية، واختبار ا 

 ييل:   ا ( م1)   رقم اجلدول نتائج يتضح من 

مجيع  والضابطة يف  التجريبية    تنيفرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات طالبات املجموع  وجودعدم   ▪

  االختبار  يف  التطبيق( والدرجة الكلية للمفاهيم االقتصاديةوالتفسري،  واملستويات الفرعية )الرشح،  

أن  ، القبيل  تقارب بنيأي  يوجد  والضابطة يف  التجريبية    تني املجموع  طالبات درجات    ات متوسط  ه 
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)الرشح،   الفرعية  املستويات  االقتصاديةوالتفسري،  ومجيع  للمفاهيم  الكلية   يف   التطبيق( والدرجة 

القبيل  القبيل   االختبار التطبيق  متجانستان يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  أن  إىل  يشري  . وهذا 

 . االقتصادية الختبار املفاهيم

مجيع  والضابطة يف  التجريبية    تنيفرق دال إحصائًيا بني متوسطي درجات طالبات املجموع  وجودعدم   ▪

الفروض،    املهارات )فرض  النتائج،  والفرعية  لالستقصاء  وتفسري  الكلية  والدرجة  التجريب( 

يف أنالقبيل   االختبار  الريايض  أي  بني .  تقارب  يوجد    تنياملجموع  طالبات درجات    اتمتوسط  ه 

يف  التجريبية   الفروض،    املهاراتمجيع  والضابطة  )فرض  النتائج،  و الفرعية  التجريب(  وتفسري 

التجريبية  القبيل   االختبار يف  والدرجة الكلية لالستقصاء الريايض  . وهذا يشري إىل أن املجموعتني 

 . الريايض  الختبار االستقصاء والضابطة متجانستان يف التطبيق القبيل  

 مواد الدراسة:  ❖

 . "طبيعي"  ثانويال الرياضيات )الطالب والنشاط( املقدم لطالبات الصف الثاين كتاب •

 عداد الباحثة يف ضوء مدخل النمذجة الرياضية. إواملتباينات من  الدوال فصل لتحليل حمتوى  بطاقة •

عداد إواملتباينات من    الدوال  برنامج قائم عىل مدخل النمذجة الرياضية يف فصل املعلمة لتدريس    دليل •

 الباحثة. 

الطالبة    كراسة • فصلأنشطة  يف  الرياضية  النمذجة  مدخل  عىل  القائم  الربنامج  وفق    الدوال   معد 

 . من إعداد الباحثة   تواملتباينا 

 الدراسة:  أدوات ❖

 . "طبيعي" ثانويالاملفاهيم االقتصادية لدى طالبات الصف الثاين  مستوىلتحديد  اختبار •

 . "طبيعي"  ثانويال االستقصاء الريايض لدى طالبات الصف الثاين  مهاراتلتحديد مستوى  اختبار •

 املفاهيم االقتصادية:  اختبار -

 .(40الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار املفاهيم االقتصادية )ن =  ت( معامال2جدول )

 التمييز  معامل الصعوبة معامل السؤال  املستويات 

 0.27 0.65 1 الرشح
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 التمييز  معامل الصعوبة معامل السؤال  املستويات 

2 0.35 0.67 

3 0.65 0.60 

4 0.50 0.73 

 التفسري 

5 0.80 0.53 

6 0.38 0.53 

7 0.45 0.33 

8 0.50 0.47 

 التطبيق 

9 0.40 0.20 

10 0.55 0.47 

11 0.30 0.60 

12 0.90 0.27 

 049 0.47 أسئلة( بعد حذف السؤالني  10ككل ) االختبار

 ما ييل:  ( 2) اجلدول من  يتضح

(، أي  0.65( إىل )0.30االقتصادية قد امتدت من )  فاهيمألسئلة اختبار امل الصعوبةمعامالت    أن ▪

يمتد من    الصعوبة أن مجيع معامالت   الذي  السؤال  اإلبقاء عىل  فيه  يتم  الذي  املدى  قد وقعت يف 

(0.30 ( إىل  السؤالني:  0.70(  باستثناء  وذلك  معامل    ؛ 12و ،  5(.  بلغ  منه  صعوبةحيث    ام كل 

 ذين السؤالني.  ( عىل الرتتيب، ولذا سيتم حذف ه0.90) و (، 0.80)

)   صعوبةمعامل    أن ▪ بلغ  ككل  االقتصادية  املفاهيم  معامل    ، (0.47اختبار  مقبول    صعوبةوهو 

 لالختبار ككل.  

(، أي أن  0.73( إىل ) 0.20معامالت التمييز ألسئلة اختبار املفاهيم االقتصادية قد امتدت من )   أن ▪

  0.20وهو )من    ،معامل متييز السؤال مجيع معامالت التمييز قد وقعت يف املدى الذي يتم فيه قبول  

 (.  1.00إىل  

)   أن ▪ بلغ  االقتصادية ككل  املفاهيم  اختبار  مقبول لالختبار    ، (0.49معامل متييز  وهو معامل متييز 

 ككل. 

يساوي    وبذلك االقتصادية  املفاهيم  اختبار  أسئلة  عدد  معامالت    10أصبح  حساب  بعد  أسئلة 

 وذلك متهيًدا حلساب معامالت الثبات والصدق.   ،السؤالني الصعوبة والتمييز، أي بعد حذف 

 . (40ن = ) الثانوية االقتصادية لدى طالبات املرحلة املفاهيمثبات وصدق أسئلة اختبار  معامالت (3)جدول رقم 
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 السؤال 
- كودر معامل

 20ريتشاردسون

االرتباط درجة السؤال   معامل

 ( تبالدرجة الكلية لالختبار )ثبا 

االرتباط درجة السؤال بالدرجة الكلية  معامل

 حذف درجة السؤال )صدق(  عندلالختبار 

1 0.778 - - 

2 0.727 0.64 ** 0.55 ** 

4 0.740 0.56 ** 0.45 ** 

6 0.728 0.68 ** 0.54 ** 

7 0.747 0.59 ** 0.40 ** 

8 0.749 0.56 ** 0.39 ** 

9 0.750 0.54 ** 0.38 * 

10 0.753 0.52 ** 0.36 * 

11 0.707 0.81 ** 0.70 ** 

- كودر معامل

 العام  20ريتشاردسون
0.763   

 ( 0.01) مستوى عند دال(         **  0.05) مستوى عند دال* 

 ييل:   ا ( م3) من اجلدول  يتضح

- يف حالة غياب السؤال أقل من أو يساوي معامل كودر  20ريتشاردسون-مجيع معامالت كودر  أن ▪

انخفاض    20يتشاردسون ر إىل  تدخل أي سؤال ال يؤدي  أن  أي  العام لالختبار يف حالة وجوده، 

معامل الثبات الكيل لالختبار، وهذا يشري إىل أن كل سؤال يسهم بدرجة معقولة يف الثبات الكيل  

ارتفاع معامل الثبات    إىل   يؤدي   عدا السؤال األول، حيث ُوجد أن استبعاد هذا السؤال ما   لالختبار 

أسئلة يف   3أسئلة بواقع   9الكيل لالختبار، ولذا تم حذف هذا السؤال، ليصبح عدد أسئلة االختبار 

 كل مستوى من مستويات االختبار الثالثة.    

لدرجة الكلية لالختبار )يف حالة وجود درجة  مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال وا   أن ▪

دال لالختبار(  الكلية  الدرجة  يف  )  ة السؤال  مستوى  عند  االتساق  ،  (0.01إحصائًيا  عىل  يدل  مما 

 أسئلة(.  9الداخيل وثبات مجيع أسئلة اختبار املفاهيم االقتصادية التي تم اإلبقاء عليها )

مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار )يف حالة حذف درجة    أن ▪

( مما يدل عىل  0.05( أو )0.01السؤال من الدرجة الكلية لالختبار( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 . أسئلة( 9اختبار املفاهيم االقتصادية التي تم اإلبقاء عليها ) ة صدق مجيع أسئل

 .(40ثبات املستويات الفرعية والثبات الكل الختبار املفاهيم االقتصادية )ن =  معامالت (4جدول رقم )
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 براون /سيربمان النصفية لـالتجزئة  طريقة 20ريتشاردسون-كودر معامل األسئلة عدد املستويات  م

 0.706 0.654 3 الرشح 1

 0.701 0.600 3 التفسري  2

 0.699 0.655 3 التطبيق  3

 0.800 0.778 9 ككل  االختبار

 ما ييل:   (4)   رقم اجلدول من  يتضح

املستويات الفرعية والثبات الكيل الختبار املفاهيم االقتصادية بطريقتي )معامل    ثبات  معامالت   أن ▪

ل  ،20ريتشاردسون-كودر النصفية  التجزئة  ثبات    ، سبريمان/براون( معقولةوطريقة  يدل عىل  مما 

 الكيل الختبار املفاهيم االقتصادية.  الثبات و األبعـاد

متتعه بدرجة سهولة  و  ،املفاهيم االقتصادية   اختباراإلجراءات السابقة تأكد للباحثة ثبات وصدق    من

وقدرته عىل التمييز بني مرتفعات ومنخفضات املفاهيم االقتصادية، ومن ثم صالحيته  ،  وصعوبة مقبولة

 لدى طالبات الصف الثاين علمي باملرحلة الثانوية.  االقتصادية  املفاهيم لقياس 

النهائية لالختبار من    وتتكون  إىل    حيث ،  أسئلة  9الصورة  العالية عىل هذا االختبار  الدرجة  تشري 

االقتصادية لدى طالبات املرحلة الثانوية، بينام تشري الدرجة املنخفضة إىل انخفاض املفاهيم    املفاهيمارتفاع  

،  ات( درج9هي )أسئلة االختبار    لدهين، وأقىص درجة يمكن أن حتصل عليها الطالبة عىل مجيع  االقتصادية 

 بينام )الصفر( هو أقل درجة يمكن أن حتصل عليها. 

 املفاهيم االقتصادية:  اختبارجابة عىل الزمن الالزم لإل

االختبار   الزمن • األوىل   =   الالزم إلجراء  الطالبة  استغرقته  الذي  استغرقته    )الزمن  الذي  الزمن   +

 2/األخرية(  الطالبة 

2/ ( 35+15)  =  الالزم إلجراء االختبار  الزمن •  . دقيقة25

 اخلاصة بتصميم اختبار االستقصاء الريايض:  جراءات اإل-

 .(34ستقصاء الريايض )ن = الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار اال ت( معامال5)جدول رقم 

 التمييز  معامل الصعوبة معامل السؤال  املهارات 

 الفروض  فرض

1 0.65 0.50 

2 0.09 0.10 

3 0.21 0.20 

4 0.18 0.30 

5 0.50 0.60 



 

 سعاد األمحدي وأريج فقيهي: برنامج تدِرييس قائم عىل مدخل النمذجة الرياِضية وفاعليته يف تنمية املفاهيم االقتصادية واالستقصاء.. 

198 

 

 التمييز  معامل الصعوبة معامل السؤال  املهارات 

6 0.50 0.20 

 النتائج تفسري

7 0.09 0.10 

8 0.50 0.50 

9 0.32 0.20 

10 0.24 0.30 

11 0.29 0.20 

12 0.32 0.80 

 التجريب 

13 0.65 0.30 

14 0.29 0.20 

15 0.44 0.40 

16 0.59 0.50 

17 0.15 -0.10 

18 0.21 0.30 

 0.39 0.37 

 ما ييل:   (5)   رقم اجلدول من  يتضح

اال  الصعوبةمعامالت   • اختبار  امتدت من )ألسئلة  الريايض  ) 0.32ستقصاء  إىل  أن  0.65(  أي   ،)

معامالت   من    الصعوبة معظم  يمتد  الذي  السؤال  عىل  اإلبقاء  فيه  يتم  الذي  املدى  يف  وقعت  قد 

قريبة من القيمة    صعوبتها (. وقد تم اإلبقاء عىل األسئلة التي كانت معامالت 0.70( إىل )0.30)

لكي يتم االحتفاظ بالسؤال، وذلك رغبة من الباحثة بأن    الصعوبةوهي أقل قيمة ملعامل    ،(0.30)

،  11،  10،  4،  3األسئلة هي األسئلة ذات األرقام:    ه، وهذالصعوبةتكون أسئلة االختبار متباينة  

معامالت  18،  14 كانت  حيث  )  صعوبة،  الرتتيب:  عىل  األسئلة  (،  0.18)و (،  0.21هذه 

فقد كان معامل    17،  7،  2سئلة الثالثة:  (. أما األ0.21) و(،  0.29)و (،  0.29) و(،  0.24)و

)   صعوبة الرتتيب، ولذا سيتم حذف هذه األسئلة  0.15) و(،  0.09)و (،  0.09كل منها  ( عىل 

 الثالثة.  

( وهو معامل سهولة مقبول لالختبار  0.39ككل بلغ )  لريايضستقصاء ااختبار اال  صعوبةمعامل    أن •

 ككل.  

(، أي أن  0.80( إىل ) 0.20صاء الريايض قد امتدت من )ستقمعامالت التمييز ألسئلة اختبار اال  أن •

  0.20مجيع معامالت التمييز قد وقعت يف املدى الذي يتم فيه قبول معامل متييز السؤال وهو )من 
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(،  0.10)و (،  0.10فقد كان معامل متييز كل منها )   17،  7،  2(. أما األسئلة الثالثة:  1.00إىل  

 ( عىل الرتتيب، وهي معامالت متييز متدنية، مما يؤكد وجوب حذف هذه األسئلة الثالثة.  0.1- )و

اال  أن • اختبار  متييز  ) معامل  بلغ  ككل  الريايض  لالختبار  0.37ستقصاء  مقبول  متييز  معامل  وهو   )

 ككل. 

اال  وبذلك • اختبار  أسئلة  عدد  يساوي  أصبح  الريايض  معامالت    سؤااًل   15ستقصاء  حساب  بعد 

 .   الصعوبة والتمييز، أي بعد حذف األسئلة الثالثة وذلك متهيًدا حلساب معامالت الثبات والصدق

 : ستقصاء الريايضحساب ثبات أسئلة اختبار اال 

 ستقصاء الريايض بطريقتني مها:ب ثبات أسئلة اختبار اال س ُح  

لالختبار )بعدد أسئلة االختبار(، ويف كل    Kuder-Richardson20  20نريتشاردسو-كودر حساب معامل  

 (. 517  صم، 2016مرة يتم حذف درجات أحد األسئلة من الدرجة الكلية لالختبار )عزت حسن،  

 حساب معامالت االرتباط بني درجات السؤال والدرجات الكلية لالختبار.  

  ستقصاء الريايض:  حساب صدق أسئلة اختبار اال 

ستقصاء الريايض عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة  ب صدق األسئلة الختبار االسُح 

والدرجة الكلية للُبعد الذي ينتمي إليه السؤال يف حالة حذف درجة السؤال من الدرجة الكلية   لكل سؤا 

 للُبعد الذي يقيسه، باعتبار أن بقية أسئلة الُبعد حمًكا للسؤال.  

 .(34)ن =    الثانوية الريايض لدى طالبات املرحلة  ستقصاءاالمعامالت ثبات وصدق أسئلة اختبار  ( يوضح  6جدول رقم )

 السؤال 
- كودر معامل

 20ريتشاردسون

االرتباط درجة السؤال   معامل

 بالدرجة الكلية لالختبار )ثبات( 

االرتباط درجة السؤال بالدرجة الكلية  معامل

 حذف درجة السؤال )صدق(  عندلالختبار 

1 0.794 0.49 ** 0.38 * 

3 0.787 0.57 ** 0.48 ** 

4 0.783 0.62 ** 0.55 ** 

5 0.802 0.35 * 0.33 * 

6 0.794 0.49 ** 0.38 * 

8 0.790 0.54 ** 0.43 ** 

9 0.794 0.48 ** 0.37 * 

10 0.793 0.48 ** 0.39 * 

11 0.789 0.55 ** 0.45 ** 

12 0.788 0.55 ** 0.45 ** 

13 0.799 0.42 ** 0.33 * 
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 السؤال 
- كودر معامل

 20ريتشاردسون

االرتباط درجة السؤال   معامل

 بالدرجة الكلية لالختبار )ثبات( 

االرتباط درجة السؤال بالدرجة الكلية  معامل

 حذف درجة السؤال )صدق(  عندلالختبار 

14 0.786 0.58 ** 0.49 ** 

15 0.791 0.53 ** 0.42 ** 

16 0.793 0.51 ** 0.39 * 

18 0.781 0.65 ** 0.57 ** 

- كودر معامل

 العام  20ريتشاردسون
0.802   

 ( 0.01)(         ** دال عند مستوى 0.05* دال عند مستوى ) 

 ما ييل:   (6رقم )  من اجلدول  يتضح

- يف حالة غياب السؤال أقل من أو يساوي معامل كودر  20ريتشاردسون-مجيع معامالت كودر  أن ▪

انخفاض    20يتشاردسون ر إىل  تدخل أي سؤال ال يؤدي  أن  أي  العام لالختبار يف حالة وجوده، 

معامل الثبات الكيل لالختبار، وهذا يشري إىل أن كل سؤال يسهم بدرجة معقولة يف الثبات الكيل  

   . لالختبار

مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار )يف حالة وجود درجة    أن ▪

( مما يدل عىل  0.05( أو )0.01السؤال يف الدرجة الكلية لالختبار( دالة إحصائًيا عند مستوى ) 

 . ايضستقصاء الرياالتساق الداخيل وثبات مجيع أسئلة اختبار اال

اط بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار )يف حالة حذف درجة  مجيع معامالت االرتب  أن ▪

( مما يدل عىل  0.05( أو )0.01السؤال من الدرجة الكلية لالختبار( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 . ستقصاء الريايضصدق مجيع أسئلة اختبار اال

 : ستقصاء الريايضوالثبات الكل الختبار اال  املهاراتثبات 

ثبات  سُح  اال  املهاراتب  الختبار  الكيل  مها:  والثبات  بطريقتني  الريايض    معامل  معاملستقصاء 

ل و،  20ريتشاردسون-كودر النصفية  التجزئة  اجلدول  يف  كام  .  Spearman-Brownسبريمان/براون  طريقة 

 : ( 7رقم ) 

ستقصاء الريايض )ن =  والثبات الكل الختبار االمهارات االستقصاء الريايض  معامالت ثبات  (: يوضح  7جدول رقم )

34). 

 سبريمان/براونالتجزئة النصفية ل طريقة 20ريتشاردسون-كودر معامل األسئلة عدد املهارات  م

 0.605 0.592 5 الفروض  فرض 1
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 سبريمان/براونالتجزئة النصفية ل طريقة 20ريتشاردسون-كودر معامل األسئلة عدد املهارات  م

 0.639 0.610 5 النتائج تفسري 2

 0.677 0.664 5 التجريب  3

 0.822 0.802 15 ككل  االختبار

 

  الريايض ستقصاء  والثبات الكيل الختبار اال  املهارات   ثبات  معامالت  أن  (7)   رقم  من اجلدول  يتضح

مما    ، سبريمان/براون( معقولة، وطريقة التجزئة النصفية ل20ون ريتشاردس-كودر   مل بطريقتي )معامل معا 

 ستقصاء الريايض. الكيل الختبار اال الثباتو األبعـاديدل عىل ثبات 

 االستقصاء الريايض:  اختبارجابة عىل الزمن الالزم لإل  

+ الزمن الذي استغرقته الطالبة    )الزمن الذي استغرقته الطالبة األوىل  =  االختبار   جراءالالزم إل  الزمن

 2/ األخرية( 

2/ ( 90+30)  =  الالزم إلجراء االختبار  الزمن  دقيقة. 60

 األساليب اإلحصائية:

 تم استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية حلساب ثبات وصدق أداة الدراسة، وهي: 

 الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار املفاهيم االقتصادية.  حساب معامالت •

 . Alpha-Cronbachكرونباخ معامل ألفا ل •

 . Spearman-Brownبراون  - سبريمانلثبات بطريقة التجزئة النصفية ل معامل ا •

 Kuder-Richardson20 20نريتشاردسو-كودر  معامل •

 معامل االرتباط لبريسون.   •

 للعينتني املرتبطتني.  T-testاختبار )ت(  •

 . Eta Squareاختبار مربع إيتا   •

 :وتفسريها اناتالنتائج وحتليل البي

األول:    املفاهيم   تنمية  يف  الرياضية  النمذجة  مدخل  عىل  القائم   التدرييس  الربنامج   فاعلية  ما  السؤال 

 الثانوية؟ املرحلة طالبات لدى االقتصادية

 التايل:  الصفري  الفرض  اختيارهذا السؤال تم  عن لإلجابة
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   املجموعتني التجريبية  درجات    ي( بني متوسط0.01فرق دالٌّ إحصائي ا )عند مستوى    يوجد ال"  الفرض:

 . "االختبار البعدي للمفاهيم االقتصاديةوالضابطة يف 

للعينتني املستقلتني لدراسة الفروق   T-test اختبار )ت(م  للتحقق من صحة الفرض األول ُاستخد

 . للمفاهيم االقتصادية البعدي  االختباربني متوسطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة يف  

 : (8رقم ) فكانت النتائج كام يف اجلدول 

( رقم  نتائ8جدول  املجموع   ج (  طالبات  درجات  متوسطي  بني  الفرق  لداللة    التجريبية   تنياختبار )ت( 

 البعدي للمفاهيم االقتصادية االختبار يف والضابطة

 املتغريات  م

 (33)ن= املجموعة الضابطة ( 33)ن= املجموعة التجريبية
 )ت(  قيمة

 املتوسط  وداللتها
  االنحراف

 املعياري 
 املتوسط 

  االنحراف

 املعياري 

 ** 7.92 0.72 1.27 0.61 2.58 الرشح 1

 ** 8.99 0.88 1.09 0.53 2.70 التفسري  2

 ** 8.08 0.70 0.64 0.90 2.24 التطبيق  3

 ** 13.49 1.32 3.00 1.39 7.52 الكلية للمفاهيم االقتصادية  الدرجة

 ( 0.01** دال إحصائي ا عند مستوى )

( بني متوسطي درجات  0.01)   ى دال إحصائًيا عند مستوفرق    د ( وجو8)   اجلدول رقم من   يتضح

املجموع يف  التجريبية    تني طالبات  )الرشح،  والضابطة  الفرعية  املستويات  التطبيق(  والتفسري،  ومجيع 

االقتصادية  للمفاهيم  الكلية  درجات    لصالح  البعدي   االختبار  يف  والدرجة  املجموعة  متوسط  طالبات 

التجريبية    التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متوسط  أن  أي  احلاالت.  مجيع  يفبيف  الثانوية   املرحلة 

)الرشح،    جلميع البعدي   االختبار الفرعية  للمفاهيم  والتفسري،  واملستويات  الكلية  والدرجة  التطبيق( 

 . الضابطة طالبات املجموعة لدى  االقتصادية أعىل بداللة إحصائية من نظائرها 

حج )ولدراسة  تأثري  تنمية  م  يف  الرياضية(  النمذجة  مدخل  عىل  القائم  التدرييس  املفاهيم  الربنامج 

من خالل استخدام معادلة    وذلك  Eta Square تم اختبار مربع إيتا   لدى طالبات املرحلة الثانوية   االقتصادية 

 حجم التأثري )مربع إيتا( بداللة قيم )ت( ودرجات احلرية التالية: 

dft

t

+2

2

   =2η  

 مربع قيمة اختبار )ت(   = 2t التأثري، مربع إيتا أو مؤرش حجم   =2η حيث: 



 

203 
 

df  ن( تساوي  التي  احلرية  درجات  ن  (.2-  2+ن   1=  ن1حيث  التجريبية    2،  املجموعة  حجم 

 : (9رقم ) (. فكانت النتائج كام يف اجلدول 271م، ص  2016عزت حسن، والضابطة عىل الرتتيب )

 والضابطة   التجريبية  تنيإيتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات طالبات املجموع  ( مربع9جدول رقم )

   .البعدي للمفاهيم االقتصادية االختبار يف

( إىل  0.7399( إىل ) 0.4948التي امتدت من ) 1قيم مربع إيتا   تشري  (9رقم ) ومن خالل اجلدول

أن )الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل النمذجة الرياضية( له تأثري كبري جًدا يف تنمية املستويات الفرعية  

التجريبية  املجموعة  طالبات  لدى  االقتصادية  للمفاهيم  الكلية  املجموعة    والدرجة  بطالبات  باملقارنة 

أيًض الضابطة النمذجة الرياضية(  . كام تشري  التدرييس القائم عىل مدخل  إيتا إىل أن )الربنامج  ا قيم مربع 

قيمته:   ما  املستويات    % 73.99و،  % 50.51و ،  %55.81و ،  %49.48ُيفرس  درجات  يف  التباين  من 

)الرشح،   كمية  و التفسري،  والفرعية  الرتتيب، وهي  عىل  االقتصادية  للمفاهيم  الكلية  والدرجة  التطبيق( 

 الرياضية(.   النمذجة جًدا من التباين املُفرس بواسطة )الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل كبرية 

 
 . درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي للمفاهيم االقتصادية ت( متوسطا1شكل )

 هذه النتيجة إىل األسباب التالية:  وتعزى

 
يقابل حجم تأثري كبري،   فإنه 0.138فإنه يقابل حجم تأثري متوسط، ويف حالة مربع إيتا =    0.059فإنه يقابل حجم تأثري ضعيف، وإذا كان مربع إيتا =  0.01إذا كان مربع إيتا =( 1  1

 ( 284أ، 2016)عزت حسن،  فإنه يقابل حجم تأثري كبري جًدا 0.232وإذا كان مربع إيتا = 
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الشرح التفسير التطبيق اهيم الدرجة الكلية للمف
االقتصادية 

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

 املتغريات  م
 )ت(  قيمة

 وداللتها
 ( 2إيتا ) مربع

 0.4948 ** 7.92 الرشح 1

 0.5581 ** 8.99 التفسري  2

 0.5051 ** 8.08 التطبيق  3

 0.7399 ** 13.49 الكلية للمفاهيم االقتصادية  الدرجة
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قدم   - األنشطة  للطالبات مفاهيم  حمتوى  جاذبة  وتوجهات    اقتصادية  الطالبة  حياة  بواقع  ومرتبطة 

العربية    فيضات كالتخ املجتمع   اململكة  وميزانية  األسهم،  وسوق  حساهبا،  وكيفية  املوسمية، 

 أكرب للتعرف عىل كيفية توظيفها، أو قراءهتا.  لدى الطالبة فضواًل  كل ذلك السعودية، جعل

داخ - املستخدمة  التعلم  الرياضية  اسرتاتيجيات  النمذجة  مدخل  عىل  القائم  التدرييس  الربنامج  ل 

 وحتقيق فهم أعمق للمفهوم االقتصادي.  ، أتاحت املجال للطالبات للحوار واملناقشة

إذ من    ؛ لدى الطالبات بشكل كبري  املفاهيم االقتصاديةيف تنمية    تساعد  النمذجة السباعية  حلقة -

ال احللقة  ال  بدّ   خالل  تقدم  رشًح   جمماًل   اتقريرً   طالبة أن  للمفهوم    ا وتوظيفً   اوتفسريً   ا يتضمن 

 االقتصادي. 

دافعية الطالبات إىل فهم املفاهيم االقتصادية    زيادةيف    ت سوق العمل االقتصادية ساعد  توجهات -

 النمذجة الرياضية.  ل املقدمة هلم من خال

لضابطة هو عدم  مستوى املفاهيم االقتصادية لدى طالبات املجموعة  ا   انخفاض أن من أبرز أسباب   -

دراسة    كده ما تؤوعي املعلمة بأمهية مناقشة املفاهيم االقتصادية املضمنة بمنهج الرياضيات، وهذا  

اثن  عملتها استطالعية   عىل  الثانوية   ةعرشتي  الباحثة  املرحلة  معلامت  من  مستوى    معلمة  لقياس 

ظهرت  ، وأ امت الرياضيات باملرحلة الثانويةاملعاجلات التدريسية للمفاهيم االقتصادية من قبل معل

مشكالت يف استيعاب املفاهيم االقتصادية املضمنة    من هؤالء املعلامت لدهين   % 66.7النتائج أن  

ادية املضمنة داخل  ال يقمن بتوضيح املفاهيم االقتص  منهن   % 41.7داخل منهج الرياضيات، وأن  

من املعلامت ال يتحن املجال للطالبات لتفسري    % 50أن  كام  ،  منهج الرياضيات أثناء تقديم الدرس

االقتصادية بمدلوالهتا  الرياضية  نسبة  ،  النتائج  ال    % 50وأن  مواقف  منهن  لتصميم  املجال  يتحن 

 رياضية تتضمن مفاهيم اقتصادية. 

الثاين:  االستقصاء    ما   السؤال  تنمية  يف  الرياضية  النمذجة  مدخل  عىل  القائم  التدرييس  الربنامج  فاعلية 

 الريايض لدى طالبات املرحلة الثانوية؟

 التايل:  الصفري  الفرض  اختبارهذا السؤال تم  عن لإلجابة

التجريبية    تنياملجموع درجات  بني متوسطي  ( 0.01) مستوى عند إحصائي ا دال  فرق ال يوجد   :الفرض

 . لالستقصاء الريايض البعدي  االختباروالضابطة يف 
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الفرض  من صحة    بني   الفروق  لدراسة   املستقلتني   للعينتني  T-test اختبار )ت(م  ستخداُ   وللتحقق 

الريايض  البعدي  االختبار   يف   والضابطة  التجريبية   املجموعتني  طالبات   درجات  متوسطي    ، لالستقصاء 

   (10رقم ) فكانت النتائج كام يف اجلدول 

( رقم  نتائ10جدول  املجموع   ج(  طالبات  درجات  متوسطي  بني  الفرق  لداللة  )ت(   يف  والضابطة  التجريبية  تنياختبار 

 لالستقصاء الريايضالبعدي  االختبار

 املتغريات  م
 )ت(  قيمة (33)ن= املجموعة الضابطة ( 33)ن= املجموعة التجريبية

 وداللتها
 ( 2إيتا ) مربع

 املعياري  االنحراف املتوسط  املعياري  االنحراف املتوسط 

 0.1753 3.69 1.06 1.52 1.20 2.55 الفروض  فرض 1

 0.1990 3.99 0.97 1.48 1.12 2.52 النتائج تفسري 2

 0.3602 6.00 1.15 1.52 1.06 3.15 التجريب  3

لالستقصاء  الكلية  الدرجة

 . الريايض
8.21 2.43 4.52 1.73 7.11 0.4411 

 (0.01** دال إحصائي ا عند مستوى )

( بني متوسطي درجات  0.01)  ىفرق دال إحصائًيا عند مستو  ( وجود 10رقم )  اجلدول  من  يتضح

املجموع يف  التجريبية    تنيطالبات  )  املهارات مجيع  والضابطة  الفروضالفرعية  النتائجوفريت و ،  فرض    ،  

طالبات  متوسط درجات    لصالح  البعدي  االختبار يف  لالستقصاء الريايض ( والدرجة الكلية  التجريبو

املرحلة الثانوية  بيف مجيع احلاالت. أي أن متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية    املجموعة التجريبية 

)  املهارات  جلميع  البعدي  االختبار يف الفروضالفرعية  النتائجو ،  فرض  والدرجة  التجريبو،  تفسري   )

ولدراسة   .  الضابطة طالبات املجموعة لدى  أعىل بداللة إحصائية من نظائرها  لالستقصاء الريايض الكلية  

لدى    االستقصاء الريايض الربنامج التدرييس القائم عىل مدخل النمذجة الرياضية( يف تنمية  حجم تأثري )

 : (11رقم ) فكانت النتائج كام يف اجلدول Eta Square   اختبار مربع إيتا  الثانوية، تم طالبات املرحلة 

  والضابطة   التجريبية  تنيإيتا ونتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات طالبات املجموع  ع( مرب11جدول رقم )

 .لالستقصاء الريايضالبعدي  االختبار يف

 ( 2إيتا ) مربع وداللتها )ت( قيمة املتغريات  م

 0.1753 3.69 الفروض  فرض 1

 0.1990 3.99 النتائج تفسري 2

 0.3602 6.00 التجريب  3

 0.4411 7.11 لالستقصاء الريايض الكلية  الدرجة
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( إىل  0.4411( إىل ) 0.1753قيم مربع إيتا التي امتدت من )   تشري  (11رقم )   ومن خالل اجلدول

كبري جًدا    يمتد من تأثري كبري إىل تأثري  مدخل النمذجة الرياضية( له تأثريأن )الربنامج التدرييس القائم عىل  

باملقارنة   لدى طالبات املجموعة التجريبية  لالستقصاء الريايضالفرعية والدرجة الكلية  املهاراتيف تنمية 

الضابطة القائم عىل مدخل  بطالبات املجموعة  التدرييس  )الربنامج  أن  إيتا إىل  أيًضا قيم مربع  . كام تشري 

قيمته:   ما  ُيفرس  الرياضية(  يف    %44.11و ،  %36.02و ،  % 19.90و   ، %17.53النمذجة  التباين  من 

)  املهارات درجات   الفروض الفرعية  النتائج و ،  فرض  الكلية  التجريبو،  تفسري  والدرجة  لالستقصاء  ( 

ال   الريايض التدرييس  أو كبرية  كبرية    اترتتيب، وهي كميعىل  املُفرس بواسطة )الربنامج  التباين  جًدا من 

 الرياضية(.   النمذجةالقائم عىل مدخل 

 
 درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف االختبار البعدي لالستقصاء الريايض.  ت( متوسطا2شكل )

 األسباب التالية: وتعزى هذه النتيجة إىل

الدراسة    أن - هذه  املقدم يف  التدرييس  الرياضية  مداخل    قدمالربنامج  )النمذجة    التطبيقات الثالثة 

ساعدت الطالبات عىل ممارسة عمليات تفكري  والنمذجة شبه املفتوحة، والنمذجة املفتوحة(    ، العامة

 عليا.

  ؛ بشكل متدرج  الثالثةالنمذجة الرياضية  مداخل    قدم الربنامج التدرييس املقدم يف هذه الدراسة    أن -

 املفتوحة. األنشطة ، ثم التطبيقات العامة ثم أنشطة النمذجة شبه املفتوحة ذ تقدم للطالبة يف البداية إ

مها أس - نمو  يف  املقيدة  النمذجة  أنشطة  أسهمت  كام  الطالبات،  لدى  التجريب  أنشطة  رات  همت 

شبه   بينام    املفتوحة النمذجة  التجريب،  عىل  والقدرة  الفروض،  فرض  مهارات  تنمية  همت  أس يف 

الف فرض  مهاريت  جانب  إىل  النتائج  تفسري  مهارة  تنمية  عىل  املفتوحة  النمذجة  روض  أنشطة 

 والتجريب. 
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المجموعة التجريبية
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الريايض لدى الطالبات    االستقصاء  مهاراتيف تنمية    تساعد  للنمذجة الرياضية  السباعية  احللقة -

مقبولة وتفسريات دقيقة للمشكلة    ا أن تقدم الطالبة فروًض   بدّ   إذ من خالل احللقة ال   ؛بشكل كبري

الريايض،   املقدم    وتتأكد وللحل  الريايض  احلل  من صحة  املختلفة  التجريب  عمليات  من خالل 

 مع املشكلة عىل أرض الواقع.   متهءمواومدى 

هذه    الذاتية   الدافعية - لتنمية  الطالبات  خالل    املهارات لدى  نتاجات  الربنامج،  من  لتقديم  وذلك 

 التي سيقدمنها الحًقا.   راتأفضل يف اختبارات القد

الثاين والثالث واخلامس يف مهارة فرض الفروض،    لألسئلة:الت الصعوبة  بالرغم من ارتفاع معام -

اخلامس عرش يف مهارة التجريب إال أن درجات الطالبات  ع يف مهارة تفرس النتائج، ووالثامن والتاس

القائم عىل مدخل   التدرييس  الربنامج  فاعلية  دليل عىل  املتوسط، وهذا  املهارات جتاوزت  هذه  يف 

 . الريايض النمذجة 

 توصيات الدراسة: 

 : السابقة أوصت الدراسة بـــنتائج اليف ضوء 

الرياضيات  االهتامم  - كتب  الواردة يف  االقتصادية  داخل حصص    ، باملفاهيم  بشكل جيد  وتوظيفها 

 الرياضيات. 

 االستقصاء الريايض من خالل تقديم التطبيقات الرياضية املالئمة هلا. مهارات تنمية ب االهتامم -

 دد أنشطة النمذجة الرياضية داخل حمتوى مناهج الرياضيات السيام املفتوحة منها. ع زيادة -

املجتمع    تطوير  - حاجات  مع  يتناسب  بام  الرياضيات  مناهج  يف  املقدمة  الرياضية  النمذجة  أنشطة 

 واملحتوى واهتاممات وقدرات الطالبات. 

سية للوصول إىل نتائج أفضل يف  كام تويص الباحثني والباحثات بزيادة فرتات تطبيق الربامج التدري -

 العليا. تنمية مهارات التفكري 

 مقرتحات الدراسة:

 للدراسة احلالية تقرتح الباحثة ما ييل:  استكاماًل 

برنامج  دراسة   - باملرشوعات  تدرييسأثر  التعلم  تنمية  يف  املفتوحة  الرياضية  النمذجة  عىل  لدى    قائم 

 . الطالبات
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 دراسة تقويمية ملدخل النمذجة الرياضية يف كتب الرياضيات املدرسية.  -

 فاعلية مداخل تدريسية أخرى يف تنمية املفاهيم االقتصادية.  -
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في إكساب الكفايات التدريسية لمعلمات العلوم   STEMواقُع تأثير برامج التدريب الخاصة بتعليم 

 والرياضيات

 أ.صاحله سعيد حممد الشمران 

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 

يف إكساب الكفايات التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات،    STEMف عىل واقع تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  هدفت الدراسة إىل التعر    :املستخلص

تكون جمتمع الدراسة من كافة معلامت العلوم والرياضيات باململكة العربية السعودية الاليت تلقني التدريب عىل برامج  و ت الدراسة عىل املنهج الوصفي،واعتمد

STEM  ،  مجعت بياناهتن من خالل االستبانة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج  معلمة، و  1350ة عشوائية عددها  تم اختيار عينمعلمة، و  2000والبالغ عددهن

سة بتكثيف  عليه أوصت الدرا  يف إكساب الكفايات التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات، وبناء    STEMوجود تأثري لربامج التدريب اخلاصة بتعليم    :أمهها 

ور هذه  عىل مستوى تطوير مهارات املعلم، وتطوير أدوات تطبيقه يف الفصل الدرايس، وإتاحة الفرصة لكافة املعلمني حلض  STEMالتدريب عىل برامج منحى  

 التدريب املدفوع مكلف ومبالغ فيه. ؛ ألنالربامج بشكل جمان

 التدريبية.  STEMالكفايات التدريسية، برامج  :الكلامت املفتاحية

A teacher in the Department of Education in Bisha Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia, who 

holds a master's degree in general curricula and methods of teaching 

Salhah Saeed Muhammad Al-Shomrani 

The study aimed to identify the reality of the impact of training programs for STEM education in providing 

teaching competencies for science and mathematics teachers. A random sample of 1350 female teachers, whose 

data were collected through a questionnaire. The study showed an effect of training programs for STEM education 

in providing teaching competencies for science and mathematics teachers. The study recommended intensifying 

training on STEM-oriented programs at the level of developing teacher skills and developing tools for applying 

this program in the classroom, and giving all teachers the opportunity to attend these programs free of charge, as 

paid training is expensive and exaggerated. 

Keywords: teaching competencies, STEM training programs. 
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 :املقدمة

، والتي  كافة تفاصيلها  وتتحكم يف  ،ا عىل حياتنا كبري   ايشهد العرص احلايل العديد من املتغريات التي تؤثر تأثري  

التعليم يشهد  التعليمية، حيث إن قطاع  املؤسسات  إىل  تأثريها  السنوات األخرية حماوالت جاد  امتد  للتطوير    ة يف 

خاصة بعد التقدم  و   ، وبالتايل الطرق واألساليب التعليمية  ، واملناهج التعليمية  ، واالرتقاء بمستواه ومستوى الطالب

  ، الذي أدى إىل املزيد من النظرة االنفتاحية من القائمني عىل قطاع التعليم عىل أنظمة التعليم العاملية العلمي والتقني 

وهذا يعود إىل أن التعليم    ، ىل املزيد من التقدم والرقيإملستجدات احلضارية التي تؤدي  ن اوحماولة االستفادة منها وم

 . كافة ىل تطور املجتمعات يف املجاالتإيعد الركيزة األساسية التي تؤدي 

التعليمية املختلفة، فالعلوم    مهام    ا ويعد تعليم العلوم والرياضيات أمر   يف مراحل تعليم الطالب يف املراحل 

العلومياضيات  والر املميزة بني  املكانة  ذاتي    ؛ حتتل  أكثر دقة واكتفاء   يغايل   ا واتصاف    ا ألهنا  من    بالعملية اخلاصة، وال 

هيم  أطلق عليهام ملكتي العلوم، حيث متثالن الشكل املثايل الذي جيب أن تتجه إليه املعارف العلمية، أو ربام ألن املفا 

 (. 2005فروع العلم األخرى )صديق وآخرون، ا رضورية للنمو الكامل ل هنالتي تشكال 

ويف ظل ما يتصف به العرص احلايل بأنه عرص التقدم الرسيع يف العلوم والتقنية، حيث نتج عن ذلك إحداث  

تغريات مهمة يف احلياة، ولعل أبرز هذه التغريات استخدام التقنيات احلديثة يف شتى أنحاء املعرفة احلديثة، وملواكبة  

ألهنا مل تعد تستجيب    ؛واالبتعاد عن الطرق التقليدية   ،من تطوير طرق التدريس واملناهج العلمية   بد  هذا التغري ال

ونظر   املعارصة،  الرتبوية  والعلوم    اللمستجدات  للرياضيات  الكبرية  األمهية  عىل  املختصني  بني  الكبري  للتوافق 

هي تلك الطرق التي تعمل عىل تكامل    ،املعرفة ومن املداخل التي حتقق وحدة    ، كمجالني واسعني من جماالت العلم

املناهج الدراسية، حيث إن لتطور العلوم والرياضيات والتقنية واهلندسة يف اآلونة األخرية تأثريات واضحة عىل  

 املجتمع اإلنسان. 

( يكامل بني املعرفة املكتسبة من الرياضيات كامدة حمورية مع ختصصات  STEMإن التعلم باملدخل التدرييس ) 

وتصميم    ،وم والتقنية والتصميم اهلنديس يف معرفة متكاملة يتمكن الطالب من حل املشكالت الرياضية واحلياتيةالعل

  ة لتوسيع معرفته يف التخصصات الثالث   ا املنتجات االبتكارية واالخرتاع يف حصة الرياضيات، ثم ينتقل الطالب تلقائي  

فالعلوم تعد بنية املعرفة    من املعرفة،   ا دخل يقدم نوع  هلذا امل  ة بحيث كل ختصص من التخصصات الثالث  ، األخرى

التي هي علم دراسة العامل الطبيعي الذي يتضمن قوانني الطبيعة املرتبطة بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، والتقنية  
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اإلمكان وتوسيع  املشكالت  حلل  األنظمة  لتطوير  والعمليات  املعرفة  توليد  يرشك  الذي  البرشي  اإلبداع  ات  هي 

، وأما التصميم اهلنديس فيقوم بتطبيق الرياضيات والعلوم خللق التكنولوجيا، لذلك فإنه يمكن أن نطلق  ة البرشي

 ,Reeve et) للتعليم والتدريس تتكامل فيه النظم األربعة لتحقيق أغراض وأهداف معينة ختدم البرشية عليه مدخال  

al., 2015 .) 

املتكاملة   العلوم  أ  STEMيعد مدخل  وتقييم  من  وتطوير  إعداد  بربامج  املهتمني  تواجه  التي  التحديات  هم 

من املؤرشات القياسية ضمن املعايري األمريكية لتعليم العلوم    يعداملعلمني، حيث إن االرتباط بني العلم والتقنية  

تدريسه يف املناهج  ( والتي تنص عىل أن التصميم اهلنديس يمكن  National Research Council, 1996والرياضيات )

امل لتمكني  العام كوسيلة  التعليم  مراحل  كافة  التكاميل،العلمية يف  التعليم  العلوم  و   علمني من  تقوم فلسفة مدخل 

عىل مبدأ وحدة املعرفة العلمية وشكلها الوظيفي، ويعني هذا أن املوقف التعليمي حمور نشاط متسع    STEMالتكاميل  

علوم والرياضيات والتكنولوجيا واهلندسة، مما جيعل له األثر الكبري والواضح يف  ختتفي فيه احلواجز بني كل من ال

 (. 2014تطوير الربامج التعليمية القائمة عليه )مراد،  

ورعايتهم   األجيال،  إعداد  مسؤولية  عليهم  تتزايد  واإلبداع،  والتطوير،  التغيري،  دعاة  املعلمون  كان  وملا 

قائ فاملعلم هو  وتوجيههم،  املعلم  وعنايتهم  يقوم  التعليمية، ولكي  للعملية  واملنظم  واملوجه،  التعليمي،  املوقف  د 

حيتاج  بدوره يف فإنه  التعليمية  العملية  الرضورية،  إ  التدريسية  واملهارات  الكفايات  من  لديه جمموعة  تتوافر  أن  ىل 

و الكفايات التدريسية الالزمة  ولذلك أصبح من أهم االجتاهات احلديثة يف إعداد املعلم حتديد الكفايات التدريسية أ

 (. 2006عند إعداده وتنميته وربطها بالتطورات )الطعان،   اله، واختاذها حمور  

ومن هذا املنطلق حظي املعلم بالعديد من برامج تكامل العلوم والرياضيات والتقنية واهلندسة، ومن هذه  

لرياضيات والتقنية، والذي هدف إىل تصحيح وتقويم  الربامج برنامج إعداد املعلم بجامعة أريزونا لتكامل العلوم وا

للتقن املالئم  واالستخدام غري  والتعلم،  التعليم  ) ية يف عملية  الشهران  دراسة  برنامج  1434أشارت  فعالية  إىل  ه( 

معلمي الفيزياء بالصف األول الثانوي يف ضوء متطلبات التكامل  لدى  تدريبي يف تنمية مهارات األداء التدرييس  

 لعلوم والرياضيات والتقنية. بني ا

السعودية  اونظر   العربية  اململكة  الذي تشهده  لعام    ، للتطور  اململكة  لتحقيق رؤية  املبذولة  ويف ظل اجلهود 

كثر مواكبة  أن يكون  أفمعلم اليوم مطالب  ( تغريت النظرة للدور الذي يؤديه املعلم يف العملية التعليمية،  2030)
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  ا صبح مطالب  أو  ، دوارهأ مس، فقد تغريت  رجة األوىل عام كان عليه معلم األ تكنولوجي بالدللتقدم العلمي والثقايف وال

التعليمية ككل والعملية  الصفية  والبيئة  الصفي  املوقف  املتعلم بشكل كبري يف  التعليم    ؛بتفعيل دور  هبدف حتسني 

التعلم  مهارات  يمتلك  معلم  إىل  التغيري حيتاج  الرتبوي، وهذا  واملنتج  بفعالية ومتكن،  احلدي  والتعلم  ويامرسها  ثة، 

من جهة و التعليمية  واألساليب  واملناهج  املقررات  تطوير  بني  التوازن  من جهة  وتط  ،يتطلب  ومهاراته  املعلم  وير 

بمعلم    ا ما مل يمكن ذلك مواكب    أن حيقق أهداف العملية التعليمية ألن الرتكيز عىل تطوير املقررات ال يمكن    أخرى؛ 

 متمكن من مادته، ولديه الدافع والرغبة لتحقيق أهدافها، وإيصاهلا إىل املتعلم بكل يرس وإتقان.

برامج  و السابقة  الدراسات  العديد من  مثل دراسة خطاب    STEMتناولت  التدريسية  والكفايات  التدريبية 

عىل    STEMت قائمة عىل مدخل  فاعلية وحدة مقرتحة يف رياضيات الروبوعىل  عرف  الت  إىل   ( التي هدفت2021)

رياضيات  "أعد الباحث وحدة مقرتحة يف  و  ،لدى طالب املـرحلة الثانوية   تنمية الرباعة الرياضية والتفكري املستقبيل 

مدخل    "الروبوت اختبار    ودليال    STEMوفق  أعد  كام  ومقياس  لتدريسها،  الرياضية  للرباعة  املستقبيل ا  للتفكري    ، ا 

ا من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الفيوم كمجموعة جتريبية، ثم تم  ( طالب  16وتكونت عينة البحث من ) 

وتوصل البحث إىل تفوق طالب املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي عىل التطبيق    ،ا تطبيق أدوات البحث بعدي  

أرجع  تقبيل ككل ومهاراته الفرعية، وياس التفكري املسالقبيل الختبار الرباعة الرياضية ككل ومكوناته الفرعية ومق

ساعدت   وأساليب تدريسها  STEMالباحث ذلك إىل أن الوحدة املقرتحة يف رياضيات الروبوت القائمة عىل مدخل 

كام توصلت إىل وجود ارتباط طردي دال بني درجات طالب    ،اعة الرياضية والتفكري املستقبيل عىل تنمية مكونات الرب

الرياضية ودرجاملجم الرباعة  البعدي الختبار  التطبيق  التجريبية يف  املستقبيل وعة  التفكري  وأوىص    ، اهتم يف مقياس 

لطالب الصف األول الثانوي العام، وكذلك استخدام    STEMالبحث بتدريس الوحدة املقرتحة باستخدام مدخل  

 نات الرباعة الرياضية والتفكري املستقبيل. جمموعة من األساليب التدريسية التي تساعد الطالب عىل استخدام مكو

املعريف    ( دراسة هدفت2021)  كام أجرى هالل التكامل  فاعلية وحدة مطورة يف ضوء مدخل  إىل دراسة 

STEM   طورت الباحثة  ميذ الصف السادس االبتدائي، ويف تنمية بعض مهارات القرن احلادي والعرشين لدى تال

عىل  املقررة  والقياس  اهلندسة  مدخل    وحدة  ضوء  يف  األول  الدرايس  بالفصل  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ 

STEM  عداد قائمة بمهارات القرن احلادي والعرشين املناسبة لتالميذ الصف السادس، والتي يمكن تنميتها  إ، وتم

ارات القرن  من دراسة الوحدة املطورة، كام تم إعداد كتيب للوحدة املطورة للتلميذ، ودليل للمعلم، وتم قياس مه

الناقد  التفكري  )مهارات  العليا  العقلية  املهارات  اختبار  إعداد  خالل:  من  والعرشين  حل    ،احلادي  ومهارات 
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)اجتامعية  مهارات  مقياس  وإعداد  الواردة    ؛ ورقمية(  ، وإبداعية  ،وشخصية   ،املشكالت(،  املهارات  باقي  لقياس 

ال   اتلميذ    70بالقائمة، وتكونت عينة البحث من )  قليوبية  وتلميذة( بمدرسة )مؤسسة امياي االبتدائية( بمحافظة 

موا  إدارة طوخ التعليمية،   (، وتم التكافؤ بينهام،  35(، واألخرى جتريبية )35إىل جمموعتني إحدامها ضابطة ) وُقس 

وامل االختبار  األوتطبيق  الدرايس  الفصل  يف  وذلك  الوحدة،  دراسة  وبعد  قبل  عام  قياس  م،  2020-2019ول 

أشارت النتائج إىل تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف مهارات القرن احلادي والعرشين ككل،  و

مهارات   تنمية  يف  الوحدة  تأثري  حجم  حساب  وتم  إحصائية،  دالة  بفروق  منها  فرعية  مهارة  احلادي  وكل  القرن 

 ا لصالح املجموعة التجريبية. والعرشين ككل، وكل مهارة فرعية منها، فكان كبري  

يف تنمية    STEMإىل التعرف عىل مدى فاعلية التدريس وفق منهج   دراسة هدفت  ( 2021كام أجرى السعيد ) 

  استجابات   يف  الفروق   نع  والكشف   عنيزة،   – قدرة طالبات املرحلة املتوسطة عىل حل املشكالت يف منطقة القصيم  

وفق    STEM  منهج  فاعلية  حول  العينة  أفراد املتوسطة عىل حل املشكالت  املرحلة  قدرة طالبات  تنمية  ملتغريي  يف  ا 

وكانت   التحلييل،  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  اخلربة،  وسنوات  العلمي  املؤهل 

( من معلامت املرحلة املتوسطة بمدينة عنيزة، وأشارت نتائج الدراسة  50االستبانة أداة الدراسة التي تم تطبيقها عىل ) 

يف تنمية قدرة طالبات املرحلة املتوسطة عىل حل املشكالت من وجهة    STEMإىل أن الوزن النسبي ملدى فاعلية منهج  

نظر معلامت املرحلة املتوسطة بدرجة موافقة )كبرية( عىل فقرات االستبانة، كام كشفت النتائج عدم وجود فروق  

وفق   العينة  أفراد  استجابات  بني  إحصائية  داللة  اخلربة، وبناءذات  العلمي وسنوات  املؤهل  ملتغريي  النتائج    ا  عىل 

عدد   الباحثة  منهج  قدمت  استخدام  رضورة  أمهها:  التوصيات،  من  العلوم    STEMا  مواد  بني  الدمج  حتقيق  يف 

تصميم   يف  للمعلمني  مكثفة  تدريبية  دورات  بإعداد  االهتامم  ورضورة  واهلندسة،  اآليل،  واحلاسب  والرياضيات 

   . STEM وتنفيذ الوحدات التعليمية وفق منهج

ال أجرى  )كام  إىل   (2021زهران  هدفت  مدخل    دراسة  فعالية  عىل  املسائل    STEMالتعرف  بعض  يف حل 

ث  الرياضية اللفظية يف مادة الرياضيات عىل التحصيل الدرايس والتفكري اإلبداعي لدى عينة من طالب الصف الثال

اتبع الباحث املنهج شبه التجريبي الستخالص بيانات الدراسة عىل عينة مكونة من  متوسط بمدارس مكة املكرمة. و

إلدارة تعليم مكة    تنيا من مدرستني حكوميتني تابعوسط تم اختيارهم قصدي  ا من طالب الصف الثالث املتطالب    42

لقياس التحصيل    اطبق الباحث اختبار  و  ،حدمها جتريبية واألخرى ضابطةا إىل جمموعتني أعشوائي    وام س  وقُ   ، املكرمة

لرياضية اللفظية  تم تقديمه لطالب الصف الثالث املتوسط يف حل بعض املسائل ا و ،( فقرة 20الدرايس مكون من ) 
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املتباينات   دروس حل  املتوسطمن  الثالث  الصف  رياضيات  اإلبداعي  أجرىا  أيض  ،  يف  التفكري  اختبار    ،الباحث 

التأكد    STEMوالذي تضمن ستة أنشطة وخطة تدريسية للدروس باستخدام مدخل   من صدق وثبات أدايت  وتم 

ا بني متوسط عالمات الطالب يف اختبار التحصيل  ئي  أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصا و  ، الدراسة

الدرايس البعدي يف مادة الرياضيات بني املجموعة التجريبية والضابطة، لصالح املجموعة التجريبية التي درست  

ا بني متوسط عالمات الطالب يف اختبار  ا عن وجود فروق دالة إحصائي  كام كشفت الدراسة أيض  ،  STEMمدخل  

التي    ني املجموعة التجريبية والضابطة التفكري اإلبداعي البعدي يف مادة الرياضيات ب لصالح املجموعة التجريبية 

يف تدريس    STEM، وىف ضوء نتائج الدراسة أوىص الباحث بأمهية استخدام مدخل  STEMدرست باستخدام مدخل  

الت وتنمية مهارات  الطالب  الدرايس لدى  التحصيل  لرفع  بإجراء  ،  اإلبداعي  فكريالرياضيات  الباحث  كام أوىص 

عىل موضوعات أخرى من دروس الرياضيات وتدريب معلمي    STEMمزيد من الدراسات تتعلق باستخدام مدخل  

   .STEM الرياضيات عىل كيفية التدريس باستخدام مدخل

 ( ثنتني  أبو  أثر توظيف منحى    سة هدفت ( درا2021كام أجرى  العلوم  يف تدريس    STEMإىل الكشف عن 

لتنمية مهارات اختاذ القرار لدى الطالب املوهوبني باملرحلة املتوسطة بمحافظة عفيف باململكة العربية السعودية،  

واتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة، مع اختبار قبيل وبعدي، وتوصلت الدراسة إىل  

ملهارات اختاذ القرار، تم تطبيقه عىل عينة    ا ار، وأعد الباحث مقياس  ( مهارات أساسية الزمة الختاذ القر10حتديد )

ا من الطالب املوهوبني بالصف األول باملرحلة املتوسطة، قبل وبعد تدريس  ( طالب  18الدراسة التي تكونت من ) 

لنتائج اآلتية: توجد فروق ذات  إىل اوتوصلت الدراسة  ،يف التدريس  STEMجزء من مقرر العلوم باستخدام منحى 

التطبيق القبيل والبعدي عىل الدرجة الكلية، وعىل   داللة إحصائية بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف 

درجات كل مهارة من املهارات األساسية ملقياس مهارات اختاذ القرار لدى الطالب املوهوبني يف املرحلة املتوسطة  

يف تدريس العلوم له    STEMلكوهني أن استخدام منحى    "د"كام تبني من حساب معامل  لصالح التطبيق البعدي،  

ووفق   الدراسة،  عينة  املوهوبني  الطالب  لدى  القرار  اختاذ  مهارات  من  مهارة  كل  تنمية  يف  كبري  النتائج؛    ا أثر  هلذه 

 عدد من التوصيات، واملقرتحات ذات العالقة. إىل خلصت الدراسة 

لقاء الضوء عىل النمو املهني ملعلمي العلوم والرياضيات يف  إ( دراسة هدفت إىل  2018أجرى آل فرحان ) و 

( وذلك من خالل التعرف عىل متطلبات  STEMضوء مدخل التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات )

لربنامج )دبلوم    ومن ثم بناء تصور مقرتح،  STEMبناء برنامج دبلوم ملعلمي العلوم والرياضيات يف ضوء مدخل  
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استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل لوصف وحتليل األدبيات ذات الصلة  ومهني( قائم عىل هذه املتطلبات،  

بمشكلة البحث وإعداد التصور املقرتح للربنامج التدريبي، وخلص البحث إىل التوصل إىل قائمة بمتطلبات التنمية  

الثقافة املعرفية،    :ة وهيحماور رئيس   ةإىل أربع  هقسمالذي    STEMاملهنية ملعلمي العلوم والرياضيات يف ضوء مدخل  

ا لربنامج  مقرتح  تصور  بناء  املتطلبات  هذه  وتم يف ضوء  والرياضية،  واهلندسية،  العلوم  والتقنية،  ملعلمي  لدبلوم 

لتي  يتميز عن كثري من التجارب املوجودة من خالل املعارف واملهارات النوعية التي سوف تقدم وا  والرياضيات

 ومن الكليات متعددة بخالف كليات الرتبية.   ،كثر من جهة يف اجلامعةأتشرتك فيها 

يف إكساب   STEM( دراسة هدفت إىل قياس فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل مدخل  2018أجرى عبد اهلل ) و

لدى   املتشعب  التفكري  مهارات  تنمية  عىل  وأثره  التدرييس  التميز  مهارات  الثانوية  باملرحلة  الرياضيات  معلمي 

طالهبم، وحاول البحث اإلجابة عن أسئلة البحث من خالل استخدام كل من: املنهج الوصفي يف إعداد اإلطار  

حث  جريبية الواحدة، وإعداد األدوات، وتطبيق أدوات الباملجموعة الت  ا ي للبحث، واملنهج شبه التجريبي ذالنظر

( بني  0.01ا عند مستوى ) ، وجاءت النتائج مؤكدة عىل وجود فروق دالة إحصائي  عىل طالب الصف األول الثانوي

التميز   ملهارات  مالحظة  بطاقة  يف:  والبعدي  القبيل  التطبيق  يف  والطالب  )املتدربني(  املعلمني  درجات  متوسط 

التدرييس للمعلمني، واختيار التفكري املتشعب للطالب لصالح التطبيق البعدي، وهذا يؤكد تأثري الربنامج املقرتح  

وأثر ذلك عىل تنمية مهارات التفكري املتشعب لدى طالب    ، يف إكساب معلمي الرياضيات مهارات التميز التدرييس

 الصف األول الثانوي. 

فت إىل بناء برنامج تدريبي مقرتح لتنمية الكفايات املهنية لدى أعضاء  ( دراسة هد2018كام أجرى القرن ) 

التكامل   مدخل  متطلبات  بيشة يف ضوء  بجامعة  العلمية  بالكليات  التدريس  تم  STEMهيئة  قائمة  إ، حيث  عداد 

باجلا  العلمية  بالكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  املهنية  ست   58وبلغت    ، معةبالكفايات  عىل  موزعة    كفاية 

، وتنمية مهارات  STEM  ت )التمركز حول اخلربة املفاهيمية واملتكاملة، وحتقيق التكامل بني جماال  : متطلبات وهي

والعلوم  و،  21القرن   بالرياضيات  املعرفة  وتطبيق  املعارصة،  للعلوم  األساسية  العلمية  املعرفة  الطالب  اكتساب 

يف    اعضو    45مية املستدامة(، واقترصت عينة الدراسة عىل  وتنمية مهارات العمل واإلنتاج والتن  ،والتصميم اهلنديس 

كليات الطب والعلوم الطبية، واهلندسة والعلوم باجلامعة، وأظهرت النتائج أن درجة احتياج أعضاء هيئة التدريس  

تم    تدريبية من الكفايات املهنية ا يف مجيع الكفايات، ويف ضوء نتائج قائمة االحتياجات الجاءت بدرجة كبرية جد  

 عداد برنامج تدريبي مقرتح وتقييمه وفق استامرة معدة لذلك.إ
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مكام   دراسة هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل اسرتاتيجيات    (2017اجلمل )  قد 

التعلم النشط يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات يف مرحلة التعليم األسايس، حيث طبقت  

تم  و  ، ومعلمة  ( معلام  27والبالغ عددهم )  ، عىل عينة من معلمي ومعلامت الرياضيات للصفني اخلامس والسادس

اختيارهم بطريقة عشوائية، ومن خالل استخدام املنهج التجريبي بمجموعة جتريبية واحدة تم تدريبهم عىل مهارات  

  استخدام بطاقة مالحظة أداء التدريس اإلبداعي   ( لقاءات، وتم 8( ساعة موزعة عىل ) 24الربنامج املقرتح ملدة ) 

التدريس اإلبدا  20تتكون من    التي النتائج التي توصلت  فقرة متثل مهارات  ها الدراسة: وجود  إليعي، ومن أهم 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املعلمني عينة الدراسة عىل بطاقة املالحظة للتدريس اإلبداعي يف  

البعدي،   التطبيق  البعدي لصالح  التطبيق  القبيل ومتوسط درجاهتم يف  بالفاعليةيو التطبيق  املقرتح  الربنامج  ؛  تمتع 

وهي أكرب من املستوى املقبول للفعالية، مما يدل عىل أن للربنامج    ، 0.7حيث بلغت نسبة الكسب ملاك جوجيان  

 .لتدريس اإلبداعي ومهاراته األربعالتدريبي فاعلية مقبولة يف اكتساب ا

( دراسة هدفت إىل إعداد قائمة باملعايري التي يمكن يف ضوئها تقويم األداء  2017كام أجرى عبد الرؤوف ) 

، وإعداد قائمة بمؤرشات األداء التدرييس الالزم  STEMحلة اإلعدادية يف ضوء توجه  التدرييس ملعلمي العلوم باملر

هلؤالء   التدريبية  االحتياجات  عىل  والتعرف  التدرييس،  أدائهم  مستوى  وحتديد  املعلمني،  هؤالء  لدى  توافرها 

املرحلة اإلعداد العلوم ببعض مدارس  الدراسة من جمموعة من معلمي    كفر   بمحافظة يةاملعلمني، وتكون جمتمع 

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل، واختريت عينة الدراسة األساسية بطريقة مقصودة من  و  مرص،  يف  الشيخ

( معلام  للعلوم من  50بني معلمي العلوم باملدارس اإلعدادية التابعة ملديرية كفر الشيخ التعليمية، وشملت العينة )

الدراسة فقد شملت قائمة هنائية بمعايري    ثالث إدارات تعليمية، وهي: ش كفر الشيخ، وبيال، ودسوق، وأما أدوات

تدرييس يف ضوء هذه املؤرشات،  ، وقائمة هنائية باملؤرشات لألداء التدرييس، وبطاقة مالحظة األداء ال STEMتوجه  

( معايري، ومنها: التخطيط لعملية التدريس وفق توجه  10( مفردة موزعة عىل ) 90تكونت يف صيغتها النهائية من ) و

STEMال، واستخدام التكنولوجيا املحتوى العلمي، وممارسة اسرتاتيجيات التدري  ، وتوظيف أشارت أهم  و  ،س الفع 

النتائج إىل أن معظم معلمي العلوم يامرسون األداء التقليدي داخل الفصول بدون إجراء أي ممارسات إبداعية، أو  

الق احلديثة  التدريس  اسرتاتيجيات  املشاستخدام  وحل  االستقصاء  عىل  تقويم    ، كالتائمة  عىل  يركزون  أهنم  كام 

حتصيل التالميذ يف اجلوانب املعرفية للامدة العلمية. وعليه، تم حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم باملرحلة  

   .STEM اإلعدادية يف ضوء نتائج تطبيق املالحظة لتقويم األداء التدرييس يف ضوء توجه 
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معرفة الدافع لتحسني التعليم بواسطة  إىل  ( دراسة هدفت  Kelly & Knowles, 2016كام أجرى كييل ونوليز )

واآلثار البيئية واالجتامعية واالستقرار االقتصادي ومساعدة الطالب عىل حتقيق درجات عالية يف    STEMنموذج  

وك العاملي،  للتحول  االستعداد  ملواجهة  للطالب  املربني  مساعدة  مدى  وتوضيح  والعلوم،  الرياضيات  يفية  تقييم 

عملية دمج العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف سياقات حقيقية يمكن أن متثل التحديات العاملية التي  

يوفر األساس    STEMأظهرت نتائج الدراسة أن التعليم بواسطة  ، وSTEMمن اخلرباء لنموذج    اجديد    تتطلب جيال  

 املنطقي لتعليم املفاهيم. 

يف العملية    STEM( دراسة هدفت إىل التعرف عىل جماالت اإلفادة من نظام  Walker, 2012والكر )  أجرى كام  

التعليمية والبحث العلمي كام يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا ودرجة أمهيتها، ودرجة توظيفها  

(  378أداة الدراسة عبارة عن استبانة، ومتثلت عينة الدراسة يف )   توالبحث العلمي، حيث كانيف العملية التعليمية  

من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة من املدرسني واألساتذة املساعدين واألساتذة من اجلنسني موزعني عىل    اعضو  

لدهيم إجيابية مرتفعة عن أمهية نظام    ىل أن مجيع أعضاء هيئة التدريسإاجلامعة، وتوصلت نتائج الدراسة    مجيع كليات

STEM    يف العملية التعليمية والبحث العلمي، وإىل عدم وجود فروق بني أعضاء هيئة التدريس يف تصوراهتم نحو

  - املرتبة العلمية  - يف البحث العلمي والعملية التعليمية يعزى ملتغري )اجلنس  STEMأمهية اخلدمات التي يقدمها نظام  

 قليلة يف البحث العلمي والعملية التعليمية.   STEMتوظيف أعضاء هيئة التدريس لنظام  الكلية( ودرجة 

( دراسة سعت إىل استكشاف أثر التنمية املهنية عىل معتقدات  Wang et al., 2011وانق وآخرون )  أجرىكام  

ية لدهيم، وتوصلت  (، ومعرفة العالقة بني هذه التصورات وبني املامرسات الصفSTEMاملعلمني وتصوراهتم حول )

هي  النتا  املشكالت  حل  طريقة  أن  إىل  واهلندسة    ىحدإ ئج  والتقنية  العلوم  ختصصات  لدمج  الرئيسة  املكونات 

باختالف   والرياضيات  واهلندسة  والتقنية  العلوم  لدمج  املعلمني  تصورات  يف  اختالف  وجود  مع  والرياضيات، 

يف الغرفة الصفية، كام أشارت النتائج إىل أن التقنية كانت    ختصصاهتم، األمر الذي يؤدي إىل ظهور ممارسات خمتلفة 

التخصص األكثر صعوبة للدمج يف هذه احلاالت مع إدراك املعلمني إىل رضورة إضافة املزيد من معرفة املحتوى  

 لدهيم عند حماولتهم لدجمهم للعلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات. 

 الكفايات التدريسية لدى معلمي الرياضيات ملرحلة التعليم  ( دراسة سعت إىل 2008كام أجرى املخاليف ) 

وفق   الكفايات  تعز، وترتيب هذه  الوصفي،  وملستوى ممارستهم هلا،    ا األسايس يف حمافظة  املنهج  الباحث  استخدم 

  ، أهدها الباحثبحث بقائمة الكفايات التدريسية والتي  لومعلمة، ومتثلت أداة ا  معلام    87وتكونت عينة الدراسة من  
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مثلت الكفايات الالزمة ملعلم الرياضيات يف  و   ، فقرة  44بلغت جمموعة فقراهتا    ؛ إذ وتكونت من ست جماالت رئيسة

  ات توى األداء العام ملعلمي الرياضيمرحلة التعليم األسايس، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: مس

لصالح املعلامت يف مستوى ممارسة    ا حصائي  إوجود فروق دالة  و،  ا متوسط  لقائمة الكفايات التدريسية األدائية كان  

معلمي الرياضيات ملرحلة التعليم األسايس للكفايات التدريسية األدائية، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية  

يات التي كان  ملعلمي الرياضيات يف مرحلة التعليم األسايس وتدريبهم عىل الكفايات التدريسية بشكل عام، والكفا 

ا، وتضمني الكفايات التدريسية كموضوع يف حمتويات برامج التدريب أثناء اخلدمة التي  مستوى أدائهم فيها ضعيف  

 تقوم هبا وزارة الرتبية والتعليم.  

  : ، فقد اتفق العلامء واخلرباء عىل رضورة وجود تكامل يف أربعة فروع معرفية وهيSTEMوعىل صعيد منحنى  

يتم ذلك من خالل منهج تكاميل ومداخل تدريسية وأنشطة    ، والرياضيات  ، والتكنولوجيا   ، العلم واهلندسة، وأن 

بمدخل املرتبطة  التعريفات  أهم  نستعرض  ييل  وفيام  احلقيقي،  بالعامل  ومرتبطة  متكاملة  إذ  STEM  تعليمية  عرفه  ؛ 

،  ا ولوجيا واهلندسة والرياضيات مع  منحنى يدمج ختصصات العلوم والتكن"( بأنه:  2017وآل كحالن )   القحطان

بحيث تتكامل املفاهيم األكاديمية الراسخة مع العامل الواقعي، ويطبق العلوم والتكنولوجيا والرياضيات يف سياق  

 .  "يربط بني املدرسة واملجتمع، وسوق العمل، واملؤسسات العاملية، والتي تساعد عىل تطوير املعرفة

بأنه:  Moore et al., 2014ويعرفه مور وآخرون ) التطبيق  "(  املشكلة من خالل  قائم عىل حل  تعلم  أسلوب 

العلوم لتدريس  لتطوير    ،واهلندسة  ،والتكنولوجيا   ، العميل  التخصصات  متعدد  املنهج  ويستخدم  والرياضيات، 

ألنشطة  وتسهيل االبتكار، ويستخدم تطبيقات من العامل احلقيقي كأساس ل  ،وحل املشكالت   ،مهارات التفكري الناقد 

 . "املستخدمة 

تع الدراسة  يف-إجرائي ا  ريفه  ويمكن  األنشطة    بأنه-  هذه  من  جمموعة  عىل  يعتمد  جديد  تدريس  أسلوب 

العلوم العلمي  ، والرياضيات   ، واهلندسة  ،والتقنية   ، التكاملية بني  الطالب عىل االستقصاء  وممارسة    ، والتي تساعد 

 شمل. أهم البيئة واملجتمع بصورة أوسع ووف ،التفكري املنطقي اإلبداعي

اهلل  ويشري   رئيس2018)عبد  حماور  ثالثة  إىل  باستخدام  (  للتدريس  متطلبات  تشكل  العملية    STEMة  يف 

ب املعلمني  نرتنت باملدارس، وتدريإية وآالت وأجهزة كمبيوتر، وشبكة  التعليمية، وهي توفري معامل وجتهيزات ماد

عىل مهارات جتمع بني األداء األكاديمي والرتبوي والثقايف واالجتامعي، وتفعيل التقويم التكويني واخلتامي بصورة  
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قوية يف هذا التعليم، وتدريب الطالب عىل التفكري العميل والتفكري اإلبداعي، والسعي إىل إنشاء مدارس متخصصة  

 أسوة بالدول املتقدمة.  STEMلتعليم 

هي    STEM( فإن الركائز البنائية التي يرتدد صداها مع تعليم  Bruning et al., 2004لربونينغ وآخرون )  ا ووفق  

أن التعلم عملية بناءة ومنفتحة، وأن الدوافع واملعتقدات جزء ال يتجزأ من اإلدراك، وأن التفاعل االجتامعي أمر  

 ف واالسرتاتيجيات واخلربات السياقية. أسايس للتنمية املعرفية، وأن التعلم ينطلق من املعار

لديه استعداد وتقبل لفكرة    يتطلب معلام    STEMن التدريس من خالل  أ  -   هذه الدراسةيف    –  وترى الباحثة 

ملام كبري وواسع بشتى العلوم والفروع املكونة له، وبرامج تدريبية واقعية  إ ولديه    ،التدريس باستخدام هذا األسلوب 

باملنهج، وبيئة مدرسية وتعليمية حمفزة وجمهزة للمساعدة    ا وثيق    ا س مدروسة ومرتبطة ارتباط  وعملية قائمة عىل أس

عىل تطبيق هذا األسلوب بدون معوقات والتعاون مع املعلم لتذليل الصعوبات وإزالة العوائق حتى يعطي برنامج  

STEM    النتائج املرجوة منه، وهتيئة الطالب للتعلم وفق أسلوبSTEM   حتى    ،فظة عىل مبدأ االستمرارية مع املحا

شكالت التي تواجههم بطريقة  وبالتايل سيستطيع الطالب حل امل   ة،ألسلوب هو أسلوب حيا يكون التعلم وفق هذا ا

 عىل حساب جانب آخر.  ا وال هتمل جانب   ،جلوانب عدة ةشامل

وحتقيق جودة احلياة من خالل    ،، ومنها الرتكيز عىل املستقبل STEMتعددت أهداف التعلم يف ضوء مدخل  و

العلوم   جماالت  يف  الطالب  وخربات  مهارات  لتنمية  الفرص  وتوفري  والتكنولوجية،  العلمية  االبتكارات 

فرص   املعلمني  ومنح  والرياضيات،  واهلندسة  ذلك    ا والتكنولوجيا  وتدعيم  بشكل مستمر،  املهني  نموهم  ملواصلة 

املجال من علام املهتمني هبذا  للطالب،  بالتواصل مع  األكاديمي  العلمي واإلنجاز  التحصيل  ء وباحثني، وحتسني 

 .( Conner, 2013) وتبني الدول ملبادرات إصالح التعليم خاصة يف ضوء نتائج االختبارات الدولية

وهي أن يتم تنظيم    STEM( عدة معايري للنظام التعليمي القائم يف ضوء توجه  Koppes, 2015ويرى كوبيز )

العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وعمل الطالب يف فرق  املحتوى بشكل   الرتابط والتكامل بني  يربز 

وتصميم املرشوعات التطبيقية،    ، وحل املشاكل   ، وجمموعات تعاونية، وأن يتم توظيف التعلم القائم عىل االستقصاء

الفصول، وأن  الشخصية اإلجيابية يف  اإلنسانية والسامت  العالقات  تسود  القائمة عىل    وأن  األنشطة  يتم استخدام 

 التطبيقات التكنولوجية احلديث من واقع حياة الطالب. 
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التكاميل  و التعليم  بقضايا  هتتم  التي  املبادرات  تناولت  التي  والتقارير  األبحاث  من    اعدد    STEMقدمت 

والرياضيات، ومن أمهها  العلوم  املهني ملعلمي  للتطوير  تدريس مبتكرة    :التوصيات  برامج واسرتاتيجيات  تقديم 

الطالب   حتصيل  متابعة  خالل  من  املقدمة  الربامج  فعالية  ودراسة  والرياضيات،  العلوم  لتخصصات  ومصممة 

ا ومتابعة  اخلصوص،  وجه  والعلوم عىل  الرياضيات  برامج  يف  وتعزيز  اخلرجيني  للخرجيني،  املبكرة  املهنية  خلربات 

وإعداد وتقديم الدعم للمعلمني املبتدئني، وأن يستند التعلم عىل املامرسات اإلجرائية الشاملة    ، التواصل مع املدارس

املامرسات   عىل  التعلم  يستند  وأن  الواقعية،  والتجارب  الدراسية  والفصول  املدارس  من  احلقائق  إىل  واملستندة 

، ومتكني املعلمني من  فصول الدراسية والتجارب الواقعيةية الشاملة واملستندة إىل احلقائق من املدارس والاإلجرائ

وتوفري األبحاث لتحسني إعداد املعلم، ومراجعة املناهج    ، ، واالستمرارية يف التقييمSTEMاملهارات الرتبوية لتعليم  

عايل  الا النوع من التعليم  ذكان املعلمون املرشحون يتعرضون هل  لتحديد إذا ما   ؛وتعليم العلوم والرياضيات  ، اجلامعية

 (. 2015،  املحيسن وخجا )  STEM ليكونوا مدرسني يف جمال التعليم التكاميل و ، اجلودة

وحيفز املعلم عىل تطوير  ،  بني عدد من املجاالت  ا عميق    ربط ا   ربطيو   شامل،  STEMويالحظ مما سبق أن منحنى  

والعرشين،   احلادي  القرن  وتطورات  تغريات  يواكب  ومعارفه حتى  وقدراته  استخدام  ومهاراته  القدرة عىل  لديه 

ولديه الكثري من العادات التي تساعده عىل املثابرة ومواصلة العمل يف االجتاه الصحيح   ، الوسائل والتقنيات احلديثة 

 ويف كل املجاالت.   كافة، ا عىل األصعدةي  الذي يقود إىل معلم متطور مهن 

جمموعة من  "بأهنا:    (2012ا فوزي )تناولت العديد من األدبيات تعريف الكفايات التدريسية، حيث يعرفهو

عىل حتقيق أهدافه التعليمية والرتبوية بأفضل    االصفات واإلمكانات التي جيب أن تتوافر يف املعلم اجليد، وجتعله قادر  

 . "صورة ممكنة، بحيث تكون هذه الصفات قابلة للقياس واملالحظة

ت ومعاجلة  ارية الالزمة حلل املشكالالقدرات املعرفية وامله"( بأهنا:  Mathelitish, 2013كام عرفها ماثليتش )

أشار إىل أنه يوجد اتفاق عام حول الكفايات التدريسية عىل أهنا ليست جمرد معارف ومهارات  املواقف املتغرية، و

 . "فقط، وإنام تتضمن اإلرادة والوعي باستخدام تلك املعارف واملهارات يف سياق جديد

التفصيلية ا  بأهن  -  من خالل هذه الدراسة  -  ويمكن تعريفها    ، جمموعة من املهارات املرحلية ومهام العمل 

 . عىل أداء املعلم وأنشطته وسلوكه والتي يتطلب من املعلم تنفيذها والتي تظهر وتؤثر 
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التي  و األساليب  تبع  د  حتتتعدد  الكفايات  هذا   ا د  وقد ساعد عىل  بالدارسات وطبيعتها،  اخلاصة  لألهداف 

  ؛ : النظرية الرتبويةتخدام العديد من املصادر، ومن أكثر أساليب حتديد الكفايات أوال  التعدد ما يويص به اخلرباء باس

أسس   املهنة، يف ضوء  هذه  ملامرسة  الالزمة  الكفايات  أكرب يف حتديد  بشكل  يسهم  للتعليم  نظرية  وجود  إن  حيث 

مات إىل الطالب، فإن كفايات  ومنطلقات هذه النظرية، فإذا اعتمدت النظرية التقليدية للتعليم كعلمية نقل املعلو

املعلم ستحدد يف ضوء هذه النظرية، وإذا اعتمدت النظرية احلديثة القائمة عىل أن التعليم هو بيئة مواقف التعليم  

النظرية    تعد  املناسبة، فإن الكفايات املطلوبة من املعلم ستختلف عن كفايات املعلم يف ضوء النظرية التقليدية، وبذلك  

ثاني    سليام    ا ر  الرتبوية مصد الكفايات،  العملا الشتقاق  مهام  األساسية    ؛ : حتليل  املصادر  من  املعلم  مهام  إن  حيث 

امل مهام  دراسة  وتتم  منه،  املطلوبة  الكفايات  يعملون،  عالشتقاق  وهم  املعلمني  من  عدد  مالحظة  خالل  من  لم 

الكفايات   واشتقاق  هبا،  يقومون  التي  النشاطات  ثالث  وتسجيل  فيها،  املتعلمني ا املتضمنة  حاجات  إن    ؛:  حيث 

 (. 2008احتياجات املتعلمني يف املدرسة مصدر من مصادر اشتقاق الكفايات املطلوبة من معلميهم )جرادات، 

  وال  أالدرس    عدادإن تكون متوافقة مع مراحل  أ فايات التدريسية من هذه الدراسة  وقد روعي يف حتديد الك

وبالتايل فإنه تم استخدام أكثر من أسلوب    ،والتي يتطلب من الطالب تنفيذها   ،يقوم هبا املعلم  ثم مهام العمل التي 

ولكنها مرحلية حتتوي عىل عدد    ،لتكون بذلك الكفايات التدريسية املستخدمة شاملة   ؛ الشتقاق الكفايات التدريسية

 من اخلطوات التفصيلية التتابعية. 

ويقصد هبا املعلومات والعمليات    ؛ : الكفايات املعرفيةهي أوال    عاد رئيسةيات املعلم إىل أربعة أبوتتعدد كفا 

أن   املهام، وجيب  املتصلة هبذه  املعلم يف شتى جماالت عمله واألنشطة  الرضورية ألداء  الفكرية  العقلية واملهارات 

يامت التي تنتمي ملجال  املفاهيم والتعم ومن املعلومات الغزيرة يف جمال ختصصه األكاديمي،    ايمتلك كل معلم قدر  

ثاني  وختصصه،   بينهام،  والعالقة  ختصصه  جمال  يف  املختلفة  الوجدانيةا الفروع  الكفايات  الفرد    ؛ :  آراء  وتشمل 

  ، حساسية الفرد  :واستعداداته وميوله واجتاهاته وقيمه ومعتقداته وسلوكه الوجدان، وهي تغطي جوانب كثرية مثل 

وتتضمن   ،وهي الكفايات التي يظهرها الفرد؛  الكفايات التدريسية األدائية :ا ، ثالث  واجتاهه نحو املهنة ،وتقبله لنفسه 

واملواد املتصلة بالتكوين البدن واحلركي، ونقصد هبا املهارة يف األداء التدرييس، ويشمل    ،املهارات النفس حركية 

الكفايات يف عمله  بوتعني إثراء الفرد    ؛لكفايات اإلنتاجية : اا ذلك املهارات اخلاصة بتخطيط الدرس وتنفيذه، رابع  

، والكفاية اإلنتاجية تشري إىل نجاح  ي كفاءة عالية ذ  وبراجمه التي تركز عىل الكفايات اإلنتاجية التي تعد لتخرج مؤهال  

 (. 2009املتخصص يف أداء عمله )عطية،  
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( طعيمة  رئيس2006كام صنف  حماور  ستة  إىل  الكفايات  وهي (  له،    : ة  والتخطيط  الدرس  إعداد  كفايات 

عليمية، وكفايات  وكفايات حتقيق األهداف، وكفاية تنفيذ الدرس، وكفايات تنظيم املحتوى واألنشطة والوسائل الت

 التحكم يف الفصل وإدارته، وكفايات عملية التقويم.  

الباحثة   الدراسة  يف  - وتبنت  بدء    -  هذه  التدريس  مراحل  تعتمد عىل  التي  ا  مرور  و  ، التخطيطب  االكفايات 

بالتقويم  ،بالتنفيذ تنظر    ؛ وانتهاء  الطريقة  هذه  عىل ا ألن  الرتكيز  عىل  املعلم  العلم  ساعد  إن    ، كافة  جوانب  وحيث 

 التخطيط السليم لعملية التعليم هو األساس للوصول ألفضل النواتج واملخرجات. 

ويرجع ذلك إىل وظائف املعلم التي تكاد    ؛ : العمومية وللكفايات التدريسية العديد من اخلصائص أمهها أوال  

  ، أن تكون واحدة يف كل املراحل التعليمية، ويف مجيع املراحل الدراسية، وتكون طبيعة عملية التدريس فيها متشاهبة

:  ا ثاني    .عددة واملواد التدريسية املختلفةلكن أسلوب التدريس لدى كل معلم خيتلف باختالف املراحل التعليمية املت

فإن مجيع خربات املنهج تعكس هذه األهداف وحتققها يف ضوء    أهداف املناهج الدراسية متغريةإن كانت    ؛ ريالتغي

الدراسية واملتمثلة يف أوضاع املجتمع وفلسفته،   املناهج  إليها عند تطوير وبناء  الرجوع  يتم  التي  كثري من املصادر 

بمعنى    السلوك التدرييس بطبيعته معقد ومركب،  ؛تفاعل: الا ثالث    .به، والتغريات التي يمكن أن حتدثوطبيعة طال

له من أنامط السلوك التدرييس دون غريه، ولذلك فمن الصعب فصل كفاية تدريس    أنه ال يمكن عزل نمط حمدد

ن الكفايات التدريسية مع  أليه هذه الدراسة مع الرتكيز عىل  وهذا ما أكدت ع  (.2018معينة عن غريها )املساعيد، 

كام    ،عداد املسبقوال يمكن القيام هبا دون اإل  ،مزاياها السابقة هي عملية مرحلية قائمة عىل خطوات اسرتاتيجيةكل  

  ، عىل البيئة الصفية واملدرسية  وكيف يتعلم   ، ن تركز عىل الطالبأبل جيب    ،وتعتمد عليه   ، أهنا ال تتوقف عىل املعلم

 ة. هنا عملية تفاعلية شاملأوهذا يعني كام سبق ب

نه يالحظ أمهية إدراك معلامت العلوم والرياضيات متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية  إيف ضوء ما سبق فو

والرياضيات   أدائهن  STEMواهلندسة  جودة  يضمن  الذي  بالشكل  التدريسية  كفاياهتن  تنمية  يف  األساس  وأنه   ،

لتكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة  ل  STEMالتدرييس يف ضوء األفكار واملعايري املستحدثة اخلاصة بتوجه  

 والرياضيات. 

 : مشكلة الدراسة
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  ا يعد املعلم الركيزة األساسية للمنظومة التعليمية، ولذا فإن العبء األكرب يقع عليه يف إعداد األجيال وفق  

  ا لتطلعات املجتمع املعارصة، ومن هذا املنطلق يعد االهتامم به وتدريبه واالرتقاء بمستواه التدرييس واملهني مطلب  

وحتقيق جودة التعليم، ومن ثم تنمية املجتمع وموارده البرشية، وملا كانت  ،  يف النهوض بالعملية التعليمية   ا أساسي  

لتحقيق اجلودة يف    ا رضوري    ا ت وحتسني مستوى أدائهن التدرييس مطلب  اسرتاتيجية تنمية معلامت العلوم والرياضيا 

يتطلب حتقق كفايات ومهارات تدريسية    STEMالتعليم، فإن تدريس العلوم والرياضيات يف ضوء مدخل التكامل  

ن، فقد  وحتقيق كفايات التدريس لدهي  ،لدهين، لذا ينبغي إعداد برامج تدريبية تعينهن عىل االرتقاء بمستوى أدائهن

والتدريسية يف ضوء   املهنية  التنمية  جمال  تدريبية يف  برامج  إعداد  بأمهية  والبحوث  الدراسات  من  العديد  أوصت 

(،  2015(، ودراسة املحيسن وخجا ) 2017ه(، ودراسة سليامن )1432دراسة احلكمي )   :ومنها   ، مدخل التكامل

التدريس واملامرسات    ، دريس(، حيث أكدت عىل رضورة تطوير األداء امل2014ودراسة مراد ) وحتسني مهارات 

 التدريسية الفعالة لدى املعلمني. 

، وأهنم بحاجة إىل برامج  STEMن مستوى معرفة أفراد العينة بمدخل  تد( إىل  2018أشارت دراسة القرن )و

لتنمية ك التدريسية، وهذا ما سبق  تدريبية  كشفت واقع جتربة  (، والتي  2015أكدته دراسة الدورسي ) أن  فاياهتم 

يف ضوء التجارب العاملية يف هذا املجال، وهو وجود فجوات ترتاوح ما     STEMيف تعليم    ةاململكة العربية السعودي 

حلداثته يف اململكة، وعدم وجود حمتوى متخصص فيه    ا نظر    STEMبني عالية ومتوسطة يف اإلملام بمدخل التكامل  

ا ملعلمي  الكفايات  يف  عام  إىل ضعف  )أدى  مراد  دراسة  أشارت  كام  والرياضيات،  انخفاض  2014لعلوم  إىل   )

والتقنية   والرياضيات  العلوم  مدخل  بتوظيف  يتعلق  فيام  وخاصة  الدراسة  عينة  لدى  التدرييس  األداء  مستويات 

( إىل أن الربامج التدريبية املقدمة للمعلمني يف ضوء مدخل  2018، كام أشارت دراسة آل فرحان ) STEMواهلندسة  

قد ال تسهم يف إكساب املعلم املتدرب القدر الكايف من املعرفة  وبرامج ضعيفة ذات مدة زمنية قليلة،    STEMلتكامل  ا

 واملهارة بالشكل الذي يضمن حتقق الكفايات التدريسية يف ضوء هذا املدخل لدهيم. 

ودية بشكل عام، ويف وزارة  ويف ضوء ما سبق، ويف ظل اجلهود احلثيثة التي يتم بذهلا يف اململكة العربية السع

، ويف ظل ندرة يف البحوث والدراسات السابقة يف حدود  2030التعليم بشكل خاص لتحقيق رؤية اململكة لعام  

برامج مدخل   تأثري  تناولت  التي  الباحث  الرياضيات    STEMعلم  التدريسية ملعلامت  الكفايات  التدريبية يف حتقق 

 السؤال الرئيس التايل:  عنسة تكمن يف اإلجابة والعلوم، ترى الباحثة أن مشكلة الدرا
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بتعليم   اخلاصة  التدريب  برامج  تأثري  واقع  العلوم    STEMما  ملعلامت  التدريسية  الكفايات  إكساب  يف 

   والرياضيات؟

 : أسئلة الدراسة

 األسئلة الفرعية التالية:  نبثق من السؤال الرئيست

 يف إكساب كفايات التخطيط ملعلامت العلوم والرياضيات؟  STEMما تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  .1

 يف إكساب كفايات التنفيذ ملعلامت العلوم والرياضيات؟  STEMما تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  .2

 يف إكساب كفايات التقويم ملعلامت العلوم والرياضيات؟  STEMما تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  .3

 :  أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة احلالية إىل ما ييل:

 يف إكساب كفايات التخطيط ملعلامت العلوم والرياضيات.   STEMحتديد تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم   .1

ب .2 تأثري  عىل  بتعليم  التعرف  اخلاصة  التدريب  العلوم    STEMرامج  ملعلامت  التنفيذ  كفايات  إكساب  يف 

 والرياضيات؟ 

 يف إكساب كفايات التقويم ملعلامت العلوم والرياضيات.  STEMحتديد تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  .3

 : أمهية الدراسة

 تكمن أمهية الدراسة فيام ييل: 

أمهيتها من   .1 الدراسة  السعودية تستمد هذه  العربية  اململكة  التعليم يف  يلعبه    ا نظر    ؛أمهية  الذي  الدور  ألمهية 

 يف العملية التنموية، وذلك بام يزود به املجتمع من طاقات برشية جمهزة ومدربة. التعليم 

بتعليم   .2 اخلاصة  التدريب  برامج  تأثري  واقع  تناولت  التي  والدراسات  األبحاث  إكساب    STEMندرة  يف 

الكفايات التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات، وتزويد املكتبة العلمية والثقافية برتاث نظري عن متغريات  

 يف املجال التعليمي.   ا جديدة نسبي  
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الدراسة االجتاهات احلديث .3 بتقويم وتقييم وتطوير  ة واتساير هذه  التدريسية، والتي  لتي هتتم  الكفايات  أداء 

 تنادي برضورة التعاطي مع مدخل التكامل بني العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.

 : الدراسة حدود 

 ستقترص الدراسة احلالية عىل ما ييل: 

بتعليم   .1 اخلاصة  التدريب  برامج  تأثري  واقع  يف  ومتثلت  املوضوعية:  الكفايات    STEMاحلدود  إكساب  يف 

 التدريسية ملعلامت العلوم والرياضيات.

   .STEM احلدود البرشية: جمموعة من معلامت العلوم والرياضيات الاليت تلقني التدريب عىل برامج  .2

 ه. 1441م/ 2020احلدود الزمنية: يف العام الدرايس   .3

 : منهج الدراسة

ال يف  اتبعت  املتمثل  الوصفي  املنهج  والرياضيات  إباحثة  العلوم  ملعلامت  التدريسية  الكفايات  استبانة  عداد 

   .STEM الاليت تلقني التدريب عىل برنامج

 : جمتمع الدراسة

سيتكون جمتمع الدراسة من معلامت العلوم والرياضيات باململكة العربية السعودية الاليت تلقني التدريب عىل  

 حسب بيانات رشكة تطوير للخدمات التعليمية.  ة معلم 2000التي يبلغ عددهن ، وSTEMبرامج 

 : عينة الدراسة

لكرتونية عىل  االستبانة اإل  أرسلواوالذين    ،املعتمدين  STEMيب ومدربات  رالباحثة مع عدد من مد  تواصلت

 .ات( استجاب1308الستجابات الصحيحة ) بلغت عدد ا، ومتدربيهم

 ة:  أداة الدراس

 يف ضوء أهداف هذه الدراسة وأسئلتها، متثلت أدوات الدراسة يف: 

أعدت الباحثة االستبانة باالستعانة بآراء ذوي اخلربة واملختصني يف هذا املجال، حيث  :  "Questionnaire"  االستبانة  

لتحديد واقع   الدراسة املستخدمة، وصممت  البيانات واملعلومات من عينة  بناء استبانة وحتكيمها كأداة جلمع  تم 
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، وتكونت  "العلوم والرياضياتيف إكساب الكفايات التدريسية ملعلامت    STEMتأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم  

 ة، وسنوضحها فيام ييل:  الستبانة من ثالثة حماور رئيسهذه ا

 القسم األول: البيانات الديموغرافية

والتي متثلت يف معلامت    ،عينة الدراسةليستعرض السامت الشخصية للمبحوثني املتمثلة يف البيانات اخلاصة  

  سنوات  –املؤهل العلمي - شملت متغريات )العمر ، وSTEMالعلوم والرياضيات الاليت تلقني التدريب عىل برامج 

 (. التدريبية الدورات عدد - اخلربة

 القسم الثاين: فقرات االستبانة 

 ( عبارة.38اقع ) ، وذلك بو2030يتناول هذا املحور الكفايات التدريسية املواكبة لرؤية اململكة  

 التجريب االستطالعي لالستبانة

السعودية، وبلغ   العربية  باململكة  العلوم والرياضيات  تطبيق االستبانة عىل عينة استطالعية من معلمي  تم 

 هـ، وذلك لتحديد اآليت: 1442- هـ 1441( معلمة، وذلك يف الفصل الدرايس الثان للعام الدرايس  50عددها )

 : االستبانةدق ص

يعني صدق االستبانة متثيلها للمجتمع املدروس بشكل جيد، أي أن اإلجابات التي نحصل عليها من أسئلة  

م(، ويوجد العديد من االختبارات  2014تعطينا املعلومات التي وضعت ألجلها األسئلة )البحراوي،    االستبانة

 التي تقيس صدق االستبانة أمهها: 

 : "الصدق الظاهري"صدق آراء املحكمني  -أواًل 

ا من املحكمني املتخصصني يف جمال الظاهرة أو املشكلة    تار الباحث خيهو أن  "يقصد بصدق املحكمني   عدد 

صصني  ( متخ8تألفت من ) و  ،وتم عرض االستبانة عىل جمموعة حمكمني   ، م(2010)اجلرجاوي،    "موضوع الدراسة 

ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء    واأجر  الذين  جابت الباحثة آلراء املحكمنياستيف مناهج وطرق التدريس، و

 يف صورته النهائية. االستبانة  تملقدمة، وبذلك خرجاملقرتحات ا

 : صدق املقياس: اثانيً 

 االتساق الداخيل: 
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اال فقرات  فقرة من  كل  انسجام  درجة  به  إلييقصد  تنتمي  الذي  املجال  مع  )  ه ستبانة  الفقرة  عبداوي،  هذه 

والدرجة الكلية    ،االستبانةحساب معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات  بوساطة  م(، وقد تم حسابه  2013

 ( معلمة. 50للمجال نفسه، وقد تم ذلك عىل العينة االستطالعية املكونة من ) 

 .( نتائج االتساق الداخيل1جدول )

 معامل بريسون لالرتباط  املحور  م

 *829. التخطيط  1

 *853. التنفيذ  2

 *851. التقويم 3

≥∝عند مستوى داللة ) ا* االرتباط دال إحصائيً  𝟎. 𝟎𝟓) 

≥∝( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية ) 1يتضح من جدول ) االتساق    د  ( وبذلك يع0.05

 . ا الداخيل مناسب  

 :الصدق البنائي

ا   د  يع الالصدق  األداة  أحد مقاييس صدق  الوصول  تلبنائي  األداة  تريد  التي  يقيس مدى حتقق األهداف  ي 

م(.  2014إليها، ويبني مدى ارتباط كل جمال من جماالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة )البحراوي،  

 ( معلمة.50وقد تم ذلك عىل العينة االستطالعية املكونة من ) 

 . ( نتائج الصدق البنائي لالستبانة2جدول )

 معامل بريسون لالرتباط  املحور 

 *868. التخطيط 

 *907. التنفيذ 

 *978. التقويم

≥∝عند مستوى داللة )  ا * االرتباط دال إحصائيً   0.05( 

  عند مستوى معنوي   ا ( أن مجيع معامالت االرتباط يف كافة جماالت االستبانة دالة إحصائي  2يبني جدول ) 

(∝≤  ملا وضعت لقياسه.  ةمجيع جماالت االستبانة صادق  تعد  وبذلك  ، (0.05

 ثبات االستبانة:

  إذا أعيد تطبيقه عىل العينة   نفسها   وعدم تناقضه مع نفسه، أي يعطي النتائج  االستبانةيعني الثبات استقرار  

كرونباخ 2010)اجلرجاوي،    نفسها  ألفا  معامل  خالل  من  الدراسة  استبانة  ثبات  من  الباحثة  حتققت  وقد   ،)
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Cronbach's Alpha Coefficient ( معلمة. وكانت النتائج كام  50، وقد تم ذلك عىل العينة االستطالعية املكونة من )

 (. 3هي مبينة يف جدول )

 . ستبانة( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال3جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  املجال 

 0.919 التخطيط 

 0.911 التنفيذ 

 0.978 التقويم

 0.981 امجيع فقرات االستبانة مع  

مرتفعة لكل جمال حيث ترتاوح بني    أن قيمة معامل ألفا كرونباخ  ( 3واضح من النتائج املوضحة يف جدول ) 

  ا وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائي    ,(  0.981(، بينام بلغت لكافة فقرات االستبانة ) 0.978،  0.911)

 (.  2015)البحراوي،  

وبذلك تكون االستبانة يف صورهتا النهائية قابلة للتوزيع. وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات استبانة  

 مما جيعلها عىل ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج وإجابة تساؤالت الدراسة.   ،الدراسة

 الدراسة ومناقشتها وتفسريها:  أسئلةإجابة 

يف إكساب كفايات التخطيط ملعلامت العلوم    STEMاألول: ما تأثري برامج التدريب اخلاصة بتعليم    السؤال

 .( يوضح ذلك4واجلدول رقم )  ، ذا السؤال تم استخدام االنحدار اخلطي املتعددلإلجابة عن ه والرياضيات؟

 

 .( االنحدار اخلطي املتعدد 4جدول )

 .Sigالقيمة االحتاملية  معامل االنحدار  املتغري املستقل  املتغري التابع 

العلوم   ملعلامت  التخطيط  كفايات 

 والرياضيات 

بتعليم   اخلاصة  التدريب  برامج 

STEM 
0.95 0.000 

من التغري يف كفايات    % 0.95، وهذا يعني أن  0.95( أن معامل االنحدار يساوي  4يتضح من جدول ) 

  . STEMالتخطيط ملعلامت العلوم والرياضيات ناتج عن برامج التدريب اخلاصة بتعليم 

والرياض العلوم  معلامت  إدراك  إىل  النتيجة  هذه  الباحثة  كوتعزو  التدريس  يف  التخطيط    ى حدإيات ألمهية 

حيث يتطلب إعامل العقل والتفكري يف إعداد التصورات القبلية عن كيفية التدريس بام يتالءم   ، املامرسات التدريسية
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ات املتوفرة له. كام تضع معلمة  والزمن املتاح للتدريس واإلمكان  مع احتياجات الطالب وحمتوى املنهج الدرايس 

أثناء تنفيذ التخطيط للتدريس، وكيف يمكن التغلب عىل تلك  العلوم والرياضيات تصوراهتا عن املشكالت املتوقعة  

املرتبطة   املهارات  العديد من  والرياضيات توظف  العلوم  أن معلمة  إىل  النتيجة  الباحثة هذه  تعزو  املشكالت، كام 

واختيار   جيدة،  صياغة  الدرس  أهداف  وصياغة  عنارصه،  إىل  الدرايس  املحتوى  حتليل  ومنها  التدريس  بتخطيط 

التعلم  األنش مصادر  واختيار  املستخدمة،  التعليمية  واملواد  الوسائل  وحتديد  الدرس،  أهداف  لتحقيق  الالزمة  طة 

وبيان كيفية إجراء املامرسات التعليمية مع التالميذ يف حجرة    ، املالئمة، وعرض حمتوى الدرس بطريقة منطقية سليمة

 لم الالزمة. تخطيط الالزمة لتحقيق نواتج التعالالفصل، وتبني ممارسات 

بتعليم    السؤال اخلاصة  التدريب  برامج  تأثري  ما  العلوم    STEMالثان:  ملعلامت  التنفيذ  كفايات  إكساب  يف 

 .( يوضح ذلك5واجلدول رقم ) ، استخدام االنحدار اخلطي املتعدد لإلجابة عن هذا السؤال تم والرياضيات؟

 ( االنحدار اخلطي املتعدد 5جدول )

 .Sigالقيمة االحتاملية  معامل االنحدار  املتغري املستقل  املتغري التابع 

العلوم   ملعلامت  التنفيذ  كفايات 

 والرياضيات 

بتعليم   اخلاصة  التدريب  برامج 

STEM 
0.91 0.000 

من التغري يف كفايات    % 0.91، وهذا يعني أن  0.91( أن معامل االنحدار يساوي  5يتضح من جدول ) 

   .STEM والرياضيات ناتج عن برامج التدريب اخلاصة بتعليمالتنفيذ ملعلامت العلوم 

وحرصهن    ،وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أمهية عملية تنفيذ التدريس بالنسبة ملعلامت العلوم والرياضيات

املعلامت عدد   تراعي  فيها، حيث  النجاح  اختيار طريقة    اوإدراكهن عىل  التي يستوجب األخذ هبا عند  املعايري  من 

والطلبة للدرس  املناسبة  الطريقة    ، التدريس  مالءمة  يف  اختيار  وتتمثل  عىل  املعلمة  تركز  حيث  الدرس،  ألهداف 

إذ ترتبط طريقة   ؛ ومناسبة الطريقة للمحتوى الدرايسالطريقة املناسبة يف ضوء األهداف التعليمية املحددة للدرس، 

التدريس باملحتوى وطبيعة املادة الدراسية وأسلوب تنظيمها، ألن لكل مادة دراسية طبيعة خاصة تفرض عىل املعلمة  

أو   العميل  الطابع  عليها  يغلب  وأخرى  النظري،  الطابع  عليها  يغلب  مواد  فهناك  لتدريسها،  معينة  طريقة  اختيار 

الت التدريس  التعليمي وتعمل عىل استثارة  التجريبي، كام تراعي املعلمة اختيار طريقة  ي ترشك الطالب يف املوقف 

ف التي  ، والبعد عن الرتابة التي تؤدي إىل انرصافه عن الدرس، وتوفري املواق ا تفكريه باستمرار ليكون املتعلم إجيابي  

وواقع  املتعلم  بحياة  توفر   ه،تتصل  التي  الطريقة  اختيار  عىل  احلرص  مع  للتعلم،  الطالب  دافعية  يزيد  الوقت    مما 

 واجلهد. 
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التدريب اخلاصة بتعليم   الثالث: ما تأثري برامج  التقويم ملعلامت العلوم    STEMالسؤال  يف إكساب كفايات 

 .( يوضح ذلك6واجلدول رقم )  ، لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام االنحدار اخلطي املتعدد والرياضيات؟

 ( االنحدار اخلطي املتعدد 6جدول )

 .Sigالقيمة االحتاملية  معامل االنحدار  املتغري املستقل  التابع املتغري 

العلوم   ملعلامت  التقويم  كفايات 

 والرياضيات 

بتعليم   اخلاصة  التدريب  برامج 

STEM 
0.93 0.000 

من التغري يف كفايات    % 0.93، وهذا يعني أن  0.93( أن معامل االنحدار يساوي  6يتضح من جدول ) 

 . STEMالتقويم ملعلامت العلوم والرياضيات ناتج عن برامج التدريب اخلاصة بتعليم 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أمهية عملية تقويم التدريس لدى معلامت العلوم والرياضيات، حيث حترص  

معلامت العلوم والرياضيات عىل حتقيق عدد من املتطلبات عند تقويم التدريس كأن يكون التقويم عملية مستمرة  

عنى أن يكون هناك ترابط وتكامل  بم  ،تكامال  أن يكون التقويم موملدى ما حيققه التدريس من األهداف املرسومة،  

بمعنى أن يتصل   ،مع أهداف الدرس ا تنسيق بني األدوات املتعددة املستخدمة يف التقويم، وأن يكون التقويم منسق  و

بمعنى أن تتوافر يف األدوات املستخدمة    ،التقويم عىل أساس علمي  ىه، كام حترص املعلامت عىل أن يبنبام ينبغي إنجاز

جمموعة من اخلصائص كاملوضوعية والتنوع، باإلضافة إىل حرص املعلامت عىل أن يميز التقويم بني مستويات    فيه

أي يصف    ،ا ويكشف عن الفروق والقدرات املتنوعة للتالميذ، باإلضافة إىل أن يكون التقويم عالجي    ،األداء املختلفة

حي القوة وعالج نواحي الضعف، كام تنظر معلامت  نواحي القوة ونواحي الضعف يف الدرس بقصد اإلفادة من نوا

ليس كغاية يف حد  ليمية يف ضوء األهداف املنشودة والعلوم والرياضيات إىل التقويم كوسيلة لتحسني العملية التع

 ذاته. 

 خالصة نتائج الدراسة: 

 توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: 

يف إكساب كفايات التخطيط ملعلامت العلوم والرياضيات    STEMيوجد تأثري لربامج التدريب اخلاصة بتعليم   .1

 . %95بنسبة بلغت 

يف إكساب كفايات التنفيذ ملعلامت العلوم والرياضيات    STEMيوجد تأثري لربامج التدريب اخلاصة بتعليم   .2

 . %91بنسبة بلغت 
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يف إكساب كفايات التقويم ملعلامت العلوم والرياضيات    STEMتعليم  يوجد تأثري لربامج التدريب اخلاصة ب .3

 . %93بنسبة بلغت 

 :التوصيات

، مما يسهم يف تطوير إملام  STEMتعزيز معرفة معلامت العلوم والرياضيات بربامج التدريب اخلاصة بتعليم   .1

 املعلامت بتلك الربامج. 

يف    STEMبرامج التدريب اخلاصة بتعليم  ز توظيف  لتعزي  ؛ ملعلامت العلوم والرياضيات  عقد دورات تدريبية  .2

 كفاياهتن التدريسية.  

من خالل   .3 والرياضيات،  العلوم  التدريسية ملعلامت  الكفايات  والضعف يف    عىل   تعرفالتعزيز  القوة  نقاط 

 أدائهن، والعمل عىل تطويرها وتنميتها بشكل مستمر. 

بتعليم   .4 اخلاصة  التدريب  برامج  اكتساب  STEMتعزيز  كيفية  عىل  والرياضيات  العلوم  معلامت  وتدريب   ،

 الكفايات التدريسية. 

بتعليم   .5 اخلاصة  التدريب  برامج  ألمهية  والرياضيات  العلوم  ملعلامت  دورية  تربوية  لقاءات  يف    STEMعقد 

 املعلامت. ن وحتديد أي مشكالت التي قد تواجهإكساب الكفايات التدريسية هلن، 

وفق   .6 وتطويرها  التدريسية  الكفايات  توظيف  عىل  والرياضيات  العلوم  معلامت  التدريب  ل   ا تدريب  ربامج 

   .STEM خلاصة بتعليما

 املقرتحات 

   . STEMمنحى االحتياجات التدريبية ملعلامت الرياضيات والعلوم يف ضوء مهارات  .1

 . STEMمنحى تقويم حمتوى كتب العلوم يف املرحلة االبتدائية يف مهارات  .2

 . STEMمنحى  الكفايات املهنية ملعلامت العلوم والرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف ضوء مهارات  .3

 قائمة املراجع 

 :العربية املراجع: أواًل 
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يف تدريس العلوم لتنمية مهارات اختاذ القرار لدى الطالب    STEM(. أثر توظيف منحى  2021أبو ثنتني، نواف )

(،  1) 29  جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية،.  املوهوبني باملرحلة املتوسطة بمحافظة عفيف 

288-317 . 

 ( حممود  رجاء  عالم،  والرتبوية(.  2011أبو  النفسية  العلوم  يف  البحث  القاهرة:    .مناهج  للجامعات،  النرش  دار 

 مجهورية مرص العربية. 

 . غزة: فلسطني. 1. ط مقدمة يف تصميم البحث الرتبوي (.  2004واألستاذ، حممود ) ، األغا، رياض

(. برنامج مقرتح للتنمية املهنية ملعلمي العلوم والرياضيات يف ضوء مدخل التكامل بني  2018آل فرحان، إبراهيم ) 

 . 287- 250(، 5)34  كلية الرتبية: جامعة أسيوط،  جملة هلندسة والرياضيات.العلوم التقنية وا

 ، القاهرة: دار ابن األرقم للنرش والتوزيع. 2ط  . أساسيات البحث العلمي(.  2014البحراوي، عيل ) 

 ، عامن: دار املنارة للنرش والتوزيع. 1. ط مناهج البحث العلمي(. 2015البحراوي، حممد )

 ، عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع. 1. ط التدريس الفعال(. 2008جرادات، عزت ) 

 ، عامن: دار املنارة للنرش والتوزيع. 31. ط البحث العلمي واإلحصاء م(. 2010اجلرجاوي، عامر ) 

ات  فاعلية برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهار(.  2017اجلمل، سمية حلمي ) 

كلية    . )رسالة ماجستري غري منشورة(  التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات يف مرحلة التعليم األسايس 

 الرتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة.

تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد معلمي الرتبية اإلسالمية يف ضوء متطلبات العرص  (.  2014اجلهني، عوض ) 

  للمناهج   املرصية   اجلمعية :  وتوجهات  رؤى .  املناهج  تطوير:  والعرشون  الثالث  العلمي   املؤمتر  . ومتغرياته

 . 230- 212،  1، القاهرة: اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس،  التدريس وطرق

(. املهارات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض  2016احلكمي، إبراهيم احلسن )

 . 46- 1(،  90)  جملة رسالة اخلليج العريب، تغريات. امل
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عىل تنمية الرباعة    STEM(. فاعلية وحدة مقرتحة يف رياضيات الروبوت قائمة عىل مدخل  2021خطاب، أمحد ) 

الثانوية،   - 415(،  4) 22  جملة البحث العلمي يف الرتبية،الرياضية والتفكري املستقبيل لدى طالب املرحلة 

478 . 

 . بريوت: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع. اإلدارة اجلامعية(. 2006اخلطيب، أمحد ) 

 ، عامن: دار الراية للنرش والتوزيع. 1ط  أساليب البحث العلمي(.  2011اخلياط، ماجد ) 

  عىل ضوء التجارب الدولية.   STEMواقع جتربة اململكة العربية السعودية يف تعليم  (.  2015الدورسي، هند مبارك ) 
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 . 420-387(،  1) 232جملة القراءة واملعرفة،  مدارس مكة املكرمة، 

 ( منى  منهج  2021السعيد،  وفق  التدريس  فاعلية   .)STEM  امل املرحلة  طالبات  قدرة  تنمية  حل  يف  عىل  توسطة 

 . 58- 42(،  3) 5  جملة العلوم الرتبوية والنفسية، املشكالت من وجهة نظر معلامهتن يف مدينة عنيزة، 

( خليل  رضوان  خليل  مدخل  2017سليامن،  ضوء  يف  الثانوية  باملرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريسية  املامرسات   .)
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1 -44 . 
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 الوادي، مرص. 



 

236 

 

الثالثة األساسية األوىل يف برنامج تطوير  2006الطعان، حسن أمحد ) أثر تدريب معلمي ومعلامت الصفوف   .)

 . 164- 132(، 1)18 جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتامعية واإلنسانيةاملدرسة األساسية. 

 دار الفكر العريب. ، القاهرة:  2. طاملعلم، كفاياته، إعداده، تدريبه (. 2006طعيمة، رشدي ) 

(. تصور مقرتح لتطوير االداء التدرييس ملعلمي العلوم باملرحلة االعدادية يف ضوء  2017عبد الرؤوف، مصطفى ) 

 . 190- 137(،  7)20،  املجلة املرصية للرتبية العلمية: اجلمعية املرصية للرتبية العلمية ،STEMمعايري توجه 

 ، عامن: دار املنارة للنرش والتوزيع. 1. طمناهج البحث العلمي (. 2013عبداوي، حممد ) 

 ، الرياض: دار الزهراء. 2. ط املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 2012العساف، صالح حممد ) 

 ، عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع. 1. طاجلودة الشاملة اجلديد يف التدريس (. 2009عطية، حمسن )

جملة الرتبية  مديري املدرسة االبتدائية يف مرص يف ضوء منهجية كايزن.  (. تطوير أدوار  2015عيل، أسامء كامل حسن ) 

 . 231- 188(،  163)4  للبحوث الرتبوية والنفسية واالجتامعية

اإلسكندرية: دار   .الرتبية وإعداد املعلم العريب: إرهاصات العوملة والتحديثات املعارصة(.  2012فوزي، حممود )

 التعليم اجلامعي. 

يف تدريس    STEM(. معوقات تطبيق منحى  2017آل كحالت، ثابت بن سعيد )  ،القحطان، حسني حممد مسعود

عسري.   بمنطقة  واملرشفني  املعلمني  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  يف  الرتبوية  الرياضيات  العلوم  جملة 

 . 42-23 (، 9)1والنفسية يف املركز القومي للبحوث بغزة، 

. برنامج تدريبي مقرتح لتنمية الكفايات املهنية يف ضوء متطلبات التكامل بني العلوم والتقنية  ( 2018القرن، مسفر ) 

والرياضيات   بيشة   STEMواهلندسة  العلمية بجامعة  بالكليات  التدريس  هيئة  أم  .  لدى أعضاء  جملة جامعة 

 . 318- 261(، 1)10 القرى للعلوم الرتبوية والنفسية

عبد اهلل إبراهيم  )خ   ، املحيسن،  بارعة هبجت  العلوم  (.  2015جا،  تكامل  العلوم يف ضوء  ملعلمي  املهني  التطوير 

توجه    STEMمؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول،  ،   STEMوالتقنية واهلندسة والرياضيات 

 . 37- 13، جامعة امللك سعود، STEMالعلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات 



 

237 

 

السال  عبد  ) املخاليف،  األسايس يف  2008م خالد  التعليم  ملرحلة  الرياضيات  معلمي  لدى  التدريسية  الكفايات   .)

التدريس(. وطرق  املناهج  يف  دراسات  تقويمية،  )دراسة  تعز  وطرق   حمافظة  للمناهج  املرصية  اجلمعية 

 . 125-102(،  137) 1التدريس، 

(. تصور مقرتح لربنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس لدى معلامت الفيزياء باملرحلة  2014مراد، سهام السيد )

الثانوية يف ضوء مبادئ ومتطلبات التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات بمدينة حائل باململكة  

 . 50- 17(،  56)  نفس،جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم الالعربية السعودية. 

رهام املعلمني  (.  2018)   املساعيد،  نظر  وجهة  من  الدنيا  األساسية  املرحلة  ملعلمي  الالزمة  التدريسية  الكفايات 

 جامعة آل البيت، املفرق.  .)رسالة ماجستري غري منشورة(   أنفسهم ومدراء املدارس

يف تنمية بعض مهارات القرن    STEMريف  (. فاعلية وحدة مطورة يف ضوء مدخل التكامل املع2021هالل، سامية ) 

 . 254-221(، 3)24  جملة تربويات الرياضيات،احلادي والعرشين لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، 

 :األجنبية املراجع: اثانيً 

Bruning, R. H., Schraw, G. J., Norby, M. M. & Ronning, R. R (2004). Cognitive Psychology And Instruction, 4th 

Ed. Upper Saddle River, Nj: Pearson. 

Conner, L (2013). Could Your School Have A Stem Emphasis. Retrieved From Ir. Canterbury. Ac. Nz, At 

11/3/2015. 

Kelley, T. R., & Knowles, J. G (2016). A Conceptual Framework For Integrated Stem Education. International 

Journal of Stem Education, 3(1), 11. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational And 

Psychological Measurement, 30(3), 607-610. 

Mathelitsh, L (2013). Competencies In Science Training. Ceps Journal, 3(3), 49-64. 

Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H., Tank, K. M., Glancy, A. W., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation 

And Integration of Engineering in K-12 Stem Education. In S. Purzer, J. Strobel, & M. Cardella (Eds.), 

Engineering In Pre-College Settings: Research Into Practice, 35–60.  

Reeve, E. (2015): Stem Education Is Here To Stay. Utah State University. Retrieved From: 

Http://Www.Stemedthailand.Org/Wp-Content/Uploads/2015/08/Stem-Education-Is-Here-To-Stay.Pdf. 

Walker, K. (2012). Benefit Forms Of Stem System In Educational System And Science Research From The 

Attitudes Of California University Staff. California: University Of California,2(3),112-120. 

 Wang, Wang, Moor & Roehrig (2011): Stem Integrations Teacher Perception And Practice, Journal of Pre-

College Engineering Education Research (J-Peer), 1 (2) Article 2: 1-13. 

http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/08/STEM-Education-is-here-to-stay.pdf


 

 

241 

 

تقويم أسئلة االختبارات التحصيليَّة النهائية لمعلمات مادة الرياضيات في ضوء المستويات المعرفية في الدراسة الدولية للرياضيات  
طة   TIMSSوالعلوم   بالمرحلة المتوس ِّ

 د. منصور بن صالح العبد العزيز ، وأ. عائشة بنت صالح الشهري 

                       أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املشارك، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل                                                      &طقة الرشقية مرشفة تربوية، اإلدارة العامة للتعليم باملن

 :املُستَْخَلص

ها معلامت مادة الرياضيات للصف الثاين امل  توسط للمستويات  هيدف هذا البحث إىل الكشف عن مدى حتقق أسئلة االختبارات التحصيليَّة النهائية التي ُتعدُّ

َنْت عينة، وقد استند الباحثان عىل املنهج الوصفي التحلييل،  TIMSSاملعرفية يف الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم   ن أسئلة ( نموذًجا مِ 91البحث ِمن )  وتكوَّ

ْْتا معلامت مادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس   وقد استخدم  هـ،  1441/1442االختبارات التحصيليَّة التي أعدَّ

نًة ِمن   عة عىل  19)الباحثان أداًة ُمكوَّ ، وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:  TIMSSسة الدولية للرياضيات والعلوم  املستويات املعرفية يف الدرا ( مؤرًشا ُموزَّ

االستدالل( يف االختبارات التحصيليَّة النهائية، وقد جاء مستوى املعرفة    -قيس مستوى املعرفة مقارنة باملستويات األخرى )التطبيق ارتفاع نسبة األسئلة التي تَ 

جاء مستوى التطبيق الريايض يف املرتبة الثانية بدرجة توافر منخفضة، وحصل مستوى االستدالل الريايض    يف حنيافر عالية،  يف املرتبة األوىل بدرجة تو   الرياضيَّة

ا، وذلك يف ضوء حتليل حمتوى أسئلة االختبارات التحصيليَّة النهائية، ويف ظل هذه النتا م الباحثان عدة توصيات.عىل املرتبة الثالثة بدرجة توافر منخفضة جدًّ  ئج قدَّ

 مادة الرياضيات. -TIMSSالدراسة الدولية للرياضيات والعلوم   -تقويم أسئلة االختبارات التحصيليَّة النهائية الكلامت املفتاحية:  

Evaluating Final Achievement Tests' Questions for Female Mathematics Teachers in 

Light of TIMSS Cognitive Domains in Middle Stage 

Abstract: This research aimed to investigate the extent to which the final achievement tests questions prepared by female 

mathematics teachers for the second middle grade achieved the cognitive domains in Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS). The researchers adopted the descriptive-analytical method, and the research sample consisted of (91) 

achievement tests questions prepared by female mathematics teachers for the second middle grade in the first semester of the 

academic year 1441/1442AH. The researcher used a tool consisted of (19) indicators distributed on the cognitive domains in 

TIMSS. The study came to the following conclusions: the final achievement tests had a high percentage of questions that 

measure the knowledge domain compared to other domains (application - reasoning). The domain of mathematical knowledge 

came in the first rank with a high degree of availability, while the domain of mathematical application came in the second rank 

with a low degree of availability, and the domain of mathematical reasoning ranked third with a very low degree of availability, 

in light of the content analysis of the final achievement test questions. In light of these results, the researchers reached several 

recommendations. 

Keywords: Evaluating final achievement tests' questions  - Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  - 

Mathematics course. 
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 المقدمة: 

الرتبويُّ يَ  التقويم  عامة  شهد  بصورة خاصة  ،بصورة  وأدائهم  الطالب  جوهريَّ حتوُّ   ،وتقويم حتصيل  ة  الت 

  يف أساليبه وأدواته وممارساته امليدانية، التي أسهمْت   نوعيةً   ونقلةً   ، رات متسارعة يف منهجيات القياس والتقويموتطوُّ 

ات حداث إيف  نات تربوية شاملة يف خمتلف    تغُّيُّ    .( 2000  ،)شعلة  تعليميَّة املنظومة ال ُمكوِّ

مِ ومِ  بيانات  قاعدة  عىل  احلصول  الرتبويون  يستطيع  الرتبوي  التقويم  عمليات  املعلومات ن خالل    التي   ن 

ا،  دخالُْت مُ   ن حيُث مِ   التعلُّميَّةو  التعليميَّة ف يف إصدار االحكام، واختاذ القرارات الرتبوية املناسبة حول العملية  وظَّ تُ 

إن التقويم الرتبوي    :أي؛  (Hopkins & Arts ,1985)  التعليميَّةاملرتبطة بكل جوانب العملية    ، ا رجاُْت ا، وخُم وعملياُْت 

اإلجراءات   سالمة  عىل  احلكم  ويف  والتعلُّم،  التعليم  بعمليَتِي  اخلاصة  األهداف  ق  حتقُّ درجة  معرفة  يف  ُيسهم 

 (.  Gronlund, 2000واملامرسات اخلاصة هبا )

وأدوات التقدير الذايت كاالستبانات   تحصيليَّة، أدوات القياس كاالختبارات ال   :منها   ،أدوات    وللتقويم عدةُ 

املالحظة  ، الشخصية  قاَبالتواملُ  التقدير   وأدوات  التقدير  كقوائم  التحليل كتحليل    ، والسجالتوسالمل  وأدوات 

يمكن استخدامها يف عمليات  د األساليب واألدوات التي  وبرغم تعدُّ   ،(2006  ،هاشم)املحتوى وحتليل املهارات  

ال  نَّ فإ  ؛التقويم الرتبوي    املعلم ما تزال األداة الرئيسة التي تعتمد عليها املنظومةُ ها  دُّ عِ يُ التي    تحصيليَّةاالختبارات 

  ، التقويم  عمليَّةها يتعلق بثقافتنا نحو  أسباب خمتلفة بعُض   إىل  املدارس، ويرجع ذلك يف  يف تقويم الطالب    تعليميَّة ال

  .(2005 ، )اخلرايش والتعليم  التعلُّم عمليَتا س فيه امرَ إمكانيات السياق الذي يُ و عطياتخر يرتبط بمُ بعض اآل وال

وأكثرها  التي ُيعتمد عليها    دواتن أهم األالتقويم، ومِ   عمليَّة ن  ال يتجزأ مِ   ا جزءً   تحصيليَّةاالختبارات ال  عدُّ وتُ 

كام تعتمد    ، الدراسيَّةباختالف مستوياْتم    للطالب   التحصيل املعريفيف قياس  التقويم األخرى    أدوات ن بني  مِ  اتنفيذً 

املؤسساُت  تقويم    تعليميَّة ال  عليها  وعمليَتِي  يف  يُ فمِ ،  التعلُّمالتعليم  خالهلا  النجاحن  عنارص  عن  الكشف    ، مكن 

احلقيقي للطالب    تعكس االحتياَج   عالجيَّةبناء برامج  ِمن أجل    الطالب لدى    وحتديد مواطن الضعف ونواحي القوة 

  متصلة بجوانب   ، تتعلق بقرارات يف غاية األمهية أحكام    إصدارويتوقف عىل نتائجها  ، وتطوير مستواهم األكاديمي

  ، عالم)  الطالب  إليه  ولؤُ أو املصُّي الذي سَي   ،الدراسيَّةكطرائق التعليم، أو املناهج    ،تعليميَّةال  عمليَّةن أبعاد الخمتلفة مِ 

 . ( 2008  ،؛ عامرة2000
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  لذلك ال   ، كبُّية  م عىل واضعيها مسؤوليةً تِّ حُت   تحصيليَّةاالختبارات ال  تها احتلَّ هذه األمهية التي    فإنَّ   ،ومن َثم 

الفقرات االختبارية مجيع    قيَس وأن تَ   املادة، بأهداف    ها أن تكون مرتبطةً أبرزُ   علمية، ألسس ومعايُّي    ا وفقً   صاغتُ ن  أبد  

  الطالب، بحيث تراعي الفروق الفردية بني  ؛ الصعب إىل ج األسئلة من السهلى فيها تدرُّ راعَ ويُ  املعرفية، املستويات 

ال  مُ   تحصيليَّةوإال أصبحت االختبارات  تُ ضلِّ أداة  تقودقدِّ لة  بيانات غُّي دقيقة قد  صادقة  غُّي    أحكام  إصدار  إىل  م 

 . ( 2008  )الصالحي،

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

ات البحث: التقويم واالختبارات التحصيليَّة،   َيعِرض الباحثان يف هذا اجلزء املفاهيم النظرية املرتبطة بمتغُّيِّ

 .  TIMSSوالدراسة الدولية يف الرياضيات والعلوم 

: التقويم   : Evaluationأوًلا

الرتبوي أهم عنرص  ِمن عنارص املنهج، فِمن خالله يتم معرفة مدى حتقق األهداف التعليميَّة التي  ُيَعد التقويم  

مو املناهج إىل حتقيقها، ولكن اختُ  ل مفهوم التقويم يف صورة اختبارات الورقة والقلم التي ِمن املفرتض  زِ يسعى ُمَصمِّ

   (.2002والصارمي،  أمبوسعيديه )أن تكوَن أداًة ِمن أدوات التقويم، وليس غايًة ِمن غايات 

التقويم  إ عمليَّة  استخدام    Evaluationنَّ  ثم  حمددة،  صفة  عن  معلومات  مَجْع  تتضمن  منهجية  عمليَّة  هي 

إن التقويم هو احلكم عىل مدى حتقق    :أي  ؛املعلومات يف إصدار احلكم عىل هذه الصفة هبدف معرفة مدى كفايتها 

 (. 2001األهداف املوضوعة ِمن عدمه )أبو عالم، 

 : أهداف عمليَّة التقويم

ُيعد التقويم أهم ركن  يف العمليَّة التعليميَّة؛ إذ ال يقترص دوُره عىل كشف وتشخيص عمليَتِي التعليم والتعلُّم،  

رفة َمواطن القوة وتعزيزها، وجوانب الضعف والصعوبات التي  إنام يتجاوزه إىل التعديل واإلصالح، ِمن خالل مع

لذا فإن عمليَّة التقويم تبدأ بالتخطيط، وتستمر   ،حَتُول دون حتقيق األهداف املقصودة لوضع خطط مناسبة لعالجها 

( هلا  املخطَّط  لألهداف  وفًقا  اإلنجازات  من  حتقق  ما  عىل  احلكم  وتستهدف  التنفيذ،  مراحل    أمبوسعيدي عرب 

    (. 2002والصارمي، 

م   فإن عمليَّة التقويم تسعى إىل حتقيق األهداف اآلتية:  ،واستناًدا إىل ما تقدَّ

 صياغة األهداف التعليميَّة بطريقة واضحة وسهلة، وخالية ِمن الغموض وقابلة للقياس.  -
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التعليميَّة أو تغيُّيها، بام ُيالئم طبيعة األهد - اف املخطط هلا، ويساعد عىل تعديل طرق التدريس والوسائل 

 حتقيقها، ِمن خالل حتديد املشكالت والصعوبات التي حدثْت أثناء عمليَّة التعليم. 

معرفة الصعوبات والتحديات التي تعرتض املعلم يف امليدان الرتبوي، خالل قيامه بمهامه ِمن أجل عالجها   -

 وتوفُّي البيئة املالئمة له للقيام بعمله عىل أكمل وجه. 

وحتديدها لكلٍّ ِمن املعلم واملتعلم بصورة سليمة، وحتديد األنشطة التي يقوم    ها،وترتيب  ة تنظيم األدوارإعاد -

 (. 2019مما يساعد عىل حتقيق أهداف عمليَّة التعليم والتعلُّم كام خطط له )عبد الكريم،    هبا كلٌّ منهام

  :Achievement Testثانياا: اًلختبارات التحصيليَّة 

ن املعلم قدًرا عالًيا ِمن الدقة واملوضوعية يف بنائها، لكي تكون  تطلب مِ ي إن بناء االختبارات التحصيليَّة اجليدة  

ينبغي النظر إىل االختبارات التحصيليَّة عىل أهنا وسيلة بحد   ، وعليه  . ز بني الطالب فقراْتا عىل درجة عالية ِمن التميُّ 

  (.2007ن ، ذاْتا وليسْت هدًفا )الراجح والثنيا 

( أسباب شيوع االختبارات التحصيلية لتقويم أداء  Green & Stager, 1996وقد برر كل من جرين وستيجر )

 : أنْ  وأمهها  ، الطلبة يف املدارس

 تساعد املعلم يف قياس أنواع متعددة من أنواع التعلم باختالف مستوياته.  -

 من املحتوى التعليمي.  ا تقيس االختبارات التحصيلية مدى واسعً  -

التحصيلية - االختبارات  إدارة  حيُث مِ   ، سهولة  والتحليل  ن  والتصحيح  من    مقارنةً   ،التطبيق  بغُّيها 

 االختبارات. 

 

 

 المبادئ األساسية في بناء اًلختبارات التحصيليَّة: 

 األساسية اآلتية:   ئإذا ُروِعَي يف بنائها املبادالتعلُّم واالختبارات التحصيليَّة هلا دوٌر إجيايب يف عمليَّة التعليم  

 أن تقيَس االختبارات التحصيليَّة نواتَج تعليميَّة ُمتسقًة مع األهداف التدريسيَّة.   -

ا - االختبارات  تتضمنها  التي  االختبارية  الفقرات  نوعية  تكون  لقياس  أن  من غُّيها  ُمالءمًة  أكثر  لتحصيليَّة 

 الناتج التعليمي املرغوب. 



 

 

245 

 

أن ُتصاغ االختبارات التحصيليَّة حسب الغايات التي تستخدم النتائج يف حالتها؛ حيث تستخدم االختبارات   -

 التحصيليَّة لغايات خمتلفة، فقد تستخدم لقياس: 

 م َقْبل البدء يف تعلُّم اجلديد. اختبار حتديد املستوى: حتديد اخلربة السابقة للمتعل  ✓

 م املتعلم خالل فرتة التعلُّم. االختبار التكويني: لقياس مدى تقدُّ  ✓

 االختبار التشخييص: لتحديد صعوبات التعلُّم لدى املتعلم خالل فرتة التعليم.  ✓

 (. 2017؛ ساعد، 2000عالم ،) االختبار اخلتامي: لقياس التحصيل العام للمتعلم يف هناية التعلُّم ✓

 أنواع اًلختبارات التحصيليَّة:

وسوف   الرتبوي،  املجال  يف  االختبارات  ِمن  مشهوريِن  نوعنِي  إىل  التحصيليَّة  االختبارات  تصنيف  يمكن 

 نستعرض أنواع االختبارات التحصيليَّة حسب طريقة االستجابة عىل النحو اآليت:  

املقالية:  -1 املؤسسات    االختبارات  يف  استعاماًل  االختبارات  أنواع  وأكثر  أقدم  ِمن  املقالية  االختبارات  ُتعد 

التعليميَّة، وتربز أمهية هذه االختبارات يف تقويم كثُّي ِمن األهداف التعليميَّة، وتوفر معلومات وبيانات ذات  

 بالطريقة الصحيحة يف جماالْتا  مستوى عال  من األمهية يف تقويم التحصيل الدرايس للمتعلم، متى ما ُوظَِّفْت 

ن املعلُم دوَره يف إعدادها وأساليب تصحيحها، وأسئلة هذه االختبارات تتأثر بذاتية  املختلفة، ومتى ما أتقَ 

 ن أهم أنواعها: املصحح وميوله عند التصحيح، ومِ 

ا النوع من االختبارات  وحتوي السؤال املقايل الطويل، وتتطلب اإلجابة عن هذ االختبارات املقالية املفتوحة:  -

 القدرة عىل التنظيم الكامل والصياغة الرصينة املرتابطة حول املوضوع املطروح بصورة متكاملة. 

اإلجابة عن هذا النوع من االختبارات    : وحتوي السؤال املقايل القصُّي، وتكون االختبارات املقالية املحددة -

 ن الطالب االستيعاب والفهم والربط.  زم مِ واضحة ودقيقة وحمددة، وال حتتاج إىل إطالة، وتستل

املوضوعية:  -2 ِمن    االختبارات  النوع  هذا  ويتميز  سلًفا،  رة  ُمقرَّ الصحيحة  إجاباْتا  التي  االختبارات  وهي 

االختبارات باملوضوعية يف التصميم والتصحيح؛ حيث ُيفرتض أن تتضمَن إجابًة واحدًة حمددًة، وال تتأثر  

 ن أهم أنواعها:بذاتية املصحح فيها، ومِ 

ن االختبارات ِمن أفضل أنواع االختبارات املوضوعية، وأكثرها  وُيعد هذا النوع مِ   أسئلة االختيار ِمن متعدد:  -

فهي تقيس خُمَْرجات تعليميَّة ذات مستويات متنوعة من أبسط املستويات    ؛انتشاًرا يف جمال القياس والتقويم
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اجلذر، ويكون عىل شكل سؤال استفهامي أو    : يسمى األول  ، وأكثرها تعقيًدا، وتتكون من جزأيِن رئيسنيِ 

ناقصة،   تتضمن  يتكوَّ   يف حني عبارة  للجذر،  املحتملة  احللول  عن  عبارة  وهي  البدائل،  من  الثاين  اجلزء  ن 

هات. ا  إلجابة الصحيحة وإجابات أخرى تكون خاطئًة تسمى املَُموَّ

ْتدف إىل قياس قدرة الطالب عىل التمييز بني العبارات الصائبة والعبارات اخلاطئة،    أسئلة الصواب واخلطأ: -

تتصل   معلومات  أو  حقائق  تتضمن  التي  اإلخبارية  اجلمل  ِمن  عدد   ِمن  األسئلة  ِمن  النوع  هذا  ويتكون 

كانت  بمحتوى   ما  إذا  ما  حتديد  الطالب  من  ويطلب  خاطئ،  وبعضها  صحيحة  عبارات  وبعضها  املنهج 

 العبارات صائبة أو خاطئة بوضع اإلشارة املناسبة يف املكان املَُعّد للجواب. 

ويتألف هذا النوع من االختبارات من قائمتنِي ِمن البنود، القائمة األوىل حتتوي عىل عدد من    أسئلة املُزاَوجة: -

املحتوى،  ا عىل  تركز  وهي  املشكالت،  هلذه  كبدائل  احللول  من  عدًدا  تتضمن  الثانية  والقائمة  ملشكالت، 

 ويمكن استخدام التعبُّي اللفظي أو الرمزي. 

ويتطلب هذا النوع ِمن األسئلة أن يكمل الطالب عبارات معينة بام ينقصها كي يصبح املعنى   أسئلة التكميل:  -

أ رمز  بوضع  وصحيًحا،  )الدورسي،  كاماًل  لذلك  املخصص  الفراغ  يف  حمددة  كلامت  أو  عدد  ؛  2001و 

 (. 2014؛ مجال، 2011الفجال، 

 

 

 :TIMSSثالثاا: اختبار الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 

(، وْتدف الدراسة إىل الرتكيز عىل  IEAدراسة عاملية ُترشف عليها اهليئة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي )

النُظم التعليميَّة والسياسات املتَبعة، ودراسة مدى فاعلية املناهج املطبَّقة، وطرق التدريس املتَبعة يف الدول، وتقييم  

م الطلبة يف حتصيل الرياضيات والعلوم يف دول العامل يف الصف الرابع والثامن، وُُترى كل أربع سنوات   درجة تقدُّ

 . (Mullis et al., 2008)عىل املنهج  TIMSSرة دورية، وتعتمد اختبارات بصو

تتيح   الدراسية،  الكام  املناهج  عن  جديدة  وأفكار  حديثة  معلومات  لتقديم  املشاركة  الدول  جلميع  فرصة 

 & Mullis، واالهتامم بالبحوث العاملية واملبادرات اخلاصة بتعليم وتعلم الرياضيات والعلوم )التعليميَّة واألنظمة  

Martin, 2017 .) 

هات الدولية للرياضيات والعلوم أهداف   : TIMSS دراسة التوجُّ
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هات الدولية للرياضيات والعلوم   إىل حتقيق جمموعة  من األهداف يمكن إمجاهلا يف    TIMSSتسعى دراسة التوجُّ

 اآليت:  

 تعزيز وتقويم كفاءة أساليب التدريس يف ماديت العلوم والرياضيات يف الدول املشاركة.  -

 يل، واالبتكاري. التأمُّ والتفكُّي الناقد،   ، تنمية قدرة الطلبة عىل مهارات التفكُّي العلمي بأنواعه  -

إتاحة جمال املشاركة لعدد  ِمن الدول يف الدراسة الدولية لتقييم فاعلية تعليم وتعلُّم العلوم والرياضيات هلذه   -

 الدول. 

تقديم املساعدات الفنية لصياغة السياسات واإلسرتاتيجيات هبدف تطوير األنظمة الرتبوية اخلاصة بالدول   -

 (. 2019)هيئة تقويم التعليم والتدريب،    كة يف هناية الدراسة املشار 

 : TIMSSمقاييس مستويات األداء الدولية يف االختبارات الدولية  •

والعلوم  للرياضيات  الدولية  هات  التوجُّ دراسة  الطلبة  و مستويات لألداء،   TIMSS حددْت  تصنيف  يمكن 

مستويات تراكمية؛ أي: إن الطالب احلاصل عىل مستوى أداء ما، يكون  تلك الدراسة بناًء عليه، وهي  يف  املشاركني  

 قد حصل عىل املستويات األخرى التي تقل عنها، وهو ُيمثل مستوى أداء الطلبة يف تعلُّم الرياضيات. 

 مستويات األداء إىل أربعة مستويات هي:  TIMSSوقد صنفت الدراسة الدولية  

 ( درجة فأعىل يف االختبار. 625درجات طلبة هذا املستوى ) مستوى األداء املتقدم: تكون   -

 ( درجة يف االختبار. 625( درجة إىل أقل من ) 550مستوى األداء العايل: تكون درجات طلبة هذا املستوى من ) -

- ( من  املستوى  هذا  طلبة  درجات  تكون  املتوسط:  األداء  )550مستوى  من  أقل  إىل  درجة  يف  625(  درجة   )

 االختبار. 

- ( املستوى من  املنخفض: تكون درجات طلبة هذا  األداء  أقل من )400مستوى  إىل  ( درجة يف  475( درجة 

 (. 2017وآخرون،   االختبار )عباينة 

 : يف مادة الرياضيات للصف الثامن  TIMSS 2019متطلبات ومعايري الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  •

الدولية   الدراسة  متطلبات  والثاين    TIMSS 2019جاءت  الرابع  مشاهباملللصفني  الدراسة    ة توسط  ملتطلبات 

نِ   TIMSS 2015الدولية   يف  بسيطة  تغُّيات  معايُّيَس مع  واملعايُّي    ، TIMSS 2019ب  املناهج  أفضل  بشكل  لتعكس 
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جمموعة من املعايُّي املصنفة عىل ُبعدين مها: املحتوى    TIMSS 2019(، ويتضمن اإلطار العام للدراسة  2018)طبازة،  

 الريايض، والعمليات املَعرفيَّة، بعد حتديثها وهي: 

 :  املحتوى الريايض يف تعلُّم الرياضيات للصف الثامن (1

املتعل الُبعد  الثامنوهو  الرياضيات للصف  الدراسيَّة يف مادة  املناهج  تتناوهلا اختبارات    ،ق بمحتوى  والتي 

TIMSS وجاءت جماالت ُبعد املحتوى الريايض يف الدراسة ،TIMSS2019  كاآليتوموضوعاْتا وأوزاهنا النسبية : 

النسبة   - ( %10الكسور العرشية )  -(  % 10شتمل عىل: األعداد الصحيحة ) ي و ، (% 30جمال األعداد )  -

 (. %10والتناسب )

 (. % 10العالقات والدوال )  - ( %20ويشتمل عىل: الصيغ والعمليات واملعادالت )  ،(% 30جمال اجلرب )  -

 (. %20تمثل يف األشكال اهلندسية والقياسات )يو  ،( %20جمال اهلندسة )  -

( )هيئة تقويم التعليم  % 5)  االحتامالت  -(  %50وتشتمل عىل البيانات )   ،(% 20جمال البيانات واالحتامالت )  -

 (. 2019والتدريب،  

 العمليات املَعرفيَّة يف تعلُّم الرياضيات للصف الثامن:   (2

يف اختبار مادة الرياضيات    ،TIMSSوهو الُبعد املتعلق بمهارات التفكُّي املتوقعة ِمن الطالب يف اختبارات  

(  %40)   التطبيق  –(  % 35: املعرفة ) كاآليتويات أسئلة االختبارات وفًقا ألوزاهنا النسبية  الصف الثامن، حسب مست 

 (. 2019 والتدريب،   التعليم تقويم  هيئة ( ) %25)  االستدالل  –

 يف مادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط:   TIMSS 2019نتائج طالب اململكة العربية السعودية يف اختبارات 

التعليم والتدريب يف ديسمرب    TIMSS 2019أظهر تقرير   نتائج طالب اململكة    2020الصادر ِمن هيئة تقويم 

مؤرشات   وجود حتسن طفيف يف  إىل  يشُّي  والذي  الرياضيات،  مادة  يف  املتوسط  الثاين  للصف  السعودية  العربية 

،  TIMSS 2015نقطة يف نتائج    368)؛ حيث ارتفع متوسط األداء ِمن ) TIMSS 2015بنتائج  التحصيل الدرايس مقارنًة  

 . TIMSS 2019( نقطة يف نتائج 394إىل ) 

 TIMSS(: نتائج مشاركات طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة الرياضيات باململكة العربية السعودية يف دراسة الدولية 1جدول )

 عدد الدول املشاركة ترتيبها دوليًّا متوسط التحصيل  الدراسة 

 TIMSS 2011 394 37 42 

 TIMSS 2015 368 39 39 

 TIMSS 2019 394 37 39 
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 ( 2020؛ هيئة تقويم التعليم والتدريب، 2016)الشمراين وآخرون، 

نتائج طالب اململكة يف االختبارات الدولية  ( ُيالحظ أن  1نَّ املتأمل يف نتائج الدورات السابقة من اجلدول ) إ

TIMSS 2019    عادْت كام كانت عليه يف اختباراتTIMSS 2011    مما يعني أن متوسط أداء طالب اململكة للصف الثاين

ا عند ) 2019إىل    2011املتوسط يف مادة الرياضيات مل يتغُّي إحصائيًّا خالل الفرتة من    : أي  ؛ ( نقطة394؛ أي: ظل مستقرًّ

 دون املتوسط الدويل بفارق كبُّي.  مازالمتوسط أداء طلبة اململكة   نَّ إ

هات الدولية للرياضيات والعلوم  ومن الدراسات التي تناولت   التي    ، (2019، دراسة احلارثي ) TIMSSالتوجُّ

يف حمتوى منهج الرياضيات للصف الثاين املتوسط، يف    TIMSS 2019هدفت إىل الكشف عن درجة توافر متطلبات  

القائم عىل أسلوب   التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل  الريايض، واستندت  املَعرفيَّة واملحتوى  العمليات  جمايل 

  TIMSS 2019حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثاين املتوسط بُجْزَأْيه، وأظهرْت نتائج الدراسة توافر متطلبات  

( أعىل  % 33فرت املعايُّي املتطلبة ملجايل كلٍّ ِمن األعداد بنسبة ) يف جمال املحتوى الريايض بنسب متفاوتة؛ حيث توا

النسبة املطلوبة ) النسبة املطلوبة ) %24(، وجمال اهلندسة بنسبة ) % 30من  (، أما معايُّي جمال اجلرب  % 20( أعىل من 

( أقل من  %18بة )(، ومعايُّي جمال البيانات واالحتامالت بنس%30( أقل من النسبة املطلوبة )%24فتوافرْت بنسبة ) 

يف جمال العمليات املَعرفيَّة بنَِسب  متوازنة إىل حدٍّ ما؛    TIMSS 2019(، كام توافرْت متطلبات  % 20النسبة املطلوبة ) 

 يف جمال االستدالل  توافرْت   يف حني (،  %43(، ويف جمال التطبيق بنسبة ) %35حيث توافرت يف جمال املعرفة بنسبة )

 (. %25النسبة املطلوبة ) ( أقل بقليل من %23بنسبة )

 TIMSSإىل الكشف عن مدى تضمني متطلبات الدراسة الدولية    ( فقد هدفْت 2017أما دراسة الشهري )

للعام    2003 الريايض  طة يف جمال املحتوى  املُتوسِّ باملرحلة  الثالثة  بالصفوف  الرياضيات  توافرها يف منهج  الواجب 

نهج الوصفي التحلييل، ومتثلْت أداة الدراسة يف حتليل املحتوى؛  امل   انهـ، واستخدم الباحث1431/ 1430الدرايس  

الباحث قام  بمتطلبات    انحيث  قائمة  طة  TIMSS 2003بتصميم  املُتوسِّ باملرحلة  الرياضيات  كتب  حمتوى  وحلل   ،

يف املحتوى    TIMSS 2003( كتب، وتوصلْت نتائج الدراسة إىل وجود تفاوت يف درجة توافر متطلبات  6وعددها )

طة، وجمال األعداد واجلرب بدرجة ضعيفة، وعدم  ال ريايض بمنهج الرياضيات؛ حيث توافر جمال اهلندسة بدرجة ُمتوسِّ

 توافر جمال البيانات واالحتامالت. 
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الدراسات أخرى من  فئة  اهتمْت  بمستويات    كام  طلبة  TIMSS املتعلقة  املؤثرة يف حتصيل  العوامل  بدراسة 

التي هدفْت إىل استقصاء أسباب    ،(2018، كدراسة قبالن )  TIMSSاالختبارات الدوليةالصف الثاين املتوسط يف  

، واستندت الدراسة إىل منهجية  TIMSSتراجع األداء األكاديمي لطلبة الصف الثامن باألردن يف االختبارات الدولية  

إىل وجود أسباب متعددة أدْت  البحث النوعي يف مجع البيانات ِمن خالل جمموعة الرتكيز، وخلصْت نتائج الدراسة 

تبني املعلمني إسرتاتيجيات تدريس تقليدية، وزخم املحتوى    :إىل تراجع أداء الطالب يف االختبارات الدولية منها 

 العلمي بالكتب املدرسية، باإلضافة إىل ضعف مهاريت القراءة والرياضيات لدى الطالب. 

( احلرضمية  َأْجَرْْتا  دراسة  إىل2015ويف  هدفْت  عن  (  أداء    الكشف  يف  املؤثرة  مادة  الالعوامل  يف  طلبة 

من وجهة نظر كلٍّ ِمن املرشفني واملعلمني والطالب    ،TIMSS 2011الرياضيات بالصف الثامن يف الدراسة الدولية  

الوص املنهج  الباحثان  واتبع  والبرشية،  املادية  اإلمكانات  املدريس،  الكتاب  الطالب،  املعلم،  اآلتية:  املحاور  في  يف 

،  TIMSSالنتائج ضعف تدريب الطلبة عىل حل أسئلة  عىل نمط أسئلة االختبارات الدولية    أبرزالتحلييل، وجاءْت  

 وافتقار الطلبة للمهارات الرياضيَّة األساسية، باإلضافة إىل صعوبة َفْهم املشكلة الرياضيَّة املراد حلها لدى الطلبة. 

ددٌ  ة  ويرى ـع ــيلـي ارات التحص ايُّي يف االختـب ة من املـع ث تقيس    ؛من الرتبويني رضورة توافر جمموـع بحـي

مـستويات التفكُّي املختلفة التي تـشجع الطلبة عىل البحث والتقيـص واختاذ القرارات وممارـسة مجيع أنامت التفكُّي يف 

 جمال العمليات املَعرفيَّة.   

يوعً ا ألمهية االختبارات باعتبارها أقدم  ونظرً  ائل التقويم ـش ات يف تقويم    تريفقد أُج   ا؛وـس عدد من الدراـس

إىل   التي هدفت(  1983ومن هذه الدراســات دراســة آل عبد الوهاب )  ،أســئلة االختبارات التحصــيلية وحتليلها 

الكشـف عن مدى متثيل اختبارات مادة الرياضـيات للصـف األول املتوسـط لألهداف املعرفية يف ضـوء التصـنيف  

لبلوم، مقترـصة عىل حتليل أـسئلة املعلمني يف املرحلة املتوـسطة يف التعليم العام طيلة فس فـصول دراـسية من املعريف  

عىل املســتوى األول    مقترصــةأن األســئلة كانت   :ومن أهم ما توصــلت إليه الدراســة  ،1402ىل عام إ  1400عام  

ــتوـيات األـهداف املعرفـية لبلوم ــتيـعاب، واملتمثـلة يف املعر  ،والـثاين من مس ــتوى التطبيق   يف حنيـفة واالس ـجاء مس

 ومستوى التحليل بنسب ضعيفة. 



 

 

251 

 

( للتعرف عىل درجة ممارسـة معلامت الرياضـيات ملهارات بناء االختبارات  2006دراسـة السـنان )  وجاءت

 ـضعفخلـصت إىل  والتي  ( مدرـسة،  74بعينة عـشوائية قوامها )  ،التحـصيلية بمدينة مكة املكرمة للمراحل املتوـسط

 مواصفات االختبار اجليد يف املوضوعية والتوازن وشمولية االختبار لألهداف الرتبوية املعرفية.

ة حممد ) ط متمحورة  2012أما دراـس يات للـصف الثالث املتوـس ئلة اختبارات الرياـض لت إىل أن أـس ( فتوـص

اب ثم التذكر، وضعفها حول املستويات املعرفية الدنيا لتصنيف بلوم وبشكل خاص عىل مستوى التطبيق واالستيع

 انعدمت يف التقويم. يف حني ،يف املستويات املعرفية كالرتكيب والتحليل

ة  ركزتكام  بيعي )  دراـس ئلة اختبارات معلمي    عىل (  2017الـس تويات املَعرفيَّة يف أـس معرفة درجة توافر املـس

( نموذًجا  151)  قوامها  بعينة  ،"(االـستدالل  -  التطبيق–)املعرفة    TIMSS2015"الرياـضيات بالـصف الثاين املتوـسط  

ط للعام الدرايس   ف الثاين املتوـس يات الـص ئلة معلمي الرياـض ــ،  1438/ 1437من أـس ةهــ لت الدراـس  إىل  وتوـص

درجة  مـستوى التطبيق    وحقق  ،متوـسطةجاءت    ة الدراـسةالريايض يف عين: درجة توافر مـستوى املعريف  اآلتيةالنتائج  

ا منخفضة  توافر بدرجة مستوى االستدالل يف حني ،منخفضةتوافر   .يف عينة الدراسةجدًّ

ا بني ـعدد    وـكان اـعدةمِ   املزج هـن اـعد حتى يُ   ،ن اـلدراســـات يف تواريب متـب الرغم من التـب ه ـب ارئ أـن الحظ الـق

تويات املعرفية الدنيا )التذكر  فإنَّ  الزمني   ئلة االختبارات التحـصيليَّة عىل املـس تيعاب  –متركز أـس  وانخفاـضها  ،(االـس

وربام انعدامها   ،(التقويم  -الرتكيب  –وتدين نسبة األسئلة يف املستويات املعرفية العليا )التحليل    ،التطبيق  مستوى  يف

ــة، ويتطلع الباحثان يف ما   ا حيانً أ ــلة جديرة باالهتامم والبحث والدراس ــكلة قائمة مما يعني أننا أمام معض زالت مش

وهي انعدام التوازن يف توزيع األســئلة عىل مســتويات املجال   -دراســتهام إىل الكشــف عام إذا كانت هذه املشــكلة  

 تقويم.مستمرة عىل الرغم من تطور أدوات القياس وال -املعريف 

 مشكلة البحث وأسئلته:  

التميُّ  مركز  ِمن  الصادرة  والتقارير  النتائج  ضوء  املتعلقة  يف  الرياضيات  وتعلُّم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  ز 

الدولية   مادة  و،  TIMSSبالدراسات  يف  السعودية  العربية  اململكة  أداء طالب  مستوى  يف  قصور   عن  َكَشَفْت  التي 

والرياضيات،    وضعف الرياضيات،   العلوم  تطوير  يف  البحثي  التميز  )مركز  الدويل  املتوسط  عن  أدائهم  متوسط 

 . ( IEA, 2019؛ 2016؛ الشمراين وآخرون،  2011
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والعلوم  حرَ فقد   للرياضيات  الدولية  بالدراسة  املشاركة  عىل  اململكة  أجل    ،TIMSSصت  النهوض  ِمن 

ة يف املواقف  الطالب املعرفة الرياضيَّ   تطبيق كة هو  شارَ تلك املُ ن  ولعل اهلدف األسايس مِ   ،بمستوى حتصيل طالهبا 

األعمى يف تعليم    واحلفظ ق التلقني  رُ عن طُ   ابعيدً االستقصاء العلمي يف حل املشكالت،    وممارسة  املختلفة،  احلياتية

 .TIMSSالدولية  وهو ما يتوافق مع فلسفة النظرية البنائية وأهداف الدراسة  ،الرياضياتوتعلم 

مِ  املستمرة  وبالرغم  التطوير  عمليات  والتقويم ن  القياس  جمال  هبدف    ، الرتبوي  يف  ُترى  حتسني  التي 

يف بناء أسئلة االختبارات التحصيليَّة    ا قصوًرا واضحً   نتائجها   أظهرت  هناك دراساتفإن    ،االختبارات التحصيلية 

الرياضيات   املراد  ملادة  التعليميَّة  مع األهداف  تتناسب  اختبارية ال  فقرات  اختيار  املعلامت يف    حتققها، لدى بعض 

التفكُّي   مهارات  تتناول  التحصيل    العليا،وقصورها يف  مستوى  قياس  القائم عىل  التقويم  واالعتامد عىل أسلوب 

 . (2020السبيعي ) ودراسة  (،2007كدراسة احلارثي ) ، املعريف وليس مهارات التفكُّي املختلفة

 :  اآلتية التساؤالت  يف اإلجابة عن تتمثل  مشكلة البحث احلايلفإن  ،ق بناًء عىل ما سبَ و

در - مستوى  ما  توافر  الريايضجة  الثاين    املعرفة  للصف  الرياضيات  ملادة  النهائية  التحصيليَّة  االختبارات  يف 

 ؟ TIMSSاملتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

الثاين    الريايض   التطبيقما درجة توافر مستوى   - الرياضيات للصف  ملادة  النهائية  التحصيليَّة  يف االختبارات 

  ؟TIMSSاملستويات املعرفية يف االختبارات الدولية املتوسط يف ضوء 

يف االختبارات التحصيليَّة النهائية ملادة الرياضيات للصف الثاين    توافر مستوى االستدالل الريايض  ما درجة -

 ؟ TIMSSاملتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

  البحث:أهداف 

 : اآليت الكشف عن  إىل البحثهذه  هيدف 

يف االختبارات التحصيليَّة النهائية ملادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط  الريايض  توافر مستوى املعرفة  مدى   -

 . TIMSSيف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

التطبيق  مدى   - مستوى  الثاين  الريايض  توافر  للصف  الرياضيات  ملادة  النهائية  التحصيليَّة  االختبارات  يف 

 .TIMSS االختبارات الدولية املتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف 
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الثاين  الريايض  توافر مستوى االستدالل  مدى   - الرياضيات للصف  ملادة  النهائية  التحصيليَّة  يف االختبارات 

 .TIMSSاملتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

 

 أهمية البحث: 

مُ  البحث  هذا  باالختبارات    جاًم نَس جاء  االهتامم  يف  السعودية  العربية  باململكة  التعليم  وزارة  خطط  مع 

ن  تستمد أمهيتها مِ   ،لذلك  .الرتبوي باملدارس وتطويرها ملواكبة كل ما هو جديد يف جمال التقويم    املطبَّقة  تحصيليَّةال

 : مها  ،جانبني

 النظرية: األهمية 

 تكُمن أمهية هذه الدراسة يف: 

للوقوف    للصف الثاين املتوسط مادة الرياضيات    ها معلامت عدُّ تُ التي    تحصيليَّةاالختبارات التشخيص واقع   -

 ونقات الضعف والعمل عىل معاجلتها. وتعزيزها، عىل نقات القوة 

ف إىل - واالستفادة    ،TIMSSأوجه قصور االختبارات التحصيليَّة يف ضوء مستويات االختبارات الدولية    التعرُّ

   .ا يف حتسني جمال التقويم الرتبويإليه النتائج التي توصلْت  ِمن خالل ،من توصياْتا ومقرتحاْتا 

  التطبيقية:األهمية 

 ن: مِ  يف تزويد كلٍّ تأمل نتائج هذه الدراسة 

يف بناء أسئلة اختبارات   الرياضيات: تقديم تغذية راجعة تساعد املعلامت يف حتسني وتطوير مهاراْتنَّ  يمعلم -

 . TIMSSعىل ضوء مستويات الدراسة الدولية  حتصيليَّة

ملعلمي مادة  د دورات تدريبية قْ عَ إىل ر مرشيف مادة الرياضيات  توجيه نظَ :  ملادة الرياضيات املرشفني الرتبويني -

مما    TIMSSعىل ضوء مستويات الدراسة الدولية    تحصيليَّة اخلدمة يف كيفية بناء االختبارات ال   أثناء   الرياضيات

 اململكة العربية السعودية. يف م مادة الرياضيات سهم يف حتسني نواتج تعلُّ يُ 

  القرار يف جمال التقويم الرتبوي اع  نَُّص   مساعدةيف  هذه الدراسة    سهم نتائجتُ قد    التعليم:وزارة  بصناع القرار   -

اختبارات   أسئلة  بنك  مادة    حتصيليَّة لوضع  ومعلامت  ملعلمي  الدولية  االختبارات  مستويات  ضوء  يف 

طة الرياضيات للمرحلة املُ   .توسِّ

 

 



 

 

254 

 

 البحث: حدود 

  لفصل يف ا  ، للصف الثاين املتوسطالنهائية ملادة الرياضيات    تحصيليَّةالختبارات  أسئلة االمن  نامذج   احلدود الزمانية:

 . هـ1441/1442ن العام الدرايس  الدرايس األول مِ 

طة مرحلة املُ احلكومية للدارس  امل  احلدود املكانية:    - غرب الدمام    -   )رشق الدمام  التابعة ملكاتب تعليم   ، بنات  توسِّ

 . القطيف( - اخلرب

املوضوعية: عىل   احلدود  الدراسة  ال   تقترص  االختبارات  أسئلة  من  تُ   تحصيليَّة نامذج  التي  معلامت  النهائية  عدها 

 .TIMSSالدولية   يف الدراسات عرفيَّةاملَ  ستوياتامل ضوء  يف  للصف الثاين املتوسطالرياضيات 

  البحث:مصطلحات 

 : التقويم  : مفهوم أواًل 

ناْتأحد  أو    ،حكم عىل منظومة تربوية ما   إصداريتم فيها    ةمنظومي  عمليَّة"  :( بأنه2001فه زيتون ) عرَّ    ا ُمكوِّ

ناْتعىل  أو   تعديالت عىل تلك املنظومةأو   قرارات تربوية تتعلق بإدخال حتسينات إصداربغية    عنارصها أو   أو    ا ُمكوِّ

 . (474ص ) "عنارصها 

الباحثيُ و ْتدف  نظَّ مُ   عمليَّة   بأنه:   ا إجرائيًّ   انعرفه  حتقق  ع  مَجْ إىل  مة  درجة  حتديد  بغرض  املعلومات  وحتليل 

ها معلامت مادة الرياضيات  عدُّ التي تُ   تحصيليَّة يف أسئلة االختبارات ال  TIMSSيف الدراسة الدولية    عرفيَّة املستويات املَ 

 . لصف الثاين املتوسطل

   :تحصيليَّةالاالختبارات : اثانيً 

)فها  عرَّ  مُ "بأهنا:    ( 2001سعادة  تتم  نظَّ إجراء  املتعلمنيم  مالحظة سلوك  مِ والتأكُّ   ، فيه  حتقيقهم  د  مدى  ن 

وَ  طريق  عن  وذلك  املوضوعة،  جمموعة  ْض لألهداف  وَ   نمِ   ع  مع  عنها،  اإلجابة  املطلوب  هذه  ْص األسئلة  ف 

معلمة مادة الرياضيات   ها ُتعدُّ اختبارات :  بأهنا   إجرائيًّا ان  الباحث  ها عرفيُ و  . (13)ص   "عديدةاالستجابات بمقاييس  

يف حتقيق نواتج    الصف الثاين املتوسطم طالبات  ض الكشف عن مدى تقدُّ ن العام الدرايس بغرَ يف أوقات حمددة مِ 

  .TIMSSيف الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم  عرفيَّة ملستويات املَ   ا بامدة الرياضيات ووفقً  التعلُّم

 : TIMSSالدولية يف الرياضيات والعلوم : الدراسة اثالثً 

هات"  :ف باسمعرَ تُ  اختبارات دورية عاملية تستهدف    :وهي  ،"الدراسة الدولية يف الرياضيات والعلوم  توجُّ

صاحب تطبيق االختبارات التي  يُ   ،الرابع والثاين املتوسط   الرياضيات والعلوم يف الصفنيِ حتصيل الطالب يف ماديَت 
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ت )استبانات( جلمع بيانات شاملة عن املتعلم واملعلم والبيئة املدرسيَّة ليتم مقارنتها مع  ا الدراسة تطبيق أدونفذها  تُ 

ال األنظمة  املامرسات يف  أفضل  لتحديد  للطالب  العلمي  تُ   واملقارنة  تعليميَّة التحصيل  والتي  سهم يف حتسني  بينها، 

التي    ،(IEAالدولية لتقييم التحصيل الرتبوي )   راسة اهليئةُ عىل هذه الد  رشف تُ و املتعلمني،  مستوى التحصيل لدى  

 . ( 6201)الشمراين وآخرون،    ن املدارسمِ  ى كل أربع سنوات بشكل دوري عىل مجيع الطالب يف عينة  رَ ُُت 

 البحث:  منهج 

البحث  هذا  ال   إىل  يسعى  االختبارات  أسئلة  الرياضيات    تحصيليَّة تقويم  مادة  معلامت  تعدها  التي  النهائية 

لذا فإن املنهج املالئم للتحقيق هو  ،  TIMSSيف االختبارات الدولية    عرفيَّةيف ضوء املستويات املَ   للصف الثاين املتوسط 

  عرفيَّة الكشف عن مدى توافر املستويات املَ أسلوب حتليل املحتوى يف  الباحثان واستخدم ،املنهج الوصفي التحلييل 

 . TIMSSالدراسات الدولية يف ضوء  االختبارات تلك يف 

 : البحثجمتمع 

المِ   البحثجمتمع    نتكوَّ  لصف  لالرياضيات  مادة    ا معلامتْْت دَّ أعَ التي    تحصيليَّة ن مجيع أسئلة االختبارات 

املتوسط املُ   الثاين  للمرحلة  احلكومية  املدارس  طةيف  التعليم    توسِّ ملكاتب  الرشقية  "بنات"التابعة  الفصل    باملنطقة 

ال  وبلغ عددهـ،  1442/ 1441الدرايس األول للعام الدرايس   للصف  يف مادة الرياضيات    تحصيليَّةاالختبارات 

 .ا( اختبارً 118)  يف تلك املدارس  الثاين املتوسط 

   البحث: عينة 

الدرايس  يف    االختبارات  أسئلةمن    ا نموذًج   (91)  نمِ   البحث عينة    ْت نَ تكوَّ  للعام  األول  الدرايس  الفصل 

تم اختيارها بالطريقة العشوائية  ،  ا( اختبارً 118( من جمتمع البحث البالغ ) % 77) ه  ما نسبتُ  :أي ؛هـ1442/ 1441

 . البسيطة

 : البحثأداة 

والتي تم بناؤها  ( يف دراسته،  2017السبيعي ) عدها  أباألداة التي    اناستعان الباحث  البحث   أسئلة لإلجابة عن  

،  سئلته أجابة عن واإل متها مع مشكلة وأهداف البحثء ملال ،TIMSSالدراسة الدولية يف  عرفيَّةيف ضوء املستويات املَ 

عبارة عن جمموعة من   تندرج حتت  وهي  مستويات املؤرشات  املَ   ثالثة  املستويات    -   التطبيق  – املعرفة  )  عرفيَّةمن 
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املتعلقة باالختبارات الدولية  ن الدراسات  مِ   انالتي استخلصها الباحثو  التي سيتم التحليل يف ضوئها،  (االستدالل

TIMSSكاآليت ( مؤرًشا 19)أداة التحليل   تضمنْت  ؛ حيثدبيات الرتبويةواأل  : 

 ( مؤرشات. 6املستوى املعريف، ويتضمن )  -

 ( مؤرشات. 6مستوى التطبيق، ويتضمن ) -

 ( مؤرشات. 7االستدالل، ويتضمن )مستوى  -

حيث بلغ   ؛ باستخدام معادلة هولستي  أداة الدراسةثبات  (  2017بدراسة )السبيعي،    استخرج الباحث كام  

أسئلة االختبارات    لتحليلموثوقة  البحث  أداة  ل  ُتعهي نسبة مرتفعة  و  ، (0,93)  األداةمعامل الثبات الكيل هلذه  

  ، (0.96تم احتساب معامل الصدق الذايت الكيل والذي بلغ )كام  ،  TIMSSيف    عرفيَّةضوء املستويات املَ   يف   تحصيليَّة ال

بعد التأكد  (  2017  ،دراسة )السبيعي  خلصْت فقد  لذا    .  أداة التحليل عىل درجة عالية من الصدق أن    تؤكد  والتي

يف    ( االستدالل  -التطبيق    -)املعرفة    عرفيَّةاملستويات املَ درجة توافر  احلكم عىل    إىل  صدقها و  أداة الدراسة  من ثبات

  TIMSSالدراسة الدولية  يف ضوء    للصف الثاين املتوسط النهائية ملعلمي الرياضيات    تحصيليَّة أسئلة االختبارات ال

 : اآليت عىل النحو 

 .التحصيليَّة(: درجة توافر املستويات املَعرفيَّة يف أسئلة االختبارات 2جدول )

 

 درجة التوافر 

 النسبة املئوية للتوافر 

 اىل من 

ا   درجة منخفضة  % 20  % 0  جدًّ

 % 40  % 20من أكرب  درجة منخفضة 

طةدرجة   % 60  % 40من أكرب  ُمتوسِّ

 % 80  %  60أكرب من  درجة عالية 

ا  درجة عالية  % 100  % 80من أكرب  جدًّ

 ئية يف التحليل:جرااخلطوات اإل

 : اآليتوفق  تحصيليَّةأسئلة االختبارات ال حتليلئية يف جرا ن اخلطوات اإلمِ   جمموعةً  انالباحثاتبع 

مع تعليامت وزارة التعليم يف آلية    ا ، متاشيً Google Formsنامذج قوقل    ِمن خالل   إلكرتونيًّا بطاقة حتليل  عداد  إ -

 . إلكرتونيًّا حتويل مجيع التعامالت الورقية 

 . دقيقةو   مركزةقراءة الفقرة االختبارية )السؤال( قراءة  و  إلكرتونيًّا   تحصيليَّة أسئلة االختبارات ال االطالع عىل   -
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مستوى  مؤرشات كل  فقرة اختبارية حسب  كل  وتصنيف    كوحدة حتليل،  )السؤال(  اعتامد الفقرة االختبارية -

 .التي متثلها  عرفيَّةن املستويات املَ مِ 

فيتم التعامل مع    ،اآلخرأحدمها معطوف عىل    ،بة بحيث تشتمل عىل مطلوبني ركَّ الفقرة االختبارية مُ ذا كانت  إ -

 فقرة اختبارية مستقلة بذاْتا. أنه  كل مطلوب عىل 

 ن املؤرشات الناُتة من التحليل. إعطاء تكرار واحد لكل مؤرش مِ  -

فيحصل كل    ، هلذا الغرض  عدْت ية التي أُ لكرتونتفريغ النتائج التي تم احلصول عليها يف استامرة التحليل اإل  -

 . التَّْكرارات ن مِ  ببطاقة التحليل عىل عدد   عرفيَّة مؤرش من املؤرشات حسب املستويات املَ 

 ب املئوية. َس ، وحساب النTIMSSِّيف الدراسة الدولية  عرفيَّةاملستويات املَ  جلميع املؤرشات يف  التَّْكرارات مجع  -

التحليل بتاريب   عمليَّةم( وانتهت  2021/ 19/1( املوافق ) هـ6/1442/ 6) بالتحليل بتاريب    انبدأ الباحث -

 م(. 2021/ 2/ 11هـ( املوافق ) 6/1442/ 29)

 ءات الدراسة: إجرا

منها    ْت قَّ شُت االتي    عرفيَّة لتحديد املستويات املَ   (2017  ة باألداة التي أعدها )السبيعي، ستعانباال  ان قام الباحث -

ها أداة صاحلة لغايات  اعتبارب  TIMSSوفق الدراسة الدولية    تحصيليَّةالفقرات االختبارية يف االختبارات ال

   هذه الدراسة. 

 ِمن نامذج أسئلة االختبارات يف ضوء أداة الدراسة.  ا ( نموذًج 91حتليل عينة البحث والبالغ عددها ) -

كسل  إبرنامج    يف  وتفريغها   Google Formsية يف نامذج قوقل  لكرتونن بطاقة التحليل اإلمِ   نتائج التحليل مجع   -

Excel  ُهلذا الغرض.  ةدَّ عَ امل 

 وتفسُّيها. استخراج النتائج و ، املعاجلات اإلحصائية املناسبة البيانات معاجلة -

 . واملقرتحات يف ضوء النتائج كتابة التوصيات  -

 املعاجلة اإلحصائية:

  :كام يأيتالوسائل اإلحصائية املناسبة  اناستخدم الباحث
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مؤرشات املستويات  ظهور  كوحدة حلساب تكرار    التَّْكرارات حيث استخدمت    ؛ والنسب املئوية  التَّْكرارات  -

التي أعدْتا معلامتTIMSS يف الدراسة الدولية    عرفيَّةاملَ  النهائية  للصف الثاين  ت  ا مادة الرياضي  يف األسئلة 

 . املتوسط 

 نتائج ومناقشتها: عرض ال

   ت التالية:اإلجابة عن التساؤال إىل  البحث احلايل  ىسع

 : ومناقشتها  السؤال األولاملتعلقة بنتائج ال

  ملادة يف االختبارات التحصيليَّة النهائية  الريايض  درجة توافر مستوى املعرفة  ما  "ينص السؤال األول عىل:  

 ."؟TIMSSاملتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية الرياضيات للصف الثاين 

  ، ملادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط تم حتليل حمتوى االختبارات التحصيلية  ولإلجابة عن هذا السؤال،  

 : اآليتاجلدول  ها وجاءت النتائج كام يعرض

 (91(: يوضح درجة توافر مستوى املعرفة الريايض يف االختبارات التحصيليَّة النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط )ن= 3جدول )

 الرتتيب درجة التوافر  النسبة املئوية التكرار  املؤرشات  م

1 
ء العمليات احلـسابية األربع  إجراتقيس أـسئلة االختبار مهارة الطالبة يف  

 .....(. .-احلجوم –  املحيطات –  املساحات –  الكسور – األعدادعىل )
ا  عالية %   90.1 82  3 جدًّ

ا  عالية %   92.3 84 .رياضيَّةتقيس أسئلة االختبار اكتساب الطالبة للمفاهيم ال 2  2 جدًّ

 5 منخفضة %   27.5 25 أسئلة تقيس قدرة الطالبة عىل املقارنة والرتتيب.  يتضمن االختبار 3

4 
اإل لـب  ـط ـت نـت ـع لـة    جـابـة  األســــئ ـعض  راـب يـات إـج ـل ـم ـع اـل ـعض  ـب ء 

 واخلوارزميات.
ا  عالية %   87.9 80  4 جدًّ

ا  عالية %   93.4 85 .رياضيَّةبعض األسئلة حفظ القوانني ال جابة عنتتطلب اإل 5  1 جدًّ

 6 منخفضة %   26.4 24 تقيس بعض األسئلة مهارة التعبُّي الريايض الوصفي والكمي. 6

 عالية  %   69.6 380 جمموع املحور األول 

( مؤرشات، وبلغ عدد  6اشتمل عىل )  "ريايضمستوى املعرفة ال"املحور األول:  أن    (3يتضح من اجلدول ) 

قد توافر  الريايض مستوى املعرفة  ويعني ذلك: أن (، %69.6( تكراًرا بنسبة مئوية ) 380تكرارات هذه املؤرشات ) 

وقد حاز املؤرش      املتوسط. النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين    تحصيليَّة بدرجة عالية يف أسئلة االختبارات ال 

بنسبة    ا( تكرارً 85عىل املرتبة األوىل بعدد )   "رياضيَّة بعض األسئلة حفظ القوانني ال  جابة عنب اإلتتطل"(:  5رقم ) 
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ا   ( وبدرجة توافر عالية%93.4مئوية )  تقيس أسئلة االختبار اكتساب الطالبة  ":  (2جاء املؤرش رقم )  يف حني،  جدًّ

ا ( وبدرجة توافر عالية % 92.3بنسبة مئوية ) ا ( تكرارً 78يف املرتبة الثانية بعدد )  "رياضيَّةللمفاهيم ال     . جدًّ

املؤرش رقم ) والرتتيب  يتضمن االختبار":  (3وحصل  املقارنة  الطالبة عىل  تقيس قدرة    املرتبة   عىل   "أسئلة 

شغل املؤرش   يف حني ( وبدرجة توافر منخفضة، %27.5بنسبة مئوية )  ا ( تكرارً 25بعدد )  -  األخُّية قبل   – اخلامسة 

(  24)   بعدد  - واألخُّية  –  السادسة  املرتبة   "تقيس بعض األسئلة مهارة التعبُّي الريايض الوصفي والكمي":  (6رقم ) 

 ( وبدرجة توافر منخفضة. % 26.4وبنسبة مئوية )  اتكرارً 

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين ومناقشتها: 

يف االختبارات التحصيليَّة النهائية ملادة  الريايض    التطبيق ما درجة توافر مستوى  ":  نص السؤال الثاين عىل ي

 ."؟TIMSSالرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

  املتوسط، الرياضيات للصف الثاين    التحصيلية ملادةختبارات  اال  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حتليل حمتوى

 : آليت اوجاءت النتائج كام يبني اجلدول 

 

 

 ( 91(: يوضح درجة توافر مستوى التطبيق الريايض يف االختبارات التحصيليَّة النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط )ن= 4جدول )

 الرتتيب درجة التوافر  النسبة املئوية التكرار  املؤرشات  م

 1 عالية  % 78.0 71 .رياضيَّةتتطلب اإلجابة عن بعض األسئلة توظيف بعض القوانني ال 7

ا  منخفضة % 5.5 5 تقيس بعض األسئلة مهارات الطالبة يف الرسم والقياس. 8  6 جدًّ

طة  % 46.2 42 متباينات حللها.أو   تتطلب بعض األسئلة تكوين معادالت 9  3 ُمتوسِّ

 4 منخفضة % 39.6 36 ء التحويالت اهلندسية.إجرا  مهارة الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  10

11 
 –ـشكل رـسوم بيانية  ) عن  جابةتتطلب بعض األـسئلة التمثيل البياين لإل

 فن(.  أشكال –  جداول
ا  منخفضة % 8.8 8  5 جدًّ

12 
القاعدة  أو   حتديد القانون الريايض مهارة الطالبة يف تقيس بعض األـسئلة 

اتلبيان العالقة بني    رياضيَّةال  املسألة. متغُّيِّ
طة  % 51.6 47  2 ُمتوسِّ

 منخفضة % 38.8 209 جمموع املحور الثاين 
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مِ نيَّ بَ تَ يَ   ( اجلدول  الثاين:  أن    (4ن  الريايض"املحور  التطبيق  )   "مستوى  عدد  6تضمن  وبلغ  مؤرشات،   )

مستوى التطبيق الريايض قد    ويعني ذلك: أن (،  %38.8بنسبة مئوية )   ( تكرارات 209تكرارات هذه املؤرشات ) 

 النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط.  تحصيليَّة منخفضة يف أسئلة االختبارات ال توافر بدرجة  

(  71بعدد )   "رياضيَّةتتطلب اإلجابة عن بعض األسئلة توظيف بعض القوانني ال":  (7وقد احتل املؤرش رقم ) 

مهارة  تقيس بعض األسئلة  ": (12( وبدرجة توافر عالية، يف حني حصل املؤرش رقم ) %78.0بنسبة مئوية ) ا تكرارً 

الأو    حتديد القانون الريايض   الطالبة يف  ات لبيان العالقة بني    رياضيَّةالقاعدة  الثانية بعدد    "املسألة  متغُّيِّ عىل املرتبة 

طة ( وبدرجة توافر  %51.6بنسبة مئوية )  ا( تكرارً 47)  .ُمتوسِّ

  –   جداول  –شكل رسوم بيانية  )عن  جابة  تتطلب بعض األسئلة التمثيل البياين لإل ":  (11وجاء املؤرش رقم )

  ( وبدرجة توافر منخفضة %8.8بنسبة مئوية )   ات( تكرار8بعدد )   -  األخُّية  وقبل  –  اخلامسة  املرتبة  يف  "فن(  أشكال

ا   –   السادسة   املرتبة  يف  "تقيس بعض األسئلة مهارات الطالبة يف الرسم والقياس":  (8جاء املؤرش رقم )   يف حني ،  جدًّ

ا  ( وبدرجة توافر منخفضة5.5بنسبة مئوية )  ات( تكرار5بعدد )  -  واألخُّية  . جدًّ

 ومناقشتها: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث 

يف االختبارات التحصيليَّة النهائية  الريايض    االستداللما درجة توافر مستوى  "ينص السؤال الثالث عىل:  

 ."؟TIMSSملادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

  ، يلية ملادة الرياضيات للصف الثاين املتوسط تم حتليل حمتوى االختبارات التحصولإلجابة عن هذا السؤال،  

 : اآليت وجاءت النتائج كام يوضح اجلدول 

ملعلامت الرياضيات للصف الثاين   ( يوضح درجة توافر مستوى االستدالل الريايض يف االختبارات التحصيليَّة النهائية5جدول )

 ( 91املتوسط )ن= 

 الرتتيب التوافر درجة  النسبة املئوية التكرار  املؤرشات  م

 3 منخفضة % 19.8 18 .املبارشة يف احللللطالبة قبل  معطاة تتطلب بعض األسئلة قراءة مقدمات   13

طة  % 42.9 39 يتطلب حل بعض املسائل توظيف النسب والتناسب.   14  1 ُمتوسِّ

 5 منخفضة % 9.9 9 ربط عالقات متعددة.  مهارة الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  15

16 
داول  ات واجـل اـن ة يف قراءة البـي الـب ارة الـط ة مـه ــئـل ل بعض األس ب ـح يتطـل

 والرسوم البيانية.

28 30.8 % 
 2 منخفضة
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ا  منخفضة % 6.6 6 التخمني والتقدير.    مهارة الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  17  6 جدًّ

ا  منخفضة % 18.7 17 الطالبة. إليه  تطلب بعض األسئلة تربير احلل الذي توصلتت 18  4 جدًّ

ا  منخفضة % 2.2 2 .  رياضيَّةحتليل املعارف ال  مهارة الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  19  7 جدًّ

ا  منخفضة % 18.7 119 جمموع املحور الثالث   جدًّ

( مؤرشات، وبلغ  7اشتمل عىل )   "مستوى االستدالل الريايض"املحور الثالث:  أن    (5ن اجلدول )يظهر مِ 

مستوى االستدالل الريايض    ويعني ذلك: أن(،  %18.7( تكراًرا بنسبة مئوية ) 119عدد تكرارات هذه املؤرشات )

ا  قد توافر بدرجة منخفضة  ف الثاين املتوسط. النهائية ملعلامت الرياضيات للص تحصيليَّةيف أسئلة االختبارات ال  جدًّ

عىل املرتبة األوىل بعدد    "يتطلب حل بعض املسائل توظيف النسب والتناسب":  ( 14وقد حاز املؤرش رقم )

يتطلب حل بعض  ":  (16جاء املؤرش رقم )  يف حني( وبدرجة توافر منخفضة،  %19.8بنسبة مئوية )   ا( تكرارً 18)

بنسبة مئوية    ا( تكرارً 28يف املرتبة الثانية بعدد )   "والرسوم البيانيةاألسئلة مهارة الطالبة يف قراءة البيانات واجلداول  

 ( وبدرجة توافر منخفضة. 30.8%)

  –   السادسة   املرتبة   عىل   "التخمني والتقدير  مهارة الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  ":  ( 17وحصل املؤرش رقم )

ا  ( وبدرجة توافر منخفضة %6.6بنسبة مئوية )   ات( تكرار6بعدد )   -   األخُّية   وقبل  ، يف حني شغل املؤرش رقم  جدًّ

الطالبة يف تقيس بعض األسئلة  ":  ( 19) ال  مهارة  املعارف  السابعة    "رياضيَّةحتليل  )   -   واألخُّية   -املرتبة  (  2بعدد 

ا ( وبدرجة توافر منخفضة % 2.2بنسبة مئوية ) ين تكرار    . جدًّ

 : ملخص النتائج 

  ملادة   توافر املستويات املَعرفيَّة يف االختبارات التحصيليَّة النهائية يمكن تلخيص النتائج السابقة حول درجة  

 ( 6كام يف اجلدول ) TIMSSالرياضيات للصف الثاين املتوسط يف ضوء املستويات املعرفية يف االختبارات الدولية 

 االختبارات التحصيليَّة النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط )ن=  (: يوضح درجة توافر املستويات املَعرفيَّة يف 6جدول )

91)  

 الرتتيب درجة التوافر  النسبة املئوية التكرار  حماور بطاقة التحليل  م

 1 عالية  %   69.6 380 ريايض مستوى املعرفة ال 1

 2 منخفضة % 38.8 209 مستوى التطبيق الريايض  2

ا  منخفضة % 18.7 119 االستدالل الريايض مستوى  3  3 جدًّ
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طة بدرجة  % 40.9 708   املجموع الكيل  ُمتوسِّ

 ( اجلدول  من  ككل  أن    (6يتضح  تضمنتالبطاقة  مؤرًش 19)   قد  املؤرشاا(  هذه  تكرارات  عدد  وبلغ  ت  ، 

تكرارات 708)  )  ( مئوية  أن (،  %40.9بنسبة  ذلك:  املَ   ويعني  توافر  -  جمتمعة  -  عرفيَّةاملستويات  بدرجة    ْت قد 

طة     النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط. تحصيليَّة يف أسئلة االختبارات ال ُمتوسِّ

(  %69.6بنسبة مئوية )   كرارات ( ت380بعدد تكرارات )  املرتبة األوىل   رياضيَّةوقد احتل مستوى املعرفة ال

بنسبة    ( تكرارات209ثانية بعدد تكرارات )التطبيق الريايض يف املرتبة ال جاء مستوى   يف حنيوبدرجة توافر عالية،  

( وبدرجة توافر منخفضة، وحصل مستوى االستدالل الريايض عىل املرتبة الثالثة بعدد تكرارات  % 38.8مئوية )

ا  ( وبدرجة توافر منخفضة%18.7( تكراًرا بنسبة مئوية )119) االختبارات  ، وذلك يف ضوء حتليل حمتوى أسئلة  جدًّ

 النهائية ملعلامت الرياضيات للصف الثاين املتوسط.   تحصيليَّة ال

  املدريس، ألسئلة االختبارات النهائية بصورة مبارشة عىل الكتاب    عدادهنَّ إيف   نَ دْ مِ تَ عْ علامت يَ املن  أوال شك  

أشارْت  ) نتائج    إليه   كام  احلرضمية  حيُث (  2015دراسة  يف    ِمن  املدريس  بالكتاب  الواردة  باألنشطة  املعلم  اكتفاء 

صادقة    يكون الكتاب املدريس ترمجةً أن    يفرتضومن ثم    ؛ خرىأ دون التوسع من مصادر  تدريب وتقويم الطالب  

  – املعرفة  )  عرفيَّةاملَ   نسب العمليات  حيقققد ال    ا فإن املقرر الدرايس أحيانً   ، وعليه  .باملادةاخلاصة    عرفيَّة للعمليات املَ 

إذا  من أنه  وللتأكد  ،  TIMSS2019يف متطلبات االختبارات الدولية    النسب املطلوبة  حسب   (االستدالل   –  التطبيق

انعكاًس   كانْت  املعلامت هي  تعدها  التي  املَ   اجيدً   ا أسئلة االختبارات  الفصل  يف    عرفيَّةللعمليات  الرياضيات  كتاب 

( ملعرفة درجة توافر متطلبات  2019دراسة احلارثي )  إىل  انالباحث فقد رجع ؛ للصف الثاين املتوسط الدرايس األول 

الفصل  يف    للصف الثاين املتوسطالرياضيات    مقرريف    عرفيَّةيف جمال العمليات املَ   TIMSS2019االختبارات الدولية  

 : وفًقا لآليتجاءت   يوالتالدرايس األول 

( متطلبات  7جدول  توافر  درجة   :)TIMSS 2019    املَعرفيَّة العمليات  جمال  الفصل    الرياضيات  بمقرريف  متوسط  الثاين  الصف 

 األول.الدرايس 

 

 املجال 

 املستوى 

 املعريف

الفصل الصف الثاين متوسط الرياضيات مقرر 

 الدرايس األول 

 النسبة مقارنة 

بمجال العمليات   

 عرفيَّةاملَ 

 النسبة املطلوبة 

 TIMSSيف 

2019 

 

 الرتتيب

 النسبة التكرار 

 2 % 35 % 34 % 47.5 331 املعرفة 
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العمليات  

 عرفيَّةاملَ 

 1 % 40 % 46 % 52 445 التطبيق 

 3 % 25 % 20 % 41.5 189 االستدالل 

 % 100 965 مجايل اإل

 ( 2019)احلارثي، 

)املعرفة    عرفيَّةاملتعلقة بمجال العمليات املَ   TIMSS 2019متطلبات الدراسة الدولية  أن    ( 7يتبني من اجلدول ) 

الفصل الدرايس األول بنسب متقاربة  يف    للصف الثاين املتوسطتتوافر يف كتاب الرياضيات    االستدالل(  –   التطبيق  –

فقد كان التفاوت    توافرها،يف احلكم النهائي عىل   امع تفاوت بسيط ال يؤثر كثُّيً   TIMSS 2019يف  مع النسبة املطلوبة  

، يف حني جاء يف املرتبة الثانية  التي احتلت املرتبة األوىل و  (%6.1بمقدار ) التطبيق    مستوىمن النسبة املطلوبة يف  أعىل  

االستدالل    مستوىخُّية  جاء يف املرتبة األ   يف حني   ،(% 0.7املطلوبة بمقدار ) النسبة  أقل من  وكانت    ، املعرفة  مستوى

 . TIMSS 2019  متطلبات من النسبة املطلوبة يف  ( %5.4بمقدار ) بنسبة أقل 

مستوى    النهائية عىل   تحصيليَّة أسئلة االختبارات ال  تركيز يظهر    ( 6)   دول يف اجلملخص النتائج    إىل  وبالعودة

األسئلة التي تعدها املعلامت ليست  أن    مر الذي يؤكداأل   ،التطبيق واالستدالل  ِي مهال مستويَ إو  ، ة الريايضاملعرف

الفصل  يف    املتوسط للصف الثاين  الرياضيات    يف مقرر   ( االستدالل  –  التطبيق   – )املعرفة    عرفيَّة للعمليات املَ   ا انعكاًس 

ا عالية أسئلة املعلامت  درجة توافر مستوى املعرفة يف  ففي حني جاءت   ،الدرايس األول    كانْت   ، يف املرتبة األوىلو   جدًّ

الثانية،يف    الرياضيات  مقرر يف    TIMSS 2019توافرها حسب متطلبات    درجة مستوى  درجة توافر    ت جاءو   املرتبة 

يف    TIMSS 2019توافرها حسب متطلبات  درجة    كانْت   يف حني املرتبة الثانية،  منخفضة ويف  التطبيق يف أسئلة املعلامت  

ا  ضعيفة تاملعلامأسئلة يف درجة توافر مستوى االستدالل  جاءْت و  املرتبة األوىل، توافرها   درجة ، يف حني كانْت جدًّ

طة  TIMSS 2019كتاب الرياضيات حسب متطلبات يف     . ُمتوسِّ

يشُّياأل الذي  الأن    إىل  مر  االختبارات  تُ النهائية    تحصيليَّةأسئلة  متُ التي  مل  الرياضيات  معلامت  ل  ثِّ عدها 

  ضعف   إىل  وليس   ، عداد االختباراتإيف    عف  َض و  خلل    إىل   وهذا يعود  املدريس، الكتاب  يف  املضمنة    العقليةالعمليات  

،  TIMSS 2019  حسب متطلبات  للصف الثاين املتوسطكتاب الرياضيات  يف  املضمنة    العقليةالعمليات    يف  قصورأو  

  عرفيَّة املؤسسات الرتبوية بتنمية مهارات التفكُّي العليا وعدم االقتصار عىل املستويات املَ فيه    يناديف الوقت الذي تُ 

املضمنة  و  (االستدالل  –  التطبيق  –)املعرفة    عرفيَّةالعمليات املَ تشتمل عىل  سئلة  ألاملعلامت  إعداد    ِمن خالل  ،الدنيا 

 . الكتاب املدريس ملنهج الرياضياتيف 
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  خرىاأل  ارتفاع نســبة األســئلة التي تقيس مســتوى املعرفة مقارنة مع املســتوياتأســباب   انعزو الباحثيو

 :اآليت إىل النهائية تحصيليَّةيف االختبارات الاالستدالل(  -)التطبيق

تتمثل  والتي  ، ل املعلامتبَ ن قِ مِ عدادها  إلسهولة   انظرً الدنيا  عرفيَّة املَ  يات املستو   عىل االختبارات سئلة أ ْت زَ ركَّ 

الطالبة  يف   للحقائق    رياضيَّة الاملشكالت    حل   عىل قدرة  املبارش  التوظيف  تتطلب  التي    يف حني   والقواعد، البسيطة 

التطبيق    أمهلْت  الطالبة  ي   الذيمستوى  قدرة  ال  توظيف يف  قيس  املفاهيمي    رياضيَّة املعرفة  حل  يف  واالستيعاب 

االستدالل    ،لدهيا مألوفة    مشكالت وتطلب  ي  الذيومستوى  مألوفة  الغُّي  املشكالت  وتفسُّيحل    احللول   حتليل 

ل  َب ن قِ مِ   اعداد االختبار التحصييل اعتقادً إليا عند  عُ   َمعرفيَّةلذا يتم استبعاد األسئلة التي تتضمن مستويات    ،وتقييمها 

أسئلة االختبارات التي تقيس  أن    إىل  باإلضافة  ،املادةيف  إخفاق الطالبات    إىل  والتي قد تؤدي  ،املعلامت بصعوبتها 

بعكس األسئلة التي تقيس مستوى التطبيق    والتصحيح   األعداد وقت وجهد يف    إىل   الدنيا ال حتتاج  عرفيَّة املستويات املَ 

 واالستدالل. 

املعتمدة  التقليدية  طرائق التدريس  واتباع املعلامت    ، عىل اجلو التعليمي العام  التلقني واحلفظسيطرة ثقافة  أما  

الثقافة   اإل  ، بصورة واسعةعىل هذه  السرتاتيجيوضعف توظيف  التحليل والرتكيب    تدريسيَّة ات  تساعد عىل  التي 

والتي ال تتالءم مع    ، الدراسيَّةاملناهج  املحتوى العلمي يف   زخم  إىل   ربام يعود ذلك   ، مستوى االستدالل()والتقويم  

الزمنية املقرر  اخلطة  انعكاًس   إلهناء  االختبارات  جعل  التدريس    ا طبيعيًّ   ا مما  ما ،  املتبعةلطرائق  دراسة أكد  وهو    ته 

  ة ات تنميسرتاتيجيإلضعف توظيف املعلمني    إىل   حيث أشارْت   ؛ (2018  ،قبالن)(، ودراسة  2015  ، )احلرضمية

ن  أمهية متكني الطالب مِ   ْت أكد   كام  ،التعلُّم  أهدافعىل كفاءة الطالب يف حتقيق    ا مهارات التفكُّي مما انعكس سلبً 

 .وليس حفظها واستظهارها  ،رياضيَّةاملعرفة ال إىل  آليات الوصول 

(،  1983كدراسة كل من: دراسة آل عبد الوهاب )  ، وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج الدراسات السابقة

والتي أكدْت نتائجها تركيز االختبارات النهائية عىل األسئلة التي  (  2017)   والسبيعي(،  2006السنان )   ودراسة

االختبارات   بناء  عند  واالستدالل  التطبيق  بمستوى  ْتتم  التي  األسئلة  وإمهاهلا  الدنيا،  املَعرفيَّة  املستويات  تقيس 

 التحصيليَّة.   
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مستوى    ا إىل أن درجة توافر التي أشارْت نتائجه(  2012دراسة حممد ) نتائج  واختلفْت نتائج هذا البحث مع  

توافر  املعرفة   درجة  كانْت  التحصيليَّة عالية، يف حني  االختبارات  أسئلة  التطبيق يف  االستدالل  ومستوى  مستوى 

 منخفضة. 

 : البحثتوصيات 

 : يأيتبام  انوصيي  ني فإن الباحث ، ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايليف ضوء 

يف  حسب النسب الواردة    تحصيليَّة عند إعداد أسئلة االختبارات ال   عرفيَّةمراعاة مجيع املستويات املَ رضورة   -

 لفروق الفردية بني الطالب. اقق مراعاة ن التوازن الذي حُي خللق نوع مِ  TIMSSمتطلبات  

أسئلة   - بنك  والتكامل جلميع راعَ يُ إعداد  الشمول  فيه  العقلية    ى    ، االستدالل( و  التطبيق و  املعرفة)العمليات 

 . تحصيليَّة االختبارات ال  أسئلة بناء لالستفادة منها عند التحقق من جودْتا و

متطلبات االختبارات    وفقاالختبار اجليد    بناء  حول مادة الرياضيات  ملعلامت  تخصصة  عقد دورات تدريبية مُ  -

 واصفات. املعداد جدول إتتضمن حتليل املحتوى العلمي وبحيث  بعد اخلدمة، أو  سواء قبل  TIMSSالدولية 

 حات: قَتَ املُ 

 ء دراسات تقويمية مماثلة ألسئلة االختبارات النهائية يف مادة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي. إجرا -

الدولية  إجرا - الدراسة  متطلبات  ضوء  يف  الرياضيات  مادة  ملعلامت  الصفية  املامرسات  تتناول  دراسات  ء 

 .TIMSSللرياضيات والعلوم 

 املراجع العربية: 

ارمي، عبد ا  بن محود. ) عيدي، عبد ا  بن فيس، والـص تقبل  2002أمبوـس يل متميز ومـس (. تقويم تربوي لتحـص

  114  ،مـسقط والتعليم،  الرتبية وزارة  .12 ,  11  للـصفني  الثانوي  التعليم  تطوير  حول  الوطنية الندوة ل.أفضـ 

- 152. 

 مؤسسة طيبة النرش. مرص: .االختبارات التحصيلية كأداة التقويم(. 2014) مجال، السعيد.

ــاماحلارثي ــيلـية لدى معلامت العلوم للمرحـلة  (.  2007. )، ابتس الـثانوية بمـحافـظة تقويم كـفايات االختـبار التحص

 . جامعة امللك عبدالعزيز، جدة.)رسالة ماجستُّي غُّي منشورة( جدة
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ـــيات  كـتب  يف TIMSS اختـبار  متطلـبات توافر  درـجة  (.2019)  عـباس.  وغـندورة،  مـبارك،  ـحاتم  احـلارثي،  الرـياض

ـــطة  باملرحـلة ــعوديـ   العربـية  اململـكة  يف  املتوس ـــيات:  تربويات  جمـلة  ة.الس ــية  اجلمعـية  الرياض   لرتبويات املرص

 .183- 159 (،11)22 الرياضيات،

ة، ــمـي ة  أداء  يف املؤثرة العواـمل  (.2015) .حمـمد  فوزـية  احلرض ــف طلـب امن  الص ة  اـلدراســة  يف  الـث   (TIMSS) اـلدولـي

  السـلطان  جامعة  منشـورة(.  غُّي  ماجسـتُّي  )رسـالة  والطلبة  واملرشـفني  املعلمني نظر  وجهة  من  للرياضـيات

 مسقط. ،قابوس

، جامعة املنوفية، مركز  مرـشوع تنمية قدرات أعـضاء هيئة التدريس  "تقويم الطالب "  (.2005)  اخلرايش، ـصالح.

 تنمية القدرات.

ــة  الدولية:  االختبارات يف  األردن  طلبة نتائج  حتســني (. 2016)  وقبالن، أمحد حممد.  نايف،دواغرة، عبد ا    دراس

ماجســتُّي   رســالة) والتعليم  الرتبية  وزارة  تقدمها   التي  الرتبويني  املرشــفني  تدريب  برامج  فعالية ملدى  حتليلية

 منشورة(. اجلامعة اهلاشمية. غُّي

ارك.  ،اـلدورسي ة العريب ـلدول اخلليج  (.3إـطار مرجعي التقويم الرتبوي )ت  (.2001)  إبراهيم مـب ،  مكـتب الرتبـي

 .الرياض

  دار زهران. :. عامنالقياس والتقويم يف الرتبية والتعليم (.2008) ختام إسامعيل. ،محدأو ،هادي مشعان ،ربيع

ــيلـية للمعلم اجـلامعي  2007والثنـيان، هـند بـنت عـبد ا . )  حمـمد،الراجح، نوال بـنت  (. تقويم االختـبارات التحص

 .193 -159، (1)13 الرتبية، كلية - حلوان جامعة واجتامعية: تربوية دراسات .بكليات الرتبية

 القاهرة: عامل الكتب. (.1)ت ةتصميم التدريس رؤية منظومي(. 2001) .زيتون، حسن حسني

(. تقييم كفاية بناء االختبارات التحـصيلية لدى أـساتذة التعليم اجلامعي  2017ـساعد، ـصباح، وابن عمر، وـسيلة. )

وفق معايُّي االختبار اجليد: دراســة حتليلية لالختبارات التحصــيلية للســداســيني األول والثاين للســنوات  

(،  28)  ورقلة،  - مرباح  قاصـدي  جامعة  ،واالجتامعية اإلنسـانية  العلوم  جملة  .2013/    2012اجلامعية من  

81-90 . 
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توافر مستويات  2017السبيعي، سعد مطلق. ) الرياضيات    TIMSSاختبار(. درجة  أسئلة االختبارات ملعلمي  يف 

الرياض  بمدينة  املتوسط  الثاين    املوارد   وتنمية   العلمية  لالستشارات  العربية   املؤسسة  الرتبية:  عامل.  للصف 

 . 94-41  (، 59) 6  ،البرشية 

بيعي، منى محيد باب تدين مـستوى حتـصيل طالبات الـصف الثاين متوـسط يف  2020. )الـس ة تـشخيـصية ألـس (. دراـس

ارات   ات العلوم    TIMSS2015اختـب ـــف ة نظر معلامت ومرش ات املطورة من وجـه ـــي اض اديت العلوم والرـي مـل

 .758-713(،23)6،جملة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانيةوالرياضيات باململكة العربية السعودية. 

دار    :مرصـ، القاهرة  ،يف مجيع املواد الدراسـية  التعليميَّةصـياغة األهداف الرتبوية و  (.2001. )جودة أمحد ،سـعادة

 الرشوق.

ــعيد بن عيل  ــنان، إيناس بنت حممد، وربيع، س ــة  معرفة  درجة  ..(2006) س ــيات  معلامت وممارس   املرحلة يف  الرياض

  أم  جامعة(.  منـشورة  غُّي  ماجـستُّي  رـسالة) املكرمة  مكة  بمدينة  التحـصيلية  االختبارات  بناء  ملهارات  املتوـسطة

 .املكرمة مكة القرى،

توى حتـصيل طلبة اململكة العربية الـسعودية يف الرياـضيات والعلوم وفق نتائج 2016ـشحاذة، فواز حـسن. ) (. مـس

- احللول  -مقارنة بالدول األخرى من وجهة نظر املعلمني واملرـشفني: األـسباب   TIMSSالدراـسات الدولية  

 .370-326(،169)1جملة الرتبية، جامعة االزهر، كلية الرتبية، أساليب التطوير.-حللول والعالج ا

 القاهرة: دار الفكر العريب. .(2)تآهات وتطلعات  التعليميَّةالتقويم الرتبوي للمنظمة  (.2000شعلة، حممد. )

الـشمراين، ـصالح بن علون، والـشمراين، ـسعيد بن حممد، والربـصان، إـسامعيل بن ـسالمة والدرواين، بكيل بن أمحد.  

 TIMSS(. إضــاءات حول نتائج دول اخلليج يف دراســة التوجهات الدولية يف العلوم والرياضــيات  2016)

 تدريس العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود.مركز التميز البحثي يف تطوير  .2015

(. حتليل حمتوى مقررات الرياـضيات باملرحلة املتوـسطة يف ـضوء متطلبات  2017الـشهري، مانع بن عىل احلميدي. )

ـــيات ــة الدولـية الـثالـثة للعلوم والرياض ــة:  الدولـية  الرتبوية  املجـلة .TIMSS  الدراس ــص ــامت  دار  املتخص  س

 .64- 43، (1)6 واألبحاث، للدراسات

ــالم. ) ــالحي، عـبد الس ــوء معايُّي االختبارات  2008الص ــنـعاء يف ض (. تقويم االختـبارات النـهائـية يف جامـعة ص

 .288-261(،6)17،جملة الباحث اجلامعي اجليدة.
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  الرياضــيات  مناهج  حمتوي  تقويم (.2018ســليامن. )طبازة، والء محزة، حســن، منُّي ســليامن، وأبو شــقُّي، حممد  

  ،اجلامعة اإلـسالمية  )رـسالة ماجـستُّي غُّي منـشورة(.  TIMSSمعايُّي  ـضوء  يف والثامن  الرابع  للـصف  الفلـسفية

 .غزة

التقرير الوطني األردين عن اـلدراســة  (.  2017عـبايـنة، عـبد ا ، ولـبدة، خـطاب، والطويس، أمـحد، وعـبايـنة، عامد. )

 ، املركز الوطني لتمية املوارد البرشية. اململكة األردنية اهلاشمية.2015الدوليَّة للرياضيات والعلوم 

د. ) ادي أمـح د اهـل د الكريم، عـب اس  2019عـب دان التعليم(. القـي ة. والتقويم يف مـي ة  املجـل ة  للعلوم  العلمـي   الرتبوـي

 .119-84،(1)1 اخلاصة، والرتبية والتكنولوجية الرتبوية للعلوم العلمية املؤسسة .النفسية والصحة

حتليل اختبارات الرياـضيات للـصف األول متوـسط بمدينة الرياض    (.1983آل عبد الوهاب، حممد عبد الرمحن. )

 الرياض.   سعود،جامعة امللك   الرتبية،كلية    .(رسالة ماجستُّي غُّي منشورة. )يف ضوء التصنيف املعريف لبلوم

يب  املؤمتر العر (. النظرـيات احـلديـثة يف القـياس والتقويم وتطوير نـظام االمتـحاـنات.  2001أبو عالم، رـجاء حمـمد. )

ة ــتقبلـي ة مس ات والتقويم الرتبوي، رؤـي اـن ات والتقويم الرتبوي   .األول لالمتـح اـن .  املركز القومي لالمتـح

 .119-93ديسمرب،  4-22 ،القاهرة

ــالح الدين. ) ــياته وتطبيقاته وتوجهاته املعارصة (.  2000عالم، ص ــاس ــ أس .  القياس والتقويم الرتبوي والنفيس

 القاهرة: دار الفكر العريب.

ــليم. ) د ا  س ة.  2008عامرة، عـب ــيلـي ارات التحص ة االختـب ــئـل اء أس ة لبـن ة والفنـي ايُّي الرتبوـي ة،  (. املـع ة الرتبـي جمـل

 .171-150،(164)37قطر.

 ايرتاك. :. القاهرة(1ت. )اُتاهات حديثة يف التقويم الرتبوي(. 2011. )الفجال، سعادة

املـستمر يف األداء األكاديمي لطلبة الـصف الثامن األـسايس يف األردن  (. أـسباب الرتاجع  2018قبالن، أمحد حممد. )

من وجهة نظر املعلمني واملرشفني واحللول    TIMSSيف اختبار دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم

ـــلة  - واـلدراســات  للبحوث  مؤـتة. املقرتـحة ملـعاجلتـها  ــلس   مؤتة، ـجامـعة  واالجتامعـية: اإلنســانـية  العلوم  س

33(4) ،123-154. 

(. تقويم أسئلة الرياضيات للصف الثالث املتوسط لالمتحانات العامة يف العراق  2012حممد، عبد الواحد حممود. )

 . 138-114(: 2)37،العراق  - جملة أبحاث البرصة )العلوم اإلنسانية( م، 2011- 2005لألعوام 
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ـــيات. ) ــة  2011مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرـياض ( قراءة عن نـتائج دول اخلليج يف تقرير دراس

ات   ـــي اض ة يف العلوم والرـي دولـي ات اـل ت منTIMSS-2011االُتـاـه ــرتجـع ــعود. اس ك س ة املـل   . جـامـع

https://2u.pw/8FEXa 

. الرياض: مكتبة  توجيهاته احلديثة(  -أســاليبه جماالته    -التقويم الرتبوي )مفهومه  (.  2006هاشــم، كامل الدين. )

 الرشد.

  يف   الرياضيات  اختبار  أسئلة  تقويم.(2017) . اهلنائي، معن بن حممد بن سامل، واملحرزى، راشد بن سيف بن مصبح

  قابوس،  السلطان جامعة (. منشورة غُّي ماجستُّي  رسالة) نعام بسلطنة السابع للصف املعرفية  التنمية برامج

 . مسقط

اسرتجعت من  TIMSS، PIRLS, PISA, TALISنبذة حول االختبارات الدولية    .د.ت()والتدريب.  هيئة تقويم التعليم  

https://2u.pw/dlk4b 

ة تقويم التعليم   ب.  هيـئ درـي دليـ   (. 2019)والـت ة    لاـل دولـي ارات اـل .املركز الوطني  TIMSS 2019االرشـــادي لالختـب

 للقياس.

نِي الرابع والـثاين  2019تيمز  رتقري  (. 2020)والـتدرـيب.  هيـئة تقويم التعليم  ــفَّ ـــيل طلـبة الص : نظرة أولـية يف حتص

 https://2u.pw/12fSDاسرتجعت من  .املتوسط يف الرياضيَّات والعلوم يف سياق دويل

 املراجع األجنبية:  

Green, K, and Stager,S.(1996).Measuring Attitudes of teachers   Toward Testing.Measurement and Evaluation in 

Counseling and Development (19) ,141-151. 

Gronlund, E.(2000).Measurement and Evaluation in Teaching.Seventh edition.New York, Mcmillanco. 

Hopkins, C.D & Antes , R.(1985).Classroom Measurement Evaluation 2nd ed.F.E.Peacock Publishers Incillionois. 

IEA.(2019).IEA's Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2015 Distribution of 

Mathematics Achievement Eighth Grade.Retrieved from 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss-2015/mathematics/student-achievement/ 

dist ribu ti on-of-mathematics-achievement/  

Mullis, I., Martin, M, Q., & Foy, P.(2008).TIMSS 2007 International mathematics report: Findings from IEA’s 

Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades.TIMSS & PIRLS 

International Study Center and Lynch School of Education: Boston College.      

Mullis, I.V.S., & Martin, M.O.(Eds.).(2017).TIMSS 2019 Assessment Frameworks.TIMSS & PIRLS International 

Study Center: Boston College. 
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من وجهة  ذلك  ومعوقاتعن ُبْعٍد ة وتعليم املهارات العلمي   َتَعلُّم  اتقرريف تدريس مودة اجل

 يف جامعة امللك سعود طالبات النظر 

 د. غادة صالح السدران ، أ. غادة أمحد عمري 

َرة  الطفولة بقسم حمارض َرة الطفولة بقسم مساعد أستاذ&  سعود امللك جامعةالـُمبَكِّ  سعود امللك جامعة الـُمبَكِّ

  : ملخص الدراسة

الدراسة احلالية التعليم    إىل  هدفت  ُبْعد  الكشف عن واقع جودة تطبيق  من املدارس  كًّلا  والذي طال    ،(Covid-19)  كورونا  جائحة  تفّش بعد    عن 

وتعليم املهارات العلمية ومعوقاهتا من وجهة نظر    َتَعلُّم  ملقرر  عن ُبْعد    التََّعلُّم الستطًّلع آراء الطالبات حول: جودة    ؛املنهج الوصفي  استُْخِدمَ حيث    ،واجلامعات

رةالتي استخدمت لتطبق الدروس    اآلليات  الرتكيز عىل  كان  وقد  طالبات قسم الطفولة يف جامعة امللك سعود، جهت  والتحديات التي وا  ،ومدى فاعليتها   الـُمَصغَّ

التي شكلت    ،بأشكاهلا   التِّْقنِيَّةالطالبات يف استخدام   ر  يف إمتام متطلباتًيا  حتدّ واملعوقات  َتَعلُّم وتعليم    ُمَقرَّ العلمية ومقرر  املهارات  التََّعلُّم والتعليم يف  أساليب 

الطالبات الًّليت درسن واجتزن من  ت األداة عىل عينة  قَ بِّ وطُ   ،د من صدقها وثباهتا بعد التأكُّ   اإللكرتونيةوقد استخدمت أداة االستبانة    .عن ُبْعد    املهارات العلمية

ر   :أظهرت الدراسة أن أكثر التحديات التي واجهت الطالبات تراوحت بني  وقد.  هـ١٤٤١/١٤٤2يف الفصل الدرايس الثان من العام الدرايس    عن ُبْعد    الـُمَقرَّ

رةلتقديم الدروس  املتطلبات األساسية    رعدم توف فتم االكتفاء   ؛اخلروج لتوفريها عىل  وعدم قدرة الطالبات    ،كورونا بسبب احلظر الذي فرضته جائحة    ؛الـُمَصغَّ

  التََّعلُّما عىل الطالبات أثناء  قل التحديات تأثريً أبينام كانت    ،عن ُبْعد  وانخفاض الدافعية للتعلم    ،لفرتات طويلة  اإلنرتنت  انقطاع  عًّلوًة عىل  ،نبام هو متوفر لدهي

تم وضع توصيات    ؛عىل هذه النتائج  بناءً . وصعوبة التعامل مع البًّلك بورد يف البداية  ،وصعوبة الرتكيز واالندماج يف املحارضة  ،قلة عدد األجهزة يف املنزل  :عن ُبْعد  

 يف املدة  عن ُبْعد  إلمكانية استمرار التعليم  نظًرا    ؛أساليب التََّعلُّم والتعليم يف املهارات العلمية وَتَعلُّم وتعليم املهارات العلميةملقرري    عن ُبْعد    التََّعلُّم لتحسني عملية  

 لقادمة. ا

ر  ،عن ُبْعد   التََّعلُّم  ،ودةج : الكلامت املفتاحية    .، معوقاتوتعليم املهارات العلمية َتَعلُّم  اتُمَقرَّ

Quality and Obstacles of the Scientific Skills Course Distance Learning from the Perspective of King 

Saud University students 

Abstract 
The current study aimed at revealing the reality of the quality of applying distance learning after the outbreak of (Covid-19), which 

affected both schools and universities. The descriptive approach was used to explore students ’views on the quality of distance learning for a 

course on learning and teaching scientific skills and their obstacles from the viewpoint of t Childhood Department students at King Saud 

University. The focus was on the techniques used to apply the micro-lessons and their effectiveness, the challenges that students encountered 
in using technology in its forms, and the obstacles challenged the completion of the requirements for the (430) and the (357) distance course. 

After confirmation of its validity and reliability, the electronic questionnaire tool was applied to a sample of students who studied and passed 

the distance course in the second semester of the academic year 1441/1442 AH. The results showed that the most challenges were the lack of 
basic requirements for the delivery of micro-lessons because of the ban and students’ inability to get them. They were content with what they 

had. Besides, the Internet disruptions for long time, and decreased motivation for distance learning. While the least challenges were the small 

number of devices in their houses, the difficulty of focusing and integrating into the lecture, and the difficulty of dealing with Blackboard at 
the beginning. Recommendations were provided for distance learning because of the possibility of continuing distance learning for the next 

period. 

Keywords: Quality, Distance Learning, Scientific Skills Courses, Obstacles.     
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 : مقّدمة

ْقِمّي الذي تبنته العديد من اجلامعات العاملية واملحلية أحد أشكال التعليم املستمر الذي أسهم   يعد التعليم الرَّ

املحلية، ورفع مستوى رأس املال البرشي يف اململكة العربية السعودية؛ لذا أولت اململكة  يف تطوير الكفاءات البرشية  

ْقِمّي،   ة سنوات؛ لتسليط الضوء عىل أمهية التعليم الرَّ االهتامم، وأعدت عدد من الربامج واملؤمترات والندوات منذ عدَّ

ب أو جزئيٍّ يف  كامل   ْقِمّي سواء بشكل  الرَّ ل  التََّحوُّ ة  وكيفية  عدَّ التعليم  وزارة  أطلقت  فقد  التعليم،  قطاعات  عض 

ْقِمّي؛   ل نحو التعليم الرَّ مبادرات تطويرية تتوافق مع خطة اململكة للتحول الوطني، فكان من أبرز املبادرات التََّحوُّ

م الطالب والـُمَعلِّم، وحتسني البيئة التعليمة املحفزِة لإلبداع واالبتكار ل الوطني   لدعم تقدُّ ،  2٠2١  )برنامج التََّحوُّ

للتعليم  2٠١٦ كنموذج  ُبْعد   عن  التََّعلُّم  عىل  تقوم  التي  املفتوحة  العربية  اجلامعة  ومنها  اجلامعات،  بعض  يف   .)

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  مع  للتوافق  وذلك  اجلامعي؛  عىل  2٠3٠اإللكرتون  ت  نصَّ والتي  االستثامر يف  "، 

  (، 3٦، ص.  2٠2١،  2٠3٠رؤية  )  "ب، وتزويد أبنائنا باملهارات واملعارف الًّلزمة لوظائف املستقبلالتعليم والتدري

كون  ت وضحأوقد   ومدى  أمهيته  بيان  من  زاد  مما  ْقِمّي؛  الرَّ للتعليم  اإلجيايب  اجلانب  السابقة  الدراسات  من    ه عدد 

جلامعات السعودية هبذا النوع من التعليم  اهتامم ا  مما انعكس عىل رضورة حتمية من رضوريات العملية التعليمية،  

 وضع التدابري املناسبة؛ جلعله أحد أشكال التعليم فيها. و

عام  و من  أبريل  شهر  كورونا   2٠2٠يف  جائحة  بسبب  الصحي؛  احلظر  مفاجئ حتت  بشكل  العامل  أصبح 

(COVID 19 ِْقم ل إىل التعليم الرَّ وقد    ّي عن ُبْعد  بشكل رسيع وعاجل، ( التي اجتاحت العامل بأرسه مما استدعى التََّحوُّ

ل املفاجئ إىل التعليم عن ُبْعد  بموجب القرار الصادر عن السلطات السعودية، والذي ينص عىل: تعليق   أدَّى التََّحوُّ

الدراسة يف مدارس وجامعات مجيع مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية وحتوهلا إىل التعليم عن ُبْعد  بدًءا من  

ار آخر ضمن اإلجراءات الوقائية واالحرتازية املوىص هبا؛ للسيطرة عىل  هـ، وحتى إشع١٤٤١/ ١٤/7يوم االثنني 

(، إىل تسليط الضوء عىل االستعدادات االستباقية التي كانت جتري  ١٤٤١  )وزارة التعليم،   فريوس كورونا املستجد

ا من الدورات التدريبي ة ألعضاء هيئة  يف جامعة امللك سعود، فقد كانت اجلامعة حريصة عىل تقديم عدد كبري جدا

ْقنِيَّات التعليم عن ُبْعد  مثل: دورات استخدام ال 
،  Black Board  ،Zoom  ـالتدريس حول كيفية استخدام أدوات وتِ

والطالب،    LMSو ر  الـُمَقرَّ أستاذ  التعليمية بني  العملية  ل  ُتَسهِّ َتَعلُّم  ُبْعد     مما كأدوات  التََّعلُّم عن  إىل  االنتقال  ل  سهَّ

 (. COVID 19يجة فريوس كورونا املستجد )بشكل مفاجئ نت
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ختريج    إىل تبذل جامعة امللك سعود من اجلهد الكثري لتطوير برامج البكالوريوس يف كلية الرتبية، والتي تسعى  

ًة َمْن سيامرس مهنة   طًّلب وطالبات عىل كفاءة عالية من املهنية وفق املعايري التي وضعتها هيئة تقويم التعليم، وخاصَّ

فعىل    التعليم  والدوليَّة،  املحليَّة  املعايري  وفق  إعدادهنَّ  يتم  َرة  الـُمَبكِّ الطفولة  قسم  طالبات  فإنَّ  لذا  ج،  التخرُّ بعد 

اجلهات   من  عدد  يوجد  الدويل   Science Teachers)  املتحدة  الواليات   يف العلوم    معلمي  كجمعيةالصعيد 

Association)  وطنية إلعداد معلمي العلوم  ، والتي حرصت عىل تطوير وإعداد معلمي العلوم من خًّلل وضع معايري

(، والتي دعمت  NSTA, 2020)  National Standards for Science teacher preparationيف الواليات املتحدة األمريكية   

.  التعليم اإللكرتون والتعليم عن ُبْعد 

ة جلان وطنية منذ عام    ، املحيّل يف اململكة العربية السعوديةأما عىل الصعيد   م كلجنة تطوير  2٠١2قامت عدَّ

برامج إعداد الـُمَعلِّم يف وزارة التعليم قامت بتجديد برامج إعداد الـُمَعلِّم، ومن ثم القيام بتحديثها؛ لتتوافق مع  

اململكة   معايري  2٠3٠رؤية  بوضع  قياس  الوطني  املركز  قام  كام  الكفايات  ،  اختبارات  من  العلوم، وعدد  معلمي 

والتدريب،   التعليم  تطوير  )هيئة  التقويم  وأدوات  للـُمَعلِّمني  املهنية  املعايري  عليها مرشوع  يشتمل  والذي  املهنية، 

للـُمَعلِِّمني يف اململكة ا2٠2١ التعليم العاّم بإصدار مرجع أسايّس للمعايري املهنيَّة  لعربية  (. كام قامت هيئة تقويم 

ل يف تاريخ التعليم نحو جتويد عملية إعداد الـُمَعلِّمني )هيئة تقويم  2٠١٦السعودية بتاريخ   م، والذي يعد نقطة حتوُّ

 (.  2٠١٦ التعليم العام،

من   عدد  ضمن  سعود  امللك  بجامعة  واملهارية  األدائية  الطفولة  قسم  طالبات  مهارات  تطوير  يتم  لذا 

رات العمليَّة منها  َرة،  الـُمَقرَّ : املهارات العلميَّة، والتي يتم تقديمها ضمن ُخطَّتني متزامنتني يف قسم الطفولة الـُمَبكِّ

يف   والتعليم  التََّعلُّم  أساليب  ر  ُمَقرَّ ضمن  َرة  الـُمَبكِّ الطفولة  قسم  لطالبات  ر  املَصغَّ التدريس  مهارات  تقديم  فيتم 

الـُخطَّة   ضمن  السابع  املستوى  يف  العلمية  املستوى  املهارات  يف  العلمية  املهارات  وتعليم  َتَعلُّم  ومقرر  القديمة، 

 السادس ضمن الـُخطَّة احلديثة. 

ر الدرايس  العميل موضع الدراسة إىل قسمني: جانب نظري، يتم تناول النظريات املفّّسة لتعلُّم   ينقسم الـُمَقرَّ

العميلّ  أما اجلانب  الكتايب.  التحضري  الطالبات عىل تقديم  املفاهيم وكيفية استخدام قوالب  فيتم تدريب   واألهّم، 

تتناول عدًدا كبريا من   املتاميزة، والتي  النامذج  ف عىل عدد من  التعرُّ الطالبات بعد  تفاعلياا مع  رة  الـُمَصغَّ الدروس 

ا الغرض؛  ، والتي تم جتهيزها يف املعمل هلذ)مثل: الكيمياء، الفيزياء، اجليولوجيا، الفضاء وغريها(  املفاهيم العلمية 

العلمّي يف طرح   االستقصاء  باستخدام  وشاملة  متكاملة  بطريقة  املفاهيم  إعداد  لكيفية  أساسياا  مرجًعا  ُتَعدُّ  حيث 
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العلمية تقديماملفاهيم  للمفهوم عرب  الدروس املصغرة    ، وقد تم  الطالبة  الطريقة من خًّلل عرض  بنفس  عن بعد 

 . الزومبرنامج و بورد بًّلك امج النالعروض املبارشة باستخدام بر 

واجهت الطالبات العديد من التحديات بسبب احلظر الشامل والذي تسبب يف عدم القدرة    ،وبناء عىل ما سبق

الذهاب   يلزمهن واقترص  إىلعىل  ما  اإللكرتوني  ناملكتبات ورشاء  املصادر  أدوات وعىل  لدهين من  يتوفر  ما    ة عىل 

هذه الدراسة    تهدف  لذا  ت كانقطاع االنرتنت أثناء العرض عن بعد،املعوقات التي واجهت الطالبا   إىلباإلضافة  

التعرف عىل جودة تدريس مقررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد ومعوقات ذلك من وجهة نظر الطالبات  

 قسم الطفولة املبكرة بجامعة امللك سعود.  

 : الدراسة مشكلة

العلمية يف اململكة العربية السعودية باهتامم كبري من قبل القائمني عىل تطوير  حيظى تعليم املفاهيم واملهارات  

التعليمية، حيث يعد   الـُمَعلِّم، واملنهج، والطالب والبيئة  التعليمية بكل أركاهنا وركائزها التي تتكون من  العملية 

؛ لذا فإنه جيب االهتامم بإعداد الـُمَعلِّم حملياا  الـُمَعلِّم هو الركيزة األساسية يف هذه الدائرة ومهزة الوصل بينها مجيًعا 

التعليم   ملامرسة  املناسبة  األدائية  والكفايات  املهارات  عىل  تضمن حصوله  التي  األساسية  املعايري  ووضع  ودولياا، 

ُكلٍّ من دراسة  أشارت  )   ،( Trust, 2017)  ترست   الفعال، حيث  ) 2٠١٩وباملانع  واملنصور  أن  2٠١٩(،  أمهية  إىل   )

استخدام   من  والطالب  الـُمَعلِّم  ومتكني  اإللكرتون،  التعليم  لتطوير  برامج  وجود  اإلعداد  هذا    التقنيةيتضمن 

ودافعيتهم   املشكًّلت  الناقد وحل  التفكري  قدرهتم عىل  زيادة  يسهم يف  ، وهذا  ُبْعد  والتََّعلُّم عن  التعليم  وأساليب 

 للتعلم، والتي ُتَعدُّ من أهم احتياجات القرن احلادي والعرشين.  

ْقِمّي، وإمكانياته الًّلمتناهية، وا  الرَّ التعليم  لذي يعد أحد أهم  وقد أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية 

جوانبه: إتاحة التعليم يف أي وقت وأي زمان مما يسهل العملية التعليمية، وإتاحة فرصة التََّعلُّم يف ظروف وبيئات  

دراسة أوضحت  وساندرز  متعددة. حيث  متزايًدا  Goh & Sandars, 2019)  جو  حتدًيا  يشكل  ْقِمّي  الرَّ التعليم  أنَّ   )

فقد   ( Hismanogln,2011 )   هيزمانوجنيشطتها لكلٍّ من الطالب والـُمَعلِّم، أما دراسة  بالنسبة للعملية التعليمية وأن

التعليم اإللكرتون يوّفر بيئة تعليمية تعزز أّن   دراسةالعملية التعليمية يف التعليم العايل، بينام أشارت   أشارت إىل 

ر مهاراهتنَّ وإنتاجهنَّ من خًّلل   (Rizun & Strzelecki, 2020)  وسرتازيلكي   يزنر إىل تزايد إحساس الطالبات بتطوُّ

، وأنه أصبح أمًرا بدهيياا ومرحًيا. كام بيَّنت دراسة كل 
 ,Bailey) باييل  من استخدام التِّْقنِيَّة واإلنرتنت يف التََّعلُّم عن ُبْعد 

عامل    أهم  التِّْقنِيَّة   استخدام  عىل   وتدريبه  التدريس   هيئة  لعضو  السابق  اإلعداد  عامل  أنَّ   (Ried, 2014) ريدو  (2016
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ا   . أمَّ
قد أظهرت نتائجها أنَّ عدًدا من أعضاء  ف    (.Lloyd et al,  2012)وآخرون    لويد  دراسةإلنجاح التعليم عن ُبْعد 

- الواقع  هيئة التدريس يستخدمون بشكل يومي إحدى أدوات التعليم عن ُبْعد  واسرتاتيجياته، إال أنه عىل أرض  

بالرغم من توافر أنظمة التعليم اإللكرتونية يف عدد من الكليات املوجودة يف بعض اجلامعات التي خضعت للدراسة  

األمريكية املتحدة  الواليات  الرشقي من  اجلنوب  الدرجة    - يف  بني  يرتاوح  هلا  ر  الـُمَقرَّ أساتذة  استخدام  نسبة  فإن 

 (. 2٠١٩املنخفضة واملتوسطة )الرشيدة،  

أّن    (Okeke, 2007)  أوكيكي  حيث أشار  ،أكد العديد من العلامء عىل أمهية االعداد اجليد ملعلمي العلوم  كام

ُمَعلَِّمة العلوم هو استخدام املعامل يف التطبيق العميل، فتعليم العلوم يتطلب تعريض الطالبة   جوهر عملية إعداد 

الـُمَعلَّمة لكلٍّ من أدوات املفاهيم العلمية، والطريقة العلمية يف استخدام هذه األدوات من خًّلل التجارب العملية؛  

  ا هارشو(  (Osman, 2020  أوسمن  يف تعليم العلوم، بينام أكدت دراسة كلٍّ منللوصول إىل درجة الكفاءة واإلتقان  

Harsha, 2011))    ؛ لًّلستفادة من مجيع    تتضافرعىل أنه جيب أن ُبْعد  التََّعلُّم عن  الـُمَعلِّم والطالب يف  جهود كلٍّ من 

اإلمكانات اإللكرتونية مثل: املحارضات املَحْوَسَبة، والبّث التلفازي للمحارضات، واستخدام األدوات التعليمية  

ْقِميَّة يف إمتام إعداد معلمي علوم  ذوي كفاءة عالية يف تعليم العلوم، وتلبية احتياجات الطالب؛ للتفاعل املبارش يف    الرَّ

 .  بيئة التََّعلُّم عن ُبْعد 

سبق ما  عىل  باستخدام    ، وبناء  عميل  بشكل  املبكرة  الطفولة  قسم  يف  العلمية  املهارات  تعليم  أن  لنا  يتضح 

فإن التحدي    (COVID 19التدريس املصغر يشكل حتديا للطالبات يف ظل الظروف الطبيعية أما يف ظل جائحة كرونا )

من   عدد  تدريس ظهور  هيئة  كعضوات  املبكرة  الطفولة  قسم  يف  بناء عىل خربهتام  للباحثتني  اتضح  فقد  لذا  أكرب، 

؛ مما دعامها للتساؤل، وحماولة   ر عن ُبْعد  ر والطالبة نتيجة تدريس الـُمَقرَّ املعوقات التي واجهت كًّلا من أستاذ الـُمَقرَّ

ف عىل اآلليات والتح تسعى    ، ويف ضوء ما سبق.  ديات التي واجهتها الطالبات جراء حدوث جائحة كورونا التعرُّ

مقررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد ومعوقات ذلك من وجهة نظر  للكشف عن جودة تدريس  الدراسة

 .  الطالبات يف جامعة امللك سعود

 : أسئلة الدراسة

ما جودة تدريس مقررات َتَعلُّم وتعليم املهارات  :  اآليت يتمثل اهلدف األسايس للدراسة يف اإلجابة عن السؤال  

 العلمية عن بعد ومعوقات ذلك من وجهة نظر الطالبات يف جامعة امللك سعود؟ 

 : اآلتيةوينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية 
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طالبات    َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظررات  ُمَقرّ   وضوح متطلبات  درجةما   .١

رَ قسم الطفولة   بجامعة امللك سعود؟  ة الـُمَبكِّ

درجة تطبيق متطلبات ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات  ما   .2

َرة بجامعة امللك سع  ؟  ودقسم الطفولة الـُمَبكِّ

َرة بجامعة امللك سعود يف تطبيق الدروس املصغرة  عوقات  املما   .3 التي واجهت طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

 بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد؟ 

َرة واجهت طالبات قسم الطفولة  التي    تحديات ما ال .٤ تطبيق الدروس املصغرة    يف بجامعة امللك سعود    الـُمَبكِّ

 ؟ بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد

 : أهداف الدراسة

 التالية:  األهداف هتدف هذه الدراسة لتحقيق 

بعد من وجهة نظر  الكشف عن درجة وضوح متطلبات ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن   .١

َرة بجامعة امللك سعود.   طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

درجة تطبيق متطلبات ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظر  عن  الكشف   .2

َرة بجامعة امللك سعود.    طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

قس  .3 طالبات  واجهت  التي  املعوقات  الدروس  توضيح  تطبيق  يف  سعود  امللك  بجامعة  َرة  الـُمَبكِّ الطفولة  م 

 املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد.

َرة بجامعة امللك سعود يف تطبيق الدروس   .٤ استطًّلع التحديات التي واجهت طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

  ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد.  املصغرة بصورهتا الرقمية يف

 : أمهية الدراسة

 النقاط التالية: تنبع أمهية الدراسة من 

 األمهية النظرية 

التي متت مواجهتها    املتوقع  من • املعوقات  الدراسة عن  أثناءأن تكشف  رتدريس    يف  ات تعلم وتعليم  ـُمَقرَّ

 الطالبات وعضو هيئة التدريس. من لكلٍّ    املهارات العلمية



 

27٩ 

  يف أثناء من الطالبة وعضو هيئة التدريس    يف الكشف عن التحديات التي واجهتها كل  تسهم هذه الدراسة   •

رات تعلم وتعليم املهارات العلمية تدريس   ُبْعد    ـُمَقرَّ التوصيات    ،كورونا جراء جائحة    عن  ومن ثم وضع 

 القادمة. خًّلل الفصول الدراسية  عن ُبْعد  التي سوف تسهم يف رفع جودة التعليم 

التدريس حول كيفية تقديم املقررات اجلامعية ذات الطابع  • من املمكن أن تثري هذه الدراسة أعضاء هيئة 

 لعميل عن بعد.  

 حمليًا وعربيًا حول جتويد التعلم عن بعد. من املؤمل أن تسهم هذه الدراسة يف إثراء املجال البحثي •

   :األمهية التطبيقية

امل • املمكن    أن   لو مأمن  التي من  التحديثات  الدراسة يف وضع تصور مقرتح عن    ؛ وتطبيقها ها  ؤإجراتسهم 

رات تعلم وتعليم املهارات العلمية لتجويد   عضو    وأداءالطالبات    أداءوجتويد    ،التعليم من جهةوأدوات    ـُمَقرَّ

 أخرى. هيئة التدريس من جهة  

 من املتوقع أن تعود نتائج هذه الدراسة يف حتسني جودة تعلم وتعليم املقررات العملية اجلامعية عن بعد.  •

من املتوقع أن متهد هذه الدراسة الطريق لدراسات ميدانية مقارنة حول تدريس املقررات العملية حضوريًا   •

 دراسات عن جتربة تدريس مقررات عملية أخرى عن بعد. أو عن بعد وكذلك إجراء 

 : حدود الدراسة 

ر  تتحدد يف   احلدود املوضوعية: التََّعلُّم والتعليم يف املهارات    وأساليب َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية،  ي  ُمَقرَّ

ُبْعد    العلمية  الطفولة    جائحة كورونا   سبب ب  التي تم االنتقال لتدريسها عن  َرة من وجهة نظر طالبات قسم    الـُمَبكِّ

الًّليت   امللك سعود    املهارات   يف  والتعليم  التََّعلُّم  وأساليب   العلمية،   املهارات  وتعليم   َتَعلُّم   مقرري   اجتزنبجامعة 

، وعىل الدروس املصغرة عىل اعتبار أهنا االسرتاتيجية األساسية  هـ١٤٤١يف الفصل الدرايس الثان من العام    العلمية

وتطبيقها  والتي يتم تدريب الطالبات عىل تقديمها بطريقة عملية أثناء املحارضة  يف تقديم املفاهيم العلمية لألطفال  

   بًّلك بورد والزووم.ال يمشاهبة عن بعد باستخدام برناجممن قبل الطالبات عمليًا بطرق  

الدراسة    املكانية:احلدود   إجراء  الطفولة  يف  تم  َرةقسم  ب  الـُمَبكِّ الرتبية  مدينة  بكلية  يف  امللك سعود  جامعة 

 الرياض.  

 هـ.  ١٤٤2تم إجراء الدراسة يف الفصل الدرايس األول من العام   احلدود الزمانية:
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 الدراسة: مصطلحات 

ـ أو    النوعيةمن    العاليةالدرجة    :قاموس )أكسفورد( اجلودة بأهنا ف  عرَّ :  (Quality)  اجلودة  ,Oxford).  ةالقيم

دة للجودة يف كل نشاط من  املحدّ   العاملية جمموعة من املعايري  "  : بأهنا اجلودة  (  ٦3، ص.  2٠١١)   عقييل ف  ويعرّ   (2021

 . "نيِ عاليَ  مستوى أداء وجودة حتقيق االلتزام هبا من أجل  جيب أنشطة املؤسسة، والتي 

 من  عمله بداًل   أو إقامته  يف موقع    الـُمَتَعلِّم   إىل  عملية نقل املعرفة   هو :  (Distance Learning)  عن ُبْعد  التعليم  

  الـُمَتَعلِّم  إىل املؤسسة التعليمية، وهو مبني عىل أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية  إىل  الـُمَتَعلِّم انتقال 

وأساليب وسائط  يكون    تِْقنِيَّة  عرب  حيث  التعليمية   أو  الـُمَعلِّمن  ما  بعيدً   الـُمَتَعلِّم خمتلفة،  العملية  عىل    ، القائم 

  التقنية وتستخدم 
ِ
كام   .(Unesco, 2020) ا لوجهمن الطرفني بام حياكي االتصال الذي حيدث وجهً   الفجوة بني كلٍّ  مللء

ة متكاملة تعتمد  يَّ مِ قْ رَ   إلكرتونيةتعتمد عىل بيئة    ،التََّعلُّم بأنه صورة من صور  "  ( 5، ص.  2٠٠5فه عبد احلميد ) عرَّ 

رعىل بناء     . "اإلنرتنت شبكات  أو احلاسوب أجهزة سواء من  ،إلكرتونياا ات وتوصيلها للمتعلمني الـُمَقرَّ

ر  ف كل منرَّ عَ يُ روض(:    357و  ، روض  ٤3٠وتعليم املهارات العلمية )  َتَعلُّم  مقرر    357و  ،روض  ٤3٠  ُمَقرَّ

رروض ضمن توصيف   (  2٠١7)   األكاديمي التابع لنموذج املركز الوطني للتقويم واالعتامد    2٠١7  للعام   الـُمَقرَّ

ر  :بأنه الطفولة    إعداد  إىل  هيدف   ُمَقرَّ َرةالطالبة يف قسم  التخطيط  ل  ؛الـُمَبكِّ من  العلمية يف مرحلة    لألنشطة تتمكن 

  وأنه   ، فهمها لطبيعة ميدان العلومعًّلوًة عىل    ، الروضة  ألطفال فهمها للطبيعة النامئية    يظهر   بأسلوب   األطفال   رياض

دورها الرئيس هو يف تنمية الرغبة يف االستكشاف    وأنَّ   ، الكتساب حقائق ثابتة ال تتغريميداًنا  ميدان للبحث وليس  

من خًّلل موضوعات العلوم املختلفة    التََّعلُّموصقل مهارات املًّلحظة والبحث والتأمل و  ، األطفال  م لدىاملنظَّ 

ر  أنب  )علاًم  ر  بيناماحلديثة،  الدراسية    الـُخطَّةروض يف    ٤3٠  ُمَقرَّ   الـُخطَّة ولكن يف    ،نفسه   التعريفله  روض    357  ُمَقرَّ

 احلديثة(.  الـُخطَّة القديمة املتزامنة مع الدراسية 

 : وإجراءاهتا منهجية الدراسة

امل الوصفي  املنهج  استخدام  لطبيعة  أنسب    لكونه   سحي تم  املناهج    أكثر من    دُّ عَ يُ   أنه   كام   الدراسة،املناهج 

واإلنسانيةاستخداًما   االجتامعية  الظواهر  دراسة  املنهج  ؛  يف  هذا  يساعد  العينةعىل  حيث  أفراد  آراء  تفسري  ل   مسح 

استخدام أدوات مجع املعلومات، ومن ثم تفريغ البيانات وحتليل االستبانة    من خًّلل إليها النتائج التي يتم التوصل  

 ملناقشة وعرض النتائج يف هناية الدراسة.   (SPSS) اإلحصائي بواسطة برنامج التحليل

 : الدراسة أفراد
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الطفولة  يف  الدراسة    جمتمع  لمتث قسم  طالبات  َرةمجيع  سعود  الـُمَبكِّ امللك  درسن    بجامعة    واجتزن الًّليت 

ر الفصل الدرايس الثان من    العلمية يف التََّعلُّم والتعليم يف املهارات    وأساليب َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية،   ي ُمَقرَّ

الدرايس   بلغ عددهن    هـ١٤٤١العام  الصادرة عن عامدة    7١والًّليت  الطالبات  طالبة بحسب إحصائية )كشوف 

امللك سعود( بجامعة  والتسجيل  كام  القبول  اختيار.  الدراسة   تم  من   5٦  لتضمَّ   بشكل عشوائي   عينة  أفراد    طالبة 

آراء  وذلك    ؛ املجتمع دراسة    أغلب للحصول عىل  اجتزن  الًّليت  هذَ الطالبات  فرتة  ين  ر الـُمَقرَّ   ينِ أحد  ليف    التََّحوُّ

وصف لتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب املستوى    ( ١) يتضح من جدول    .بداية جائحة كورونا منذ    عن ُبْعد  م  للتعلُّ 

وفقًا ملتغري: اجتياز املقرر، املعدل الدرايس، خوض الطالبة لتجربة التعلم عن بعد سابقًا، وامتًّلك الطالبة    الدرايس

 .  جلهاز كمبيوتر خاص فيها 

 الدرايس املستوى ملتغري وفًقا الدراسة أفراد توزيع(: 1)جدول 

 النسبة التكرار  الفئات  املتغري

 املستوى الدرايس 

 3.٦ 2 اخلامس 

 ٤٦.٤ 2٦ السادس 

 25.٠ ١٤ السابع 

 ١7.8 ١٠ الثامن 

 ٪ ١٠٠ 5٦ املجموع 

ر   ١٠٠ 5٦ نعم روض  357روض، أو  ٤3٠اجتياز ُمَقرَّ

 املعدل الدرايس 

 

 8.٩ 5 )ناجح بدون تقدير(  ند

A+ ١3 23.2 

A 2٤ ٤2.٩ 

B+ ١٦.١ ٩ 

B 3 5.٤ 

D 2 3.٦ 

 ٪ ١٠٠ 5٦ املجموع 

 التََّعلُّم عن ُبْعد  خوض جتربة 
 7٦.8 ٤3 نعم

 23.2 ١3 ال

 ٪ ١٠٠ 5٦ املجموع 

 امتًّلك جهاز كمبيوتر خاص 

 82.١ ٤٦ نعم

 ١.8 ١ ال

 ١٦.١ ٩ أشارك اجلهاز مع شخص آخر 

 ٪ ١٠٠ 5٦ املجموع 
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َرة بكلية ( ١) يوضح جدول  الرتبية، وقد تبنيَّ  خصائص عينة أفراد الدراسة من طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

 ( نسبته  ما  فئات  ٤٦.٤أنَّ  بني  من  األكرب  الفئة  وهي  السادس،  الدرايس  املستوى  يف  الدراسة  أفراد  إمجايل  من   )٪

ر  ١٠٠الدراسة. وقد تبنيَّ أنَّ مجيع أفراد الدراسة ما نسبته )  روض، يف حني    357روض، أو    ٤3٠٪( قد جتاوزن ُمَقرَّ

، وهي الفئة األكرب من بني فئات  (أ ٪( من إمجايل أفراد الدراسة يف املستوى معدهلن الدرايس )٤2.٩تبنيَّ أنَّ ما نسبته ) 

٪( من إمجايل أفراد الدراسة يف املستوى قد خضن جتربة التََّعلُّم عن ُبْعد  من قبل،  7٦.8الدراسة. كام تبنيَّ أنَّ ما نسبته ) 

٪( من إمجايل أفراد الدراسة مل ختضن جتربة التََّعلُّم عن ُبْعد  من  23.2األكرب من بني فئات الدراسة، أما ) وهي الفئة  

، وهي الفئة األكرب من بني  82.١قبل. عًّلوًة عىل أنَّ ) ٪( من إمجايل أفراد الدراسة لدهينَّ جهاز كمبيوتر خاص هبنَّ

٪( من إمجايل أفراد الدراسة ليس لدهينَّ جهاز كمبيوتر خاص، وهي  ١.8فئات الدراسة، يف حني تبنيَّ أنَّ ما نسبته ) 

 الفئة األقل من بني فئات الدراسة.  

 :أداة الدراسة

يس  رإلمكانية االعتامد عليها يف مسح وتشخيص واقع تدنظًرا    اإللكرتونية استخدمت الباحثتان االستبانة  

ر   ينهذ ء أداة الدراسة  تم بنا كام    تساؤالت هذه الدراسة من ناحية أخرى. عن  أهنا جتيب    عًّلوًة عىل   ،عن ُبْعد    ينالـُمَقرَّ

السابقة الدراسات  من  باالستفادة  الباحثتني  قبل  األدب  ، من   ;Goh & Sandars, 2011)  ةالبحثي   يات ومراجعة 

Hismanogin, 2011; Lloyd et al., 2012; Rizun & Strzelecki, 2020)  ،  2٠2٠االستعانة بتوصيف املقررين    إىلباإلضافة  

التعلم املوجودة يف التوصيف بحيث تم   التعليم ووفقًا ملعايري اجلودة وخمرجات  والذي تم اعتامده من هيئة تقويم 

 ( كمعيار ملدى حتققها يف ضامن جودة التعليم عن بعد. املعرفة والفهم، املهارات، والقيم االستعانة هبذه املخرجات )

 :اومه  جزأينكونت أداة الدراسة من ت

  -)املستوى الدرايس   :اآلتية والتي تناولت البنود    ، ألفراد عينة الدراسةاألولية  يشمل البيانات    : األول  اجلزء

ر   اجتياز  -املعدل الدرايس    - َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية، وأساليب التََّعلُّم والتعليم يف املهارات العلمية   يُمَقرَّ

 .  مدى امتًّلك جهاز كمبيوتر خاص(  -عن ُبْعد   التََّعلُّم مدى خوض جتربة 

 : وهيحماور أساسية للدراسة أربعة  : يتكون من اجلزء الثاين

ر  وآلية: وضوح متطلبات  األول   املحور • َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية، وأساليب التََّعلُّم والتعليم يف    يُمَقرَّ

َرةلطالبات قسم الطفولة    املهارات العلمية خًّلل بداية جائحة كورونا،    عن ُبْعد    التََّعلُّم   إىل  بعد االنتقال  الـُمَبكِّ

 .( عبارة١٤مل عىل ) ت ويش
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َرةالطفولة    تطبيق طالبات قسم  آليةاملحور الثان: جودة   • ر  من  الـُمبَكِّ َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية،    يُمَقرَّ

 . ( عبارة١١مل عىل )تويش وأساليب التََّعلُّم والتعليم يف املهارات العلمية، 

َرةاملحور الثالث: املعوقات التي واجهت طالبات قسم الطفولة   • رةيف تطبيق الدروس    الـُمَبكِّ بصورته    الـُمَصغَّ

ْقِميَّة  ُبْعد    الرَّ يف   عن  كورونا  جائحة  بداية  ر  خًّلل  التََّعلُّم    ي ُمَقرَّ وأساليب  العلمية،  املهارات  وتعليم  َتَعلُّم 

 .( عبارة١١مل عىل ) ت ويش  العلمية، والتعليم يف املهارات 

التي واجهت طالبات قسم الطفولة   • الرابع: التحديات  َرةاملحور  َتَعلُّم وتعليم املهارات    من  الـُمَبكِّ ري  ُمَقرَّ

رة للدروس  العلمية، وأساليب التََّعلُّم والتعليم يف املهارات العلمية   ْقِميَّةبصورته    الـُمَصغَّ خًّلل    عن ُبْعد    الرَّ

 الدراسة.  أفراديعتمد عىل اآلراء املقدمة من  ح مفتو بداية جائحة كورونا، وهو سؤال

التواصل مع الطالبات بعد إهنائهن    صعوبة   :عند تطبيق أداة الدراسةثتني  الباحمن الصعوبات التي واجهت  و

ر العام    الـُمَقرَّ من  األول  الدرايس  الفصل  اه،  ١٤٤2بداية  مكتملة عًّلوًة عىل  استجابات غري  وتم    ،حلصول عىل 

 .  7١استبانة من أصل   5٦ ليكون اإلمجايل النهائي لعدد االستبانات التي تم حتليلها  ؛استبعادها 

 : ثبات أداة الدراسة

يوضح  ود من ثبات أداة الدراسة،  للتأكُّ   ؛كرونباخ ألفا معامل  تم حساب ثبات الدراسة من خًّلل حساب  

   .معامل الثبات ملحاور أداة الدراسة (  2جدول )

 الدراسة  أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل(: 2)جدول 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املحاور 

ري  َرة بكلية الرتبية بجامعة  357روض، و ٤3٠وضوح متطلبات وآلية ُمَقرَّ روض لطالبات قسم الطفولة الـُمبَكِّ

 امللك سعود بعد االنتقال إىل التََّعلُّم عن ُبْعد  خًّلل بداية جائحة كورونا. 
٠.٩٤ ١٤8 

ري  َرة بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من ُمَقرَّ   357روض، و ٤3٠جودة آلية تطبيق طالبات قسم الطفولة الـُمبَكِّ

 روض. 
٠ ١١.887 

ري  َرة بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من ُمَقرَّ روض،   ٤3٠املعوقات التي واجهت طالبات قسم الطفولة الـُمبَكِّ

ْقِميَّة عن ُبْعد  خًّلل بداية جائحة كورونا. روض  357و رة بصورته الرَّ  للدروس الـُمَصغَّ
٠ ١١.885 

 ٠.٩٤5 3٦ الثبات الكيل لًّلستبانة 

، حيث يرتاوح ما بني  عال    معامل الثبات ملحاور الدراسة  يتضح أنّ (  2يف جدول )من خًّلل النتائج املوضحة  

(، وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صًّلحية أداة  ٠.٩٤5الثبات العام ) (، وبلغت قيمة معامل  ٠.٩٤8- 885.٠)

 الدراسة للتطبيق امليدان. 
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 : الدراسة صدق أداة     

  :الصدق الظاهري ألداة الدراسة

َرةيف ختصص الطفولة  أعضاء هيئة تدريس  سبعة  مني )كخطوة أوىل تم عرض األداة عىل عدد من املحكَّ    الـُمَبكِّ

والتي تتمثل يف    ، م يف تعديل النسخة النهائية من االستبانة اإللكرتونيةملحوظاهت وتم األخذ ب  ، امللك سعود(بجامعة  

 أن األداة تقيس ما  ، وبذلك تبنيَّ أو تعديل صياغة بعض العبارات  ، حذف العبارات التي ليس هلا عًّلقة باملحتوى

ك سعود عىل تصميم  لقيات البحث العلمي بجامعة املبعد ذلك، تم احلصول عىل موافقة جلنة أخًّل   . ت لقياسهعَ ِض وُ 

 عىل عينة الدراسة.   إلكرتونياا األداة وجاهزيتها للتطبيق 

 صدق االتساق الداخل 

التأكُّ  تطبيقها  بعد  تم  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  االرتباط  ميدانياا  د  معدل  وحساب  العينة  عىل 

الداخيل لًّلستبانة  ؛ بريسون الصدق  الدرجة    ، ملعرفة  االرتباط بني كل عبارة مع  وذلك من خًّلل حساب معامل 

   (. 3) كام يوضح ذلك جدول  ،الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

ر  وآليةمدى وضوح متطلبات  "  :حمور  فقرات  من  فقرة  كل  درجة  بني  االرتباط  (: معامالت3)جدول   روض    357و  ،روض  430  يُمَقر 

َرةلطالبات قسم الطفولة     والدرجة   ،"خالل بداية جائحة كورونا  ُبْعدٍ   عن  الت َعلُّم  إىل  بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود بعد االنتقال  الـُمبَكِّ

 للمحور  الكلية

 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 

ر   وآليةوضوح متطلبات    "  :حمور َرةروض لطالبات قسم الطفولة    357و  ،روض  ٤3٠ي  ُمَقرَّ   التََّعلُّم  إىل  بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود بعد االنتقال  الـُمبَكِّ

 خًّلل بداية جائحة كورونا  عن ُبْعد  

٠.٦ ١37 ** 8 ٠.88٩ ** 

2 ٠.77٠ ٩ ** ٠.78١ ** 

3 ٠.788 ** ٠ ١٠.73٠ ** 

٠ ٤.82٠ ١١ ** ٤.7٠١ ** 

5 ٠.885 ** ١2 ٠.7٠١ ** 

٠ ٦.8١ ** ٠١3 ٠.8٦5 ** 

7 ٠.8١5 ** ٠ ١٤.722 ** 

َرةتطبيق طالبات قسم الطفولة  آليةجودة  " :حمور ر بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من الـُمبَكِّ  روض  357و ،روض ٤3٠ي ُمَقرَّ

٠ ١.75٩ ** 7 ٠.7٦5 ** 

2 ٠.7٩١ ** 8 ٠.8١8 ** 
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 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 

3 ٠.77٠ ٩ ** ٦.5٠٠ ** 

٠ ٤.77٠ ١٠ ** ٩.577 ** 

5 ٠.775 ** ٠ ١١.328 ** 

٠ ٦.758 **   

َرةاملعوقات التي واجهت طالبات قسم الطفولة    "  :حمور ر   بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود من  الـُمبَكِّ رةروض للدروس    357و  ،روض  ٤3٠ي  ُمَقرَّ  الـُمَصغَّ

ْقِميَّةبصورته   خًّلل بداية جائحة كورونا  عن ُبْعد   الرَّ

٠ ١.738 ** 7 ٠.58١ ** 

2 ٠.78٩ ** 8 ٠.58٤ ** 

3 ٠.7٦7 ** ٠.٦١ ٩5 ** 

٠ ٤.8٠.٦ ١٠ ** ١٤75 ** 

5 ٠.٦5٠ ١١ ** ٤.5٩٩ ** 

٠.٦٩٦ ٦ **   

 فأقل. 0.01** دالة عند مستوى الداللة  

لمحور  لقـيم معامـل ارتبـاط كـل عبـارة مـن العبــارات مـع الدرجـة الكليـة    أنَّ (  3) يتضح من جدول  

موجبـة العبارة  إليه  تنتمي  إحـصائيا   ، الذي  ومرتفعة،    ،ا ودالـة  متوسطة  قيم  داللة  فضًًّل  وذات  ذات  كوهنا  عن 

 مما يشري إىل أن أبعاد وحماور الدراسة تتمتع بدرجة صدق. ؛ إحصائية

 :األساليب اإلحصائية

الدراسة  أهداف  لتحقيق  اإلحصائية  األساليب  من  عدد  استخدام  جتميعها،    ،تم  تم  التي  البيانات  وحتليل 

  3(  نوًعا ما درجات، )أوافق    ٤)أوافق(  ت اإلجابة  يَ طِ عْ أُ ، حيث  اآليل  احلاسب   إىل   البياناتوإدخال  وذلك بعد ترميز  

بحساب الوسط احلسايب إلجابات   تانقامت الباحث   ثمَّ ، )ال ينطبق( درجة واحدة، ومن  ني( درجت أوافق  درجات، )ال 

الدراسة.    أفراد حماور  جمتمع  املستخدم يف  والعليا(  الدنيا  )احلدود  الرباعي  ليكرت  مقياس  ولتحديد طول خًّليا 

  للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي   ؛ (، ثم تقسيمه عىل عدد خًّليا املقياس3= ١-٤تم حساب املدى )؛  الدراسة

وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية،    ؛بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس   ،( 75.٠=  ٤/3)

 (. ٤كام هو موضح يف جدول ) وهكذا أصبح طول اخلًّليا 

.الرباعي ليكرتاملوافقة ومدى املوافقة عىل مقياس  درجة(: 4)جدول   

 مدى املوافقة  الرتميز درجة املوافقة 

 ١.75 إىل ١من  ١ ال ينطبق 
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 2.5٠ إىل ١.75من   2 أوافقال 

 3.25 إىل 2.5٠من   3 نوًعا ما أوافق

 ٤.٠ إىل 3.25من   ٤ أوافق

  امليدان، اسُتخدم الدراسة يف اجلانب  أداة  الدراسة وحتليل البيانات التي تم جتميعها من خًّلل  أغراض  وخلدمة  

  جمتمع الدراسة حول التساؤالت املطروحة، وذلك باستخدام  أفرادملعرفة اجتاهات    ؛اإلحصائية   ساليباأل  عدد من

 : اآلتيةاإلحصائية املعاجلة  أساليب

املئوية • والنسب  الدراسةللتعرف    ؛ التكرارات  عينة  ألفراد  والوظيفية  الشخصية  اخلصائص  وحتديد    ،عىل 

 استجابات أفرادها جتاه عبارات املحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة. 

  : وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن املحاور الرئيسة  ؛ املتوسط احلسايب •

 ب أعىل متوسط حسايب.َس َح عىل أنه يفيد يف ترتيب املحاور )متوسط العبارات(، مع العلم ب

املعياري • عبارات    ؛االنحراف  من  عبارة  لكل  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  انحراف  مدى  عىل  للتعرف 

 متغريات الدراسة، ولكل حمور من املحاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب.  

ملعرفة درجة االرتباط بني عبارات االستبانة واملحور الذي تنتمي إليه كل عبارة    ؛ معامل االرتباط بريسون •

 . من عباراهتا 

 الختبار مدى ثبات أداة الدراسة.  ؛ ألفا رونباخ معامل ك  •
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 : عرض النتائج ومناقشتها

 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول

مقررات تعلم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم  وضوح متطلبات    درجة ما    : كان سؤال الدراسة األول هو

َرةطالبات قسم الطفولة    عن بعد من وجهة نظر  تم حساب  ؛ لإلجابة عن هذا السؤال  بجامعة امللك سعود؟   الـُمَبكِّ

  درجة "  : املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور

وجهة نظر طالبات قسم الطفولة  متطلبات مقررات تعلم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من  وضوح  

َرة بجامعة امللك سعود     ح النتائج املتصلة هبذا املحور. يوّض (  5)  وجدول ،"الـُمَبكِّ

  مقررات   متطلباتوضوح    درجة"  :حمور  عبارات  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  ستجاباتال  املعياري  واالنحراف  احلساب   املتوسط(:  5)جدول  

َرة الطفولة قسم  طالبات نظر وجهة  من بعد عن التعلم يف العلمية املهارات وتعليم تعلم  "سعود امللك بجامعة الـُمبَكِّ

 م
 ال أوافق ال ينطبق  العبارة 

أوافق 

 نوعا ما
 أوافق

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة  

 املوافقة 

ر   ٤ الـُمَقرَّ أستاذة  التزمت 

التََّعلُّم  باملحارضات ومتطلباهتا أثناء  

 .  عن ُبْعد 

 ٤7 7 ١ ١ ك 

 ٪ أوافق ١ 5٦.٠ 3.7٩
١.8 ١.8 ١2.5 83.٩ 

١2 
التغذية  ر  الـُمَقرَّ أستاذة  قدمت 

 الراجعة خًّلل املحارضات عن ُبْعد  

 ٤2 ١٠ 3 ١ ك 
 أوافق 2 ٠.٦7 ٦٦.3

٪ ١.8 5.١ ٤7.٩ 75 

١3 

بعمل   ر  الـُمَقرَّ أستاذة  سارعت 

املطلوبة التغيريات   والتحديثات 

 لًّلنتقال عن ُبْعد  

 35 ١٩ ١ ١ ك 

 ٪ أوافق 3 ٠.٦3 3.57
١.8 ١.8 33.٦ ٩2.5 

2 

تم توضيح التغريات املستحدثة عىل 

عند   الـُخطَّة  يف  ر  الـُمَقرَّ متطلبات 

قبل   ُبْعد  من  التََّعلُّم عن  إىل  االنتقال 

ر   أستاذة الـُمَقرَّ

 ك 
3 ١ ١3 3٩ 

 أوافق ٤ 78.٠ 3.57
٪ 

5.١ ٤.8 23.2 ٦٩.٦ 

3 

عن  لًّلستفسار  يل  الفرصة  ُأتيحت 

ر   الـُمَقرَّ يف  ُعدلت  التي  املتطلبات 

 .  بعد التََّعلُّم عن ُبْعد 

 ٤١ ٩ 2 ٤ ك 

 ٪ أوافق 5 87.٠ 3.55
7.١ 3.١٦.١ ٦ 73.2 

7 

ومتطلبات   ر  الـُمَقرَّ درجات  توزيع 

ُبْعد  واضحة النجاح بعد التََّعلُّم عن  

 يل.

 ك 
3 ١ ٤3 3٦ 

 أوافق ٦ 85.٠ ٤٦.3
٪ 5.٤ 7.١ 23.2 ٦٤.3 

 أوافق 7 ٠.87 3.٤5 3٦ ١2 5 3 ك  ٩
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 م
 ال أوافق ال ينطبق  العبارة 

أوافق 

 نوعا ما
 أوافق

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة  

 املوافقة 

عن   ر  الـُمَقرَّ متطلبات  إمتام  آليات 

 ُبْعد  وتسليمها كانت واضحة 

٪ 
5.٤ 8.٩ 2٦٤ ١.٤.3 

١ 
قبل   ر  الـُمَقرَّ خطة  عىل  اطلعت 

 التََّعلُّم عن ُبْعد  

 ٤١ ٤ ٦ 5 ك 
 أوافق 8 ١.٠١ ٤5.3

٪ 8.١٠ ٩.7 7.١ 73.2 

١١ 

لطرق   بدائل  ر  الـُمَقرَّ أستاذة  وفرت 

مع  لتتامشى  التقليدية  التدريس 

 املتطلبات اجلديدة للتعلم عن ُبْعد  

 33 ١5 7 ١ ك 

 ٪ أوافق ٩ 78.٠ ٤3.3
١.8 ١2.5 2٦.8 58.٩ 

١٠ 

يف   املتطلبات  وعرض  تسليم 

بعد   كان جمموعات  ُبْعد   عن  التََّعلُّم 

 سهًًّل يل 

 3١ ١7 7 ١ ك 

 ٪ أوافق ١٠ 78.٠ 3.3٩
١.8 ١2.5 3٠.٤ 55.٤ 

5 
بعد   اجلديدة  ر  الـُمَقرَّ متطلبات 

 االنتقال للتعلم عن ُبْعد  واضحة يل 

 3١ ١٦ 7 2 ك 
 أوافق ١١ 8٤.٠ 3.3٦

٪ 3.١ ٦2.5 28.٦ 55.٤ 

٤ 

التي   اجلديدة  أضيفت املتطلبات 

ُبْعد    عن  التعليم  بعد  ر  الـُمَقرَّ خلطة 

 كانت مناسبة 

 32 ١5 ٦ 3 ك 

 ٪ أوافق ١2 88.٠ 3.3٦
5.١٠ ٤.7 2٦.8 57.١ 

٦ 

بعد   اجلديدة  املتطلبات  أن  أرى 

البنية  مع  متناسقة  ُبْعد   عن  التعليم 

 الرئيسية للمقرر 

 32 ١5 ٦ 3 ك 

3.3٠ ٦.88 
١2  

 مكرر 
 ٪ أوافق

5.١٠ ٤.7 2٦.8 57.١ 

8 
ملتطلبات   والتقييم  األداء  حمكات 

ر عن ُبْعد  كانت واضحة يل  الـُمَقرَّ

 3١ ١٦ 5 ٤ ك 
 أوافق ١٤ ٠.٩2 3.32

٪ 7.١ 8.٩ 28.٦ 55.٤ 

  أوافق ٠.٦3 3.٤8      املتوسط احلسايب العام  

جدول   من  عىل  (  5)يتضح  الدراسة  أفراد  الستجابات  العام  املتوسط  حموأن  وضوح    درجة )  : رعبارات 

َرة   متطلبات مقررات تعلم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

والتي    ،وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس الثًّلثّي   ،( ٤درجة من    3.٤8( قد بلغ ) بجامعة امللك سعود

عن    التََّعلُّم جتربة    أغلب الطالبات قد خضنَ   أنَّ إىل  وقد يعود ذلك    ، )موافق( بالنسبة ألداة الدراسةتشري إىل درجة  

هبنَّ   ويمتلكنَ   ،ُبْعد   خاصة  كمبيوتر  يؤثر    أجهزة  جتربتهنَّ إجياًبا  ما  عىل    عىل  الطالبات حصلن  فأغلب  التعليمية، 

مقررات    الدراسة موافقات عىل وضوح متطلبات أفراد  أن لذا اتضح؛ للمقرر بنجاح  معدالت عالية عند اجتيازهنَّ 
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َرة، خًّلل بداية جائحة    تعلم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

 :كورونا من خًّلل

ر  أستاذة التزام  •  .عن ُبْعد    التََّعلُّمباملحارضات ومتطلباهتا أثناء  الـُمَقرَّ

رتقديم أستاذة  •  .عن ُبْعد  التغذية الراجعة خًّلل املحارضات  الـُمَقرَّ

رتقوم أستاذة  •  . عن ُبْعد  بعمل التغيريات والتحديثات املطلوبة لًّلنتقال  الـُمَقرَّ

ر يتم توضيح التغريات املستحدثة عىل متطلبات   • ل  من قب  عن ُبْعد    التََّعلُّم عند االنتقال إىل    الـُخطَّةيف    الـُمَقرَّ

ر أستاذة   . الـُمَقرَّ

ر لت يف تتاح الفرصة للطالبات لًّلستفسار عن املتطلبات التي ُعدِّ  •  .عن ُبْعد   التََّعلُّم  دَ عْ بَ  الـُمَقرَّ

ر توزيع درجات  •  . واضحة للطالبات عن ُبْعد   التََّعلُّم ومتطلبات النجاح بعد  الـُمَقرَّ

ر متطلبات  إمتام  آليات  •  وتسليمها كانت واضحة.  عن ُبْعد    الـُمَقرَّ

  ا عددً   أنَّ   حيث بينت نتائجها   ، ( Lloyd et al., 2012)وآخرون    لويد   السؤال مع نتيجة دراسة   هذا  تتفق نتيجة و

املًّل  ومع دراسة  واسرتاتيجياته    عن ُبْعد  التعليم    أدوات   إحدى  هيئة التدريس يستخدمون بشكل يومّي   أعضاء   من

يف حني   . وزميًّلهتن وأساتذهتنا بني الطالبات كتابيا  أوا أمهية مناقشة املستجدات شفهيا دت عىل والتي أكَّ  ،(2٠١٩)

ْقِمّي أن التعليم    إىل  التي توصلت(  Goh & Sandars, 2019) وساندرزجو    دراسةاختلفت مع نتيجة   يشكل    عن ُبْعد    الرَّ

 . الـُمَعلِّم من الطالب و لكلٍّ   وأنشطتها ا بالنسبة للعملية التعليمية ا متزايدً حتديً 

 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين      

متطلبات ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن    تطبيق  درجة ما    : كان سؤال الدراسة الثان هو

نظر   الطفولة  بعد من وجهة  َرةطالبات قسم  امللك سعود؟  الـُمَبكِّ السؤال  بجامعة   تم حساب  ؛لإلجابة عن هذا 

  درجة "  : وراملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حم 

َرة تطبيق طالبات قسم الطفولة   وجدول    ، "ملتطلبات مقررات تعلم وتعليم املهارات العلمية يف التعليم عن بعد  الـُمَبكِّ

 يوضح النتائج املتصلة هبذا املحور. ( ٦)

  ُمَقّررات   متطلبات  تطبيقدرجة  ":  حمور  عبارات  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  ستجاباتال  املعياري  واالنحراف  احلساب   املتوسط(:  6)جدول  

َرة الطفولة قسم  طالبات نظر وجهة  من بعد عن التعلم يف العلمية املهارات وتعليم َتَعلُّم  . "سعود امللك بجامعة الـُمبَكِّ
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 ال أوافق ال ينطبق  العبارة  م
أوافق 

 نوعا ما
 أوافق

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة  

 املوافقة 

2 
الدروس   وتقييم  أداء  حمكات 

رة كانت واضحة يل   الـُمَصغَّ

 3٦ ١8 ٠ 2 ك 
 أوافق ١ ٠.٦8 3.57

٪ 3.٠ ٦ 32.٦٤ ١.3 

8 

يف   فعال  بشكل  التِّْقنِيَّة  استخدمت 

الدروس   متطلبات  عرض 

رة املصغر عن ُبْعد    الـُمَصغَّ

 38 ١٤ ١ 3 ك 

 أوافق 2 78.٠ 3.55
٪ 5.١ ٤.8 25 ٦7.٩ 

7 

الربامج  بعض  استخدمت 

الدروس   إعداد  يف  اإللكرتونية 

رة عن ُبْعد    الـُمَصغَّ

 37 ١٤ 2 3 ك 

 أوافق 3 8١.٠ 3.52
٪ 5.٤ 3.٦ 25 ٦٦.١ 

٤ 
بطاقات التحضري تذكرن باملتطلبات  

 أثناء كتابة التحضري 

 3٤ ١7 ١ ٤ ك 
 أوافق ٤ 85.٠ ٤5.3

٪ 7.١ ١.8 3٦٠ ٠.٤.7 

5 
تسهيل   يف  أسهم  املتطلبات  تعديل 

 عملية التََّعلُّم عن ُبْعد  

 35 ١٤ ٤ 3 ك 
 أوافق 5 85.٠ ٤5.3

٪ 5.٤ 7.١ 25 ٦2.5 

٦ 

اإللكرتونية   املصادر  من  استفدت 

التحضري   عند  ر  بالـُمَقرَّ املتعلقة 

رة عن ُبْعد    للدروس الـُمَصغَّ

 35 ١3 ٤ ٤ ك 

 أوافق ٦ ٠.٩١ ٤١.3

٪ 7.١ 7.١ 23.2 ٦2.5 

3 
عملية   سهلت  التحضري  بطاقات 

 التحضري 

 32 ١7 3 ٤ ك 
 أوافق 7 8٩.٠ 3.38

٪ 7.١ 5.٤ 3٠.٤ 57.١ 

١ 

عن   التََّعلُّم  يف  يل  املقدمة  املعلومات 

رة كانت   ُبْعد  حول الدروس الـُمَصغَّ

 مناسبة وكافية

 32 ١5 ٦ 3 ك 

 أوافق 8 88.٠ 3.3٦
٪ 5.١٠ ٤.7 2٦.8 57.١ 

١١ 

بورد   البًّلك  عىل  االتصال  ضغط 

وغري   متقطًعا  ُبْعد   عن  التََّعلُّم  جعل 

 سلس 

 2٤ 23 7 2 ك 

3.23 ٠.8٩ ١ 
أوافق 

 ٤2.٩ ٤١.١ ١2.5 3.٦ ٪ نوًعا ما

٩ 

مع   التفاعل  يف  صعوبة  واجهت 

للدروس   عريض  أثناء  زميًّليت 

رة عن ُبْعد    الـُمَصغَّ

 ١3 ١٦ ١٩ 8 ك 

2.١٠ ١.٠٠ ٦١ 
أوافق 

 23.2 28.٦ 33.٩ ١٤.3 ٪ نوًعا ما

١٠ 

عن   ر  الـُمَقرَّ ساعات  عدد  أن  أرى 

الدروس   لعرض  كاف   غري  ُبْعد  

رة  الـُمَصغَّ

 ١٠ ١2 25 ٩ ك 

 ال أوافق ١١ ٠.٩7 ٤١.2

٪ ٤٤.٦ ١٦.١ 2١ ١.٤7.٩ 

 أوافق ٠.5٩ 3.27 املتوسط احلسايب العام 
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جدول   من  حمور   أنَّ (  ٦) يتضح  عبارات  عىل  الدراسة  أفراد  الستجابات  العام  تطبيق  ):  املتوسط  درجة 

َرة   متطلبات ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

والتي    ،من فئات املقياس الثًّلثي   وهذا املتوسط يقع بالفئة الرابعة   ،( ٤درجة من    3.27( قد بلغ ) بجامعة امللك سعود

درجة تطبيق متطلبات  الدراسة موافقات عىل    أفراد   أن   تشري إىل درجة )موافق( بالنسبة ألداة الدراسة، وهكذا يتضح 

َرة بجامعة   الـُمَبكِّ التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات قسم الطفولة  َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية يف  ُمَقّررات 

 :خًّلل بداية جائحة كورونا من خًّللود، امللك سع

رة حمكات أداء وتقييم الدروس  توفر  •  .واضحة للطالبات الـُمَصغَّ

رة ال يف عرض متطلبات الدروس بشكل فعَّ  التِّْقنِيَّةاستخدمت الطالبات  •  .عن ُبْعد   الـُمَصغَّ

رةالدروس  إعداد يف   اإللكرتونيةاستخدمت الطالبات بعض الربامج  •  .عن ُبْعد   الـُمَصغَّ

 .ر الطالبات باملتطلبات أثناء كتابة التحضريذكِّ بطاقات التحضري تُ  •

 .عن ُبْعد   التََّعلُّم يف تسهيل عملية  أسهم تعديل املتطلبات  •

ر املتعلقة ب اإللكرتونية استفادت الطالبات من املصادر  • رةعند التحضري للدروس  الـُمَقرَّ  .عن ُبْعد   الـُمَصغَّ

 . التحضري عملية سهلت  التحضري بطاقات •

نتيجة و نتيجة دراسة   هذا   تتفق  التعليم   إىل   أشارت   التي   ، ( Hismanogin, 2011)  نيهايزمانج  السؤال مع    أن 

العايل  اإللكرتون التعليم  يف  التعليمية  العملية  تعزز  تعليمية  بيئة  )ودراس  .يوفر  وسرتازيلكي  ريزن   &Rizunة 

Strzelecki, 2020)  التِّْقنِيَّة  من خًّلل استخدام  مهاراهتن وإنتاجهن  الطالبات بتطور    إحساس  تزايد  إىل  ي توصلتتال

 . ومرحًيا  ياا هيِ دَ أمًرا بَ أصبح  وأنه  ،عن ُبْعد   التََّعلُّم يف  اإلنرتنتو

 : النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث     

الثالث هو الدراسة  امللك   :كان سؤال  بجامعة  َرة  الـُمَبكِّ الطفولة  قسم  واجهت طالبات  التي  املعوقات  ما 

لإلجابة عن    ؟بعدسعود يف تطبيق الدروس املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن  

املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل   تم حساب  ؛هذا السؤال

الطفولة  "  : عبارات حمور قسم  طالبات  واجهت  التي  َرة املعوقات  امللك سعود    الـُمَبكِّ الدروس  بجامعة  تطبيق  يف 

يوضح النتائج املتصلة  ( 7) وجدول    ، "ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعداملصغرة بصورهتا الرقمية يف  

   .ر هبذا املحو
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التي واجهت طالبات   املعوقات"  :حمور  عبارات  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  ستجاباتال  املعياري  واالنحراف  احلساب   املتوسط(:  7)جدول  

َرة بجامعة امللك سعود    عن  العلمية  املهارات  وتعليم َتَعلُّم   راتالدروس املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقرّ   تطبيق  يفقسم الطفولة الـُمبَكِّ

 ."بعد

 العبارة  م
ال 

 ينطبق 

ال 

 أوافق

أوافق 

 نوعا ما
 أوافق

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة  

 املوافقة 

٩ 

تطبيق  أثناء  زميًّليت  مع  تفاعيل  يتأثر 

بمشاكل  للمجموعات  املصغر  التدريس 

 اإلنرتنت 

 23 ١٩ ١٠ ٤ ك 

3.١ ٠.٩٤ ٠٩ 
أوافق 

 ٤١.١ 33.٩ ١7.٩ 7.١ ٪ نوًعا ما

7 

لتقديم  برنامج  من  أكثر  استخدمت 

يف  متزامن  بشكل  رة  الـُمَصغَّ الدروس 

 التََّعلُّم عن ُبْعد  

 23 ١٩ 8 ٦ ك 

3.٠5 ١.٠٠ 2 
أوافق 

 ٤١.١ 33.٩ ١٤.3 ١٠.7 ٪ نوًعا ما

٦ 

النقاش  يف  زميًّليت  بعض  مشاركة  عدم 

واحلوار والتقديم يؤثر سلبًا عىل االستفادة 

 من املحارضة عن ُبْعد  

 2٤ ١7 ٩ ٦ ك 

3.٠5 ١.٠2 3 
أوافق 

 نوًعا ما
٪ ١٠.7 ١٦.١ 3٤ ٠.٤2.٩ 

5 
زميًّليت املايك مفتوًحا أثناء أنزعج من إبقاء  

 املحارضة عن ُبْعد  

 2٤ ١2 ١3 7 ك 
2.٩5 ٤ ١.٠٩ 

أوافق 

 ٤2.٩ 2١.٤ 23.2 ١2.5 ٪ نوًعا ما

2 
عىل  الضعيفة  اإلنرتنت  شبكة  أثرت 

 حضوري للمحارضات عن ُبْعد  

 ١٩ ١5 ١٦ ٦ ك 
2.8١.٠ ٤2 5 

أوافق 

 33.٩ 2٦.8 28.٦ ١٠.7 ٪ نوًعا ما

١ 

التي  اإللكرتونية  املواقع  تعدد  سبَّب 

ُبْعد   عن  املحارضات  تقديم  يف  استخدمتها 

 يل إرباًكا بسبب انقطاعها املتكرر 

 ١7 ١8 ١5 ٦ ك 

2.82 ٦ ٠.٩٩ 
أوافق 

 3٠.٤ 32.١ 2٦.8 ١٠.7 ٪ نوًعا ما

3 
أثناء  الصوت  يف  تشويش  من  أعان 

 املحارضة عن ُبْعد  

 ١5 22 ١2 7 ك 
2.8٠.٩ ٠8 7 

أوافق 

 2٦.8 3٩.3 2١.٤ ١2.5 ٪ نوًعا ما

٤ 
ببعض  املحيطة  الضوضاء  من  أنزعج 

 زميًّليت أثناء املحارضة عن ُبْعد  

 ١٩ ١2 ١٩ ٦ ك 
2.7١.٠٤ ٩ 8 

أوافق 

 33.٩ 2١.٤ 33.٩ ١٠.7 ٪ نوًعا ما

١١ 
تغيري وقت املحارضات من الفرتة الصباحية 

ر إىل املسائية أثر سلبًا عىل   أدائي يف الـُمَقرَّ

 ١٩ ١5 ١2 ١٠ ك 
2.77 ٩ ١.١١ 

أوافق 

 نوًعا ما
٪ ١7.٩ 2١.٤ 2٦.8 33.٩ 

١٠ 
يؤثر حضور أشخاص من غري املسجلني يف 

ر للمحارضة سلبًا عىل أدائي وتفاعيل   الـُمَقرَّ

 ١2 ١5 ١7 ١2 ك 

 ال أوافق ١٠ ١.٠٦ ٤8.2
٪ 2١.٤ 3٠.٤ 2٦.8 2١.٤ 

8 
بعض   لعرض رفض  الكامريا  فتح  زميًّليت 

عن  التعليم  أثناء  املصغر  التدريس  أدوات 

 ٩ ٩ 22 ١٦ ك 

 ال أوافق ١١ ١.٠3 2.2٠

٪ 28.٦ 3٩.3 ١٦.١ ١٦.١ 
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 العبارة  م
ال 

 ينطبق 

ال 

 أوافق

أوافق 

 نوعا ما
 أوافق

املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتتيب

درجة  

 املوافقة 

عىل  سلبًا  يؤثر  بالصور  واكتفائهن  ُبْعد  

ر   استفاديت من الـُمَقرَّ

 أوافق نوًعا ما ٠.7٠ 2.8٠ املتوسط احلسايب العام 

جدول   من  حمور (  7) يتضح  عبارات  عىل  الدراسة  أفراد  الستجابات  العام  املتوسط  التي  )املعوقات  :  أن 

يف   الرقمية  بصورهتا  املصغرة  الدروس  تطبيق  يف  سعود  امللك  بجامعة  َرة  الـُمَبكِّ الطفولة  قسم  طالبات  واجهت 

وهذا املتوسط يقع بالفئة الثالثة من    ،( ٤درجة من    2.8٠( قد بلغ ) ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد

الثًّلثي املقياس  يتضح  ، فئات  وهكذا  الدراسة،  ألداة  بالنسبة  )موافق(  درجة  إىل  تشري  الدراسة    أفراد   أن   والتي 

َرة بجامعة امللك سعود يف تطبيق العىل املعوقات    نوًعا ما موافقات   دروس  التي واجهت طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

. تتفق نتيجة السؤال السابق مع نتيجة  املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد

ْقِمّي أن التعليم    إىل  التي توصلت  ( Osman, 2020)  أوسمن  ودراسة  ،(Goh & Sandars, 2019)  وساندرز  جو   دراسة   الرَّ

 .  الـُمَعلِّم من الطالب و  لكلٍّ  وأنشطتها ا بالنسبة للعملية التعليمية متزايدً ا  ل حتديً يشكّ  عن ُبْعد  

 :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرابع

الرابع هو  الدراسة  امللك   :كان سؤال  َرة بجامعة  الـُمَبكِّ الطفولة  قسم  التي واجهت طالبات  التحديات  ما 

لإلجابة عن  سعود يف تطبيق الدروس املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد؟  

السؤال الد  ؛املفتوح  هذا  عينة  أفراد  املئوية الستجابات  والنسب  التكرارات  عبارات حمورتم حساب    : راسة عىل 

َرة بجامعة امللك سعود يف تطبيق الدروس املصغرة بصورهتا  " التحديات التي واجهت طالبات قسم الطفولة الـُمَبكِّ

   يوضح النتائج املتصلة هبذا املحور.(  8)  وجدول  ، "الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد

َرة الطفولة قسم طالبات واجهت التي التحدياتأفراد عينة الدراسة عىل عبارات حمور  ستجاباتال التكرارات(: 8) جدول   الـُمبَكِّ

 بعد عن  العلمية املهارات وتعليم َتَعلُّم ُمَقّررات يف الرقمية بصورهتا املصغرة الدروس تطبيق يف سعود امللك بجامعة

 النسبة التكرار  التحديات 

 28.8 ١٦ توفري املتطلبات رغم احلاجة املستمرة هلاعدم 

 ١2.5 7 لفرتات طويلة  اإلنرتنت انقطاع

 ١٠.7 ٦ عن ُبْعد  انخفاض الدافعة للتعلم 
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 8.٩ 5 كثرة التكاليف وتغيري طريقة رصد الدرجات

 8.٩ 5 إلعدادها األدوات التغيري املفاجئ يف طبيعة تقديم الوسيلة، وعدم التمكن من رشاء

 7.١ ٤ بشكل كامل  التِّْقنِيَّةالتعامل مع  إىل النقلة املفاجئة من عمل وسائل يدوية

 7.١ ٤ ال توجد اسرتاتيجية جيد لتقسيم الوقت 

 5.3 3 عدم وجود نامذج حديثة

 5.3 3 سابًقا قلة عدد األجهزة يف املنزل لعدم احلاجة

 3.٦ 2 التعامل معهالبًّلك بورد يف البداية كان صعب 

 ١.8 ١ الرتكيز واالندماج يف املحارضة  صعوبة

 %100 56 إمجال 

َرةاستجابات أفراد الدراسة من طالبات قسم الطفولة  (  8) يوضح جدول   بكلية الرتبية بجامعة امللك    الـُمَبكِّ

َرةالتحديات التي واجهت طالبات قسم الطفولة    سعود عىل أهم  يف تطبيق  بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود    الـُمَبكِّ

اكثر التحديات    ، وقد اتضح أنّ الدروس املصغرة بصورهتا الرقمية يف ُمَقّررات َتَعلُّم وتعليم املهارات العلمية عن بعد

واجهتهن املس"  : التي  احلاجة  رغم  املتطلبات  توفري  هلا عدم  )   "تمرة  من 28.8بنسبة    أفراد استجابات    إمجايل   ٪( 

،  "عن ُبْعد  انخفاض الدافعية للتعلم  " :٪(، يليه١2.5بنسبة )  "لفرتات طويلة اإلنرتنت انقطاع" : الدراسة، ثم جاء

 ٪(. ١٠.7بنسبة )

قلة عدد األجهزة يف املنزل  "”و  ،"عدم وجود نامذج حديثة"  : قل التحديات التي واجهتهنأباملقابل اتضح أن  

احلاجة  )  ،"سابًقا   لعدم  التعامل معه"  ، يليه٪(،  5.3بنسبة  البداية كان صعب  بورد يف  البًّلك  )   "أن  ٪(  3.٦بنسبة 

 ٪(. ١.8بنسبة )  "الرتكيز واالندماج يف املحارضة صعوبة" ، وأخرًيا

و  السابقة  النتائج  عىل  الباحثتني    كونوبناء  أإحدى  ر  ستاذاتمن  من  إنه    :القول   ا نيمكنين  الـُمَقرَّ بالرغم 

التي واجهت كل من طالبات  ر   التحديات والصعوبات  ر  و   ، التعلم والتعليم يف املهارات العلمية  أساليب  ُمَقرَّ ُمَقرَّ

من  بمهنية عالية  مع التحديات واملعوقات  تم التعامل    نه إ  إالعن بعد  بعد دراسة املقرر  تعلم وتعليم املهارات العلمية  

والتي    ، واالستعانة باملصادر اإللكرتونية املتنوعة  ،ضمن ما توفر لدهين من إمكانياتقبل استاذات املقرر والطالبات  

  ؛ هلن كام أنه تدريب عميل    ،للطالبات مكسًبا  وهذا بحد ذاته كان    ، اإللكرتونيةحتسني مهارات الطالبات  يف    أسهمت 
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من استخدام منصات وزارة    نهنَّ مكَّ بطريقة جيدة  كدروس مصغرة وعرضها  إلنتاج حمتوى يتضمن املفاهيم العلمية  

ر   يفا الحقً التعليم     بطريقة سلسة.  ( روض ٤٩٩) التدريب امليدان  ُمَقرَّ

   :التوصيات

 يف ضوء نتائج الدراسة، قدمت الباحثتان التوصيات اآلتية:  

ر   أستاذة   التزام  • توضيح    والتحديثات   التغيريات   وعمل   ومتطلباهتا   باملحارضات   الـُمَقرَّ يتم  كام  املطلوبة، 

قبل   ُبْعد  من  التََّعلُّم عن  إىل  االنتقال  للطالبات عند  الـُخطَّة  ر يف  الـُمَقرَّ متطلبات  املستحدثة عىل  التغريات 

ر.   أستاذة الـُمَقرَّ

ر  أستاذة  تقديم •   بتقديم   اخلاصة  األداء  بمحكات   الطالبات  أداء  مقارنة  خًّلل  من  الراجعة  التغذية   الـُمَقرَّ

  عن   الطالبات  مع  ومناقشتها   الدرايس   الفصل   بداية  منها   بنسخة  الطالبات  تزويد  تم   والتي  املصغرة  دروسال

   الزووم والبًّلك بورد. برناجمي خًّلل  من بعد

لت   التي   املتطلبات  عن  لًّلستفسار  للطالبات   الفرصة  تتاح • ر  يف  ُعدِّ   استاذات   قبل  من  ُبْعد    عن  التََّعلُّم  بعد  الـُمَقرَّ

 . الطالبات   تواجه   أن   املمكن  من  التي   الصعوبات   تذليل   يف   املساعدة  أو   املقرر   متطلبات  يف   لبس   أي   إلزالة   املقرر 

ومكتوب    درجات  توزيع  يتم • واضح  بشكل  ُبْعد   عن  التََّعلُّم  إىل  االنتقال  بعد  النجاح  ومتطلبات  ر  الـُمَقرَّ

 للطالبات. 

عىل   • الطالبات  من خًّلل حث  وذلك  ودقيق  واضح  بشكل  ُبْعد   عن  ر  الـُمَقرَّ متطلبات  إمتام  آليات  تطوير 

 التدرب عىل استخدام برامج انتاج املحتوى العلمي بطريقة الكرتونية. 

رة عن ُبْعد  من   التِّْقنِيَّات احلديثة للطالبات بشكل فعّ توفري • ال من خًّلل عرض متطلبات الدروس الـُمَصغَّ

ر عند    إىل باإلضافة   دالبًّلك بورالزووم أو    خًّلل برنامج تزويد الطالبات باملصادر اإللكرتونية املتعلقة بالـُمَقرَّ

رة.   التحضري للدروس الـُمَصغَّ

التعاون مع قسم تِْقنِيَّات التعليم يف كلية الرتبية بجامعة امللك سعود لتدريب الطالبات عىل استخدام الربامج   •

 .  Animaker- Infographic- Viyondاخلاصة بإنتاج املحتوى العلمي بطريقة إلكرتونية، مثل: 

 :املراجع

عن  ، دراسة ميدانية عىل أساتذة التعليم العايل  عىل جودة التعليم العايل  عن بُْعد  تأثري التعليم    . (2٠١٩باملانع، آمال. )

 إىل جامعة حممد بو ضياف، باملسيلة.  بجامعة التكوين املتواصل باملسيلة، رسالة ماجستري، قدمت ُبْعد  
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ر   توصيف للتقويم واالعتامد    املركز الوطني  .(2٠١7والتعليم يف املهارات العلمية )  التََّعلُّمروض أساليب    357  ُمَقرَّ

َرةاألكاديمي، هيئة تقويم التعليم، قسم الطفولة   ، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. الـُمَبكِّ

ر   توصيف  (. املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكاديمي،  2٠١7وتعليم املهارات العلمية. )   َتَعلُّم روض  ٤3٠  ُمَقرَّ

َرة الـُمبَ هيئة تقويم التعليم، قسم الطفولة   ، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. كِّ

السعودية   العربية  اململكة  )2٠3٠رؤية  الرؤية.    . (2٠2١.  ركائز 

 https://www.vision2030.gov.sa/media/5ptbkbxn/saudi_vision2030_ar.pdf 

( من وجهة نظر الطًّلب  Blackboardتوظيف أعضاء هيئة التدريس للتعلم اإللكرتونية )  .( 2٠١٩الرشيدة، ماجد. ) 

العزيز والط عبد  بن  األمري سطام  جامعة  واإلنسانية   .البات يف  الرتبوية  للعلوم  األساسية  الرتبية  كلية    جملة 

 . ٤٠-2٠، ٤2، بجامعة بابل

 عامل الكتب.   . منظومة التعليم عرب الشبكات  . (2٠٠5عبد احلميد، حممد. )

 . دار وائل للنرش. الكاملة إلدارة اجلودة الشاملة املنهجية (. 2٠٠١عقييل، عمر. ) 

( قياس.  التعليمية.  2٠2١مركز  الوظائف  لشاغيل  املهنية  الرخص  اختبار   .)

https://etec.gov.sa/AR/PRODUCTSANDSERVICES/QIYAS/PROFESSION/TEACHERSLICENSURE/

Pages/default.aspx   

 ( هيلة.  تطبيق    .( 2٠١٩املنصور،  طالبات  التََّعلُّم  واقع  نظر  وجهة  من  العليا  الدراسات  برامج  يف  اإللكرتون 

 . ٦١-٤١(، 28) 3جملة العلوم الرتبوية،   .الدراسات العليا بجامعة امللك سعود 

 ( والتدريب.  التعليم  تطوير  التعليمية.(،  2٠2١هيئة  الوظائف  لشاغيل  املهنية  الرخص   اختبارات 

https://etec.gov.sa/AR/PRODUCTSANDSERVICES/QIYAS/PROFESSION/TEACHERSLICENSURE/

ages/default.aspxP 

م املعايري املهنية    . (2٠١٦هيئة تقويم التعليم العام. ) ، اململكة العربية السعودية،  ني يف اململكة العربية السعوديةللـُمَعلِّ

 static.net/uploads/2557417/normal_5da6e3fa1ac7c.pdf-cms.f-https://cdn الرياض. 

يف مؤسسات التعليم العايل   عن ُبْعد  الئحة التعليم   .( ١٤33)   .وزارة التعليم العايل، وكالة الوزارة للشؤون التعليمة 

    https://hesc.moe.gov.sa/DCFiles/Universities-Guide.pdfباململكة العربية السعودية. 

   https://www.moe.gov.sa/ar/LifeEvents/Pages/default.aspx  (. 2٠2٠وزارة التعليم. )

https://www.vision2030.gov.sa/media/5ptbkbxn/saudi_vision2030_ar.pdf
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( في وحدة  PCKتصميم مقترح لبرنامج تطور مهني قائم على المعرفة التدريسية المرتبطة بالمحتوى )
 الوراثة لمعلمي العلوم بالمرحلة

 أ.د. فهد بن سليامن الشايع ، و د. غالب عبد اهلل سامل العتيبي 

 أستاذ املناهج وتعليم العلوم، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود &إدارة التعليم بمحافظة عفيف  ،معلم

يف وحدة الوراثة للصف الثالث    PCKبرنامج تطور مهني مقرتح قائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى  وتطوير    تصميم هدف البحث إىل    :املستخلص

واستخدم منهج البحث النوعي املتمثل يف  ( معلمني من معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة، تم اختيارهم بطريقة قصدية،  3املتوسط، وتألفت عينة البحث من )

،  لربنامجلومن ثم الوصول إىل الصورة األولية    ،برنامج التطور املهني املقرتح يف صورته املبدئية وعرضه عىل اخلرباء لتحكيمه  بتصميم   انم الباحثوقا.  دراسة احلالة

للوصول إىل  ر الربنامج  طو   ،عىل نتائج التطبيق  . وبناء  ـه1441/ 1440وتطبيقه عىل عينة البحث يف حمافظة عفيف خالل الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس  

البيانات باستخدام أسلوب    حللتجلمع البيانات. و   حتليل املقابالت اجلامعية والفردية، ومناقشات جمموعة التعلم املهنيالبحث    واستخدم  ه.الصورة النهائية ل

نتائج    التحليل االستقرائي. للربنامجوأشارت  للربنامجإىل    احلاجة  إىل  التطبيق األويل  املعلمني، وزيارات   ،إضافة حماور جديدة  متبادلة بني  متثلت يف: زيارات 

للمعلمني، باإلضافة إىل إدراج جانب املقابالت اجلامعية والفردية كمحور من حماور الربنامج. كام أشارت النتائج الكيفية   الرتبوي  املرشفميدانية مبكرة من ِقبَل  

كام أشارت النتائج   .لوراثة يف الربنامج وخاصة  فيام يتعلق بمحتوى الوراثة، وكذلك أمهية زيادة عدد املشاركني من املعلمني بالربنامجإىل أمهية مشاركة متخصيص ا

للمعلم،توضيح  يساعد يف    دليل تدرييس  وجود  إىل أمهية التدريسية  الوقت يف    تسلسل اإلجراءات  ا من  الرتكيز عليه ومنحه مزيد  كام    .التطبيقورضورة زيادة 

الواتساب مساندة غري  تواصل  إىل وسيلة  واحلاجة  املهني،  التعلم  املعلمني يف جمموعة  مشاركة  إىل ضعف  النتائج  مثل  أشارت  التعليمية،،  وتطبيقات    املنصات 

 . التواصل املبارش من أجل تفعيل التواصل بني أعضاء جمموعة التعلم 

 . ، وحدة الوراثة(PCK)باملحتوىي، املعرفة التدريسية املرتبطة برنامج تطور مهنتصميم،  الكلامت املفتاحية:

A Proposed Design of Professional Development Program Based on Pedagogical Content 

Knowledge(PCK) in Genetics unit  For Middle School Science Teachers  

Fahad Suliman Alshaya, Ph.D. Ghalib Abdullah Alotaibi 
Abstract:  The current research aimed to design and develop a proposed professional development program based on the Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) in the Genetics Unit for the third middle grade. The study sample consisted of (3) science teachers who have been selected 

intentionally. The research adopted the qualitative research method represented by the case study. The researchers built the proposed 
professional development program in its initial form and reviewed by experts. The program has been applied on the research sample in Afif 

governorate during the second semester of the academic year 1440/1441. Based on the results of the application, the program was developed 

to reach its final form. With the purpose of data collection; the research used analysis of group and individual interviews, and professional 
learning group discussions. The data was analyzed and processed using the inductive analysis method. The results of the research indicated the 

need to add new components to the program represented in: mutual visits between teachers, early field visits by the supervisor to the teachers, 

in addition to including group and individual interviews as one of the program’s key components. The qualitative results also indicated the 
importance of the participation of genetics specialists in the program, especially with regard to the content of genetics, as well as the importance 

of increasing the number of participating teachers in the program. In addition, the results indicated the importance of using a teaching guide 

that helps in the sequence of teaching procedures for the teacher to get more focused and get more time for implication too. Also, results 
showed that teachers have poor participation in professional learning group and they need supporting communication applications such as 

Whatsapp and other educational platforms and other direct communication applications to achieve an effective communication among 

education groups.  
 

Keywords: Design, Professional Development Program, Pedagogical Content Knowledge (PCK), Genetics Unit.  
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 قدمة:امل

التعليمية   العملية  تطوير  ركائز  إحدى  للمعلم  املهني  التطور  عملية    العلمي   التقدم   عرص  يف  السيام–تعد 

ا  منه  يتطلب  مما   -املعريف   واالنفتاح  والتقني، ا باجلديد    ملهاراته  تطوير  ومعارفه، وفهام  لطبيعة املتعلم وخصائصه، وإملام 

ا كب  املهني حيز  التطور  العملية  يف جمال ختصصه. وقد أخذ  ا ألمهيته املحورية يف  الرتبوي؛ وذلك نظر  ا يف األدب  ري 

 التعليمية، ودوره يف تطوير معرفة املعلم. 

( بأنه  Guskey, 2012)  وقد تعددت تعريفات مفهوم التطور املهني يف األدب الرتبوي، حيث يعرفه جوسكي

واجتاهات املعلمني والتي تؤدي إىل حتسني تعلم الطالب. فيام  العمليات واألنشطة املصممة لتطوير معرفة ومهارات  

( بأنه االستدامة والتحسني املنظم للمعرفة واملهارات والكفاءة، وتعزيز التعلم اللذان  Guest, 2004عرفه جيست )

 جممله،  عملية منظمة حمورها الفرد يف "( بأنه  116.  ، ص2002يتامن طيلة حياة الفرد العملية. يف حني عرفه سامل )

هتدف إىل إحداث تغريات حمددة سلوكية وذهنية ملقابلة احتياجات حمددة حالية أو مستقبلية، يتطلبها الفرد والعمل  

 De)  دي فريز وجانسني وفان دي غريفيت  كل من  . ويشري"الذي يؤديه واملؤسسة التي يعمل هبا واملجتمع بأكمله

Vries, Jansen & Van De Grift, 2013ينظر إىل التطور املهني عىل أنه طريقة مهمة لتحسني املدارس، وزيادة    ( إىل أنه

 The Center forجودة املعلمني، وحتسني تعلم الطالب. فيام عرفه مركز التدريس والتعلم الفعال بجامعة تكساس )

Effective Teaching and Learning (CETAL), 2007فه ومهاراته، ومشاركته  ( بأنه التزام املعلم بالتطوير املستمر ملعار

 ,Livingston & Robertsonيف املناقشات التدريسية، وتبادل اخلربات مع الزمالء. وناقش ليفنغستون وروبرتسون ) 

( مفهوم التطور املهني، ويؤكدان أن التطور املهني للمعلمني ينطوي حول عملية حصول املعلمني عىل املساعدة  2001

( إىل أنه ال يوجد تعريف حمدد للتطور املهني  Wan & Lam, 2010وان والم ) دراسة  ريتش ويف أن يصبحوا أكثر مهنية.  

للمعلمني ألنه يتباين بحسب املواقف التعليمية املختلفة التي يستخدم فيها، وقد يوجه لتلبية احتياجات املعلم أو  

 املؤسسة التعليمية. 

تناولت  2013الشايع )  بينت دراسة و الدراسات  املفاهيم  ( أن  ا من  ة عدد  املهني مستخدم  التطور  موضوع 

 Professionalأثناء اخلدمة، والتنمية املهنية، وكذلك مصطلح التطور املهني    يف  منها: مفهوم التدريب  ،واملصطلحات

Developmentوالتطور املهني املستمر ،Continuous Professional Development   ويتبنى هذا البحث مفهوم التطور .
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(  2012املهني الذي يمثل النظرة احلديثة للمفهوم بتفعيل مسؤولية املعلم الذاتية يف تطوير نفسه. ويؤكد )الرواشدة،  

ا يمكن جتاوزه.   أن التحول نحو املسؤولية الذاتية للمعلم يف تطوره املهني مل يعد خيار 

شوملانو حدد  الفعالShulman, 1987)  قد  للتعليم  الالزمة  املعرفة  أساس  جماالت  (  معرفة    ،بسبعة  هي: 

 Knowledge، ومعرفة املنهجGeneral Pedagogical Knowledge، معرفة بيداغوجية عامةContent Knowledgeاملحتوى  

of Curriculum واملعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ،  Pedagogical Content Knowledge (PCK)  ومعرفة املتعلمني ،

الرتبوية  ، Their Characteristics&Knowledge of Learnersوخصائصهم   السياقات   Knowledge ofومعرفة 

Educational Contextsالرتبوية والقيم املقاصد واألهداف والغايات   ,Knowledge of Educational Trends، ومعرفة 

Purpose & Values    باملحتوى املرتبطة  التدريسية  املعرفة  عىل  االهتامم  انصب  وقد  والتارخيي.  الفلسفي  وأساسها 

Pedagogical Content Knowledge (PCK)  ( الفعال  للتعليم  أصبحت مهمة  ويشري حشوه    (.Shulman, 1987والتي 

(Hashweh, 2005)  مت معارف  نتاج  هي  باملحتوى  املرتبطة  التدريسية  املعرفة  أن  هي:  إىل  األهداف عددة،  ،  معرفة 

أساليب التقويم املختلفة  التعلم، و  مصادر، و طرق التدريس ، والسياق، وخصائص املتعلمني، و املحتوى، واملنهجو

 . وكيفية تنفيذها 

ا بمفاهيمه الناجتة عن الثورة العلمية للهندسة الوراثية، كام أنه ُيعد أحد أهم    وأصبح علم الوراثة أكثر عمق 

فروع العلوم الذي يدرس يف التعليم العام، ملا يتناوله من مفاهيم أساسية تربز أمهية هذا العلم ومدى ارتباطه باحلياة  

الللبرشيةاملستقبلية   دراسة  إليه  أشارت  ما  وهذا   ،( وعسريي  البرشي 2012شايع  اجلينيوم  تفعيل  بأن   )  

(HGB)Human Genome Project   هناية القرن العرشين ،  ( جاء متزامن ا مع تقنية تطوير احلمض النوويDNA  ومعاجلة )

الدراسات أن  ام تؤكد العديد من  كاجلينات؛ مما يربز أمهية كبرية للتطبيقات الوراثية وسط املجتمع وحماولة فهمها.  

  لدى املتعلمني   الوراثة أحد املجاالت املهمة يف علم األحياء وهي مصدر لتكون التصورات اخلاطئة للمفاهيم العلمية 

وعسريي،  2011)مايض،   الشايع  احلصان،  2012؛  والعبدالكريم،2015؛  اجلربين،  هذه (.  2017  ؛    وأكدت 

احتياجات التطور املهني يف املجال العلمي من    التي حددت   ( Mansour et al., 2013)وآخرون    منصور   : دراسة  األمهية 

موضوع   أبرزها  من  كان  املوضوعات  من  بعدد  السعودية  العربية  اململكة  يف  العلوم  ومرشيف  معلمي  نظر  وجهة 

 الوراثة.  

التحديات تستلزم   الوراثة   هذه  وتعليم  تعلم  تواجه  ه  التي  ملواكبة  للمعلمني  ونوعي ا  ا  مستمر  ا  ذه  تطور 

الربامج  وتربز    . (Koellner et al., 2011)  التحديات، وهذا يؤكد رضورة إرشاك املعلمني يف برامج تطور مهني نوعية 
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( باملحتوى  املرتبطة  التدريسية  املعرفة  هبا   (PCKالقائمة عىل  االهتامم  نوعية جيب  من  كربامج  العديد  بينت  ، حيث 

كدراسة  ) ودراسة    ( Rollnik, 2017)  الدراسات  ووهبة  )   ، ( 2017الفار  عديلة  عواد    ، (2016ودراسة  ودراسة 

ا إجيابي ا عىل تطوير معرفة املعلمني بكيفية تعليم املحتوى وكتابة اخلطط الدراسية،    ،(2014) أن ملثل هذه الربامج تأثري 

 وأساليب والتقويم.  التدريس، وطرق 

 مشكلة البحث: 

والعلوم  جاء   الرياضيات  تطوير  السعودية مرشوع  العربية  باململكة  العام  التعليم  يف  أهم    الطبيعية  كأحد 

املشاريع التطويرية للتعليم العام يف اململكة والذي نتج عنه مقررات مطورة للعلوم، وتشري الدراسات إىل أن مقررات  

والتحديات  الصعوبات  من  العديد  تواجه  املرشوع  عن  الناجتة  وع  .العلوم  الشايع  دراسة  أشارت  احلميد    بدفقد 

عدم كفاية اخلطة الدراسية، وضعف  كان من أبرزها:    ،التي تواجهها هذه املقررات   من التحديات( إىل عدٍد  2011)

العلوم.   ملعلمي  املهني  التطور  كفاية  وضعف  البنائي،  املنظور  وفق  الطالب  دور  الشايع  و تفعيل  دراسة  أشارت 

 . واالستمرارية تتسم بالوضوح  ة تطور مهنيأن هذا املرشوع حيتاج إىل خطة  ( إىل 2013)

التي أبرزهتا املرحلة احلالية  تحديات  العديد من ال يواجه معلم العلوم يف املرحلة املتوسطة    ،ومن جانٍب آخر 

إقرار    خاصة للمعلبعد  املهنية  يتطلبه ذلك من أن يكون  ماملعايري واملسارات  املهنية، وما  الرخصة  ني، واختبارات 

تاماملعلم   إملاٍم  كدراسة  ه عدد من الدراسات  توهذا ما أكد  باجلوانب التخصصية والرتبوية يف جمال ختصصه،  عىل 

طور  من خالل وسائل التإىل تطوير ذاته باستمرار    املعلم  أن يسعى رضورة  (. باإلضافة إىل  2017الدورسي واجلرب )

أبرزها   والتي من  املهني  املختلفة  التطور  أشارت  برامج  والتي  دراسة  يلإالنوعية  )ها  كمجموعات    (Lee, 2005يل 

برامج التطور املهني    إىل  كام أكدت العديد من الدراسات احلاجة العالية  . التعلم، وجمموعات التواصل اإللكرتونية

 ( الشايع  كدراسة  واملعلامت،  ) 2013للمعلمني  والشمراين  احلريب،  ودراسة  الدراسات    .( 2016(،  أشارت  كام 

إىل أمهية برامج التطور املهني يف إكساب   ( 2021ودراسة اهلواري واهلويمل )  ، ( 2020شحادة والبيتاوي )  كدراسة

 املفاهيم العلمية. 

تعزيز التكامل بني  ال تراعي  التي  التطور املهني  برامج ( أن Van Drel, & Berry, 2010فان دريل وبريي )يؤكد 

املعرفة  من  املختلفة  أن حيتفظ  األنواع  إىل  تؤدي  من خالهلا  ،  مل باملعلمون  منفصلة  الوضوع  نظرات  علمي  املحتوى 

  (. PCKيف مقابل قاعدة املعرفة املتكاملة التي تنادي هبا املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى )  ه، الدرايس وطرق تدريس

طور املهني  تنقلة  نوعية يف برامج ال  (PCK)  برامج التطور املهني القائمة عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوىوتعد  
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ملعلمي   تتناول:  اعدد  تشمل    إهنا حيث    ؛العلوم املقدمة  التي  املكونات  األهداف   من  ومعرفة  واملنهج،  ،  املحتوى ، 

، يف  أساليب التقويم املختلفة وكيفية تنفيذها التعلم، و  مصادر، و طرق التدريس، والسياق، وخصائص املتعلمني و

متكامل.  واحد  الدراسات  سياق  من  عدد  رولينك  ، وأكدت  ووهبة    ،( Rollnik, 2017)  كدراسة  الفار  ودراسة 

(2017)  ، ( )   ،( 2016ودراسة عديلة  إجيابي ا  ،  (2014ودراسة عواد  ا  تأثري  الربامج  ملثل هذه  تطوير معرفة    يفأن 

 وأساليب والتقويم.  ،املعلمني بكيفية تعليم املحتوى وكتابة اخلطط الدراسية، وطرق التدريس 

التدريسية املرتبطة باملحتوى )جاء هذا البحث لتصميم برنامج  ،  وعليه   ( PCKتطور مهني قائم عىل املعرفة 

 . ملعلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة لتدريس وحدة الوراثة 

 أسئلة البحث:

ما برنامج التطور املهني املقرتح ملعلمي العلوم يف املرحلة    :اآليت  الرئيس  السؤاليسعى البحث لإلجابة عن  

 ( يف تدريس وحدة الوراثة للصف الثالث املتوسط؟ PCK)باملحتوى املتوسطة القائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

املعرفة   .1 عىل  القائم  املتوسطة  املرحلة  يف  العلوم  ملعلمي  املقرتح  املهني  التطور  برنامج  تصميم  إجراءات  ما 

 . ( يف تدريس وحدة الوراثة للصف الثالث املتوسط؟PCK)باملحتوى التدريسية املرتبطة 

املرحلة    ما  .2 العلوم يف  ملعلمي  املقرتح  املهني  التطور  برنامج  التدريسية  مكونات  املعرفة  القائم عىل  املتوسطة 

 . ( يف تدريس وحدة الوراثة للصف الثالث املتوسط؟ PCKاملرتبطة باملحتوى )

 

 

 أهداف البحث: 

برنامج تطور مهني مقرتح قائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى  وتطوير    تصميم هيدف البحث إىل  

(PCKيف و )  وذلك من خالل بيان إجراءات ومكونات تصميم برنامج التطور  املتوسط حدة الوراثة للصف الثالث ،

 املهني املقرتح. 

 أمهية البحث: 
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التدريسية   .1 املعرفة  قائام  عىل  املهني  للتطور  برناجم ا  واملتخصصني  للمعلمني  (،  PCK)  باملحتوى  املرتبطة يقدم 

والتي يمكن أن تساعد يف تدريس موضوعات  بحيث يقدم للمعلمني اخلربات الرضورية واملعارف األساسية  

الطرق   أفضل  يف  والتأمل  التفكري  إلعادة  حماولة  يف  األخرى،  العلوم  موضوعات  من  وغريها  الوراثة، 

 واالسرتاتيجيات التي يمكن أن يستخدموها يف تعليمهم هلذا املوضوع. 

للمعل .2 املهني  التطور  برامج  إىل  املعلمني  تطوير  القائمني عىل  نظر  التدريسية  توجيه  املعرفة  القائمة عىل  مني 

 (. PCKاملرتبطة باملحتوى )

 حدود البحث: 

،  ـ ه1441/ 1440فصل الوراثة بكتاب العلوم للصف الثالث املتوسط طبعة    احلدود املوضوعية: وتتمثل يف:  •

 ( صفحة. 25مها: مادة الوراثة، وعلم الوراثة، وتتوزع يف )  ، وحتتوي عىل درسني

 . ـه 1441/ 1440احلدود الزمانية: تم تطبيق البحث خالل العام الدرايس   •

 . دارة التعليم بمحافظة عفيف إاملدارس املتوسطة ب احلدود املكانية: •

 مصطلحات البحث: 

باملحتوى املرتبطة  التدريسية  بأهنا:  317، ص.  2016)وآخرون    املزروع   يعرفها   (:PCK)  املعرفة  معرفة  "( 

الكيميائية(   املعادلة  وزن  تدريس  كيفية  )مثل:  حمدد  موضوع  أو  ما  مادة  تدريس  كيفية  عن  املعلم  يعرفه  عام  تعرب 

الثالث  جرائي ا بأهنا: معرفة املعلم اخلاصة بتعليم حمتوى الوراثة لطالب الصف  إوتعرف    . "ملجموعة معينة من الطلبة

،  املحتوى ، واملنهج ، ومعرفة األهداف  وتتضمن:  .املتوسط، والتي يكتسبها من خالل برنامج التطور املهني املقرتح

املتعلمني و التدريس، وخصائص  تنفيذها التعلم، و   مصادر، و طرق  التقويم املختلفة وكيفية  مع االهتامم    ، أساليب 

 . ياق الرتبوي الذي يتم فيه التعلمالسب

والراجح  يعرفه  املهني:التطور   بأنه:  48.  ص ،  2012)  البلوي  األنشطة  "(  عىل  املستمر  املعلم  حفاظ 

  . "واملهارات الالزمة للتدريس، املكتسبة من خالل مصادر التطور الذاتية، أو الربامج التدريبية، أو غريها من املصادر

إجرائي ا بأنه: مجيع   املهني  التطور  برنا   األنشطةويعرف  والتي يامرسها معلم  التي حيددها  املقرتح  املهني  التطور  مج 

عن طريق املامرسات التأملية وفق منهجية    العلوم، وتستهدف تطوره يف جوانب املعرفة العلمية واملامرسات التدريسية

  تضمنها البحث جمموعة األنشطة والتدريبات واملامرسات التي  :  ويعرف برنامج التطور املهني إجرائي ا بأنه  .حمددة
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تامد ا عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى، والذي هيدف إىل تطوير معرفة معلمي العلوم بكيفية تعليم حمتوى  اع

 الوراثة للصف الثالث املتوسط.

مجيع املوضوعات التي تضمها وحدة الوراثة ومتثلت يف هذا البحث يف فصل الوراثة بكتاب    :وحدة الوراثة

الثالث   للصف  الوراثة،    ، ، وحتتوي عىل درسنيـ ه1441/ 1440املتوسط طبعة  العلوم  الوراثة، وعلم  مادة  مها: 

 ( صفحة. 25وتتوزع يف )

 منهج البحث: 

النوعي ا تصميم دراسة احلالة الذي يعد  البحث  سؤايل لإلجابة عن    يتبنى البحث منهج البحث  ، مستخدم 

( بأنه: عبارة عن فحص دقيق وعميق لوضع معني  2012)   م العبد الكريأحد تصاميم البحث النوعي، والذي يعرفه  

أو حالة فردية )وربام عدد من احلاالت( بشكل مفصل ودقيق. وذلك من خالل التتبع الدقيق ألفراد العينة باستخدام  

( الوصول إىل فهم عميق حلالة معينة،  2012)   مالعبد الكري دة. ويقصد من دراسة احلالة كام يشري  أدوات بحثية متعد

قد تكون لفرد أو أفراد أو فصل معني يف مدرسة، وتكون دراسة احلالة يف وضعها وسياقها الطبيعيني، دون االنشغال  

 بتعميم النتائج عىل احلاالت األخرى. 

 البحث: وعينة جمتمع 

الدرايس  يتكون   للعام  عفيف  بتعليم  املتوسطة  للمرحلة  العلوم  معلمي  مجيع  من  البرشي  البحث  جمتمع 

عددهم  ـه 1441/ 1440 والبالغ  عفيف -،  تعليم  بإدارة  التطوير  قسم  أفاد  ما  يمثلون  37)   -حسب  معلام    )

م للصف الثالث  ( من معلمي العلو3من ) عينة البحث  تتكون  يف حني    ختصصات )علوم، فيزياء، كيمياء، أحياء(. 

بالطريقة القصدية لضامن رغبتهم باملشاركة ملا يتطلبه الربنامج من أنشطة متنوعة ومستمرة تتطلب    اختريوااملتوسط،  

 . ( 1وجاء تفصيل عينة البحث كام يف اجلدول ) ،  يطبق بحقهم برنامج التطور املهنيالرغبة اجلادة للمشاركة، حيث س

 . عينة البحث( خصائص 1جدول )

 اخلربة التخصص نوع املؤهل املؤهل املدرسة املعلم

 سنة16 مسار أحياء  تربوي  بكالوريوس  متوسطة فرعة الرميثي  األول 

 سنة12 علوم عامة  تربوي  بكالوريوس  متوسطة بديدة ومرشفة الثاين 

 سنوات 5 مسار فيزياء  تربوي  بكالوريوس  متوسطة بدائع العضيان  الثالث 

 أدوات البحث: 
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رى مع املعلمني باستخدام  )وهي املقابالت التي جُت   للمقابالت الفردية   البحث أسلوب التحليل الكيفياعتمد  

املقابلة(،  ومناقشاهتم   اجلامعيةاملقابالت  و  أداة  املعلمني  تأمالت  اجلامعية(  يف   )وهي  اللقاءات  ت  ومناقشا   ، أثناء 

  . املقرتح  لتعرف عىل آراء املعلمني ومقرتحاهتم املتعلقة بتطوير برنامج التطور املهني اجمموعة التعلم املهني، من أجل  

   وذلك من خالل التحليل الكيفي إلجابات املعلمني عىل األسئلة اآلتية: 

ا حدث يف معرفتك بعد برنامج التطور املهني؟ أعط أمثلة  .1  . هل تعتقد أن هناك فرق 

ا لك يف تطورك املهني؟ وهل انعكس ذلك عىل تدريسك لوحدة الوراثة؟  .2  كيف؟ وهل كان الربنامج مفيد 

 ما مالحظاتك حول الربنامج؟ وكيف يتم تطويره؟ .3

 لو أردت تطبيق هذا الربنامج عىل جمموعة من زمالئك املعلمني:  .4

 حدد أبرز ما ستبقيه من هذا الربنامج. -

 ما سوف تغريه فيه.   -

 ما سوف تضيفه إليه.  -

 نتائج البحث تفسريها ومناقشتها

ما إجراءات تصميم برنامج التطور املهني املقرتح ملعلمي  لإلجابة عن السؤال األول للبحث والذي نص عىل:  

تدريس وحدة الوراثة للصف  ( يف  PCKالعلوم يف املرحلة املتوسطة القائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى )

التي يمكن من  متت    الثالث املتوسط؟ مراجعة األدب الرتبوي مراجعة مستفيضة للوصول إىل أفضل اإلجراءات 

إلجراءات إىل إجراءات   ا فقد قسام  انخالهلا تصميم برنامج التطور املهني املقرتح، وبناء  عىل ما توصل إليه الباحث

 عامة وإجراءات تفصيلية كام ييل:

: إجراءات عامة:   أوًلا

 لبحث فيام ييل: ل العامة  جراءات اإل ومتثلت

برنامج    وتصميممراجعة األدب الرتبوي مراجعة  مستفيضة لالستفادة منه يف عملية التأطري النظري للبحث،   -

( باملحتوى  املرتبطة  التدريسية  املعرفة  عىل  القائم  املهني  أداة  PCKالتطور  بناء  يف  منه  لالستفادة  وكذلك   ،)

 البحث. 

حتليل وحدة الوراثة للصف الثالث املتوسط لتحديد املفاهيم الوراثية، وأهداف الوحدة، واألهداف اخلاصة   -

 اء اجلزء اخلاص بمحتوى الوراثة يف الربنامج. بكل موضوع، واالستفادة من عملية التحليل يف بن
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)  تصميم - باملحتوى  املرتبطة  التدريسية  املعرفة  قائم عىل  مهني  تطور  من  PCKبرنامج  تطبيقه عىل عدد  يتم   )

( عددهم  يبلغ  املتوسط.3املعلمني  الثالث  للصف  العلوم  معلمي  من  من    (  املهني  التطور  برنامج  وتكون 

(،  PCKتعريف بمفهوم )الجانبني: جانب نظري وجانب تطبيقي، وشمل اجلانب النظري املكونات اآلتية:  

  (، يف حني شمل اجلانب التطبيقي املكونات اآلتية: PCK( كتوجه يف تعليم العلوم، ونامذج قائمة عىل )PCKو)

)حمتو وتضمن  املبارش:  التدريبي  )الربنامج  وتوظيف  الوراثة،  ودليال  PCKى  التدريس،  يف  (،  ا تدريسي    ( 

 وجمموعة التعلم املهني، واللقاءات اجلامعية والفردية، والتطبيق الصفي. 

   الربنامج وفق التصور املبدئي التايل:  وطبق 

املرتبطة    تصميم  - التدريسية  املعرفة  بمكونات  وربطه  السابقة  اخلطوة  نتائج  عىل  بناء   املهني  التطور  برنامج 

 باملحتوى من خالل تضمينها يف الربنامج، وهي:  

 معرفة األهداف: وتتضمن أهداف العلوم وأهداف وحدة الوراثة وأهداف كل درس من دروس الوحدة.  ▪

ا، من خالل تطور املنهج من سنة إىل أخرى، وتطور  املعرفة باملنهج: وتعني معرفة املع ▪ لم بتطور املنهج عمودي 

 يف غريها من املواد.  م املنهج أفقي ا من خالل عالقة كل موضوع باملواضيع األخرى سواء يف العلوم أ

الثالث   ▪ للصف  الوراثة  وحدة  موضوعات  من  موضوع  لكل  العلمي  املحتوى  وتتضمن  املحتوى:  معرفة 

 املتوسط. 

معرفة خصائص املتعلمني: وتتضمن نظريات تربوية حول التعلم، وخصائص املتعلمني كمعرفتهم املسبقة،   ▪

 واملفاهيم البديلة، والصعوبات التي تواجههم عند التعلم.  

 املعرفة بالسياق: وتتضمن املعرفة بنظام التعليم املحيل، وطبيعة املجتمع وبيئة الطلبة.  ▪

التدر ▪ بطرق  دروس  املعرفة  لتنفيذ  تطبيقها  وكيفية  املختلفة،  التدريس  بطرق  املعلم  معرفة  وتتضمن  يس: 

 الوحدة. 

املعرفة باملصادر: وتتضمن مصادر التعلم لكل موضوع من موضوعات الوحدة، يستطيع املعلم الرجوع إليها   ▪

 ريها. وغ  ، واملواقع اإللكرتونيةلزيادة معرفته حول هذه املوضوعات، وتشمل الكتب، واألفالم، 

 املعرفة بأساليب التقويم املختلفة وكيفية تنفيذها.  ▪

 حتكيم برنامج التطور املهني بعرضه عىل املتخصصني واخلرباء.  ▪

 .  حددها البحثتطور املهني التي التطبيق األويل للربنامج باستخدام أساليب ال ▪
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 بالربنامج.تطوير الربنامج بناء  عىل مالحظات ومقرتحات املشاركني  ▪

 لصورة النهائية للربنامج بعد تطويره.  إىل االوصول  ▪

 :إجراءات تفصيلية _ثانياا

  وتطويره وفق برنامج التطور املهني    تصميمالعديد من اخلطوات واإلجراءات التي هتدف إىل  اتبع البحث  

 . (1املخطط املوضح يف الشكل )

 

 وتطوير برنامج التطور املهني تصميم(: خطوات وإجراءات 1شكل )

 برنامج التطور املهني وتطويره كام ييل:  تصميم ويمكن تفصيل خطوات وإجراءات  

 الربنامج املبدئي املقرتح:  تصميم  أوًلا:
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برنامج التطور املهني    ُصمم  ،ألدبيات والكتب املتعلقة بالتطور املهنيابعد الرجوع إىل عٍدد من الدراسات و

 والذي يسعى لتحقيق عٍدد من األهداف كام ييل:  ،املبدئي

(،  PCK( تتضمن تعريف بمفهوم )PCKتقديم خلفية نظرية خمترصة للمعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ) -

 ( يف التدريس. PCKونامذج لتطبيق )

( تم تصميمه  PCKتطور مهني قائم عىل )( يف التدريس من خالل عرض نموذج  PCKالعمل عىل توظيف ) -

 (. PCKبعد دراسة عدد من النامذج املتعددة املتعلقة بـ ) ني من قبل الباحث

زيادة فهم املعلمني واستيعاهبم ملحتوى الوراثة من خالل عرض ومناقشة حمتوى الوراثة يف جوانب برنامج   -

 التطور املهني. 

(، والعمل عىل تطبيقه يف موضوعات  PCKالتدريسية املرتبطة باملحتوى )قائم عىل املعرفة  دليل تدرييس  تقديم   -

 الوراثة. 

ويتكون برنامج التطور املهني يف صورته املبدئية من جانبني: جانب نظري وجانب تطبيقي، وقد تكون اجلانب  

  يف حني (،  PCK )( كتوجه يف تعليم العلوم، ونامذج قائمة عىل PCK(، و )PCKالنظري من املكونات اآلتية: مفهوم )

 تكون اجلانب التطبيقي من املكونات اآلتية:  

 . ا تدريسي   ودليال  ( يف التدريس، PCKالربنامج التدريبي املبارش: وتضمن حمتوى الوراثة، وتوظيف ) -

 جمموعة التعلم املهني.  -

 اللقاءات اجلامعية والفردية.   -

 التطبيق الصفي.  -

 حتكيمه عىل مرحلتني: تم  ، الربنامج املبدئي تصميموبعد 

من اخلرباء واملتخصصني إلبداء مرئياهتم ومالحظاهتم    ثالثة مقابلة اخلرباء: حيث تم عرض الربنامج عىل   -

 والتي كان من أبرزها:  ، حول الربنامج املبدئي. وتم تعديل الربنامج وفق مقرتحاهتم

 الصورة. اجلزء النظري مل يكن مناسب ا للمعلمني هبذه  -

 .هوكيف سيختلف عام اعتاد الدليل التدرييسبيان دور املعلم يف   -

 .  الدليل التدرييستعديل  -
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ا ملقرتحات اخلرباء تم عرض الربنامج عىل جمموعة من املحكمني   - التحكيم الورقي: بعد إجراء التعديالت وفق 

ا ملا أشاروا إليه، حيث تم   لتحكيم الربنامج، وتم األخذ بمالحظاهتم وإجراء بعض التعديالت البسيطة وفق 

 التوصل إىل الصورة األولية للربنامج.  

 وحكمت. البحث أداة ، بنيت جالربنام تصميم وتزامن ا مع   -

 بتطبيق الربنامج.  ئدِ البحث، ثم بُ عينة اختريت  ، وحتكيم األداةبعد االنتهاء من إجراءات حتكيم الربنامج  -

 ثانياا: تطبيق الربنامج بصورته األولية: 

  بصورته األولية بتطبيق الربنامج األول  قام الباحث   ، بعد الوصول إىل الصورة األولية لربنامج التطور املهني

، حيث بدأ بالتواصل مع املعلمني عينة الدراسة  ـه 1441/ 1440مع هناية الفصل الدرايس األول للعام الدرايس  

لمعلمني عينة الدراسة حلضور  ليف األسبوع األخري من الفصل الدرايس    وجهت الدعوة للرتتيب للقاء األول، ثم  

والذي عقد   األول  الاللقاء  الباحثتباملدرسة  فيها  يعمل  اللقاء  األول  ي  بمكونات  تم  . وخالل  املعلمني  تعريف 

الربنامج وآليات تطبيقه ومدته، ثم تم توزيع ما يتعلق باجلزء النظري عىل املعلمني ألخذ فكرة مبسطة عن مفهوم  

(PCK إج يبدأ  أن  عىل  املعلمني  مع  االتفاق  وتم  التدريبي،  الربنامج  يف  البدء  قبل  من  (  بداية  القبلية  املقابالت  راء 

 . ـه1441/ 1440األسبوع الثاين للفصل الدرايس الثاين لعام  

يف زيارة املعلمني بمدارسهم  األول  رشع الباحث    ، ومع بداية الفصل الدرايس الثاين )بداية  من األسبوع الثاين(

املقابلة القبلية مدة أسبوع،    أداةاستغرق تطبيق  ، واملقابلة القبلية حيث تم إجراء مقابلة قبلية مع كل معلملتطبيق أداة  

  وخالل هذا األسبوع تم االتفاق مع املعلمني عىل تنفيذ الربنامج التدريبي املبارش يف املدرسة التي يعمل هبا الباحث 

لتوفر مكان جمهز بوسائل عرض مناسبة. وابتداء  من األسبوع الثالث وبعد االنتهاء من إجراء املقابالت القبلية    األول

بتنفيذ جزء الربنامج التدريبي املبارش والذي استمر ملدة أسبوعني )الثالث والرابع(، وتم تنفيذه    األول   رشع الباحث 

يومي ا، وقد تم دعوة املرشف الرتبوي حلضور الربنامج والذي    خالل ثالثة أيام من كل أسبوع بمعدل ثالث ساعات

بعمله    ، موافقتهأبدى   تتعلق  املدارس  بجوالت يف  الرتباطه  ا  اعتذر الحق  اإلرشافولكنه  وقد ضم  ال  يف  رتبوي، 

  من معلمي العلوم باملدرسة.ني اثنمعلمني الربنامج باإلضافة إىل املعلمني املستهدفني  

 من أعضاء هيئة التدريس  ني جمموعة تعلم مهني تضم اثن  شكلت   ، يق الربنامج التدريبيبعد االنتهاء من تطب

  "عينة البحث "بجامعة شقراء، وأحد مرشيف العلوم بإدارة تعليم عفيف، وثالثة من معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة  

الباحث إىل  التواصل عن طريق  نيباإلضافة  يكون  ال بآ   الواتستطبيق  ، بحيث  تفعيل جمموعة  والبدء    تعلم،، وتم 
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اعتذر أعضاء  التعلم  ، وبعد أسبوع من انطالق جمموعة  ـه 1441/ 6/ 19بمناقشة املحاور ابتداء  من يوم اخلميس  

س بجامعة امللك سعود،  استبداهلام بعضوين من أعضاء هيئة التدري  وتمهيئة التدريس عن االستمرار يف املجموعة، 

، والثاين أحد أعضاء  علم األحياءوتم اختياره بحكم ختصصه ب  ،أحد أساتذة املناهج وطرق التدريس باجلامعة   ألولا

املتخصصني   التدريس  احليوان هيئة  علم  وأخذ    بقسم  معهام  والتنسيق  التواصل  تم  وقد  باجلامعة،  العلوم  بكلية 

، واستمرت  ـه 1441/ 6/ 25ومتت إضافة مجيع األعضاء يف يوم األربعاء املوافق  موافقتهام باالنضامم إىل املجموعة،  

 املجموعة ملدة أربعة أسابيع. 

رضورة إجراء زيارات ميدانية  اتضح    ،وباإلضافة إىل استمرار جمموعة التعلم املهني   ،يف األسبوع السادس 

، وهتدف  من قبل الباحث األول  زيارة لكل معلمملعلمي العلوم عينة البحث، حيث تم تنفيذ ثالث زيارات بمعدل 

التأكد من قدرة كل معلم عىل تطبيق الزيارات إىل  إليه املعلم يف  PCK)  هذه  التدريس، واملستوى الذي وصل  ( يف 

( التجريبي  PCKتوظيف  التطبيق  من خالل  احلالية،  املوضوعات  يف  التدريس  عملية  يف  التدرييس(  وقد  للدليل   ،

لكنها مل ترتق إىل املستوى املأمول، حيث كانت هناك  الدليل  والت من املعلمني الثالثة لتطبيق  أن هناك حما   وحظ ل

ملناقشة جوانب   زيارة  بعد كل  لقاء فردي مع كل معلم  التنفيذ، كام عقد  القصور خاصة  يف عملية  بعض جوانب 

 ورقي ا.  الدليلالدرس عىل  ، وتم توجيه كل معلم إىل رضورة كتابة إجراءات تنفيذالدليلالقصور يف تطبيق 

تم االتفاق مع املعلمني بأن تبدأ اللقاءات يف هناية األسبوع السادس بحيث    ،وفيام يتعلق باللقاءات اجلامعية 

، حيث تم عقد ثالثة لقاءات مجاعية، وهتدف اللقاءات  (يوم األربعاء من كل أسبوع) يكون اللقاء مرة  يف األسبوع  

منها: تأمالت املعلمني ومالحظاهتم حول الربنامج، وكيفية تطوير الربنامج، ومدى   ، عدة حماوراجلامعية إىل مناقشة 

.  الدليل التدرييس يف التدريس، باإلضافة إىل مناقشة تطبيق    (PCKاستفادهتم من جمموعة التعلم املهني، وتوظيف )

  أسبوع والتي استمرت ملدة    املقابالت البعديةتطبيق  األول ببعد االنتهاء من اللقاءات اجلامعية للمعلمني قام الباحث  

يتعلق   فيام  خاصة  التدريس  عملية  عىل  وانعكاسه  منه  استفادهتم  ومدى  الربنامج  حول  املعلمني  آراء  الستقصاء 

 بموضوعات الوراثة. 

 ثالثاا: تطوير الصورة األولية للربنامج: 

عملية تطوير الصورة األولية  يمكن تلخيص    الربنامج،  وتطبيق   تصميم  إجراءات   يف   يضاحهإ  سبق   ما   عىل   بناء

 للربنامج بمرحلتني كام ييل: 



 

314 

 

أثناء عملية تنفيذ الصورة األولية للربنامج، حيث تم يف هذه املرحلة إجراء زيارات ميدانية  يف    املرحلة األوىل: 

، كام تم عقد عدد من اللقاءات الفردية واجلامعية مع  الدليل التدرييسللمعلمني ملعرفة مدى تقدم املعلمني يف تطبيق 

تطوير الصورة األولية للربنامج، باإلضافة إىل  املعلمني ملعرفة آرائهم ومقرتحاهتم حول الربنامج، ومناقشة جوانب 

التدريس. عملية  يف  توظيفه  وكيفية  الوراثة  حمتوى  ناقشت  والتي  املهني  التعلم  جمموعة  تلك    تفعيل  سارت  وقد 

 العمليات وفق اآليت: 

للمعلمني:  - امليدانية  اجلانب  الزيارات  هذا  للمعلمني  اتضح    ، يف  امليدانية  الزيارات  من  عدد  إجراء  رضورة 

، ومعرفة مدى التقدم الذي أحرزه كل معلم يف عملية توظيف  الدليل التدرييسللتأكد من قدرهتم عىل تطبيق  

(PCKيف التدريس، حيث قام الباحث )  بإجراء ثالث زيارات ميدانية للمعلمني بمعدل زيارة واحدة    األول

 وذج زيارات املرشف الرتبوي املعتمد من إدارة تعليم عفيف. لكل معلم، واستخدم نم

حول إضافة حمور جديد للربنامج    -عينة البحث -الزيارات املتبادلة بني املعلمني: بناء  عىل اقرتاح املعلمني   -

الزيارات املتبادلة بني املعلمني   – يتمثل يف زيارات متبادلة للمعلمني تم إضافة هذا املحور، وجرى تطبيق 

هذه    بحيث  - عفيف  تعليم   إدارة  من  املعتمدة  الزيارة  بطاقة  ستخدامبا  معلم، وهتدف  لكل  زيارتان  تكون 

مساعدة   إىل  باإلضافة  التدريس،  عملية  يف  بعضهم  من  واالستفادة  املعلمني،  بني  اخلربة  نقل  إىل  الزيارات 

 . ممارساهتم التدريسيةاملعلمني عىل التأمل يف 

معلم من أجل إجراء  بعقد لقاء فردي مع كل  األول  قام الباحث    ،بعد كل زيارة لكل معلم   اللقاءات الفردية: -

بالشكل    الدليل التدرييستطبيق    املعلم برضورة( والتأكيد عىل  PCKاملزيد من املناقشات حول كيفية توظيف )

املطلوب، باإلضافة إىل االستامع إىل آراء كل معلم يف الصعوبات التي تواجهه يف عملية التطبيق داخل الفصل،  

 . والتعرف عىل مقرتحاته حول تطوير الربنامج

من هناية األسبوع اخلامس    بعقد ثالثة لقاءات مجاعية مع املعلمني ابتداء    األول  اللقاءات اجلامعية: قام الباحث  -

والتي حدد هلا يوم األربعاء من كل أسبوع، بحيث تعقد يف األسبوع مرة  واحدة وملدة ثالثة أسابيع، وهتدف  

ت املعلمني ومالحظاهتم حول الربنامج، وكيفية تطويره،  منها: تأمال   ،اللقاءات اجلامعية إىل مناقشة عدة حماور

الدليل  ( يف التدريس، باإلضافة إىل مناقشة تطبيق  PCKومدى استفادهتم من جمموعة التعلم املهني، وتوظيف )

 . التدرييس
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مصادر األهداف، وحمتوى الوراثة، باإلضافة   : منها   ، عدة جوانب  ةناقشهدفت إىل مجمموعة التعلم املهني:   -

والتقويم التدريس  طرق  املهنيإىل  التعلم  جمموعة  عينة    ،، وضمت  العلوم  معلمي  الباحث،  إىل  باإلضافة 

البحث وأحد مرشيف العلوم بتعليم عفيف، واثنني من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني بالوراثة بجامعة  

 امللك سعود.  

املقابالت  تطبيق  باألول  الباحث    بعد االنتهاء من عملية تنفيذ الصورة األولية للربنامج، قام  املرحلة الثانية:

إجراء ثالث مقابالت بعدية بمعدل مقابلة لكل معلم باستخدام أداة    تم خالهلا   ملدة أسبوعواستمر التطبيق   البعدية

، وهو ما يتناوله  ل إىل الصورة النهائية للربنامجاملقابلة لطرح املزيد من املقرتحات لتطوير الربنامج، ومن ثم الوصو 

   . البحث يف إجابة السؤال الثاين

 إجابة السؤال الثاين: 

ملعلمي العلوم    املقرتحبرنامج التطور املهني    مكونات  والذي ينص عىل: ما بحث،  لل  الثاين  سؤالال لإلجابة عن  

( يف تدريس وحدة الوراثة للصف الثالث  PCK)باملحتوى  يف املرحلة املتوسطة القائم عىل املعرفة التدريسية املرتبطة  

حتليل املقابالت الفردية واجلامعية،    طور الربنامج من صورته األولية إىل صورته النهائية من خاللفقد    املتوسط؟

 عىل النحو التايل:  النتائج انتك، واملهني التعلمومناقشات جمموعة 

 :  املقابالت واللقاءات الفردية واجلامعية: حتليل نتائج أوًلا

أسلوب  استخدام    ، للتعرف عىل مالحظات ومقرتحات املعلمني املتعلقة بتطوير برنامج التطور املهني املبدئي 

التحليل الكيفي للبيانات التي تم مجعها من املقابالت واللقاءات الفردية واجلامعية التي أجريت مع املعلمني يف أثناء  

 وركزت نتائج التحليل الكيفي عىل عدة جوانب، وذلك عىل النحو التايل:  .تطبيق الربنامج املبدئي، وبعده 

 إضافة حماور جديدة للربنامج:  .1

إضافة   واجلامعية رضورة  الفردية  واللقاءات  للمقابالت  الكيفي  التحليل  نتائج    جديدين   حمورين أظهرت 

   لربنامج التطور املهني املبدئي عىل النحو التايل:

 زيارات متبادلة بني املعلمني:  -

إ  - عينة البحث -أظهرت نتائج التحليل الكيفي للقاءات الفردية واجلامعية اتفاق املعلمني   ضافة حمور  عىل 

أثناء تطبيق الربنامج  يف  جديد لربنامج التطور املهني املبدئي يتمثل يف زيارات متبادلة للمعلمني، حيث أشار املعلمون  
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من فائدة كبرية عليهم من خالل    - كام يشري املعلمون-ه الزيارات  إىل حاجتهم إىل تبادل الزيارات فيام بينهم، ملا هلذ

أجل   من  السلبية  اجلوانب  عىل  والتعرف  وتعزيزها،  اإلجيابية  اجلوانب  من  واالستفادة  التدريسية  اخلربات  تبادل 

نحن بحاجة إىل  " أثناء أحد اللقاءات اجلامعية بقوله:  يف   معاجلتها، حيث أشار أحد املعلمني إىل هذه النتيجة رصاحة 

، يف حني أكد معلم آخر حاجة املعلمني  "أن نتبادل الزيارات فيام بيننا بحيث حيرض كل منا لدى اآلخر أثناء الدرس 

بقوله:   الزيارات  لكانت  "إىل مثل هذه  متبادلة  الوقت احلارض ولو كان هناك زيارات  ينقصنا يف  اجلانب  نعم هذا 

: ، فيام علق املعلم الثا "الفائدة أكرب  . وقد  "نعم هذا اجلانب مهم وجيب أن ُيدرج من ضمن حماور الربنامج"لث قائال 

 لكل معلم، وتم إدراج هذا  نيتم إضافة هذا املحور حيث تم تطبيق ست زيارات متبادلة بني املعلمني بمعدل زيارت 

 املحور يف النموذج النهائي للربنامج.

   أمهية مشاركة املرشف الرتبوي يف الربنامج: -

سواء  أظه املختلفة  الربنامج  جوانب  يف  الرتبوي  املرشف  بمشاركة  املعلمني  رغبة  كذلك  النتائج  كان  أ  رت 

أ  املبارش،  التدريبي  الربنامج  املرشف    مجانب  أن وجود  املعلمون  يرى  للمعلمني، حيث  املتبادلة  الزيارات  جانب 

ا يف جوانب التدريس املختلفة، وسُيسِهم يف رفع مستوى   الرتبوي وخاصة يف جانب الزيارات املتبادلة سيفيدهم كثري 

وإمل خربته  بحكم  املرشف  سيقدمها  التي  الراجعة  التغذية  خالل  من  للمعلمني  التدرييس  باملامرسات األداء  امه 

املعلمون   أشار  فقد  املختلفة،  ويمكن  إىل  التدريسية  الرتبوي.  املرشف  وجود  تتطلب  كانت  املتبادلة  الزيارات  أن 

منها: تساؤل أحد املعلمني عن عدم حضور املرشف الرتبوي للزيارات    ، االستشهاد حول هذه النتيجة بعدة شواهد

ملاذا مل حيرض املرشف الرتبوي يف الزيارات املتبادلة؟.... وجوده  "اءل:  املتبادلة، وأشار إىل أمهية وجوده، حيث تس

وجود املرشف وحضوره يف الفصل سيفيدنا كثري ا وخيترص علينا  ". هذه النتيجة أكدها معلم آخر بقوله:  "كان مهام  لنا 

ت تتطلب وجود املرشف  املامرسات التدريسية داخل الفصل كان"، وهو ما أشار إليه املعلم الثالث بقوله:  "الوقت

مشاركة    يفت ، ويف هذا اجلانب اقترصت مشاركة املرشف الرتبوي يف جانب جمموعة التعلم املهني. وقد أض"الرتبوي

 املرشف الرتبوي يف الصورة النهائية لربنامج التطور املهني.  

لفردية واجلامعية مع  كام تأكدت أمهية مشاركة املرشف الرتبوي يف جانب آخر، حيث أظهرت نتائج اللقاءات ا

دليل  املعلمني حاجة املعلمني إىل وجود زيارات ميدانية مبكرة من ِقَبل املرشف الرتبوي للوقوف عىل التطبيق الفعيل لل

التطبيق  التدرييس  عملية  يف  املعلمني  تواجه  التي  الصعوبات  تطبيق    . ومعرفة  عملية  عىل  االطمئنان  إىل  باإلضافة 

يف مراحل    الدليل التدرييس معرفة املستوى الذي وصل إليه كل معلم يف عملية تطبيق  بالشكل املطلوب، و  الدليل
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والذي سيكون عىل موضوعات وحدة   النهائي  التطبيق  قبل  الوراثة، وذلك  مبكرة عىل موضوعات غري موضوع 

تطبيق   الصعوبات يف عملية  بعض  من وجود  املعلمون  إليه  أشار  ما  من خالل  احلاجة  وقد ظهرت هذه  الوراثة، 

أنا  "لتطبيق، فقد أشار أحد املعلمني إىل ذلك بقوله:  ، وأهنم بحاجة إىل مزيٍد من التوجيه فيام يتعلق بعملية االدليل

نحتاج إىل  "، كام أشار معلم آخر إىل هذه احلاجة بقوله:  "الدليل أواجه بعض الصعوبات التي تتعلق بكيفية تطبيق  

ا ألمهية التدخل يف هذه "مزيد من املالحظة والتوجيه داخل الفصل ألن املعرفة النظرية ختتلف عن التطبيق   . ونظر 

املبكرة  الباحث   ،املرحلة  الرتبوي-األول    قام  املرشف  عن  ثالث    -بديال   تطبيق  تم  حيث  الزيارات،  هذه  بتنفيذ 

إدراجه يف   تم  كام  الربنامج،  إىل حماور  اجلزء  هذا  إضافة  وتم  معلم،  لكل  واحدة  زيارة  بمعدل  للمعلمني  زيارات 

 النموذج النهائي للربنامج.

 اللقاءات اجلامعية ومدهتا وهدفها:حتديد املوضوعات املطروحة يف  .2

أشارت النتائج الكيفية إىل احلاجة إىل تنظيم وحتديد املوضوعات التي ستتم مناقشتها يف اللقاءات اجلامعية،  

 يتم مناقشتها يف كل لقاء حتى يتم الرتكيز عليها بشكل أكرب ويتم التحضري  ني بحيث يتم حتديد موضوع أو موضوع

جيب حتديد  "هلا الستكامل مجيع جوانب املوضوعات املطروحة، ويؤيد هذه النتيجة ما أشار إليه أحد املعلمني بقوله 

نحن نحرض إىل  "نتيجة بقوله  ، كام أشار معلم آخر إىل نفس ال"املوضوعات التي سيتم مناقشتها يف اللقاءات اجلامعية 

  ، أن املعلمني يفضلون  إىل  . كام أشارت النتائج التحليلية"اللقاءات اجلامعية ونحن ال نعرف ماذا سنناقش إال يف حينه

عدد    ،كذلك حيدد  بحيث  اجلامعية  للقاءات  زمني  جدول  وضع  وبالتايل  ومدهتا،  اجلامعية  اللقاءات  عدد  حتديد 

ملاذا ال حيدد جدول زمني للقاءات  "ومدهتا، حيث أشار إىل هذه النتيجة أحد املعلمني بقوله  اللقاءات اجلامعية ووقتها  

 . "اجلامعية...؟

اجلانب   هذا  التي  روعي  ويف  املوضوعات  بتحديد  وذلك  والفردية  اجلامعية  اللقاءات  جانب  هيكلة  إعادة 

دد اللقاءات اجلامعية ووقت كل لقاء  ستطرح يف كل لقاء وكذلك وضع جدول زمني للقاءات اجلامعية وتم حتديد ع

   ومدته، وتم إدراج ذلك يف الصورة النهائية للربنامج.

ا من الوقت:  دليل تدرييستصميم  .3  إلجراءات التدريس واعتامده كمحور رئيس يف الربنامج وإعطائه مزيدا

أشارت النتائج الكيفية للقاءات الفردية واجلامعية إىل أن من أهم ما يميز هذا الربنامج هو تركيزه عىل اجلوانب  

أمهها   من  والتي  التدرييس التطبيقية  تصميم  الدليل  تم  حيث  تدرييس ،  املرتبطة    دليل  التدريسية  املعرفة  عىل  قائم 
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ق برنامج التطور املهني للوصول إىل الصورة النهائية له كام يف  أثناء تطبييف  ( وتم العمل عىل تطويره  PCKاملحتوى )

 ( التايل:  2الشكل ) 

 

 ( PCKقائم ) دليل تدرييس( 2شكل )

وقد أكد املعلمون رضورة اعتامده بصورته النهائية بعد تطويره كمحور رئيس من حماور برنامج التطور املهني،  

من أهم جوانب الربنامج وال بد من اعتامده ضمن حماور    الدليل التدرييس "فقد أشار أحد املعلمني إىل ذلك بقوله:  

الرئيسية بقوله:  "الربنامج  آخر  معلم  أكدها  النتيجة  هذه  عىل  "،  نعتمد  املعرفة    الدليل نحن  جوانب  توظيف  يف 

   . "التدريسية يف عملية التدريس... وأنا أرى أمهيته

ا من الوقت    الدليلمن جانب آخر أكد املعلمون حاجتهم إىل الرتكيز عىل   بشكٍل أكرب من خالل إعطائه مزيد 

وتطبيقه واملتمثلة يف    الدليل التدرييسيف عملية التطبيق، حيث يرى املعلمون أن املدة الزمنية التي خصصت ملناقشة  

النظرية والتطبيقية، فقد أشار أحد املعلمني إىل هذه النتيجة    الدليل يومني تدريبيني غري كافية لإلملام بكافة جوانب  

الدليل  "، وأكد معلم آخر هذه النتيجة بقوله  "مل يعط الوقت الكايف لتطبيقه  الدليل التدرييسيف اعتقادي أن  "بقوله  

ا لكنه مل يشبع يف املناقشة بسبب ضيق الوقت التدرييس . ويف اجلانب اآلخر أشارت النتائج إىل أن املعلمني  "كان مميز 
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وتطبيقه هي أسبوعان تدريبيان، فعند سؤال املعلمني    الدليل التدرييسيتفقون عىل أن املدة الزمنية املناسبة ملناقشة  

جيب  "، يف حني أجاب معلم آخر بقوله  "أسبوعان تقريب ا "مني  أجاب أحد املعل  الدليلحول الوقت الكايف ملناقشة  

، كام أكد هذه النتيجة املعلم الثالث  "الدليل التدرييس ة أيام، ثالثة للجزء النظري، ومخسة أيام لتطبيق  يأال تقل عن ثامن

التدرييسأرى أن أسبوعني قد يكون مدة  كافية ملناقشة  "بقوله     الدليل التدرييس   . وقد تم إدراج"وتطبيقه  الدليل 

النهائية لربنامج   الصورة  ملناقشته وتطبيقه يف  الالزمة  الزمنية  املدة  إىل حتديد  باإلضافة  الربنامج  كمحور من حماور 

 التطور املهني. 

 رضورة أن يقدم الربنامج التدريبي متخصص يف الوراثة:  .4

ة –أظهرت نتائج التحليل الكيفي للمقابالت اتفاق املعلمني عىل رضورة أن يقدم الربنامج التدريبي     وخاص 

ا   يكون   األقل   عىل   أو   بالوراثة   متخصص   -الوراثة   بمحتوى  املتعلق  اجلزء    يرى   حيث   التدريبي،  بالربنامج  مشارك 

يف طرح املفاهيم ورشحها    - ب رأي املعلمنيحس-  األول  الباحث   به   قام   الذي  الكبري  اجلهد   من   وبالرغم   املعلمون 

ن حمتوى الوراثة يتميز بعمق كبري كام حيتوي عىل مفاهيم جمردة تتطلب وجود متخصص يقوم برشحها  فإوتوضيحها،  

  رضورة   من   ( 2017وهو ما أشارت إليه دراسة الدورسي واجلرب )  ، حتى يصل املعلمون إىل الفهم العميق للمحتوى

تنبه إىل هذا اجلانب من وقت  تم ال. وقد  لتخصصية والرتبوية يف جمال ختصصه أن يكون املعلم عىل إملاٍم تام باجلوانب ا

ضاء هيئة التدريس  إىل االستعانة بأحد املتخصصني يف الوراثة من أع  يعدء يف الربنامج التدريبي حيث ُس مبكر قبل البَ 

بجامعة شقراء ليكون مسؤوال  عن تقديم اجلزء املتعلق بمحتوى الوراثة يف جانب الربنامج التدريبي املبارش، ولكنه  

اعتذر بسبب ارتباطاته داخل اجلامعة ومل يتمكن من تقديم الربنامج. ويمكن االستشهاد يف هذا اجلانب بام طرحه  

إىل صعوبة أشاروا  الذين  إىل متخصص    املعلمون  الوراثية وأهنا حتتاج  باملسائل  يتعلق  فيام  ة  الوراثة وخاص  حمتوى 

أحد   أشار  حيث  اجلانب  هبذا  عميق  فهم  إىل  ويصلوا  األمثل  بالشكل  املعلمون  يستفيد  حتى  لتوضيحها  بالوراثة 

بقوله   إىل ذلك  ا"املعلمني  املسائل  ة  الصعوبة وخاص  بدرجة عالية من  تتصف  الوراثية  التي حتتاج  املفاهيم  لوراثية 

موضوعات الوراثة دائام  صعبة ولذلك  "، وإىل هذه النتيجة أشار معلم آخر بقوله  "برأيي إىل متخصص لتوضيحها 

، كام أكد املعلم الثالث هذه النتيجة  "ال يمكن الوصول إىل الفهم العميق ملوضوعات الوراثة إال من قبل املتخصصني 

مج التدريبي أحد املتخصصني يف الوراثة لكانت الفائدة أكرب ويمكن أن نصل إىل  أنا أرى أنه لو قدم الربنا "بقوله  

ة فيام يتعلق باملسائل الوراثية التي تتميز بدرجة عالية من الصعوبة  ا يف موضوعات الوراثة وخاص   . "فهم أكثر عمق 
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  وفق ما وضح سابقا؛   التدريبي ولعدم متكن البحث من االستفادة من املتخصصني بالوراثة يف تقديم الربنامج  

فقد سعى إىل االستفادة منهم يف جانب آخر من جوانب برنامج التطور املهني، حيث استعان باثنني من أعضاء هيئة  

 التدريس املتخصصني للمشاركة يف جمموعة التعلم املهني. 

 أمهية زيادة عدد املشاركني من املعلمني يف الربنامج:  .5

يف زيادة عدد املشاركني من    - عينة البحث-الت الفردية واجلامعية رغبة املعلمني  أظهرت نتائج حتليل املقاب

املعلمني بالربنامج حيث أشار املعلمون يف أكثر من لقاء إىل أمهية زيادة عدد املشاركني األمر الذي سيثري الربنامج  

املام سيثري  كام  الربنامج  تطوير  حول  املتنوعة  اآلراء  من  العديد  طرح  خالل  من  من  بالعديد  التدريسية  رسات 

هناك نقطة مهمه  "التجارب املتنوعة، فقد أشار أحد املعلمني إىل أفضلية زيادة عدد املشاركني يف الربنامج بقوله:  

. كام علق معلم آخر  "حول عدد املشاركني يف الربنامج، فأنا أرى أنه من األفضل زيادة عدد املشاركني يف الربنامج

، ويف هذا اجلانب تم إضافة معلمي علوم  "ملشاركني سيساعد عىل تنوع اآلراء ويثري الربنامجزيادة عدد ا"بقوله:  

أحدمها حيمل مؤهل املاجستري، واآلخر حيمل مؤهل بكالوريوس يف العلوم، وتم إرشاكهام يف حمور الزيارات    ينِ رَ آَخ 

حول تطوير الربنامج، لكنهام مل يشاركا يف    املتبادلة بني املعلمني واالستفادة منهام يف طرح بعض اآلراء والتأمالت 

بقية حماور برنامج التطور املهني ومل تطبق بحقهام أدوات الدراسة. يف حني أشار املعلم الثالث إىل جانب آخر وهو  

  : ا بالوراثة حيث تساءل قائال  أمل يكن من األفضل أن يكون من  "أمهية أن يكون أحد املشاركني من املعلمني متخصص 

. وأظهرت النتائج أال  "املعلمني من هو متخصص بالوراثة؟..... أرى أنه سيفيدنا يف جانب فهم حمتوى الوراثة بني  

( عن  املهني  التطور  برنامج  يف  املشاركني  املعلمني  عدد  )10يقل  بينهم  من  معلمني  األقل  3(  عىل  معلمني   )

 للربنامج. ن بالوراثة. وقد متت اإلشارة إىل ذلك يف الصورة النهائية ومتخصص 

 جمموعة التعلم املهني: حتليل مناقشات ثانياا: 

 أظهرت نتائج التحليل الكيفي ملشاركات املعلمني يف جمموعة التعلم املهني النتائج التالية: 

 فاعليتها: ضعف مشاركة املعلمني يف جمموعة التعلم املهني وعدم  .1

جمموعة التعلم املهني ضعف هذه املشاركات وقلتها  أظهرت نتائج التحليل الكيفي ملشاركات املعلمني يف  

 ,.Koellner et al)وآخرون    كولنر  : بالرغم من تأكيد الدراسات كدراسة  من جهة، وعدم فاعليتها من جٍهة أخرى،

فقد أظهرت نتائج التحليل الكيفي يف   للمعلمني. الدور البارز ملجموعات التعلم املهنية يف التطور املهنيعىل ( 2011

املهني ال   التعلم  املعلمني يف جمموعة  مشاركة  معدل  أن  وقلتها  املعلمني  مشاركة  املتمثل يف ضعف  األول  اجلانب 
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يمكن  ( مشاركات لكل معلم طوال فرتة استمرار جمموعة التعلم املهني والتي استمرت ملدة شهر كامل؛ و6تتجاوز ) 

وحترجهم من طرح آرائهم حول املفاهيم الوراثية يف وجود    ، ملفاهيم الوراثة ة املعلمني بفهمهم  ثق  معد عزو ذلك إىل  

املتخصصني العتقادهم بأن ما يطرحونه قد يكون خط أ، ويؤكد ذلك ما أشار إليه املعلمون حول قلة مشاركاهتم يف  

لك ال نستطيع أن نعطي معلومات ربام تكون  نحن ليس لدينا فهم كبري يف الوراثة لذ"املجموعة فقد ذكر املعلم األول  

، فيام أكد املعلم الثاين أنه ال يوجد لديه معلومات كبرية حول الوراثة ومل يسبق له تدريس موضوعات الوراثة  "خاطئة

املتخصص  أن الشخص غري  "أما املعلم الثالث فيقول:  ،  "معلومايت يف الوراثة قليلة ومل يسبق يل تدريسها "حيث يقول  

 .  "ال يستطيع طرح آراءه يف وجود املتخصصني لكن يركز عىل االستفادة منهم

أظهرت النتائج عدم مبادرة املعلمني يف    ،ويف اجلانب الثاين املتعلق بعدم فاعلية مشاركة املعلمني يف املجموعة 

النتائج مبادرة أي   كانت مشاركاهتم عبارة عن ردود  من املعلمني يف طرح آرائه، وإنام    طرح آرائهم حيث مل تظهر 

ن مشاركاهتم إما أن تكون ردود أفعال خمترصة فقط حول  إأفعال حول ما يتم طرحه يف جمموعة التعلم املهني، حيث  

ما يتم طرحه، أو طرح سؤال ملعرفة إجابته، ولكن مل ُتظِهر النتائج وجود مشاركات فاعلة من ِقَبل املعلمني أو طرح  

ويعود السبب يف ذلك إىل    . فيام يتعلق بمفاهيم الوراثة أو باألهداف أو طرق التدريس أو التقويمآراء موسعة وفاعلة  

نفس السبب السابق وهو اعتقاد املعلمني بعدم وجود فهم عميق لدهيم حول مفاهيم الوراثة والتحرج من طرح  

 آرائهم يف وجود املتخصصني.  

 لتعلم املهني واقرتاح وسائل بديلة: مناسبة وسائل التواصل اإللكرتونية يف جمموعة ا .2

والتي أشارت    (Lee, 2005)والتي أكدهتا الدراسات كدراسة يل    من أمهية وسائل التواصل اإللكرتونية بالرغم  

التواصل اإللكرتونية،   التعلم، وجمموعات  ينبغي االعتناء هبا، كمجموعات  التي  النوعية  الربامج  إىل جمموعة من 

)  وبالرغم الواتساب  تطبيق  عىل  االعتامد  التعلم  WhatsAppمن  اإللكرتوين يف جمموعة  للتواصل  رئيسة  كوسيلة   )

ن النتائج أظهرت  فإرئيسة يف الصورة النهائية لربنامج التطور املهني،    املهني، واإلشارة إىل اعتامدها كوسيلة تواصل

 يف جمموعة التعلم املهني  نيأحد أعضاء هيئة التدريس املشاركإليه  أمهية وجود وسيلة إلكرتونية مساندة. وهو ما أشار  

فهو ال يكفي جلميع النصوص    (WhatsAppالواتساب )إىل أنه يصعب الرشح والتوضيح من خالل تطبيق  حيث أشار  

يقول   النصوص تسمح"وامللفات حيث  الوقت وال  الواتس من الصعب الرشح... ال  تبينت    ، . وعليه"لكن عرب 

التعليمية، واحلاجة ال املنصات  املبارشةستخدام  املحادثات  ( كوسائل مساندة، مع رضورة  ZOOM)  مثل   ،برنامج 

نية يف جمموعة التعلم املهني وحتديدها، بحيث يقترص دور الواتساب  إعادة النظر يف دور وسائل التواصل اإللكرتو
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تستخدم الوسائل املساندة لتبادل الصور وامللفات واملصادر املختلفة ورفعها    يف حنيعىل تبادل النصوص القصرية،  

 وختزينها، وهو ما أشري إليه يف النموذج النهائي.  

يقرتح أن    ،اجلامعية والفردية، واملقابالت البعدية، وجمموعة التعلم املهنيومن خالل نتائج حتليل اللقاءات  

 ( التايل: 3الصورة النهائية لربنامج التطور املهني وفق الشكل )تكون 

 

 ( الصورة النهائية لربنامج التطور املهني 3شكل )

مُجِعت يف أثناء التطبيق وبعده للوصول  طور برنامج التطور املهني املبدئي يف ضوء نتائج حتليل البيانات التي  

   إىل الصورة النهائية لربنامج التطور املهني، وكان من أبرز مالمح التطوير ما ييل: 
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زيارات ميدانية  "، و "زيارات متبادلة بني املعلمني"لربنامج التطور املهني متثال يف:    جديدين  حمورينإضافة   .1

 كمحاور رئيسة من حماور برنامج التطور املهني.   ، وإدراجها "بحثف الرتبوي للمعلمني عينة المن ِقَبل املرش

ا من الوقت. ؤواعتامده كمحور رئيس يف الربنامج وإعطا  دليل تدرييستصميم   .2  ه مزيد 

مقابلة   .3 كل  يف  ستطرح  التي  املوضوعات  بتحديد  وذلك  والفردية  اجلامعية  املقابالت  جانب  هيكلة  إعادة 

 للمقابالت اجلامعية وتم حتديد عدد املقابالت اجلامعية ووقت كل مقابلة ومدهتا. وكذلك وضع جدول زمني  

 اإلشارة إىل رضورة زيادة عدد املشاركني من املعلمني يف برنامج التطور املهني.  .4

ة يف جانب الربنامج التدريبي   .5 اإلشارة إىل أمهية مشاركة املتخصصني بالوراثة يف برنامج التطور املهني، وخاص 

ة يف  املب ارش والذي يناقش حمتوى الوراثة يف أحد جوانبه، باإلضافة إىل أمهية مشاركة املرشف الرتبوي وخاص 

 جانب الزيارات امليدانية املتبادلة. 

كوسيلة رئيسة للتواصل اإللكرتوين يف جمموعة التعلم املهني، مع    (WhatsAppالواتساب ) االعتامد عىل تطبيق   .6

استخدام   إىل رضورة  واإلشارة  التعليمية،  كل  ZOOM)  الزووم املنصات  دور  وحتديد  مساندة،  كوسائل   )

 وسيلة منها. 

 :التوصيات

برامج التطور املهني من االقتصار عىل الدورات والربامج القصرية، إىل مفهوم    مفهوم وفلسفة رضورة تطوير   .1

بمامرسات   مرتبطة  ومتنوعة  مستمرة  وأنشطة  فرص  توفري  إىل  يسعى  الذي  املستمر  املهني  التطور  برامج 

 عىل طبيعة املتعلمني والسياقات الرتبوية بشكٍل أعمق. املعلمني اليومية، وتركز 

ا من االستقاللية يف اختاذ  تقيص   .2 احتياجات املعلمني الفعلية من برامج التطور املهني املستمر ومنحهم مزيد 

 أثناء اخلدمة.   يف القرارات فيام يتعلق باختيارهم لربامج التطور املهني حسب احتياجاهتم 

كجزء من برامج التطور    (PCK)تبني برامج التطور املهني القائمة عىل املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى   .3

التطور املهني املقدمة   املهني املستمر املقدمة ملعلمي العلوم، وإدراج املحتوى العلمي كأحد جوانب برامج 



 

324 

 

ملعلمي العلوم، واالستعانة باملتخصصني لطرح هذا املحتوى مع رضورة ربطه باملامرسات التدريسية داخل  

 حجرة الصف.  
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استراتيجية تدريس مقترحة لدعم الكفاح المنتج في تعلم الرياضيات لطالب المرحلة  

 المتوسطة 

 أ.د. خالد بن عبد اهلل املعثم و  ،د. فيصل بن غنيم العوف 

 القصيم  كلية الرتبية، جامعة ،تعليم الرياضياتأستاذ  &البكريية إدارة التعليم بمحافظة 

املتوسطةهدفت    :املستخلص الرياضيات مناسبة لطالب املرحلة  املنتج يف تعلُّم  الكفاح  بناء اسرتاتيجية تدريس مقرتحة لدعم  حتديد إرشادات  ، و الّدراسة إىل 

ملدة شهر بمدرسة األنجال املتوسطة يف البكريية،    من خالل تطبيقها   واتبعت املنهج النوعي يف بناء االسرتاتيجية.  ها استكشاف متطلبات تنفيذالتطبيق األمثل هلا، و

بناء  وخلصت إىل    .( طالبًا 12واستخدمت أدوات املالحظة باملشاركة واملقابالت شبه املقننة والتسجيالت املرئية والصوتية ملعلم الصف وطالبه البالغ عددهم )

تنفيذ املهام الرياضية   "قبل، وأثناء، وبعد"هي:    ،مراحلثالث  ا معلم الرياضيات وفًقا لتدريسية تشمل ممارسات منظمة يقوم هب  هي خطةو  ،السرتاتيجية املقرتحةا

من خالل قيام املعلم بمامرسات: التخطيط،    "الدعم قبل املهمة الرياضية"حيث تبدأ االسرتاتيجية بمرحلة   املنتج.  همغري املألوفة لدى الطالب؛ هبدف دعم كفاح

من خالل قيام املعلم بمامرسات: منح الوقت،    "الدعم أثناء املهمة الرياضية"وتنشيط املعرفة السابقة، والتأكد من فهم الطالب للمهمة الرياضية، تليها مرحلة  

والتقويم، وختتم االسرتاتيجية بمرحلة   امله"والتشجيع، والتدخل،  الرياضيةالدعم بعد  ذ  "مة  إجراء حوار ريايض  املعلم بمامرسات:  قيام  معنى،    يمن خالل 

متطلبات  إرشادات التطبيق األمثل لالسرتاتيجية، و  خلصت إىل حتديدوتنظيم األفكار الواردة يف املهمة الرياضية، وتكليف الطالب بمهام رياضية إضافية. كام  

وبناًء عىل هذه النتائج قّدمت الدراسة جمموعة    ألوفة.املرياضية غري  الهام  واملية داعمة للكفاح املنتج،  فّ ص  لطالب، وبيئة: مهنية املعلم، ودافعية ااملتعلقة بـتنفيذها  

 من املقرتحات البحثية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

       .اسرتاتيجيات التدريس، يف تعلم الرياضيات  لكلامت املفتاحية: الكفاح املنتجا

A Proposed Teaching Strategy for Supporting Productive Struggle in Learning Mathematics for Middle 

School Students 

Dr. Faisal Ghoneim Al Oufi   Prof. Khaled Abdullah Almathem 

Abstract: The study aimed to construct a proposed teaching strategy to support the productive struggle in learning mathematics for middle 

school students, identify guidelines for its optimal application, and explore the requirements for its implementation. It followed the qualitative 

approach in building the strategy through its application for a month at Al-Anjal middle School in Bukayriyah. It used the tools of participatory 

observation, semi-structured interviews, video and audio recordings of the class teacher and his (12) students. It concluded structured practices 

carried out by the mathematics teacher according to three stages: “before, during, and after” the implementation of mathematical tasks 

unfamiliar to students; to support their product struggle. Where the strategy begins with the stage of “support before the mathematical task” 

through the teacher’s practice of planning, activating prior knowledge, and making sure that students understand the mathematical task, 

followed by the stage of “support during the mathematical task” through the teacher doing practices: giving time, encouraging, and intervening, 

And evaluation the strategy concludes with the stage of "support after the mathematical task" through the teacher's practice of conducting a 

meaningful mathematical dialogue, organizing the ideas contained in the mathematical task, and assigning students to additional mathematical 

tasks. It also concluded that the guidelines for the optimal implementation of the strategy and the requirements for its performance related to 

teacher professionalism, student motivation, a classroom environment supportive of productive struggle. Based on these results, the study 

presented a set of research proposals related to the topic of the study. 

Key Words: Productive struggle in learning mathematics – teaching strategies.  
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 سة مقدمة الدرا 

ُتَعدُّ الرياضيات جزًءا ال يتجزأ من حياة الفرد، فهو يستخدمها يف معظم جماالت حياته، لذا فقدرته عىل فهمها  

الرياضيات إحدى  فات التي تساعده عىل حل مشكالته.  متكنه من حتليل املواقف وإدراك العالقات، ومتنحه املهار

  ، والكفاح  ،والتفكري  ،تنمية عادات العقل املنتج للطالب، كاملثابرةجماالت التعلم األساسية التي تسهم دراستها يف  

 وغريها. 

وتتابعت األدبيات يف    ، تدريسها   أساليب من اجلهود لتطوير    ا بذل املختصون كثريً   ، ونظًرا ألمهية الرياضيات

املجلس الوطني    ممارسات التدريس الفّعال التي قدمها اجلهود    أحدث تلكومن  تقديم اجلديد يف ممارسات تدريسها،  

الرياضيات ) كتابه  NCTMاألمريكي ملعلمي  إىل  "( يف  املبادئ  الريايض للجميع  اإلجراءات:من  النجاح  ،  "ضامن 

حدد  حتقق    ثامن  حيث  أن  شأهنا  من  تدريسية  الفّعال ممارسات  تعليم ،  التدريس  لتعزيز  إطاًرا    الرياضيات  وتوّفر 

املامرسات عالية التأثري، ومهارات التدريس األساسية الالزمة لتعزيز التعلم  ، كام متّثل جمموعة جوهرية من  وتعلمها 

 (. NCTM, 2014, 12) العميق للرياضيات 

الرياضيات  وتعّد   تعلم  املنتج يف  الكفاح  دعم  و ممارسة  الثامن،  املامرسات  املنتج  إحدى  الكفاح  فكرة  تعود 

(Productive Struggle)    إىل أمهية إرشاك الطالب يف نوع من احلرية أو الشك  أشار    ، حيث1933عام    ديويكتابات  إىل

( أنه جيب أن حيصل  Brownwell & Sims, 1946, 40، ويؤكد برانويل وسميز )( Warshauer, 2011, 3)  أو االضطراب 

التكرار،   طريق  عن  تعليمهم  من  بداًل  التعلم  عملية  يف  والتفكري  للتأمل  فرصة  عىل  شوينفلد  الطالب  ويذكر 

(Schoenfeld, 1985أنه كي يتعلم الطالب ويطوروا )  جيب عليهم العمل مع مهام    مهاراهتم يف حل املهام الرياضية

 & Hiebertجديدة وحتديات فكرية، بداًل من حماكاة خطوات وإجراءات حمفوظة مسبًقا. ويشري هيربت وغروز )

Grouws, 2007 إىل النظرية البنائية االجتامعية وأفكار فيجوتسكي، حيث تصف هذا    ( إىل أن فكرة الكفاح املنتج تعود

الكفاح ضمن منطقة النمو الوشيك، وهي الفرق بني ما يمكن للطالب أن يفعله دون مساعدة وما يمكن أن يفعله  

 باملساعدة.

 & Hiebert)  بأنهكل من هيربت وويرن    ه عّرفحيث  من األدبيات إىل تعريف الكفاح املنتج،    قد أشارت عددو

Wearne, 2003, 3 )لبداية أهنا تتجاوز قدراته،  : حماولة الطالب لتنفيذ مهمة أو حل مشكلة مثرية للتحدي، تبدو يف ا

 ,Hiebert & Grouws, 2007)  يذكر هيربت وغروزو  وهي ضمن حدود استطاعته.  ،وجد طريقة واضحة حللها توال  

بناء للمعرفة واستيعاب   ه إذا نتج من ه امل مع معرفة سابقة غري كافية لبناء معرفة جديدة، وأنأن الكفاح هو التع( 287
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بأنه: جهد عقيل يبذله الطالب يف حل   الكفاح املنتج  فا وعرّ  . منتج    كفاح   فهو للمعلومات واألفكار واحلقائق اجلديدة 

 املهام مع اإلرصار عىل حلها. 

( إىل أن الكفاح هو القيام باملهام الصعبة التي تتطلب  Jackson & Lambert, 2010, 14ويشري جاكسون وملبارت )

وأما هري كانغ    . وحلها   املهمةالب وكفاحه يف املحاولة لفهم  بذل جمهود كبري، أما الكفاح املنتج فهو استمرار عمل الط

(Kang, 2018  الرياضية، ويعّرفه للمهام  إبداعي  يعمل عىل تطوير حل  الذي  الفّعال  التَعلُّم  من  نوع  بأنه:  فتعّرفه   )

( بأنه فرصة الطالب للتصدي ألفكار رياضية مهمة. ويشري فازكيوز  Edwards & Beattie, 2016, 31إدواردز وبيتي )

( ورامرييز  املنتج    ( Vazquez, Ermeling, Ramirez, 2020, 179وإرميلينج  الكفاح  أن  لفهم يشء  إىل  اجلهد  بذل  هو 

ويتضح مما    يتخطى مستوى اإلدراك احلايل للطالب، وهذا الكفاح يساعده يف تعلم مفاهيم وإجراءات الرياضيات. 

 : أّنه  هي( أوجه،  3) من  الرياضيات مفهومنظرت إىل سبق، أن األدبيات السابقة 

 حماولة الطالب مع املهام الرياضية الصعبة.  -

 اجلهد العقيل الذي يبذله الطالب عند حل املهام الرياضية.  -

 نوع من التعلم الفّعال الذي يعمل عىل تطوير حل إبداعي للمهام الرياضية.   -

أن يكون الكفاح    بدّ   كفاح الطالب وحده ال يكفي للوصول إىل نتائج إجيابية وفوائد طويلة األجل، بل الو

املحا  استمرار  من خالل  والتقدم  منتًجا،  الرياضيةحلولة  املهمة   & Jackson)يشري المبارت وجاكسون  حيث  .  ل 

Lambert, 2010, 53 )    الكفاح املنتج يفسح املجال للطالب ليتعامل مع املعلومة وجيد احلل بنفسه. ويشجع عىل  إىل أن

أناملثابرة، وصقل   أي  به،  اخلاصة  التَعلُّم  النجاح  ه اسرتاتيجيات  إىل  وقابلة    ، يؤدي  واضحة  األهداف  تبدو  حيث 

فإنه يستوعب العراقيل التي تعرتضه، ويثق يف قدرته عىل جتاوزها    ،للتحقيق. ورغم أن الطالب يواجه صعوبات ما 

ؤدي إىل نتائج إجيابية؛  تأن  واجهه  ت   لتي ا أثناء احلل، أما الكفاح غري املنتج فالطالب ال يرى كيف يمكن للصعوبات  

فتبدو األهداف غري واضحة ومستحيلة التحقيق. مما جيعل الطالب يشعر بأن ال فائدة ترجى من جهوده، ويشعر  

 باإلحباط ويستسلم. 

املهام   حل  أثناء  ومالحظتهم  متابعتهم  مع   ، مهاما أمًرا  الكفاح  نحو  الطالب  توجيه  يف  املعّلم  دور  يعد  ولذا 

( إىل أنه  Jackson & Lambert, 2010, 387ويشري جاكسون وملبارت )  .وًة عىل التدخل يف الوقت املناسب ياضية، عالالر

أن يعرف إن كان كفاح الطالب منتًجا أو غرَي منتج، فإذا كان كفاحه منتًجا فليس هناك    قبل أن يتدخل املعّلم ال بدّ 
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التدخل،   إىل  بمراقبة جهوده،  حيث  حاجة  املعّلم  بّد من  ويكتفي  تذكر فال  فائدة  يكافح دون  الطالب  كان  إن  أما 

 التدخل الفوري، وهذا التدخل يكون بناًء عىل خطة واضحة.

 غري املنتج يف الصور اآلتية: و( مفهوم الكفاح املنتج Moynihan, 2017, p175) يلخص موينيهانو

   
 الكفاح املنتج         الكفاح غري املنتج                      ال يوجد كفاح        

 (: صور توضيحية للكفاح املنتج والكفاح غري املنتج 1صورة )

تردد    تعرض  أو  الطلبة للمشاركة مع املعلم، أي ال يوجد أي حرية أو شك  الصورة األوىل استعداد معظم 

والتي تعرب عن وصول الطالب إىل    ،منهم، وهذا يعني أنه ال يوجد كفاح، فيام ُتظهر الصورة الثانية الكفاح غري املنتج 

نخراط الطلبة  اعن  الصورة األخرية    تعرّب ل، بينام  مرحلة اإلحباط واليأس، والتوقف عن املحاولة واالستمرار يف احل

 ، والتشاور فيام بينهم، وحماولة إجياد احلل واالنشغال يف التفكري، وهذا هو املقصود بالكفاح املنتج. يف املهمة 

خاصيتان   وهناك  الرياضيات،  ملادة  وفهمهم  الطالب  تعلُّم  لتحسني  ا  جوهريا عنرًصا  املنتج  الكفاح  ويعدُّ 

مها: اهتامم املعّلم والطالب باملفاهيم الرياضية، وكفاح الطالب مع هذه املفاهيم،    ،يف تدريس الرياضياترئيستان  

(. ويذكر  Hiebert & Grouws, 2007)كام أنه عىل الطالب أن يشاركوا يف كفاح منتج، وُينِْشئوا طرائق احلل اخلاصة هبم  

الطالب بحاجة إىل الكفاح املنتج مع املهام الرياضية إذا أرادوا تعلُّم  ( أن  Hiebert & Wearne, 2003هيربت وويرن )

الرياضيات. وتشري األبحاث إىل أن املعلمني يقومون بدور مهم يف دعم كفاح الطالب بصورة منتجة، وأن املامرسات  

الطالب لدى  التَعلُّم  عملية  تعوق  أو  الكفاح  تدعم  قد  يؤثّ ( Warshauer, 2015; Zeybek, 2016)  التدريسية  فيام  ر  . 

يمكن أن   ت، وحتى طالب املرحلة االبتدائيةاملعلمون تأثرًيا كبرًيا يف إقبال الطالب عىل الكفاح يف فصول الرياضيا 

جزًءا متوقًعا وطبيعياا من التَعلُّم، ويتجىلى ذلك يف شعار أحد فصول الرياضيات يف    بوصفه يتعلموا تقدير الكفاح  

 .  (Carter, 2008, 136) " تكافح، فإنك ال تتعلمإذا كنت ال "الصف األول: 
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( أّن التدريس الذي يدعم الكفاح املنتج يؤدي إىل فوائد طويلة األجل،  Permatasari, 2016فيام يذكر برماتسري )

حيث يكون الطالب أكثر قدرة عىل تطبيق تعلمهم ملواقف جديدة، كام أنه يقدم فرًصا جيدة لتعميق فهم الطالب  

( أّن  Katz, Jones, Shah, Buschkuehl, & Jaeggi, 2016)  وجاجيي  بوشكويلو  كاتز وجونز وشاه  ت، ويؤكدللرياضيا 

 الكفاح املنتج جيعل التَعلُّم ثابًتا، وأّنه رضوري لتطوير االستيعاب املفاهيمي.  

كام أن الكفاح املرتبط بالتعلم يتجاوز املدرسة إىل احلياة اليومية للطالب، فبينام ينخرط الطالب يف قوة العمل،  

يام أو األسابيع األوىل من وظيفتهم اجلديدة. فالدروس التي يتعلمها  األسوف يتعرض معظمهم خلربة الكفاح خالل  

لناجح والكفاح يف املدرسة، سوف تعدهم ألن يكونوا أكثر  واملهارات التي يكتسبوهنا من خالل العمل ا   ، الطالب

  ، وعندما يمر الطالب بخربة الكفاح يف الرياضيات  . نجاًحا يف املواقف التي يواجهون فيها التحديات يف مستقبلهم

الناقد   التفكري  مهارات  يكتسبون  وعدم  وفإهنم  واملثابرة  والتعاون  التواصل  مهارات  لدهيم  وتنمو  اإلبداعي، 

 . ( SanGiovanni, Katt, & Dykema, 2020ستسالم )اال

إىل أن هناك ممارسات لدعم كفاح الطالب،    (Jackson & Lambert, 2010, 60-79)  ويشري ملبارت وجاكسون

 ومنها:  

تساعد  و: وجيب أن تكون متواترة، وحتدد أنواع األخطاء التي يرتكبها الطالب ومسبباهتا،  التغذية الراجعة  -1

 الطالب عىل تصحيحها، وتبني له أنه قريب من حدود اإلتقان.

تلميحات -2 فعّ   وهي:  إعطاء  املكافحني،  ا وسيلة  الطالب  ملساعدة  تذّكر  فلة  الطالب جيد صعوبة يف  كان  إذا 

فيمكن للمعلم أن يوضح له اخلطوات املتبعة حلل املعادلة من خالل    الدرجة الثانيةوات حل معادلة من  خط

 إعطاء تلميحات شفهية أو مكتوبة. 

يساعد الطالب عىل تذّكر ما تَعلىمه، فيمكن أن يطلب املعلم من طالبه تلخيص ما تَعلىموه؛  مما  التلخيص:   -3

َعلىموه. وجيب احلرص عىل توزيع متارين التلخيص  ملساعدهتم عىل ترتيب أفكارهم اخلاصة والتفكري فيام ت

 عىل الدروس كاملة بداًل من االحتفاظ هبا إىل هناية الوحدة الدراسية. 

ستوياهتم؛ حيث يكلف  مل   وفًقا   علم طالبه بمهام متدرجة املستوىي هناية الدرس يكّلف املففاملهام املتدرجة:   -4

الطالب الذين قدموا إجابات صحيحة جلميع األسئلة بمهام توسعية أو أكثر تعقيًدا، ويكلف الذين أخطأوا  

بينام   وتطبيق،  مراجعة  بتامرين  املهام  بعض  تستهدف  يكلف  يف  بتامرين  املهام  أخفقوا يف مجيع  إعادة  الذين 
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 ملفهوم. ا عىل تطبيقية  مهام إضافة إىل لمفهوم، ل تعلمهم 

قبل أن    ،حيتاج بعض الطالب املكافحني إىل معاينة كيفية التفكري يف حل مهمة ما التفكري بصوت مسموع:   -5

حتى يتبني   ؛بصوت عال    ها ، ويرشحمعلم أن يعمل عىل حل مهمة رياضيةيفعلوا ذلك بمفردهم. ويمكن لل

 . ها للطالب طريقة التفكري املناسبة حلل

كبري من الطالب تعليم األقران أيرس وأسهل هلم، وينتج منه توتر أقل مما حيدث عند  جيد عدد  تعليم األقران:   -6

يشعرون بالراحة عند العمل مع زمالئهم، ويستمتعون بمامرسة    هم العمل مع املعلم طوال الوقت، فالكثري من

 املهارات ومراجعتها معهم، وقد يطرحون أسئلة صادقة، وحياولون الوصول إىل إجابات هلا. 

  ( أربع ممارسات لدعم Pasquale, 2015, 3)  (، وباسكويالWarshauer, 2015, 392يذكر كل من ووشاور )و 

 اجلدول اآليت: يوضحها الكفاح املنتج ومؤرشات نجاحها، 

 (: املامرسات واملؤرشات عىل الكفاح املنتج 1جدول )

 مؤرشات عىل الكفاح املنتج لدى الطالب ممارسات التدريس 

عىل الرتكيز عىل تفكريهم    م طالهب: يسأل املعلمون أسئلة تساعد  األسئلةطرح  

م أو النظر عىل االعتامد عىل تفكريه   م وحتديد مصدر كفاحهم، ثم يشجعوهن

 ملهمة.إىل اإىل طرق أخرى للتطرق 

وتوضيح   أفكارهم،  وكتابة  كفاحهم،  مصدر  لتحديد  أسئلة؛  الطلبة  يسأل 

 والتفكري يف اسرتاتيجيات بديلة. الفكرة مع اآلخرين، 

املعلمون    التشجيع: ويدعموهن  م طالهبيشجع  عملهم،  يف  التأمل  يف    معىل 

 كفاحهم ويف جهودهم، وليس ملجرد احلصول عىل إجابات صحيحة. 

فقط   وليس  عملهم،  فهم  وحماولة  املهام  حلل  جهودهم؛  الطالب  يستخدم 

 االكتفاء باإلجابة الصحيحة. 

علمون وقتًا لطالهبم؛ وذلك للخوض يف الكفاح مع عدم  يمنح امل منح وقت:

 االستعجال يف مساعدهتم. 

يستخدم الطالب وقتهم؛ لفهم املهمة وحلها واملتابعة يف اسرتاتيجياهتم، ثم  

 .منهوما الذي يتبقى  ،وفهم ما يمكنهم عمله ،تقييم تقدمهم 

وال يستسلمون أو يصابون    ،يثابر الطالب يف عملهم؛ لفهم وحل مسألتهم  ُيقّر املعلمون بأن الكفاح جزء مهم من التَعلُّم وحل املهام الرياضية.  اإلقرار:

 باإلحباط بسهولة.

 SanGiovanni alه عدًدا من املتطلبات واملامرسات التي تدعم الكفاح املنتج ) ؤويضيف سان جيوفاين وزمال 

et, 2020, 21:إثارة  ، ومعرفة شخصيات الطالب واحتياجاهتم واهتامماهتم   (، وهي اختيار وتعديل املهام من أجل 

،  د فعل املعلم جتاه الكفاح املنتجرو  ، التفكري يف كيفية مشاركة الطالب أثناء الدرس، و الكفاح املنتج لدى الطالب 

( إىل وصف كفاحات الطالب  Granberg, 2016وقد هدفت دراسة غرانبريغ )  .ه العمل عىل إجياد بيئة صفية داعمة لو

عند مواجهة األخطاء يف حل املهام الرياضية مع الرتكيز عىل املهام التي تؤدي إىل الكفاح املنتج، وأظهرت نتائجها 
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تم إنشاؤها بطريقة    أن مجيع الطالب ارتكبوا أخطاء تتعلق باملعرفة السابقة غري الصحيحة، واملعارف اجلديدة التي

 خاطئة عند حل املهام الرياضية.

املامرسات   تساعد  كام هذه  وتأمل  طالبه،    معرفة  لدى  املنتج  الكفاح  تنمية  عىل  هلا  فاملعلم  الطالب  معرفة 

 ,Smithأظهرت نتائج دراسة سميث )وودفعه نحو الكفاح املنتج.    ،والتفاعل معها قد تسهم يف تَعلُّمه للرياضيات

أن مساعدة املعلم تعد من املامرسات التي تدعم الكفاح املنتج، بينام الشعور باليأس واإلحباط من مثبطات  (  2017

أمهية تدخل املعلم ملساعدة طالبه، وأّنه    (Jackson & Lambert, 2010, 77)  ويؤكد ملبارت وجاكسون  الكفاح املنتج. 

مناسًبا وفعااًل   التدخل  يكون  تتو  جيب لكي  فيه  اأن  املسار  تصميمه    : منها الرشوط  من    عدد فر  إىل  الطالب  إلعادة 

،  حمدًدا ودقيًقا ، ومؤقًتا ، ومنهجياا ومنظاًم ، و أن يكون واضًحا ، و يصبح بمثابة عقاب للطالب ، وأال  بصورة رسيعة

هذه  ويتضح من  أالى يتطلب عماًل مكثًفا من الطالب.، ونى، وال يكون مستفيًضا ومتوسًعا أن يقترص عىل احلد األدو

يف   الشائعة  األخطاء  عن  والبعد  املنتج،  الكفاح  نحو  الطالب  ودعم  املناسب  للتدخل  التخطيط  أمهية  الرشوط 

واملبنيى   املوسع  والتدخل  املنتج،  غري  الكفاح  نحو  الطالب  يدفع  الذي  وضوحه  وعدم  تأخره،  مثل:  التدخل، 

 للتفاصيل الذي يقيض عىل الكفاح.

جنبية موضوع الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات، مثل: دراسة وورشاور  وقد تناولت عدد من الدراسات األ 

((Warshauer, 2011   ( ( أنواع أساسية من كفاح الطالب املنتج، ودراسة فازكيوز )4التي أظهرتVazquez, 2016  )

بات املنزلية،  التي كشفت عن وجود عالقة بني معتقدات الوالدين حول الكفاح املنتج وقدرة أطفاهلم عىل أداء الواج 

( زيبك  إىل    Zeybek, 2016)ودراسة  فقط  تؤدي  املستوى ال  عالية  الرياضّية  املهام  املشاركة يف  أن  إىل  التي خلصت 

ورشاور   ودراسة  املتعددة،  احللول  وإجياد  الرياضّية،  األفكار  ربط  إىل  بل  الرياضيات،  تعلُّم  يف  واملثابرة  التحفيز 

( قبل  ,Smith, Herrera & Starkey, 2017  Warshauerوسميث وهيريا وستاركي  ما  التي كشفت عن قدرة معلمي   )

(  Reitemeyer, 2017) اخلدمة عىل حتديد الطرائق واملامرسات التي تكون مفيدة يف دعم الكفاح املنتج، ودراسة رايتامير

اسة كارتال وموريس  تقدات ودعم الكفاح املنتج لدى طالهبم، ودرع التي أظهرت تطور املعلمني يف املامرسات وامل

( التي توصلت إىل أن الطالب مل يقدموا أفضل  Kartal, Popovic, Morrssey & Holifield, 2017وهوليفيلد وبوبوفيتش )

بني كفاح الطالب واستجابة    دالة ( التي أظهرت عالقة  Roth, 2019ما لدهيم أثناء حل املهام الرياضّية، ودراسة روث )

الوصول إىل احلل والطلب املعريف للمهام الرياضية، ودراسة روغوبار ريدي، وماكيور،  وبني    ،هلذا الكفاحاملعلم  

  بدأ ( التي توصلت إىل أن كفاح الطالب  Rughubar-Reddy, Mhakure, Manzini & Jaftha, 2020ومانزيني، وجافنا )
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قة كافية لفهم وإدراك املفهوم اإلحصائي لفرتات الثقة، ودراسة روسو وبوبيس وداون  عندما مل تكن معرفتهم الساب

( التي أظهرت أنه من املرجح أن يتبنى املعلمون  Russo, Bobis, Downton, Livy & Sullivan, 2021وليفي وسوليفان )

يس مقارنة ببيئة التَعلُّم عن  فصل الدرا مواقف إجيابية جتاه دعم الكفاح املنتج لطالهبم عند تعلم الرياضيات يف بيئة ال

 د.بع

ظهوره   مدى  دراسة  عىل  اقترصت  أهنا  تبني  املنتج  الكفاح  حول  والبحوث  الدراسات  معظم  إىل  وبالنظر 

الدراسات التي تطرقت إىل اسرتاتيجيات تدريسية لدعم  ندرة وأنواعه، ومدى قدرة املعلمني عىل حتديد ممارساته، و

   . يف تعلم الرياضيات الكفاح املنتج

 : مشكلة الدراسة

يف  تسعى   التعليم  ويف  وزارة  عامة،  الدراسية  املواد  خمتلف  يف  طالهبا  متكني  إىل  السعودية  العربية  اململكة 

الرياضيات خاصة، من خالل تطوير مناهج الرياضيات، وإقامة الدورات التدريبية، وعقد العديد من املؤمترات،  

 الدولية، وإجراء املزيد من الدراسات واألبحاث.  واملشاركة يف املسابقات 

وقد بّينت عدة دراسات أن طالب املرحلة املتوسطة يعانون من ضعف يف تعلم الرياضيات، وعدم قدرهتم  

أبو عيش    ات:دراس  مثلعىل تطبيقها خارج الفصل الدرايس، وافتقارهم إىل عدد  من املهارات الرياضية األساسية، 

) و (،  2008) )و(،  2010جعفري  يؤكد    . (2017احلارثي  الثاين    ذلك ومما  الصف  نتائج طالب  مستوى  ضعف 

التي   TIMSS 2019دراسة نتائج  ها رُ وآِخ ، TIMSSيف الدورات املتعاقبة لدراسات  املتوسط باململكة العربية السعودية 

،  نقطة، وهي أقل من املتوسط العام   ( 394أدائهم )، حيث بلغ متوسط  ضعف مستوى الطالب  خلصت إىل استمرار

 ( املركز  عىل  حصوهلم  النتائج  أظهرت  )37كام  أصل  من  والتدريب،  39(  التعليم  تقويم  )هيئة  مشاركة  دولة   )

2020 .) 

املعثم واملنويف ) الرياضيات  3،  2014ويرى  يعود إىل أن كثرًيا من معلمي  أّن أحد أسباب هذا اإلخفاق   )

 بمامرساهتم القديمة، فهم يقضون معظم أوقات دروسهم يف رشح اإلجراءات وتوجيه الطالب  زالوا متمسكنيما 

هذا الضعف االعتامد عىل طرق التدريس التقليدية  من أسباب  ( إىل أن  2010شري األسطل )يأثناء ممارساهتم هلا. كام  

 م بربط الرياضيات بالواقع. وممارساهتا كاإللقاء، وضعف االهتامم بمهارات التفكري العليا وقلة االهتام
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( أن معظم الدراسات التي أشارت إىل وجود ضعف يف أداء الطالب  2013ومن زاوية أخرى، ذكر محيد ) 

أثناء حل املهمة الرياضيىة، فإّن ذلك الضعف ال يرجع بالرضورة إىل قصور يف قدراته، وإنام قد يرجع إىل قصور يف  

كام يرى املعلمون أحياًنا أن إحباط الطالب أو عدم    .واالسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة من ِقَبل املعّلماألساليب  

يتجه   تسببوا إىل حد  ما يف إخفاق طالهبم؛ ونتيجة ذلك،  التي تشري إىل أهنم  الفوري يعد من املؤرشات  نجاحهم 

الطالب خطوة بخطوة خالل الصعوبات، وعىل الرغم    وتوجيه   ،املعلمون إىل إنقاذ الطالب عن طريق جتزئة املهمة

يقّوض جهود الطالب نواياهم احلسنة إال أن هذا اإلنقاذ  الرياضيات   االنخراط وحيرمهم من فرصة    ، من    يف فهم 

(Stein, Margaret, Smith, Marjorie & Edward, 2009; Reinhart, 2000 .) 

والباحثون أن الكفاح عنرص مهم يف تعلم الرياضيات، كام أنه رضوري لبناء  ويف السياق ذاته، كشف املربُّون 

الرياضيات  تعلم  يف  رئيًسا  جزًءا  يعد  الكفاح  يف  للمشاركة  للطالب  املجال  إتاحة  أن  عىل  عالوًة  عميق،    فهم 

(Warshauer, 2011; Hiebert & Grouws, 2007).  دعم الكفاح  يس الذي يتوصلت عدة دراسات إىل إجيابية التدر   كام

دراس مثل  )   ات: املنتج،  )و،  Zeybek, 2016)زيبك  وما Reitemeyer, 2017)  رايتامير و(،  Roble, 2017روبل  زالت  (. 

 ,Zeybek)زيبك )و،  (Warshauer, 2011)  وورشاور  كّل من  شريي، حيث  إىل دراسات يف الكفاح املنتج  قائمة   احلاجة

موضوع  وبالرغم من اهتامم الدراسات األجنبية ب  جمال الكفاح املنتج تعد حمدودة.  إىل أن الدراسات التجريبية يف   2016

  االطالع عىل ، وذلك بعد  دراسة عربية تناولت هذا املوضوع ، إال أنه ال توجد أّي يف تعلم الرياضيات  الكفاح املنتج 

املشهورة،   البحث  العربية و حمركات  البيانات  الكتاب    قواعد  وبوابة  العريب،  املعلومات  وبنك  املنظومة،  دار  مثل: 

 العلمي وغريها. 

لدى طالب املرحلة املتوسطة، وأن هذا الضعف    يف الرياضياتوتأسيًسا عىل ما سبق، اتضح وجود ضعف  

خصائص  واسرتاتيجيات تتناسب مع طبيعية الرياضيات املقدمة يف هذه املرحلة، و  إىل قلة استخدام طرائققد يعود  

ذه املشكلة من خالل القيام بالدراسة احلالية التي حتددت مشكلتها  هل  عن حل   البحثنمو طالهبا؛ وهو ما دعا إىل  

اسرتاتيجيةيف:   يف    بناء  املنتج  الكفاح  لدعم  مقرتحة  مناسبةتدريس  الرياضيات  املرحلة  تعلم  ،  ةاملتوسط  لطالب 

 . واستكشاف متطلبات تنفيذها وحتديد إرشادات تطبيقها بشكل أمثل، 

 : أهداف الدراسة

 حتقيق اهلدفني اآلتيني: سعت الدراسة إىل  



 

340 

 . بناء اسرتاتيجية تدريس مقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات مناسبة لطالب املرحلة املتوسطة  .1

األمثل   .2 التطبيق  إرشادات  الرياضيات،  حتديد  تعلم  املنتج يف  الكفاح  لدعم  املقرتحة  التدريس  السرتاتيجية 

 ها. استكشاف متطلبات تنفيذو

 : الدراسة أسئلة

 سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:  

 التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات املناسبة لطالب املرحلة املتوسطة؟   اسرتاتيجيةما  .1

؟ وما  سرتاتيجية التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف تعلُّم الرياضياتإرشادات التطبيق األمثل الما   .2

 متطلبات تنفيذها؟

 : أمهية الدراسة

الكفاح    موضوع   تناولت   التي ة يف كوهنا من أوائل الدراسات العربية  متثلت األمهية العلمية للدراسة احلالي

املنتج، وذلك بعد الرجوع إىل قواعد البيانات املتاحة التي تضم األبحاث املنشورة يف تعليم الرياضيات. كام تستمد  

 أمهيتها التطبيقية من كوهنا قد تفيد الفئات الرتبوية اآلتية: 

ى طالهبم؛ مما  معلمي الرياضيات: إذ يمكن أن تساعدهم االسرتاتيجية املقرتحة عىل دعم الكفاح املنتج لد -

 يؤدي إىل حتسني نتائجهم.  

، من خالل إدراجها ضمن  يةاإلرشافسرتاتيجية املقرتحة يف خططهم  مرشيف الرياضيات: يف االستفادة من اال -

 برامج التطوير املهني ملعلم الرياضيات.

أمامهم إلجراء دراسات   - املجال  فتح  الرياضيات: يف  تعليم  الكفاح  الباحثني واملختصني يف  تتناول  مشاهبة 

 املنتج بالبحث والدراسة. 

 : حدود الدراسة

 اقترصت الدراسة عىل احلدود اآلتية: 

املتوسطة يف ضوء  :  املوضوعية   احلدود - املرحلة  املنتج لدى طالب  الكفاح  تقديم اسرتاتيجية مقرتحة لدعم 

من املبادئ إىل اإلجراءات: ضامن  "( يف كتابه  NCTMرؤية املجلس الوطني األمريكي ملعلمي الرياضيات )

،  ء تنفيذها ثنا املهمة الرياضية، وأ تنفيذ  قبل  دعم الكفاح  الث مراحل هي:  ، ووفًقا لث"النجاح الريايض للجميع
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 ثاين املتوسط. يف الصف ال وحدة اهلندسة واالستدالل املكاينها. والتي تم تطبيقها عىل  وبعد

 ه. 1441/ 1440للعام الدرايس    الثايناحلدود الزمانية: طبقت الدراسة يف الفصل الدرايس  -

بمحافظة   - التعليم  التابعة إلدارة  املدارس  املتوسطة يف  املرحلة  الدراسة عىل طالب  املكانية: طبقت  احلدود 

 البكريية يف منطقة القصيم.  

 : مصطلحات الدراسة

هي طريقة التعليم والتَعلُّم املخطط أن يتبعها املعلم داخل الصف أو    (:Teaching Strategyاسرتاتيجية التدريس )  -

ل املراحل  خارجه  أهداف حمددة سلًفا، وينضوي هذا األسلوب عىل جمموعة من  تدريس حمتوى معني بغية حتقيق 

تدريس   السري يف  أثناء  هبا  القيام  والطالب  للمعلم  املنوط  بينها،  فيام  واملتناسقة  املتتابعة  اإلجراءات(  )اخلطوات/ 

بأهنا: خطة تشمل ممارسات تدريسية منظمة يقوم هبا  يف هذه الدراسة  إجرائياا  وُتعّرف  (.  5،  2009املحتوى )زيتون،  

الثاين املتوسط وفًقا ملراحل هي   تنفيذ املهام الرياضية غري املألوفة    "قبل، وأثناء، وبعد"معلم الرياضيات بالصف 

 لدى الطالب؛ هبدف دعم الكفاح املنتج لدهيم.  

( بأنه: جهد  Hiebert & Grouws, 2007, 387كّل من هيربت وغروز )  يعرفه  :Productive Struggle)الكفاح املنتج )  -

املألوفة مع اإلرصار عىل حلها.  املهام غري  الطالب يف حل  يبذله  الدراسة  إجرائياا  وُيعّرف    عقيل  بأنه: جهد  يف هذه 

يف مسبًقا  حلها  خطوات  يعرف  ال  رياضية  مهام  حل  يف  وتقدمه  املتوسط،  الثاين  الصف  طالب    وحديت   ومثابرة 

 . "واحلجم، واملعادالت واملتباينات   املساحة"

 : منهج الّدراسة

احلالية  الدراسة  سؤايل   اعتمدت  عن  لإلجابة  النوعي  املنهج  مالحظات  ،  الدراسة  عىل  ُأجريت  حيث 

التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف  ومقابالت نوعية مع املعلم وطالبه الذين شاركوا يف تطبيق اسرتاتيجية  

ُيعد املنهج النوعي من املناهج التي تقوم عىل مجع  وئها.  بنا   أثناء  تعلم الرياضيات املناسبة لطالب املرحلة املتوسطة

 (.  2018البيانات من خالل املنحى االستقرائي التحلييل القائم عىل املقابالت )أبو عالم، 

 الدراسة:  املشاركون ف 

نظًرا لطبيعة البحث النوعي الذي يستهدف فهم املوقف أو الظاهرة والتعمق فيها دون احلاجة إىل التعميم،  

يف مدرسة األنجال املتوسطة  الرياضيات    معلم تم اختيار    (التنسيق مع قسم الرياضيات يف إدارة التعليم )بعد    فإنه
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ا سهم  درّ يُ ع طالبه الذين  بمحافظة البكريية م لكفاح املنتج يف  ؛ لتطبيق اسرتاتيجية التدريس املقرتحة لدعم ا قصديا

الرياضيات  وذتعلم  اآلتية:  ،  للسامت  وفًقا  للمشاركةلك  تطبيق  االستعداد  عىل  والقدرة  العمل،  يف  واجلدية   ،

املنتج،   الكفاح  لدعم  املقرتحة  التدريس  معلم اسرتاتيجية  املرصية،    وهو  اجلنسية  مؤهل  وحيمل  عىل  حاصل 

  تم تطبيق . كام  التدريس  سنة يف مهنة   25ديه خربة  دبلوم الرتبية العام، ول  إضافة إىلالبكالوريوس يف الرياضيات،  

  وهم سنة،    14-13من    همترتاوح أعامرو  ، 12البالغ عددهم    طالب الصف الثاين املتوسط )أ( االسرتاتيجية عىل  

 من حيث الوضع االجتامعي واالقتصادي. متقاربة  يشرتكون يف خصائص 

 أدوات الّدراسة

املالحظة باملشاركة، واملقابلة شبه املقننة،  :  ثالث أدوات نوعية، هي   م ااستخدتم    سؤايل الدراسة؛لإلجابة عن  

 : هلا وفيام ييل توضيح  . والتسجيالت املرئية والصوتية 

   :باملشاركة املالحظة - أ

تسمى املالحظة باملشاركة؛  و تعد املالحظة الطريقة األساسية واألشهر جلمع املعلومات يف البحث النوعي،  

الباحث ينخرط مع جمتمع الدراسة يف الظاهرة املبحوثة، ويعمل معهم كواحد  ،  2019منهم )العبد الكريم،    ألن 

تم  .  ( 150 التدوينحيث  مراحل  وتقسيم  وطالبه،  املعلم  ممارسات  التدريس    تدوين  اسرتاتيجية  مراحل  وفق 

الرياضيات تعلم  يف  املنتج  الكفاح  لدعم  متت  ((2)   )ملحق  املقرتحة  كام  وتأم،  أثناء  مراجعة  يف  تدوينه  تم  ما  ل 

 للتأكد من صحة بياناته.   ؛الدروس

 : املقابلة شبه املقننة -ب

لتفسري   ثانية  أداًة  املقابلة  ماستخدمت  الناجتة من عملية  البيانات  و  ةالحظبعض  التطبيق   هطالباملعلم    أثناء 

  صيغت و  ،ملقابلة شبه املقننةسلوب اوفًقا أل  وُاعّدتولذا فهي أداة مكملة للمالحظة يف هذه الدراسة.  ،  ((3)   )ملحق

املغلقة، التي تتيح للباحث التجاوب مع وجهة نظر  واألسئلة املفتوحة    متزج بني حيث  بشكل أكثر مرونة،    تها أسئل

 .    ( Merriam &Tisdell, 2016املجيب واألفكار اجلديدة حول الظاهرة )

املقابلة مع املعلم املشارك يف الدراسة والطالب املشاركني، وتضمنت فقرات أداة   ُطّبقت ويف الدراسة احلالية 

يصعب   التي  الوجدانية  واجلوانب  املقرتحة،  االسرتاتيجية  تنفيذ  مراحل  حول  املعلم  مناقشة  املقننة  شبه  املقابلة 

الكفا  لدعم  الصفية  بالبيئة  تتعلق  وأسئلة  املهام،  لتنفيذ  املتاح  والوقت  يف  مالحظتها،  الطالب  ومناقشة  املنتج،  ح 

 الفوائد واالنطباعات التي تكّونت لدهيم وفق اسرتاتيجية األسئلة السابرة. 



 

344 

 التسجيالت املرئية والصوتية -ج

كام اسُتخدمت التسجيالت الصوتية    ،أثناء تطبيق املالحظة يف بعض الدروس  واسُتخدمت التسجيالت املرئية

،  التي ُدّونت  البياناتالتأكد من  ؛ لتكون وسيلة مساعدة يف  بعد أخذ موافقة املعلم وطالبه  وذلك  املقابلة،أثناء تطبيق  

   فقدان أي معلومات أو إجابات. عدم عىل  مما يساعد

 املوثوقية ف البيانات النوعية 

العبد  )  املصداقية، واالنتقالية، واالعتامدية، والتطابقيةب  اتصافها من خالل  املوثوقية يف البيانات النوعية    تتحّقق 

 : حيث. (95،  2019  ،الكريم

،  2019)العبدالكريم،    وتعني: قابلية تصديق النتائج  ،الكمي  البحثتقابل الصدق الداخيل يف  املصداقية:   -

 : من خالل املصداقية يف هذه الدراسة  زتزّ عُ و، ( 95

 املعلومات، واستهداف أكثر من مشارك. استخدام أكثر من طريقة جلمع  •

عه أثناء مجع البيانات، وحماولة ذكر ألفاظ املشاركني كام  ه أو سامتالحظمأو    تم مشاهدتهالتسجيل الدقيق ملا   •

 وردت توخًيا للدقة. 

 تناقض أو عدم فهم.   منطرح األسئلة التي تكشف ما قد يكون لدى املشارك  •

حالة    قابلتاالنتقالية:   - الدراسة عىل  نتائج  تطبيق  إمكانية  هبا  ويقصد  الكمي،  البحث  اخلارجي يف  الصدق 

التعمق يف فهم   التعميم، وإنام  النوعي أن من أهدافه  البحث  التعميم. وال يرى معظم أنصار  أخرى، وهو 

)العبدالكريم،   املبحوثة  الباحث(،  96،  2019الظاهرة  سعى  امل   انولذا  السياق  تفاصيل  ذكر    ، بحوثإىل 

 واملتطلبات التي يمكن االستفادة منها يف سياق آخر.  رشاداتإلوتقديم بعض ا 

شري إىل املدى الذي يمكن أن تتكرر فيه النتائج التي توصل  ت قابل الثبات يف البحث الكمي، وت االعتامدية:   -

 : من خاللاالعتامدية يف هذه الدراسة   تز ز(، وعُ 97،  2019ث )العبدالكريم،  إليها الباح

 التعرف املبكر عىل ثقافة املشاركني.  •

 والتسجيالت الصوتية واملرئية(.  ،واملقابلة ، استخدام أدوات متعددة )املالحظة •

 املراجعة والتدقيق املستمر للبيانات واملعلومات التي مجعت.  •

 . والتأكد من منطقيتها  ، توصل إليها تم العرض النتائج التي   •
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د نتائج البحث  وتتقابل املوضوعية يف البحث الكمي،  التطابقية:  - عني اإلجابة عن السؤال: هل يمكن أن تؤكى

التطابقية يف هذه    تز ز(، وعُ 97،  2019)العبدالكريم،    أو من خالل بحث جديد؟عن طريق باحث آخر؟  

 : من خالل الدراسة 

 . (ةنقد العمل )كل باحث عىل حد  •

بينها وبني املالحظات الشخصية   • السالبة، وتقديم مالحظات خالية من األحكام، والتفريق  إظهار األمثلة 

 . التفسريية

 : حتليل البيانات النوعية

الذي يربط بني البيانات الناجتة من األدوات    باستخدام أسلوب التحليل التفسريي  للت البيانات النوعية ُح 

ن معنى السابقة التطبيق النوعي لالسرتاتيجية ملدة شهر يف مدرسة  هلا، وينظر هلا من زوايا خمتلفة، حيث تم    ، ويكوى

مناسبتها لطالب  األنجال املتوسطة بالبكريية؛ وذلك من أجل رصد املشكالت التي قد تواجه تطبيقها، والتحقق من  

التأكد من مناسبة كل مماملرحلة املتوسطة ارسة، والتعرف عىل مواطن القوة أو  ، والعمل عىل تطويرها من خالل: 

املقرتحة.   االسرتاتيجية  إجراءات  يف  تواخللل  بداية  للبياناتا  االسرتاتيجية   طبيقمن  اليدوي  التحليل    ستخدم 

من   و  املالحظة املستخلصة  واملقابالت،  الصوتيةبال  االستعانةالصفية،  تطوير  واملرئية   تسجيالت  هبدف  وذلك  ؛ 

 حيث سارت عملية التحليل وفًقا للخطوات اآلتية: االسرتاتيجية املقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات،  

 تدوين املعلومات والبيانات.  •

 ء من املالحظة الصفية واملقابالت. تفريغها بعد االنتها  •

 . (االنتقائي  )الرتميز املفتوح، ثم املحوري، ثم  انات املالحظة الصفية واملقابلةترميز بي •

 حتليل البيانات. مراجعة النتائج املستخلصة من  •

 اسرتاتيجية التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج ف تعلم الرياضيات

يف كتابه  (  NCTMاعتمدت االسرتاتيجية املقرتحة عىل رؤية املجلس الوطني األمريكي ملعلمي الرياضيات ) 

، الذي حدد التدريس الفّعال بثامِن ممارسات تدريسية،  "من املبادئ إىل اإلجراءات: ضامن النجاح الريايض للجميع "

العميق   التعلم  لتعزيز  الالزمة  األساسية  التدريس  ومهارات  التأثري،  عالية  املامرسات  من  جوهرية  جمموعة  متثل 

 . ( NCTM, 2014, 12-13)  ونات ثابتة يف كل دروس الرياضيات ها مكللرياضيات، كام تشري نتائج األبحاث إىل جعل
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من السابعة  املامرسة  املقرتحة عىل  الرياضيات"، وهي  ها وتركز االسرتاتيجية  املنتج يف تعلم  الكفاح  ،  "دعم 

 ,Manoleaوعند بناء االسرتاتيجية تم مراعاة حتقيقها خلصائص اسرتاتيجية التدريس التي أشارت إليها األدبيات )

وهي: املرونة، ومراعاة الفروق الفردية، وقابليتها للتطبيق، وتنوع أساليبها، وجعل املتعلم حمور العملية   ،( 56 ,2013

 التعليمية. وقد مرت عملية بناء االسرتاتيجية املقرتحة بست خطوات، هي: 

 . التي اهتمت بالكفاح املنتج األدبيات ( مراجعة 1)

تنفيذ  قبل  الدعم  الث مراحل هي:  التي تكونت من ثو:  الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات   دعم  ( حتديد مراحل2)

 ها. ، وبعدء تنفيذها املهمة الرياضية، وأثنا 

 يف كل مرحلة.  ( حتديد املامرسات التدريسية الداعمة للكفاح املنتج3)

بناء  4) املقرتحةا(  األولية   السرتاتيجية  و بصورهتا  و:  حددهتا  فًقا  ذلك  التي  التدريس  اسرتاتيجية  ملكونات 

(: األهداف التدريسية، والتحركات التي يقوم  2015؛ وخليفة، ومطاوع،  2005األدبيات، وهي )زيتون،

 هبا املعلم، واألمثلة والتدريبات واملسائل املستخدمة يف الوصول إىل األهداف، والتنظيم الصفي.  

   ينبغي مراعاهتا عند تطبيقها، وهي: والتي  سرتاتيجية املقرتحة الاالتي تستند إليها  بادئامل( حتديد 5)

 نرش ثقافة الكفاح املنتج بني الطالب.  -

 تشجيع الطالب عىل الكفاح املنتج.  -

 طرح األسئلة بشكل مستمر.  -

 للكفاح.   املناسب إتاحة الوقت  -

 توفري مهام رياضية متنوعة.  -

 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.  -

 العملية التعليمية حول املتعلم، ومشاركته بشكل فّعال يف املهام الرياضية. متركز  -

من ذوي اخلربة الرتبوية  املختصني، ومن  ( حمكاًم  11من قبل )   :صورهتا األولية ب  ( حتكيم االسرتاتيجية املقرتحة6)

مني أصبح. وبعد تعديلها وفًقا آل(( 1)ملحق )  النوعي.  للتطبيق  ةجاهز  االسرتاتيجية ت راء املحكى
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 : دليل املعلم السرتاتيجية التدريس املقرتحة

وحدة اهلندسة    يف  الكفاح املنتج يف تعلم الرياضياتاملقرتحة لدعم  التدريس  السرتاتيجية    دليل املعلم  عدّ أُ 

، ودليل املعلم للتدريس الفّعال  املعلم الصادرة من وزارة التعليم  أدلةلك بعد االطالع عىل  وذ   ،واالستدالل املكاين

الصادر من مرشوع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير(، وعدد من األدبيات الرتبوية، مثل:  

 . (2015(؛ وخليفة ومطاوع )2011ة ) العدوان واحلوامد

، وقائمة بالدروس املتضمنة يف الوحدة،  املقرتحة، وإرشادات عامةاتيجية  وقد تضّمن الدليل: تعريًفا باالسرت

، ودور املعلم واملتعلم، وحتضري الدروس يف ضوء اسرتاتيجية التدريس املقرتحة  الزمنية   تها خطوالتعليمية،    ها وأهداف

صورهتا األولية  بضه  تم عر  عداد دليل املعلم بصورته األولية متضمنًا األنشطة واملهام الرياضية. وبعد االنتهاء من إ

مني   ((؛ وذلك إلبداء ملحوظاهتم حول الدليل  1)ملحق )   من ذوي اخلربة الرتبوية املختصني، وعىل عدد من املحكى

وتوفر األنشطة واملهام  من حيث: الصحة العلمية واللُّغوية، ومناسبة حتضري الدروس وفق االسرتاتيجية املقرتحة،  

منيراوبعد تعديله وفًقا آل  . الرياضية  ((. 4دليل جاهًزا للتطبيق )ملحق )الأصبح  ، ء املحكى

 إجراءات الدراسة 

 اآلتية: خلطوات املنهجية ا الدراسة ت اتبع

الرياضيات  إعداد -1 تعلم  يف  املنتج  الكفاح  لدعم  املقرتحة  متت  االسرتاتيجية  التي  للخطوات  وفًقا  وذلك   ،

 .اإلشارة إليها سابًقا 

مني  باالسرتاتيجية املقرتحة  ترضاملقرتحة: حيث عُ حتكيم االسرتاتيجية  -2 صورهتا األولية عىل عدد من املحكى

و )املختصني،  )ملحق  الرتبوية  اخلربة  ذوي  آل1من  وفًقا  تعديلها  وبعد  أصبح ((.  مني  املحكى   ت راء 

 النوعي.  للتطبيق ةجاهز  االسرتاتيجية

لأدوات    إعداد -3 املرافقة  للتطبيق  الدراسة  والتسجيالت  النوعي  واملقابلة،  )املالحظة،  املقرتحة  السرتاتيجية 

   املرئية والصوتية(.

، وعرضه عىل جمموعة  وحدة اهلندسة واالستدالل املكاين  يفاملقرتحة  التدريس  السرتاتيجية    إعداد دليل املعلم -4

 من املحكمني، وتعديله وفًقا ملالحظاهتم. 

التطبيقاملشاركني    اختيار -5 املقرتحةالسرتاتيالنوعي    يف  التدريس  مع  جية  والتنسيق  موافقتهم،  وأخذ  قائد  ، 

 . وتوضيح دوره يف مرحلة التطبيق ولقاء املعلم  واحلصول عىل تسهيل املهمة. ، املدرسة
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املعلم   -6 خالل رشوطالبه  هتيئة  من  وذلك  االسرتاتيجية:  تطبيق  لملرحلة  املقرتحة  االسرتاتيجية  ،  لمعلمح 

اتيجية املقرتحة  ورشح االسرت   ة طالبه،مقابلو  ، وتدريبه عليها. اإلجابة عن تساؤالتههلا، و  لتأكد من فهمهوا

 عىل املالحظة واملقابلة والتسجيل املرئي والصويت.  تهم هلم، وأخذ موافق

املعلم    تطبيق -7 قبل  من  املقرتحة  شهر  االسرتاتيجية  ملدة  بالبكريية  املتوسطة  األنجال  مدرسة  تاري يف  خ  من 

وحتى  6/1441/ 9 تطبيقها،  هـ1441/  10/7هـ،  تواجه  قد  التي  املشكالت  رصد  أجل  من  وذلك  ؛ 

 . والتحقق من مناسبتها لطالب املرحلة املتوسطة

  ، باستمرار  ها، وحتليلها ترميز  ثم تفريغها،  وتدوين البيانات،  و،  أدوات الدراسة أثناء مرحلة التطبيقاستخدام   -8

 . ومراجعة املعلم وطالبه؛ للتأكد من دقة وسالمة التفسريات وتفسريها، 

التطبيق،  ل  ا تطوير االسرتاتيجية وفقً  -9 التأكد من مناسبة كل ممارسة، والتعرف عىل مواطن  نتائج  من خالل: 

املقرتحة.   إجراءات االسرتاتيجية  أو اخللل يف  تنفيذالقوة  متطلبات  التدريس لتصل اسرتاتيجي  ها وحتديد    ة 

 . النهائية بصورهتا  املقرتحة لدعم الكفاح املنتج

 : نتائُج الّدراسة

: إجابة السؤال األول، الذي ينص عىل:    أوالا

 ما اسرتاتيجية التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج ف تعلُّم الرياضيات املناسبة لطالب املرحلة املتوسطة؟    -

ُبنيت السؤال  الرياضيات يف    ولإلجابة عن هذا  تعلُّم  املنتج يف  الكفاح  املقرتحة لدعم  التدريس  اسرتاتيجية 

ها. وقد خلصت الدراسة  تطوير  من أجل  ا؛إلجراءات التي ُأشري إليهل  وفًقا   ا هتطبيقها، ثم  حتكيم، ثم  صورهتا األولية

الثالث،  إىل   ملراحلها  وفًقا  النهائية،  بصورهتا  الرياضيات  تعلم  يف  املنتج  الكفاح  لدعم  املقرتحة  االسرتاتيجية 

 ويوضحها النموذج اآليت: 
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 الرياضياتاالسرتاتيجية املقرتحة لدعم الكفاح املنتج ف تعلم  يوضح (:1) شكل

 : املقرتحة لدعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات بصورهتا النهائيةإىل مراحل االسرتاتيجية    (1) يشري الشكل  

(  حيث تبدأ   - تج من خالل قيام املعلم  التي هتيئ الطالب للكفاح املن  :بمرحلة الدعم قبل املهمة الرياضية)أوالا

   .التأكد من فهم الطالب للمهمة الرياضية وتنشيط املعرفة السابقة، و : التخطيط، بمامرسات

الطالب املنتج أثناء قيامهم بحل املهام، من  كفاح  التي تدعم    : مرحلة الدعم أثناء املهمة الرياضية)ثانياا(  تليها   -

 . منح الوقت، والتشجيع، والتدخل، والتقويم: خالل قيام املعلم بمامرسات

التي تبني األخطاء التي وقع فيها الطالب، وتعزز املعارف    : لة الدعم بعد املهمة الرياضيةبمرح  )ثالثاا( وختتم   -

إجراء حوار ريايض ذا معنى، وتنظيم األفكار :  واملهارات التي اكتسبوها، من خالل قيام املعلم بمامرسات

 الواردة يف املهمة الرياضية، وتكليف الطالب بمهام رياضية إضافية.  

 : ا ملامرسات كل من املعلم والطالبا وافيا متضمنةا رشحا  ،راحلهذه املوفيام يأيت تفصيل لكل مرحلة من 

 ما يفعله الطالب  ما يفعله املعلم م

ية 
ض

ريا
 ال

مة
مله

ل ا
قب

م 
دع

ال
 

الضعف واال  خطّط  الرياضية، وحّدد مواطن  املهمة  املتوقعة  الختيار  رتباك 

 . كطالبعند 

 معه. ويتفاعل: ينفذ الطالب ما يطلبه املعلم، منفذ

بس   نّشط  مهمة  حل  منها:  ممارسات،  عدة  خالل  من  السابقة  يطة،  املعرفة 

 العصف الذهني. واحلياتية،  كطالبالربط بخربات وتقدير احلل، و

 : يشارك الطالب يف حل املهمة الرياضية.مشارك
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 ما يفعله الطالب  ما يفعله املعلم م

استيعابه متجاوب للمهمة الرياضية وذلك خالل طرح األسئلة.  كطالبفهم من  تأّكد مدى  ليظهر  املعلم؛  مع  الطالب  يتجاوب   :

 للمهمة الرياضية، وحيدد ما يشكل عليه. 

ية
ض

ريا
 ال

مة
مله

ل ا
ح

ء 
ثنا

م أ
دع

ال
 

لكفاح  الوقت    امنح أخرى كطالب املناسب  إىل  مهمة  من  ذلك  وخيتلف   ،

 بحسب صعوبتها. 

 الطالب يف حل املهمة الرياضية املكلف هبا.: يفكر مفّكر

عىل    كطالب  شّجع بالثناء  وذلك  تفكريهم،  طريقة  والحظ  الكفاح،  عىل 

النظر عن صحة إجابتهم من عدمها،     وأخربهمجهودهم ومثابرهتم بغض 

 أن الكفاح جزء من التعلم. 

: يثابر الطالب يف حل املهمة، وال يستسلم عند أول صعوبة مثابر

 تعرتضه.

كفاح    تدّخل وبالقدر    كطالبلدعم  حلاجتهم،  من وفًقا  خالل:    املناسب، 

طرح إعطاء تلميحات، أو طرح األسئلة، أو التذكري باخلطوات اإلجرائية، أو  

 زميله دون أن يمنحه اإلجابة الصحيحة.من  سؤال 

: يتفاعل الطالب مع تدخالت املعلم، وحياول  متفاعل ومتعاون

يف   زمالءه  يساعد  ثم  الرياضية،  املهمة  توضيح حل  دون  احلل 

 . هلم  اإلجابة

 : يتأّمل الطالب طرق حل املهمة الرياضية.متأّمل التغذية الراجعة. هلم ، وقّدم  كطالب قّوم

ية
ض

ريا
 ال

مة
مله

د ا
بع

م 
دع

ال
 

سهّ حاور الصفية،  :  املناقشة  خالل  من  وذلك  معنى،  ذا  رياضياا  حواًرا  ل 

 وتبادل األفكار، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة، وتقويم اإلجراءات والنتائج.  

اإلجراءاتمتسائل توضح  أسئلة  الطالب  يطرح  إىل   ،:  وتؤدي 

 التوسع يف حل املهمة الرياضية. 

 ويلخصها.  ،الطالب يف األفكار الواردة يتأمل: ملخص األفكار الواردة يف املهمة الرياضية واربط بينها.  نظم

إضافية    كطالب  كّلف رياضية  للتدريب    وفقبمهام  وذلك  مستوياهتم؛ 

 واملامرسة.  

 : يبدع الطالب يف إجياد حلول إضافية أو طرق إبداعية. مبدع

 ، الذي ينص عىل:  الثاين : إجابة السؤال ثانياا

؟ وما متطلبات  سرتاتيجية التدريس املقرتحة لدعم الكفاح املنتج ف تعلُّم الرياضياتإرشادات التطبيق األمثل الما    -

 تنفيذها؟ 

عن تمالسؤال  هذا  ولإلجابة  أبرز    ،  لكل    للتطبيقالالزمة  اإلرشادات  رصد  ممارسات  األمثل  من  ممارسة 

لضامن تطبيق االسرتاتيجية املقرتحة لدعم الكفاح املنتج  وذلك  ؛  النوعي لالسرتاتيجيةأثناء التطبيق    االسرتاتيجية

   . صحيحبشكل 
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التي    اإلرشادات  من   جمموعةيتطلب مراعاة  تنفيذ املعلم لالسرتاتيجية املقرتحة  وقد خلصت الدراسة إىل أّن  

 : ا وفيام ييل توضيح هلتساعده يف التطبيق األمثل هلا،  

 إرشادات التنفيذ  املامرسة م

ية 
ض

ريا
 ال

مة
مله

ل ا
قب

م 
دع

ال
 

 خطط

 التي قد تعوقهم عند حل املهام الرياضية من مفاهيم وقوانني وخطوات إجرائية. كحدد مواطن الضعف عند طالب .1

 . كتظهر كفاح طالبيمكن أن  خمتلفة املستوياترياضية  اخرت مهامى  .2

 .املناسب لهالفصل الدرايس، وحدد األسلوب التدرييس  هيئ .3

 نشط

 أوجد حل مسألة أبسط هلا عالقة باملهمة اجلديدة. .1

 يسهم يف فهم املهام الرياضية. بام احلياتية م بخرباهتطالبك  اربط .2

 أو يقرتحون إجابات، يف املهام التي هتدف إىل تنمية املهارات احلسابية.  يقدرون احلل ذهنياا  هم اجعل .3

 تأكد 

هلا، ومعرفة اإلجراءات واملفاهيم اخلاطئة   املناسبالوقت  حتديدأوجد حل املهمة الرياضية بنفسك أواًل؛ لتتمكن من  .1

 هبا.  كالتي قد يقع طالب

كيف بمهمة سابقة؟ و ذكرك؟ وهل هذه املهمة تماذا تعني؟ وماذا حتتاج أن تعرفمن مثل:  ك،طالباطرح أسئلة ل .2

 للمهمة الرياضية. كطالبالتأكد من فهم  يساعدك عىل وغريها  تعرف إجابتك صحيحة أم خاطئة؟

ية
ض

ريا
 ال

مة
مله

ل ا
ح

ء 
ثنا

م أ
دع

ال
 

 امنح 

  كطالب امنحتقديرك ملستوى صعوبة املهمة، ثم  وفقدقيقة تقريبًا، وذلك   12إىل  7امنح الوقت املناسب للمهمة من  .1

 إرشاد.  وبتوجيه أ مساعدهتم احلل دون  فرصة

 شّجع 

  ،حوافز أخرى بمنحهم ، أو مميز، ممتاز ... وغريها مثل: أحسنت، مبدع،  ، عبارات حتفيزية بعىل الكفاح   كطالبشجع  .1

 درجات إضافية أو إعفائهم من تكليف ... وغريها.  :مثل

 أن اخلطأ يؤدي إىل معرفة اإلجابة الصحيحة.ووأنه جزء من التعلم،  ،انرش ثقافة الكفاح .2

 استعداًدا للتدخل. هم وكيفية حل كتأمل طريقة تفكري طالب .3

 تدخل

يف تذكر    م ببعض التلميحات، أو مساعدهت  هم ، بل تزويدلطالبك تقديم اإلجابةممارسة التدخل ال تعني اإلنقاذ، أو  .1

 احلل.  اكتشافمن  م ه، أو طرح أسئلة متكنّ اإلجراءاتأو  القاعدة

املهمة؟ ما الذي عملته حتى اآلن؟ هل سبق يف   وبة التي واجهتكالصعمثل: ما  ك، منطالب أسئلة تدعم كفاح اطرح .2

 حل مهمة تشبهها؟ هل جربت الرسم؟ هل توجد طريقة أخرى؟ هل احلل منطقي؟ وغريها. لك 

 وتفسريها؟رشح إجاباهتم  كطالباطلب من  .3

 جتنب أن تكون مصدر الصواب واخلطأ.  اأفكارهم؛ لذعىل وافقة  امل للحصول عىل  كطالبسينظر لك  .4

 االعتامد عىل أنفسهم بشكل كامل مع مرور الوقت. ليتمكنوا من  ك؛طالبا ملساعدة قلل تدخلك تدرجييا  .5

 . ا إضافيا  عماًل  بام ال يشعرهم بكونهحتدًيا يرتبط باملهمة نفسها،   قّدم هلم   لذا، من احلل مبكًرا كطالببعض سينتهي  .6

 قوم

التقويم الشفهي، والتقويم التحريري، والتقويم اإللكرتوين، وقدم هلم   :مثل ،بأساليب متنوعة كطالبحلول م قوّ  .1

 التغذية الراجعة. 
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 إرشادات التنفيذ  املامرسة م
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بع

م 
دع
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 حاور 

 . آرائهم يشاركون يف حوار منتج، وامنحهم فرصة التعبري عن   كاجعل طالب .1

 وقبول أي فكرة.  ،وّضح هلم أمهية احرتام رأي اآلخرين .2

 احلوار قدر املستطاع. يف   كطالب احرص عىل مشاركة مجيع .3

 اجعل احلوار متنوًعا يف تصحيح املفاهيم، وتبادل األفكار، وتقويم اإلجراءات والنتائج. .4

 عىل طرح األسئلة.  كطالبشّجع  .5

 فإن األسئلة التوضيحية تعد فرصة للتعلم.  لذا ؛وّضح هلم أنه من الطبيعي أن حيدث االرتباك واحلرية .6

 هم. نحو الف   كطالبوّجه حوار  .7

 نظم 

 األفكار الرياضية الواردة يف الدرس.  استخراجعىل  كطالب شّجع .1

 دون األفكار الرياضية بالكتابة عىل السبورة أو باستخدام التقنية.  .2

 يربطون األفكار الرياضية بأمثلة من الدرس.   كطالباجعل  .3

 الرياضية. هم أفكار ترتيب  اطلب منهم إعادة .4

 كّلف 

 . كطالبام الرياضية التي قد تظهر كفاح اخرت امله .1

 . كطالبالرياضية لكل مستوى من مستويات حدد املهام  .2

 ستوياهتم. مل وفًقا رياضية مهام ب كطالبكّلف  .3

 التغذية الراجعة.هلم ، وقدم  كطالبقّوم حلول  .4

يمكن أن  حيث  إىل عدة عنارص،    ها فيصنوتالسرتاتيجية املقرتحة بشكل عام،  ا   تنفيذمتطلبات  كام تم حتديد  

 :ها يف نجاح االسرتاتيجية وحتقيق أهدافها، وفيام ييل عرض ألبرز همةمعوامل هذه املتطلبات  متثل 

 املعلم  مهنية - أ

يعد املعلم من أهم عوامل التطبيق األمثل لالسرتاتيجية؛ نظًرا للدور الذي يقوم به داخل الفصل الدرايس،  

إدارة احلوار  و   قادًرا عىل قيادة التعلم،  ويكون  ، سرتاتيجيةاالتنفيذ  ل  معلم متمكن من التخطيط   يشرتط وجود حيث  

لديه معرفة بمستويات طالبه،  وقيمة الكفاح املنتج،    مقدًرا،  هطالبلدعم كفاح    ، واختيار التدخل املناسبالصفي

الدروس األو  تنفيذ االسرتاتيجية يف  املعلم يف دعم كفاح  حيث لوحظ بطء  ، وقلة مشاركتهم  هطالبىل، وإسهاب 

 وطرحهم األسئلة أثناء احلوار. 

 الطالب  دافعية  -ب

دعم الكفاح املنتج تؤثر يف مدى اتباع خطواهتا، وتنفيذ توجيهات املعلم،    ةاسرتاتيجيإنى دافعية الطالب نحو 

والتجاوب مع تدخالته، ولذا من املهم نرش ثقافة الكفاح املنتج بني الطالب، وحتفيزهم، وتشجيعهم أثناء حل املهام  
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اضية، والتوقف عند أوىل  الرياضية، حيث لوحظ ضعف جتاوب الطالب مع املعلم، وقلة املثابرة أثناء حل املهام الري

 الصعوبات التي يواجهوهنا. 

 ية داعمة للكفاح املنتج صفّ  بيئة  -ج

الصفّ  البيئة  أثر كبري يف  إن  التعليمية، وحُتفّ ية اجلاذبة هلا  املشاركةحتقيق األهداف  والتطبيق    .ز الطالب نحو 

ومتسمة  ،  املعينةائل  وسوال  وغنّية باملصادرداعمة للكفاح املنتج،  و  حمّفزة   ية يتطلب توفري بيئة صفّ   ة لالسرتاتيجياألمثل  

التعاون والتفاعل والعالقات اإلجيابية بني الطالب، حيث لوحظ أن نقص األدوات اهلندسية، وقلة تعاون الطالب  ب

 حل املهام الرياضية.  ومثابرهتم أثناء كفاحهم من فيام بينهم، حيد 

 رياضية غري مألوفة مهام  -د

التي   اجلديدة  الرياضية  املهام  هبا  الكفاح،  ن  هم وتدفع  الطالب   تفكري  تتحدى ويقصد  مستويات    ويف حو 

التي هلا خطوات  قدراهتم   وفقمتدرجة   ، مما يضمن خوض مجيع الطالب للكفاح، حيث لوحظ أن املهام املكررة 

 معروفة مسبًقا، واملهام السهلة، يقل فيها كفاح الطالب، وحتّد من تفكريهم. 

 توصيات الدراسة: 

م الكفاح  حتسني ممارسات معلم الرياضيات يف دع مل أن تسهم يف  ؤ التي يالتوصيات  عدد من    يمكن تقديم

 كاًل من:  الدراسة ويصت املنتج لدى طالبه، حيث  

 وزارة التعليم بـِ:  -

لدى  تقديم برامج تطوير مهني ملعلمي الرياضيات تستهدف تنمية ممارساهتم التدريسية الداعمة للكفاح املنتج   .1

 . طالهبم

الرياضيات"تضمني   .2 تعلم  يف  املنتج  الكفاح  دعم  مقررات    يف   "اسرتاتيجية  معلم  متطلبات  إعداد  برامج 

 الرياضيات بكليات الرتبية. 

 خرباء مناهج الرياضيات بـِ:   -

 تضمني املامرسات التدريسية الداعمة للكفاح املنتج يف أدلة معلمي الرياضيات.  .3
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 مرشف الرياضيات بـِ:   -

 تدريب معلمي الرياضيات عىل استخدام اسرتاتيجية دعم الكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات.  .4

 . ية اإلرشافيف خططهم  "املقرتحة لدعم الكفاح املنتجاسرتاتيجية التدريس "االستفادة من  .5

 معلمي الرياضيات بـِ:   -

تطوير مهاراهتم التدريسية الداعمة للكفاح املنتج، من خالل املشاركة يف برامج التطّور املهني التي تستهدف   .6

 هذه املامرسات. 

 امرسات التدريسية الداعمة للكفاح املنتج يف خططهم التدريسية. املتضمني  .7

 .  لههتيئة بيئة التعلم الداعمة  ، ولرياضية التي تدعم الكفاح املنتجاختيار املهام ا  .8

 مقرتحات الدراسة:

استكشاف عدد  من املناطق البحثية التي مل تشملها حدود    من املهم؛ فإّنه  يف هذه الدراسة  استكاماًل ملا تم إنجازه

 اآليت: وهي عىل النحو الدراسة احلالية، حيث متثل هذه املناطق فجوات بحثية ينبغي العمل عىل دراستها، 

املنتج بشكل واضح، وعليه   - الكفاح  املقرتحة ظهر ضعف الطالب يف ممارسة  تطبيق االسرتاتيجية  يف بداية 

من   واالستفادة  املنتج،  الكفاح  نحو  الطالب  تواجه  التي  الصعوبات  أنواع  حول  دراسة  إجراء  يمكن 

(  Warshauer, 2011) ووشاور  الدراسات التي تناولت استكشاف الكفاح املنتج لدى الطالب، مثل: دراسة  

 (. Kartal et al, 2017ودراسة كارتال وزمالئه )

املنتج، وعليه   - الكفاح  تنفيذ ممارسات دعم  املعلم صعوبات يف  املقرتحة واجه  يف بداية تطبيق االسرتاتيجية 

يمكن إجراء دراسة حول تقويم املامرسات التدريسية ملعلمي الرياضيات الداعمة للكفاح املنتج، واالستفادة  

 ,Warshauer et al)   ووشاور ن الدراسات التي تناولت تطوير فهم الكفاح املنتج لدى املعلمني، مثل: دراسة  م

 (. Reitemeyer, 2017( ودراسة رايتامير )2017

إجراء دراسة للكشف عن    يمكن  وعليهأثناء تطبيق االسرتاتيجية املقرتحة زاد تفاعل الطالب ومشاركتهم،   -

ة الداعمة للكفاح املنتج يف تعلم الرياضيات، واالستفادة من الدراسات التي تناولت  أبرز املامرسات التدريسي

 . (Pasquale, 2015(، ودراسة باسكويال )Warshauer, 2015ووشاور )دراسة    :هذه املامرسات التدريسية، مثل 

إجراء  يمكن  وعليه    إىل أن الدراسات التجريبية يف جمال الكفاح املنتج تعد حمدودة.  Zeybek, 2016)) يشري زيبك   -

املنتج،   الكفاح  حول  جتريبية  يف    دراسة  مثل:دراسات  املنتج  الكفاح  لدعم  املقرتحة  االسرتاتيجية  فاعلية 
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بناء برنامج ودراسة أخرى    املرحلتني االبتدائية والثانوية، والعمل عىل تطويرها.  مهني قائم عىل    تستهدف 

 دعم الكفاح املنتج، وقياس فاعليته يف تطوير املامرسات التدريسية ملعلمي الرياضيات. 

 : مراجع الدراسة

 املراجع العربية - 1

 ( مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية. القاهرة: دار النرش للجامعات. 2018أبو عالم، رجا حممود. ) 

( بسينة.  عيش،  العوا2008أبو  يف  (.  املتوسط  الثاين  الصف  وطالبات  طالب  حتصيل  بتباين  العالقة  ذات  مل 

والعلوم   للرياضيات  الدولية  التوجهات  دراسة  السعودية يف ضوء  العربية  اململكة  والعلوم يف  الرياضيات 

(2003 TIMSS .كلية الرتبية بجامعة أم القرى، مكة املكرمة .)رسالة دكتوراه غري منشورة( ) 

(. العوامل املؤدية إىل تدين التحصيل يف الرياضيات لدى تالمذة املرحلة األساسية  2010كامل حممد. ) األسطل،  

 بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة )رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلامعة اإلسالمية، غزة. 

ملعلم اجلديد للتدريس الفعال. تم  تطوير مرشوع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام. )د.ت(. دليل ا

 /  https://www.m3llm.net/228212من:  1440/ 5/  26اسرتجاعه يف 

( حمرق.  فاطمة  ذات  2010جعفري،  الدول  يف  الدراسية  وعاداته  واألرسية  الشخصية  الطالب  خصائص   .)

الصني(  ـ  )سنغافورة  املرتفع  التوجهات    التحصيل  اختبارات  يف  )السعودية(  املنخفض  التحصيل  وذات 

( )رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية الرتبية بجامعة أم القرى،  TIMSS  2003الدولية للرياضيات والعلوم ) 

 مكة املكرمة. 

(. دراسة مقارنة ملستوى التحصيل الدرايس الرياضيات بني طالب التعليم  2017احلارثي، عبد اهلل دخيل اهلل. ) 

ة بجامعة أم القرى،  األهيل والتعليم احلكومي يف املرحلة املتوسطة )رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبي

 مكة املكرمة. 

وين مقرتح قائم عىل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات  (. أثر برنامج إلكرت2013محيد، مطهر أمحد. )

تدريس حل املشكالت الرياضية لدى الطالبات املعلامت بكلية املعلمني بالبيضاء. جملة كلية الرتبية بدمياط،  

 470- 436جامعة املنصورة، 

 م: مكتبة املتنبي. (. اسرتاتيجيات التدريس الفعال. الدما 2015مطاوع، ضياء. ) و ؛خليفة، جعفر 

https://www.m3llm.net/228212/
https://www.m3llm.net/228212/
https://www.m3llm.net/228212/
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 (. القاهرة: عامل الكتب.2)ط.  التدريس نامذجه ومهارته(. 2005. )كامل عبداحلميدزيتون، 

(. القاهرة: عامل  2(. اسرتاتيجيات التدريس رؤية معارصة لطرق التعليم والتعلم )ط. 2009زيتون، حسن حسني. )

 الكتب. 
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واقع ممارسة معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة الثانوية في محافظة الدوادمي أساليب التقويم البديل  

 أثناء التعليم عن بعد 
 أ. مشاعل مرشع محود العصيمي

 وزارة التعليم

ألساليب التقويم البديل يف التعليم عن   الدوادمي  حمافظةيف  للمرحلة الثانوية  العلوم  معلمي ومعلامت    ممارسةعىل واقع    تعرفالىل  إ  البحث  هدف  ستخلص:امل

  تكونت األداة من استبانة و  ،املنهج الوصفي التحلييل  واستخدم البحث     .عىل متوسط ممارسة املعلمني واملعلامت هلا   اجلنس  التعرف عىل أثر متغري  ىلإكام هدف    .بعد

 حمافظة يف  للمرحلة الثانوية    ومعلمة  ( معلاًم 85)وزعت عىل عينة البحث واملكونة من    البديل   عبارة موزعة عىل مخسة حماور من أساليب التقويم   (34)مكونة من  

بمتوسط    جلميع حماور االستبانة  ايم البديل يف التعليم عن بعد كان مرتفعً ممارسة معلمي ومعلامت العلوم ألساليب التقو   ستوىتوصل البحث إىل أن مو.  الدوادمي

تلتها ممارسة التقويم باستخدام املشاريع    ،(4,30أعىل رتبة بمتوسط حسايب بلغ )  لكرتونيةاإلواحتلت ممارسة التقويم باستخدام االختبارات    ،(4,00)  حسايب بلغ

بلغ ) التقويم    ،(4,17بمتوسط حسايب  املفاهيم بمتوسط حسايب بلغ )ثم  بلغ )  ،(3,95باستخدام خرائط  الذايت بمتوسط حسايب  التقويم    ،(3,84ثم ممارسة 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  وجود  عدم  أشارت النتائج إىل    كام(.  3,77بمتوسط حسايب بلغ )  لكرتونيةاإلالتقويم باستخدام ملفات اإلنجاز    اوأخريً 

جاءت أبرز توصيات هذه الدراسة بتصميم وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل يف جمال التقويم  واجلنس.  ملتغري    تعزىدرجة استخدام املعلمني واملعلامت  

 التعليم عن بعد.  منصات البديل وكيفية تطبيقها يف الصفوف الدراسية ويف 

 العلوم  و معلم  ،التعليم عن بعد ،التقويم البديل :املفتاحيةالكلامت 

The Degree of the Practice Science Teachers for The Secondary Stage for Alternative Methods of Evaluation 

in Distance Education in The City of Dawadmi 

Mashael Meshre Alosaimi 

Abstract: The aim of the research is to identify the reality of the practice of science teachers for the secondary stage in the city of Dawadmi 

for Alternative methods of evaluation in distance education. It also aimed to identify the effect of gender variable on the average practice of 

teachers for them. The search was used the descriptive survey approach, and the search tool consisted of a questionnaire consisting of (34) 

statements divided into five categories which are: Portfolios, project-based evaluation,  evaluation by electronic tests, concept map as an 

evaluation, and self-evaluation, and distributed to the research sample consisting of (85) secondary school science teachers in the city of 

Dawadmi. The research concluded that the average of teachers' practice of alternative evaluation methods in distance education were high for 

all instrument axes, and the practice of evaluation by electronic tests occupied the highest rank, this was followed by the practice of project-

based evaluation, then evaluation by conceptual maps, then self-evaluation and finally evaluation using electro-Portfolios. The results also 

indicated that there are no differences in the average practice attributed to the gender variable, the most prominent recommendations of this 

study came to design and implement training courses and workshops in the field of alternative evaluation and how to apply them in classrooms 

and distance learning platforms. 

Keywords: Alternative, Evaluation, Distance education, Science. 

  



 

360 

 

 :املقدمة

ويؤكد هاشم    ،ها روتطوي   ألمهيته يف بناء املجتمعات   ابقضايا التعليم نظرً   امتزايدً   ا العرص احلايل اهتاممً   يشهد

وأساليب التقويم وأدواته  ( أن التقويم الرتبوي حيتاج يف الوقت احلايل إىل حتسني عمليات القياس  2015واخلليفة ) 

الواقع أرض  عىل  يؤدي    ،وممارسته  بدوره  التعليمية   ىل إوهذا  املنظومة  مكونات  يف  تربوية  فرضت   .تغريات    كام 

اآل العامل  يشهدها  التي  أ أسواء  -ن  التحديات  عاملية  كورونا   منها و  حملية  م كانت  التطوير    -ظهور جائحة  رضورة 

التعليمية  للنظم  معً   .والتحديث  والتعلم  التعليم  نقطة حتول يف عملية  بعد  التعليم عن  اجتاهات  و،  ا ويعد  اكتسب 

كان من املهم    ، لذلك  .(Valentine, 2002)فور توفره    هأتاح تلقي   مما   املعلومايت الرسيع و   قني ازدياد التقدم التب  جديدة

املهام.   للتقويم لتواكب هذه  التعلُّم  وتطوير وسائل جديدة  نتيجة لتغري مفهوم  للتقويم  جاءت االجتاهات احلديثة 

ىل املنظور البنائي املعريف الذي يرى بأن التعلم حيدث نتيجة تراكم املعارف لتكون  إالذي انتقل من املنظور السلوكي 

 .  ل املشكالت واختاذ القراراتقاعدة معرفية يمكن استخدامها حل

مثل: التقويم األصيل، أو التقويم الواقعي، أو التقويم    ، تعددت املصطلحات املرادفة ملفهوم التقويم البديل

(.  1430وعمومية )عالم،    أن مفهوم التقويم البديل أكثر هذه املصطلحات شيوًعا   . غريوغري ذلك  القائم عىل األداء

تشري   فإهنا  املسميات  اختلفت  الذي  إومهام  التقويم  إىل  االختبارات  عىل  القائم  االعتيادي  التقويم  من  التحول  ىل 

ب عملية التعليم عن بعد  . وتتطل Kreusel, 2005)؛  2011يعكس إنجازات املتعلم يف مواقف حياة واقعية )الرقيشة،  

وداعمة ومناسبة  خمتلفة  تقويم  نامذج  اإل  :مثل   ؛استخدام  اإلملفات  الذايت  ،لكرتويننجاز  أكثر    ، والتقويم  وتكون 

 .  (Ahmad, 2020; Dikli, 2003)التقليديمة وفائدة من التقويم ءمال

ا ملفات  هي:  الدراسة  هذه  سنتناوهلا يف  التي  البديل  التقويم  أساليب  وخرائط  وأبرز  اإللكرتونية،  إلنجاز 

 املفاهيم، واملشاريع البحثية، واالختبارات اإللكرتونية، والتقويم الذايت. 

 Electro-Portfoliosلكرتونية ملفات اإلنجاز اإل :أوًل 

ويوثق   فيها  املتعلم  جهد  يربز  التي  األعامل  من  اإلنجاز  وتنظيم  إملفات  وتصنيف  يتم جتميع  وفيها  بداعه 

كمعىل حدوث    اشاهدً   عد  ت  وخالل فرتة زمنية معينة،    تعلم عينات متنوعة من أعامل امل عىل ملفات اإلنجاز    التعلم، وحي 

م  حد  أتضمن بعض التقارير أو األوراق البحثية يف  توقد  ،  ( 2008ن،  )زيتو  ا وفق معايري وحمكات حمددة مسبقً   وت قو 

 الطالب يف ضوئها.  ي قي موأجوبة االختبارات التي  ،وأوراق الواجبات  ،وامللخصات ، موضوعات العلوم الطبيعية
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ن من  الهلا التقنيات اإلمن خ  ت ستخدمعبارة عن أداة    :بأنه(Barrett, 2004)   بارت  عرفتهو لكرتونية التي متك 

 الصوت، الفيديو، النصوص، الرسائل.   : مثل ،مجع وتنظيم األشياء بوسائط متعددة

  ، لكرتوين عن ملف اإلنجاز الورقي هو سهولة إدارة املواد التي تساعد عىل االختيارومما يميز ملف اإلنجاز اإل

توافره لرشحية واسعة من    ومن َثم    ،وتقليل احلجم مما يسهل احلمل والتخزين واالنتشار العاملي  ، والتحليل الدقيق

   ومقاطع الصوت. ،الفيديو  : مثل ، ضافة العديد من الوسائط املتعددةإاجلمهور، و

  تقدير و مراجعة تقدم املتعلم الدرايس،   ( أن جماالت استخدامه عديدة، منها:2015يرى هاشم واخلليفة )و

ىل جمموعة من الفوائد التي  إ (  2006)  درجاته يف املجاالت الدراسية، والقبول يف الكليات اجلامعية. وقد أشار هاشم

ومنها توفر فرصة    ،أثناء تعلمه، وتعود عليه بالنفع  يف  نجازمن املمكن أن يستفيد منها املتعلم الذي يطبق ملفات اإل

اآل نوع   ، خرللمتعلمني كي يالحظ كل فرد عمل  الناقد    وهذا  التفكري  وتنمية مهارات  الناقد لألقران  التقويم  من 

 زيد اإلحساس بمسؤولية التعلم. ت بخطوات علمية 

 Concept maps: خرائط املفاهيم اثانيً 

  . وتوليد أفكار إبداعية   ، واسرتجاع املعلومات  ،خرائط املفاهيم من األدوات التي تسهم يف تقوية الذاكرة     

و من خالل برامج احلاسب، وهي أداة ختطيطية لتمثيل املعاين املرتابطة يف شبكة من  أ  ،باليد بالكتابة والرسم ما  إ   وت عد  

(. وذكر  2007  بني هذه املفاهيم بأسهم يكتب عليها كلامت علمية تربط بينهام )اجلالد والشملتي،   وي ربط العالقات،  

من االختبارات    بداًل   تعلمنيداة تشخيصية لتقويم تعلم امل( بأنه يمكن استخدام خرائط املفاهيم أ2000الطنطاوي ) 

كالرتميز    ، التقليدية املكتوبة. كام أهنا تيرس  التعلم من خالل تنظيم املفاهيم يف عقل اإلنسان الستخدام مهارات عدة 

 . (Conradty & Bogner, 2001; Marulcu et al., 2013) الصور البرصية يف املعرفة املفاهيمية  واستخدام

 Research Projects: املشاريع البحثية اثالثً 

امل يقودها  مفتوحة  بحثية  استقصاءات  البحثية هي  و تعلماملشاريع  التي  ي،  بالطريقة  هبا تحكم  ذ  نف  العمل.    ي 

 ومنها:  ، الطالب إىل جتربة البحث العلمي واالستفادة من خصائصه وحيتاج

 . . التعلم بطريقة أسلوب حل املشكالت يف العامل الواقعي1 

 . . جتربة الغموض والطبيعة االجتامعية للعمل العلمي واملعرفة2 

 تعلمني. . حتقيق التعلم التعاوين بني امل3 



 

362 

 

 . (Roth,1995) مدرسني  مأ  ، مستشارين م أ  ،كانوا زمالءأ .االستفادة من خربة اآلخرين األكثر معرفة سواء  4 

 منها:  ، هناك عدة أسباب تشجع عىل تطبيق املشاريع البحثية يف دروس العلومو

 . باكتشاف األشياء بأنفسهم من خالل متابعة فكرة تثري فضوهلم  متعلمنيالسامح لل  .1

 . وسيلة تعرفهم عىل البحث العلمي الذي قد حيفزهم عىل التعمق يف دراسة العلوم مستقباًل  .2

 (. Bennett et al., 2018) ا مشاركة املرشوع البحثي يف مبادرات دولية أوسع نطاقً قد يتم  .3

  Electronic tests: الختبارات اإللكرتونية  ارابعً 

اإل ا باالختبارات  احلالية  الدراسة  التطور  هتمت  نتيجة  ظهرت  التي  ثورة    التقني لكرتونية  عىل  املعتمد 

  ومن َثم    ؛ىل إعادة النظر يف األدوات املستخدمة يف التقويم والقياسإوالذي بدوره أدى    ،املعلومات واالتصاالت

 (.   2013إعادة تطوير وتشكيل الكثري من جوانب مفهوم القياس والتقويم )اخلزي، 

بأهنا 2014)   إبراهيم عرفها  و اإل  :(  أو شبكة  الشخيص،  احلاسوب  تتم عن طريق  التي  نرتنت  االختبارات 

من أي مكان ويف أي وقت.    ا إلكرتونيً   تعلمنيلتقويم أداء امل  اإللكرتونيةيف ضوء املعايري اجليدة لالختبارات  واملصممة  

هنا عملية تعليمية مستمرة ومنظمة هتدف إىل تقييم أداء  أ ( عىل  2005( وعبد احلميد ) 2005من زيتون )   كل  كام اتفق  

 .نيةلكرتوعن بعد باستخدام احلاسوب وشبكاته اإل تعلمامل

اإل االختبارات  التصحيحوتتميز  بسهولة  ومرونتها    ، لكرتونية  األسئلة  اختيار  لتسهيل  أسئلة  بنوك  ووضع 

وقدرهتا عىل توفري الوقت وحتديده، كام أهنا تتميز باملرونة والتفاعلية، وقدرهتا عىل تقديم التعزيز والتغذية الراجعة  

الصوتية    (، وتقديم املثرياتRyan et al., 2000الفورية، واالحتفاظ بالسجالت وختزين واسرتجاع البيانات بسهولة )

أثناء تقويم الطلبة دون التحيز ألي منهم، وسهولة مراجعة االختبار، ورسعة  يف  واملتحركة، كام أهنا توفر املصداقية  

 (.  Akdemir & Oguz, 2008; Bennett, 2001; Wiechmann & Ryan, 2003)  التصحيح

 Self-evaluation: التقويم الذايت اخامًس  

دورً  الذايت  التقويم  تنمية    مهاًم   ا يلعب  املتعلمني، يف  البن اء  مهارات  الذايت  النقد  روح  الثقة    ، وتنمية  وتنمية 

املناسبة القرارات  لصنع  خرباهتم  فحص  عىل  قادرين  املتعلمني  جيعل  نشط  سياق  أنه  كام  زيان    . بالنفس،  ويعرفه 

م املتعلم نفسه بنفسه هبدف الوصول  ما   ه:( بأن1998) مدى حتقيق األهداف التي  ىل معرفة جوانب الضعف، و إيقو 

 ليها. إكان يسعى 
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اختبار أثر برنامج    وهدفت الدراسة إىل (Fan, 2002)   فان  دراسة   ومن الدراسات التي تناولت التقويم البديل 

تنمية مهارات استخدام أساليب التقويم البديل    يف مجال أساليب التقويم البديل قدمته جامعة سنغافورة  بتدريبي  

وأظهرت النتائج   .( من معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف سنغافورة95من ) تها عينوتكونت   ،لدى املعلمني

ب عىل أساليب التقويم البديل، كام بي   و املهني  نت النتائج األثر اإلجيايب للربنامج يف النمحاجة املعلمني املاسة إىل التدر 

 للمعلمني يف جمال أساليب التقويم البديل. 

أساليب التقويم    يف ( إىل اختبار أثر برنامج مقرتح لتدريس معلمي العلوم  2005دراسة عبد الباقي )   وهدفت

وكشفت    . التجريبي  هاملنهج شب  تالواقعي يف تنمية األداء التدرييس هلم عىل الربنامج يف حمافظة القاهرة، واستخدم

نتائج الدراسة عن فاعلية الربنامج التدرييس املقرتح يف تنمية املهارات التدريسية للمعلمني، والتحصيل الدرايس  

 . هلم

هدفت إىل معرفة درجة ممارسة معلمي العلوم ألساليب التقويم البديل يف  فقد    ( 2007العالونة )   أما دراسة

التي تواجهها، وبلغت عينة الدراسة ) الثامن األسايس يف األردن والصعوبات    ( معلاًم 16تدريس العلوم للصف 

العلوم ألساليب   معلمي  ممارسة  أن  إىل  الدراسة  الوصفي، وخلصت  املنهج  الباحث  واستخدم  التقويم  ومعلمة، 

يف درجة ممارسة معلمي العلوم    ا دالة إحصائيً   ا البديل يف تدريس العلوم كانت بدرجة متوسطة، كام أظهرت فروقً 

تبعً  البديل  التقويم  العلمي  ا ألساليب  واملؤهل  اخلربة  بعقد  ووأ  . ملتغري  العلوم  معلمي  أداء  بتطوير  الدراسة  صت 

 دورات تدريبية يف أساليب التقويم البديل. 

سرتاتيجيات التقويم البديل يف صفوف  إإىل اكتشاف  (Stears & Gopal, 2010) دراسة ستريز وغوبال ت وهدف

الصف    . فريقيا إالعلوم يف شامل   البديل عىل عينة من طلبة  التقويم  االعتيادية وأدوات  التقييم  أدوات  وقد طبقت 

وأظهرت النتائج بأن املتعلمني قد تعلموا أكثر مما قد تظهره    .املنهج شبه التجريبي  تواستخدم   .السادس االبتدائي

أوصت الدراسة برضورة استخدام    ، لذلك  .االختبارات االعتيادية بالرغم من أن ما تعلموه مل يكن بالرضورة علاًم 

 معلمي العلوم أساليب التقويم البديل يف سياق عمليتي التعليم والتعلم. 

( إىل تقييم واقع استخدام معلمي العلوم التقويم البديل يف املرحلة  2020معيش )و   املقحم  دراسة  وهدفت

نت عينة الدراسة من )  .املنهج الوصفي املسحي  تواستخدم  .االبتدائية يف مدينة الرياض وأظهرت    .( معلاًم 30وتكو 

امل أعداد  الصعوبات هي: زيادة  بنسبة ضعيفة، وأهم  البديل كان  للتقويم  املعلمني  أن استخدام  يف    تعلمنيالنتائج 
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 الفصل، وقلة توفر وسائل تعليمية. 

م أساليب التقويم البديل لدى معلمي  ( إىل تشخيص واقع استخدا2011يف حني هدفت دراسة الزبيدي )

  . ومعلامت العلوم.  وتوصلت الدراسة إىل أن درجة استخدام املعلمني واملعلامت ألساليب التقويم البديل متوسطة 

يف  البديل  التقويم  استخدام  تعيق  التي  الصعوبات  بقواعد    :ومتثلت  املعلمني  إملام  وعدم  التدريبية،  الدورات  قلة 

 أكرب.   اأطول وجهدً   ا ، وأن تطبيق التقويم البديل يتطلب وقتً تعلمنيوكثرة أعداد امل  ،تقويم البديلاستخدام أساليب ال 

تنمية التحصيل    يف امدة العلوم  ب( عن أثر استخدام أساليب التقويم احلقيقي  2011دراسة الرضيان )كشفت  و

الثاين   الصف  لدى طالب  احلياتية  واملهارات  الناقد،  والتفكري  إىل  املالدرايس،  وتوصلت  الرياض.  بمدينة  توسط 

منها: املسؤولية، الثقة بالنفس، اختاذ القرار، التقويم    ،املهارات احلياتية  تعلمنيجمموعة من النتائج، أمهها: اكتساب امل

 الذايت ومهارات العمل، ومهارات التواصل. 

الة والتي  2020وقد أشار الغمالس )  ( إىل توفر العديد من أساليب التقويم واالسرتاتيجيات الناجحة والفع 

بعد عن  التعليم  يف  عالية  بموثوقية  استخدامها  املمكن  االخت  ،من  اإلنجاز  ومنها:  وملفات  اإللكرتونية  بارات 

الذايت  والتقويم  والتعليمية  البحثية  واملشاريع  أداء  و  .اإللكرتونية  لتقويم  البديل  التقويم  أساليب  إىل  احلاجة  تعد 

 ,Heiser & Arthurاملتعلمني يف التعليم عن بعد أكرب إما لقلة األمان يف االختبارات غري احلضورية كام أشارت دراسة )

أو ملا توفره أدوات التقنية من دعم نشاط وتفاعل املعلم واملتعلم عىل حد سواء، والتأثري اإلجيايب عىل تعل م    (2020

بأعامله    املتعلم  احتفاظ  أثناء التعليم عن بعد  لكرتونيةتسهل ملفات اإلنجاز اإلو   .(Chanpet et al., 2018الطالب )

وإعطاء   ،ها يف أي وقت إلي ورسعة وصول املعلم   ،ركتها الرقميةوإنجازاته يف مكان واحد، وتوثيقها ونرشها، ومشا 

 حتقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية.  ومن َثم  ، للمتعلم التغذية الراجعة  

يالحظ من عرض الدراسات السابقة وجود عدد ال بأس به من الدراسات العربية واألجنبية يف التقويم  و

وخاصة يف    ، أثناء التعليم عن بعد يف اململكة العربية السعودية  يف  ثت التقويم البديل البديل، وقلة الدراسات التي بح

وهذه الدراسة هتدف إىل التعرف عىل الواقع الفعيل الستخدام أساليب    . مقررات العلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية 

ة املرحلة الثانوية من وجهة  بواألساليب املالئمة يف جمال العلوم الطبيعية لطل  ،التعليم عن بعد  أثناءيف  التقويم البديل  

 نظر املعلمني واملعلامت. 

 مشكلة البحث: 
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جمال التقويم من جماالت البحث التي تتطلب اهتامًما ذا أولوية يف موضوع التعليم عن بعد حسب دراسة  يعد  

(Zawacki, 2009)،   ز   ، وسيلة وحيدة يف تقويم أداء املتعلمني التعليمية عىل أسلوب االختبارات  تقويم األنشطة    ورك 

جعل االختبارات هي اهلدف من التدريس مع الرتكيز عىل املهارات العقلية   :ثل م  ،العديد من السلبيات وأنتج ذلك

احلايل  أصبحتو  ،الدنيا  بوضعها  اجل   االختبارات  وهتمل  واالستظهار  احلفظ  أظهر  تقيس  وهذا  األخرى،  وانب 

كثرية  االختبارات  ،مشكالت  الغش يف  واخلليفة  منها  املؤسسات    اونظرً   . (1997؛ نرص،  2015،  )هاشم  حلاجة 

التعل للتقويم احلقيقي ملخرجات  املشكلة يف تقيص واقع استخدام املعلمني واملعلامت  د  عن بعد ح    يمالرتبوية  دت 

والتوصل حللول ناجحة تسهم يف مساعدة العاملني يف    ،تدريس مواد العلوم عن بعدألساليب التقويم البديل يف  

وكذلك    ، ملادة العلوم بشكل خاص  املتعلمني فهم    يفوتأثريها    ،وحتسني هذه األساليب ألمهيتها يف التعليم   ، التعليم

وتطبيقها   الرتبوي  للتقويم  املعارصة  االجتاهات  لتواكب  املختلفة  التقويم  أدوات  بعد  خالل تفعيل  عن    . التعليم 

ساليب تقويم التحصيل يف التعليم عن  أل تقيص واقع تطبيق معلمي ومعلامت العلوم   ذهن الباحثة  ىل إ تبادر  ، ولذلك

 : اآلتية وذلك لألسباب  بعد

 وتقيس اجلانب املعريف وهتمل باقي اجلوانب.  ،التعليم عن بعد تركز عىل االختبارات أساليب التقويم يف  -1

يف بناء املناهج التي تعتمد يف خمرجاهتا عىل الطابع األدائي والكفايات مما يعني    يتحدد   التوجه الرتبوي احلديث -2

 تطوير أدوات القياس املناسبة هلا يف مجيع الظروف واألوقات.

الة م الطبيعية إىل أساليب  حاجة مقررات العلو -3 لتحقيق خمرجات عالية    وشاملة يف التعليم عن بعد  تقويم فع 

   اجلودة. 

 أسئلة الدراسة: 

ما درجة استخدام معلمي ومعلامت العلوم للمرحلة الثانوية ألساليب التقويم البديل يف تدريس مواد العلوم   -1

 عن بعد؟ 

دالة   -2 فروق  هناك  يف    ا حصائيً إهل  البديل  التقويم  العلوم ألساليب  ومعلامت  معلمي  استخدام  درجة  عىل 

 ؟  جلنسا ملتغريبعد تعزى  يف التعليم عنتدريس مواد العلوم 

البديل    ما  -3 التقويم  التعليم عن بعد من وجهة نظر  ءمال أكثر أساليب  العلوم يف  مة للتطبيق يف تدريس مواد 

 املعلمني واملعلامت؟
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 أهداف البحث: 

حتديد درجة استخدام معلمي ومعلامت العلوم للمرحلة الثانوية ألساليب التقويم البديل يف تدريس مواد   -1

 العلوم عن بعد. 

 ملتغري اجلنس.   ا حتديد الفرق يف درجة استخدام أساليب التقويم البديل يف تدريس مواد العلوم عن بعد تبعً  -2

مة للتطبيق يف تدريس مواد العلوم يف التعليم عن بعد من وجهة نظر  ء مالحتديد أكثر أساليب التقويم البديل   -3

 املعلمني واملعلامت. 

 أمهية البحث: 

 وتأمل الباحثة أن تفيد نتائجه عىل النحو اآليت:   ،تربز أمهية البحث يف موضوعه 

يف    ألساليب التقويم البديل  معلمي ومعلامت العلوم للمرحلة الثانويةتقدم رؤية واضحة عن مدى ممارسة   -1

   .التعليم عن بعد

 تقدم قائمة بأساليب التقويم البديل تساعد معلمي العلوم لتطبيقها يف تقويم مواد العلوم عن بعد وتطويرها.  -2

العلوم يف  وواضعي  يساعد   -3 مناهج  األنشطة  إخمططي  التقويم  واإلدراج  تسهم يف حتقيق  التي  سرتاتيجيات 

 البديل. 

 فتح املجال للمختصني بعمل أبحاث أخرى تتعلق بتحسني وتطوير تعليم العلوم.  -4

 إثراء األدب الرتبوي بمعلومات عن أساليب التقويم البديل يف التعليم عن بعد.  -5

 حدود البحث: 

تطبيقحدود موضوعية:   الدوادمي  معلمي ومعلامت   واقع  بمدينة  الثانوية  للمرحلة  التقويم  أل  العلوم  ساليب 

 . البديل يف التعليم عن بعد

 الدوادمي.  حمافظةاحلدود املكانية: مدارس املرحلة الثانوية يف 

 . ـه 1442من العام الدرايس   لثايناحلدود الزمانية: الفصل الدرايس ا

 بحث: مصطلحات ال

نوع من التقويم يطلب فيه من املتعلم أداء مهام حياتية واقعية ت بني قدرته عىل األداء    :البديل بأنهيعرف التقويم  
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ويعرفه    . (Payne, 2003)ملستويات أداء حمددة    ا الفاعل للمعارف واملهارات األساسية، ويتم تقييم أو تقدير أدائه وفقً 

املتعلمني بتوظيف معلوماهتم ومهاراهتم أثناء قيامهم بمهام تعلم أو  التقييم الذي يتطلب قيام  :( بأنه2008زيتون )

قي م  ،حل مشكالت حقيقية تتشابه مع مشكالهتم الواقعية يف احلياة ن حمددة  وموازيهذا األداء باالستعانة بقواعد   وي 

 .ا واملعلم معً  املتعلم معروفة لدى 

طريقة تقييم تعتمد عىل األداء الواقعي وتنفيذ املهام بطرق فريدة   :بأنه ا إجرائيً   تعرف الباحثة التقويم البديلو

 . ا وتقييمه من خالل مقاييس أداء حمددة مسبقً  املتعلم ومبتكرة لتعزيز مهارات التفكري العليا لدى

  ، نمط تدرييس معتمد عىل التعليم الذايت مساندة بالتقنية احلديثة"  : العريني بأنه  ة التعليم عن بعد: تعرفه سار

املعلم وطالبه وبني   املبارش بني  املبارش وغري  التعليمية والتفاعل األكاديمي  املادة  يسعى لإلتقان والعمل عىل نقل 

 (. 1426،  )العريني   العوائق الزمانية واملكانية ا الطلبة بعضهم مع بعض متخطيً 

وال يقترص    ،ال يقيد بزمن وال بفئة من املتعلمني  ، نظام تعليمي مجاهريي مفتوح للجميع  :أنهويعرفه عامر ب

)طارق،    فهو يناسب طبيعة وحاجات املجتمع وأفراده وطموحاهتم وتطوير مهمتهم  ؛عىل مستوى أو نوع من التعليم 

2007 .) 

يامرسها    :بأنه  ا إجرائيً   فيعر  و التي  التعليم  عربواملعلمعملية  التعليم    ن  تخدم  ويس ،لكرتونيةاإلمنصات 

بين  فيها   ن تعلمووامل   نواملعلم التواصل  لتسهيل  املهم  تقنيات خمتلفة  فيام    ،بعضهم مع بعض  تعلمني وبني  والتفاعل 

متعددة وسائط  خالل  من  االفرتاضية  : منها   ،بينهم  الدردشة   ، الفصول  اإللكرتوين   ، وغرف  وخدمات    ، والربيد 

 الرسائل الفورية األخرى. 

 جراءاته:إو  منهجية البحث

 ث: بحمنهج ال

ل ل هذا املنهج    يصفحيث    تحلييل من أجل حتقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ال   وحي 

 مية. استجابات عينة الدراسة حول أسئلة البحث للوصول إىل استنتاجات عل

 :وعّينته بحث الجمتمع 

الدوادمي القائمني عىل رأس    حمافظةمعلمي ومعلامت العلوم للمرحلة الثانوية يف    مجيع  يف   بحث متثل جمتمع ال

الثاين   الدرايس  الفصل  يف  )   ، ـه1442  - 1441العمل  عددهم  معلاًم 345والبالغ  قطاعات    (  خمتلف  ومعلمة يف 
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الدوادمي.   )   واْخترِْيت حمافظة  الذين أجابوا    ( معلاًم 85العينة بطريقة عشوائية بلغ حجمها  االستبانة    عنومعلمة 

   اجلنس.  متغري  يوضح توزيعهم حسب (1)واجلدول   ، (Google driveاإللكرتونية املرسلة هلم عرب )رابط 

 حسب متغري اجلنس  بحثتوزيع عينة ال(: 1)جدول

 النسبة العدد  الفئات  املتغري

 

 اجلنس 

 % 31,7 27 معلم

 % 68,3 58 ةمعلم

 % 100 85 املجموع 

 : بحثال اةأد

  ؛ مني من جزأينومتثلت يف استبانة تكونت يف صورهتا النهائية بعد صدق املحك    ، أداة الدراسةاحثة  الب  بنت

( عبارة موزعة عىل  34من )والثاين: يتكون    .األول: يقيس اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

حماور العبارات  ،مخسة  من  جمموعة  من  يتكون  حمور  اكاآليت وهي    ،وكل  ملفات  باستخدام  التقويم  إلنجاز  : 

البحثية  اإللكرتونية،  املشاريع  باستخدام  املفاهيم    اإللكرتونية،ختبارات  اال  ، التقويم  خرائط  باستخدام  التقويم 

 والتقويم الذايت. 

 األداة:صدق 

 : مني صدق املحك   - أ

( من املحكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس، والرتبية وعلم النفس من  7عىل ) االستبانة  ت ضرِ ع  

يف ختصصات الرتبية وعلم    دكتوراهالواحلاصلني عىل  أعضاء هيئة التدريس يف جامعات اململكة العربية السعودية،  

فقراهتا، ودقة صياغتها،  إبداء مقرتحاهتم حول وضوح  و   ،للتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة   وذلك النفس  

لت  وارتباطها بأهداف الدراسة،   د  ِذفت وع  مني إىل أن وصلت  وح  بعض الفقرات يف ضوء مقرتحات وآراء املحك 

 االستبانة إىل صورهتا النهائية. 

 : االتساق الداخيل  – ب 

ِسبت  ا  ح  أداة  عينة  لبحث  صدق  عىل  االستبانة  تطبيق  طريق  عن  هلا  الكلية  والدرجة  الفرعية  بمحاورها 

إلجياد معامل االرتباط بني درجة    دق املفردات وباستخدام ص  ، الدوادمي  حمافظة( من معلمي  23استطالعية قوامها )

املفردة ودرجة املحور  يوضح معامالت االرتباط بني درجة  (  2)  واجلدول   ؛ دة ودرجة املحور الذي تنتمي إليه املفر

 . الذي تنتمي إليه 
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 معامالت الرتباط بني درجة املفردة ودرجة املحور الذي تنتمي إليه(: 2)جدول 

أن معامالت االرتباط بني درجة العبارة واملحور الذي تنتمي إليه وصلت ألعىل من    ( 2) يتضح من اجلدول  

 . وهذا يدل عىل الصدق التالزمي لالستبانة بدرجة يسمح بتطبيقها عىل العينة األساسية يف الدراسة احلالية ، 0,50

ِسبكام   ( يوضح ذلك. 3وجدول ) معامل االرتباط بني درجة املحور والدرجة الكلية ألداة الدراسة،  ح 

 .معامالت الرتباط بني درجة املحور والدرجة الكلية ألداة الدراسة(: 3) جدول 

 معامل االرتباط  املحاور  م

 **0,840 لكرتونية ملفات اإلنجاز اإل 1

 **0,618 التقويم القائم عىل املشاريع  2

 **0,933 لكرتونيةالتقويم باالختبارات اإل 3

 **0,890 التقويم بخرائط املفاهيم 4

 **0,850 التقويم الذايت  5

  ملفات اإلنجاز

 لكرتونيةاإل
 لكرتونية اإل االختبارات املشاريع البحثية 

خرائط 

 املفاهيم
 التقويم الذايت 

 رقم املفردة
معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املفردة 

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املفردة 

معامل  

 االرتباط 
 رقم املفردة

معامل  

 االرتباط 

رقم  

 املفردة 

معامل  

 االرتباط 

1 
0,744 8 0,627 15 0,588 23 0,810 30 0,789 

2 
0,698 9 0,572 16 0,788 24 0,847 31 0,710 

3 
0,822 10 0,696 17 0,674 25 0,784 32 0,806 

4 
0,771 11 0,696 18 0,670 26 0,796 33 0,860 

5 
0,916 12 0,824 19 0,698 27 0,889 34 0,526 

6 
0,732 13 0,558 20 0,763 28 0,893   

7 
0,732 14 0,544 21 0,626 29 0,673   

    22 0,587     
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أن معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية جاءت عالية وبنسبة تسمح  (  3) يتضح من اجلدول  

 .بتطبيقها عىل عينة الدراسة األساسية

 

 : األداةثبات  _اثانيً 

ِسبت  عينة    ح  عىل  االستبانة  تطبيق  طريق  عن  هلا  الكلية  والدرجة  الفرعية  بمحاورها  الدراسة  أداة  ثبات 

ويتضح    معامل ألفا كرونباخ يف حساب الثبات،  واست خِدمالدوادمي،    حمافظة( من معلمي  23استطالعية قوامها ) 

  0,77لثبات للمحاور الفرعية بني )من اجلدول أدناه أن معامالت الثبات جاءت بنسبة مقبولة؛ حيث تراوحت قيم ا

 وهذا يدل عىل أن أداة الدراسة صاحلة للتطبيق عىل عينة الدراسة األساسية.  ،( 0,91 –

 معامالت الثبات للمحاور مع الدرجة الكلية لالستبانة  (4جدول )

 معامل الثبات  عدد العبارات  املحاور  م

 0,888 7 لكرتونية ملفات اإلنجاز اإل 1

 0,770 7 التقويم القائم عىل املشاريع  2

 0,802 8 لكرتونيةاإلالتقويم باالختبارات  3

 0,913 7 التقويم بخرائط املفاهيم 4

 0,792 5 التقويم الذايت  5

 0,833 34 الدرجة الكلية 

 املعاجلة اإلحصائية:

وجِلت  الرزم    ع  برنامج  باستخدام  االجتامعية  اإل البيانات  للعلوم  ب  SPSS""حصائية   Statistics  ـواملعروفة 

Package For Social Science اآلتية ق اإلحصائية جابة عن أسئلة البحث وذلك بالطراإل، هبدف : 

املئوية  -1 والنسب  احلسابية  ،التكرارات  املعيارية  ،واملتوسطات  وفق   ،واالنحرافات  املامرسة  ملستوى  والرتب 

د حصائي  إمعيار   د  مبحساب املدى ثم    ح  هبذا  ، و 0,8=  5( ÷  1- 5عىل عدد فرتات املقياس كام ييل: )   ق س 

 (. 5) أصبح طول الفرتات كام هو موضح باجلدول 

 .ملقياس ليكرت اخلاميس اميزان تقديري وفقً : (5جدول )

 املستوى  طول الفرتة املتوسط املرجح باألوزان  االستجابة

 منخفض  0,79 1,79إىل  1من  اأبدً 

 0,79 2,59إىل  1,80من  انادرً 

 متوسط  0,79 3,39إىل  2,60من  اأحيانً 
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 املستوى  طول الفرتة املتوسط املرجح باألوزان  االستجابة

 مرتفع  0,79 4,19إىل  3,40من  اغالبً 

 0,80 5,00إىل  4,20من  دائاًم 

دالة معنوية بني أفراد عينة    ذا كان هناك فروقإ  لعينتني مستقلتني للتعرف عىل ما   (T-Test)اختبار    است ْخِدم -2

 اجلنس.  ملتغري ا البحث تبعً 

 لألداة. ومعامل ألفا كرونباخ للتحقق من اخلصائص السيكومرتية ، معامل ارتباط بريسون است ْخِدم -3

 بحث ومناقشتها: نتائج ال

لالتي فيام ييل عرض ألهم النتائج  ص   لإلجابة عن أسئلة البحث.   ليها إ  ت و 

األول  -  بالسؤال  املتعلقة  الثانوية ألساليب    :النتائج  للمرحلة  العلوم  ومعلامت  استخدام معلمي  درجة  ما 

ال بعد؟  التعليميف    بديل التقويم  البحث    عن  من  السؤال  هذا  عن  اإلحصاء    الباحثة  استخدمتلإلجابة  مقاييس 

 النتائج املتعلقة بذلك.  ( 6)  ويتضمن اجلدول  ، الوصفي

املتوسط احلسايب والنحراف املعياري والرتبة لواقع استخدام معلمي ومعلامت العلوم ألساليب التقويم البديلة يف التعليم : (6جدول )

 بحسب املتوسطات اتنازليً عن بعد مرتبة 

 مستوى املامرسة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  اسم املحور  م

 مرتفعة 1 0,77 4,30 لكرتونية االختبارات اإل التقويم باستخدام املحور الثالث 

 مرتفعة 2 0,75 4,17 التقويم باستخدام املشاريع  املحور الثاين 

 مرتفعة 3 0,69 3,95 باستخدام خرائط املفاهيمالتقويم   املحور الرابع 

 مرتفعة 4 0,69 3,84 التقويم الذايت  اخلامس  املحور

 مرتفعة 5 0,82 3,77 لكرتونية التقويم باستخدام ملفات اإلنجاز اإل املحور األول 

 مرتفعة 0,22 4,00 الدرجة الكلية

ومعلامت العلوم ألساليب التقويم البديل يف التعليم عن بعد  ( بأن مستوى ممارسة معلمي  6)   يالحظ من اجلدول 

وكان املحور    ، ( وذلك لألداة بشكل عام 0,22اري ) ( بانحراف معي 4,00حيث بلغ املتوسط احلسايب )   ؛ كانت )مرتفعة( 

حيث بلغ املتوسط احلسايب ملامرسة هذا    ؛ هو األعىل ممارسة   لكرتونية اإل الثالث املتعلق بالتقويم باستخدام االختبارات  

حيث بلغ متوسط    ؛ لكرتونية اإل وكان األسلوب األقل ممارسة هو التقويم باستخدام ملفات اإلنجاز    ، ( 4,30األسلوب ) 

 يف  البحث. املستخدم    جلميع األساليب حسب املقياس التقديري   ا امرسة مرتفعً امل مستوى    ي عد  و   ، ( 3,77ممارسته ) 

 : اآليت املتعلقة بكل حمور من حماور االستبانة عىل النحو  النتائج الباحثة  عرضت
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 اإلنجاز اإللكرتونية: النتائج املتعلقة باملحور األول: التقويم باستخدام ملفات -

ِسبت   املئوية  ح  والنسب  احلسابية  ، التكرارات  املعيارية ناالو  ، واملتوسطات  لواقع ممارسة    ، حرافات  والرتبة 

 ( يوضح ذلك. 7وجدول )  ؛ كرتونيةاإللمعلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية للتقويم باستخدام ملفات اإلنجاز  

( العلوم  :  (7جدول  ومعلامت  معلمي  ممارسة  لواقع  الوصفي  اإلنجاز  للاإلحصاء  ملفات  باستخدام  تنازليً اإلتقويم  مرتبة    ا لكرتونية 

 بحسب املتوسطات

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالباً  دائاًم  الفقرة 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

مستوى  

 املامرسة 

عىل   الطالب  املعلم  يف  اإلحيفز  واالبتكار  بداع 

ملفه تعلمه    ،تناول  جتاه  بمسؤوليته  واستشعاره 

 عن بعد. 

N 52 16 10 6 1 

 مرتفعة 1 1,01 4,32
% 61,2 18,8 11,8 7,1 1,2 

األهداف   وفق  امللف  حمتويات  املعلم  حيدد 

 التعليمية للمقرر الدرايس. 

N 40 26 11 7 1 
 مرتفعة 2 1,01 4,14

% 47,1 30,6 12,9 8,2 1,2 

نقاط   ورؤية  أدائه  لتقييم  الطالب  املعلم  يرشك 

 الضعف والقوة.

N 36 18 20 10 1 
 مرتفعة 3 1,11 3,92

% 42,4 21,2 23,5 11,8 1,2 

دوري   بشكل  الطالب  ملف  بناء  املعلم  يتابع 

وتزويده بام يلزم من تغذية    ،(اسبوعيً أأو    ا)يوميً 

 راجعة. 

N 26 31 23 2 3 

 مرتفعة 4 0,99 3,88
% 30,6 36,5 27,1 2,4 3,5 

امللف تقويم  ومعايري  حمكات  املعلم   ،حيدد 

 ومناقشة الطالب فيها واالتفاق عليها. 

N 23 30 21 7 4 
 مرتفعة 5 1,09 3,72

% 27,1 35,3 24,7 8,2 4,7 

الطالب يف اختيار األنشطة التي تضاف  مشاركة  

 للملف.

N 14 19 42 6 4 
 مرتفعة 6 1,00 3,39

% 16,5 22,4 49,4 7,1 4,7 

اإل اإلنجاز  ملفات  املعلم  لكرتونية يستخدم 

 ملقارنة حتصيل الطالب يف موضوعات خمتلفة.

N 7 27 25 19 7 
 متوسطة  7 1,09 3,09

% 8,2 31,8 29,4 22,4 8,2 

 3,77 املتوسط املوزون 
 مرتفعة

 0,82 االنحراف املعياري 

لكرتونية يف  ( أن ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم باستخدام ملفات اإلنجاز اإل7يتضح من اجلدول ) 

واالبتكار يف تناول  بداع  حيفز املعلم الطالب عىل اإل":  واحتلت الفقرة التي تنص عىل   ، التعليم عن ب عد كانت مرتفعة

بعد عن  تعلمه  جتاه  بمسؤوليته  واستشعاره  )   "ملفه  بلغ  حسايب  بمتوسط  األوىل  ممارسة  4,32املرتبة  بمستوى   )

لكرتونية ملقارنة حتصيل الطالب يف  يستخدم املعلم ملفات اإلنجاز اإل":  الفقرة التي تنص عىل   يف حني   ؛ )مرتفع(

ممارسة األقل  كانت  خمتلفة  )حيث    ؛ موضوعات  ملامرستها  احلسايب  املتوسط  ممارسة  3,09بلغ  بمستوى    ي عد  ( 
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 (. ا )متوسطً 

 النتائج املتعلقة باملحور الثاين: التقويم باستخدام املشاريع: 

ِسبت  املئوية  ح  والنسب  احلسابية  ، التكرارات  ممارسة    ، واملتوسطات  لواقع  والرتبة  املعيارية  واالنحرافات 

 : ( يوضح ذلك8وجدول )  ؛ معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية للتقويم باستخدام املشاريع

  ااإلحصاء الوصفي لواقع ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم باستخدام املشاريع يف التعليم عن بعد مرتبة تنازليً : (8جدول )

 .بحسب املتوسطات

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالباً  دائاًم  الفقرة 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

مستوى  

 املامرسة 

وقتً  املعلم  البحثية   احمددً   ا يضع  املشاريع  لتسليم 

 جلميع الطالب. 

N 56 14 14 0 1 4,64 0,85 1 مرتفعة 

% 65,9 16,5 16,5 - 1,2 

املرشوع  حيدد   كتابة  يف  املطلوبة  املحاور  املعلم 

 البحثي من البداية.

N 50 15 17 2 1 4,31 0,95 2 مرتفعة 

% 58,8 17,6 20,0 2,4 1,2 

دوري   بشكل  البحثي  املرشوع  سري  املعلم  يتابع 

شهريً ا )أسبوعيً  من ا ،  يلزم  بام  الطالب  وتزويد   )

 تغذية راجعة. 

N 41 26 16 1 1 4,24 0,88 3 مرتفعة 

% 48,2 30,6 18,8 1,2 1,2 

الطالب   مشاريع  عىل  راجعة  تغذية  املعلم  يقدم 

 لتحسني العملية واملنتجات. 

N 42 27 8 7 1 4,20 0,99 4 مرتفعة 

% 49,4 31,8 9,4 8,2 1,2 

مثل:  أنشطة حرة؛  من خالل  الطالب  املعلم  م  يقو 

أحد   عن  بحثي  تقرير  أو  مقال  موضوعات  كتابة 

 املقرر. 

N 38 17 29 0 1 4,07 0,94 5 مرتفعة 

% 44,7 20,0 34,1 - 1,2 

الفريق  ويقيم  يف جمموعات  الطالب  املعلم  يناقش 

كان   إذا  فردية  املناقشة  وتكون  واحدة،  بدرجة 

 . ا التكليف فرديً 

N 27 38 14 5 1 4,00 0,91 6 مرتفعة 

% 31,8 44,7 16,5 5,9 1,2 

العامل  من  أسئلة  أو  مشكالت  عىل  املشاريع  تعتمد 

 الواقعي ضمن اهتاممات الطالب. 

N 25 35 22 2 1 3,95 0,87 7 مرتفعة 

% 29,4 41,2 25,9 2,4 1,2 

( يتضح أن ممارسة معلمي و معلامت العلوم للتقويم باستخدام املشاريع يف التعليم عن ب عد  8من اجلدول )

  "لتسليم املشاريع البحثية جلميع الطالب  احمددً   ا يضع املعلم وقتً "  : واحتلت الفقرة التي تنص عىل   ، كانت مرتفعة

تعتمد املشاريع عىل مشكالت أو أسئلة  "  :الفقرة التي تنص عىل   يف حني    ؛ (4,64املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ )

  ، ( 3,95يث بلغ املتوسط احلسايب ملامرستها ) ح  ؛كانت األقل ممارسة  "من العامل الواقعي ضمن اهتاممات الطالب

وأهم من    ، وهذا يدل عىل أن استخدام هذا األسلوب يف تقويم مواد العلوم يفتقد للواقعية يف اختيار املوضوعات
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 وهذا يقلل دافعية الطالب أثناء البحث للموضوع. ، ذلك مناقشة املوضوعات بعد االنتهاء منها 

 لكرتونية: باملحور الثالث: التقويم باستخدام الختبارات اإلالنتائج املتعلقة 

ِسبت  واالنحرافات املعيارية والرتبة لواقع ممارسة   ،واملتوسطات احلسابية ،التكرارات والنسب املئوية  ح 

   .اإللكرتونيةمعلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية للتقويم باستخدام االختبارات 

لكرتونية يف التعليم عن  اإلحصاء الوصفي والرتبة لواقع ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم باستخدام الختبارات اإل  :(9جدول )

 بحسب املتوسطات ابعد مرتبة تنازليً 

لكرتونية يف  باستخدام االختبارات اإل( أن ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم  9يتضح من اجلدول ) 

يستخدم املعلم األسئلة الشاملة وفًقا ألهداف املقرر  "  :واحتلت الفقرة التي تنص عىل   ، التعليم عن ب عد كانت مرتفعة

التي تنص عىل   كانت  يف حني   ؛( 4,59بمتوسط حسايب بلغ )   ،املرتبة األوىل  "جيري تقويمه  الذي يستفيد  "  :الفقرة 

 اأبدً  انادرً  اأحيانً  غالبًا دائاًم  الفقرة 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

مستوى  

 املامرسة 

وفقً يستخدم   الشاملة  األسئلة    ااملعلم 

 ألهداف املقرر الذي جيري تقويمه 

 0 0 10 15 60 ت
 مرتفعة 1 0,69 4,59

% 70,6 17,6 11,8 - - 

مراعيً  االختبار  زمن  املعلم  عدد    ا حيدد 

 األسئلة ونوع األسئلة املكنونة لالختبار. 

 0 3 4 19 59 التكرار 
 مرتفعة 2 0,74 4,58

% 69,4 22,4 4,7 3,5 - 

واإلجابات   الراجعة  التغذية  املعلم  يقدم 

املعلومات   يف  الفقد  ملعرفة  الصحيحة 

 واملهارات. 

 0 0 4 28 53 التكرار 

 % مرتفعة 2 0,58 4,58
62,4 32,9 4,7 - - 

مهارات   لقياس  أسئلة  املعلم  يستخدم 

 التفكري الناقد عند الطالب. 

 0 0 13 28 44 التكرار 
 مرتفعة 3 0,73 4,36

% 51,8 32,9 15,3 - - 

املستويات   لقياس  أسئلة  املعلم  يضع 

العقلية العليا من حتليل وتركيب وتقويم  

والنمو   للتحصيل  شامل  تقويم  لتحقيق 

 املعريف. 

 0 3 13 28 41 التكرار 

 مرتفعة 4 0,84 4,26
% 

48,2 32,9 15,3 3,5 - 

األسئلة   بني  املعلم  املوضوعية ينوع 

 واملقالية.

 6 1 11 24 43 التكرار 
 مرتفعة 5 1,14 4,14

% 50,6 28,2 12,9 1,2 7,1 

يقيس املعلم حتصيل الطالب ومكتسباته  

 التعليمية ونموه املعريف والعلمي.

 0 0 20 34 31 التكرار 
 مرتفعة 6 0,76 4,13

% 36,5 40,0 23,5 - - 

األسئلة يف منصة يستفيد املعلم من بنك  

يف   واستخدامها  أسئلة  إلنشاء  مدرستي 

 االختبار. 

 7 4 20 22 32 التكرار 

 % مرتفعة 7 1,23 3,80
37,6 25,9 23,5 4,7 8,2 

 4,30 املتوسط املوزون 
 مرتفعة

 0,77 االنحراف املعياري 
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حيث بلغ املتوسط    ؛األقل ممارسة  "األسئلة يف منصة مدرستي إلنشاء أسئلة واستخدامها يف االختبار  املعلم من بنك

 وهذا يدل عىل ضعف يف تفعيل بنك األسئلة يف منصة مدرستي.   ،(3,80احلسايب ملامرستها )

 النتائج املتعلقة باملحور الرابع: التقويم باستخدام خرائط املفاهيم. 

معلمي  ُحِسبت   ممارسة  لواقع  والرتبة  املعيارية  والنحرافات  احلسابية،  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات 

 ( يوضح ذلك 10ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية للتقويم باستخدام خرائط املفاهيم؛ وجدول ) 

ب التقويم البديل يف التعليم عن بعد باستخدام ألسالي اإلحصاء الوصفي والرتبة لواقع ممارسة معلمي ومعلامت العلوم: (10جدول )

 ت.خرائط املفاهيم مرتبة تنازليًا بحسب املتوسطا

املتوسط   أبًدا نادًرا أحياًنا غالبًا دائاًم   الفقرة 

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

مستوى  

 املامرسة 

بني   الربط  الطالب  من  املعلم  يطلب 

 املفاهيم والعالقة بينها. 

 2 0 14 28 41 التكرار 
4,25 0,89 

 مرتفعة 1

% 48,2 32,9 16,5 - 2,4 

عن  طالبه  عند  اإلبداع  املعلم  يقيس 

وإعادة   املفاهيم  خريطة  بناء  طريق 

 بنائها. 

 2 1 22 28 32 التكرار 

4,02 0,95 

 مرتفعة 2

% 
37,6 32,9 25,9 1,2 2,4 

يطلب املعلم من الطالب إكامل خريطة  

من   موضوع  أي  يف  ناقصة  مفاهيم 

 مواضيع العلوم. 

 3 2 16 34 30 التكرار 

4,01 0,98 

 مرتفعة 3

% 
35,3 40,0 18,8 2,4 3,5 

أداة  املفاهيم  خرائط  املعلم  يستخدم 

 للتقويم النهائي. 

 3 2 25 25 30 التكرار 
3,91 1,03 

 مرتفعة 4

% 35,3 29,4 29,4 2,4 3,5 

الطالب برشح النظريات  يكلف املعلم  

يف   املتضمنة  واألفكار  واملبادئ 

 املوضوع الدرايس. 

 2 0 26 34 23 التكرار 

3,89 0,88 

 مرتفعة 5

% 
27,1 40,0 30,6 - 2,4 

مفاهيم   خريطة  ببناء  الطالب  تكليف 

 للمعلومات الواردة يف الدرس. 

 3 6 16 39 21 التكرار 
3,81 1,00 

 مرتفعة 6

% 24,6 45,9 18,8 7,1 3,5 

ملخص   بإعداد  الطالب  تكليف 

ل م يف موضوع حمدد   ختطيطي ت ع 

 مرتفعة 7 0,97 3,80 3 1 29 29 23 التكرار 

% 27,1 34,1 34,1 1,2 3,5 

 3,95 املتوسط املوزون 
 مرتفعة

 0,69 االنحراف املعياري 

للتقويم باستخدام خرائط املفاهيم يف التعليم عن  ( أن ممارسة معلمي ومعلامت العلوم  10يوضح اجلدول ) 

واحتلت الفقرة التي تنص عىل يطلب املعلم من الطالب الربط بني املفاهيم والعالقة بينها املرتبة    ،ب عد كانت مرتفعة 

تكليف الطالب بإعداد ملخص ختطيطي ملا  "  : الفقرة التي تنص عىل   يف حني (  4,25بمتوسط حسايب بلغ )   ، األوىل

ل م  (. 3,80حيث بلغ املتوسط احلسايب ملامرستها ) ؛ كانت األقل ممارسة "يف موضوع حمدد  ت ع 
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 النتائج املتعلقة باملحور اخلامس: التقويم الذايت.-

ِسبت  املئوية  ح  والنسب  احلسابية  ، التكرارات  ل   ، واملتوسطات  والرتبة  املعيارية  ممارسة  واالنحرافات  واقع 

 ( يوضح ذلك. 11وجدول )  ؛ معلمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية للتقويم الذايت

اإلحصاء الوصفي والرتبة لواقع ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم الذايت يف التعليم عن بعد مرتبة تنازليًا بحسب  :  (11جدول )

 . املتوسطات

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالبًا دائاًم  الفقرة 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

مستوى  

 املامرسة 

من  راجعة  تغذية  عىل  الطالب  حيصل 

املعلم ثم من أقراهنم، ثم مراجعة وإعادة  

 تقييم أعامهلم. 

 مرتفعة 1 0,80 4,06 0 1 22 33 29 التكرار 

% 34,1 38,8 25,9 1,2 - 

فرصة   للطالب  املعلم  التصحيح  يعطي 

 الذايت الستكشاف أخطائهم وتصويبها

 مرتفعة 2 0,99 3,84 2 4 26 27 26 التكرار 

% 30,6 31,8 30,6 4,7 2,4 

من  جمموعة  باستخراج  الطالب  تكليف 

 األسئلة واإلجابة عنها يف فصل حمدد 

 مرتفعة 3 0,97 3,80 2 2 32 24 25 التكرار 

% 29,4 28,2 37,6 2,4 2,4 

يتيح املعلم للطالب تصحيح أعامهلم وفًقا  

 ملحكات واضحة حمددة.

 مرتفعة 4 0,95 3,79 2 5 22 36 20 التكرار 

% 23,5 42,4 25,9 5,9 2,4 

املحكات   حتديد  يف  طالبه  املعلم  يرشك 

 التي سيتم التقويم يف ضوئها. 

 مرتفعة 5 0,90 3,76 1 2 35 25 22 التكرار 

% 25,9 29,4 41,2 2,4 1,2 

 3,84 املتوسط املوزون 
 مرتفعة

 0,69 االنحراف املعياري 

  ، ( أن ممارسة معلمي ومعلامت العلوم للتقويم الذايت يف التعليم عن ب عد كانت مرتفعة11يوضح اجلدول )

التي تنص عىل  ثم مراجعة وإعادة    ، حيصل الطالب عىل تغذية راجعة من املعلم ثم من أقراهنم"  :واحتلت الفقرة 

يرشك املعلم طالبه  "الفقرة التي تنص عىل  كانت    يف حني   ؛ (4,06بمتوسط حسايب بلغ )  ، املرتبة األوىل  "تقييم أعامهلم 

 (. 3,76حيث بلغ املتوسط احلسايب ملامرستها )  ؛األقل ممارسة "يف حتديد املحكات التي سيتم التقويم يف ضوئها 

علمي ومعلامت العلوم باملرحلة الثانوية ألساليب التقويم البديل يف التعليم  بينت النتائج أن درجة ممارسة مو

األساليب جلميع  )مرتفع(  بمستوى  كانت  بعد  توصلت    ، عن  ما  مع  متعارضة  النتيجة  هذه  دراسة  إ وجاءت  ليه 

  ( والتي بينت أن درجة استخدام معلمي العلوم ألساليب 2017، (، )الصلوي2007(، )عالونة، 2016)احلراشة،

متوسطة  بدرجة  كانت  البديل  )معيش،  التقويم  و  2020املقحم، و  ودراسة   )(Zahra, 2020)    نتائجها  التي كشفت 
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ويفرس ذلك أن حاجة املعلمني واملعلامت الستخدام    ،ضعف درجة استخدم معلمي العلوم ألساليب التقويم البديل 

لكرتونية يف التعليم  االعتامد عىل أسلوب االختبارات اإل ن  إحيث    ؛ أساليب التقويم البديل يف التعليم عن بعد كبرية

 (. 2017)خليل،، (2020عن بعد فيها احتاملية القيام بعمليات الغش )احلريري، 

كشفت نتائج البحث أن أعىل ممارسة ألساليب التقويم البديل يف التعليم عن بعد كان التقويم باستخدام  كام  

اإل ا  ، لكرتونيةاالختبارات  هذه  االختبارات  إلنتيجة  وتعزى  تصميم  تتيح  التي  الربجميات  استخدام  سهولة  ىل 

أقرص من األساليب األخرى، وجاء استخدام ملفات اإلنجاز    ا واستغراقها وقتً   ،وسهولة تصحيحها   ، لكرتونيةاإل

ممارسةاإل كأقل  )الغيث،  ، لكرتوين  دراسة  مع  تتوافق  النتيجة  معرف2021وهذه  لعدم  النتيجة  هذه  التي عزت  ة  ( 

 لكرتونية التي تتيح للمتعلم حفظ وعرض أعامله املميزة. املعلامت للربجميات اإل 

حصائًيا بني درجات استخدام  إ الذي يبحث عن إذا كانت هناك فروق دالة    النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين

 اجلنس. معلمي ومعلامت العلوم ألساليب التقويم البديل يف التدريس عن بعد تعزى ملتغري

للتعرف    Independent sample t testللمجموعات املستقلة  (T-Test) اختبار  است ْخِدملإلجابة عىل هذا السؤال  

 يوضح نتائج ذلك( 12؛ وجدول )جلنس ا  عىل الفروق وفًقا ملتغري

للمجموعات املستقلة للتعرف عىل الفروق يف درجة استخدام معلمي ومعلامت العلوم ألساليب    (T-Test)نتائج اختبار  :  (12جدول )

 التقويم البديل يف التعليم عن بعد وفًقا ملتغري اجلنس

 مستوى الداللة قيمة )ت(  االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  املجموعات 

 0,49 3,87 27 معلمني 
1,44 0,422 

 0,62 4,07 58 معلامت 

معنوية بني درجة استخدام املعلمني واملعلامت ألساليب    فروق    وجود   عدم  ضح( يت12من خالل اجلدول )

(، وتتعارض مع  2007وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )عالونة،   ، التقويم البديل يف التعليم عن بعد تبًعا ملتغري اجلنس

معنوية يف درجة استخدام    والتي كشفت عن وجود فروق    ؛ (2018خرون،  آ (، )الرايض و2016دراسة )احلراشة، 

 أساليب التقويم البديل تبًعا ملتغري اجلنس لصالح اإلناث. 

تطبيق يف تدريس مواد العلوم يف التعليم عن بعد من وجهة  مة للءالسؤال الثالث: ما أكثر أساليب التقويم البديل مال

 نظر املعلمني واملعلامت؟ 

ِسبتلإلجابة عن هذا السؤال   لعبارات االستبانة حول أساليب   واالنحراف املعياري  ، املتوسطات احلسابية  ح 
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التقويم األكثر استخداًما يف تقويم مواد العلوم يف التعليم عن بعد من قبل املعلمني واملعلامت يف إدارة تعليم الدوادمي  

م مواد العلوم يف التعليم عن  ( أن أعىل أسلوب مالئم لتقوي 15ويظهر اجلدول ) ، باستخدام مقياس ليكرت اخلاميس

(، يليه أسلوب التقويم  3,71بمتوسط حسايب )  ، بعد من وجهة نظر املعلمني واملعلامت كان استخدام خرائط املفاهيم

 ( بلغ  حسايب  بمتوسط  مال  ، (3,65الذايت  مرتفعةءودرجة  اإلنجاز    .مة  ملف  باستخدام  التقويم  أسلوب  وجاء 

مة متوسطة. ءودرجة مال  ، (3,08لكرتوين بمتوسط حسايب ) اإل
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مة أساليب التقويم البديلة يف تدريس العلوم عن بعد من  ءاملتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية ودرجات مال : (15دول )ج

 وجهة نظر املعلمني واملعلامت 

 األسلوب  املتوسط احلسايب  االنحراف املعياري  الرتبة املالءمة  درجة

 خرائط املفاهيم 3,71 0,140 1 مرتفعة

 التقويم الذايت 3,65 0,146 2 مرتفعة

 االختبارات اإللكرتونية  3,61 0,167 3 مرتفعة

 املشاريع البحثية  3,48 0,135 4 مرتفعة

 ملف اإلنجاز اإللكرتوين  3,08 0,140 5 متوسطة 

 ( حسايب  بمتوسط  املفاهيم  خرائط  استخدام  األعىل 3,71جاء  هذا    ،(  استخدام  فعالية  إىل  يرجع  وهذا 

  . ( 2016)خمتار،   ، (2013وجبالوي،    )إلياساألسلوب يف مواد العلوم وتنمية مهارات التفكري الناقد حسب دراسة  

التقويم باستخدام ملف اإلنجاز اإل   ؛ مة متوسطةء ودرجة مال  ، (3,08لكرتوين بمتوسط حسايب )وجاء أسلوب 

)الغيث  دراسة  مع  تتوافق  النتيجة  النتيجة  2021،وهذه  هذه  عزت  التي  للربجميات  إىل  (  املعلامت  معرفة  عدم 

 وقد يكون هذا أحد أسباب انخفاض تفضيل املعلمني واملعلامت الستخدام هذا األسلوب.  ، لكرتونيةاإل

 توصيات الدراسة: 

الدراسة يف تدريب املعلمني عىل استخدام    ها هذليهإاإلفادة من قائمة أدوات التقويم البديل التي توصلت   -1

 التقويم البديل. 

الة لتطبيقها   -2 بناء برامج تدريبية وورش عمل للمعلمني واملعلامت عىل استخدام أساليب التقويم البديل الفع 

 يف التعليم عن بعد. 

سواء يف التعليم عن  تقديم ورش عمل ولقاءات تعريفية للطلبة يف كيفية التعامل مع أساليب القويم البديل   -3

 . التعليم احلضوريبعد أو 

 املراجع العربية: 

يف تنمية بعض مهارات   2.0(. فاعلية برنامج قائم عىل بعض أدوات الويب  2014، أحالم دسوقي )إبراهيم

دراسات يف املناهج وطرق  لدى طالبات كلية الرتبية بالزلفي،   لكرتونيةاإل نتاج االختبارات إتصميم و 

 . 73-15 ، (206. ) التدريس

سرتاتيجية خرائط املفاهيم اإللكرتونية ملادة العلوم يف حتصيل تالميذ  إ(. فاعلية  2013لياس ورنيم جبالوي )إأسام 

Arts and -Tishreen University Journalدراسة شبه جتريبية يف حمافظة الالذقية. : الصف الثاين األسايس

 (7).35 ,SeriesHumanities Sciences  
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(. أثر دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية يف اكتساب طالب الصف السابع 2007اجلالد، ماجد والشملتي، عمر ) 

 . 231  -199(:  4، ) 1األسايس للمفاهيم الفقهية. جملة جامعة الشارقة، 

لكرتونية. جامعة الكويت،  االختبارات اإل لكرتونية عىل األداء يف (. أثر قلق االختبارات اإل2013اخلزي، فهد ) 

 الكويت. 

(. أثر استخدام أساليب التقويم احلقيقي يف مادة العلوم عىل تنمية التحصيل  2011الرضيان، خالد سليامن ) 

غري   دكتوراهرسالة ] الدرايس والتفكري الناقد واملهارات احلياتية لدى طالب الصف الثاين املتوسط 

 .جامعة امللك سعود  . كلية الرتبية،[منشورة

 .لكرتونية إ. نسخة  جملة املعلم(. التقويم البديل ملواجهة متطلبات املجتمع احلديث. 2011الرقيشية، ميمونة )

ماجستري    رسالة](. واقع استخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي ومعلامت العلوم  2011الزبيدي، عوض )  

 . . جامعة أم القرى، مكة املكرمة[غري منشورة

 . دار هومة للنرش. تقنيات التقويم الرتبوي(. 1998)   ميلود ،زيان
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فاعلية نموذج كاجان في التعلم التعاوني على عمليات العلم األساسية لدى طالب الصف السادس  
 االبتدائي 

 د. إهياُب جودة أمحد طلبة  ، وأ. مالُك بنت عبداهلل الغامدي

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصلجامعة املشارك،  أستاذ املناهج وتعليم العلوم&  جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

ُخلُ ست ُالمُ يَة  عَل   التَّعاُون    التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج  حتديد أثر  إىل    البَحُث   َهَدَف   :صم
يَّةلم  الع    َعمليَّات  َتنم 

ب  لَدى  الُعُلوميف    األَساس  ف    ُطالَّ اد س  الصَّ  ، االْبتَدائي  السَّ

يبي  املَنَهج  امُ استخدَ   تمَّ   ولتحقيق هذا اهلدف   يبيبه  صميم ش  ذي التَّ   التَّجر  يَّةفحْ ل    التَّجر 
َنت،  ص أثر  َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  عَل َعمليَّات الع لم األَساس    َوَتَكوَّ

َراَسة  َعي نَة ف  من طالبات    ( طالبة  128من )  الد  اد س  الصَّ الذي    البَحث  جُمتََمع( طالبة من  62ابطة ) ( طالبة، وَض 66ريبية )َت   ،تي  مت إىل جمموعس  قُ   االْبتَدائي  السَّ

ي  طالبة.    (2520)ه  غ عددُ بلَ  يَّة الَّذ 
ي لذلك اختبار َعمليَّات العلم األَساس 

ي ا  كام ُبن 
ا عل املَ ُطب َق َقبل  ي 

ه  دق  ق من ص  حقُ التَّ تم  و  ،التجريبية والضابطة  يوعتَ مُ جْ وَبعد 

(، باإلضافة إىله،  بات  وثَ  يبية )دليُل املُعل م َوْفق َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  َراَسةُ لت  صَّ و وت  مادة املُعاجلة التَّجر  إ    ُفُروق    ُوُجود    إىل  الد  بي   ة  حصائيَّ ذات داللة 

يبي جموعتي  طي درجات طالبات املُ توس  مُ  ( يف اختبار  عتادة  املُ  ت بالطريقة  ابطة )التي درَس ( والضَّ التَّعاُون   التَّعلُّم كاجان يف  َنُموَذجاستخدام ت ب  رَس ة )التي دَ التَّجر 

يبيَّ جموعة  طالبات املَ   نبؤ( لصالح  االستنتاج والتَّ   -ياس واستخدام األرقامالق    -صنيفالتَّ   -الحظة)املُ ختلفة  وأبعاده املُ   العلم ككل    َعمليَّات يف ضوء نتائج  وة.  التَّجر 

يَّ الدراسة  
ح َكيف  اسة  ر  ا كُ يض  ات العلم، وأَ يَّ مل  مية عَ نْتَ   وتأثريه اإلجيايب يف   عاون  علم التَّ  التَّ ان يف  اَج ج كَ وذَ مُ يق نَ ب  طْ ة تَ َأوَصت ال دراَسة ب احلَْث عل ب نَاء َأد َلة للُمَعل م ُتوض 

ُة. يَّ اس  َس لم األَ ات الع  يَّ مل  ة عَ ارَس ة وُمَ لميَّ يم الع  فاه  م املَ علُّ بات عل تَ ال  د الطَّ ساع  فة التي تُ ل  ختَ طة املُ نش  ن األَ ديد م  ن العَ ضم  تَ البة التي تَ شاط الطَ نَ 

ُ يَّة العلم   َعمليَّات -التَّعاُون   التَّعلُّمكاجان يف  َنُموَذج: ةُمفتاحي ُالمُُالكلامتم
فُّ  –األَساس  اد س الصَّ  .االْبتَدائي السَّ

The effectiveness of the KAGAN model in collaborative learning on the Understanding of the basic science 

processes among sixth grade Students  

Malak A Alghamdi     &       Ihab G Tabah 

Abstract: The study aimed at exploring the effect of Kagan's Cooperative Learning Structures in developing processes of basic science in 

sciences among sixth grade primary students. To achieve this goal experimental method with a quasi-experimental design was used to examine 

the effect of Kagan's Cooperative Learning Structures on processes of basic science. sample consisted of (128) of sixth grade primary students 
who were divided into two groups: An experimental group with (66) students who are studied by using Kagan's cooperative learning structures 

and a control group with (62) students that are studied by using the traditional method From the research community, which numbered (2520) 

students. A basic science processes test was also constructed applied as a pre-test and post-test to the experimental and control groups to 
verified its reliability and stability. In addition to subject of treat experiential (A teacher's guide to Kagan's cooperative learning structures). 

The Study revealed that there was statistically significant difference between the mean scores of the experimental group students and those of 

the control group in the basic science processes test as a whole and in its different dimensions (observation, classification, measurement, using 

numbers and both reasoning and prediction) in favor of the experimental group students. The study recommended inductively building (Teacher 

guides according Kagan's cooperative learning structures) explaining how to apply as they proved a positive effect in developing science 
processes, And also the student's activity booklet, which includes many different activities that help students learn scientific concepts and 

practice basic science processes. 
Keywords: Kagan's Cooperative Learning Structures, The Basic Science Processes, Sixth grade primary.  
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ُ:مةُمقد ُالمُ

  ورةَ ى معها َض استدعَ االت احلياة،  يف خمتلف جَم   متالحقة  وُ   رسيعة    ات  غريُّ تَ   يف السنوات األخرية  شهَد العاملُ  

يَّة بطريقة    التَّفكري  عل    ه، إلعداد أفراد قادرينَ ططه وأهداف  وتطوير ُخ   ب التَّعليم  رتقاء  اال
لم    عقول    ولدهيم،  مةومنظَّ   ع 

يميَّة   سات  ؤسَّ عل املُ   يستوجُب   لك لذو،  واإلنتاج واالبتكار  التَّفكري  ُمسَتوىترتقي إىل  
  يتيُح تقديم تعليم نوعي    التَّعل 

ة املختلفة  املواقف احلياتيَّ   ومواجهة،  هم العامل من حولهعل فَ ه  الالزمة التي تساعدُ   التَّفكري  هاراتمَ ارسة  ُم   ل لُمَتعل م 

يَّةال الطُُّرقوحلها ب
لم  ُ. العلم   َعمليَّاتهارات ما يرتبط ب، ومن بي هذه املَ ع 

  التَّفكري    َفتعلُّمالعلمي،    التَّفكريهاراته املختلفة كومَ   التَّفكريتيجة االهتامم بالعلم نَ   َعمليَّاتب  االهتاممُ   وقد جاءَ 

رق العلم املختلفة، وهو  دريب عن طريق استخدام طُ م والتَّ ام نتيجة للتعلُّ نامئية، وإنَّ   ة  تلقائيَّ   ة  لعمليَّ   تيجة  نَ   ال حيدُث 

يَّة  الوسيلةُ 
يَّةمو املعرفة اللنُ  األَساس 

لم  العقل    شاطُ هذا النَّ  نُ لدراسة ظاهرة ما، ويتضمَّ   ه  وجَّ مُ  عقلي   نشاط    التَّفكريُ ، فع 

نبؤ، والتفسري وغري ذلك وصوال  إىل املعرفة  الحظة، والقياس واالستنتاج والتَّ العلم كاملُ   َعمليَّات من    عدد    استخدامَ 

يَّة ال
لم  إىل حل    ع  الوصول  ُثم  هنا   . املشكلة  ومن  ارتباط  مدَ   ُح ض  تَّ يَ   ،ومن  تُ   َعمليَّاتب  التَّفكريى  التي  أحد    ُل ث  العلم 

ُ(. 2010)عطا اهلل،   التَّفكريعليها  يستندُ   رتكزات التياملُ 

ارسة  وُم   الَبحث أثناء    يف   ها العلامء ة التي يستخدمُ العقليَّ   َعمليَّاُت العلم هي تلك ال  َعمليَّات   أنَّ   ى البعُض ويرَ 

يَّة االستقصاء حول الظاهرة ال
لم  ة    َعمليَّات  هي  هم العامل احلقيقي، فَ لتفسريها وفَ   ع  مَّ عن    املُتعل م ها  مَ يتعلَّ   أنْ   جيُب   ُمه 

ها  التي يستخدمُ  الطُُّرقهي   َعمليَّات  هذه ال أنَّ  ، وأن يدركَ نعزل  مُ   حقيقية وليس بشكل    مشكالت   ها بحل  طريق ربط  

عطا اهلل  من    ويشري كلي (.  William, 2014؛  2007؛ النجدي وآخرون،  2009)زيتون،  بيعي  هم العامل الطَّ العلامء لفَ 

باكتساب ال  إىل أنَّ   أ(2008(، زيتون )2010)   الُعُلوم أحد األهداف الرئيسة لتدريس    العلم أصبَح   َعمليَّاتل  ُطالَّ

ا ل  َية باعتبارها مسار  ب بمثابة تعليم ال  عدُّ ، وبالتايل تُ التَّفكري  َتنم  يَّة   َعمليَّات ال  ُطالَّ
قل  ا  للبحث عن املعرفة، حيث إّنَّ   الع 

يَّةمع الطريقة ال تتكامُل 
لم  ُالعلمي.  التَّفكرييف االستقصاء و ع 

مه  عل توسيع عملية تعلُّ   املُتعل مهارات عقلية تساعد  العلم أمهيتها من كوّنا مَ   َعمليَّات  تكتسُب   ،ومن هنا 

املُ  من خالل  والتَّ ومداركه  )امرسة  ويليام  يذكر  حيث  عل  William, 2014جربة،  جيب  أنه  يتعلَّ   املُتعل م(  هذه    مَ أن 

يساعد عل توظيف هذه املهارات    مشكالت حقيقية وليس بشكل منعزل، فالربطُ   املهارات عن طريق ربطها بحل  

يَّةا تساعد املهارات  ذو املعنى. أيض    التَّعلُّمُ   ُق يف مواقف حقيقية وبالتايل يتحقَّ 
عل استخدام األسلوب    املُتعل م   العقل 

فسريات، وبناء القرارات )عطيو،  صوال  إىل التَّ ومجع املعلومات وحتليلها وُ   ا يف ذلك املالحظةَ ف  وظ  مُ   تَّفكريالالعلمي يف  

وآخرون،  2014 النجدي  فاملوقُف 2007؛  هنا  ومن  مادة  التَّ   (.  يف  وتطبيقات    بمشكالت    مرتبط    الُعُلومعليمي 
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ُب من خالهلا ال  ويتفاعُل   الوسيلة التي يتعامُل   دُّ عَ العلم التي تُ   َعمليَّات القيام ب  ُب من واقع احلياة الذي يتطلَّ   ة  ي قيقَح    ُطالَّ

اللفَ  يَّةهم املواقف 
لم  يَّة ال  ، فاملواقُف ع 

لم  يَّة  جوانَب   نُ تتضمَّ   الُعُلوم يف    ع 
يَّة القيام بمهارات فكرية و  ُب تتطلَّ   َعمل 

  َعمل 

يَّة امرسة االستقصاء حول مشكلة  ملُ 
لم  أو ظاهرة ما لبناء املعرفة واستكشاف املعلومات حوهلا، بالتايل فهي  ها  حلل    ع 

املهارات    تعمُل  يَّةعل تكي 
ب لل  األَساس  اكتشاف وتطبيق    التَّفكريمن خالل    ُطالَّ   يف مواقَف   الُعُلوم والعمل عل 

ُخمتلفة. 

وأفواليب  َوْفق  و ألكينبوبوال  يَّة العلم    َعمليَّاتمهارات    فإنَّ   ،(Akinbobola & Afolabi, 2010) ا 
هي    األَساس 

يَّة ال  الطُُّرق  وراءَ   نُ كمُ هارات التي تَ املَ 
لم  واالستقصاء    َل والتأمُّ   التَّفكريَ   املُتعل مُ   األساس العقل لكي يامرَس   رُ ، كام توف  ع 

يَّةالرشوط    ُل ا تث  العلمي واالبتكار وحل املشكالت، باإلضافة إىل أّنَّ 
تكاملة. وقد  العلم املُ   َعمليَّاتملهارات    األَساس 

؛ اجلهني،  2013)أبو داود،    الُعُلوم يف جمال تعليم    العلم    َعمليَّات عن مهارات    من الباحثي دراسات    ى العديدُ أجرَ 

ها  زت يف معظمُ وركَّ   (. Afnidar, 2017; Aydogdu, 2017; Koksal & Berberoglu, 2014; Molefe et al., 2016 ؛2012

ب عل اكتساب ال نطقي أو االبتكاري املَ   التَّفكريات كمهارات  تغري  هم هلذه املهارات، وعالقتها بغريها من املُ وأدائ    ُطالَّ

َرايسحصيل أو مع التَّ  ُ. الد 

ا من خصائص    ( 2010زيتون )   عايشو(،  2018أمبو سعيدي والبلويش )وقد ذكر     زُ العلم تتميَّ   َعمليَّاتعدد 

ُهبا وهي كام يل:  

 هم الظواهر املحيطة هبم. ن لفَ واملُتعل مو واألفرادُ  دة، يستخدمها العلامءُ مهارات عقلية حمدَّ  نُ تتضمَّ  .1

 دريب عليها.ها والتَّ مُ تعلُّ   مكتسب، وبالتايل يمكنُ  بأّنا سلوك   زُ تتميَّ  .2

يَّة يف اكتساهبا عل األنشطة ال املُتعل م  يعتمدُ  .3
 . َعمل 

من خالل املالحظة    لُّ العديد من مشكالت احلياة حُتَ   خرى، حيث إنَّ ها ونقلها إىل مواقف حياتية أُ تعميمُ   يمكنُ  .4

 العلم عليها. َعمليَّات أي عند تطبيق  ، ومجع املعلومات واالستنتاج

ملشكلة ما، أو تصميم التجارب    حل    إجيادَ   ألنَّ   االبتكاري  التَّفكريالعلم مع أبعاد    َعمليَّات(  )تتوافُق   تتقاطعُ  .5

العلمي، وهذا    التَّفكريالعلم و  يَّاتَعمليف مهارات    شائعة    نبؤات هي خصائُص عن حلول أو بناء التَّ   الَبحثو

يَّةاالبتكارية ال ةَ التفسرييَّ  العلم تتلك القوةَ  َعمليَّات ما جعل 
لم   (. Ozdemir & Dikici, 2017)  ع 



 

388 

 

أن تتد    ها يمكنُ املحتوى العلمي( ولكنَّ  داخل  يف  فقط    أن تارَس   حتوى العلمي )أي ال جيُب فقط باملُ   ُق ال تتعلَّ  .6

كامل   ملدى  ا  دَ   الُعُلوم من حمتويات    أيض  تتلك  فهي  ا يف  األخرى،  رئيس  ا  الفَ   ُق يتعلَّ   التَّعلُّمور  هم حول  ببناء 

 .  (Kanter, 2009) املُحَتَوى

أشارت جمموعة   الد    وقد  أمهية  من  إىل  َيةراسات  من خالل    َعمليَّات  َتنم  املختلفة  املواد  تدريس  عند  العلم 

التَّ  الزهران   ستقلة ات مُ تغري  دريسية كمُ خمتلف األساليب واالسرتاتيجيات  هارديانتي    (، ودراسة2015)   كدراسة 

  ت فعاليةَ التي أوضحَ   (Obialor et al., 2017) ، ودراسة اوبيالور وآخرون(Hardianti & Kuswanto, 2017)  وكوسوانتو 

َية االستقصائي يف  التَّعلُّموعمل املشاريع و التَّعلُّم أبعاد  َنُموَذجاألنشطة القائمة عل  اإلبداعي واكتساب   التَّفكري َتنم 

 العلم.  َعمليَّاتمهارات 

َيةُ   ه ال يمكنُ فإنَّ   ،عل ما سبَق   وبناء   العلم وإعداده بالشكل املالئم    َعمليَّاتيف اكتساب    املُتعل مدرات  قُ   َتنم 

املُ  دَ   عارصةللحياة  وتنشيط  تفعيل  طريق  عن  يف  إال  يَّةوره 
املعرفة  البَحث  َعمل  استخدام    ،عن  خالل  من  وذلك 

َراَسةُ ا هذه  هلالتي تتناو  التَّعاُون    التَّعلُّمات  ، كاسرتاتيجيَّ املُتعل م حول    تتمركزُ   دريس  ات تَ اسرتاتيجيَّ  ا أَ   ،الد  ية  ن  بْ وحتديد 

 لكاجان.    التَّعاُون   التَّعلُّم

بمعرفة    املُتعل مُ ُيواَجُه  ه عندما  ة(، التي ترى أنَّ ة املعرفيَّ من نظرية بياجيه وبرونر )البنائيَّ   هذه االسرتاتيجيةُ   نبثُق تَ وَ 

ه  توازنَ   ؤدية إىل عدم توزان معريف لديه، ولكي يستعيدَ معريف بي معرفته القديمة واجلديدة مُ   رصاع    قد حيدُث   جديدة  

ويصُل  التَّ   املعريف  فإنَّ كيُ إىل  اجلديدة  املعرفة  مع  بف  القيام  جيب  يَّةه 
املعرفيَّ   َعمل  ألبنيته  داخل  )جونسون  ة  تنظيم 

تنبثُق (.  2015عطية،  و ؛  2008/ 1998وآخرون،   النَّ  كام  أنَّ من  التي ترى  لفيجوتسكي  البنائية االجتامعية    ظرية 

ي حول  املُعل ممالئه وخول يف مناقشات ومفاوضات اجتامعية بينه وبي زُ ة عند الدُّ يبني ويعدل أبنيته املعرفيَّ   املُتعل م

يَّةاألفكار ال
لم  خاص دون تفاعله مع اآلخرين )عطية،    هم  فَ ب    نفرادُ  االاملُتعل م  وء هذه النظرية عل  يف َض َيْصعُب  ، وَ ع 

سياقات اجتامعية تعاونية   رُ ات ونامذج تدريسية توف  أمهية استخدام اسرتاتيجيَّ  ه  وجُّ هذا التَّ  د أصحاُب (. ويؤك  2015

  التَّعاُون    التَّعلُّم   ات  اتيجيَّ اسرت  أنَّ   دَّ عَ ي، وَ املُتعل م ض بي  فاوُ ا معنى من خالل املناقشة والتَّ ذَ   التَّعلُّمَ   ، وتعُل ل لُمَتعل م 

ي من جهة،  املُتعل م، التي تقوم عل مبدأ التفاعل والتفاوض االجتامعي ما بي  التَّدريسات  من أهم اسرتاتيجيَّ   واحدة  

يف   الفردي سَتوىاملُ  ،مستويي   خالل من احلقيقي التَّعلُّمُ  حيدُث  هة أخرى، حيثميهم من ج  ي ومعل  املُتعل موما بي  

 (. 2015؛ وعطية،  2016)اخلزندار،  ي  املُتعل م بي نتيجة التعاون االجتامعي سَتوىواملُ  ،املُتعل م داخل عقل

فهي ليست    ،األسايس لكل درس    اهليكَل   ات التي تشكُل كاجان من العديد من االسرتاتيجيَّ   بنيةُ أَ   نُ وتتكوَّ 

َراسيا وحمتوى املادة  مَ   ة  َي نْبي ب    التَّفاُعلأنشطة، فمن خالل    ردَ جُم  ب ال  لَدى شاط والفعالية  النَّ   نُ ة يتكوَّ الد   Content)  ُطالَّ
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+ structures = Activity)   َّرس عل حتقيق كل هدف من أهداف    املُعل م  ا يساعدُ م   ويمكنُ   ، متنوعة    هذه األبنيةَ   ، كام أنَّ الدَّ

بال  مجيعُ  أن يعمَل   ُب ، وتتطلَّ حُمَتوىها مع أي  استخدامُ    وعدم االعتامد عل طالب    ككل    املَجُموَعة   داخل  ا يف  مع   ُطالَّ

فيها عن    املُعل م  ورُ دَ   يقوم به، وخيتلُف   ور  دَ   طالب    ى لكل  طَ عْ لة إليهم. وفيها يُ وكَّ املهام املُ   ي إىل إنجازا يؤد  ، مَّ واحد  

التَّ  التَّ دوره يف  يكونُ عليم  ومُ يّس   مُ   قليدي حيث  وموج  دع  ا  للام   ا  يَّة ه 
يتحوَّ   . ة يالتَّعليم  َعمل    التَّعلُّم من    املُتعل م   ُل وهنا 

ا ا أو نغرُق نجو مع  الذي يقوم عل مبدأ نَ  التَّعاُون التَّعلُّمالفردي القائم عل االستقبال إىل   (. 2012)الديب،     مع 

تُ  الة التي تذب اهتامم  إحدى االسرتاتيجيَّ   التَّعاُونكاجان للتعلم    أبنيةُ   دُّ عَ كام  وتثري دافعيته    املُتعل مات الفعَّ

مُ   ؛ فتهيُئ التَّعلُّم وتفاعله نحو   تناسُب له  ا، فهي  تعليمي ا حيوي  ا  أبنية متعد  عقلَ   ناخ  تتناسُب ه المتالكها  رق  مع طُ   دة 

يَّة   ا تربطُ ألّنَّ   ، جريد واجلمودة ذات طابع التَّ روس التقليديَّ ب عل الدُّ تغلُّ عل الَّ   لة لديه، كام تعمُل فضَّ املُ   التَّعلُّم 
  َعمل 

رسمع    يتفاعُل   الَب الطَّ   ا تعُل ، باإلضافة إىل أّنَّ (Kagan, 2000)  ة طبيقات الواقعيَّ باألمثلة والتَّ   التَّعلُّم وجهات  ب    الدَّ

ا أجزاءَ متعد   نظر    . (Kagan, 2001a)  العقلعل  ي بن  املَ  التَّعلُّم مع مبادئ   فُق من املخ، وهبذا فهي تتَّ   خمتلفة   دة مستخدم 

  له تنظيمَ  التي تتيُح  املُتعل مرتكزة عل املُ  ُطُرقالحدى ها إ  لكاجان ب عد   التَّعاُون  التَّعلُّمبنية أَ  ةُ ومن هنا تأيت أمهيَّ 

ب ارسة السهم يف ُم ا تُ مل، مَّ جريب العَ العلمي من خالل التَّ   التَّفكري  َعمليَّات   العلم وعادات    َعمليَّاتملهارات   ُطالَّ

بكساب الالعلم وإ  َعمليَّاتعل    زُ رك  ه تُ أبنيتَ   العلمي. ويرى كاجان أنَّ   الَبحثرتبطة بالعقل املُ  ،  التَّفكريمهارات    ُطالَّ

ا لل ة  ُطُرقوذلك خالف  يديَّ
بعل حفظ    املُعل مالتي يركز فيها    التَّقل  م البناء املعريف للعلم  العلمي، وتعلُّ   ُمحَتوىه للُطالَّ

حول    التَّدريس هي بمثابة    التَّعاُون   التَّعلُّم  أبنيةَ   يشري كاجان إىل أنَّ   ،وهلذا   .املختلفة   التَّفكرياكتساب مهارات    دونَ 

العلمي بمثابة وعاء لتشغيل    حَتوىاملُ ف  (Kagan et al., 2000).وعادات العقل    العلم    َعمليَّاتتعزيز ل، وبمثابة  التَّفكري

 والعادات.  َعمليَّات هذه ال

ة  االْبتَدائي لميذ وحاجاته يف املرحلة  مع طبيعة التَّ   ا تتفُق حيث إّنَّ   التَّعاُونأبنية كاجان للتعلم    اختيارُ   وقد تمَّ 

مُ   ألنَّ   اجته إىل احلركة واحليوية واللعوح املرحلة يكون  تُ تشو  التلميذ يف هذه  اللعب واإلثارة، كام  ا إىل    املادةُ   مُ دَّ قَ ق 

يَّةال
لم  يَّةللمشاركة يف    املُتعل ممن دافعية    بصورة شيقة وجذابة تزيدُ   ع 

هم املعرفة وتعميقها  ه عل فَ ، وتساعدُ التَّعلُّم   َعمل 

 سلبي هلا.   بشكل   ي ا تلق  مُ  يكونَ  مع زمالئه، بدال  من أنْ  ة يالتَّعليميف اخلربة   يتشاركَ لكي يف ذهنه 

التَّعاُون لكاجان   التَّعلُّم  أبنية  أثر  التي استهدَفت الكشف عن  راسات  الد  َيْت عدد  من  ُأْجر  النَّواتج    يفوقد 

(، ودراسة كالين  2016)   (، ودراسة اخلزندار2009التَّعليميَّة املختلفة يف تدريس املواد املُختلفة كدراسة عريق ) 

(Cline, 2007)  مورنق ودراسة   ،2014)  Mourning,  التَّحصيل عل  كاجان  أبنية  فعالية  إىل  نتائجها  أشاَرت  والتي   )
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راسات   الد  مادة  دراسة  نحو  ب  الُطالَّ واتاهات  التَّحصيل  َية  َتنم  ويف  الرياضيات،  يف  َيايض  الر  والتَّفكري  َرايس  الد 

َية  يَّة وَعمليَّات االجتامعية؛ وَتنم 
 وم. الُعلُ  مادة يف العلم املفاهيم الع لم 

  التَّعاُون   التَّعلُّمأبنية    استخدامَ   إىل أنَّ  Mourning, 2014; Cline, 2007) ؛2016  اخلزندار، )  نالباحثووقد أشار  

يَّةيف    نشط    ومشاركته بشكل    املُتعل معل اّنامك    عند كاجان تعمُل 
ي  التَّعلُّم ب  مقارنة    التَّعلُّم   َعمل  ى إىل  ه أدَّ ، كام أنَّ التَّقل يد 

بأداء ال  ُمسَتوى  ن  سُّ حَتَ  َرايسنخفض  املُ   التَّحصيلذوي    ُطالَّ ها  هو ما جيعلُ   التَّعاُون  التَّعلُّمهذه الفوائد ألبنية   . إنَّ الد 

ها يف  تطبيقُ   ة التي يمكنُ طبيقات الرتبويَّ من أهم التَّ   تعلها واحدة  واألخرى،    التَّدريس  ُطُرق عن غريها من    زة  مي  تَ مُ 

 . الُعُلومجمال 

يمكنُ لكاجان    التَّعاُون   التَّعلُّم أبنية    أهم  من  و َيةل  ها استخدامُ   التي  يَّةالعلم    َعمليَّات  َتنم 
  ْل وَّ َتَ   اءُ نَب    األَساس 

املُ   وبناءُ   ،One Stray  كْ ار  َش و الثُّ   ، وبناءُ Round Table  ستديرةالطاولة    وبناءُ   ،Timed Pair Shareنائية الوقتية  املشاركة 

وبناءُ Observe-Draw-Rally Robinنائي  الثُّ   تابعُ التَّ   -ارسمْ   –  الحظْ  ا  الرُّ   ،  سوي  املتجولة   Traveling Headsؤوس 

Together ُوبناء باإلمجاع    ،  يكتب  وبناءُ All Write Consensusاجلميع  وبناءُ Quiz-Quiz-Trade  ْل د  بَ   - اسأْل -اسأْل   ،   ،  

من    زُ عز  تُ   هذه األبنية    كلُّ . فَ Inside- Outside-Circleاخلية واخلارجية  ائرة الدَّ الدَّ   ، وبناءُ Round Robinائري  تابع الدَّ التَّ 

،  التَّفكريومهارات  ومعاجلتها،    املعلوماتهارات تقديم  وبناء الفريق، باإلضافة إىل مَ   ل  واُص هارات االجتامعية كالتَّ املَ 

 (. Kagan & Kagan, 2009; Kagan et al., 2016)  وبناء املعرفة

َبويَّةهات  وجُّ نطلق التَّ ومن مُ  الة  ة فعَّ تدريسيَّ   امذَج عن اسرتاتيجيات ونَ   ي برضورة الكشف  احلديثة التي تناد    الرتَّ

من   َية تدعم  يَّةالوظائف    َتنم 
والعُ   الع قل  والتَّ   التَّفكري  َعمليَّاتليا  العالقات  كاملالحظة  واستخدام  والقياس  صنيف 

بال  لَدىنبؤ  ة واستخدام األرقام واالستنتاج والتَّ مانيَّ الزَّ   –ة  املكانيَّ  َراَسة   ، فإنَّ ُطالَّ أثر  احلالية تسعَ   الد  ى إىل معرفة 

َيةعل    Kagan's cooperative learning structuresلكاجان  التَّعاُون  التَّعلُّماستخدام أبنية   يَّة العلم    َعمليَّات  َتنم 
  األَساس 

ف  الميذ تَ  لَدى اد س الصَّ   .االْبتَدائي السَّ

ُُةُملُ شكمُمُم  ُ:الب حثم

جمن أهم املَ   الُعُلوم  كانت مناهُج   إذا بال  عل إكساب    التي تعمُل   ةيَّ التَّعليم   ناه  يَّةال  فاهيمَ املَ   ُطالَّ
لم  وتوسيع    ع 

ة  وسيلة    دُّ عَ ا تُ خاص؛ إال أّنَّ   املعرفة لدهيم بشكل   مَّ َيةيف    ُمه  بال  تساعدُ   ثم   ومن ة  العلم املختلف  َعمليَّات  َتنم  عل    ُطالَّ

الفَ توسيع تعلُّ  َية هم، ومهم من خالل اخلربة واكتشاف املعلومات واكتساب املعرفة من خالل بناء  القدرة عل    َتنم 

 ل.ستق  املُ  التَّفكريايت والذَّ  التَّعلُّم
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بهو تزويد ال  الُعُلومأهداف تدريس    أحدُ   وإذا كانَ    ُطُرق إىل    لوصول  هم عَل اة تساعدُ بوظائف عقليَّ   ُطالَّ

وري  ه من الرضَّ فإنَّ   (.2010؛ عطا اهلل،  ب  ، أ2008زيتون،    عايش)شكالته  مُ   هم العامل من حوهلم وحل  العلم وفَ 

هناك د راَسَتي مثل    ؛ وبخاصة أنَّ َعمليَّات ارسة هذه الُم   اه، وتتيح للطالب  هذا االت    زُ عز  عن اسرتاتيجيات تُ   الَبحث

بإتقان ال   ُمسَتوى  ( أشارت إىل تدن  2013)   الدورسيدراسة  و   (،2016)   عمر  حجدراسة   العلم،    َعمليَّاتل  ُطالَّ

األنشطة    ارسةَ له ُم  وتتيُح   املُتعل م من نشاط   دريسية تدعمُ تَ   امذَج ات ونَ اسرتاتيجيَّ ي  ن  بَ ى احلاجة إىل تَ كام أوضحت مدَ 

يَّةال
لم  يَّة   ، وأن يامرَس النَّتائ جىل   للوصول إعمل    رق  موعات أو ف  من جَم ض    ع 

هم  ىل الفَ فسري العلمي للوصول إ التَّ   َعمل 

 ليم. السَّ 

  ُ تُ عن اسرتاتيجيَّ   الَبحث  ضورةُ   ا سبَق مَّ ُيَتَبيَّ الُم   ل لُمَتعل مهذا االتاه، وتتيح    زُ عز  ات  ،  َعمليَّات ارسة هذه 

َية عل    التي تعمُل   التَّدريس   امذج  نَ   أحدَ   التَّعاُونم  كاجان للتعلُّ   أبنيةُ   دُّ عَ تُ وَ  ومعاجلة املعلومات    التَّفكريمهارات    َتنم 

وتسعَ  املشكالت،  نشاط  وحل  لتحقيق  التوصُّ وإ  املُتعل م ى  يف  به  جيابيته  واالحتفاظ  املعرفة  إىل   ;Kagan, 2000 ).ل 

Kagan, 2001b) 

ليَّةُ ا  مَ ُُ:يف السؤال  الَبحث  شكلةُ مُ   دُ تحدَّ تَ   ،ومن هنا 
َية  عل    التَّعاُون  التَّعلُّمكاجان يف    َنُموَذج  َفاع    َعمليَّات   َتنم 

يَّة العلم 
ب لَدى األَساس  ف   ُطالَّ اد س  الصَّ  ؟  االْبتَدائي السَّ

 

 

ُرُمفُم ُُوضم ُُ:الب حثم

(  α≤0.05)   ُمسَتوىإحصائي ا عند    دالي   فرق    ُيوَجدال    التايل:  ئيسالرَّ   رض احلايل إىل اختبار الفَ   الَبحُث   ىسعَ 

تلميذات   درجات  متوسطي  يبي  املَجُموَعةبي  درَس التَّجر  )التي  باستخدام  ة  (  التَّعاُون   التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج ت 

العلم    َعمليَّاتعدي الختبار  طبيق البَ عتادة( يف الَت املُ   ت بالطريقة  درَس ابطة )التي  الضَّ   املَجُموَعةودرجات تلميذات  

يَّة
 روض التالية: منه الفُ  عُ يتفرَّ . وَ األَساس 

يُ  .1 تلميذات  α≤0.05)   ُمسَتوى دال إحصائي ا عند    فرق    وجدُ ال  يبي  املَجُموَعة ( بي متوسطي درجات  ة  التَّجر 

باستخدام   تلميذات  التَّعاُون  التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج)التي درست  )التي  الضَّ   املَجُموَعة ( ودرجات  ابطة 

يَّةالعلم  َعمليَّات عدي الختبار البَ  التَّطب يقدرست بالطريقة املعتادة( يف 
   عند مهارة املالحظة.  األَساس 



 

392 

 

يبي  املَجُموَعة   تلميذات   ( بي متوسطي درجات α≤0.05)   ُمسَتوى إحصائي ا عند    دالي   فرق    وجدُ يُ ال   .2 ة  التَّجر 

باستخدام   )التي    املَجُموَعة تلميذات  ( ودرجات  التَّعاُون  التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج)التي درست  الضابطة 

يَّةالعلم  َعمليَّات البعدي الختبار  التَّطب يقدرست بالطريقة املعتادة( يف 
 عند مهارة التصنيف.  األَساس 

يبي  املَجُموَعة   تلميذات   ( بي متوسطي درجات α≤0.05)   ُمسَتوى إحصائي ا عند    دالي   فرق    وجدُ يُ ال   .3 ة  التَّجر 

درَس  باستخدام  )التي  )التي  الضَّ   املَجُموَعة تلميذات  ( ودرجات  التَّعاُون  التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذجت  ابطة 

يَّةالعلم    َعمليَّات عدي الختبار  البَ   التَّطب يقدرست بالطريقة املعتادة( يف  
عند مهارة القياس واستخدام    األَساس 

 األرقام. 

يبي  املَجُموَعة تلميذات  ( بي متوسطي درجات  α≤0.05)   ُمسَتوى إحصائي ا عند    دالي   فرق    دُ وَج يُ ال   .4 ة  التَّجر 

باستخدام   اب َطة  املَجُموَعة تلميذات  ( ودرجات  التَّعاُون  التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج)التي درست    )التي   الضَّ

يَّةالعلم  َعمليَّات البعدي الختبار  التَّطب يقدرست بالطريقة املعتادة( يف 
 نبؤ. عند مهارة االستنتاج والتَّ  األَساس 

ُ ُُأهدافم ُ:ُُالب حثم

   ايل:اهلدف التَّ  إىل حتقيق   الَبحُث  ىسعَ 

ف • عاجلة  هارات تقديم ومُ مَ من    زُ التي تعز    ية التَّدريسامذج  النَّ  كأحد  التَّعاُون   التَّعلُّم كاجان يف    أبنية    عل أهم    التَّعرُّ

ف  تلميذات  لَدى، وبناء املعرفة  التَّفكرياملعلومات ومهارات  اد س  الصَّ  . االْبتَدائي السَّ

يف    َنُموَذجأثر    دراسةُ  • َيةعل    التَّعاُون   التَّعلُّمكاجان  يَّةالعلم    َعمليَّات  َتنم 
  - صنيف التَّ   -الحظة)املُ   األَساس 

ف  تلميذات  لَدى  الُعُلوميف االستنتاج والتنبؤ(  - القياس واستخدام األرقام اد س الصَّ  . االْبتَدائي السَّ

ُُأ مهي ةُم ُُ:الب حثم

ُاحلايل يف:  الَبحث  َأمهيَّةُ  ْت ددَّ حَت 

ة استجابة لالتاهات    ُل مث  يُ   كونه .1 َبويَّ تُ   الرتَّ ز  التي ترك    ية التَّدريسامذج  النَّنادي برضورة استخدام  احلديثة التي 

يَّةبناء املعرفة الاالجتامعي مع اآلخرين و  التَّفاُعلوتتيح له    املُتعل معل  
لم  يَّةاجلديدة عرب    ع 

  تفاوضية حيدُث   َعمل 

 . املُعل ممن  املعنى بدال  من أن يتلقاها جاهزة   فيها تشكيُل 

ظر  ه نَ ما يوج    الُعُلوم ؛ وتوضيح كيفية استخدامها يف تدريس  التَّعاُونم  ظري ألبنية كاجان للتعلُّ النَّ  أصيُل التَّ  .2

جي طط  خُم   وتدريسه.   الُعُلوم حُمَتوى طيط ورة االهتامم هبذه األبنية يف َت إىل َض  يَ املُعل م و الُعُلوم  َمناه 
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َيةلكاجان يف    التَّعاُون  التَّعلُّماستخدام أبنية    َأمهيَّةإىل    الُعُلوممي  عل  ظر مُ نَ   توجيهُ  .3 يَّة العلم   َعمليَّات  َتنم 
  األَساس 

بال لَدى  . ُطالَّ

اد سللصف    الُعُلوم من كتاب    "احلياة    َعمليَّاُت "حدة  و    تقديمُ  .4 ة باستخدام أبنية لكاجان  صاغَ مُ   االْبتَدائي   السَّ

ج  و املَ طُ ط  منها خُم   ليستفيدَ   التَّعاُون ل لتَّعلُّم    بويون. ون الرتَّ واملرشفُ  ناه 

يَّةالعلم    َعمليَّات  اختبار لقياس بعض    بناءُ  .5
ف  لتلميذات    األَساس  اد س  الصَّ   َعمليَّاُت "يف وحدة    االْبتَدائي  السَّ

 بويون. واملرشفون الرتَّ  الُعُلوم و مُ عل  منه مُ  يستفيدُ  "احلياة

ُُودُمدمُحمُ ُُ:الب حثم

 التالية:  ُدود  احلُ ب   الَبحُث  التزمَ 

ودُمالُم .1 ُطب  ةُمالكانيُ ُُدم مَ   الَبحث  َق :  والعرشوناالْبتَدائي)ي  درستَ يف  الرابعة  و (ة  اخلامسةاالْبتَدائي)،  يف رشق    (ة 

 عودية. مام باململكة العربية السُّ مدينة الدَّ 

ودُمالُم .2 َرايسالفصل ُيف البَحث تطبيُق  تمَّ :ُُةُممانيُ الزُ ُدم  . (سنوات  4قبل ) م 2017هـ/  1439األول لعام  الد 

ودُمالُم .3 ُال ُُُدم اد س   للصف    الُعُلوم ( من كتاب  احلياة    َعمليَّاُت وحدة )  : ةُموعيُ وضم وعاهتا  وُض مة مَ ، ملالءَ االْبتَدائي  السَّ

يَّةالعلم    َعمليَّات قياس بعض مهارات  وأهدافه، و   الَبحثات  ملتغري  
صنيف، القياس  الحظة، التَّ : )املُ األَساس 

 واستخدام األرقام، االستنتاج والتنبؤ(. 

ُمُم ُُصطلحاتم ُ:ُُالب حثم

اجاُنُن موذ ج ُُك  ينُالت علُّمُمُفم  Kagan)ُوكاجانُكاجان ُف ر  عَ يُ ُُ:Kagan's Cooperative Learning Structuresُالت عاوم

& Kagan, 2009 )   َبأّنَّ التَّعاُون  التَّعلُّم    بنيةَ أ تفاعُ   تصُف   تعليم    ةُ اسرتاتيجيَّ ا  :  والاملُعل م ل  كيفية  ب ي  املَ   ُطالَّ ج مع    ناه 

َراسي أبنية  الد  مَ   ة، وهي  املَ استخدامُ   ويمكنُ   ،د  دَّ نهج درايس حُم غري مرتبطة بأي  جها مع خمتلف  َراسي  ناه  لتهيئة  الد  ة 

   .  ة جديدة  خربات تعليميَّ 

رسأثناء سري    يف  مُ خدَ تَ ْس ية تُ التَّدريسامذج  من النَّ  جمموعة  ا:  إجرائي ا بأّنَّ   ُف ُتعرَّ و من احليوية    جو  ب    مُ س  تَّ وتَ   ،الدَّ

تثريُ واملُ  وبالتايل  للتلميذات،  بإجيابيَّ   تعة  للمشاركة  تَ   ة  دافعيتهم  وتعليم    الُعُلوميف    "احلياة  َعمليَّاتوحدة  "  م  علُّ يف 

هم   يَّةيف    املَجُموَعةات يف  الت لميذمجيع    مشاركةَ   ، بحيث يضمنُ ا بعض  َبعض 
شرتكة،  ، لتحقيق األهداف املُ التَّعلُّم   َعمل 

   َنُموَذج  ولكل  
 
يَّة   تسلسلة بطريقة  طوات مُ ُخ  ةُ دَّ ع    أو بناء

لم  ف  عل مبدأ تقسيم    ، وتقومُ ها الفريُق يتبعُ   مة  نظَّ مُ  ع  إىل    الصَّ

   . الواحدة   املَجُموَعة ات يف الت لميذ دراُت قُ  تتفاوَت   ي ا، عل أنْ وج  ات فيها زَ الت لميذ يكون عددُ   غرية  َص  موعات  جَم 
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ُ ملي اتم ي ةُُالعلمُمُُع 
من    ا جمموعة  بأّنَّ "  (: 417.  ص  ،2015فها الزهران )عرَّ   :Basic Science Processesُُاأل ساسم

يَّة ال  َعمليَّات ال
يَّة هام الارسته لألنشطة واملَ أثناء ُم   املُتعل م التي يقوم هبا    َعقل 

لم  يَّة جارب املوإجراء التَّ   ع 
مجع    هبدف    َعمل 

 . "ُمَعيَّنَةمشكلة ما أو ظاهرة    نبؤ باألحداث من أجل حل  البيانات وتنظيمها وتفسريها والتَّ 

يَّةالعلم    َعمليَّاُت   ُف رَ عْ تُ وُ 
بأّنَّ   األَساس  يَّة ال  َعمليَّات وال  ا: تلك األنشطةُ إجرائي ا 

ات  الت لميذالتي تقوم هبا    َعقل 

تعلُّ   بشكل   يف  الظَّ للوُ   الُعُلوم مادة    م  نشط  مالحظة  من:  ابتداء   اجلديدة،  املعرفة  إىل  املعلومات  صول  ومجع  واهر، 

للوصول    للوصول إىل استنتاجات    وتصنيفها، واستخدام األجهزة يف القياس والتنبؤ باألحداث، وتفسري ما حيدُث 

ُ عَ يُ إىل املعرفة، وَ   . هلذا الغرض   دُّ عَ العلم املُ  َعمليَّاتة يف اختبار الت لميذعليها  عنها بالدرجات اخلام التي حتصُل  ربَّ
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ُُةُميُ جُمنهُ مُ  ُه:إجراءاتُموُ ُالب حثم

:ُمُ أوُ  ُُهجمُن ًُلا ُُ:الب حثم

يبي  املَنَهَج احلايل    الَبحُث   بعَ اتَّ  يبي صميم شبه  التَّ   ا ذَ   التَّجر  يبي  للمجموعتي    التَّجر  اب َطةة والتَّجر  ، مع القياس  الضَّ

  صميم  لتَّ ل  ا َوْفق  ، وذلك  بينهام  ُفُروق عدي ملعرفة الداللة اإلحصائية لل، والقياس البَ ؤ املجموعتي  كافُ د من تَ بل للتأكُّ القَ 

 ( 1)  جدول  يف

يبيُالت صميمُم(1ُجدولُ)   .للبحثُالت جرم

ةُم وع  ُُال جمم ب ُُالقياسم ُمُيلالق  يبيعاجلةُالمُُ"ابُعالت ُُللمتغّي  ُملمُملُةالت جرم ُُستقلالمُُتغّي  ُمُالب عديُالقياسم ُابُعالت ُُللمتغّي 

ة وع  يبيُال جمم ُُةالت جرم

ملي اتُاختبارُم ي ةالعلمُُع 
ُاأل ساسم

ف قتدريسُالوحدةُ وذ جُو  ُالت علُّمكاجانُفُُن مم

يُن ملي اتاختبارُُالت عاوم ي ةالعلمُُع 
ُاأل ساسم

ة وع  ابمط ُةُال جمم ف قتدريسُالوحدةُُالض  ةُو  ُالط ريقةُاًلعتيادي 

عُمُ_ثانياا ت م  ُُُمم ُُ:هُمتُمن ُيُ عُ وُ ُالب حثم

ف  تلميذات   من  الَبحث   جُمَتَمعُ  نَ وَّ كَ تَ  اد س  الصَّ  الفصل يف نَ رْس الاليت دَ  العام، التَّعليم بمدارس  االْبتَدائي   السَّ

َرايس َرايس العام من األول، الد   باململكة الرشقية يف املنطقة مامالدَّ  مدينة برشق  التَّعليم  م بإدارة2017  -هـ 1439الد 

مام يف املنطقة  من مدارس رشق مدينة الدَّ   مدرسة    36، وزعن عل  تلميذة    2520هن  السعودية، وقد بلغ عددُ  العربية

َراَسة   َعي نَة لت  الرشقية. وتثَّ  املجموعتي    اختيارُ   نقودية، وتمَّ عُ   ة  هن بطريقة عشوائيَّ اختيارُ   تمَّ   ( تلميذة  128من )   الد 

يبي اب َطةة والتَّجر  عشوائي   بشكل   اختيار فصلي   خمتلفتي من مدارس رشق مدينة الدمام، حيث تمَّ  من مدرستي    الضَّ

ف  من بي فصول   اد س  الصَّ تمَّ   يف كل    االْبتَدائي   السَّ لفصل إحدى    بشكل    االختيارُ   مدرسة، وبعد ذلك  عشوائي 

يبي   املَجُموَعةَ ال  مث  املدرستي ليُ  ال  ة الرابعة والعرشون، وفصل املدرسة األخرى ليمث  االْبتَدائييف    ( تلميذة  66ة ) التَّجر 

اب َطة   املَجُموَعة  تلميذة  62)   الضَّ اخلامسة.االْبتَدائييف    (  ُح ويُ   ة  )   وض  عل  وكيفيَّ   الَبحث  َعي نَة (  2اجلدول  توزيعها  ة 

   .وعات  جمُ املَ 

ي ن ةُم(2ُجدولُ) ُوكيفيةُتوزيعهاُعىلُالجموعاُتُالب حثُع 

ُةنوعُُالفصُلُالدرسةُم وع  ُالعددُال جمم

ائي ةُ)أ،ُج(ُةُالرابعةُوالعرشوناًلب تد  وع  يبيُال جمم 66ُُُةالت جرم

ائي ةُ)أ،ُب(ُةُاخلامسةاًلب تد  وع  ابمط ُةُال جمم 62ُُالض 

ُثالثاا:ُإمُ ُُ:الب حثُجراءاتم
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إ   .1 وحدة    عدادُ تمَّ  كتاب    "احلياة  َعمليَّات"دروس  اد س   ف  للصَّ   الُعُلوم من    التَّعلُّم ية  ن  بْ أَ   َوْفق  االْبتَدائي   السَّ

 ما يل:  الللكاجان من خ   التَّعاُون

 .لكاجان التَّعاُون  التَّعلُّم  ق بأبنية  ظري املتعل  عل األدب النَّ  العُ االط   -

األندل  زيارةُ  - ألَّنَّ مدارس  املكرمة  بمكة  أوُل س  السُّ   ا  العربية  اململكة  مدرسة    عودية حتصدُ مدرسة يف  اعتامد 

 . ةاملُعل م االستفادة منها يف بناء دليل  تمَّ   حيُث   التَّدريسنهجيته يف كاجان من العامل كاجان يف تطبيق أبنيته ومَ 

راسات بعض  مراجعةُ  -  األداة. ة بذات املوضوع واالستفادة منها يف بناء املُتعل قابقة السَّ  الد 

يَّة لكاجان لالسرتشاد به يف    التَّعاُون   التَّعلُّم أبنية    َوْفق مة  دليل للمعل    إعدادُ  .2
عاجلة  أثناء تطبيق املُ   التَّدريس   َعمل 

يبي يبي املَجُموَعة ة عل التَّجر   ما يل:  عل  ة، حيث حيتوي الدليُل التَّجر 

 . لكاجان التَّعاُون  التَّعلُّمعن أبنية  مة  مقد   -

 . ها بيشء من التفصيلاختيارُ  لكاجان التي تمَّ  التَّعاُون  التَّعلُّم  ألبنية   رشُح  -

 . لتدريس الوحدة  -ةة، الوجدانيَّ ة، املهاريَّ عرفيَّ املَ  -األهداف العامة  حتديدُ  -

 .ة عند تطبيق أبنية كاجاناملُعل م من اإلرشادات التي تساعدُ  جمموعة   -

أبنية    ل  فصَّ مُ   عرض   - باستخدام  الوحدة  ) نَ ضمَّ تَ   لكاجان، حيُث   التَّعاُون  التَّعلُّملتنفيذ دروس  الوحدة    4ت 

 . ( حصة  14ها يف )تطبيقُ   ( تمَّ روس  دُ 

3.  
 
ميَ من  ها عل جمموعة  عرُض تمَّ   ةيَّ التَّعليممن الوحدة  بعد االنتهاء جاملختصي يف املَ  املُحك  تدريس   ُطُرقو ناه 

دق الظاهري لدليل  د من الص  ميها من ذوي اخلربة للتأكُّ ومعل    الُعُلوم من مرشفات مادة    بعض  عل  و  ،الُعُلوم 

يَّة إلبداء الرأي يف مدى صحة املادة الوة،  املُعل م
لم  مة يف بناء  ستخدَ الواردة يف أبنية كاجان، وحتديد األبنية املُ   ع 

ف   ويف    الصَّ رس والفريق،  وتمَّ الدَّ ومالحظاهتم  األخذُ   ،  النهائية صاحل ا   ليُل الدَّ   وأصبَح   ،بآرائهم  ُُبصورته 

 لالستخدام. 

ُُأداةُم ملي اُتُاختبارُم:ُالب حثم ي ةالعلمُُع 
 :ُُاأل ساسم

يَّةالعلم    َعمليَّات إعداد اختبار    تمَّ  .1
ف  تلميذات    لَدى  األَساس  اد س   الصَّ ، هبدف قياس اكتساب  االْبتَدائي  السَّ

  التَّعلُّم   باستخدام أبنية    الُعُلوم  ر  قر  من مُ   "احلياة  َعمليَّات"العلم للتلميذات من خالل تدريس وحدة    َعمليَّات

راساتظري وإىل األدب النَّ  الرجوع   يف إعداد هذا االختبار عل  االعتامدُ   لكاجان، وتمَّ   التَّعاُون ابقة  السَّ   الد 

ب املرتبطة  يَّة العلم    َعمليَّاتواالختبارات 
داوددراسة    األَساس  الزهران)2013)  أبو  ودراسة   ،)2015  ،)

أفنيدارو اوبيالور  (Afnidar, 2017دراسة  أهم  ،  (Obialor et al., 2017)  وآخرون(، ودراسة    َعمليَّات   وحتديد 
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ف  يف    الُعُلوم بكتاب    "احلياة  َعمليَّات"العلم األكثر ارتباط ا بوحدة   اد س  الصَّ عل ذلك    . وبناء  االْبتَدائي   السَّ

يَّةالعلم    َعمليَّاتإعداد اختبار    تمَّ 
صنيف،  الحظة، التَّ اآلتية )املُ   َعمليَّاتن الهائية، ويتضمَّ يف صورته الن   األَساس 

، إذ تقوم  د  تعد  االختبار من نوع االختيار من مُ   أسئلةُ   ْت دَّ ع  أُ القياس واستخدام األرقام، االستنتاج والتنبؤ(. وَ 

 . ة باختيار بديل واحد من البدائل األربعة  الت لميذ

ــياغةُ   تمَّ  .2 ــوح  مُ  ص يَّة  وبدقة    فردات االختبار بوض
لم  ــبة    ع  ــَتوىملُ   لتكون مناس ــياغة الت لميذ  س ات، كام تم ص

 فردات يف َض املُ 
 
 مالحظة، تصنيف، قياس، استخدام األرقام، استنتاج، تنبؤ. ناسبة هلا سواء كانت املهارة املُ   وء

ـــياغةُ   تمَّ  .3 ــمَّ   ص ـــحة، تض نت حتديد اهلدف من االختـبار، وزمن االختـبار،  تعليامت االختـبار يف عـبارات واض

 .االختبار   عن، وطريقة اإلجابة وعدد األسئلة التي حيتوهيا االختبارُ 

   : من صدق االختبار بطريقتي   ُق التحقُّ  تمَّ  .4

ام  من أعضاء هيئة  ك  ( حُم 21ة عل )من خالل عرض االختبار يف صورته األوليَّ   حَتوىاملُ عن طريق صدق    : أوال  

املَ  جتدريس  من ذوي اخلربة،    علوم  ُُومرشفات    من خمتلف اجلامعات العربية، ومعلميَ   الُعُلومتدريس    ُطُرقو  ناه 

ا، ومدى تَ قَوفَ عل مدى صحة بنود االختبار    ف  وذلك للتعرُّ  العلم    َعمليَّاتثيل فقرات االختبار لراته علمي ا ولغوي 

ا مدى انتامء فقرات االختبار للحتقيقُ   راد  املُ  َرايس   ُمحَتوىها، أيض  ف    الُعُلوم  ر  ملقر    الد  لصَّ
اد س  ل  يف وحدة    االْبتَدائي   السَّ

مُ   َعمليَّات مدى  كذلك  السُّ احلياة،  لالءمة  يَّة ؤال 
وضوح    َعمل  ومدى  السؤال،  صياغة  وكذلك  ت  التَّعليامالعلم، 

 . الالزم  تعديُل   حيث تمَّ اخلاصة باالختبار، ومدى دقة البدائل، وصحة صياغتها لكل فقرة من فقرات االختبار،  

حساب    ، وتمَّ ( تلميذة  30نة من ) كوَّ استطالعية مُ   َعي نَة اخل، بتطبيق االختبار عل  ساق الدَّ عن طريق االت    :ثاني ا 

(  3)  ح اجلدولعد الذي تنتمي إليه، كام يوض  فردة من مفردات االختبار بالبُ مُ   عامل ارتباط بريسون بي درجات كل  مُ 

, 0.05داللة )   ُمسَتوىباألبعاد التي تنتمي إليها ارتباط ا داال  إحصائي ا عند    العلم ترتبطُ   َعمليَّاتفردات  مجيع مُ   أنَّ 

 داخلي ا.    سق  تَّ االختبار مُ  عل أنَّ  ( وهذا يدلَّ 0.01

ملي اتُالعلمُبالبمعدُالذيُتنتميُإليُه3)ُاجلدول فردةُمنُمفرداتُاختبارُع  ُمم عامالتُارتباطُكل  ُ(ُمم
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 االرتباط   ُل عام  مُ  ؤال السُّ  عدُ البُ  االرتباط  عامُل مُ  ؤاُل السُّ  عدُ البُ 

 املالحظة 

1 0.581 ** 

 االستنتاج والتنبؤ

2 0.547 ** 

3 0.370 * 7 0.424 * 

5 0.516 ** 14 0.371 * 

6 0.611 ** 19 0.371 * 

8 0,476 ** 24 0.725 ** 

9 0.385 * 25 0.556 ** 

12 0.472 * 26 0.419 * 

 األرقام القياس واستخدام 

4 0.683 ** 

 التصنيف 

10 0.385 * 

18 0.588 ** 11 0.373 * 

20 0.525 ** 13 0.370 * 

21 0.588 ** 15 0.374 * 

22 0.373 * 16 0.371 * 

23 0.458 * 17 0.372 * 

ست وى*دالُعندُ ست وى**ُدالُعند0.05ُُُُُُُالدًللةُاإلحصائيةُُمم 0.01ُالدًللةُاإلحصائيةُُمم

رجة  خرى، وبالدَّ العلم باألبعاد األُ   َعمليَّات من أبعاد    عد  بُ   ل  كُ   رجة  عامالت االرتباط بي دَ مُ   حساُب   كام تمَّ 

حالعلم، و َعمليَّاتالختبار  ة  الكليَّ   . النَّتائ ج( اآليت تلك 4جدول )  ُيوض 

عامالتُاًلرتباطُبنيُكل4ُُجدولُ) صفوفةُمم ملي اتُُ(ُم  ملي اتُالعلمُواألبعادُاألخرىُومعُالدرجةُالكليةًُلختبارُع  بمعٍدُمنُأبعادُع 

ُالعلم.

درجة الكلية لالختبار  ، وبالبعض  ها ب  بعُض   العلم ترتبطُ   َعمليَّات مجيع أبعاد اختبار    ( أنَّ 4من جدول ) ضُح يتَّ 

الئمة من  بدرجة مُ   عُ تمتَّ االختبار يَ   (، وهذا ُيشري إىل أنَّ 0.01(، و) 0.05)  ُمسَتوىإحصائية عند    داللة    ارتباط ا ذا

 اخل.  ساق الدَّ بات واالت  الثَّ 

يَّةالعلم    َعمليَّات اختبار    ثباُت  .5
نة  كوَّ استطالعية مُ   َعي نَة د من ثبات االختبار بتطبيق األداة عل  التأكُّ   : تمَّ األَساس 

َب ( تلميذة  30من ) فقرات    تزئةُ   تمَّ   ؛ حيُث  Split Half Methodة  صفيَّ جزئة الن  بات بطريقة التَّ الثَّ   عامُل مُ   ، َوُحس 

 املالحظةُ  العلمُ  َعمليَّات
 االستنتاُج 

 نبؤوالتَّ 
 ةرجة الكليَّ الدَّ  صنيُف التَّ  واستخدام األرقام  القياُس 

 ** 0.590 * 0.458 * 0.458 * 0.371 - املالحظة 

 ** 0.745 ** 0.574 ** 0.574 - - والتنبؤاالستنتاج 

 ** 0.935 ** 0.979 - - - القياس واستخدام األرقام 

 ** 0.934 - - - - التصنيف 

ست وى*ُدالةُعندُ ست وى**ُدالةُعند0.05ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدًللةُإحصائيةُُمم 0.01ُدًللةُإحصائيةُُمم
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الزَّ االختبار إىل جزأين: األسئلة ذات األ حساب معامل    وجية، ثم تمَّ رقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام 

  (، وتمَّ 0.679ساوي )تُ   ا أّنَّ   ت دَ ج  صف الثان منه فوُ صف األول من االختبار والن  ارتباط بريسون بي الن 

 ثبات عال  ومقبول.   ُل عام  هو مُ و(  0.809براون ليبلغ معامل الثبات )   عادلة سبريمانها باستخدام مُ تصحيحُ 

تمَّ  .6 ال استخراج    كام  درة  مييز لفقرات االختبار للتأكد من الفقرات التي تتصف بقلة قُ عوبة والتَّ الصُّ   ت ُمعام 

حهولة الكبرية و عوبة أو السُّ صف بالصُّ تَّ ة للتميز بينها، والفقرات التي تَ الت لميذ    التالية:   يمَ ( الق  5)   اجلدول  ُيوض 

ال(5ُجدولُ) عامم ُمم ُُتم ملي اتمييزُلفقراتُاختبارُوالت ُُعوبةُمالصُّ ُُ.العلمُع 

ُل  الفقرةُ   عوبةالصُّ  ُمعام 
ُل    ُمعام 

 مييز التَّ 
 الفقرةُ 

ل   ُمعام 

 عوبة  الصُّ 

ُل    ُمعام 

 مييز التَّ 
 الفقرةُ 

ُل    ُمعام 

 عوبة  الصُّ 
ُل   مييز  التَّ  ُمعام 

1 0.63 0.25 10 0.80 0.25 19 0.80 0.25 

2 0.47 0.63 11 0.83 0.25 20 0.77 0.50 

3 0.53 0.25 12 0.20 0.25 21 0.73 0.25 

4 0.23 0.88 13 0.67 0.25 22 0.56 0.50 

5 0.80 0.25 14 0.47 0.38 23 0.46 0.38 

6 0.47 0.50 15 0.63 0.25 24  0.43 1.00 

7 0.53 0.63 16 0.63 0.25 25 0.60 0.50 

8 0.23 0.38 17 0.50 0.25 26 0.50 0.38 

9 0.47 0.38 18 0.60 0.75    

ُ يَ  ال  يمَ ق    ( أنَّ 5من جدول )  تبيَّ ا  َوْفق  ، و)0.80  -0.23ت بي )عوبة ألسئلة االختبار قد انحَص الصُّ   تُمعام 

اهلويدي   ذكره  ل   يرتاوُح   قرة  فَ   يَّ أَ   فإنَّ   ( 2004) ملا  )ُص   ُمعام  بي  تُ 0.9- 0.1عوبتها  ويمكنُ مقبولة    فقرة    دُّ عَ (   ،  

ال  ضمينها يف االختبار. كام أنَّ تَ    ُل وُب قَ   ( وعليه تمَّ 1.00  -0.25)  بي  التمييز لفقرات االختبار قد ترتاوُح   تُمعام 

 (. 1994)  ناهيةا للقيم التي ذكرها أبو َوْفق  مييز  املعقول من التَّ  مجيع فقرات االختبار حيث كانت يف احلد  

هائية،  ه الن يف صورت    قرة  ( فَ 26)االختبار  فقرات    عددَ   العلم، وبام أنَّ   َعمليَّاتاستخراج درجات اختبار    ريقةُ طَ  .7

  ةُ الت لميذ أعل درجة، إذ حتصُل   ُل ( وتث  26رجة األدنى، و) ( وتثل الدَّ 0االختبار بي ) فقد تراوحت درجاُت 

 حيحة ودرجة صفر لإلجابة اخلاطئة. عل درجة واحدة لإلجابة الصَّ 

ُتنفيذُمإمُ ُ:بةُمجرُمالتُ ُجراءاتم

 اخلُطوات التالية: َوْفقاملَيدانيَّة  الَبحث إجراءاُت  ْت قَ ب  طُ 

َراَسةي تكافؤ جمموعتَ  .1 يبي الد  اب َطةة والتَّجر  ق : تمَّ الضَّ  : ما يل من تكافؤ املجموعتي من خالل   التَّحقُّ

ا. 12-11هن من )حيث تراوحت أعامرُ   مني؛مر الزَّ يف العُ  كافؤ بي طالبات املجموعتي  التَّ  -  ( عام 
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اختبار   - يف  املجموعتي   طالبات  بي  الَقبل  حيُث   َعمليَّات التَّكافؤ  عل    َعمليَّاتاختبار    َق ب  طُ   العلم:  العلم 

يبي   الَبحث ي  موعتَ جَم  والتَّجر  اب َطةة  بَ قَ   الضَّ  دْ بل 
 
وتمَّ التَّ   ء واالنحرافات  توس  املُ   حساُب   جربة،  احلسابية  طات 

للمجموعتي  امل   يبي  عيارية  والتَّجر  اب َطةة  والضَّ املستقلة  للعي    t-test  "ت"اختبار    طبيُق تَ تمَّ  ،  ف  نات  لتَّعرُّ
عل    ل 

املَ   ُفُروقال يبي جموعتي  بي  والتَّجر  اب َطةة  بَ   الضَّ  قبل 
 
اختبار  التَّ   دء يف  وتَ   َعمليَّاتجربة  َ بَ العلم،    كافؤُ تَ   يَّ

ح، واملجموعتي      ( ذلك:6جدول ) ُيوض 

يبيُالب حثُمموعتيُُكافؤُم(ُتُ 6)اجلدولُ ابمط ةةُوالت جرم ُمقبليااُفُمُمُالض  ملي اتُتغّي  ي ةُمُالعلمُع 
 األ ساسم

 طُ املتوس   العددُ  البَحث  ي جمموعتَ  املَجُموَعةُ 
  االنحراُف 

 املعياري 

  درجاُت 

 احلرية
 الداللة ُمستَوى قيمة ت

 املالحظة 
يبي  0.05غري دالة عند  1.035 126 1.299 2.864 66 ة التَّجر 

اب َطة   1.441 2.613 62 الضَّ

 التصنيف 

يبي  0.05دالة عند غري  0.933 126 1.223 1.833 66 ة التَّجر 

اب َطة   1.384 2.048 62 الضَّ

القياس واستخدام 

 األرقام 

يبي  0.05غري دالة عند  0.638 126 1.149 2.394 66 ة التَّجر 

اب َطة   1.302 2.532 62 الضَّ

 االستنتاج والتنبؤ
يبي  0.05غري دالة عند  0.498 126 1.278 2.803 66 ة التَّجر 

اب َطة   1.566 2.677 62 الضَّ

 العلم ككل  َعمليَّات
يبي  0.05غري دالة عند  0.065 126 2.903 9.864 66 ة التَّجر 

اب َطة   3.929 9.903 62 الضَّ

عدم  6)  يشري جدول إىل  إ    ُفُروق  ُوُجود (  دَ دالة  متوسطات  بي  املَ حصائي ا  كلتا  تلميذات  جموعتي  رجات 

يبي اب َطةة والتَّجر   قبلي ا.   الَبحثموعتي إىل تكافؤ جَم  العلم( ما يشريُ  َعمليَّاتقبلي ا )اختبار   الَبحثعل أداة  الضَّ

اخلربة  املُعل ام  إحدى  تدريُب   تمَّ  .2 تدريس  يَّ التَّدريس ت ذات  يبي  املَجُموَعةة عل  باستخدام  التَّجر    التَّعلُّم   َأْبن َية ة 

  ْبن َية اإلجرائية لألَ  طواتاخلُ  يف استخدام درجه، والتَّ عدادُ  إ  ة الذي تمَّ املُعل ملكاجان، من خالل دليل  التَّعاُون

ورشح بصورة يَّة املحاور صحيحة، 
 عن واإلجابة مفصل، بشكل   ةاملُعل م دليل يف  ةُوُجودامل األَساس 

 ،ْبن َية طوات اإلجرائية لألَ اخلُ  بي لنقُّ التَّ  كيفية عل  وأدواته، وكذلك تدريبها  الَبحث ة حولاملُعل م  استفسارات

رسدء بما قبل البَ   َأْبن َيةمرحلة ابتداء  من    كل    َأْبن َية لتنفيذ الالزم والوقت  دحدَّ املُ  منملتزمة بالزَّ  هيئة  ثم التَّ   الدَّ

رس للدرس، وتنفيذ   جربة، يف  عند تطبيق التَّ   عي كامل  ة عل وَ املُعل مالتقويم، وذلك لكي تكون    َأْبن َية، والدَّ

اب َطةللمجموعة  التَّدريس حي كان   عتادة.  بالطريقة املُ  الضَّ
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 = η2 
 ت2  + درجات احلرية

 ت2

 ُطب َقْت   .3
 
َراَسةملجموعتي    "احلياة  َعمليَّات   "من تدريس وحدة  بعد االنتهاء يبي  الد  اب َطةة والتَّجر  َراَسة   أداةُ   الضَّ   الد 

ا، وَ   . النَّتائ ُج  ت  دَ ص  رُ بعدي 

ُاإلُم ي ةُماألساليبم
صائم :ُح  مةم  المستخد 

 َّ  َت
يَّة االستعانُة بربنامج احلزمة اإل   ت 

يَّة األساليب اإل   للعلوم االجتامعية يف تنفيذ   ْحصائ 
 اآلتية:  ْحصائ 

ُل  .1 اخل،    من صـدق األدوات بطريقة    ق  (، للتحق  Pearson's coefficient)  "بريسـون"ارتباط    ُمعام  االت سـاق الدَّ

 .(Split-Half) الن صفيَّةالتَّجزئة  من ثبات األدوات بطريقة   د  أكُّ وللتَّ 

طاُت  .2 يَّةالعلم  َعمليَّاتواالنحرافات املعيارية للدرجات يف اختبار  ةُ احلسابيَّ  املُتوس 
 .األَساس 

عوبة والتمييز لكل  مُ  ُت ُمعام ال .3  .فردات االختبار  فردة من مُ الصُّ

ق  Independent Sample t-testللمجموعات غري املرتبطة )  "ت"  اختبارُ  .4 طي    (، للتحقُّ من داللة الفرق بي ُمتوس 

يبي املَجُموَعةدرجات تلميذات  اب َطة املَجُموَعةة وتلميذات التَّجر   .الَبحثعل أدوات  الضَّ

ا  ُُم .5 ُة مربع إيـت ادـل ان يف    َنُموَذج(  Effect Size، حلســـاب حجم األثر )"2η"ـع اـج اُون  التَّعلُّمـك ةعل    التَّـع يـَ
  َتنم 

يَّةالعلم  َعمليَّات
 (: 1997ا من املعادلة )فام، حساهُب  ، وتمَّ األَساس 

 

 

ــوبة، درجات احلرية =    "ت"= ق يمة    t= ق يمة مربع إيتا،   ²ηحيث:   ــري ق يمة مربع إيتا  .  66املحس  "²η"وتم تفس

 املعيار اآليت: َوْفق

ا.²η < 0.06 ≥ 0.01إذا كانت ) •  ( يكون حجُم التَّأثري صغري 

طا.²η < 0.14 ≥ 0.06إذا كانت ) •  ( يكون حجُم التَّأثري ُمتوس 

ا( يكون حجم ²η ≥ 0.14إذا كانت ) •  . التَّأثري كبري 

ُُنتائجمُ  تفسّيها:وُ ُالب حثم

َية عل    التَّعاُون   التَّعلُّمكاجان يف    َنُموَذج  فاعلية  ما التايل:  السؤال    عنلإلجابة   يَّة العلم    َعمليَّات   َتنم 
  األَساس 

ب  لَدى ف    ُطالَّ اد س  الصَّ   استخدامُ   تمَّ   الفرض   هذهمن صحة  البحث، وللتحقق    فروض  اختبارُ   تمَّ   ؟االْبتَدائي  السَّ

ف  نات املستقلة  للعي    t-test  "ت "اختبار   لتَّعرُّ
يبيبي املجموعتي    ُفُروق عل ال   ل  اب َطةة والتَّجر  البعدي    التَّطب يقيف    الضَّ

ح لالختبار، و  ) 2)  إيتا   مربع  حساُب (  8)   جدول   يوضح  كام  ، اخلاصة بذلك  النَّتائ ج (  7جدول )  ُيوض  (  d( وقيمة 

 ( لبيان حجم تأثري املُتغريَّ  املستقل )َأْبن َية التَّعلُّم التَّعاُون لكاجان(. 1997)فام،  
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( قيمةُم7جدولُ للُُ(ُ وق)ت(ُ رم الجموعتنيُُُُفم تلميذاتُ درجاتُ متوسطيُ يبيبنيُ والت جرم ابمط ةةُ ُُُُالض  اختبار ملي اتفُ وأبعادهُُُُع  العلمُ

اُ. ُالختلفةُبعديا

 املتوسطُ  العددُ  البَحث ي جمموعتَ  األبعادُ 
  االنحراُف 

 املعياري 

درجات  

 احلرية
 الداللة ُمستَوى قيمة ت

 املالحظة 
يبي  1.13 5.18 66 ة التَّجر 

 0.05دالة عند  5.04 126
اب َطة   1.39 3.97 62 الضَّ

 التصنيف 
يبي  1.55 3.98 66 ة التَّجر 

 0.05دالة عند  4.76 126
اب َطة   1.26 2.79 62 الضَّ

القياس واستخدام 

 األرقام 

يبي  1.27 4.20 66 ة التَّجر 
 0.05دالة عند  5.93 126

اب َطة   1.16 2.92 62 الضَّ

 االستنتاج والتنبؤ
يبي  1.50 5.15 66 ة التَّجر 

 0.05دالة عند  7.85 126
اب َطة   1.47 3.10 62 الضَّ

 العلم ككل  َعمليَّات
يبي  4.29 18.52 66 ة التَّجر 

 0.05دالة عند  8.20 126
اب َطة   3.56 12.77 62 الضَّ

ُ

ُ

ي ة(ُومقدارُحجمُالتأثّيُأل 2ُ(ُقيمةُ)ت(ُوقيمةُ)8جدولُ)
نم يُنُالت علُّمُب  ملي اتلكاجانُفُاختبارُُالت عاوم ُالعلمُوأبعادهُالختلفةُع 

ُ املُ   العلم وأبعاده املختلفة  َعمليَّات اختبارُ  املستقل  تغري 
  اختبارُ 

 "ت"

  درجاُت 

 احلرية

 مربع إيتا

2 

 التأثري  حجمُ 

 dقيمة 

مقدار حجم  

 التأثري

يَة
  التَّعلُّم  َأْبن 

 لكاجان التَّعاُون

 * كبري 0.91 0.17 126 5.04 املالحظة 

 * كبري 0.84 0.15 126 4.76 التصنيف 

 * كبري 1.07 0.22 126 5.93 القياس واستخدام األرقام 

 * كبري 1.40 0.33 126 7.85 االستنتاج والتنبؤ

 * كبري 1.46 0.35 126 8.20 العلم ككل  َعمليَّاتاختبار 

) ل  بالنسبة ُمسَتوى  عند  إحصائي ا  دال  فرق  ُد  ُيوج  ال  الرئيس:  درجات  α≤0.05لفرض  متوسطي  بي   )

باستخدام   درَست  )التي  يبية  التَّجر  املَجُموَعة  تلميذات  يف    كاجان  نموذج تلميذات  ودرجات  التَّعاُون(  التَّعلُّم 

يَّة.  
اب َطة )التي درَست بالطريقة املُعتادة( يف التَّطب يق الَبعدي الختبار َعمليَّات العلم األَساس   املَجُموَعة الضَّ
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( وهذا يدلُّ عل ُوُجود ُفُروق ذات  0.05دالة إحصائي ا عند ُمسَتوى )   "ت "( أنَّ قيم  7جدول )   تشرُي نتائُج 

ككل    العلم  َعمليَّات  اختبار  يف  اب َطة  والضَّ  
يبية  التَّجر  املجموعتي  تلميذات  درجات  متوسطي  بي  يَّة 

إ ْحصائ  داللة 

يب  ية. وأبعاده املختلفة لصالح تلميذات املَجُموَعة التَّجر 

ُح من جدول ) و َية َعمليَّات العلم  َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  ( أنَّ حجم تأثري استخدام  8َيتض 
يف َتنم 

ليَّة 
يَّة ُككل  وأبعادها املختلفة كبري، مَّا يدلُّ عل َفاع 

َية َعمليَّات العلم    َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُوناألَساس 
يف َتنم 

اد س االْبتَدائي، تلميذات لَدى  ف  السَّ  الصَّ

راساتمع نتائج بعض    ُق ف  تَّ وهذا يَ  (  ,Afnidar  2017)   (، ودراسة افنيدار2010دراسة اجلهني )ابقة مثل  السَّ   الد 

التي توف    التَّدريسالتي أشارت إىل أن استخدام اسرتاتيجيات   الاحلديثة  املناقشة واملشاركة اإلجيابية بي  بر  ،  ُطالَّ

يَّة  ورَ حم    املُتعل مَ وتعل  
َية عل    درةُ القَّ    لهكونُ  يالتَّعلُّم    َعمل    2017)هارديانتي وكوسوانتو  ومع دراسة  ،  العلم   َعمليَّات  َتنم 

(Hardianti & Kuswanto,  ببي    ُفُروق  ُوُجود  ي أشارت إىل  الت يبي   املَجُموَعة  ُطالَّ اب َطةة والتَّجر    َعمليَّات يف اختبار    الضَّ

التي أشارت إىل تأثري   ,.Obialor et al)  2017القائم عل االستقصاء، ودراسة اوبيالور وآخرون) التَّعلُّمإىل  العلم تعودُ 

بعمل املرشوع يف اكتساب   العلم بامدة األحياء.   َعمليَّاتاملرحلة الثانوية مهارات  ُطالَّ

َبيَّنَْت 2015الزهران )  ودراسة ى   أبعاد َنُموَذج َوْفق الُعُلوم يف األنشطة بعض تصميم أنَّ  ( التي  التَّعلُّم َنمَّ

يبية بعَض  ب املَجُموَعة التَّجر  يَّة، كذلك العلم َعمليَّات لَدى ُطالَّ
( التي أشارت إىل  2013دراسة أبو داود )  األَساس 

َز من ُنمو َعمليَّات العلم لدى 5E'sأنَّ التَّدريس باستخدام اسرتاتيجية دورة التَّعلُّم )   الطالب. ( عزَّ

يَّة ب  ه تقومُ بنيتَ أَ   أنَّ    (Kagan et al., 2000)كاجان وآخرون  دَ كوقد أ
دريب  التَّ   ُق لُ ا َت العلمي ألّنَّ   التَّفكريتنظيم    َعمل 

  - ارسمْ   –  العلم. عل سبيل املثال يف بناء الحظْ   َعمليَّاتواكتساب    حَتوىاملُ   تقان  ي إىل إ  العلم ما يؤد    َعمليَّاتالعمل ل

ات  الت لميذ  عَ جَّ ة، شَّ املُعل ميف دليل    "احلياة  َعمليَّات "م يف وحدة  ستخدَ املُ   Observe-Draw-Rally Robinتابع الثنائي  التَّ 

يَّةارسة  عل ُم 
نيس  ر ج  تكاثُ   َعمليَّاتقيقة، وتصنيفها إىل  ة الدَّ ر يف املخلوقات احليَّ كاثُ التَّ   َعمليَّات"املالحظة حول    َعمل 

يَّة ارسة  ، وُم "وال جنيس
يَّةاستنتاج آلية  "االستنتاج حول    َعمل 

ور  حي من خالل مالحظة الصُّ   لوق  خَم   ر لكل  كاثُ التَّ   َعمل 

ا مع ما ذكره أبو داود )   ويتفُق . "املعروضة التي    التَّدريسواسرتاتيجيات    النَّاَمذ جكيز عل  الرتَّ   َأمهيَّة    عن(  2013أيض 

ه عل االرتقاء بمهارات  بطريقة تساعدُ   الُعُلوم م  عند تعلُّ   املُتعل م من أداء    زُ ف  حُت والتي    ، التَّعلُّماجلانب العمل يف    رُ توف  

 العلم.  َعمليَّات
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ا   وُّ فَ إرجاع تَ   يمكنُ   ، أيض 
يبي  املَجُموَعة تلميذات    ق  لكاجان    التَّعاُون  التَّعلُّم   َأْبن َية   إىل أنَّ   العلم  َعمليَّاتة يف  التَّجر 

التلميذة باملُ   ت لكل  سمحَ  يَّة شاركة يف 
َم ا ساعدَ ، مَّ دون نقد   بسيطة بحتى ولو بحلول    ة يالتَّعليم  َعمل  ارسة  هن عل 

يَّةال  َعمليَّاتال
أو قلق    التَّفكريومهارات    َعقل  الن والنَّ  اعلةُ الفَ   . فاملشاركةُ املختلفة دون خوف  قاشات  شطة، وكذلك 

يف  االجتامعيَّ  طَ   املَجُموَعةة  خالل  يؤد  الت لميذ  رح  من  املفاهيم  ومناقشة  ألفكارها،  للخربات  ة  اكتساهبن  إىل  ي 

االجتامعية من استخدام اللغة    ناقشاُت املُ   زُ ة، وهنا حتف  املُعل مدة أكثر من احلصول عليها جاهزة من  واملهارات املتعد  

يَّةال
لم  ،  (2015)عطية،  االجتامعية    ةُ دت عليه البنائيَّ . وهذا ما أكَّ بشكل دقيق    َعمليَّاتالتي هلا تأثريها عل أداء ال  ع 

ُق وكذلك   ب ال بي واملناقشة  التَّعاُون  العمل  َأمهيَّةالتي أشارت إىل  (  2013مع دراسة أبو داود )   َتتَّف   هييئ ما  ُطالَّ

   للمواقف. الذاتية النظرة من إطار للخروج أمامهم  الفرصة

عل    ات الطَّالبنقاشات وتفاعالت اجتامعية، تشجع    نُ لكاجان تتضمَّ  التَّعاُون  التَّعلُّم   َأْبن َية   فإنَّ   ، وبصفة عامة

ي  ُطُرق الالعلم، وهذا عل العكس من    َعمليَّات عن إجابات هلا، ومارسة    الَبحث الت وطرح التساؤُ  التي ال    ة التَّقل يد 

ل يف األفكار واخلربات  ول إىل املعرفة، فال حيدث طرح وتبادُ للوُص   هنَّ قاشات اجتامعية للتلميذات مع بعض  ر ن  توف  

ينخرطْ  وبالتايل ال  يَّة يف    نَ املتنوعة، 
َس التَّعلُّم  َعمل  ينعكس  ما  يَّة لب ا عل  ، 

عدم    ات، بسبب  الت لميذ  لَدى   التَّفكري  َعمل 

 العلم أثناء احلصول عل املعرفة.   َعمليَّاتمارسة 

اب َطة  املَجُموَعةتلميذات    لَدىالعلم    َعمليَّاتإرجاع انخفاض    يمكنُ   مَّ ثَ   ومن ي الطريقة    إىل أنَّ   الضَّ ال    ةالتَّقل يد 

يَّةات لالت لميذ إثارة دافعية  تعمل عل  
 الذي امرسة اجلانب العمل ات ملُ الت لميذا تفتقر إىل توجيه  ، كام أّنَّ التَّعلُّم  َعمل 

، وإجراء  التَّفكريمارسة مهارات    املختلفة؛ أي أّنا ال توفر هلنَّ   التَّعلُّمالعلم يف مواقف    َعمليَّات منهن مارسة  ب  يتطلَّ 

َيةعل    وغريها من املهارات التي تساعدُ املالحظات والقياسات واالستنتاجات   ،  العلم لدهينَّ   َعمليَّاتمهارات    َتنم 

   .(Kagan et al., 2000) ه طوات أبنيت  ُخ   سري  د عل جانب األداء يف التي تؤك   التَّعاُون ل لتَّعلُّم  كاجان  َأْبن َيةبعكس 

يالطريقة    فإنَّ   ،عن ذلك  ضال  ف انخراط    فيقلُّ   التَّعلُّموالفاعلة يف موضوعات    شطة  إىل املشاركة النَّ   تفتقرُ   ةالتَّقل يد 

يَّةات يف  الت لميذ
ال، حيث تفتقرُ   ة بشكل  املُعل مات املعرفة تلقائي ا من  الت لميذ، وتتلقى  التَّعلُّم   َعمل  هذه    سلبي غري فعَّ

ف   يوف  الصَّ الدَّ   ة التَّقل يد  من  إىل  النشط  إنَّ الت لميذور  حيث  إ  الت لميذ  ة،  األقل  هن  مشاركة  األقل  ملهارات  ات  تقان ا 

عل    الذي يرتكزُ   التَّدريسأن  عل    (Obialor et al., 2017) وآخرون  د اوبيالور . وقد أكَّ (Afnidar, 2017)  التَّعلُّم  َعمليَّات

العلم    َعمليَّاتمن أداء مهارات    زُ فيه سلبي، ال يعز    املُتعل م، واملُتعل م إىل    املُعل ممستمر من    تدفق املعلومات بشكل  

يَّةحيح للمفاهيم الهم الصَّ الالزمة لتشكيل الفَ 
لم  عل    مُ ت  لكاجان حُت   التَّعاُون  التَّعلُّم   َأْبن َية  يف حي أنَّ   أو اكتساهبا،  ع 
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يَّة للمشاركة يف    هنَّ زُ نخراط بشكل كبري وحتف  دون استثناء االات  الت لميذمجيع  
،  ( Kagan & Kagan, 2009)  التَّعلُّم  َعمل 

يَّةالعلم أثناء مارسة األنشطة ال  َعمليَّاتارسة  ُم ي إىل  ما يؤد  
لم  ي إىل  ا يؤد  ، مَّ ت االجتامعيةالتَّفاُعالومن خالل    ، ع 

يَّة ة فاعلة يف الت لميذ ألنَّ لدهين، وطرح أفكارهن ومناقشتها؛   التَّفكريحتفيز 
 عن املعرفة ومشاركة فيها.   الَبحث   َعمل 

( بي متوسطي درجات  α≤ 0.05ال ُيوجُد فرق  دال إحصائي ا عند ُمسَتوى )  بالنسبةُللفرضُالفرعيُاألولُ:ُ

تلمي ودرجات  التَّعاُون(  التَّعلُّم  يف  كاجان  َنُموَذج  باستخدام  درست  )التي  يبية  التَّجر  املَجُموَعة  ذات  تلميذات 

ابطة )التي املَجُموَعة ا  يَّة عند مهارة    لضَّ
درست بالطريقة املعتادة( يف التَّطب يق الَبعدي الختبار َعمليَّات العلم األَساس 

( وهذا يدلُّ عل ُوُجود ُفُروق  0.05دالة إحصائي ا عند ُمسَتوى )  "ت"( أنَّ قيم  7نتائُج جدول )   تشريُ و   املالحظة.  

يَّة بي متوسطي درجات تلميذات املجم 
إ ْحصائ  اب َطة يف مهارة املالحظة لصالح  ذات داللة  يبية  والضَّ التَّجر  وعتي 

يبية.   تلميذات املَجُموَعة التَّجر 

ُح من جدول )  َية  َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  ( أنَّ حجم تأثري استخدام  8وَيتَّض    املالحظة   مهارة يف َتنم 

ليَّة  
َية    َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون كبري، مَّا يدلُّ عل َفاع  اد س  تلميذات  لَدى    املالحظة  مهارةيف َتنم  ف  السَّ الصَّ

ُق    االْبتَدائي، راسات التي أشارت إىل َأمهيَّة َتوفري اجلانب العمل من خالل األنشطة    النتيجة  هذهوَتتَّف   من الد 
مع عدد 

يالعَ  الذي  العلم،  َمهارات َعمليَّات  َية 
لَتنم  يَّة 

للتالميذ استخدام حواسهم يف إجراء املالحظات والقياسات  مل  تيح 

استنتاجات  إىل  والوصول  املُعقدة،  األسئلة  واإلجابة عن  البيانات،  )  وتدوين  راسات  الد  هذه  الزهران،  هلا؛ ومن 

 .  ( Akinbobola & Afolabi, 2010; Molefe et al., 2016 ؛ 2015

تتيح للتلميذة   حيثمن عملية املالحظة    يعزز   الثُّنائي   التَّتابعُ   - ارسمْ   – بناء الحْظ    مثل  التعاون  التعلم   فأبنية

  (Kagan & Kagan, 2009)حوادثمل املحيط به، أشياء أو ظواهر أو علومات عن العا ماستخدام حواسها للتوصل إىل 

( بي متوسطي درجات  α≤0.05ال ُيوجُد فرق  دالي إحصائي ا عند ُمسَتوى ) للفرضُالفرعيُالثاين:ُُُُبالنسبة

تل ودرجات  التَّعاُون(  التَّعلُّم  يف  كاجان  َنُموَذج  باستخدام  درست  )التي  يبية  التَّجر  املَجُموَعة  ميذات  تلميذات 

يَّة عند مهارة    درست بالطريقة املعتادة(   املَجُموَعة الضابطة )التي 
يف التَّطب يق البعدي الختبار َعمليَّات العلم األَساس 

 التصنيف. 
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( وهذا يدلُّ عل ُوُجود ُفُروق ذات  0.05دالة إحصائي ا عند ُمسَتوى )   "ت"( أنَّ قيم  7تشرُي نتائُج جدول ) 

اب   يبية  والضَّ يَّة بي متوسطي درجات تلميذات املجموعتي التَّجر 
َطة يف مهارة التصنيف لصالح تلميذات  داللة إ ْحصائ 

يبية.   املَجُموَعة التَّجر 

ُح من جدول ) و َية  َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  ( أنَّ حجم تأثري استخدام  8َيتَّض  التصنيف    مهارة يف َتنم 

ليَّة  
َية مهارة التصنيف لَدى   يف التَّعلُّم التَّعاُون   َنُموَذج كاجانكبري، مَّا يدلُّ عل َفاع  اد س  تلميذات  يف َتنم  ف  السَّ الصَّ

 االْبتَدائي،

تبدأ بسؤال أو مشكلة تطرُحها املُعل مة    أن َأْبن َية التَّعلُّم التَّعاُون لكاجانيف َضوء    ةج يمكُن تفسرُي هذه النَّتوي

حتتمُل عدة إجابات ما يثري دافعية الطَّالبات للتفكري، فتنمو لدهين استخدام َعمليَّات العلم، إنَّ تطبيق هذه الَعمليَّات  

ا للتلميذة، وليس معرفة ُمستعارة من املُعل مة  لك  . فعند قيام   (Kagan et al., 2016)يف التَّعلُّم التَّعاُون تعل املعرفة م 

 Round)الطاولة املستديرة  الطَّالبات بنشاط استقصائي عن أوراق النَّباتات املُوُجود يف الوحدة باستخدام َنُموَذج  

Table)-  األوراق أشكال  عن  سؤاال   املُعل مة  املالحظة    -طرحت  يَّة 
َعمل  بُمامرسة  التَّوايل  عل  تلميذة  كل  فقامت 

ات، ثم َتصنيف األوراق بناء عل مالحظاهتن، وكذلك تتبع خط سري املاء وخط سري الغذاء عرب  لرتكيب ورقة النب

دة من قبل الت لميذات، وبعد االنتهاء من ُمشاركة مجيع الت لميذات يف النشاط،   العروق ما أدَّى إىل ُوُجود إجابات ُمتعد 

حيحة. فهذا النَُموَذج يبدُأ بسؤال  تمَّ مناقشة الفريق يف اإلجابات التي توصل إليها، ومن ث م الوصول إىل الفكرة الصَّ

ُز من تفكريهن وقيامهن بالَعمليَّات   يكون له إجابات متعددة، كام حيت ُم مشاركة مجيع الت لميذات يف النَّشاط ما حيف 

يَّة التي تؤد ي إىل تطوير مهارات َعمليَّات العلم لدهين كَمهارة املالحظة وا
 لتَّصنيف ألشكال األوراق. الَعقل 

ْل    -اسأْل -بناء اسأْل   مثل أبنية التَّعلُّم التَّعاُون لكاجانف ُز من َمهارات  Quiz-Quiz-Tradeَبد  عن    البحث، ُتعز 

املعرفة ل   كمعيار  التصنيف   هذا   واستخدام   ا،وتصنيفهاملعلومات ومعاجلتها،   استنتاجات    بناء  إىل  والتوصل  اجلدية 

 (Kagan & Kagan, 2009; Kagan et al., 2016).حمددة 

( بي متوسطي درجات  α≤0.05ال ُيوجُد فرق  دالي إحصائي ا عند ُمسَتوى ) للفرضُالفرعيُالثالث:ُُُُبالنسبة

تلميذات   ودرجات  التَّعاُون(  التَّعلُّم  يف  كاجان  َنُموَذج  باستخدام  درَست  )التي  يبية  التَّجر  املَجُموَعة  تلميذات 

ابطة )التي  يَّة عند مهارة    املَجُموَعة الضَّ
درست بالطريقة املعتادة( يف التَّطب يق الَبعدي الختبار َعمليَّات العلم األَساس 

   س واستخدام األرقام. القيا 
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( وهذا يدلُّ عل ُوُجود ُفُروق ذات  0.05دالة إحصائي ا عند ُمسَتوى )   "ت"( أنَّ قيم  7تشرُي نتائُج جدول ) 

اب َطة يف مهارة القياس واستخدام األرقام   يبية  والضَّ يَّة بي متوسطي درجات تلميذات املجموعتي التَّجر 
داللة إ ْحصائ 

املَج يبية. لصالح تلميذات  التَّجر  ُح من جدول ) و   ُموَعة  تأثري استخدام  8َيتَّض  أنَّ حجم  التَّعلُّم  (  َنُموَذج كاجان يف 

َية  التَّعاُون   ليَّة    مهارة القياس واستخدام األرقاميف َتنم 
يَة    َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُونكبري، مَّا يدلُّ عل َفاع  يف َتنم 

اد س االْبتَدائي. تلميذات لَدى   واستخدام األرقاممهارة القياس  ف  السَّ  الصَّ

ُق مع نتائج دراسة اجلهني ) ( التي أشارت إىل أنَّ استخدام  ,Afnidar  2017(، ودراسة افنيدار ) 2010وهذا َيتَّف 

يَّة التَّعلُّم   اسرتاتيجيات التَّدريس احلديثة التي توف ر املناقشة واملشاركة اإلجيابية بي  
وَر َعمل  ب، وتعل املُتعل َم حم  الُطالَّ

َية َعمليَّات العلم األساسية مثل مهارة القياس واستخدام األرقام
درُة عل َتنم  هارديانتي  ، ومع دراسة  يكوُن له القَّ

ب املَج ي أشارت إىل  الت  ,Hardianti & Kuswanto)  2017)وكوسوانتو   اب َطة  ُوُجود  ُفُروق بي ُطالَّ يبية والضَّ ُموَعة التَّجر 

 يف َعمليَّات العلم املختلفة مثل مهارة القياس، تعوُد إىل التَّعلُّم القائم عل االستقصاء.  

ْك  ف وَشار  ْل  َتَوَّ ب نَاء  مثل  لكاجان  التَّعاُون  التَّعلُّم  الحْظ  One Strayأبنية  وبناء    الثُّنائي   التَّتابعُ   - ارسمْ   –، 

Observe-Draw-Rally Robin اسأْل وبناُء  ْل    -اسأْل -،  قدرة    يعزز،  Quiz-Quiz-Tradeَبد  استعامل    التلميذةمن  عل 

بمهارة،   القياس  أدوات  من  القياسات،  وجمموعة  هبذه  املرتبطة  احلسابية  بالعمليات  األدوات،  والقيام  استخدام 

تتيح هلا استخدام األرقام بشكل صحيح عندما يقوم بتوظيف    وحدات القياس املناسبة. كام أنه تقدم للتلميذة أنشطة و

التعبري عن عالقة ما، أو مفهوم ما  القياس وأدواته جلمع بيانات عن مالحظة ظاهرة ما، أو سمة فيها، أو    أجهزة 

(Kagan & Kagan, 2009; Kagan et al., 2016) . 

( بي متوسطي درجات  α≤0.05ال ُيوَجُد فرق  دالي إحصائي ا عند ُمسَتوى )   :الرابُعُُالفرعُيُُللفرُضُُبالنسبة

تلميذا ودرجات  التَّعاُون(  التَّعلُّم  يف  كاجان  َنُموَذج  باستخدام  درست  )التي  يبية  التَّجر  املَجُموَعة  ت  تلميذات 

اب َطة )التي  يَّة عند مهارة  درست بالطريقة املعتادة( يف التَّطب يق البعدي ال  املَجُموَعة الضَّ
ختبار َعمليَّات العلم األَساس 

 االستنتاج والتَّنبؤ. 

( وهذا يدلُّ عل ُوُجود ُفُروق ذات  0.05دالة إحصائي ا عند ُمسَتوى )   "ت"( أنَّ قيم  7تشرُي نتائُج جدول ) 

اب َطة يف مها  يبية  والضَّ يَّة بي متوسطي درجات تلميذات املجموعتي التَّجر 
رة االستنتاج والتَّنبؤ لصالح  داللة إ ْحصائ 

يبية. ُح من جدول ) و  تلميذات املَجُموَعة التَّجر  يف  َنُموَذج كاجان يف التَّعلُّم التَّعاُون  ( أنَّ حجم تأثري استخدام  8َيتَّض 
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َية   ليَّة    مهارة االستنتاج والتَّنبؤ َتنم 
َية    يف التَّعلُّم التَّعاُون   َنُموَذج كاجانكبري، مَّا يدلُّ عل َفاع  مهارة االستنتاج  يف َتنم 

اد س االْبتَدائي تلميذات لَدى   والتَّنبؤ  ف  السَّ  . الصَّ

ابقة مثل دراسة   راسات السَّ ُق مع نتائج بعض الد   ,Hardianti & Kuswanto)  هارديانتي وكوسوانتووهذا َيتَّف 

اب َطة يف اختبار  ي أشارت إىل  الت (2017 يبية والضَّ ب املَجُموَعة التَّجر    مثل َعمليَّات العلم    مهاراتُوُجود  ُفُروق بي ُطالَّ

 Obialor et)  2017)  التَّعلُّم القائم عل االستقصاء، ودراسة اوبيالور وآخرون  مارسة  نتيجة   والتنبؤ   االستنتاج  مهارة

al.,    ب املرحلة الثانوية مهارات َعمليَّات العلم كمهارة االستنتاج التي أشارت إىل تأثري عمل املرشوع يف اكتساب ُطالَّ

َز من  5E's( التي أشارت إىل أنَّ التَّدريس باستخدام اسرتاتيجية دورة التَّعلُّم )2013) دراسة أبو داود  والتنبؤ،   ( عزَّ

 نتاج والتنبؤ لدى الطالب. ُنمو َعمليَّات العلم كعملية االست

ْك    مثلأبنية التَّعلُّم التَّعاُون لكاجان  ف ْل وَشار  ، وبناُء  Round Table، وبناُء الطاولة املُستديرة  One Strayب نَاء َتَوَّ

ا  Timed Pair Shareاملشاركة الثُّنائية الوقتية   ؤوس املتجولة سوي  ، وبناُء اجلميع  Traveling Heads Together، وبناُء الرُّ

ائري  All Write Consensusيكتب باإلمجاع   اخلية واخلارجية  Round Robin، وبناُء التَّتابع الدَّ ائرة الدَّ  -Inside، وبناُء الدَّ

Outside-Circle  التَّفكري ُز من مهارات  الربط بي مالحظاهتا  مثل مهارة االستنتا   ُتعز  للتلميذة  تتيح  ج والتنبؤ، ألّنا 

يف مادة العلوم وخرباهتا السابقة، للتوصل إىل إصدار حكم معي يفّس هذه    "عمليات احلياة"لظاهرة ما يف وحدة  

وحدة    ظاهرة معينة يف  حول يف املستقبل    للحدوثنتيجة األكثر احتامال   بال  التنبؤ   للتلميذة  تتيح  أّنا   كام  ،املالحظات

 .  (Kagan & Kagan, 2009; Kagan et al., 2016)هبا   املرتبطةعل املالحظات  بناء   "عمليات احلياة"

ُتُ  ُوص   :الب حث ياتم

 :تقديم التوصيات اآلتية  احلايل، يمكنُ  الَبحث ل إليها التي توص   النَّتائ جضوء  يف

َراسييف مجيع املراحل    الُعُلوممعلامت  توجيه انتباه    ضورةُ  .1   التَّعاُون   التَّعلُّم كاجان يف    َنُموَذج نحو استخدام  ة  الد 

 . الُعُلوم عند تدريس   ل بي اجلانب املفاهيمي واجلانب اإلجرائي هلا إلحداث تكامُ 

كاجان، وتدريبهم عل    َنُموَذجاملتضمنة يف    التَّعاُون  التَّعلُّم  َأْبن َيةلتعريفهم ب  الُعُلومدورات تدريبية ملعلمي    عقدُ  .2

َية عل    تأثريات ، ملا هلا من  الُعُلوم  كيفية تطبيقها يف دروس  يَّة العلم    َعمليَّات   َتنم 
بال  لَدى  األَساس  ، وتلبية  ُطالَّ

 . ةيَّ التَّعليماحتياجاهتم 
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َية كاجان يف   َنُموَذج يف    التَّعاُون  التَّعلُّم   َأْبن َية كيفية تطبيق    توضحللمعلم بناء أدلة    ضورةُ  .3 العلم،    َعمليَّات  َتنم 

م املفاهيم  عل تعلُّ   ات الطَّالب  العديد من األنشطة املختلفة التي تساعدُ   نُ تضمَّ ة التي تالطَّالبة نشاط  وأيضا كراس

يَّة ال
لم  يَّة العلم  َعمليَّات  ارسةوُم  ع 

 . األَساس 

ُمُم ُُ:الب حثُقرتحاتم

 ية اآلتية:الَبحث قرتحات  املُ  تقديمُ   البَحثوء نتائج يف َض  َوُيمك نُ 

مُ   التَّعاُون  ل لتَّعلُّم  خرى  أُ   َأْبن َيةدراسات حول    إجراءُ  .1 تشعب  املُ   التَّفكريات أخرى ك تغري  لكاجان وربطها مع 

 صحيح التصورات البديلة. وتَ  ة العلم التكامليَّ  َعمليَّاتو

خرى  لكاجان كاسرتاتيجية تدريس، وبعض االسرتاتيجيات األُ   التَّعاُون   التَّعلُّم  َأْبن َية قارنة بي  دراسة مُ   إجراءُ  .2

ليَّةأهيام أكثر  ف  ، وذلك لتعرُّ التَّعلُّمكدورة 
َية يف  َفاع   العلمي.  التَّحصيل َتنم 

أثر    إجراءُ  .3 َيةلكاجان عل    التَّعاُون   التَّعلُّم  َأْبن َية دراسة حول  ب العلمي لل  تَّحصيل ال  َتنم  ذوي صعوبات    ُطالَّ

 . التَّعلُّم

ُالراجعُم

  العربية:ُالراجعُمُ_أوًلاُ

( يف تنمية بعض عمليات العلم والتفكري  5E'sأثر توظيف اسرتاتيجية دورة التعلم ) (. 2013أبو داود، حممد ) 

ماجستري غري  رسالة ). االبداعي يف العلوم لدى طالب الصف اخلامس األسايس بمحافظات غزة

   غزة، فلسطي.ب جامعة األزهر (، منشورة

دار   : (. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية. األردن2018والبلويش، سليامن )   ؛، عبداهللسعيديأمبو 

   املسرية للنرش والتوزيع. 

)مدارس الظهران األهلية،    . التعلم التعاون( 2008وهوليك، إديث ) ؛ جونسون، روجرو  ؛جونسون، ديفيد 

مرتجم(.الدمام، اململكة العربية السعودية: دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع )الكتاب األصل منشور  

ُ(. 1998سنة  

أثر استخدام اسرتاتيجية التدوير يف تنمية املفاهيم العلمية وعمليات العلم يف العلوم لدى  (. 2016اخلزندار، منى )

 اجلامعة االسالمية بغزة، فلسطي.  (،رسالة ماجستري غري منشورة).  األسايس طلبة الصف الرابع 
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.  مستوى اتقان الطالبات يف الصف السادس االبتدائي لعمليات العلم األساسية(. 2013الدورسي، نورة ) 

 جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.  (،رسالة ماجستري غري منشورة)

. القاهرة: مؤسسة حورس  تراكيب كيجان تطبيقات عل أحدث طرق التدريس(.2012ُُ)  الديب، حسناء فاروق

 الدولية للنرش والتوزيع. 

 التفكري التعلم لتنمية أبعاد نموذج وفق العلوم يف مقرتحة  أنشطة (. استخدام2015)  الزهران، غرم اهلل بركات

ونفسية   تربوية دراساتاالبتدائي.   اخلامس الصف تالميذ األساسية لدى العلم عمليات وبعض اإلبداعي

 . 434-397، (86)  ، )بالزقازيق الرتبية كلية )جملة

(. درجة إتقان طالبات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية لعمليات العلم  2016عمر، سوزان ) حج

 . 122-99(،  52) ،)جستن(النفس  وعلم الرتبية رسالة جملة األساسية والتكاملية. 

 . األردن: دار الرشوق للنرش والتوزيع. أساليب تدريس العلومأ(. 2008زيتون، عايش ) 

ب(. مدى اكتساب عمليات العلم لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن وعالقته بمتغريي  2008زيتون، عايش ) 

 . 392-  372(،  2) 35،دراسات العلوم الرتبويةالصف الدرايس والتحصيل العلمي. 

الرشوق للنرش  . األردن، دار االتاهات العاملية املعارصة يف مناهج العلوم وتدريسها (. 2010ش ) يزيتون، عا 

 والتوزيع. 

العلمي لتقييم العلوم يف ضوء الدراسات الدولية   اإلطارعمليات العلم والرتبية العلمية (. 2009زيتون، كامل ) 

 القاهرة: عامل الكتب.  للعلوم والرياضيات. 

أثر التدريس باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاون عل أساس تراكيب كيغان يف التحصيل  (. 2009، سامر ) عريق

واالتاهات نحو مبحث الدراسات االجتامعية لدى طلبة املرحلة األساسية يف دولة االمارات العربية  

 جامعة عامن العربية للدراسات العليا، األردن.   (،رسالة دكتوراه غري منشورة ). املتحدة

 . األردن: دار املسرية للنرش والتوزيع. طرق وأساليب تدريس العلوم(. 2010اهلل، ميشيل كامل ) عطا 

 ، عامن، الدار املنهجية للنرش والتوزيع. البنائية وتطبيقاهتا اسرتاتيجيات تدريس حديثة(. 2015عطية، حمسن )

ململكة العربية السعودية: مكتبة  . الرياض، اطرق تدريس العلوم بي النظرية والتطبيق(.2014ُ، حممد ) عطيو

 الرشد نارشون. 

(،  16) 7املجلة املصية للدراسات النفسية،  (. حجم تأثري الوجه املكمل للداللة اإلحصائية، 1997فام، رشدي ) 

57-  75 . 
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تدريس العلوم يف العامل املعارص طرق وأساليب  . (2007وراشد، عل )  ؛ عبد اهلادي، منىو ؛ ، أمحدالنجدي

 القاهرة: دار الفكر العريب.  . واسرتاتيجيات حديثة يف تدريس العلوم

اإلمارات العربية املتحدة، العي: دار الكتاب   . أساسيات القياس والتقويم الرتبوي.( 2004اهلويدي، زيد ) 

 اجلامعي. 

 الراجعُاألجنبيةُ:ُ_ثانياُا

Afnidar, S. (2017). Improving students’ science process skill and achievement through  experiment in laboratory 

:volumetric titration. Advanced Journal of Technical and Vocational Education, 1 (1), 284-290. 

Akinbobola, A., & Afolabi, F. (2010). Analysis of Science Process Skills in West African Senior Secondary 

School Certificate Physics Practical Examinations in Nigeria. Bulgarian Journal of Science and Education 

Policy (BJSEP), 4 (1), 32- 47. 

Aydogdu, B. (2017). Study on basic process skill of Turkish primary school students. 

Eurasian Journal of Educational Research, 67, 51-69. https://doi.org/10.14689/ejer.2017.67.4 

Cline, L., M. (2007). Impacts of Kagan  Cooperative Learning Structures on Fifth-Graders’ Mathematical 

Achievement. Walden University, Washington, United States: Retrieved from ProQuest data base: 

Dissertations & Theses: The Humanities and social Science Collection. (Publication No. AAT 3254506). 

Hardianti, T., & Kuswanto, H. (2017). Difference among Levels of Inquiry: Process Skills Improvement at 

Senior High School in Indonesia. International Journal of Instruction, 10(2), 119- 130. https://doi.org/ 

10.12973/iji.2017.1028a. 

Kagan, S. (2000). Kagan  structures-not one more program. A better way to teach any program. Kagan  Online 

Magazine, Retrieved April2, 

2016,from:http://www.Kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/274/Kagan -Structures-

Not-One-More-Program-a-Better-Way-to-Teach-Any-Program. 

Kagan, S. (2001a). Kagan  structures: Research and rationale. Kagan  Online Magazine, Retrieved Mar17,2016, 

from:http://www.Kagan online.com/free_articles/research_and_rationale/282/Kagan -Structures-

Research-and-Rationale. 

Kagan, S. (2001b). Kagan  Structures and Learning Together — What is the Difference?. Kagan  Online 

Magazine, Retrieved May 24 2017, from: https://www.Kagan online.com/free_articles/dr_spencer_Kagan 

/ASK13.php  

Kagan, S., & Kagan, M. (2009). Kagan  Cooperative learning. San Clemente, CA: Kagan  Publishing. 

Kagan, S., Kagan, L., & Kagan, M. (2000). Science Roaching the Standards through Cooperative Learning. San 

Clemente, CA: Kagan  Publishing. 

Kagan, S., Kagan, M., & Kagan, L. (2016). 59 Kagan  Structures - Proven Engagement Structures. San 

Clemente, CA: Kagan  Publishing. 

Kanter, D. E. (2009). Doing the project and learning the content: Designing project-based science curricula for 

meaningful understanding. Science Education (Salem, Mass.), 94(3), 525-

551. https://doi.org/10.1002/sce.20381 

Koksal, E. A., & Berberoglu, G. (2014). The effect of guided-inquiry instruction on 6th grade turkish students' 

achievement, science process skills, and attitudes toward science. International Journal of Science 

Education, 36(1), 66-78. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.721942 

https://doi.org/10.14689/ejer.2017.67.4
https://doi.org/%2010.12973/iji.2017.1028a
https://doi.org/%2010.12973/iji.2017.1028a
http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/274/Kagan%20-Structures-Not-One-More-Program-a-Better-Way-to-Teach-Any-Program
http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/274/Kagan%20-Structures-Not-One-More-Program-a-Better-Way-to-Teach-Any-Program
http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/282/Kagan-Structures-Research-and-Rationale
http://www.kaganonline.com/free_articles/research_and_rationale/282/Kagan-Structures-Research-and-Rationale
https://doi.org/10.1002/sce.20381
https://doi.org/10.1080/09500693.2012.721942


 

412 

 

Molefe, L., Stears, M., & Hobden, S. (2016). Exploring student teachers' views of science process skills in their 

initial teacher education programmes. South African Journal of Education, 36(3),1-

12. https://doi.org/10.15700/saje.v36n3a1279 

Mourning, E. (2014). Kagan  Cooperative Learning Model and Mathematics Achievement of Economically 

Disadvantaged Middle School Students. Walden University, Washington, United States: Retrieved from 

ProQuest data base: Dissertations & Theses: The Humanities and social Science Collection. (Publication 

No. AAT 3624155). 

Obialor, C., Osuafor, A., & Nnadi, E. (2017). Effect  of project work on secondary school students science 

process skill acquisition in biology. Jorind,15(1), 371-378. Retrieved from: 

http://www.transcampus.org/JORINDV15Jun2017/42.pdf 

Ozdemir, G., & Dikici, A. (2017). Relationships between scientific process skills and scientific creativity: 

Mediating role of nature of science knowledge. Journal of Education in Science, Environment and 

Health, 3(1), 52-52. https://doi.org/10.21891/jeseh.275696 

https://doi.org/10.15700/saje.v36n3a1279
http://www.transcampus.org/JORINDV15Jun2017/42.pdf
https://doi.org/10.21891/jeseh.275696


 

415 

 

الرياضيات   في كتاب( TIMSS-2019) دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم مدى توافر متطلبات

 للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 
 الرحمن بن يوسف الشبل  د. منال بنت عبد 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك، كلية التربية، جامعة 

)  ستخلص:امل والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  دراسة  متطلبات  توافر  مدى  عن  الكشف  إىل  البحث  هذا  كتاب  TIMSS-2019هدف  يف   )

املحتوى ُبعد  يف  وذلك  السعودية؛  العربية  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف  واهلندسة    :الرياضيات  األشكال  والبُعد  )األعداد،  البيانات(،  عرض  والقياس، 

املنهج  :اإلدراكي استخدام  تم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  االستدالل(.  التطبيق،  املحتوى،   الوصفي  )املعرفة،  حتليل  كتاب  بأسلوب  ودروس  فصول  مجيع  لتحليل 

وقد تم استخدام بطاقة حتليل املحتوى أداًة جلمع البيانات. وأظهرت نتائج    ،)األول والثاين( للصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية  :الرياضيات بجزأيه

بع االبتدائي؛ وذلك بنسب متفاوتة يف ُبعد املحتوى بمجاالته املضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الرا(  TIMSS-2019)توافر متطلبات  البحث ما ييل: أواًل:  

  %(؛ وهي نسبة كبرية. 16.7بنسبة مئوية قدرها )  ،(%50)( وهي  TIMSS-2019)(، وهو بذلك يفوق النسبة املحددة يف  %66.7أن جمال األعداد احتل نسبة )

(، وهي نسبة  %8.4( بنسبة )30%)  (TIMSS-1920)%(، وهي أقل من النسبة املحددة يف 21.6)يف حني أن النسبة املئوية ملجال األشكال واهلندسة والقياس 

البيانات ) أن جمال عرض  ما، كام  نوًعا  النسبة )%11.7كبرية  يف  %20( يقل عن  املحدد   )(2019-TIMSS  )( وهي نسبة كبرية.%8.3بنسبة ،)    :توافر ثانيًا

( يفوق  %54بنسب متفاوتة يف مستويات البُعد اإلدراكي يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي؛ حيث إن مستوى املعرفة )(  TIMSS-2019)متطلبات  

( املحددة يف  %40(، وهذا يقل عن النسبة )%23(، وهي نسبة كبرية، ثم جاء مستوى التطبيق بنسبة )%19بنسبة )(  TIMSS-2019)%( املحددة يف  35النسبة )

(2019-TIMSS )( وهي نسبة كبرية.%17بنسبة ،) ( املحددة %25(، وهي أقل من النسبة )%23وجاء مستوى االستدالل بنسبة ،)(2019-TIMSS ) بنسبة

القصور    من جوانب  ، واإلفادةتحديث وإثراء كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائيب أوصت الدراسة    . ويف ضوء هذه النتائج،(، وهي نسبة مقبولة نوًعا ما 2%)

تطوير منهج الرياضيات للصف الرابع  ل وخاصة يف جماالت األعداد واهلندسة والقياس والبيانات، وتوظيف نتائج هذه الدراسة    ، يف جمال املحتوى  التي ظهرت

 االبتدائي باململكة العربية السعودية. 

املفتاحية )الكلامت  والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  دراسة   :2019-TIMSS  )-  االبتدائي الرابع  للصف  الرياضيات  املحتوى    -كتاب  البُعد   -ُبعد 

 . اإلدراكي

The Extent of The Availability the requirements of Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS-2019) in the book of mathematics for 4th grade of primary in Saudi Arabia. 

Abstract: The aim of this Search is to identify the Extent of The Availability the requirements of Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS   2019) in the book of mathematics for 4th grade of primary in Saudi Arabia, in the field of content, (Numbers, shapes, 
Geometry and Measurement, Data Show); Cognitive Field (Knowledge, application, inference), used the survey method the descriptive method 

based on the method of content analysis, To achieve this on which a content analysis card was constructed, The reached a number of results 

including: First: availability of requirements (TIMSS-2019) in different proportions in the field of content, the field of (Numbers) was (66,7%), 
This is a large percentage that exceeds the percentage specified (50%) with a percentage of (16.7%) It is a large percentage.. While the 

percentage of the field of (shapes, Geometry and Measurement) (21,6%), which is less than the required percentage (30%) with a percentage 
of (8,4%), It is a rather large percentage. The proportion in the field of Data Show (11,7%) which is less than the required percentage (20%) 

with a percentage of (8,3%), It is a large percentage. Secondly: availability of requirements (TIMSS-2019) in different proportions in the 

Cognitive Field: the field of (Knowledge) the percentage was (54%), This is a percentage that exceeds the percentage specified (35%) with a 
percentage of (19%), It is a large percentage. While the percentage of the field of (application) (23%), which is less than the required percentage 

(40%) with a percentage of (17%) and is a large percentage. the percentage in the field of Reasoning (23 %), which is less than the required 

percentage (25%) with a percentage of (2 %) and is close to the required percentage.  he Search recommended enriching the 4th grade of primary 
math curriculum with exercises that enhance the TIMSS-2019 and using the results of this Search to develop the fields of content: numbers, 

shapes, geometry, measurement, and data show, as well as the cognitive field: knowledge and the level of application. 

Keywords: Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS   2019), the book of mathematics for 4th grade of primary, the 

field of content, the Cognitive Field. 

 : املقدمة( ١
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حيث   تطورات رسيعة،  الرياضيات  مناهج  العامل  تتشهد  دول  أكثر  املتقدمة  الو   –قوم  الدول    : مثل  ، سيام 

سرتاتيجيات وطرائق تعليمها  عادة النظر يف مناهج الرياضيات وإبإ  -  نجلرتا واليابانإ الواليات املتحدة األمريكية و

إذ يعتمد جزء كبري من نجاح الدولة عىل قدرة    ؛ حاجاهتا وتطلعاهتا نحو التقدم والرقي خالل األلفية الثالثةبلتفي  

الرياضيات النجاح يف  الت  ،الفرد عىل  أن  أسس  خاصة  يعتمد عىل  العلمي  مناهج    رياضيةقدم  لذلك حتتاج  قوية، 

الرتبوية، واملد التعليمية، واملمولني للسياسات  السياسات  انتباه كبري من واضعي  إىل    ، واملعلمني  يرين الرياضيات 

تطوير  و منها يف  لإلفادة  املعارصة  الرياضيات  مناهج  تبني  التي  الدول  الرياضيات يف  مناهج  مناهج  االّطالع عىل 

 (. 2018)الزهريي،   هبا  لرياضيات ا

حتوالت  لعّدة  الرياضيات  مفهوم  حيث خضع  املعرفية،  القوة  جوانب  من  الرياضية  املعرفة  امتالك    ويعد 

لتعلم  ا "إىل    "م الرياضيات بنجاحتعلّ "  من   للتغريات مّطردة احلدوث يف كل من املجتمع وعملية التعليم   استجابةً 

 . "للرياضياتالناجح 

:  ، والتي تشمل"القوة الرياضية تنمية  "بـ  مما دفع حركة اإلصالح يف القرن احلادي والعرشين نحو ما يسمى  

الرياضية ،  االستدالل وحل املشكالت  إىل  ،  (2019واالتصال والتواصل )بدوي،    ،وربط األفكار  ُينظر  يعد  فلم 

أخرى لتعليم الرياضيات    اضيات؛ بل أصبحت هناك أهداف  التحصيل الريايض باعتباره اهلدف األسايس لتعليم الري

واستخدامها يف حل املشكالت املختلفة، والتعامل مع املواقف    ، عىل توظيف املعرفة الرياضية  قادر    هتتم بإعداد فرد  

 . ( 2019احلياتية، وهو ما يتمثل يف القوة الرياضية )الغامدي،  

مرحلة أساسية يف التعليم، فمن الرضوري البحث يف حمتوى كتب هذه    وبام أن الصفوف التعليمية األولية تعدّ 

ن املعلومات التي  إملعايري الدولية للرياضيات، حيث  هبدف تقويمها وتطويرها، ومعرفة مدى توافقها مع ا  ؛ املرحلة

أساًس  وتبقى  نفسه وخياله بشكل كبري،  تؤّثر يف  املرحلة  الطالب يف هذه  املعر  ا يكتسبها  نموه  )عمر    ا يف الحقً لبناء 

 (. 2018وكنعان، 

م عن ماهية املقاييس أو املعايري التي يمكن من خالهلا احلكم عىل مستوى  ا يربز التساؤل اهل  :ويف ضوء ما سبق

م احلكم عىل مدى قدرهتم عىل اإلسهام  حتصيل الطالب يف الرياضيات، وعىل جوانب القوة أو الضعف لدهيم، ومن ث  

 م. الفاعل يف تطوير جمتمعاهت
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القول   يمكن  التساؤل  للدول حقيقة  إ  :ولإلجابة عن هذا  التي توضح  )املعايري(  املقاييس  أبرز تلك  ن من 

 Trends of the International Mathematics and)  ـ: ل  ااختصارً   (TIMSS)مستوى حتصيل طالهبا يف املسابقات الدولية  

Science Studies)،  الدراسة التقويمية    ى هو،  االجتاهات العاملية يف التحصيل الدرايس يف الرياضيات والعلوم   : وتعني

عىل املستوى العاملي، إذ متثل أكرب قاعدة بيانات لتحصيل الطالب يف ضوء نتائج    اوانتشارً   ا األكرب واألوسع نطاقً 

ا املؤسسة العاملية لتقويم التحصيل  ترشف عليهو   ، وُتعقد هذه الدراسة بشكل دوري كل أربع سنوات  ، مقياس عاملي

، هبدف تقويم معارف  (International Association for the Evaluation of Educational Achievement [IEA])الرتبوي  

ومهارات طالب الدول املشاركة، ومقارنة حتصيل طالب كل دولة مشاركة مع طالب الدول املشاركة األخرى،  

)هيئة تقويم التعليم والتدريب،  ،  (Mullis, Martin & Foy, 2008)العام جلميع املشاركني    وذلك بعد احتساب املعدل 

2020 .) 

، حيث شاركت  (TIMSS)وتعّد اململكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي شاركت يف دورات  

خلطط التنمية والتطوير التي تتبعها    ، تفعياًل 2019و   2015و   2011و   2007و  2003اململكة يف الدورات املتتالية :  

اململكة رؤية  لتحقيق  التعليم  وحتقيقً 2030  وزارة  األهداف  ا ،  من  أمهها   ملجموعة  التعليمي    : من  األداء  تقويم 

للمنظومة التعليمية، وجتويد نواتج التعلم، حيث يعد التقويم من ركائز املؤسسة الرتبوية والتعليمية، وهو يقوم عىل  

قياس األداء التعليمي، يف ضوء نتائج معايري ومؤرشات يتم توظيفها إلصدار حكم حول مدى كفاءة  نظام اجلودة و

، بام يتسق مع  قررتطوير ركائز التعليم الثالث: الطالب واملعلم وامل  ا:وفاعلية النظام التعليمي، ومن األهداف أيًض 

لرفع مس الرياضيات والعلوم،  تدريس  املتقدمة يف  الدول  به  تقوم  متقن  ما  بنمط علمي  والتفكري  القدرات  تويات 

إجيابً  أثره  يظهر  مما  القوة  نقاط  وتعزيز  الضعف  نقاط  وبمعاجلة  التعليم،    ا ومدروس،  )وزارة  التعليم  نواتج  عىل 

وسيلة تغيري إجيابية يف تنمية وتطوير ثقافة    (TIMSS)دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم  ومتثل    (.2019

للتكيف من مستحدثات العرص ومستجداته، وذلك بام تتيحه من فرص متساوية    ؛االجتاهات للدول املشاركة فيه 

ا، أو  ياهتهتا وعرقا ، أو جنسيءاهتا الدول املشاركة، أو انتام  ات عن هوي  اللدول املشاركة، واالستفادة من نتائجها بعيدً 

 . ة ، والثقافية، واالجتامعي ة، واالقتصادية ا السياسيهتا يمستو

والعلوم  ت  وأظهر للرياضيات  الدرايس  التحصيل  يف  الدولية  االجتاهات  دراسة  يف  اململكة  طالب  نتائج 

(TIMSS-2019)  -  أبريل يف  التعليم  وزارة  مع  بالرشاكة  والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  نفذهتا    ا تقدمً   - 2019التي 

، حيث ُيعد هذا التقدم الذي حققته اململكة  2015يف مجيع املؤرشات األربع األساسية مقارنة بنتائج دورة  ا ملحوظً 
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كام تؤكد وزارة  ، دورتني متتاليتني، وثاين أعىل دولة من جمموعة العرشين يف حتّسن النتائج خالل   من بني أعىل الدول

يف   حتقق  الذي  التحسن  أن  أ  حمفز    2019التعليم  مستقباًل لنتائج  املتاحة    فضل  واإلمكانات  الطموحات،  ملواكبة 

 (. TIMSS-2019 ، للتعليم )تقدم طالب اململكة يف مجيع مؤرشات اختبارات

 : مها  ، أساسيني ُبعدين (TIMSS -2019)لرياضيات والعلوم ا يف  الدولية االجتاهات  لدراسة العام  اإلطار تضمن يو

 . مها ييتق املراد املادة دد حيو ،املحتوى  ُبعد •

 .مها يي تق املراد  ريالتفك دد مستوياتحيو ،اإلدراكي  والُبعد •

للرياضيات والعلوم )املستهدفة يف متطلبات    املئوية  النسبة:  (١(جدول   الدولية   لبُعد   املخصص   (TIMSS-2019دراسة االجتاهات 

 .االبتدائي للصف الرابع املحتوى يف كتاب الرياضيات

 املئويةالنسب  جماالت املحتوى 

 % 50 األعداد 

 %  30 واهلندسة والقياس  األشكال

 %  20 عرض البيانات 

(Mullis, Lindquist, Philpot, & Cotter, 2019, pp.13-24)   ،(. 2020)هيئة تقويم التعليم والتدريب 

  للبُعد  املخصص   (TIMSS-2019والعلوم )دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات  املستهدفة يف متطلبات    املئوية  النسبة:  (2جدول)

 .يبتدائاال للصف الرابع اإلدراكي يف كتاب الرياضيات

 النسب املئوية اإلدراكي  مستويات البُعد

 %  35 املعرفة

 %  40 التطبيق 

 %  25 االستدالل 

(Mullis, Lindquist, Philpot, & Cotter, 2019, pp.13-24)   (. 2020والتدريب،  )هيئة تقويم التعليم 

الرئيس يف    املحور  يمثل  االبتدائي الذيالرابع    حمتوى كتاب الرياضيات للصف  جاالتمل  عرض  يل وفيام ي

الفرعية   وجماالت  الرئيسة،   الثالثة  املحتوى   جماالت  الدراسة احلالية وتعريف  جماالت    من  جمال  كل   ضمن   التقويم 

 . ا البحثاملستهدف يف هذ الرابع اإلدراكي يف كتاب الرياضيات للصفالُبعد  مستويات   وصف ثم املحتوى، 

 : جمال ُبعد املحتوى للصف الرابع االبتدائي
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)متطلبات    ييل   اميوف والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  للصف    ( TIMSS-2019دراسة  الرياضيات  كتاب  يف 

املحتوى ُبعد  يف  السعودية  العربية  باململكة  االبتدائي  واهلندسة  ،)األعداد  :الرابع  والقياس األشكال  عرض    ،، 

 : البيانات(

يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي    (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )متطلبات  :  (3جدول )

 عرض البيانات(  سعودية يف ُبعد املحتوى )األعداد: األشكال واهلندسة، والقياس:باململكة العربية ال

 املعيار  الفرعي  املتطلب املتطلب 

 %50املجال الرئيس: األعداد 

  % 25 الكلية األعداد

والعمليات   األعداد 

 عليها

 املنزلية للعدد حتديد القيمة 

 كتابة العدد بالصورة التحليلية  

 كتابة األعداد الطبيعية بالصورة اللفظية 

 متثيل األعداد الطبيعية باملخططات البيانية أو الرموز واجلداول 

 املقارنة بني عددين طبيعيني 

 اوتنازلي   ا ترتيب األعداد الطبيعية تصاعدي  

 عددين طبيعيني أو أكثر إجياد ناتج مجع 

 إجياد ناتج طرح عددين طبيعيني 

 إجياد حاصل رضب عددين طبيعيني 

 إجياد حاصل قسمة عددين طبيعيني  

 توظيف التقدير يف التحقق من نتائج بعض العمليات احلسابية 

 تعرف مضاعفات العدد  

 تعرف قواسم العدد 

 وقواسم العددالتمييز بني مضاعفات العدد 

 حل مسائل لفظية تشمل األعداد الطبيعية من واقع احلياة

  واألعداد   الكسور 

 % 10 العرشية

االعتيادية  الكسور 

 والكسور العرشية 

 تعرف الكسور االعتيادية 

 متثيل الكسور عىل خط األعداد 

 التعبري عن الكسور االعتيادية بالكلامت 

 االعتيادية باألرقام التعبري عن الكسور 

 متثيل الكسور االعتيادية بالرسم

 إجياد كسور اعتيادية متكافئة

 املقارنة بني الكسور االعتيادية 

ا وتنازلي اترتيب الكسور االعتيادية   تصاعدي 

 مجع الكسور االعتيادية

 طرح الكسور االعتيادية
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 املعيار  الفرعي  املتطلب املتطلب 

 تعرف الكسور العرشية

 التعبري عن الكسور العرشية بالكلامت 

 متثيل الكسور العرشية بالنامذج  

 مجع الكسور العرشية 

 طرح الكسور العرشية 

 اعتيادية احل مسائل تتضمن كسورً 

 عرشية  احل مسائل تتضمن كسورً 

  واملعادالت   التعبريات

  والعالقات   البسيطة،

15 % 

تستخدم   عددية  مجل 

 طبيعية اأعدادً 

 إجياد العدد املفقود أو العملية احلسابية املفقودة يف مجلة عددية

 عددية  اًل ومُج  رياضية   جمهولة مستخدمة تعبريات   نمذجة مواقف بسيطة تتضمن قياًم 

 إجياد قيم ناقصة يف نمط معطى  األنامط والعالقات 

 توسيع نمط معطى

 متسلسلة أعداد معطاة وصف عالقات بني قيم متجاورة يف 

 كتابة أو اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بني جمموعة من أزواج من األعداد

 عىل قاعدة معطاة  ا تكوين أزواج من األعداد تطبيقً 

 % 30واهلندسة والقياس  املجال الرئيس: األشكال

واخلطوط   %15القياس  القياس 

 والزوايا 

 قياس وتقدير األطوال 

 مستقيامت متعامدة رسم 

 رسم مستقيامت متوازية 

 املقارنة بني أنواع الزوايا املختلفة 

 رسم زوايا معطاة باستخدام منقلة 

 حتديد نقطة يف مستوى اإلحداثيات 

ثنائية ُوثالثيةُ  % 15اهلندسة   األشكال 

 األبعاد 

 تصنيف جمموعة من األشكال اهلندسية حسب شكلها أو حجمها

 تصنيف جمموعة من األشكال اهلندسية حسب خصائصها املشرتكة 

 استعامل اخلواص األساسية لألشكال اهلندسية بام فيها اخلط والتامثل الدوراين 

 التعرف عىل العالقة بني األشكال ثالثية وثنائية األبعاد 

 ع حساب حميط املرب 

 حساب حميط املستطيل 

 %20ات املجال الرئيس: عرض البيان 

البيانات    قراءة

ومتثيلها:   وتفسريها 

15 % 

البيانات   قراءة 

 وتفسريها ومتثيلها

 قراءة بيانات ممثلة يف جدول معطى 

 قراءة بيانات ممثلة بمخططات أعمدة

 قراءة بيانات ممثلة بمخططات دائرية

 عن أسئلة حول البيانات  لإلجابةقراءة التمثيل بالنقاط 

 استخدام املعلومات املعروضة بأشكال خمتلفة لإلجابة عن أسئلة رياضية 
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 املعيار  الفرعي  املتطلب املتطلب 

 حلل  البياناتاستخدام  

 %5املسائل: 

 املقارنة بني عروض خمتلفة لنفس البيانات  التنظيم والعرض 

 تنظيم وعرض البيانات باستخدام اجلداول مثل: جداول تكرارية ولوحة اإلشارات  

(Mullis, Lindquist, Philpot, & Cotter, 2019, 23) 

 :الرابع  للصف الُبعد اإلدراكي يف كتاب الرياضيات جمال

)متطلبات    يل ي  وفيام والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  للصف    ( TIMSS-2019دراسة  الرياضيات  كتاب  يف 

 : )املعرفة، التطبيق، االستدالل( : الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية يف الُبعد اإلدراكي

يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي   (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم ) متطلبات  (:  4جدول) 

 )املعرفة، التطبيق، االستدالل( :باململكة العربية السعودية يف البُعد اإلدراكي

 املعيار  املتطلب الفرعي  املتطلب 

 : املعرفة املجال الرئيس

 تذكر التعريفات واملصطلحات الرياضية املعرفة % 35املعرفة 

 تذكر خواص األعداد 

 تذكر خواص األشكال اهلندسية 

 إعادة كتابة رموز رياضية

 تعرف الكسور الرياضية املتكافئة

 إجراء العمليات احلسابية األربع عىل األعداد الطبيعية احلساب 

 إجراء العمليات احلسابية األربع عىل الكسور العرشية واالعتيادية

 األعداد الصحيحة إجراء العمليات احلسابية األربع عىل 

   ناتج العمليات احلسابيةتقريب األعداد لتقدير 

 القيام بعمليات روتينية يف اجلرب  

 اسرتجاع معلومات من الرسوم البيانية واجلداول واألشكال  االسرتجاع 

 استعامل واختيار أدوات القياس املناسبة  القياس 

 والعبارات الرياضية حسب اخلواص املشرتكة تصنيف األعداد واألشكال  التصنيف 

 : التطبيق املجال الرئيس

 اختيار العمليات الرياضية واإلسرتاتيجية املناسبة يف حل مشكلة رياضية معطاة  االختيار  % 40التطبيق 

األفكار   التمثيل  بني  العالقة  لتوضيح  وخمططات  وجداول  أشكال  يف  الرياضية  البيانات  الرياضية  عرض 

 املختلفة

 أو خمطط حلل مسألة رياضية ،معادلة، شكل هنديس :مثل ،تكوين توزيع مناسب بناء نامذج 

 رسم األشكال واملخططات  :مثل ،تطبيق جمموعة من اإلجراءات الرياضية التنفيذ 

 حل مسائل مشاهبة لألنشطة الصفية  حل مسائل روتينية

 : االستدالل املجال الرئيس
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 املعيار  املتطلب الفرعي  املتطلب 

خالل   تحليل ال %25االستدالل  من  صحيحة  استنتاجات  إىل  للتوصل  رياضية  مواقف  يف  املتغريات  بني  العالقات  استعامل 

 معلومات معطاة

 تعميم نتائج حل مسألة حسابية ما لتطبيقها يف جمال أوسع  تعميمال

 رياضية صحيحة الربط بني املفاهيم واألفكار الرياضية للتوصل إىل نتائج  تكامل ال

 تقديم تربير مقنع بالرجوع إىل نتائج وخصائص رياضية معروفة  تربير ال

غري   املسائل  حل 

 الروتينية 

 عىل الطالب  ا حل مسائل رياضية يف مواقف جديدة مل تعرض سابقً 

(Mullis, Lindquist, Philpot, & Cotter, 2019, 23) 

املستوى  قد  و الرياضّيات،    العامليُأجريت دراسات عديدة عىل  تعليم وتعلم  هبدف حتسني وتطوير عملية 

وكذلك دراسة العوامل التي من شأهنا رفع قدرة الطالب عىل مواجهة املشكالت التي تصادفهم من خالل حتسني  

احلياة  قدرهتم عىل حّل املشكالت يف الرياضّيات، واإلفادة من االسرتاتيجيات املستخدمة يف حّل تلك املشكالت يف  

دينديال   : منها ،  اليومية سنغافورة(Dindyal, 2006)دراسة  يف  الرياضيات  مناهج  مضامني  حتليل  إىل  سعت  التي   ، ،  

 . (، والوقوف عىل نقاط الضعف والقوة فيها (TIMSSومعرفة ما إذا كانت تلك املناهج ذات عالقة باإلنجاز يف اختبار  

(، كام أن مناهج  TIMSSمن متطلبات اختبار )  % 80رابة  وأوضحت نتائج الدراسة أن املنهج املطبق يغطي ق

عىل  فيها  الرتكيز  تم  عديدة، حيث  متقدمة  دول  جتارب  من  باالستفادة  بناؤها  تم  سنغافورة  حل    :الرياضيات يف 

اجتاهات   وجود  تبني  كام  واملهارات،  واالجتاهات،  املعرفة،  وراء  وما  والعمليات،  املفاهيم  واكتساب  املشكالت، 

نحو تعلم الرياضيات لدى طالب سنغافورة، وأن حصوهلم عىل نتائج متقدمة يعزى إىل اجتاهات الطالب  إجيابية  

م مع قدرات الطالب مما  ءووفرة مصادر التعلم، ومستوى تأهيل املعلمني، والتنوع يف حمتوى املنهج بام يتال   ،اإلجيابية

 . أثبت توافر منهج قوي لـسنغافورة

( إىل تعرف مدى التغري احلاصل يف حتصيل الرياضيات يف دراسات  (Dudaite 2006  هدفت دراسة دوديت و

TIMSS 1995, 1999, 2003    توانيا ملقارنة حتصيل طالهبا  ي، حيث شاركت ل ليتوانيا يف ضوء جهود اإلصالح الرتبوي يف

ا املشاركات  عرب  أدائهم  يف  التطور  مدى  عىل  وللتعرف  املختلفة،  العامل  دول  طالب  دراسة  بتحصيل  يف  ملختلفة 

(TIMSS  الباحث اعتمد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  املحتوى،  حتليل  بأسلوب  الوصفي  املنهج  الباحث  (، ووظف 

،  (TIMSS)أسلوب حتليل املحتوى لكتاب الرياضيات ملعرفة واقع تلك املناهج يف ضوء املهارات املضمنة يف دراسة  

لتحليلها والتعرف    (TIMSS)ة عن املشاركات الثالث يف اختبارات  كام اعتمدت الدراسة عىل استخدام البيانات الناجت
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النتائج إىل وجود تطور ملحوظ يف    . عىل مدى التقدم يف حتصيل الرياضيات، وعالقته ببعض املتغريات وأشارت 

( نقطة، ويف  482)   : 1999( نقطة، ويف دراسة  472)   : 1995حيث بلغ متوسط األداء يف دراسة    ، حتصيل الطالب

 ( نقطة. 505):  2003 دراسة

( حتليل حمتوى منهج الرياضيات باملرحلة املتوسطة يف  2009دراسة الشهري )   تضمنتمن ناحية أخرى،  

(، وذلك من خالل  TIMSSاململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات )

الواجب توافرها يف حمتوى منهج الرياضيات  للرياضيات والعلوم  دراسة االجتاهات الدولية  بناء قائمة بمتطلبات  

ث   الريايض، ومن  املحتوى  املتوسطة يف جماالت  املتطلبات،  باملرحلة  تلك  املحتوى يف ضوء  لتحليل  أداة  م تصميم 

 . ( كتب6وحتليل كتب الرياضيات للمرحلة املتوسطة وعددها ) 

باملرحلة   الرياضيات  درجة تضمني حمتوى  تفاوت يف  نتائج وجود  من  الدراسة  إليه  توصلت  ما  أبرز  ومن 

ملتطلبات   والعلوم  املتوسطة  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  بني  TIMSS)دراسة  الريايض  املحتوى  يف  )كبرية،  :( 

املتوسط األول  الصف  ففي  حمققة(،  غري  املحت   : متوسطة،  جماالت  تضمني  الريايضكان  اجلرب،    : وى  )األعداد، 

املتوسط الثاين  الصف  يف  أما  كبرية،  بدرجة  ويف    ، القياس(  غري حمقق،  البيانات(  )القياس،  تضمني جماالت  فكان 

 . كان جمال )البيانات( غري حمقق :الصف الثالث املتوسط 

سايس يف فلسطني يف  ( إىل تقويم حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع األ2013كام هدفت دراسة التليني )

( ملحتوى  TIMSS(، وتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل من خالل إعداد قائمة بمتطلبات )TIMSSضوء نتائج ) 

الُبعد املعريف، وُبعد املحتوى، كام تم إعداد أداة لتحليل حمتوى    :، توزعت عىل ا ( متطلبً 85منهج الرياضيات شملت ) 

( يف تدريس الكتاب،  TIMSS، وبناء استبانة ملعرفة مدى توظيف متطلبات )منهج الرياضيات للصف الرابع األسايس 

من معلمي الرياضيات للصف الرابع األسايس، ومن أبرز ما توصلت    ومعلمةً   ( معلاًم 97وطبقت عىل عينة عددها ) 

( الواجب تضمينها يف حمتوى منهج الرياضيات للصف الرابع  TIMSSبناء قائمة بمتطلبات ) :إليه الدراسة من نتائج

 ( من  تكونت  معيارً 85األسايس،  جماالت    ا(  ستة  عىل  واهلندسةو)األعداد،    :ي هتوزعت  والقياس،    ، األشكال 

 االستدالل(. و التطبيق، وعرض البيانات، و

فقد  و املنخفض  لألداء  الصعوبات  بدراسة  يتعلق  وجايا فيام  دراسة  معرفة  (Wijaya 2017هدفت  إىل   )

يف   الكسور  مع  التعامل  يف  اإلندونيسيني  الرابع  الصف  لطالب  املنخفض  األداء  يف    ، (TIMSS-2015)الصعوبات 
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، وكذلك  (TIMSS-2015)وتم مجع بيانات نتائج اختبارات    ،باإلضافة إىل الكشف عن أسباب هذا األداء املنخفض 

وكشفت النتائج أن اللغة اإلندونيسية للطالب باملقارنة مع لغات الطالب من البلدان األخرى قد    ، استبانة املعلم 

للمفاهيم األساسية للكسور يف االختب الدولية اختبار  أسهمت يف فهم منخفض  نتيجة  و،  (TIMSS)ارات  أظهرت 

الكسور كأجزاء من    :حتليل الكتب املدرسية أن الكتب املدرسية اإلندونيسية مقيدة فقط بتعريف واحد للكسور، أي

 الكل.  

سبقو مراعاة  تتضح    ،مما  الرياضات  أمهية  للرياضيات    ملتطلبات  والعلومكتب  الدولية  االجتاهات  دراسة 

نه الصف  أل  مع الرتكيز عىل كتاب الصف الرابع االبتدائي  ،كتب املرحلة االبتدائية  ا وخصوًص ،  (TIMSS)  والعلوم

 . الدولية تلك االختبارات املستهدف يف  
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 :ومصطلحاته ،وأمهيته ، وأسئلته  ،البحث، وأهدافهمشكلة (  2

حول نتائج مشاركة اململكة    مفصاًل   ا تقريرً   يف اململكة العربية السعودية   أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب 

: نظرة أولية يف حتصيل طالب الصفني الرابع والثاين املتوسط يف  2019)تقرير تيمز    :، بعنوان (TIMSS)يف اختبارات  

العديد من طالب الصف الرابع  "رأت اهليئة أن  فقد  الرياضيات والعلوم باململكة العربية السعودية يف سياق دويل(،  

ب الوصول إىل احلد األدنى من  يف اململكة يفتقرون إىل املعرفة األساسية يف الرياضيات، إذ مل يستطع نصف الطال

العمر )هيئة تقويم   أمثاهلم يف هذا  املتوقعة من  الرياضيات  افتقارهم للمعرفة األساسية يف  يعني  الدويل، مما  املعيار 

 (. 2020التعليم والتدريب، 

نتائج   )وُتربز  والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  توافر    -   ( TIMSS-2019دراسة  مدى  معرفة  رضورة 

باستخدام املعايري العاملية وتطوير    ،الدراسة الدولية يف كتب الرياضيات باململكة العربية السعودية تلك  تطلبات  م

عىل أدائه،    ااملعايري العاملية تقدم التقويم احلقيقي جلودة ما يعرفه الطالب، وما يكون قادرً   نّ إاملناهج يف ضوئها، حيث  

)أبو عيش،   الدراسية  املحتويات  وتعلمها، وجودة  وتعليمها  الرياضيات  وأنشطة  برامج  ذلك  و(،  2015وجودة 

ل جزء من املادة، سواء عىل  هنا ختصص فقرات تقويمية لكإتحديد مواطن الضعف التي حتتاج إىل معاجلة؛ حيث  ل

واهلندسة والقياس،    ،ففي جمال الرياضيات يتضمن حمتوى األسئلة جماالت: األعداد  ، مستوى املحتوى أو اهلدف

ه مستويات،  ثالثة  إىل  األهداف  مستوى  ويقّسم  البيانات،  )الزعبي  يومتثيل  واالستدالل  والتطبيق،  املعرفة،   :

 (.2018وملكاوي ومقدادي، 

برضورة  أوصت  قد  و الدراسات  من  توافر  العديد  مدى  الدولية  متطلبات  معرفة  االجتاهات  دراسة 

 ,Dindyal)  ، ودراسة دينديال(Dudaite 2006)دراسة دوديت  : مثليف كتب الرياضيات    (TIMSS)للرياضيات والعلوم ) 

الكنيدري واملحمدي،  )  (،2016)البلوي،   ، ودراسة(2013(، ودراسة التليني )2009، ودراسة الشهري ) (2005

2020 ) . 

دراسة االجتاهات  معرفة مدى توافر متطلبات  يف احلاجة إىل    البحثويف ضوء ما سبق يمكن حتديد مشكلة  

( والعلوم  للرياضيات  كتاب   ( TIMSS-2019الدولية  العربية  الرياضيات    يف  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف 

 . السعودية 

 اآلتية:  األسئلةإىل اإلجابة عن هذا البحث  وقد سعى
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الرياضيات   كتابيف  (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )متطلبات توافر  ما مدى  (1

االبتدائي  ل الرابع  يف  بلصف  السعودية  العربية  واهلندسة و)األعداد،    : املحتوى  ُبعداململكة    ، األشكال 

 عرض البيانات(؟  و، القياسو

الرياضيات   كتابيف  (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )متطلبات توافر  ما مدى  (2

 االستدالل(؟ والتطبيق،  و)املعرفة،   :الُبعد اإلدراكياململكة العربية السعودية يف بللصف الرابع االبتدائي 

 إىل: البحث  دف هذاهيو    

متطلبات   .1 توافر  مدى  ) معرفة  والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  كتاب    ( TIMSS-2019دراسة  يف 

)األعداد،   املحتوى  ُبعد  يف  السعودية  العربية  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف  األشكال  والرياضيات 

 عرض البيانات(. ووالقياس،  ، واهلندسة

متطلبات   .2 توافر  مدى  ا معرفة  االجتاهات  ) دراسة  والعلوم  للرياضيات  كتاب    ( TIMSS-2019لدولية  يف 

)املعرفة،   اإلدراكي  الُبعد  يف  السعودية  العربية  باململكة  االبتدائي  الرابع  للصف  التطبيق،  والرياضيات 

 االستدالل( و

 فيام ييل:ا البحث تربز أمهية هذو    

ومطوري يتوج  ▪ خمططي  نظر  الرياضيات    ه  السعودية  مناهج  العربية  باململكة  التعليم  توافر  ألمهية  بوزارة 

يف كتاب الرياضيات للصف الرابع    ( TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )متطلبات  

 .االبتدائي

إجراء عمليات  عىل  مصممي ومطوري مناهج الرياضيات بوزارة التعليم  يساعد هذا البحث  من املمكن أن   ▪

 . نتائجهالتصميم والتطوير يف ضوء 

البحث  قد   ▪ هذا  الرياضيات  يساعد  ومعلامت  وإثراء  با معلمي  تطوير  يف  املحتوى  حتليل  قائمة  من  إلفادة 

 املحتوى واألنشطة الصفية، وتطوير ممارساهتم التدريسية. 

أن   ▪ املتوقع  البحثيفتح  من  مستوى حتصيل    جمااًل   هذا  بتدين  املرتبطة  العوامل  تستهدف  أخرى  لدراسات 

 أخرى.يف العلوم الرياضيات يف مراحل  (TIMSS)طالب اململكة العربية السعودية يف اختبارات 
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 احلدود التالية: عىلالبحث هذا  قترصيو 

األول    للفصلني الرياضيات للصف الرابع االبتدائي    كتابحتليل حمتوى  البحث    تناولي:  احلدود املوضوعية

)األعداد،    :لُبعد املحتوى  ا وفقً   (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )والثاين يف ضوء نتائج  

 االستدالل(. والتطبيق،  و)املعرفة، :  الُبعد اإلدراكيو ، عرض البيانات(و، القياس و ،األشكال واهلندسة و

باململكة العربية السعودية،  والثاين    بجزئيه: األولالرياضيات للصف الرابع االبتدائي    كتاب:  احلدود املكانية

 م.  2020  /ـ ه1442طبعة 

 م. 1202  /ـ ه 1442الثاين من العام الدرايس الدرايس خالل الفصل  البحث: تم إعداد احلدود الزمنية

 : البحث مصطلحات   

 (: TIMSS)  للرياضيات والعلوم الدوليةاالجتاهات  دراسة

 Trends of the International)دراسة االجتاهات العاملية يف التحصيل الدرايس للرياضيات والعلوم، وتعني    يه

Mathematics and Science Studies)  ،  وهو مصطلح خمترص لدراسة عاملية هتدف إىل الرتكيز عىل السياسات والنظم

التعليم العام حول العامل من أجل استفادة    ،التعليمية  ودراسة فاعلية املناهج وطرق تدريسها، وجترى يف مدارس 

  ، وتنظيم املناهج التي تتعلق بمستويات اإلنجاز املرتفع   ، الدول من بعضها يف جمال تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم

 International Association for the Evaluation of Educational)الرابطة الدولية لتقويم اإلنجاز الرتبوي  وترشف عليها  

Achievement [IEA])(Mullis, et, al.,2008) . 

  قائمة بأهنا:   اإجرائي  (  TIMSS-2019الدولية للرياضيات والعلوم )متطلبات دراسة االجتاهات وتعّرف الباحثة 

واألحكام  ب توافرها الرشوط  )ضوء  يف    املطلوب  والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  ،  (TIMSS-2019دراسة 

كل    يف  هلا   كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائيحمتوى  حكم عىل مدى مراعاة    إصدار   سيتممن خالهلا  والتي  

 .والُبعد اإلدراكي ، ُبعد املحتوى :من

 ية البحث: منهج(  3

تم اتباع املنهج الوصفي بأسلوب حتليل املحتوى، حيث تم    داف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها لتحقيق أه

 . )TIMSS-2019ملتطلبات ) ا حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي وفقً 
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  العربية   اململكةب  الرابع االبتدائي  للصف يه األول والثاين(  أ)بجز:   الرياضيات  اب يف كت  البحثيتمثل جمتمع  و 

 .السعودية

البحث   اختياروعينة  قصدي  تم  ألهداف    ا ها  عن  ي هو  ، البحثملناسبتها  كتاب    : عبارة  وحدات  مجيع 

بجزأيه   االبتدائي  الرابع  للصف  لعام  )الرياضيات  والثاين  األول  الدرايس  والتي    ، (م2020هـ/  1442الفصل 

)األعداد،   املحتوى  بعد  واهلندسةوتتضمن  البيانات(،  القياسو  ، األشكال  وعرض  اإلدراكي،  )املعرفة،    والبُعد 

 االستدالل( عدا الفهرس، واملقدمة. والتطبيق، و

أداة  و  أسئلة    :من  البحثتكونت  عن  لإلجابة  ملناسبتها  املحتوى  حتليل  ترمجة    ،البحث بطاقة  متت  حيث 

) متطلبات   والعلوم  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  للصف    ،(TIMSS-2019دراسة  الرياضيات  بمنهج  واخلاصة 

معيارً  الستخدامها  خاصة  حتليل  بطاقة  تصميم  تم  املتطلبات  تلك  خالل  ومن  االبتدائي،  كتب    االرابع  لتحليل 

  (، اململكة العربية السعوديةبم  2020هــ/ 1442الثاين للعام واألول  )الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بجزأيه  

ُبعدينو البطاقة من  املتطلبات والُبعد اإلدراكي  ،)ُبعد املحتوى   :تكونت  املتطلبات، ومقابل  الواردة يف هذه    تأت   ( 

 . ا البحث هلذ ة النظري املقدمةبحسب ما تم عرضه يف  املجاالت الرئيسة والفرعية واملعايري الدالة عىل كل جمال 

 فئات التحليل: 

فئات حتليل رئيسة  ك   ( TIMSS-2019للرياضيات والعلوم )دراسة االجتاهات الدولية  عدي متطلبات  بُ   تم اعتامد 

 اعتامد املعايري الدالة عىل هذه املجاالت كفئات حتليل فرعية.  ، يف حني تمّ ا البحثيف هذ

 وحدة التحليل: 

رصد  ي تم اعتامد أي عبارة رياضية سواء لفظية أو رمزية أو رسم أو عىل هيئة جدول مجيعها كوحدة للتحليل، و

 للمحتوى، وللعمليات املعرفية التي تغطيها. ها ؤانتام

 . كام أّن األسئلة والتامرين ضمن وحدات التحليل، باستثناء الغالف واملقدمة 

 صدق أداة التحليل: 

مني املتخصصني يف طرق تدريس  حك  ُعرضت يف صورهتا األولية عىل جمموعة من املُ   ، للتحقق من صدق األداة

ترمجة فقرات بطاقة التحليل، وُأجريت يف ضوء مالحظاهتم تعديالت عىل صياغة  الرياضيات للتحقق من سالمة  

 بعض الفقرات. 
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 ثبات أداة التحليل: 

تم التأكد من ثبات التحليل من خالل حتليل حمتوى كتب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي مرتني من قبل  

معادلة  تطبيق  وتم  بينهام،  أسابيع  ثالثة  وبفارق  نفسها،  )  الباحثة  )حممد  Holstiهولستي  العظي(  (  2012،  موعبد 

وتم حساب معامل االتفاق    ،لتحديد معامل ثبات التحليل الذي يساوي معامل االتفاق بني التحليلني األول والثاين

 .( %90فكان بنسبة )  البحث بني التحليلني األول والثاين ألداة 

 الرياضيات للصف الرابع االبتدائي:   منهج كتاب حمتوىاملنهجية التالية يف حتليل  تم اتباع: ويف إجراءات البحث

 الرياضيات للصف الرابع االبتدائي بصورة متأنية ومتعمقة.  تاب االطالع عىل حمتوى ك ▪

 حرص مجيع األهداف املوجودة يف األطر العامة للدراسة الدولية للرياضيات.   ▪

)األعداد والعمليات عليها، اهلندسة والقياس، عرض    :توزيع األهداف عىل املفاهيم الرئيسة الثالثة التالية ▪

 البيانات(.  

 . صدقها التحقق من وإعداد بطاقة حتليل املحتوى،  ▪

ا ▪ الرابع االبتدائي، حيث تم اعتامد أي عبارة  إجراء عملية حتليل حمتوى كتاب    رياضية:لرياضيات للصف 

مثااًل ) كانت  نشاطً سواء  أو  مسألة،  أو  تعمياًم ا ،  أو  نتيجة،  أو  قاعدة،  أو  شكاًل ،  أو  رمزً ،  أو  كوحدات  ا،   )

 للتحليل. 

 رصد نتائج التحليل يف جداول قائمة حتليل املحتوى.  ▪

 ثالثة أسابيع. إعادة التحليل مرة أخرى بعد مرور   ▪

 . (Holsti) قياس ثبات التحليل باستخدام معادلة هولستي ▪

 حتليل النتائج واخلروج بالتوصيات املناسبة.   ▪

 : ومناقشتها البحث نتائج ( 4

 توصل البحث إىل النتائج التالية:  
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TIMSS-والعلوم )دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات  متطلبات  توافر  ما مدى    لإلجابة عن السؤال األول:  

األشكال  واملحتوى )األعداد،    ُبعداململكة العربية السعودية يف  بللصف الرابع االبتدائي    الرياضيات  كتابيف    (2019

 ، كام ييل: وفرعي   رئيس   تم حساب التكرار والنسب املئوية لكل متطلب   عرض البيانات(؟ووالقياس،  ، واهلندسة

 : جمال األعداد:  أوال  

 يف جمال األعدادمتطلٍب رئيٍس النسب املئوية للمتطلبات الفرعية لكل : (5جدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار  ُبعد املحتوى: جمال األعداد  م

 املتطلب الفرعي  املتطلب الرئيس 

1 

 

 

 

والعمليات   األعداد

 . عليها 

 العارش  % 2.6 29 املنزلية للعدد يتعرف القيمة 

 السابع  % 4.6 51 يكتب العدد بالصورة التحليلية  2

 التاسع  % 3 32 يكتب األعداد بالصورة اللفظية 3

 الثامن  % 3.8 42 متثيل األعداد باملخططات البيانية أو الرموز واجلداول  4

 احلادي عرش  % 2.3 26 املقارنة بني عددين طبيعيني  5

ا ترتيب األعداد تصاعد 6  الثاين عرش  % 1.8 20 ي اوتنازل  ي 

 السادس  % 5.7 84 . إجياد ناتج مجع عددين طبيعيني أو أكثر 7

 اخلامس  % 8.2 91 . إجياد ناتج طرح عددين طبيعيني 8

 الثاين  % 19 211 إجياد حاصل رضب عددين طبيعيني  9

 الرابع % 11 127 إجياد حاصل قسمة عددين طبيعيني  10

 الثالث  % 14 155 التقدير يف التحقق من نتائج بعض العمليات احلسابية توظيف  11

 السادس  % 4.7 52 تعرف مضاعفات العدد  12

 الثالث عرش  % 0 0 تعرف قواسم العدد  13

 الرابع عرش  % 0 0 إجياد واستخدام مضاعفات األعداد وقواسمها 14

 األول  % 19.3 214 حل مسائل لفظية تشمل األعداد من واقع احلياة  15

 % 100 1113 املجموع 

16 

 

 

 

الكسور االعتيادية 

 والكسور العرشية 

 الثامن  % 4.3 25 متييز وكتابة الكسور االعتيادية 

 التاسع  % 3.3 19 متثيل الكسور عىل خط األعداد  17

 السابع عرش  % 0 0 التعبري عن الكسور االعتيادية بالكلامت  18

 العارش  % 4.3 25 االعتيادية باألرقام التعبري عن الكسور  19

 الرابع عرش  % 1.7 10 متثيل الكسور االعتيادية بالرسم 20

 الثالث  % 9.4 54 إجياد كسور اعتيادية متكافئة 21

 الثاين عرش  % 2.8 16 املقارنة بني الكسور االعتيادية  22

ا وتنازلي اترتيب الكسور االعتيادية  23  الثالث عرش  % 1.7 10 تصاعدي 
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 الرتتيب النسبة املئوية التكرار  ُبعد املحتوى: جمال األعداد  م

 املتطلب الفرعي  املتطلب الرئيس 

 اخلامس عرش  % 0 0 إجراء العمليات احلسابية عىل الكسور )مجع الكسور االعتيادية(  24

 % 0 0 إجراء العمليات احلسابية عىل الكسور )طرح الكسور االعتيادية(  25
السادس  

 عرش 

 األول  % 20 117 تعرف الكسور العرشية 26

 الثاين  % 18 17 بالكلامت التعبري عن الكسور العرشية  27

 السابع  % 6.4 37 متثيل الكسور العرشية بالنامذج  28

29 
العرشية   الكسور  عىل  احلسابية  العمليات  الكسور    )مجعإجراء 

 العرشية( 
 الرابع % 8.7 50

 اخلامس  8.7 50 إجراء العمليات احلسابية عىل الكسور )طرح الكسور العرشية(  30

 احلادي عرش  % 4.1 24 اعتيادية اكسورً حل مسائل تتضمن  31

 السادس  % 6.6 30 عرشية احل مسائل تتضمن كسورً  32

 % 100 574 املجموع 

33  

مجل عددية تستخدم  

 طبيعية اأعدادً 

 الثاين  % 36.8 50 إجياد العدد املفقود أو العملية احلسابية املفقودة يف مجلة عددية

34 
قياًم  تتضمن  بسيطة  مواقف  تعبريات    نمذجة  مستخدمة  جمهولة 

 رياضية ومجل عددية 
 األول  % 63.2 86

 % 100 136 املجموع 

35 

 

 

 األنامط والعالقات 

 الرابع % 18.7 24 إجياد قيم ناقصة يف نمط معطى 

 اخلامس  % 10.9 14 توسيع نمط معطى 36

 الثاين  % 22.7 29 وصف عالقات بني قيم متجاورة يف متسلسلة أعداد معطاة  37

38 
كتابة أو اختيار قاعدة لتوضيح العالقة بني جمموعة من أزواج من 

 األعداد 
 الثالث  % 21.9 28

 األول  % 25.8 33 عىل قاعدة معطاة  ا تكوين أزواج من األعداد تطبيقً  39

 % 100 128 املجموع 

  ا ( متطلبً 39يف جمال األعداد بلغت )   TIMSS 2019أن عدد متطلبات الدراسة الدولية    :( 5يالحظ من اجلدول ) 

  رئيس    تفاوت النسب املئوية للمتطلبات الفرعية لكل متطلب    : فقط، ويالحظ من اجلدول متطلًبا  (  35قد حتقق منها ) 

 يف جمال األعداد:  متطلب  رئيس  النسب املئوية والرتتيب لكل  تّم توضيحهلذا التفاوت   ونتيجة  ؛ يف جمال األعداد

 يف جمال األعداد والعمليات عليهامتطلٍب رئيٍس النسب املئوية لكل : (6اجلدول )

 الرتتيب النسبة املئوية جمموع التكرارات  املتطلبات الرئيسة  م

 األول  % 57 1113 األعداد والعمليات عليها 1

 الثاين  % 29.4 574 الكسور االعتيادية والكسور العرشية  2
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 الثالث  % 7 136 طبيعية  امجل عددية تستخدم أعدادً  3

 الرابع % 6.6 128 األنامط والعالقات  4

 % 100 1951 املجموع 

قد حصل عىل أعىل نسبة مئوية   "األعداد والعمليات عليها "أن املتطلب الرئيس    :( 6يتضح من اجلدول ) 

 ( الرياضية، يف حني    ا وُيعزى ذلك االرتفاع لكون األعداد أساًس   ؛( %57بواقع  املفاهيم  بناء  متطلب    حصليف 

بكتاب الرياضيات    لعدم ختصيص دروس يف هذا املوضوع  ذلكوُيعزى    ؛عىل أقل نسبة  "األنامط والعالقات"

عن كثب إلدراك األنامط أو    ا بأن طالب الصف الرابع االبتدائي ينظرون حسابي    ، علاًم للصف الرابع االبتدائي 

 الرتاكيب. 

 :األشكال واهلندسة والقياس: جمال اثاني  

 واهلندسة والقياس األشكال يف جمال متطلٍب رئيٍس النسب املئوية للمتطلبات الفرعية لكل : (7اجلدول )

 الرتتيب  النسبة املئوية  التكرار ُبعد املحتوى: جمال األشكال واهلندسة والقياس  م

 املتطلب الفرعي املتطلب الرئيس 

1 

 

 

النقاط واخلطوط 

 والزوايا

 الثاين  % 31 31 . قياس وتقدير األطوال

 اخلامس  % 0 0 . حتديد ورسم مستقيامت متعامدة 2

 السادس  % 0 0 . مستقيامت متوازيةحتديد ورسم  3

 األول  % 35 35 التمييز بني أنواع الزوايا املختلفة  4

 الرابع % 12 12 . قياس زوايا معينة بالدورات والدرجات 5

 الثالث  % 22 22 . حتديد نقطة يف مستوى اإلحداثيات وحل مسائل عليها  6

 %١00 99 املجموع

7 

هندسية   أشكال 

وثالثية   ثنائية 

 األبعاد 

 الرابع % 17 32 . تصنيف جمموعة من األشكال اهلندسية حسب شكلها أو حجمها 

 األول  % 29 52 . تصنيف جمموعة من األشكال اهلندسية حسب خصائصها املشرتكة 8

 السابع  % 1 2 . املقارنة بني األشكال اهلندسية املختلفة 9

 الثالث  % 18 32 . األبعادتعرف العالقة بني األشكال ثالثية وثنائية  10

 السادس  % 7.2 13 . عب حساب حميط املر 11

 اخلامس  % 9.4 17 . حساب حميط املستطيل 12

 الثاين  % 18.4 33 .تقدير وحساب مساحات وأحجام أشكال هندسية خمتلفة 13

 %١00 ١79 املجموع

 ( اجلدول  الرئيس:    :( 7يتضح من  للمتطلب  الفرعية  للمتطلبات  املئوية  النسب  واخلطوط  "تفاوت  النقاط 

الفرعي    ، "والزوايا  املتطلب  من  كل  نال  املختلفة "حيث  الزوايا  أنواع  بني  )   "التمييز  بواقع  األوىل    ، (% 35املرتبة 
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  القياس، تخدام الطالب ألدوات  أمهية اسإىل  ن  تا املرتب  هاتاناملرتبة الثانية، وتشري    "قياس وتقدير األطوال"ومتطلب  

من املهم للطالب  فوتطبيق مفاهيم القياس حلل املشكالت احلياتية، وبسبب الغموض املتأصل يف أدوات القياس  

 معرفة أن القياس تقديري )تقريبي(. 

متطلبات  أمّ  متوازية "ا  مستقيامت  متعامدة"و  "رسم  مستقيامت  هلذه    "رسم  يذكر  تكرار  أي  إجياد  يتم  فلم 

تفاصيل  إىل   ذلك بأن خصائص وأنواع اخلط املستقيم والتدرب عىل مهارات الرسم حيتاج  ريفس يمكن ت و  ، طلباتاملت

م /  2020كتاب الرياضيات لعام  ب  فصاًل   12من أصل    هلا بأن وحدة القياس قد تم ختصيص فصل واحد    أكثر، علاًم 

الفرعية  ـ ه1442 للمتطلبات  املئوية  النسب  تفاوت  يتضح  كذلك  الرئيس  ،  وثالثية  "للمتطلب  ثنائية  أشكال 

للمتطلب"األبعاد مئوية  نسبة  أعىل  تم رصد  اهلندسية حسب خصائصها    "، حيث  تصنيف جمموعة من األشكال 

)  "املشرتكة جمال  ،  (%29بواقع  يف  الرئيسة  للمتطلبات  الفرعية  املتطلبات  يف  النسب  لتفاوت  األشكال  ونتيجة 

 يف هذا املجال:  متطلب  رئيس  ب املئوية والرتتيب لكل تم إجياد النس  واهلندسة والقياس

 األشكال واهلندسة والقياس يف متطلب  رئيس   النسب املئوية لكل : ( 8اجلدول )

 الرتتيب النسبة املئوية جمموع التكرارات  املتطلبات الرئيسة  م

 الثاين  % 35.6 99 النقاط واخلطوط والزوايا 1

 األول  % 64.4 179 وثالثية األبعاد أشكال هندسية ثنائية  2

 % 100 278 املجموع 

قد حصل عىل املرتبة األوىل بواقع    "أشكال ثنائية وثالثية األبعاد"أن املتطلب الرئيس    :( 8يتضح من اجلدول ) 

تقوم عىل البناء، فيجب أن يتعرف الطالب األشكال  التي  اهلندسة  بالنظر لطبيعة  ويمكن تفسري ذلك    ،( 64.4%)

 . اهلندسية ويقارن بينها ليتمكن بعد ذلك من تصنيفها وحتليل خصائصها واستخدامها يف مراحل الحقة 

السبب يف ذلك إىل قلة    "النقاط واخلطوط والزوايا "احتلت تكرارات متطلب  كام   أقل مرتبة، وربام يرجع 

هل االبتدائي  الرابع  للصف  اهلندسة  حمتوى  اتناول  صفحات  ذه  عدد  وقلة  بعدد  ملتطلبات،  مقارنة  اهلندسة  حمور 

العاملية يف حمتوى اهلندسة    TIMSS- 2019تدين وجود متطلبات    :وهذه النتائج تشري بوضوح إىل  صفحات الكتاب.  

الرياضيات كتاب  يف  هذه  هو  توفر  املف  ، الوارد  لطالب  الدنيا  التفكري  مهارات  مع  تتوافق  بسيطة  هندسية  معايري 

 العاملية.   TIMSS- 2019العليا يف املعرفة اهلندسية التي أكدهتا متطلبات الصفوف، وتفتقر ملهارات التفكري 

 : : جمال عرض البياناتاثالث  
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 يف جمال عرض البياناتمتطلٍب رئيٍس النسب املئوية للمتطلبات الفرعية لكل : (9اجلدول )

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار  ُبعد املحتوى: جمال عرض البيانات  م

 املتطلب الفرعي  املتطلب الرئيس 

1 

القراءة 

 والتفسري 

 الثالث  % 21.1 15 . قراءة بيانات ممثلة يف جدول معطى

 الرابع % 12.7 9 .قراءة بيانات ممثلة بمخططات أعمدة 2

 اخلامس  % 0 0 .قراءة بيانات ممثلة بمخططات دائرية 3

 الثاين  % 25.4 18 . البياناتة عن أسئلة حول قراءة التمثيل بالنقاط لإلجاب 4

 األول  % 40.8 29 . استخدام املعلومات املعروضة بأشكال خمتلفة لإلجابة عن أسئلة رياضية 5

 % 100 71 املجموع 

6 
التنظيم  

 والعرض 

 األول  % 70 28 . املقارنة بني عروض خمتلفة لنفس البيانات

7 
تكرارية ولوحة  مثل: جداولتنظيم وعرض البيانات باستخدام اجلداول  

 اإلشارات. 
 الثاين  % 30 12

 % 100 40 املجموع 

  ، "القراءة والتفسري"تفاوت النسب املئوية للمتطلبات الفرعية للمتطلب الرئيس    :(9يتضح من اجلدول ) 

عىل أعىل نسبة    "استخدام املعلومات املعروضة بأشكال خمتلفة لإلجابة عن أسئلة رياضية"حيث حصل املتطلب  

 ( بواقع  النسبة   ؛ (%40.8مئوية  يف  االرتفاع  ذلك  يست  أن   إىل  وُيعزى  االبتدائية  املرحلة  بناء حجج  طالب  طيعون 

األشياء والرسومات والرسوم البيانية واألفعال، ويمكن أن تكون هذه احلجج    :باستخدام مرجعيات ملموسة، مثل 

وُيعزى    ؛ عىل أي نسبة مئوية  "قراءة بيانات ممثلة بمخططات دائرية"مل حيصل املتطلب    يف حنيمفهومة وصحيحة،  

 قصور يف التطوير.     ذلك إىل 

الرئيس   للمتطلب  املئوية  النسب  تتفاوت  والعرض"كذلك  املتطلب    ،"التنظيم  بني  "حيث حصل  املقارنة 

البيانات لنفس  خمتلفة  )  عىل   "عروض  بواقع  مئوية  نسبة  وي % 70أعىل  املتفوق (،  الطالب  بأن  ذلك  تفسري    ني مكن 

ا  ا ي  حساب ومتييز  منطقيتني،  ظاهرتني  مقارنة  خطيستطيعون  هو  مما  االستدالل  أو  اجليد  خطأ)  أ ملنطق  وجد    ( إذا 

اجلداول التكرارية ولوحة    : مثل  ، تنظيم وعرض البيانات باستخدام اجلداول"أما املتطلب    . ويفرسون هذه الظاهرة

ن عىل تطبيق  والرابع االبتدائي قادر الصف ( وذلك ألن طالب %30وبواقع )  ،احتل املرتبة الثانية : فقد"اإلشارات

كام يظهر يف    ، استدالالت )جداول تكرارية ولوحة اإلشارات( لتخطيط مناسبة مدرسية أو حتليل مشكلة املجتمع

ونتيجة لتفاوت النسب  ،  معظم املامرسات التدريسية التي تعترب فرصة جيدة بشكل خاص لربط املامرسات باملحتوى
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متطلب   متطلبات الرئيسة يف جمال التنظيم والعرض تم إجياد النسب املئوية والرتتيب لكل  يف املتطلبات الفرعية لل

 يف هذا املجال:  رئيس  

 جمال عرض البياناتيف متطلب  رئيس  النسب املئوية لكل : (١0اجلدول )

 الرتتيب النسبة املئوية جمموع التكرارات  املتطلبات الرئيسة  م

 األول  %  64 71 القراءة والتفسري  1

 الثاين  % 36 40 التنظيم والعرض  2

 % 100 111 املجموع 

  "التنظيم والعرض"  يف حني احتلاحتل املرتبة األوىل    "القراءة والتفسري"( أن متطلب  10يتضح من اجلدول ) 

الثانية من    ، املرتبة  الكبري  للكم  ذلك  عىل  وُيعزى  كتاب  التدريب  حمتوى  يف  البيانات  وتفسري  الرابع  امتثيل  لصف 

عىل ما سبق، متت مقارنة النسب    ا وتأسيًس   ختصيص متارين وأنشطة أكثر من التنظيم والعرض.من خالل  االبتدائي  

لُبعد املحتوى، مع النسب املئوية التي تم احلصول عليها من حتليل كتاب    (TIMSS-2019)املئوية املحددة يف دراسة  

 كام هو موضح يف اجلدول اآلت:  م للصف الرابع االبتدائي، 2020ه/1442ياضيات لعام  الر

يف كتاب الرياضيات للصف الرابع    (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )توافر متطلبات  :  (١١اجلدول )

 االبتدائي باململكة العربية السعودية يف جماالت ُبعد املحتوى  

 TIMSS 2019النسبة املئوية لدراسة  جماالت ُبعد املحتوى 
عدد املتطلبات املتوافرة يف كل  

 ُبعد 

  يف كتابالنسبة املئوية املتوفرة  

 الرابع  الرياضيات للصف

 % 66.7 34 % 50 األعداد 

 % 21.6 11 % 30 األشكال واهلندسة والقياس 

 % 11.7 6 % 20 عرض البيانات 

 % 100 51 % 100 املجموع 

متطلبات ُبعد املحتوى بمجاالته املضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الرابع    توافر  (:11يتضح من اجلدول ) 

النسبة   وهي  ، (%66.7األعداد احتل نسبة )أن جمال  ك؛ وذل TIMSS 2019متطلبات ضمن األعداد  االبتدائي ملجال 

بنسبة مئوية    TIMSS 2019( املحدد لدراسة  %50جمال األعداد )  ويفوق  ، م2020  / ـه1442املتوفرة يف الكتاب لعام  

 . نسبة كبرية وهي( %16.7قدرها ) 

  يقل فر يف الكتاب  اوهذا املجال املتو،  (%2١.6)   األشكال واهلندسة والقياس يف حني أن النسبة املئوية ملجال 

(  %8.4)  ( بنسبة مئوية قدرها %30كانت )  والتي   TIMSS 2019املحدد لدراسة    األشكال واهلندسة والقياسعن جمال  
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املتوفر يف الكتاب يقل عن جمال عرض البيانات    (%١١.7عرض البيانات )، كام أن جمال  ا ما نوع    نسبة كبرية  هىو 

املحدد لدراسة  % 20)  )TIMSS 2019   ( قدرها  مئوية  النتائج تشري    ما  ا نوع    كبرية نسبة    هى و،  (%8.3بنسبة  وهذه 

الرياضيات، فام هو    (TIMSS-2019)بوضوح إىل تدين تضمني متطلبات   الوارد يف كتاب  العاملية يف حمتوى اهلندسة 

متوافر جمرد معايري هندسية بسيطة تتوافق مع مهارات التفكري الدنيا لطالب هذه الصفوف، ولكنها تفتقر ملهارات  

 العاملية.  (TIMSS-2019)متطلبات   ا التي أكدهت التفكري العليا يف املعرفة اهلندسية

الثاين السؤال  مدى    ونّصه:  لإلجابة عن  والعلوم  متطلبات  توافر  ما  للرياضيات  الدولية  االجتاهات  دراسة 

(2019-TIMSS)    الرابع    الرياضيات بالصف كتاب  يف  االستدالل( املضمنة  والتطبيق،  و)املعرفة،    :الُبعد اإلدراكييف

 اململكة العربية السعودية؟ باالبتدائي 

 ، كام ييل: وفرعي   تم حساب التكرار والنسب املئوية لكل متطلب رئيس  

 املعرفة:   مستوى  _أوال  

 املعرفة  مستوىيف  لبُعد اإلدراكيل TIMSS 2019النسب املئوية ملتطلبات : (١2اجلدول )

 املتطلب الرئيس 

 "املعرفة"
 التكرار  الفرعية املتطلبات 

النسبة 

 املئوية 
 الرتتيب

1 

 

 التذكر 

 السادس  %  6.6 96 .تذكر التعريفات واملصطلحات الرياضية

 الثاين عرش  % 0.8 12 . تذكر خواص األعداد 2

 العارش  % 3.3 49 . تذكر خواص األشكال اهلندسية 3

 التاسع  % 4.6 68 .إعادة كتابة رموز رياضية 4

 احلادي عرش  % 2.9 43 .الرياضية املتكافئةتعرف الكسور  5

6 

 احلساب 

 األول  % 31 453 األعداد.إجراء العمليات احلسابية األربع عىل 

7 
إجراء العمليات احلسابية األربع عىل الكسور العرشية 

 . واالعتيادية
 الثالث  % 9.4 137

 الثالث عرش  % 0 0 . إجراء العمليات احلسابية األربع عىل األعداد الصحيحة 8

 الثاين  % 16.3 239 . تقريب األعداد لتقدير ناتج العمليات احلسابية 9

 السابع  % 4.9 71 . القيام بعمليات روتينية يف اجلرب 10

 الثامن  % 4.8 70 . اسرتجاع معلومات من الرسوم البيانية واجلداول واألشكال االسرتجاع  11

 الرابع % 7.7 112 . القياس املناسبةاستعامل واختيار أدوات  القياس  12

 التصنيف  13
تصنيف األعداد واألشكال والعبارات الرياضية حسب اخلواص  

 .املشرتكة

112 

 
 اخلامس  % 7.7

 % 100 1462 املجموع الكيل 
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حيث يالحظ أن املتطلب    ، تفاوت النسب املئوية للمتطلبات الفرعية يف جمال املعرفة  : (12يتضح من اجلدول ) 

أعىل    "احلساب"الرئيس   األخرى السجل  الرئيسة  املتطلبات  من  للمتطلب    ،تكرارات  مئوية  نسبة  إجراء  "وأعىل 

تطلب من املركبات  ويمكن تفسري ذلك بأن هذا امل  تكرار(،  453بواقع )  "العمليات احلسابية األربع عىل األعداد

القرن احلادي والعرشين، والتأكيد يف   للرياضيات يف  عىل فهم متى ُتستخدم عملية حسابية    "احلساب"األساسية 

العملية  ، معينة تعنيه  ما  قادرً   ، ومعرفة  الطالب  يكون  استخدام    اوأن  تأدية    ، العقلية  العملياتعىل  إىل  باإلضافة 

 معينة. احلسابات باستخدام خوارزميات حسابية  

 التطبيق:   مستوى  _اثاني  

 .التطبيق مستوىلبعد العمليات املعرفية يف  TIMSS 2019النسب املئوية ملتطلبات : (١3اجلدول )

 املتطلب الرئيس 

 "التطبيق"
 الرتتيب النسبة املئوية التكرار  املتطلبات الفرعية 

 الرابع % 14.1 143 . املناسبة يف حل مشكلة رياضية معطاةاختيار العمليات الرياضية واإلسرتاتيجية  االختيار  1

 التمثيل  2
بني   العالقة  لتوضيح  وخمططات  وجداول  أشكال  يف  الرياضية  البيانات  عرض 

 . األفكار الرياضية املختلفة
 الثالث  % 14.9 151

 الثاين  % 22.8 231 تكوين توزيع مناسب مثل معادلة، شكل هنديس أو خمطط حلل مسألة رياضية  بناء نامذج  3

 اخلامس  % 12.1 123 تطبيق جمموعة من اإلجراءات الرياضية مثل رسم األشكال واملخططات  التنفيذ  4

5 
مسائل   حل 

 روتينية
 األول  % 36.1 366 حل مسائل مشاهبة لألنشطة الصفية 

  ١00 ١0١4 املجموع الكيل

  هي حيث لوحظ أن أعىل نسبة مئوية    ، تفاوت النسب املئوية للمتطلبات الرئيسة  :( 13يتضح من اجلدول ) 

الرئيس   روتينية"للمتطلب  مسائل  الفرعي    "حل  املتطلب  يف  الصفية"ممثلة  لألنشطة  مشاهبة  مسائل  بواقع    "حل 

الر  إىل أنوُيعزى ذلك    ؛( 36.1%) ابع االبتدائي  غالبية األنواع املعروفة من املسائل يف كتاب الرياضيات للصف 

أنه يمكن حلها  لتلك األنواع تكمن يف  املميزة  أو الرضب وغريها، والسمة  العمليات احلسابية كاجلمع  تتبع نمو 

تطبيق  "  يف املتطلب الفرعي   ممثاًل   "التنفيذ"ميات، يف حني جاء املتطلب الرئيس  زبتطبيق واحد أو أكثر من أنواع اخلوار

ويمكن   ،(% 12.1بواقع )  ،كأقل نسبة مئوية "رسم األشكال واملخططات :ثلم ،جمموعة من اإلجراءات الرياضية

 وصف هذه النسبة املتدنية بأن التمثيل الريايض مهمل يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي. 

 االستدالل:   مستوى _اثالث  
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 االستدالل مستوىالعمليات املعرفية يف  لبعد  TIMSS 2019النسب املئوية ملتطلبات : (١4اجلدول )

 املتطلب الرئيس 

 "االستدالل"
 الرتتيب النسبة املئوية التكرار  املتطلبات الفرعية 

 تحليل ال 1
استعامل العالقات بني املتغريات يف مواقف رياضية للتوصل إىل استنتاجات  

 . صحيحة من خالل معلومات معطاة
 الثالث  % 12.3 61

 األول  % 38.2 189 . تعميم نتائج حل مسألة حسابية ما لتطبيقها يف جمال أوسع تعميمال 2

 الرابع % 12.3 61 . الربط بني املفاهيم واألفكار الرياضية للتوصل إىل نتائج رياضية صحيحة تكامل ال 3

 اخلامس  % 12.1 60 . تقديم تربير مقنع بالرجوع إىل نتائج وخصائص رياضية معروفة تربير ال 4

5 
املسائل  حل 

 غري الروتينية 
 الثاين  % 25.1 124 . عىل الطالب ا حل مسائل رياضية يف مواقف جديدة مل تعرض سابقً 

  %١00 494 املجموع الكيل

يف   ممثاًل  "تعميمال"(: تفاوت النسب املئوية للمتطلبات، حيث جاء املتطلب الرئيس 14يتضح من اجلدول )  

الفرعي  نتائج حل  " املتطلب  أوسعتعميم  لتطبيقها يف جمال  ما  )   "مسألة حسابية  احتل    يف حني ،  (% 38.2بواقع 

الرئيس   الفرعي    ممثاًل   "التربير"املتطلب  املتطلب  رياضية  "يف  وخصائص  نتائج  إىل  بالرجوع  مقنع  تربير  تقديم 

املشكالت  املرتبة األخرية، وُيعزى ذلك لكون تدريس مادة الرياضيات لطالب الصف الرابع كأداة حلل    "معروفة

وأسلوب للتعليل والربهنة ووسيط للربط بني اخلصائص املختلفة جيب أن يتناسب مع املرحلة العمرية والقدرات  

 العقلية لطالب الصف الرابع االبتدائي.  

تم احلصول عليها  مع النسب املئوية التي   للبُعد اإلدراكي   TIMSS 2019دراسة  وبمقارنة النسب املئوية التي حددهتا  

 تبني ما ييل: من حتليل كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي 

يف كتاب الرياضيات للصف الرابع    (TIMSS-2019دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )توافر متطلبات  :  (١5اجلدول )

 االبتدائي باململكة العربية السعودية يف مستويات البُعد اإلدراكي 

 عدد املتطلبات املتوفرة يف كل ب عد  TIMSS 2019النسبة املئوية لدراسة  البُعد اإلدراكي مستويات
النسبة املئوية املتوفرة يف كتاب  

 الرياضيات للصف الرابع االبتدائي 

 % 54 12 % 35 املعرفة

 % 23 5 % 40 التطبيق 

 % 23 5 % 25 االستدالل 

 %١00 22 %١00 املجموع

 ( اجلدول  من  اإلدراكي مستويات    توافر  :(15يتضح  االبتدائي    الُبعد  الرابع  للصف  الرياضيات  كتاب  يف 

املتوافر يف   (%54املعرفة ) ن مستوى إ بنسب متفاوتة، حيث  (TIMSS2019)ملتطلبات   وفقاً باململكة العربية السعودية 
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، مما  نسبة كبرية  هىو ،  (%١9بنسبة مئوية قدرها )   TIMSS 2019املحدد لدراسة    (%35جمال املعرفة )  يفوقالكتاب  

اهتاممً  املعرفة  أوىل جمال  التطوير قد  أن  املطلوبة يف    ا يعني  املئوية  النسبة  فاقت  ثم جاء  ،  TIMSS 2019بدرجة كبرية 

 TIMSS( املحدد لدراسة  %40عن جمال التطبيق )   يقل وهذا    ،   ( %23بنسبة بلغت )  املتوافر يف الكتابالتطبيق  مستوى  

بنسبة بلغت    املتوافر يف الكتاب االستدالل  ا جاء مستوى  ، وأخريً نسبة كبرية  هىو   ،(%١7بنسبة مئوية قدرها )  2019

نسبة    هى و   ، (%2بنسبة مئوية قدرها )   TIMSS 2019( املحدد لدراسة  %25من جمال االستدالل )   أقلوذلك    ،   ( 23%)

، وذلك يشري إىل أن تركيز مستوى االستدالل يف كتاب الرياضيات  TIMSS 2019ملتطلبات دراسة    ا ما نوع    مقبولة

بشكل كبري عىل تقديم تعميامت يف جماالت تطبيق املعرفة الرياضية أو الربط بني أجزائها يف  للصف الرابع قد انصبَّ 

 جمال أوسع، وحل مسائل رياضية يف مواقف جديدة. 

 : ( خامتة البحث وتوصياته5

 احلايل إىل النتائج التالية: البحث  توصل 

بمجاالته املضمنة يف كتاب الرياضيات للصف    "ُبعد املحتوى"يف  ما    إىل حد    TIMSS 2019توافر متطلبات  

 ؛ وذلك عىل النحو التايل: باململكة العربية السعودية الرابع االبتدائي

وهذا يفوق    ،م2020ه/  1442النسبة املتوفرة يف الكتاب لعام    وهي  ،(% 66.7جمال األعداد جاء بنسبة ) .  1

نوًعا    نسبة كبرية  وهي  ،( %16.7بنسبة مئوية قدرها )  TIMSS 2019( املحدد يف دراسة  %50جمال األعداد )

 .ما 

وهذا املجال املتوافر يف الكتاب يقل عن جمال    ،(% 21.6أن النسبة املئوية ملجال األشكال واهلندسة والقياس ) .  2

املحدد يف دراسة   والقياس  )  ،( %30)بنحو    TIMSS 2019األشكال واهلندسة  قدرها    ، (% 8.4بنسبة مئوية 

 . ا ما نوعً  نسبة كبرية وهي

( املحدد لدراسة  %20( املتوفر يف الكتاب يقل عن جمال عرض البيانات )%11.7أن جمال عرض البيانات ) .  3

TIMSS 2019 ، ( 8.3بنسبة مئوية% )، ما.  ا نوعً  كبريةنسبة  وهي 

ا  اإلدراكي يف كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية وفقً توافر مستويات الُبعد   ▪

 عىل النحو التايل:  ذلكة ك( بنسب متفاوتTIMSS 2019ملتطلبات )
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بنسبة مئوية    TIMSS 2019( املحدد لدراسة  % 35)   يفوق جمال املعرفة( املتوافر يف الكتاب  %54مستوى املعرفة ) .  1

 . نوًعا ما  نسبة كبرية وهي، (% 19قدرها ) 

التطبيق  .  2 الكتاب جاء  مستوى  )   (، % 23بنسبة بلغت )املتوافر يف  التطبيق  ( املحدد  % 40وهذا يقل عن جمال 

 . نوًعا ما  نسبة كبرية وهي  ،(% 17بنسبة مئوية )  TIMSS 2019لدراسة 

(  % 25وذلك أعىل من جمال االستدالل )   ، ( %23بنسبة بلغت )   جاء   الكتاب املتوافر يف  مستوى االستدالل  .  3

 ا ما. نسبة مقبولة نوعً   هى ( و% 2بنسبة مئوية قدرها )  TIMSS 2019دراسة يف املحدد 

 بام ييل:   تلك النتائج أوىص البحثيف ضوء  و

باالستفادة من جوانب القصور التي ظهرت    ، وذلكوإثراء كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي تطوير   ▪

البيانات  ،والقياس،  واهلندسةواألشكال    ،األعداد)  :جمال  املحتوى يفُبعد  يف جماالت   ، وكذلك  (وعرض 

 . (التطبيق  مستوى) القصور يف الُبعد اإلدراكي وخاصة يف 

 التدريسية. يف تطوير ممارساهتم  "بطاقة التحليل "توجيه معلمي الرياضيات نحو االستفادة من  ▪

يف اململكة العربية السعودية    االبتدائيللصف الرابع  إجراء دراسات تستهدف مقارنة حمتوى كتب الرياضيات   ▪

 ( اختبار  يف  متقدمة  مراكز  احتلت  أخرى  دول  يف  كتب  العاملية    (TIMSS-2019مع  التجارب  من  لالستفادة 

 الناجحة. 

 : املراجعقائمة  

 املراجع العربية:  _أواًل 

( نعيم  والتفكري  (.  2017أبو سكران، حممد  التحصيل  تنمية  الرياضياتية يف  القوة  قائم عىل  برنامج مقرتح  فاعلية 

األسايس.  العارش  الصف  طالب  لدى  الريايض  والتواصل  كلية    التباعدي  منشورة،  غري  دكتوراه  رسالة 

 .البنات، جامعة عني شمس 

 ( بسينة  عيش،  العلوم  2015أبو  يف  السعودية  العربية  اململكة  طالب  أداء  مستوى  لتطوير  مقرتح  تصور   .)

هلام.   الدولية  الدراسة  الرتبية والرياضيات يف ضوء مشاركتهم يف  كلية  األزهر،  جملة  (،  34)  162،  جامعة 

161-186 . 

 الطبعة الثانية. عاّمن: دار الفكر.  تعليم وتقويم تعلم الرياضيات،  تإسرتاتيجيا  (.2019رمضان )  بدوي،
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حمتوى كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي يف اململكة العربية السعودية وفق    ل (. حتلي 2016البلوي، عايد )

الدولية للرياضيات والعلوم   الدراسة  الرتبوية  جملة جامعة،  TIMSS-2011متطلبات  (،  2) 11،  طيبة للعلوم 

241-260 . 

( إبراهيم  نتائج  (.  2013التليني،  فلسطني يف ضوء  األسايس يف  الرابع  للصف  الرياضيات  كتاب  ،  TIMSSتقويم 

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني

التقويمية ملعلمي الرياضيات والعلوم يف العينة    ت(. املامرسا 2018الزعبي، آمال؛ ملكاوي، آمال؛ مقدادي، ربى )

املجلة الدولية لألبحاث الرتبوية،  ،  TIMSS-2011األردنية املشاركة يف الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم

 . 141- 111(،  2)   42، جامعة اإلمارات

 لمي للنرش والتوزيع. . عاّمن: دار اإلعصار العحديثة يف تعليم الرياضيات تاجتاها  (.2018الزهريي، حيدر ) 

حتليل حمتوى منهج الرياضيات باملرحلة املتوسطة يف ضوء متطلبات الدراسة الدولية الثالثة  (.  2009الشهري، مانع )

. رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة  TIMSSللعلوم والرياضيات  

 أم القرى، مكة املكرمة. 

توافر معايري الرياضيات العاملية يف حمتوى اهلندسة يف كتب الرياضيات    ى(. مد2018عامر؛ كنعان، محزة )عمر،  

للصفوف) طولكرم.  4- 1الفلسطينية  حمافظة  يف  املعلمني  نظر  وجهة  من  املفتوحة  (  القدس  جامعة  جملة 

 . 20-1(، 25)   9،  لألبحاث والدراسات الرتبوية والنفسية 

مقرتحة قائمة عىل التعلم املنظم ذاتي ا يف تنمية القوة الرياضياتية لدى    ة إسرتاتيجي  ة(. فاعلي2019الغامدي، إبراهيم ) 

 . 112-15(، 3)21،  جملة العلوم الرتبوية، جامعة الباحةطالب املرحلة املتوسطة. 

 ( املحمدي، نجوى  مقبولة؛  متطلبات  2020الكنيدري،  الرياضيات للصف   TIMSS-2019(. مدى حتقق  مقرر    يف 

 .263- 241(،  2) 24،  املجلة العربية للنرش العلميالثاين متوسط باململكة العربية السعودية. 

 ، عاّمن: دار املسرية. 2. طحتليل حمتوى املنهج يف العلوم اإلنسانية(.  2012، ريم )م عبد العظيحممد، وائل؛ 

( والتدريب  التعليم  تقويم  الدولية  (.  2020هيئة  لالختبارات  اإلرشادي  إدارة  TIMSS-2019الدليل  الرياض:   .

 االختبارات الوطنية والدولية، املركز الوطني للقياس. 

( التعليم  األول(.  1442وزارة  الدرايس  الفصل  االبتدائي،  الرابع  للصف  الرياضيات  وزارة  كتاب  الرياض:   .

 لكة العربية السعودية. التعليم، املم



 

442 

 

( التعليم  الثاين(:  1442وزارة  الدرايس  الفصل  االبتدائي،  الرابع  للصف  الرياضيات  وزارة  كتاب  الرياض:   .

 التعليم، اململكة العربية السعودية.  

 . horturl.at/oGV25s. تم االسرتجاع من: االختبارات الدولية(: 2021وزارة التعليم ) 

 املراجع األجنبية:  _ثانياً 

Dindayal, J. (2006). The Singaporean mathematics curriculum: Connections to TIMSS. 29th Annual Conference 

of the Mathematics Education Research Group of Australasia Incorporated (MERGA 2006) on "Identities, 

cultures and learning spaces", Canberra, Australia, 1-5 July. 179-186. 

Dudaite, J. (2006). Change of Mathematical Achievement in The Light of Educational Reform in Lithuania. Second 

IEA international research conference: proceedings of the IRC-2006, Wellington: International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2007, pp. 71-82. 

https://www.lituanistika.lt/content/34182. 

Mullis, I., Lindquist, M., Philpot, R., & Cotter, K. (2019). TIMSS 2019 Mathematics Framework. In: Martin, M.O. 

& Mullis, I. (Eds.), TIMSS-2019 Assessment Frameworks, (13-24). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS 

International Study Center, Boston College. Retrieved from: shorturl.at/vMOQW. 

Mullis, I., Martin, M., & Foy, P. (2008). TIMSS 2007 International Mathematics Report: Findings from IEA’s 

Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eighth Grades. Chestnut Hill, 

MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College. 

https://timssandpirls.bc.edu/timss2007/intl_reports.html. 

Mullis, I., Martin, M., Ruddock, G., O'Sulivan, C. & Preuschoff, C. (2012). TIMSS-2011 Assessment Framework, 

Boston: TIMSS and PIRLS International study center, Lynch school, Boston College. 

Wijaya, A. (2017). The difficulties of Indonesian fourth graders in learning fractions: An early exploration of 

TIMSS-2015 results. The 4th International Conference on Research, Implementation, and Education of 

Mathematics and Science (4th ICRIEMS): Research and Education for Developing Scientific Attitude in 

Sciences and Mathematics, https://DOI:10.1063/1.4995154. 

https://shorturl.at/oGV25
https://www.lituanistika.lt/content/34182
https://shorturl.at/vMOQW
https://timssandpirls.bc.edu/timss2007/intl_reports.html
https://DOI:10.1063/1.4995154


 

445 

 

 
 درجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة للبحث اإلجرائي وعالقتها بتصوراتهم حولها 

 أ.د. عبدالويل بن حسني الدمهش  ، و أ. نارص بن عيد العتيبي                                         

 امللك سعود  والرياضيات، جامعةمركز التميز البحثي يف تطوير العلوم   &  إدارة تعليم الرياض مكتب التعليم برشق الرياض

 امللخص 

الكشف عن طبيعة العالقة بني  إىل  و،  ث اإلجرائي من وجهة نظرهم معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبح  ممارسات  معرفة طبيعةإىل  البحث  هدف  

بعد التحقق من    البيانات  يف مجعاالستبانة    حيث تم االعتامد عىل  لتحقيق هذه األهداف،  املنهج الوصفيستخدم  اوممارساهتم له،  وللبحث اإلجرائي    م تصوراهت

  . معلمني(  905البالغ عددهم )و  ،يف املرحلة املتوسطة  ا من معلمي العلومملادة العلوم تم اختيارهم عشوائيً   ( معلاًم 180من ) تكونت عينة البحث  و  ا.وثباهت   ها صدق

، (5.00من    2.30)حيث بلغ املتوسط احلسايب    ؛بدرجة )منخفضة(جرائي  اإل البحث    معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يامرسونأن  إىل  نتائج البحث  شارت  أو

عالقة   وجود النتائج عن    كشفتاخلربة، وولتخصص  كل من اتعزى ل  اإلجرائيممارسة معلمي العلوم للبحث  درجة  النتائج عدم وجود فروق يف    أظهرتكام  

العلوم   البحث    باملرحلةموجبة بني كل من تصورات معلمي  بني  و  ا من قبل املؤلفنيسابقً قبوله للنرش    تم ا لبحث  كانت عنوانً   والتي  ،اإلجرائياملتوسطة حول 

يف التصور حول البحث    أن من لديه ضعف  النتيجة عىلوتدل هذه     .(α  ≤ 0.01ا عند )وهو دال إحصائيً   ،(0.831االرتباط )   بلغ معاملممارستهم له، حيث  

، األمر الذي حيتم عىل املهتمني بتعليم وتدريب املعلمني االهتامم بإكساب معلمي العلوم مفهوم ومهارات  ا يامرسه يف عمله بشكل ضعيف أيًض   فإنه سوف  اإلجرائي

 . عملية التدريس يف  اإلجرائي، وعىل طرق وأساليب ممارسة البحث اإلجرائيالبحث 

 . العلوممعلم  ،ر املهنييالتطو ، اإلجرائي العلوم للبحثمعلمي ممارسات ، اإلجرائي، تصورات معلمي العلوم للبحث اإلجرائيالبحث كلامت املفتاحية: ال

Saudi Arabian Middle Schools Science Teachers Degree of Practicing Action Research 

in Teaching Science from their Perspectives 
Nasser E. Alotaibi            Abdulwali H. Aldahmash 

Ministry of Education, Riyadh Education Department, East Riyadh Educational Office. 

9nasser1111@gmail.com 

The Excellence Research Center of Science and Mathematics Education, King Saud University. 

aaldahmash@ksu.edu.sa    wadialsail@gmail.com 
Abstract 

The purpose of this investigation was to gain a better understanding of the nature of science teachers' practices of action research from 

their perspective. It also intended to uncover the nature of the relationship that existed between the perceptions of science teachers and their 

actions in the form of action research. In order to attain these objectives, the descriptive approach was adopted, and a reliable questionnaire 
was used to collect the necessary data. The questionnaire was delivered to a random sample of 180 instructors who were selected from among 

the science teachers at (905) middle schools. The findings of the study revealed that science teachers at the intermediate stage engage in action 

research to a (low) degree, with the arithmetic mean being a little over a quarter (2.30 out of 5.00). The findings revealed that there were no 
statistically significant differences in the conduct of action research among science instructors based on their specialization or experience. The 

findings also demonstrated that there is a positive association between science teachers' perceptions and their participation in action research, 

with the correlation coefficient reaching 0.831, which is statistically significant at the 0.05 level (0.01). This shows that everyone who has a 
negative perception of action research also practices it negatively in their professional lives. Consequently, science teachers should be familiar 

with the concept and techniques of action research, as demonstrated by this finding. 
 
Keywords: Action research’, science teachers’ perspectives of action research, science teachers’ practice of action, professional development, 

science teachers  
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 :املقدمة

حيث  ،  والتطور املعريف العلمي  التي تبذهلا األمم نحو التقدم  ساعي احلثيثة  املا ملدى  يعد البحث العلمي مقياًس 

البحث والتقيص    إن ثامر  التقني والتطور    توليد  إىلالوصول  من بني  التقدم  معرفة علمية مثمرة قادت األمم نحو 

فقد  العلمي وهلذا  العلمي  حاز  ،  غالبيالبحث  اهتامم  املتقدمةالدول    ة عىل  الدول  اخلصوص  وجه    وذلك   ،وعىل 

التي    حل املشكالت وإنتاج املعرفة وتوظيفها وتطويرها، ومن ثم إسهامه يف    يف تقدم املجتمعات   بأمهيته   إلدراكها 

عن طريق    التعلم،وتوظيفه يف تطوير وحتسني عملية    تعلم مهارات البحث العلمي وتعليمه  وبناًء عليه فإن.  تواجهها 

 . ا رضوريً أصبح مطلًبا   ،اإلجرائيما يعرف بالبحث 

معهد    من (Lewin, 1946)   ليوينطور الربوفسور كورت  حيث  ،  1946عام  إىل    اإلجرائيويعود منشأ البحث  

((MIT   ًحتسني املامرسة الرتبوية   كان اهلدف منه هووا باسم البحوث اإلجرائية،  البحوث عرفت الحقً   ا منجديدً ا  نوع  

 ,.Bergmark, 2020; Bergroth, et. alالباحثون )  اإلطار ذكر ويف هذا    . ( 2004ورشير،    عودة للمعلمني )  التدريسية 

Gewirtz et al., 2009 )    عىل الرغم من  وذلك    ،منذ فرتة طويلة  املتحدةيف اململكة    ا ممارًس   اتقليدً   تعد أبحاث املعلمني  أن

اإلجرائي تقليدًيا عىل أنه نشاط  وُينظر إىل البحث  .  عرب الزمنالبحوث  هذا النوع من  ملثل    حدوث تغيريات يف الدعم 

 ,Kemmis, 2016; Kemmis, & McTaggart)  لتوليد املعرفة للمعلمني املنخرطني يف حتقيق منهجي ونقدي ملامرساهتم

ط الضوء  يسلت األمر الذي قاد إىل    ، "البحث"و  "العمل"  ربط املصطلحني عىل  هذا النوع من البحوث  يعتمد  و (.  1988

: جتربة األفكار عملًيا كوسيلة للتحسني وكوسيلة لزيادة معرفة  وهي  دخل البحث اإلجرائياألساسية ملعىل السامت  

  القائم أحد أنواع التطور املهني    اإلجرائي البحث    د ويع(.  Bergmark, 2020)  حول املناهج والتدريس والتعلم املعلمني  

 عىل املدرسة. 

 ;Chokshi, & Fernandez, 2004)مرشوع دراسة الدرس اليابانية    املدرسةلتطور املهني القائم عىل  ا  عأنوا  ومن

Doig & Groves, 2011; Inprasitha, 2012; Mills, 2007; Parsons, 2015 )  ا بحث الدرس.  ًًوالذي يطلق عليه أحيان

املهني غالب التطور  النوع من  ) ًًوهذا  تدريسها  الدروس وأساليب  ما يوجه نحو حتسني   ;Åkerlund et al., 2019ا 

Inprasitha, 2012; Masters, 2000; Unlu  et al., 2015 القائم عىل املهني  التطور  أما  البحوث    املدرسة عن طريق  (. 

جذريً  فيختلف  ففيه  اإلجرائية  الدرس،  بحث  عن  ميدانية    ا بحوثً املعلمون    ينفذ ا  فاعلية  ودراسات  الستقصاء 

وذلك للبحث    ، جمال أعامهلماختبار إجراءاهتم يف    وجه نحوتُ أهنا  فهم ومهارات الطلبة، كام    يفممارساهتم التدريسية  

، سواء يف بنية الدروس أو طرائق التدريس أو أساليب التعامل مع الطلبة يف  عن حلول للمشاكل التي يواجهوهنا 

متتد   وقد  التعليمية،  البيئة  يف  أو  الدراسة  اإلجرائية  صفوف  البحوث  للطلبة.مهمة  االجتامعية  البيئة  البحث  ف  إىل 
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عدد    ا أيًض وردت    دوق  ،عملية التعلم وأهداف التدريس كل من    طبيعة  أدلة حمددة السياق حول  عنه  ينتج  جرائياإل

 ومنها:  ةث اإلجرائيو من التعريفات للبح

عبيدات  املشكالت )ويضع خطة حلل تلك    ، التي يقوم هبا املامرس الذي يواجه مشكلة يف ممارساتهالبحوث   •

 . ( 1987وآخرون،  

رساهتم  ث التي يقوم به املعلمون أو املرشفون الرتبويون أو اإلداريون هبدف تطوير أدائهم ومما و البح  ي أو ه •

وتقوم عىل التأمل الذايت يف املامرسات التعليمية    التعليمية، أو حل املشاكل التي تواجههم يف العملية    التعليمية،

املامرس   قبل  )حيدر  نفسه، من  املنشود  التغيري  وإلحداث  التعليمية  للعملية  أفضل  فهم    ؛ 2004،  لتحقيق 

 (. 2000اخلالدي، 

البحث  و فإن  عليه  هبا    اإلجرائيبناًء  يقوم  منظمتني  وتأمل  تقيص  كعملية  إليه  النظر  العلوم    معلمو يمكن 

يتكون البحث اإلجرائي من جمموعة  و  ني تعلم طلبتهم. س التدريسية وحت   ممارساهتمأنفسهم من أجل حتسني وتقويم  

كل من الشكلني يف عدد اخلطوات  حيث يتشارك  .  ( 2و )   (1)  ني يف الشكل  ا ملا هو مبنيوفقً اخلطوات الرئيسة  من  

  ا مؤثرً  ماًل ا التأمل ع د( يع2ني تلك اخلطوات، فالشكل ) يف صياغة العبارات ويف التنظيم والعالقة بخيتلفان  امولكنه

)املعلم( التأمل    اإلجرائي ، بحث ال يتم تنفيذ أي خطوة إال بعد أن يامرس الباحث  اإلجرائيالبحث    يف مجيع خطوات

 والنقد الذايت لكل فكرة أو حدث أو ترصف. 

 
 اإلجرائي  (: اخلطوات الرئيسة للبحث 1شكل )

حتديد وصوغ 

مشكلة البحث
وصف وحتليل

املشكلة

ة تصميم خريط

إجرائية

ةالتأمل واملراجع
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 اإلجرائي (: خمطط البحث 2شكل )

الرتبية    الدراسات أنورد يف    وقد املتسارع يف حركة  تطور مصاحب يف    إىل حدوث  يؤدي  التعليموالتقدم 

بتفكري علمي منظم،    ا متسلحً   أن يكون املعلم وخاصة معلم العلوم  وهذا التطور يتطلب  ،والتعليم  احتياجات الرتبية 

يف األفكار  مسايرة    يساعده  ابتكار  عىل  القدرة  ويف  والعلمية  املعرفية  ثم  التغريات  ومن  والتكنولوجية،  العلمية 

 ,Wood)  البرشية توظيف أساليب متنوعة يف تنمية كوادرها  الرتبوية من  املؤسسات    ن بام يمكوتنظيمها    استخدامها 

2012; Zuber, 2012). للمعلم   املستمراملهني والتطور أحد نامذج اإلعداد  من بني أهم  البحث اإلجرائي ويعد مدخل  

التفكري     يف دفع املعلم إىل  فعااًل عاماًل   ( 2010ه املزيني واملزروع ) ديعو   ،( Eilks & Markic, 2011  ؛2009  )بخيت، 

   .تؤثر يف أدائه ويف نتائج عملية التدريس حتديد املشكالت التي  يمكنه من بام أدائه،  ودراسةيف ممارساته،   والتأمل

  التأملية   إن البحث اإلجرائي يعتمد عىل توظيف املامرسات  إىل   (2004غنائم وجاد )  أشاريف هذا السياق،  و

مستوى    التغيري عىل ، ومن ثم إحداث  لعملية التعلم والتعليم فهم أفضل    الوصول إىل   ةبغي   ؛التدريسيف أعامله يف جمال  

يف تطبيقها  وتتضح أمهية البحوث اإلجرائية  هنج تربوي أفضل.  من أجل بلوغ   ،واملدرسة، واإلدارةوالصف املعلم، 

باحتياجاهتم  وأكثر دراية  املدرسة مع اختالف أدوارهم، فهم األكثر قرًبا ومعرفة بمشكالهتم،    العاملني يفمن قبل  

ل البحث  من خال   ،عملية البحث عن حل ملشكلة ما، أو السعي نحو تطوير العمل وحتسينه   . وبناء عليه فإناملختلفة

 . (2010عطيفة، مهنًيا )، وتنميتهم  العاملنيحتقيق أهداف بام يؤدي إىل  ،يتطلب تعاون اجلميع،  اإلجرائي 

ومن ضمنها اململكة العربية السعودية  العربية  و  األجنبية  من الدول  لوحظ توجه العديدوخالل العقد األخري  

  يزال يعاين من ال   ة ث اإلجرائيوإال أن جمال البح ،  يف التطور املهني املستمر للمعلمني  اإلجرائيةالبحوث  تبني  نحو  

التأمل

حتديد 

املشكلة

مجع 

املعلومات

ل التخطيط حل

املشكلة

تنفيذ 

ةالتجرب

كتابة 

رالتقري



 

449 

 

وغياب    اإلجرائية ا من قلة البحوث  وهذا يبدو واضحً ،  ني أو املوجهنيمن قبل املعلم   سواء   ،به  االهتامم يف  ضعف  

   . أوعية النرش التي هتتم هبذا النوع من البحوث

 : مشكلة الدراسة

خاص تقدم من القمة    ر املهني التي تقدم للمعلمني بشكل عام ومعلمي العلوم بشكليغالبية برامج التطو 

والتعليم، وتقدم خالهلا وجبات  الرتبية    يف وزارات   ةاجلهات املختص  قبلن من  ونه يقوم هبا خرباء منتدبأللقاعدة، أي  

سواء  ، وبالتايل مل تتح هلم الفرصة  نفسها   املشكلة الرتبوية كلهم يعانون من    بوصفهما لكل املعلمني  براجمية معدة سلفً 

أن هذا النوع من    ( 2016) عطوي،    دراسة  تفادوأ  أو يف تنفيذها.  أو االشرتاك يف إعدادها اختيار تلك الربامج  يف  

  ؛ ري املنشود سواء يف سلوك املعلمني أو يف نتائج تعلم الطلبة يحداث التغ إ إىل  ؤد  ي نه مل إ ، حيث غري جمد  ر املهني ي التطو

أفادت    ذلك . وعىل العكس من  ر والتدريب املهني يتناسب مع االحتياجات األساسية للمعلمني يف التطويكونه ال  

ر املهني الذي يتم داخل  ي بأن التطو   ( Abd-Kadir & Hardman, 2013; Hardman et al., 2009; McNiff, 2013)  الدراسات

إىل حتسني أفضل يف أداء املعلمني يف كثري من األنظمة التعليمية التي    يؤدي  -   أي من القاعدة إىل القمة   -   املدرسة

بويني،  كونه يتم التخطيط له من قبل املعلمني أنفسهم حتت إرشاف املوجهني أو املرشفني الرت  ؛ انتهجت هذا املنحى

 .  املشكالت التي تواجههم نحو حل و  نحو احلاجات التعليمية والتطويرية للمعلمني فإنه يوجهوبالتايل 

حيث    ،معلمي العلوم أو املعلمني بشكل عام عن البحث اإلجرائي   اتتصورطبيعة  وتكمن املشكلة هنا يف  

.  لبحث اإلجرائي عن ا( وجود ضعف يف تصورات معلمي العلوم  2021والعتيبي )  الدمهش  تبني من خالل دراسة

للبحث  و العلوم  معلمي  إدراك  أو  تصورات  يف  الضعف  يف    اإلجرائي هذا  يؤثر  جمال    درجةقد  يف  له  ممارساهتم 

  ، وهذا هو صلب موضوع البحث احلايلضعف خمرجات تعلم تعليم العلوم،    األمر الذي قد يتسبب يف  تدريسهم، 

 لة هذه الدراسة. ئأسخالل سيتبني من   كام

الدراسة الرئيس   إىل   الدراسة  سعت   :أسئلة  السؤال  عن  املرحلة  درجة  ما    :اإلجابة  يف  العلوم  معلمي  ممارسات 

     املتوسطة للبحث اإلجرائي؟

 :اآلتية األسئلة منه تفرع تو 

ملتغري    ا توجد فروق يف ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي يف التدريس وفقً   هل .1

 ؟ التخصص
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ملتغري    ا توجد فروق يف ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي يف التدريس وفقً   هل  .2

 ؟اخلربة

يف بحث سابق   املتضمنة [اإلجرائياملتوسطة للبحث    توجد عالقة بني تصورات معلمي العلوم يف املرحلةهل    .3

 ؟ ممارستهم له  وبني] (2021، والعتيبي،  للباحثني( الدمهش 

   :الدراسةأهداف 

 حتقيق ما ييل:الدراسة  تاستهدف

 ممارسة معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي. درجة معرفة  .1

الفروق يف ممارسات معلمي   .2 التدريس وفقً معرفة طبيعة  للبحث اإلجرائي يف  املتوسطة  املرحلة    ا العلوم يف 

 . ملتغري التخصص 

وفقً  .3 التدريس  للبحث اإلجرائي يف  املتوسطة  املرحلة  العلوم يف  الفروق يف ممارسات معلمي    ا معرفة طبيعة 

 . ملتغري اخلربة

 . له  للبحث اإلجرائي وبني ممارستهممعرفة طبيعة العالقة بني تصورات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة  .4

 : أمهية الدراسة

 : اآليت خالل  تتضح أمهية الدراسة من

بشكل عام  قد يستفيد منها املعلمون  و   ، اإلجرائيللمعرفة الرتبوية يف جمال البحث  هذا البحث إضافة    د  يع •

  عداد اإلكونه يسلط الضوء عىل معرفة جديدة مل يتم الرتكيز عليها يف برامج    ؛ العلوم بشكل خاص  و ومعلم

 . أثناء اخلدمة  ملعلمي العلوم أو برامج التطوير املهني الرتبوي

تزويد اجلهات املعنية يف وزارة التعليم ومؤسسات إعداد املعلم يف اململكة بتغذية راجعة حول واقع ممارسة   •

 . من قبل املعلمني اإلجرائيالبحث 

برامج تطور مهني تركز عىل إكساب معلمي العلوم  التوصية بإعداد وتنفيذ  يف ضوء نتائج هذا البحث سيتم   •

   .اإلجرائي  املعارف واملهارات اخلاصة بالبحث

 : حدود الدراسة

  - مدينة الرياض يف   م. 2019-1441الفصل الدرايس األول من العام الدرايس تم تنفيذ هذا البحث خالل  

 معلمي العلوم للمرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي. حيث تركز البحث عىل ممارسات    ،السعودية  العربيةاململكة 
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 :مفاهيم ومصطلحات الدراسة 

 البحث اإلجرائي:  

نوع من األبحاث التي يقوم هبا  "أنه  باإلجرائي    ( البحث 16، ص.  2004وكايد، )عدس  وعبيدات    رف ع

ي  عمله  شخص  جمال  يف  معينة  مشكالت  املشكالتأواجه  هذه  حلل  خطة  ويضع  العملية،  حياته  الفقي    أما   ، "و 

طريقة منظمة يف االستقصاء يقوم هبا املعلم، أو  "  :أنهب  اإلجرائي عرفوا البحث    ( فقد 2007) وعبدالسميع وعالم  

هبدف مجع البيانات حول الطرائق    كغريهم من العاملني يف بيئات تعليمية خمتلفة، وذل  ناظر املدرسة أو املرشد، أو 

أو  املالئم،  التدريس  مستوى  أو  املناسبة،  التدريس  طرائق  أو  املدرسة،  هبا  تعمل  الطالب،    مستوى   التي  حتصيل 

بوية بشكل عام،  املدرسية، وتفعيل املامرسات الرت  واهلدف من مجع تلك البيانات إحداث تغيريات إجيابية يف البيئة

 ( 16ص. ) ."ومن ثم حتسني خمرجات التعليم لدى الطالب

التي    ا إجرائيً   اإلجرائيالبحث    عرفويُ  للمشكالت  حلول  إجياد  هبدف  العلوم  معلم  به  يقوم  بحث  بأنه: 

حتسني    هبدف الكشف عن سبل ،  بنفسه  نفذه يللبحث و املعلم خطة مناسبة    يضع   حيثب،  تدريس العلوم تواجهه يف  

الدرايس الصف  يف  أداة  ممارساته  عىل  املعلمني  استجابات  خالل  من  عليها  احلصول  تم  التي  بالدرجة  ويقاس   ،

 . اسةالدر

 املامرسة:  

 ( املنظمة نسبيً "أهنا  باملامرسة  (  160.  ، ص2008عرف سامرة والعدييل  ، وتشري إىل تكرار  ا نوع من اخلربة 

 . ا حدوث االستجابات الظاهرة نفسها، أو ما يشبهها يف مواقف بيئية منظمة نسبيً 

املرحلة  هنا: األعامل واألنشطة والسلوكيات  أب  ا إجرائيً الباحثان    ها عرفيو العلوم يف  التي يرى معلم  البحثية 

املتوسطة أن يقوم هبا حلل املشكالت التي تواجهه داخل الصفوف الدراسية، وتقاس بالدرجة التي تم احلصول عليها  

 عىل أداة الدراسة.  العينة د أفرا من خالل استجابات

 : الدراسةجراءات إ

 منهج الدراسة: 

عرف املنهج    دوق   .وإجراءاته   لطبيعة هذا البحث  ا مناسبً   ه املنهج الوصفي؛ كون  ة احلاليالدراسة  استخدم يف  

البحث الذي هيدف إىل وصف الظاهرة املدروسة، أو حتديد املشكلة، أو تربير الظروف واملامرسات،  "بأنه:  الوصفي  
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املامثل التعامل مع احلاالت  يعمله اآلخرون يف  ما  التعرف عىل  أو  واملقارنة،  التقييم  املستقبليةأو    "ة لوضع اخلطط 

 (.  205.  ، ص2010 )القحطاين وآخرون، 

 عينة الدراسة: جمتمع و 

والبالغ عددهم    يتضمن معلمي العلوم بمدارس الرياضوالذي    ،تم اختيار عينة البحث من جمتمع البحث 

يف    الذين يعملون من معلمي العلوم    ا عشوائيً اختيارهم  تم    معلاًم   ( 180شملت عينة البحث )قد  و ،  معلمني(  905)

(  %20هـ، بام يمثل نسبة )1441- 1440اإلدارة التعليمية بمدينة الرياض خالل الفصل الدرايس األول من عام  

، حيث كان عدد  املختلفة  توزع أفراد عينة البحث عىل جماالت التخصص و تقريًبا من حجم املجتمع الكيل للدراسة.  

الفيزياء )  ) وبنسب  ، (63معلمي  )   وبلغ عدد (،  % 35ة  بينام بلغ عدد معلمي  %40وبنسبة )  ، (72معلمي األحياء   ،)

. أما فيام يتعلق بتوزيع عينة البحث وفق متغري سنوات اخلربة يف التدريس فقد كانت  (% 25وبنسبة )  ، (45الكيمياء ) 

 ( )من  املتوسطة  اخلربة  سنوات  ذوي  من  األكرب  ) 10النسبة  من  أقل  إىل  و 20(  سنة(،  نسبته  ن  الذي(  ما  شكلوا 

( من جممل عينة البحث، أما النسبة  %38.9( سنة فأكثر( وحوت ) 20(، تلتها فئة اخلربة الطويلة )من ) 41.7%)

(  % 19.4( سنوات( حيث شكلوا نسبة ) 10( إىل أقل من )3لذوي سنوات اخلربة القصرية )من ) فقد مثلت  األدنى  

   .( 1نظر اجلدول  ا)  عينة البحث جمموع  من 

 

  وفق متغري التخصصالدراسة وصف خصائص مفردات عينة : (1جدول رقم )

 النسبة التكرار  التخصص 

 % 35 63 فيزياء 

 % 40 72 حياء أ

 % 25 45 كيمياء 

 % 100 180 املجموع 

 أداة الدراسة

االستبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة بالدراسة؛ وُاعتمد    تم اختيارلإلجابة عن أسئلة الدراسة  

الدراسة،    النظري يف تصميمها عىل ما ورد يف اإلطار   نتائج ذات صلة بموضوع  السابقة من  وتركزت  الدراسات 

مرت  و،  املتوسطة(  طلبة املرحلةتدريس  يف    اإلجرائي  للبحثممارساهتم  )  العلوم حولاالستبانة حول آراء معلمي  

 : اخلطوات اآلتية بصدق وثبات أداة البحث( التحقق من صالحية االستبانة للتطبيق )اختبارات  عملية



 

453 

 

 (Validity)  : تقدير صدق الستبانةأوًل 

ي تم االعتامد  توالعىل طريقتني األوىل تسمى الصدق الظاهري،    تم االعتامد من صدق أداة الدراسة    للتحقق 

والتي  تسمى االتساق الداخيل، فالثانية أما ، جمال الدراسة عرض االستبانة عىل جمموعة من املتخصصني يف  فيها عىل 

إليها، و  تعتمد التي تم تصنيفها  فيام ييل  عىل حساب معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات األداة بمحاورها 

 كل طريقة من الطريقتني: اخلاصة باخلطوات 

 (:Internal Consistency. صدق التساق الداخيل لألداة )1

من   التأكد  الداخيل  تم  االتساق  طريق حساب صدق  عن  عبارة    لالستبانة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل 

،  هلا والدرجة الكلية  فقرات األداة  من  فقرة  تم حساب معامل االرتباط بني درجة كل  كام    ،لالستبانةوالدرجة الكلية  

واجلدول  .  عالية درجة صدقإىل    رتفعة امل  رتباطالمعامالت ابحيث تشري    بريسون،وذلك باستخدام معامل ارتباط  

 هلا. معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية يتضمن  (2)
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( بالدرجة  اإلجرائيمعامالت الرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات املحور الثاين )ممارسة معلمي العلوم للبحث  :  (2جدول )

 . الكلية للمحور نفسه

 معامل االرتباط  عبارات املحور الثاين  معامل االرتباط  عبارات املحور الثاين 

1 0.640 ** 18 0.674 ** 

2 0.641 ** 19 0.825 ** 

3 0.605 ** 20 0.791 ** 

4 0.742 ** 21 0.877 ** 

5 0.520 ** 22 0.836 ** 

6 0.813 ** 23 0.848 ** 

7 0.775 ** 24 0.879 ** 

8 0.542 ** 25 0.878 ** 

9 0.583 ** 26 0.802 ** 

10 0.514 ** 27 0.807 ** 

11 0.656 ** 28 0.778 ** 

12 0.462 ** 29 0.837 ** 

13 0.766 ** 30 0.855 ** 

14 0.751 ** 31 0.815 ** 

15 0.434 ** 32 0.787 ** 

16 0.807 ** 33 0.799 ** 

17 0.823 ** 

( أن قيم معامالت االرتباط الداخلية )االتساق الداخيل( لكل عبارة من عبارات  2يتضح من اجلدول رقم )

تراوحت معامالت االرتباط بني العبارات  (، و0.01عند مستوى الداللة )  ا دالة إحصائيً  هلا الكلية  األداة والدرجة

وتدل قيم معامالت االرتباط عىل توفر االتساق بني استجابات العينة    ،( 0.879( إىل )0.434والدرجة الكلية من ) 

عليها لقياس  د  االعتامعىل تلك العبارات، وهذا ما يؤكد أن عبارات املحور الثاين تتمت ع بدرجة صدق جيدة يمكن  

ت لقياسه.   ما ُأعد 

أي  كل    ا ًض وتم  درجة  بني  االرتباط  معامل  لألداة،    فقرات من  فقرة  حساب  الكلية  والدرجة  البحث  أداة 

 . (0.01ا عند )ي قيم دالة إحصائيً ( وه 0.974أن معامل االرتباط يساوي )   حلساب إىلانتائج وأشارت 

 (Reliability: تقدير ثبات الستبانة )اثانيً 

مدى التوافق أو اخللو  "  أنهب  الثبات  ( 48  .، ص 2000والدورسي )(،  74.  ، ص2010)الكسباين،    يعرف



 

455 

 

من اخلطأ بني الدرجات التي نحصل عليها نتيجة تطبيق اختبار أو أداة عىل نفس الشخص مرتني أو أكثر؛ لقياس  

الثبات    ني أن ب ثبات أداة الدراسة. وقد تياس  لقوتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ،    ،"سمة معينة قيمة معامالت 

الدراسة )   ألداة  تش0.973بلغت  عالية  قيمة  وهي  أزمنة  (،  يف  الغرض  لنفس  استخدامها  إمكانية  إىل    بيئات وري 

 خمتلفة. 

 :للبيانات الناجتة عن استجابات املعلمني عىل أداة الدراسة الدرجاتمستويات احتساب  كيفية 

التدرج اخلاميس،    يمقياس ليكرت ذ باستخدام الدرجات البحث عىل عينة الدراسة، ُرصدت أداة تطبيق بعد

حيث كان لكل عبارة مخس درجات، وتعرب درجات هذا املقياس عن مستويات متفاوتة من شدة االجتاه، وترتاوح  

( متثل  1( أعىل الدرجات اإلجيابية، والدرجة ) 5( درجات، بحيث متثل الدرجة )5( إىل ) 1درجات املقياس من ) 

اإلجابات اخلمسة والتي متثل    إحدىالعبارات باختيار    عنابة  ويطلب من املفحوصني اإلجأعىل الدرجات السلبية،  

 . حيث تم إعطاء وزن للبدائل  دقيًقا وصحيًحا،  ا انطباعً 

استجابة    دتد  ُح و بالفئات  افئات  بشدة(=   التالية:الستبانة  )ال  و ،  3)حمايد(=و،  4)أوافق(= و ،  5)أوافق 

   . 1أوافق بشدة(=  )ال  و ، 2أوافق(=

بدائل األداة  قيمة( ÷ عدد    أقل -قيمة من خالل املعادلة التالية: طول الفئة = )أكرب    وتم حساب مدى الفئات   

يف    ةوذلك لبناء معيار مقرتح للحكم عىل درجة ممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسط   ؛0.80=    5( ÷  1- 5= ) 

 (. 3جدول )  يف التدريس كام يوضح اإلجرائي اململكة العربية السعودية للبحث 

 اإلجرائي  معيار تقدير درجة ممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة للبحث : (3جدول )

 االستجابات  الوزن 
 فئة املتوسط 

 معيار احلكم عىل النتائج
 إىل من

 ا منخفضة جدً  1.80أقل من  1.00 ال أوافق بشدة  1

 منخفضة 2.60أقل من  1.80 ال أوافق 2

 متوسطة  3.40أقل من  2.60 حمايد  3

 مرتفعة 4.20أقل من  3.40 أوافق 4

 ا مرتفعة جدً  5.00 4.20 أوافق بشدة 5

 نتائج البحث وحتليلها وتفسريها 

 : اآليتوذلك عىل النحو  ،البحث أسئلة   بناًء عىل تم عرض نتائج البحث ومناقشتها 
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 :األولعرض النتائج املتعّلقة بالسؤال   .1

اآليت:  عىل  للدراسة  الثاين  السؤال  للبحث    درجةما    نص  املتوسطة  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  ممارسات 

ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث    درجةعىل  التعرف    السؤال، تم لإلجابة عن هذا  اإلجرائي؟  

حساب تكرارات إجابات مفردات عينة البحث والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية  من خالل  وذلك ،اإلجرائي 

الستقراء النتائج ودالالهتا،    لتكون جمااًل   ا وترتيبها تنازليً   األداة كل عبارة من عبارات  ب   ةاخلاصواملتوسطات احلسابية  

 : املعياريةفقد تم االقتصار عىل عرض املتوسطات واالنحرافات ( 4اجلدول رقم ) كام هو موضح يف و

 من وجهة نظرهم  اإلجرائيمعلمي العلوم للبحث  ودرجة ممارسة والنحرافات املعياريةاملوزونة املتوسطات احلسابية  (:4) جدول

 العبارات  رتتيبال الرقم 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 

 منخفضة 1.21 2.34 تقيد بمعايري املنهجية العلمية الصارمة. أ 13 1

 منخفضة 1.24 2.45 عمل هبا. أدرسية يف الصف أو املدرسة التي ختار مشكلة حقيقية من واقع البيئة املأ 6 2

3 10 
شرتط أن تقع يف املدرسة  ممارسات املعلمني بشكل عام، وال يختار مشكلة من واقع أ

 عمل هبا. أالتي ال 
2.36 1.15 

 منخفضة

 منخفضة 1.16 2.46 تنبع املشكلة التي أختارها من معاناة أواجهها يف جمال علمي.  5 4

 منخفضة 1.19 2.34 ال يشرتط أن تنبع املشكلة التي أختارها من معاناة أواجهها يف جمال علمي. 12 5

 منخفضة 1.03 2.28 أقوم بدراسة ظاهرة عامة وفق منظومة فكرية معينة تشكل مرجعيته. 16 6

 منخفضة 1.29 2.32 األدلة واملؤرشات التي تدل عىل وجود املشكلة قبل البدء بتصميم البحث. حدد أ 15 7

 منخفضة 1.18 2.43 أختار عينة البحث من أي مدرسة قريبة من مكان عميل.  8 8

 منخفضة 1.15 2.50  قصدية.عينة الدراسة تكون دائاًم  3 9

 متوسطة  1.24 2.63 أختار عينة البحث من نفس الصفوف التي أقوم بتدريسها.  1 10

 منخفضة 1.23 2.58 التقريرية. املشكلة بالصيغة صيغ أ 2 11

 منخفضة 1.15 2.46 املشكلة بالصيغة االستفهامية. صيغ أ 4 12

 منخفضة 1.22 2.14 . واضحة للبحث ا أهدافً ضع أ 28 13

 منخفضة 1.27 2.10 عىل ارتباط أهداف البحث بموضوع البحث بصورة مبارشة. حرص أ 31 14

 منخفضة 1.31 2.44 مشكلة قليلة التعقيد. ختار أ 7 15

 منخفضة 1.21 2.15 عىل مجع معرفة نظرية كافية ومتصلة بموضوع البحث. عمل أ 27 16

 منخفضة 1.28 2.23 . بدراسات عن موضوع البحثستشهد  أ 19 17

 منخفضة 1.21 2.22 ستخدم عمليات إحصاء بسيطة. أ 22 18

 منخفضة 1.30 2.22 فرضية )فرضيات( بحثية قابلة لالختبار. صيغ أ 23 19

 منخفضة 1.30 2.37 الفرضية بالصيغة التقريرية أو الرشطية.صيغ أ 9 20

 منخفضة 1.25 2.12 ن تتسم بالدقة والوضوح. أعند صياغة الفرضية راعي أ 29 21
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 العبارات  رتتيبال الرقم 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املوافقة 

 منخفضة 1.20 2.20 تبعها يف تنفيذ البحث واختبار فروضه. أجراءات التي اإل حدد أ 25 22

 منخفضة 1.24 2.20 ستخدمها ممكنة التنفيذ ومناسبة حلل املشكلة. أالتي جراءات اإل 26 23

 منخفضة 1.25 2.11 أداة أو أكثر جلمع املعلومات. حدد أ 30 24

 منخفضة 1.34 2.03 ختارها تتناسب مع البيانات التي سأمجعها. أاألداة أو األدوات التي  32 25

 منخفضة 1.26 2.34 لتنفيذ الدراسة. ا  زمنيً جدواًل حدد  أ 14 26

 منخفضة 1.35 2.25 مجعها )كمية/نوعية(. أنوع البيانات التي حدد أ 17 27

 منخفضة 1.33 2.35 ستغرقها يف مجع البيانات. أالفرتة الزمنية التي حدد أ 11 28

 منخفضة 1.31 2.23 أنظم البيانات التي حتصلت عليها.  21 29

د أ 20 30  منخفضة 1.30 2.23 العالقات ما بني البيانات. حد 

 منخفضة 1.35 2.22 أبرز النتائج التي توصلت إليها.  24 31

 منخفضة 1.35 2.25 بعض التغريات التي تطرأ يف ضوء النتائجحدد أ 17 32

 منخفضة 1.40 2.25 أطبق نتائج الدراسة لعالج املشكلة بشكل فوري.  18 33

 

أن املتوسط احلسايب العام الستجابات مفردات عينة    ( يتضح 4اجلدول ) املتضمنة يف    بياناتال  ن خالل حتليل م

من   2.30بلغ ) قد    اإلجرائيالبحث من املعلمني عىل العبارات املندرجة حتت حمور ممارسة معلمي العلوم للبحث  

(،  2.60إىل أقل من    1.80تبدأ من )وهذا املتوسط يقع يف الفئة الثانية من املقياس املتدرج اخلاميس والتي    ، (5.00

الذي يدل عىل أن معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة يرون    ر (، األموهي الفئة التي تشري إىل درجة موافقة )منخفضة

ة لربامج تطوير  سوهذا يشري إىل حاجته املا .  يف عملية التدريس بدرجة منخفضة   اإلجرائيبأهنم يامرسون البحث  

ومن ثم حتسني ممارساهتم   اإلجرائيحتسني تصوراهتم عن البحث عىل ث تركز ي، بحاإلجرائيجمال البحث مهني يف 

 له يف عملية التدريس. 

م(، والتي أظهرت نتائجها أن ممارسة  2002وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت إليه دراسة مدبويل )

لشخيص لدى أغلب أفراد العينة، وأن إملام أفراد العينة بخطوات  البحث اإلجرائي حتتل موقًعا مرتاجًعا عىل املستوى ا

 البحث اإلجرائي كان ضعيًفا للغاية. 

 البحث عىل مستوى الفقرات:  هذا وفيام ييل وصف تفصييل لنتائج 

للبحث   العلوم  معلمي  ممارسة  حمور  لعبارات  احلسابية  املتوسطات  )   اإلجرائي تراوحت  بني    –   2.03ما 

  ، اخلاميس  املتدرج   املقياس  من   والثالثة   الثانية  الفئتني   يف  تقع   متوسطات   وهي   درجات، (  5)   أصل   من   درجة (  2.63
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هناك شبه توافق يف آراء  و   التوايل بالنسبة ألداة البحث. تشريان إىل درجات موافقة )منخفضة/ متوسطة( عىل  نيواللت

( عبارة،  33، حيث اشتمل هذا املحور عىل )اإلجرائي مفردات عينة البحث حول ممارسة معلمي العلوم للبحث  

 :ُوزعت كالتايل

( والتي تنص عىل »أختار عينة البحث  10وهي العبارة رقم )  ،جاءت عبارة واحدة بدرجة موافقة )متوسطة(

(، وهذا املتوسط يقع بالفئة الثالثة من املقياس  2.63من نفس الصفوف التي أقوم بتدريسها«، بمتوسط حسايب ) 

( وهي الفئة التي تشري إىل درجة موافقة )متوسطة( عىل  3.40إىل أقل من    2.60املتدرج اخلاميس والتي تبدأ من ) 

يث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات  ( عبارة بدرجة موافقة )منخفضة( ح32جاءت ) كام    .أداة البحث 

  1.80(، وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثانية من املقياس املتدرج اخلاميس والتي تبدأ من )2.58و   2.03ما بني )

 .(، وهي الفئة التي تشري إىل درجة موافقة )منخفضة( عىل أداة البحث2.60إىل أقل من  

ممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة ضعيفة، وهذا يشري إىل أن    ة رجالسؤال األول عىل أن د   نتائجوتدل  

  . يف خمرجات تعليم العلوم   وينتج عن هذا ضعف .  املعلم غري قادر عىل حتسني أو تطوير أدائه يف جمال تعليم العلوم

ويف هذا اإلطار أفادت الدراسات بأن التطوير املهني الذي يتم داخل املدرسة أي من القاعدة إىل القمة مثل البحث  

املعلمني،    (Abd-Kadir & Hardman, 2013; Hardman et al., 2009; McNiff, 2013)  اإلجرائي أداء  يؤدي إىل تطوير 

يتم التخطيط له من قبل املعلمني أنفسهم، وبالتايل فإنه يؤدي إىل حل املشكالت التي    اإلجرائيوذلك ألن البحث  

   تواجههم يف عملية التعليم والتعلم.

 : السؤال الفرعي األول النتائج املتعلقة بالتحقق من صحة   .2

بحث  توجد فروق يف ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة لل  هلالثالث للبحث عىل:    السؤالنص  

التدريس وفقً  التخصص  ااإلجرائي يف  السؤال   ؟ ملتغري  املتوسطات احلسابية    لإلجابة عن هذا  جرى استخراج قيم 

واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة البحث عىل املحور الثاين وفق متغري التخصص، ومتت املقارنة بني  

( األحادي  التباين  حتليل  باستخدام  احلسابية  املتوسطات  ) One Way ANOVAهذه  واجلدول  نتائج  5(،  يوضح   )

   التحليـل:

 وفق متغري التخصص   عىل فقرات األداةنتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات عينة البحث  (:5) جدول
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 املجموعات املحور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط  

 املربعات

قيمة )ف(  

 املحسوبة 

مستوى  

 الدللة
 الدللة اإلحصائية

ممارسة معلمي 

العلوم للبحث  

 اإلجرائي

 1.354 2 2.708 بني املجموعات 
1.604 0.204 

عند    ا غري دال إحصائًي 

0.05  0.844 177 149.458 داخل املجموعات 

  179 152.166 املجموع 

معلمي العلوم  ( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف ممارسات  5اجلدول رقم )   نتائج التحليل يفيتبني  من خالل  

التدريس حيدثها متغري التخصص، حيث أظهرت نتائج اجلدول السابق   يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي يف 

(. حيث بلغت  One Way ANOVAعدم وجود داللة إحصائية لقيمة )ف( اخلاصة باختبار حتليل التباين األحادي )

عند مستوى    ا ومستوى هذه القيمة غري دال إحصائيً   ،( 0.204( بمستوى داللة ) 1.604قيمة )ف( املحسوبة ) 

(، بمعنى أن متوسطات املجموعات وفق متغري التخصص جاءت متقاربة، وأنه ال توجد فروق  α ≤0.05الداللة ) 

التخصص ال أثر له عىل ممارسات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة    مما يشري إىل أن متغري  ، ذات داللة إحصائية بينها 

وهذا يقتيض أن معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة من ذوي التخصصات املختلفة    اإلجرائي يف التدريس.للبحث  

وعىل إكساهبم    اإلجرائي حتسني إدراكهم وفهمهم ملفاهيم ونظريات البحث  بحاجة إىل برامج تطوير مهني تركز عىل  

 .  اإلجرائيمهارات ممارسة البحث 

، أما املقررات العلمية  اكون املنهج الرتبوي واحدً   ؛ طبيعية  للتخصص العلمي تبدوزى  عد فروق توعدم وجو

   أو عىل ممارستهم له.   اإلجرائيفقد ال تؤثر سواء عىل مفهوم معلمي العلوم للبحث 

 : السؤال الفرعي الثاينالنتائج املتعلقة بالتحقق من صحة  .3

ا اآليت:    لسؤال نص  للدراسة عىل  املتوسطة    هل الرابع  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  ممارسات  يف  فروق  توجد 

استخراج قيم املتوسطات احلسابية    تم  لإلجابة عن هذا السؤال   ؟ ملتغري اخلربة  اللبحث اإلجرائي يف التدريس وفقً 

ني هذه  وفق متغري اخلربة، ومتت املقارنة بعىل فقرات األداة  واالنحرافات املعيارية إلجابات مفردات عينة البحث  

   . ( يوضح نتائج التحليـل 6(، واجلدول ) One Way ANOVAاملتوسطات احلسابية باستخدام حتليل التباين األحادي )

 نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات عينة البحث عىل املحور الثاين وفق متغري اخلربة  (:6جدول )

 املجموعات املحور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط  

 املربعات

قيمة )ف(  

 املحسوبة 

مستوى  

 الدللة

الدللة 

 اإلحصائية

 0.702 0.354 0.303 2 0.606 بني املجموعات 
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 املجموعات املحور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط  

 املربعات

قيمة )ف(  

 املحسوبة 

مستوى  

 الدللة

الدللة 

 اإلحصائية

ممارسة معلمي 

العلوم للبحث  

 اإلجرائي

 0.856 177 151.560 داخل املجموعات 
  ا غري دال إحصائًي 

 0.05عند  

  179 152.166 املجموع 

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف ممارسات معلمي العلوم  6اجلدول رقم ) التحليل يف  يتبني  من خالل نتائج  

يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي يف التدريس حيدثها متغري اخلربة، حيث أظهرت نتائج اجلدول السابق عدم  

(. حيث بلغت قيمة  One-way ANOVAالتباين األحادي )وجود داللة إحصائية لقيمة )ف( اخلاصة باختبار حتليل  

عند مستوى الداللة    ا ( ومستوى هذه القيمة غري دال إحصائيً 0.702( بمستوى داللة )0.354)ف( املحسوبة ) 

(0.05≥  α  بمعنى أن متوسطات املجموعات وفق متغري اخلربة جاءت متقاربة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة ،)

بينها  متغريمم  ،إحصائية  أن  إىل  يشري  املت  ا  املرحلة  يف  العلوم  معلمي  ممارسات  له عىل  أثر  ال  للبحث  اخلربة  وسطة 

ا، وذلك املنهج الرتبوي  ا طبيعيً أيًض   ربة، فإن عدم وجود فروق قد يبدو. وعىل مستوى اخلاإلجرائي يف التدريس 

كام أن مناهج  كوهنا ليست مطلوبة من قبل املوجهني،    ؛اخلدمة الرتبوية   ء واحد، وال يتم ممارسة البحوث اإلجرائية أثنا 

 . اإلجرائيا منها ملوضوعات البحث قد ال ختصص حيزً  دعدااإل

والتي كشفت عدم وجود فروق ذات    (، 2015)   دراسة الدغمي نتائج    وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

النتائج بأن    هتؤكد هذ  داللة إحصائية يف درجة متُكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي ُتعَزى ملتغري اخلربة.

معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة مهام امتدت خرباهتم يف جمال تدريس العلوم بحاجة ماسة إىل برامج تطوير مهني  

البحث    تركز عىل حتسني ونظريات  ملفاهيم  وفهمهم  البحث    ،اإلجرائي إدراكهم  ممارسة  مهارات  إكساهبم  وعىل 

 . يف عملية التدريس ملقررات العلوم اإلجرائي 

 : السؤال الفرعي الثالثالنتائج املتعلقة بالتحقق من صحة  .4

توجد عالقة بني تصورات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة    هلللدراسة عىل اآليت:  الثالث    السؤالنص  

  لإلجابة عن هذا السؤال   ؟وبني ممارساهتم له  (2021)الدمهش والعتيبي،    ، املتضمنة يف بحث سابق للبحث اإلجرائي

للكشف عن قيمة االرتباط بني تصورات    Pearson Correlation Coefficientبريسونمعامل ارتباط    اناستخدم الباحث

ممارساهتم للبحث اإلجرائي من جهة أخرى،    درجة معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي من جهة و

   (. 7)وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول  
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 اإلجرائي وبني ممارساهتم له بني تصورات معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة للبحث  بريسون ارتباط معامل: (7جدول )

 اإلجرائي ممارسة معلمي العلوم للبحث  املتغريات 

 تصورات املعلمني عن البحث اإلجرائي

 ** 0.831 معامل ارتباط بريسون

 0.01دال إحصائًيا عند   (Sig) مستوى الداللة 

 180 حجم العينة

 طردية )موجبة(  وصف العالقة 

النتائج   من  )يتبني   رقم  أن  7املوضحة يف اجلدول  العلوم يف  قيمة  (  بني تصورات معلمي  االرتباط  معامل 

اإلجرائي وبني ممارساهتم للبحث  املتوسطة  إحصائيً   ، (0.831)   بلغت   املرحلة  دالة  القيمة  مستوى    عند   ا وهذه 

مما يدل عىل وجود عالقة ارتباطية طردية )موجبة( بني تصورات معلمي العلوم يف املرحلة    ، ( α  ≤ 0.01الداللة ) 

ممارسة معلمي العلوم يف    درجة املتوسطة للبحث اإلجرائي وبني ممارساهتم له، وهذا يعني أن الفروق أو التباين يف  

 مها متغريان املتغريين  ين نه، وأن هذاملرحلة املتوسطة للبحث اإلجرائي تفرسه الفروق أو التباين يف تصوراهتم ع

يشري إىل أنه كلام ارتفع مستوى معرفة  وذلك  تفسري تباين أحدمها باآلخر،   يمكن بعضهام البعض، وأنه مرتابطان مع

امل  العلوم يف  بالبحث اإلجرائيمعلمي  املتوسطة  له.  رحلة  بأنه لكي    ارتفع مستوى ممارساهتم  النتائج  وتؤكد هذه 

  اإلجرائي البحث    ل  االهتامم بإكساهبم املعرفة املناسبة حوفيجب أواًل   اإلجرائيتتحسن ممارسات املعلمني للبحث  

من خالل عقد ورش    اإلجرائيومفاهيمه وأطره وإجراءاته، إضافة إىل تدريبهم باستمرار عىل كيفية ممارسة البحث  

خطوات تنفيذ بحوث إجرائية نموذجية، ويف األخري يتم عمل اختبار نظري  خالهلا بل فعلية يشارك املعلمون  عم

وهذه    وقدرهتم عىل ممارسته يف حياهتم املهنية.   اإلجرائي وعميل ملعلمي العلوم لبيان مدى اكتساهبم ملفاهيم البحث  

أن كاًل  املتوسط  النتيجة تشري إىل  املرحلة  العلوم يف  السعودية للبحث    ة من فهم أو إدراك معلمي  العربية  باململكة 

هم ملواد العلوم.  بيف عملية تدري  اإلجرائييف ممارسة البحث    ا كام تشري إىل أن لدهيم ضعفً   ا،جدً ضعيف    اإلجرائي

حاجة معلمي العلوم لربامج  عىل    وتؤكد الدراسات  وهذا األمر قد يعيق عملية حتسني خمرجات تعليم وتعلم العلوم. 

 .  (2009بخيت، التعليمية )أثر يف حتسني ممارساهتم من ملا هلا   ؛ اإلجرائي تدريبية عىل البحث 

 توصيات البحث 

 :تية التوصيات اآل الباحثان  حقرتاالبحث احلايل يف ضوء نتائج 

 .املعلمني يف كليات الرتبية إعداديف برامج  اإلجرائيضمني البحث ت -

، وختصيص  اإلجرائيختصيص جزء من التعليم املصغر أو الرتبية امليدانية قبل اخلدمة للتدريب عىل البحث   -

   . اإلجرائيهارات البحث جزء من درجة املقرر مل
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العلوم سواء يف املرحلة املتوسطة أو يف املراحل الدراسية األخرى، بحيث    برامج تطوير مهني ملعلميعداد  إ -

 . كون ذلك سيضع اللبنة األساس لتطورهم املهني املستمر ؛اإلجرائي تركز عىل مفاهيم ومهارات البحث 

اإلجرائية  - البحوث  تنفيذ  للمعلمني عىل  املحفزة  البيئة  ملثل  و  ،توفري  أوعية نرش  توفري  ذلك  هذه  من ضمن 

 . ا يف هذا املجالوإنشاء جوائز ملن يكون نشيطً  ، البحوث

  ، من ضمن ذلك توفري أوعية نرش ملثل هذه البحوث، والبحوث اإلجرائيةتنفيذ  ل للمعلمني  توفري البيئة املحفزة   -

 . ا يف هذا املجال طً وإنشاء جوائز ملن يكون نشي

 : مقرتحات البحث

 :  ومنها  من املقرتحاتح عدد اقرتيف ضوء نتائج البحث احلايل، 

ملعرفة مدى ممارسة معلمي العلوم  ؛  (Portfolios)نجازوملفات اإل  اتميدانية تعتمد عىل املالحظالقيام بدراسة   -

 اإلجرائي. للبحث 

املرحلة    إعداد وجتريب - العلوم يف  معلمي  لدى  اإلجرائي  البحث  مهارات  تنمية  مقرتح يف  تدريبي  برنامج 

 .املتوسطة

  : العربية املراجع

لدى معلمي  2009)   . بخيت، حممد سالمة البحث اإلجرائي  مهارات  تنمية  أثره يف  تدريبي وقياس  برنامج  أثر    .)

(  4)   24جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  الدراسات االجتامعية يف األردن.  

1518 -1787 . 
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 معلمي العلوم، رسالة دكتوراه جامعة الريموك، األردن. 

 ، اإلمارات: دار القلم. البحث اإلجرائي بني التفكر يف املامرسة املهنية وحتسينها (.  2004)  . حيدر، عبد اللطيف

. مسقط،  رسالة الرتبية .  (. البحث اإلجرائي، حتسني املامرسات الرتبوية لدى املعلمني 2013)   . الدريج، حممد حسن
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