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التعريف مبجلة العلوم الرتبوية
جملة (دورية ــ علمية ــ حمكمة) تعنى بن شر الب حرث

رـي جمرلات الع لرث الببث يرة ،ت صررر ثرث رر ات رـي ال سرنة

ـي ( رباي ــ رليث ــ نث مرب) عن كلية الببية جبلرعة امللك سعثد ،وتهرف اجمل لرة ىل ىلتل ةرة الص

رة لل برلةـي رـي

ير

ب لررا ال عررلن لن شر ىلن مررلعهم العل مري ا لرراأل يم صرو بلة ررللة وا رر  ،ررـي جمرل الع لررث الببث يرة ،رر اال مراا بخالثي يررلت
البحث العلمي ،واملنهجية العلمية.
وتقث اجمللة بنش املثاد العلمية اليت ن يسبق نش هل ،بللع بية أو بلاجنليا يرة ،وت شرم الب حرث اة ريلة الميبيق يرة
والنظ ية ،وامل اععلت العلمية ،وت قرلري الب حرث  ،وامل ا سرثت العلم يرة الق صرة  ،وت قرلري ا ملرتم ات والل قرلاات وال نرروات
واملن مررريلت العلم يررة ،ورلخ صررلت ال سررل العلم يررة ،والن شررلكلت اةكلدمي يررة اة الر م ،ك مررل ت ةررن اجمل لررة بن شر عر و
الكمن املنشثر ةريـل ـي جمل اجمللة.


الرؤيــــــــة:
أ تكث جملة را ر ورصنصة ضمن أشه القثاعر العلملية ،ـي نش البحث احملكمة ـي العلث الببثية.
الرســــالة:
نش البحث احملكمة و ق رعلية رهنية علملية رمميا ـي العلث الببثية.
األهــــداف:
 .1أ تصبح اجمللة ر ععلً علميلً للبلةـي ـي العلث الببثية.
 .2تلبية ةلعة البلةـي على املسمثيلت احمللية واإليليمية والعلملية للنش
.3امل شرلركة رـي ب نرلا جمم مر املع رة ررن الرث ن شر اة لرل الببث يرة ال
وتقرره.


ـي العلث الببثية.
رينة ا لرريت ت سرلعر ع لرى ت يرثي اجملم مر

«تاريخ اجمللة»
•

1397هـ1977 /

رر أ ّو عرد رن اجمللة بعنثا «دراسات».

•

1404هـ1984 /

تغة اسم اجمللة ىل

«دراسات تربوية» جملة كلية الببية علرعة امللك سعثد.

•

1409هـ1989 /

تغة اسم اجمللة ىل

جملة علرعة امللك سعثد «العلوم الرتبوية».

•

1412هـ1992 /

تغة اسم اجمللة ىل

جملة علرعة امللك سعثد «العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية».

•

1433هـ2012 /

•

1434هـ2013 /

صلت اجمللة ىل جملمي «جملة العلوم الرتبوية» و«جملة الدراسات اإلسالمية».
رر أ ّو عرد رن «جملة العلوم الرتبوية».


للمراسلة:
ص .ب 2458 :الرمز الربيدي11451 :

هاتف (+966) 11-4674454 :فاكس(+966) 11-4679965 :
الربيد اإللكرتوني jes@ksu.edu.sa :املوقع اإللكرتونيhttp://jes.ksu.edu.sa :



االشرتاك والتبادل:
دار جامعة امللك سعود للنشر جامعة امللك سعود الرياض اململكة العربية السعودية
ص .ب 68953 :الرمز الربيدي11537 :
مثن العدد 15 :رياالً سعودياً ،أو ما يعادله بالعملة األجنبية ،يضاف إليها أجور الربيد.


© 1443( 2022هـ) علرعة امللك سعثد.
ي ةقثق اليب حمصثظة .ا يسمح بإعلد كب أأل عاا رن اجمللة أو نسخة برخأل شرك و برخأل و سريلة سرثاا كل نرت ىللكبون يرة أو آل يرة ارل رـي
ذلك المصثي والمسجي أو اإلدالل

ـي أأل نظل ةصظ رعلثرلت أو اسمعلدتهل برو احلصث على رثا قة كملبية رن ر يس حت ي اجمللة.


قواعد وضوابط النشر
صحة ،رمضمنة امللخصي الع بي ،واإلجنلياأل ،وامل اع .

 .1جين أ ا يمجلوز البحث املقر للنش ()30

 .2ي عررر رلخ صررل للب حررث أ ةرررهمل بللل غررة الع ب يررة ،واآل الر بللل غررة اإلجنليا يررة ،ع لررى أ ا تم جررلوز كل مررلت كر وا ةررر رنه مررل
( )200كلمة.
 .3يلي امللخصي الع بيَّ ،واإلجنلياألَّ ،كلملتٌ رصملةية ( )Key Wordsا تاير على مخس كلملت (غة رثعثد ـي عنثا
البحث) ،تعرب عن اجمللات اليت يمنلوهلل البحث؛ لمسمخر ـي المكشيو.
 .4تكث أبعلد

ي هثارش الصصحة اةربعة (العليل ،والسصلى ،واليمنى ،واليس م) ( )3سم ،واملسل ة بي اةسي رص د .

 .5يكث نثع اخلط ـي ا ملررن للب حررث الع ب يررة ( ،)Simplified Arabicل جررم ( ،)16وللب حررث اإلجنليا يررة (،)Times New Roman
لجم (.)11
 .6يكث نثع اخلط ـي ا راو للب حررث الع ب يررة ( ،)Simplified Arabicل جررم ( ،)10وللب حررث اإلجنليا يررة (،)Times New Roman
لجم (.)8
 .7تسمخر اةريل الع بية ( )Arabic, 1-2-3...ـي

ي ثنليل البحث.

 .8يكث ت ييم صحلت البحث ـي رنمصو أسص الصصحة.
 .9يكمن عنثا البحث ،واسم البلةث ،أو البلةـي ،واملتسسة اليت ينممي ىلليهل ،وعنثا امل ا سررلة ،ع لررى ررصحة ر سررمقلة ي بر
صحلت البحث .ثم تمب بصصحلت البحث ،برااً بللصصحة اةو ةيث يكمن عنثا البحث قط رمبثعلً بكلر البحث.
ر اةة ،أو بررخأل ىل شررلر تك شررو عررن

 .10ي اعى ـي كملبة البحث عررر ىل ير اد ا سررم البل ةررث ،أو ال بررلةـي ،رـي رررن الب حررث

هثيمه ،أو هثايمهم ،وىلمنل ت سررمخر كل مررة (البل ةررث ،أو ال بررلةـي) بررراً رررن اا سررم ،سررثاا رـي ا ملررن ،أو المثث يررق ،أو رـي
يل مة امل اع .
 .11ينظم البحث وفق التالي:
أ /الب حوووا التطبيق يووة :يررثرد البل ةررث رقر رررة ت برررأ ب عر

كبي عررة الب حررث ،و ررررم احلل عررة ىلل يرره ور سررثغلته ورمغةا ترره،

رمضمنة الرراسلت السلبقة بشك رررج دو ختصيص عنثا

عرري هلررل .ي لرري ذ لررك ا سررمع ا

حتر يررر أهرا رره ،وب عررر اة هررراف تررثرد أ سررةلة الب حررث أو و ضرره .ثررم ت عر
البحث ،وعينمه ،وأدواته ،وىلع اااته ،رمضمنة كيصية حتلي بيلنلته .ثم تع

ر شرركلة الب حررث ،ثررم

رنهج يررة الب حرث؛ ر شرمملة ع لررى جمم مر
نمل ج البحث ورنليشمهل ،والمث رريلت

املنبـقة عنهل .وتثض يل مة امل اع ـي نهلية البحث بلتبلع أسلثب المثثيق املعممر ـي اجمللة.
ب /البحوا النظرية :يثرد البلةث رقررة ميهر يهل للصك امل كاية اليت ينليشهل البحث ،ربينلً يهل أدبيلت البحث،
وأهميمه ،وىلضل مه العلمية ىل جملله .ثم يع
يمل بينهل ،ليث يع

رنهجية لـه ،ورن ثم يقسم البحث ىل أيسل على درعة رن البابط

ـي ك رنهل ك حمرد تكثِّ عرراااً رررن الص كر امل كا يررة للب حررث .ثررم اررمم الب حرث

خبث ة شلرلة رمضمنة أهم النمل ج ا لرريت ال لررص ىللي هررل الب حررث .وتث ضر يل مررة امل ا عر رـي نهل يررة الب حررث بلت بررلع أ سررلثب
المثثيق املعممر ـي اجمللة.
 .12أسلثب المثثيق املعممر ـي اجمللة هث نظل

عية علم النصس اةر يكية ،اإل رار السلدس

)– APA – 6th ED

(American Psychological Association

 .13يمخكر البلةث رن سثرة لغة البحث ،واللثه رن اةاليلا اللغثية والنحثية.
 .14يلما البلةث بب

ة أو رورنة تثثيق املقلات املنشثر ـي الروريلت الع بية الثارد ـي يل مة امل ا عر الع ب يررة ( رر اإلب قررلا

عليهل ـي يل مة امل اع الع بية) ،و قلً للنظل المللي
أ /ىلذا كل نررت بيل نررلت املقل لررة املن شررثر بللل غررة الع ب يررة ا لررثارد رـي يل مررة امل ا عر (ا لرريت ت شررم ا سررم ،أو أ ،ررلا ا ملررتلصي،
وعنثا املقللة ،وبيلنلت الرور يررة) رث عررثد بللل غررة اإلجنليا يررة رـي أ ر الرور يررة املن شررثر ب هررل ،مك مرن ك مررل هرري رـي
يل مة امل اع  ،ر ىلضل ة كلمة ( )in Arabicبي يثسي بعر عنثا الرورية.
ب /ىلذا ن تكن بيلنلت املقللة املنشثر بلللغة الع بية رثعثد بلللغة اإلجنلياية ـي أ

الرورية املنشثر بهل ،يمم رورنة

( )Romanization / Transliterationا سررم ،أو أ ،ررلا ا ملررتلصي ،رمبث عررة ب سررنة الن شر برري يث سرري (يق صررر بلل ور نررة الن قر
ال صررثتي لل حر وف غررة الثتين يررة ىل

ةر وف اتين يررة ،م كران ير اا الل غررة اإلجنليا يررة رررن ي اات هررل ،أأل حتث ير رن يررثق

احل وف الع بية ىل ة وف تنيق بلإلجنليا يررة) ،ثررم يم بر بع نررثا املقل لررة ىلذا كررل ر مررثا اً بللل غررة اإلجنليا يررة رـي أ ر
املقللة ،وىلذا ن يكن رمثا اً ممم ت

مه ىل اللغة اإلجنلياية ،ثم يم بر بل سررم الرور يررة ا لرريت ن شر ت ب هررل املقل لررة بللل غررة

اإلجنليا يررة ىلذا كررل ركمث برلً ب هررل ،وىلذا ن ي كررن ركمث برلً ب هررل يررمم ت

مرره ىل الل غررة اإلجنليا يررة .ثررم ت ضررلف كل مررة

( )in Arabicبي يثسي بعر عنثا الرورية.
ج /تث ضر يل مررة بررلمل اع الع ب يررة ب عررر ا ملررن ربل شر  ،ر ت بررة هجل يرلً ة سررن اا سررم اة الررة للمت لررو اةو  ،و قرلً ة سررلثب
المثثيق املعممر ـي اجمللة.
د /يلي يل مة امل اع الع بية ،يل مرة بررلمل اع اإلجنليا يررة ،رم ضررمنة امل ا عر الع ب يررة ا لرريت ه ت

م هررل ،أو رورنم هررل ،و ررق

ت تيبهل اهلجل ي (بلللغة اإلجنلياية) ةسن ااسم اةالة للمتلو اةو  ،و قلً ةسلثب المثثيق املعممر ـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:ا رررب ،سررليمل .

(1991

) .ت قرثيم كر ق ترررريس ا غ ا يررل و ررررم االمث هررل بررلالمثف الررربات املرر سرري وعن سريلتهم

وختصصلتهم ـي امل ةلة املمثسية بلململكة الع بية السعثدية .جملة علرعة امللك سعثد ـ العلث الببثية.170 – 143 ،)1(3 ،
Al-jabr, S. (1991). The Evaluation of geography instruction and the variety of its teaching concerning
the experience, nationality, and the field of study in intermediate schools in Saudi Arabia (in Arabic).
Journal of King Saud University- Educational Sciences, 3(1), 143-170.

 .15يقر البلةث ال يس تعهراً رثيعلً رنه ورن

ي البلةـي املشلركي (ىل وعروا) يصير بخ البحث ن يسبق نش ه ،وأنه

غة رقر للنش  ،ولن يقر للنش ـي عهة أال م ةمى تنمهي ىلع ااات حتكيمه ،ونش ه ـي اجمللة.
 .16هليةة المح ي ةق الصحص اةوّلي للبحث ،وتق ي أهليمه للمحكيم ،أو ر ضه.
 .17ـي ةل يبث البحث للنش تتو ك ةقثق النش للمجلة ،وا جيثز نش ه ـي أأل رنصا نش آال وريي ًل أو ىلليكبونيلً،
دو ىلذ كملبي رن ر يس هيةة المح ي .
 .18اآلراا الثارد ـي البحث املنشثر تعرب عن وعهة نظ البلةـي قط ،وا تعرب بللض ور عن رأأل اجمللة.
 .19هليةة المح ي احلق ـي حترير أولثيلت نش البحث .
 .20يمم تقريم البحث ىللكبونيلً رن الث ب ير اجمللة اإللكبوني (.)jes@ksu.edu.sa
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افتتاحية العدد

افتتاحية العدد
إن من أبرز ما هتتم به املجالت العلمية أدوات البحث؛ إذ يركز عليها املحكمون ،سواء أكانوا أعضــاء هيئــة
التحرير ،أم حمكّمني خارجيني .فمع نشوء الفكرة البحثية ،يويل الباحث حيزا من التفكري ألدواته البحثيــة وكيفيــة
بنائها ومدى مناسبتها .ومع أن ألمهية ارتكاز تلك األدوات عىل تأطري نظري عميـ  ،وأمهيــة يقيقهــا خ ــائ
حمددة ،فإن تركيزنا يف هذه االفتتاحية سيكون عىل تنــاو خاصــية أساســية ال ينفــك ايــديث عنهــا يف البحــو
العلمية ،وقد أخذت هذه اخلاصية حيزا واسعا من النقاش لدى املخت ــني يف طــرا البحــث والقيــاو الرتبــوي
والنفيس ،وعموم الباحثني باختالف خت

اهتم ،وهذه اخلاصية تتمثل يف صدا تلك األدوات.

ٍ
واملتناو لل دا جيد تعريفا شائعا له عند الكثري من الرتبويني ،وهو" :أن يقيس االختبار ما و ِضع لقياسه".
وعىل الرغم من صحته ،فإنه يظل تعريفا عاما غري حمد ٍد ،واملسلم بــه أن مفهــوم ال ــدا ت ــور لــدى املخت ــني،
وجتاوز ذلك التعريف املتسم بالعمومية ،وانعكس هذا الت ور عىل األدلة اإلرشادية للقياو التي ت در تباعا عــن
اجلمعية األمريكية لعلم النفس ) ،American Psychological Association (APAوال يتسع املجا هنا لعرض مراحل
ت ور مفهوم ال دا كافة  ،إال أن املخت

ني يف الوقت ايــاي يولــون أمهيــة كبــرية لتعريــف ميســيك )(Messick

صاحب نظرية ال دا ايديثة ،والذي يعرف فيه ال دا بأنه "حكم تقييمي شامل ملدى قدرة األدلــة األمقيقيــة
والنظرية عىل دعم عملية تفسري القـرارات القائمـة علـى درجات األداة" .ومن هنا نشأ مفهوم ال دا الذي أشار
إليه الدليالن اإلرشاديان (الرابع واخلامس) للقياو ال ــادران عــن اجلمعيــة األمريكيــة لعلــم الــنفس ) (APAيف
العامني  1985و ،1999ويتضمنان التأكيد أن مفهوم ال دا يعد مفهوما موحدا ،أي ليس ذا أنوا ٍع متعددة ،كـ
قرر ذلك الدليل اإلرشادي ال ادر عن املنظمة ذاهتا يف عام  ،1954والذي قسم ال ــدا أربعــة أنــوا ٍع ،تتضــمن
صدا املحتوى ،وصدا املفهوم ،وال دا التالزمي ،وال ــدا التنبــ.ي .كـ أن مفهــوم ال ــدا ال ــادر عــن
اجلمعية يف العامني املشار إليه خيتلف ع ورد يف الدليل اإلرشادي الثاين ال ادر عام  ،1966الذي قسم ال دا
ثالثة أنوا ٍع ،تتضمن صدا املحتوى ،وصدا املفهوم ،وصدا املحك .والباحث املتأمل يف تعريف ميسيك الساب
قد ي رح تساؤال عن ماهية أدلة ال دا الداعمة لتفسريات درجة املقياو أو األداة ،وعىل الرغم من تعــدد تلــك
األدلة ،وتعدد الكيفية التي يناقش هبا املخت ون تلك األدلة ،فإن أنتوين نتكــو وســوزان بركهــارت جيمــالن أدلــة

ال دا الداعمة لتفسريات درجة املقياو يف ث ين أدلة ،هي )1( :دليل قــائم عــىل املحتــوى ،وأكثــر مــا يكــون يف
االختبارات التح يلية ،ويرتبط به جدو املواصفات ،إال أن هذا الدليل ال يقترص عىل االختبــارات التح ــيلية،
بل يمكن توسيع استخدامه ألنواع االختبارات األخرى )2( ،دليل قائم عىل عمليات التفكري ومهاراته )3( ،دليل
قائم عىل البنية الداخلية ،ويرتكز عىل العالقة بني مكونــات األداة أو املقيــاو ،وعــادة مــا يســتخدم فيــه التحليــل
العامل بنوعيه االستكشايف والتوكيدي )4( ،دليل يقوم عىل البنية اخلارجية للمقياو ،أي :عالقــة نتــائق املقيــاو
بنتائق مقاييس أخرى ،أو متغريات أخرى )5( ،دليل يتمثل يف الثبات ،ويندرج يته االتساا الداخل .وهنا ن.كــد
أن االتساا الداخل دليل عىل ال دا وليس نوعا منه )6( ،دليل يتمثل يف إمكانية التعميم عىل األفراد ،ويرتبط به
عدم ييز فقرات االختبار الذي يكشف عنه ب يسمى األداء التفاضل للفقرات واالختبــار )7( ،دليــل النتــائق أو
التبعات املرتتبة عىل تفسري واستخدام درجات االختبار )8( ،دليل االستخدام العمــل لـ داة ،ويتمثــل يف أمـ ٍ
ـور،
منها :التكلفة ،والفعالية ،وإمكانية الت بي  .ويوجد تف يالت وتشعبات ضمن كل دليل ليس هذا حمل نقاشها.
ويف ختام هذا الرسد ملفهوم ال دا وأدلته ،جتدر اإلشارة إىل أن الباحث كل استخدم أدلة مناسبة أكثر؛ دعم
بحثه ودعم صدا أدواته بشكل أفضل .ويالحظ أن الباحثني كثريا ما يعتمدون عىل الدليل القائم عىل املحتوى ،أو
االتساا الداخل ،عىل الرغم من أن هذين الدليلني ال يعدان صــايني لكــل

الدليل القائم عىل الثبات ،وباألخ
ٍ
بحث ،بل ال بد من تناو أنوا ٍع أخرى من األدلة التي قد تكون أنســب مــنه  .ومــن املهــم التأكيــد يف ايــة هــذه

االفتتاحية أن تناو أدلة ال دا ليست صعبة الفهم أو االستخدام ،ك قد يعتقــد بعــب البــاحثني ،بــل متيرســة،
بس تها كتب القياو والتقويم برشوحات سهلة .وعىل الـرغم مــن وجــود ة ــة واســعة مــن البــاحثني الــذين
يتناولون مفهوم ال دا وأدلته ب ورة دقيقة وف ما يناسب أبحاثهم ،فإننا -يف هذه االفتتاحية -ن.كد أمهية تناو
مفهوم ال دا وأدلته بعم ودقة يف برامق الدراسات العليا يف اجلامعــات ،ويورة ممارســة البــاحثني للمفهــوم
وأدلته ب ورة أوسع وأشمل يف بحوثهم التي ينجزو ا ،سواء أكانــت تلــك البحــو رســائل علميــة ،أم بحوثـا
منشورة يف جمالت أو م.مترات علمية ،ك أ ا دعوة للمجالت العلمية واللجان العلميــة واملحكمــني ملــن أمهيــة
عالية ملفهوم ال دا وأدلته وف نظرية ال دا ايديثة ،وما تتضمنه من توحيد استخدام املفهوم مع تعــدد أنــواع
األدلة ،راجني من املوىل -عز وجل -التوفي للجميع.
***
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The Effectiveness of Using Reflective Writing on Learning Biology Concepts and Learning Retention for
10th grade Female Students
Hailah Abdulrahman Almushawwah and Sozan Hussain H Omar
Curriculum and Instruction Dept., College of Education, King Saud University
(Received 3/1/2021; Accepted 30/4/2021)
Abstract: The goal of the study was to detect the effectiveness of using reflective writing on learning biology concepts and learning
retention for 10th grade students. The study sought to answer the questions: What is the effectiveness of using reflective writing on students’
learning biology concepts contained in the units of Bacteria and Viruses, and Protists in the biology course? What is the effectiveness of
reflective writing on students’ learning retention biology concepts contained in the units of Bacteria and Viruses, and Protists in the biology
course? The researcher used the semi-experimental method design, with experimental and control groups to measure the effect of the
independent variable (the reflective writing) on the two dependent variables: acquisition of concepts and retention of learning effect of the
experimental group. The sample was 50 students, of which 25 students were in the experimental group. The researcher has prepared an
achievement test that includes MCQs and open-ended questions to discover the dimensions of the acquisition of the concepts taught in the
Bacteria and Viruses, and Protists units, which was applied after verifying its validity and stability to the sample members before studying
the two units. The researcher calculated the T test for the two groups.
Keywords: Keywords: Reflective learning - Writing to learn science - Learning Retention- Teaching biology - Reflective essays.
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المقدمة:

التع ُّلم خالل املوقف التعليمي إىل عنارص خمتلفة،

يشهد القرن احلادي والعرشون ثورة معلوماتية

معتمدً ا عىل املعاين ،ويبحث عن عالقاهتا املتداخلة،

كبريا ،مما حدا ببعض الدول أن
ضخمة ،وتقد ًما علم ًيا ً

ويربطها ببنائه املعريف يف كل حلظة؛ فيتطور العمل

تعيد النظر يف أنظمتها التعليمية لتطوير املهارات

بطرح األفكار واألسئلة حول طريقة تنفيذه (العتوم،

العلمية لدى أجياهلا الناشئة .والطالبات -يف الوقت

اجلراح ،وبشارة2009 ،؛

 .)Schoon,ويؤكد

احلارض -بحاجة ماسة إىل بناء مهاراهتن احلياتية،

جون ديوي يف كتابه (كيف نفكر؟) رضورة ممارسة

ومنها مهارة اختاذ القرار ،ولن يتحقق هذا إال إذا كان

التفكري التأميل العميق ،واحلذر من االندفاع والتهور

للطالبة دور فعال وإجياب يف عملية تع ُّلمها ،أي:

يف أثناء األنشطة املعرفية ،إضافة إىل الدقة يف ال ُّلغة التي

تتوافر هلا فرص مالئمة للتفكري والتأمل ،بواسطة

توصف هبا مراحل العمل ونتائجه ،وتقويمه (وثق يف

تفكريا
أنشطة تع ُّلم مبنية عىل االستقصاء ،تتضمن
ً

القطراوي ،)2010 ،وستحتفظ الطالبة بام تع ُّلمته

تطويرا ألساليب التدريس.
تأمل ًيا ،وهذا يتطلب
ً

بذاكرهتا طويلة املدى ،حينام ال تكتفي بطرح سؤال:

ووف ًقا لنظرية بياجيه أنه عندما تشعر الطالبة

1983

ملاذا حدث ذلك؟ بل تواصل التفكري بسؤال :كيف
أستخدم هذا يف املستقبل؟ (احلارثي.)2011 ،

باحلرية والغموض يف املوقف التعليمي ،كأن ال تتسق
اخلربات اجلديدة مع بنائها املعريف ،وخيتل توازهنا

ويرى العتوم وآخرون ( )2009أن التفكري

العقيل ،وتثار دهشتها بسبب تناقض ما حيدث حوهلا؛

التأميل يبدأ بانتباه الطالبة وتركيزها لتدرك ما حييط هبا

تصبح حريهتا داف ًعا للتفكري والتأمل ،والنظر إىل بدائل

من تفاصيل ومثريات ،وتكون حمصلة ذلك التفكري

أكثر تساعدها عىل الربط بني املفاهيم ،والتفاعل مع

قدرهتا عىل تفسري املواقف احلياتية والعلمية التي حتيط

بيئة التع ُّلم ،فتتسق بذلك خرباهتا ومعارفها السابقة
ٍ
وصوال إىل ٍ
ً
مؤقتة
حالة
مع خرباهتا ومعارفها اجلديدة

هبا وترميزها؛ استنا ًدا للخربات السابقة يف البنية
املعرفية أو الذاكرة طويلة املدى ،فتتمتع -وف ًقا

ٍ
ومرنة من التوازن العقيل (بياجيه ،د.ت1978 /.؛

لذلك -بدرجة عالية من احلفظ واالسرتجاع وتذكر

الرشيف2013 ،؛ عيل ومحوك .)2014 ،ومتارس

املعاين .ويرى الرشيف ( )2013أن التفكري التأميل

موجها
وتفكريا تأمل ًيا
الطالبة استقصا ًء ذهن ًيا متأن ًيا،
ً
ً

هو تفكري ناقد هيدف إىل إصدار حكم وإبداء رأي.

لتحقيق أهداف حمددة .فاملامرس للتأمل حيلل سلوك

وممارسة التفكري التأميل تتطلب إسرتاتيجيات حديثة
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لتحقيقها ،وتعد الكتابة إحدى األدوات املفاهيمية

ممكنة ( ،)Tierney & Dorroh, 2004وحت ّقق النصوص

الفعالة يف ممارسة التفكري التأميل قبل ،وأثناء ،وبعد

العلمية املكتوبة توليد األفكار ،ومن ثم إعادة عرض

Klimova,

ٍ
بطرق خمتلفة ورشحها وتربيرها
تلك األفكار

 ،)2015وبدمج عملية الكتابة مع منهج العلوم

لآلخرين

 .)Handوجاءت أنامط

يتحسن تعليم العلوم ،وتتقدم مهارات التفكري العليا

الكتابة املختلفة استجاب ًة لتوجهات حركة الكتابة عرب

)Harris,؛ حيث إن الكتابة التأملية تتطلب

املنهج ،وهي حركة لتدريس العلوم تؤكد الدور

التع ُّلم البنائي النشط (القطراوي2010 ،؛

(2009

(& Prain, 2001

أبعا ًدا بنائية تفاعلية .وعليه؛ فإن بيئة التع ُّلم التي توفر

اإلجياب للكتابة من أجل تع ُّلم املفاهيم

التفاوض واملناقشة ستؤثر إجيا ًبا يف تع ُّلم العلوم

.Learn

( Kasinathan, Low, Brian & Shukri, 2012

Writing To

،)Teng,

وتشري الدراسات إىل نمطني من الكتابة :أسلوب

وهبا حيول النشاط التعليمي من جمرد كتابة للتقارير

الكتابة الرسمية

 ،Formalومنها التقارير

الناقلة للمعلومات إىل كتابة تعكس التفكري

الكتابية وامللخصات ،وأسلوب الكتابة غري الرسمية

والتأمالت حول ما يكتسب من مفاهيم ،ومعززً ا

 ،Informal writingومنها كتابة القصة والشعر والكتابة

لبقائها (.)Otfinowski & Silva, 2015

التأملية ( Keys, 1999; Keys, Hand, Prian & Collins,

writing

وتعد الكتابة أدا ًة تساعد عىل تعزيز تع ُّلم العلوم؛

 .)1999وقد وظفت دراسة هوتشكس ونيلز

فالكتابة -كنشاط إنساين -تعد من األدوات التي

(& Nells, 1988

 )Hotchkissتلخيص النصوص

تساعد املتعلم عىل حتليل األفكار العلمية وتفسريها

العلمية بوصفها واحدة من أنامط الكتابة الرسمية

 ،)Glynnوتستبدل

لتنمية مهارات الكتابة العلمية ،حيث تعاون معلم

إسرتاتيجيات الكتابة التع ُّلم السلبي الذي تسيطر فيه

األحياء ومعلم ال ُّلغة يف تعليم الطلبة كيف يكتبون يف

الذاكرة عىل النشاط العقيل ،و خ
ختضع فيه الطالبة

موضوع بيولوجيا اخللية ،وتدريبهم (فرد ًيا)؛ سع ًيا

للحفظ واالستظهار ،بتع ُّلم آخر نشط ت خعمل فيه عقلها

لتحسني كتاباهتم وتنظيمها ،ومن ثم تقويمها،

بنفسها ،وتبني فيه أفكارها ومفاهيمها بحرية

وتقديم تغذية راجعة هلم؛ فتقدم بذلك الطلبة يف

(بياجيه ،)1988/1978 ،كام تسمح الكتابة بإدراك

كتاباهتم العلمية.

وتوصيلها

(& Muth, 1994

األفكار وتأملها ،واالحتفاظ باملعلومات أطول فرتة
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وقد أثرت النظرية البنائية املعرفية يف النظرة إىل

والكتابة التأملية هي كتابة املفاهيم وحتويلها إىل

الكتابة؛ كنتيجة لالهتامم بالعمليات التي تتضمنها

أفكار متامسكة ،بالتأمل وتوضيح التع ُّلم املتكون لدى

الكتابة ،ملا تتطلبه الكتابة من تفكري وتأمل يف املوقف

املتع ُّلم

التعليمي قبل البدء بالكتابة ،ويف أثنائها ،وعند

وللكتابة التأملية دور يف التع ُّلم؛ فهي تنمو مع النمو

االنتهاء منها (حج عمر .)2013 ،ويعد مدخل
الكتابة من أجل التع ُّلم أحد املداخل املهمة املبنية عىل

املعريف للمتعلم ،فيدون فيها املتعلم األفكار واألسئلة
التي حتتاج إىل ٍ
مزيد من التوضيح ،وما تم أداؤه من

ركائز النظرية البنائية بمختلف تياراهتا؛ فهي تعتمد

أنشطة واستنتاجات ذات صلة بموضوع املشكلة قيد

عىل نمو تفكري الطالبة وتطورها بمامرسة الكتابة .وقد

الدراسة .كام تقدم الكتابة التأملية ً
دليال عىل النمو

( Trivial

أثرا للتع ُّلم بانتباه
الذايت لشخصية املتع ُّلم ،وستبقي ً

 ،)Constructivismوتعكس قدرة الطالبة عىل بناء

املتعلم للمواقف اجلديدة وحسن أدائها ،وإجادة البناء

معرفتها بنفسها ،وأن تكون نشط ًة يف تع ُّلمه .ودعت

عليها الح ًقا (الرشيف2013 ،؛ .) Lewis, 2014

توافقت الكتابة مع البنائية البسيطة

الكتابة مع البنائية اجلذرية أو املتطرفة

(Chen, Hand & McDowell, 2013

،)Chih

( Radical

وتعد الكتابة التأملية خري وسيلة للكشف عن فهم

 )Constructivismإىل االعتناء باخلربات السابقة؛ فهي

املتعلم؛ إذ تؤدي أنشطة الكتابة إىل تولد األفكار

تساعد عىل حتقيق التع ُّلم واستمراره قد ًما .واعتنت

باختيار الذكريات املفيدة ووضعها يف بنية منطقية

( Cognitive

لتتحول إىل مجل مكتوبة توضح الفهم عند املتعلم

 )Constructivismبقدرة الطالبة عىل تكوين معرفتها

( .)Nurnberg, 2017كام توفر الكتابة التأملية للطالبة

الشخصية بنجاحها يف تكوين املعنى اخلاص هبا؛ مما

فرص ًة للتفاعل مع املعلومات والتأمل يف املعرفة

يتكفل ببقاء تع ُّلمها فرتة أطول (زيتون2003 ،؛ حج

السابقة ،وتساعدها عىل الربط بني أفكارها وإطالق

عمر .)2013 ،ويرى أولو غلني وجريفيث

حك ٍم ذايت عىل عملية تع ُّلمها (حج عمر.)2013 ،

الكتابة

مع

البنائية

املعرفية

وقد اقرتح هاند وكيز

(  )O’Loughlin & Griffith, 2020أن الكتابة التأملية

(& Keys, 1999

)Hand

هي إحدى مهام ما وراء املعرفية التي تسمح

اجلمع بني أسلوب الكتابة الرسمية وغري الرسمية

للطالبات بالتفكري والتعبري عن مهاراهتن يف أثناء

بإسرتاتيجيات خمتلفة ،كإسرتاتيجية الكتابة كموجه

تع ُّلمهن موضو ًعا جديدً ا.

حلل املشكلة يف تعليم العلوم
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)(SWH

وأتت دراسة هاريس

 ،Heuristicورفعت الكتابة -كموجه حلل

(2009

 )Harris,التي

املشكلة -من مستوى أداء الطلبة املنخفض يف علم

استخدمت التأمل والتقويم الذايت ألعامل الطالب

األحياء يف املجموعة التجريبية ،وعزي ذلك إىل

التي تضمنت :كتابات إبداعية ،وخمططات رسومية،

منحهم الفرصة للتعبري عن فهمهم وكتابة آرائهم

وتأمالت للنصوص العلمية ،وكتابة لتقارير املخترب،

حول نتائجهم التي توصلوا إليها يف أثناء التع ُّلم

لتؤكد أمهية دمج الكتابة عند تدريس العلوم ودورها

.)Cronje,

يف حتسني تع ُّلم العلوم .كام رصدت دراسة تينج

( & Hohenshell

وآخرين ( )Teng et al., 2012نتائج تقر بأن توظيف

 )Hand,مشجعة الستخدام الكتابة باعتبارها

الكتابة احلجج ّية التي تسمح بالتفاوض واملناقشة

موجها حلل املشكلة يف تعليم العلوم ( )SWHيف
ً

وإبراز األدلة قد انعكست إجيا ًبا عىل تع ُّلم العلوم ،فيام

موضوع اخللية؛ حيث أسهمت املهام الكتابية يف

أشارت دراسة أرمسرتونج ووالس وتشانج

حتسني القدرة عىل التعبري عن الفهم نحو األفضل.

( )Armstrong, Wallace, & Chang, 2008إىل مدى تأثري

واتفقت كذلك نتائج دراستي اجلمعان وحج عمر

كتابة احلجج التأملية يف تع ُّلم الطالب يف مقرر علم

وفودة ( ،)2015ونورنربج ( )Nurnberg, 2017اللتني

األحياء ،وأن إعداد احلجج املكتوبة ليس كاف ًيا بحد

وظفتا الكتابة كموجه حلل املشكلة يف تعليم العلوم
ٍ
إجيابية لصالح املجموعة
( )SWHعىل وجود نتائج

ذاته ليكون له تأثري واضح عىل تع ُّلم الطالب ،بل
أيضا متى ،وكيف يستخدمون
ينبغي تعليم الطالب ً

التجريبية ،خاص ًة عند اإلجابة عن األسئلة املقالية؛

التأمل؟

( Murray, Rohlinger & Wellnitz, 2013

وأتت نتائج دراسة هوهنشل وهاند
2006

وقد شجع هاند وبرين ()Hand & Prain, 1996

حيث أثبتت فاعلية الـ  SWHالتي مجعت بني أسلوب
الكتابة الرسمية وغري الرسمية .كذلك أكدت نتائج

استخدام التأمل ككتابة غري رسمية

دراسات عدة أثر إسرتاتيجيات الكتابة وكتابة

 ،Writingحيث سيكتب املتعلم ما تعلمه بلغته اخلاصة

التقارير املرتكزة يف توظيف أبعاد التع ُّلم من منظور

اليومية إىل جانب ال ُّلغة العلمية ،وستدفع املهام

البنائية التفاعلية ،وبناء املعنى واستيعاب املفاهيم

الكتابية التأملية بطبيعة اخلطاب العلمي للمتعلم

ملقررات الكيمياء التي أثرت إجيا ًبا يف التحصيل

( Gunel,

وتطوير مهاراته الالزمة للبحث العلمي

(السليامن2013 ،؛ .)Hand, 2007

& Prain, 2007
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النظرية البنائية التفاعلية ببعدهيا :البعد اخلاص (البنية

اختبارات سابرة تعرب عن الفهم احلقيقي املتبنى لدى

اخلاصة) الذي يشري إىل بناء املعرفة بذاتية التأمل

الطالبة ،وتناقش املفاهيم البديلة لدهيا (زيتون،

واحلوار الذايت املثمر الذي يقوم به املتعلم (زيتون،

 .)2007لذا ،ينبغي االعتامد عىل مهام تأملية كتابية

2003؛ الرشيف ،)2013 ،والبعد العام (البنية

تقويمية مفتوحة النهاية لتشكل اخلربة التعليمية

العامة) الذي يعرب عن بناء املعرفة بتفاعل املتعلم مع

املتكاملة التي متد الطالبة واملعلمة بتغذية تشخيصية

بيئته املادية ومع أقرانه؛ إذ إن املعرفة ستتطور عند

تقويمية لعملية التع ُّلم قد تساعدمها يف الكشف عن

طرحها للتفاوض مع اآلخرين؛ كون املتعلم يناقش ما
ٍ
معان حول الظواهر املحيطة به مع
توصل إليه من

مواطن صعوبات التع ُّلم والتغلب عليها (املنري
وشعبان2012 ،؛

اآلخرين ،فتجرى تعديالت للمعاين املتكونة لدى

توظيف الكتابة التأملية يف التحليل البنائي وحتليل

الفرد (السليتي .)2015 ،ومتثل السامت الشخصية

األخطاء يف التفكري لدى الطالبة ولدى أقراهنا

حاسام
دورا
ً
للكاتب ومرجعيته الثقافية واالجتامعية ً

(مارزانو وآخرون ،د.ت.)1999 /.

يف فهم املتعلم ومعرفة املوضوع واملهارات ال ُّلغوية؛

2015

أيضا
 .)Klimova,ويمكن ً

وقد متارس الكتابة التأملية بتكليف الطالبة بكتابة

حيث ستعلمه الكتابة التأملية كيف حياول توضيح

مقاالت تأملية

أفكاره وتوصيلها عن طريق العثور عىل أكثر الكلامت

توضح فيها أفكارها كتاب ًيا ،مما يساعدها يف توضيح ما

مالءم ًة ،وسيامرس جمموعة من العمليات املعرفية

تم تع ُّلمه (السليتي .)2015 ،وهذا يتفق مع دراسة

ليتمكن من صياغة معرفته اجلديدة وحتسينها؛ ليكتبها

توندرو ولينج وفنثان ( Towndrow, Ling & Venthan,

بنص ذي معنى له ولآلخرين (.)Gunel et al., 2007

 )2008التي دافعت عن كتابة املقاالت التأملية ()SRJ

)Science Reflective Journal (SRJ

وتستخدم الكتابة التأملية للكشف عن فهم

بوصفها أداة تعليمية؛ إلثارة دافعية الطالب من أجل

الطالبة؛ حيث تتسم االختبارات الشائعة التقليدية

تع ُّلم العلوم ،واستخدام كتاباهتم التأملية يف التقويم

بتقديم الطالبات إلجابات قد ال تتفق مع مفاهيمهن،

التكويني والذايت ،وتطوير مهارات البحث العلمي

تصورا خاطئًا لفهمهن احلقيقي؛
وهبذا يعطون املعلمة
ً

باعتبارها حافزً ا الستخدام مصادر تعليمية أوسع،

مساير ًة للمفهوم الذي وضعه املعلم أو الكتاب

حيث تم توظيف مخس دقائق يف هناية كل درس،

املدريس ،أما بالكتابة الـتأملية فيمكن تقديم

لكتابة التأمالت .وقد تضمنت الكتابات التأملية

-174-

جملة العلوم الرتبوية ،املجلد  ،34العدد ( ،)2الرياض (2022م1443/هـ)

اليومية :أسئلة عن موضوع الدراسة ،ماذا تع ُّلموا؟

فهمهم عن املفاهيم العلمية املقدمة يف الدرس،

وبعض الوقائع املثرية للتفكري يف الصف التي حدثت

ومشاعرهم الشخصية فيام يتعلق بام تم تدريسهم إياه.

يف هذا اليوم ،مع تقديم كتابة تأملية ختامية كل

وقد جاءت نتائج العديد من الدراسات مشجعة

أسبوع ،واستمرار التغذية الراجعة من املعلم عىل

الستخدام إسرتاتيجيات خمتلفة لتنمية التفكري

الكتابات التأملية طوال فرتة التع ُّلم ،وقد وثقت

التأميل ،كدراسة جيتن وايمور

( Getin & Eymur,

التغيريات املتحصل عليها عند ممارسة الكتابة التأملية

 )2018التي أشارت إىل رضورة تعليم الطالب كيفية

وأظهرت النتائج زيادة يف الفهم؛ حيث مع مرور

صياغة حجة مكتوبة؛ وذلك بتأمل ما يكتبونه ضمن

الوقت ازداد عدد األسئلة التي طرحها الطالب حول

مراحل تطبيق إسرتاتيجية االستقصاء املبني عىل

موضوعات الدراسة ،كام اختلفت نوعيتها.

احلجج ( )ADIلتدريس العلوم ،ودراسة كويتدمو
وكورتز

وقد أسفرت دراسة العتيبي ( )2014عن نتائج
ٍ
إجيابية يف اختبار التفكري التأميل والفهم القرائي

الكتابة املتضمنة للمهارات التأملية؛ حيث سمحت

للنصوص العلمية الكيميائية ،حيث كلفت املجموعة

للطالب بمناقشة أوجه القصور يف عملهم وتوفري

التجريبية بمهام كتابية تأملية ضمن نموذج للتع ُّلم

فرصة ملعاجلتها ،وحتسني التأمل لدى الفرد داخل كل

التأميل؛ إذ تكتب الطالبة تأمالهتا الفردية حول

جمموعة .كذلك دراسة مريس ( )Myers, 2015املبن ّية

ملخصا للمعرفة التي تكونت
الدرس لتقدم بكتابتها
ً

عىل إسرتاتيجية ( )ADIالكتابة التأملية ،وفيها كلف

لدهيا .وقد شجعت نتائج دراسة الرواحي والبلويش

طالب املجموعة التجريبية بتقديم مربرات تأملية

( )Al-Rawahi & Al-Balushi, 2015استخدام الكتابات

مكتوبة لسبب استخدامهم األدلة ووصف تع ُّلمهم؛

التأملية من أجل تع ُّلم العلوم؛ إذ أسفرت الدراسة

مما ح ّقق نتائج إجيابية للمجموعة التجريبية يف مقرر

عن فاعلية الكتابات التأملية ،بوصفها واحدة من

األحياء .وأتت دراسة زيومك

)Ziomek,

إسرتاتيجيات التع ُّلم الذايت املنظم ،وأعطي للطالب

لتسجل نتائجها اتساعًا وعم ًقا يف تع ُّلم الطالب

يف املجموعة التجريبية مهام كتابية تأملية بعد أن أهنوا

باستخدام أحد نامذج الكتابة التأملية النقدية ()DEAL

دراسة الوحدة ،فعربوا يف كتاباهتم عن حواراهتم مع

الذي حي ّقق بمامرسته الوصف

معلمهم وزمالئهم ،التي عكست تقويمهم ملستوى

(& Kurtz, 2007

والفحص
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 )Quitadamoالتي وظفت

(2017

)(D

،describe

 ،examineوالتعبري عن التع ُّلم
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) ،articulate learning (ALوقد أدى هذا النموذج إىل

عرب عن اكتساب طالب الثانوية
نتائج إجيابية ،ت ّ

تعميق فهم الطالب وتوضيح تع ُّلمهم والربط بني

للمعرفة يف جمال علم األحياء ،وذلك عند تطبيق

خرباهتم ،إضافة إىل زيادة الوعي الذايت للطالب

إسرتاتيجية جتمع بني االستقصاء واملناقشة والتفكري

والقدرة عىل التواصل مع األقران يف الدورات

والكتابة .وكانت للمهام الكتابية التأملية املكثفة يف

الدراسية التي طبقت هبا هذه الكتابات.

دراسة مينليف وآخرون ( )Mynlieff et al., 2014نتائج
وسيلفا

إجيابية للمجموعة التجريبية لتعزيز االحتفاظ باملعرفة

وصممت

دراسة

اوتفينوسكي

( )Otfinowski & Silva, 2015مرشوع الكتابة القائم

وتع ُّلم الطالب ملوضوعات األحياء؛ حيث كلف

عىل البحث والتأمل بعنوان" :العامل املذهل

الطالب بكتابة واجبات مقالية تتضمن مكونات

للفقاريات يف وحدة علم احليوانات الفقارية" ،وقد

تأملية يف أثناء التدريس ،وتصويب ورقة اختبارهم

دار العمل عىل مرحلتني عىل مدى ثالثة عرش أسبوعًا،

بأنفسهم لتوضيح سوء الفهم ،والتأمل يف كيفية

تضمنت املرحلة األوىل :العمل بموضوعات خمتلفة،

حتسني أدائهم يف االختبار التايل؛ مما أدى إىل زيادة

باالطالع عىل املصادر املنشورة املتعلقة بالترشيح،

أدائهم يف التقويم .أو من هم عىل رأس اخلدمة

والتطور للفقاريات ،ثم انتظم الطلبة يف جماميع ذات

ليكونوا متأملني يف أدائهم مما ينعكس عىل أداء

موضوعات متامثلة ،ووثقت سجالت تع ُّلمهم

املتعلمني ،ويدربوا املتعلمني بدورهم عىل التأمل

التأملية تقدمهم ،ونرشت أبحاثهم عرب اإلنرتنت ،ويف

(بابطني2015 ،؛ السبيل.)2016 ،

املرحلة الثانية :متت املناقشة مع األقران ،واملدربني،

وتناول عدد من الدراسات الكتابة التأملية لدى

واحلصول عىل تغذية راجعة؛ لتطوير وصقل كتاباهتم

طلبة التعليم اجلامعي ،فقد تقصت دراسة أدراسة

قبل تقديمها بصورهتا النهائية ،وكان هلذا أثر يف حتويل

تشينج وتشان

 )Chengفاعلية

نشاطهم التعليمي من جمرد كتابة لتقارير ناقلة

استخدام النامذج يف الكتابة التأملية بتقيص تأثريها يف

للمعلومات ،إىل كتابة تعكس تفكريهم وتأمالهتم

عمل الطلبة اجلامعيني وتصوراهتم ،وكذلك

حول ما يكتسبونه من مفاهيم ،ومعزّ زة لبقائها.

تصورات املعلمني ،ولتحقيق هدف الدراسة؛ عقدت

( & Chan, 2019

وقد أظهرت دراسة ليستيانا وآخرين ( Listiana et

ورشة عمل يف الكتابة التأملية مدة ساعة ،حرضها

 )al.,إسهام مهارات التأمل يف احلصول عىل

( )134طال ًبا جامع ًيا ،ومن ثم قسموا عشوائ ًيا ثالث

2016
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جمموعات يديرها ثالثة مدربني :جمموعة جتريبية

وبينت النتائج أن الطالب الذين درسوا عن طريق

وزعت فيها نامذج التقويم مع رشح مفصل ،وجمموعة

الربنامج القائم عىل االستقصاء حتسنت لدهيم الكتابة

جتريبية أخرى وزعت فيها نامذج التقييم دون أي

ٍ
وبفارق ٍ
دال إحصائ ًيا مقارنة باملجموعة
التأملية

تفسري (حتفيز بيئة التع ُّلم الذايت يف اجلامعة)،

الضابطة ،كام بينت النتائج انخفاض درجة التخوف

واملجموعة الضابطة التي مل تتلق أي تدخل ،وأجرى

الكتاب لدى طالب املجموعة التجريبية مقارنة

املدربون الثالثة قياسات ملستويات التفكري يف كتابات

ٍ
وبفارق ٍ
دال إحصائ ًيا.
باملجموعة الضابطة

الطالب ،الذين ميزوا -بشكل مستقل -مجيع

كام استهدفت دراسات أخرى الكتابة التأملية

الكتابات التأملية وفق معيار حمدد .وأظهرت النتائج
ٍ
مستويات عالية
أن املجموعات التجريبية اكتسبت

لدى املعلمني ،منها دراسة تشان وونج وليو ( Chan,
& Luo, 2020

من التأمل يف كتابات الطالب التأملية مقارنة

وجهات نظر املعلمني حول تقويم الكتابة التأملية يف

باملجموعة الضابطة.

التعليم العايل يف هونغ كونغ ،وبينت نتائجها أنه جيب

وهدفت دراسة عبدالوهاب

 )Wongالتي هدفت إىل الكشف عن

( AbdelWahab,

أن ينظر إىل التفكري عىل أنه أداة تقويم وأداة تعليمية،

 )2020إىل تقيص أثر استخدام مدخل العمليات ونمط

وأن التفكري يوفر ً
دليال عىل تع ُّلم الطالب ،ويتيح

النص يف تنمية مهارات الكتابة التأملية والوعي بنمط

تقويم الطالب بطريقة أقل تقييدً ا .وحيتاج املعلمون

النص لدى طالب ال ُّلغة اإلنجليزية بكلية الرتبية

إىل التواصل بوضوح مع الطالب بشأن ما هو متوقع

النوعية بجامعة الزقازيق .وأظهرت نتائج الدراسة أن

من التفكري مسب ًقا (عىل سبيل املثال :التفكري النقدي،

مهارات الكتابة التأملية ومقياس الوعي بنمط النص

والكتابة بطالقة ،وفهم الذات) ومناقشة معايري

ٍ
بفارق ٍ
دال
لدى طالب املجموعة التجريبية أعىل

التقويم معهم (عىل سبيل املثال :التصميم املشرتك

إحصائ ًيا عن املجموعة الضابطة .واستقصت دراسة

لنامذج التقويم /الربوتوكوالت) .كام جيب عىل

عثامن ( )Othman, 2021تأثري برنامج قائم عىل التع ُّلم

املعلمني والطالب تقدير قيمة التفكري بوصفه عملية

باالستقصاء يف تنمية مهارات الكتابة التأملية،

أيضا .ولتحقيق هذا اهلدف؛ ينصح املعلمون بأن
تع ُّلم ً

وخفض درجة التخوف الكتاب لدى طالب

يوضحوا للطالب فوائد تطوير التفكري -بوصفه

الدراسات العليا بكلية الرتبية بجامعة الزقازيق.

طريقة للتفكري -قبل إرشاكهم يف الكتابة التأملية.
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وعزي ذلك إىل طرق التدريس التقليدية الشائعة يف

وعىل الرغم من تزايد الدراسات حول الكتابة

مدارس اململكة العربية السعودية.

التأملية عامل ًيا ،فإهنا ما زالت قليلة عرب ًيا ،وهذا البحث
يركز عىل سد الفجوة يف الدراسات العربية عمو ًما،

وأشارت نتائج دراسات عدة إىل أثر إسرتاتيجيات

خصوصا يف تناول أثر
واململكة العربية السعودية
ً

الكتابة وكتابة التقارير وفعاليتها يف التع ُّلم وبناء املعنى

الكتابة التأملية يف جمال تدريس علم األحياء ،وكذلك

واستيعاب املفاهيم ملقررات الكيمياء؛ مما أثرت إجيا ًبا

بقاء أثر التع ُّلم.

يف التحصيل (السليامن2013 ،؛ اجلمعان وآخرون،
 .)Hand,وأكدت نتائج دراسة تينج

مشكلة البحث:

2015؛

2007

دعت سياسة اململكة للتعليم إىل تنمية روح

وآخرون

(et al., 2012

 )Tengأن الكتابة باستخدام

احلجج واألدلة انعكست إجيا ًبا عىل تع ُّلم العلوم.

البحث والتفكري العلميني ،وتقوية القدرة عىل
املشاهدة والتأمل (اللجنة العليا لسياسة التعليم،

وتكمن مشكلة البحث يف الكشف عن أثر الكتابة

 ،)1995ولتحقيق ذلك؛ ينبغي تقديم تع ُّلم ف ّعال

التأملية يف تع ُّلم املفاهيم ،ومعرفة بقاء أثر التع ُّلم

يعطي للطالبة فرصة للتأمل ،حيث إن ممارسة الطرق

ملفاهيم األحياء؛ لتتميز عن سابقاهتا من الدراسات

التقليدية يف تدريس العلوم قد جعلت الطالبة متل ّق ّية

باجلمع بني مدخيل الكتابة والتفكري التأميل ،آخذة

فقط وغري فاعلة؛ مما أدى إىل ضعف التحصيل لدهيا،

باالعتبار التوصيات واملقرتحات بتصميم مواقف

إذا ما قورنت بالطرق املفعلة لدور الطالبة واملنطلقة

تدريبية لتعليم الكتابة التأملية (السليامن2013 ،؛

من منظور النظرية (اجلمعان وآخرون ،)2015 ،كام

اجلمعان وآخرون ،)2015 ،وتفعيل كتابة اليوميات

اتفقت دراستا القحطاين وبابطني (،)2015

-بوصفها أداة من أدوات التدريس التأميل -إلكساب

واملطريي وعبد العال ( )2018عىل أن الطالبات

املهارات املختلفة (اجلرب .)2015 ،وعىل الرغم من

يواجهن معوقات تتعلق بالفهم وممارسة مستويات

أن دراسة عسريي ( )2018كشفت عن فاعلية

التفكري العليا ،واقترص تع ُّلمهن عىل املعارف

تدريس األحياء باستخدام خرائط التفكري يف

بمستويات احلفظ والتذكر ،وتدين مستوى استيعاب

التحصيل وتنمية مهارات ما وراء املعرفة ،بتطبيق

املفاهيم لدهين؛ مما أثر يف حتصيلهن يف مقرر األحياء؛

أنشطة تأملية لدى طالبات الصف األول الثانوي؛
فإن مشكلة البحث احلايل تتأكد لنا مع ندرة وجود
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دراسات يف حدود علم الباحثتني ،حيث طبقت

األحياء يف اململكة العربية السعودية ،كام يفيد نتائج

الكتابة التأملية للكشف عن أثرها يف تنمية املفاهيم يف

البحث يف توجيه أنظار معلامت العلوم إىل أمهية تطبيق

ختصص األحياء ،وبقاء أثر التع ُّلم؛ لذا تقىص البحث

الكتابة التأملية لتنمية املفاهيم العلمية.

احلايل أثر الكتابة التأملية يف الفهم واالستيعاب،

حدود البحث:

ومعرفة بقاء أثر التع ُّلم لدى الطالبات.

احلدود املوضوعية :اقترص البحث عىل توظيف

أهداف البحث:

الكتابة التأملية يف تدريس فصيل البكترييا

يف ضوء مشكلة البحث ،متثلت أهدافه يف معرفة

والفريوسات ،والطالئعيات من مقرر األحياء

أثر الكتابة التأملية يف تع ُّلم املفاهيم املضمنة يف فصيل:

للصف األول الثانوي (نظام املقررات) ،والكشف

البكترييا والفريوسات ،والطالئعيات يف مقرر

عن تأثريها يف تع ُّلم مفاهيم األحياء وبقاء أثر التع ُّلم.

األحياء ،وبقاء أثر التع ُّلم.

احلدود الزمانية :طبق البحث يف الفصل الدرايس
الثاين من العام 1439 /1438هـ.

أسئلة البحث :يف ضوء ما تقدم ،حددت مشكلة

احلدود املكانية :طبق البحث يف الثانوية الثالثة

البحث يف اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
 -1ما أثر الكتابة التأملية يف تع ُّلم طالبات الصف

والثامنني -إحدى املدارس احلكومية بنظام
املقررات -يف مدينة الرياض.

األول الثانوي املفاهيم املضمنة يف فصيل :البكترييا

مصطلحات البحث:

والفريوسات ،والطالئعيات يف مقرر األحياء؟
 -2ما أثر الكتابة التأملية يف بقاء أثر تع ُّلم طالبات

الكتابة التأملية ( :)Reflective Writingهي كتابة

الصف األول الثانوي املفاهيم املضمنة يف فصيل:

املفاهيم وحتويلها إىل أفكار متامسكة بواسطة التأمل،

البكترييا والفريوسات ،والطالئعيات يف مقرر

وتوضيح التع ُّلم املتكون لدى املتعلم ( Chih Chen et

األحياء؟

2013

 .)al.,وتعرف الكتابة التأملية إجرائ ًيا بأهنا:

أهمية البحث:

تكليف الطالبات بمهام كتابية تعرب فيها عن املفاهيم

تنعكس أمهية البحث من أمهية متغرياته؛ حيث

التي تم تع ُّلمها ،باستخدام لغتهن اليومية اخلاصة إىل

يؤكد البحث متركز العملية التعليمية حول الطالبة،

جانب ال ُّلغة العلمية ،يف سياق غري رسمي ،مثل :كتابة

بواسطة تنمية التفكري التأميل وممارسته يف تدريس

سرية ذاتية للرباميسيوم ،كتابة مقالة عن البدائيات،

-179-

هيلة املشوح ،وسوزان حج عمر :أثر استخدام الكتابة التأملية يف تع ُّلم مفاهيم األحياء وبقاء أثر التع ُّلم لدى طالبات الصف األول الثانوي

موجه
كتابة قصة عن مقاومة البكترييا ،كتابة تقرير ّ

أسبوعني من انتهاء التدريس ،بالدرجة املتحصلة يف

لوالدة طفلة مصابة بالليشامنيا.

اختبار التحصيل ،وذلك يف التطبيق الالحق.

تع ُّلم املفاهيم

(Learning

منهج البحث وإجراءاته:

 :)Conceptualيتحدد

مفهوم تع ُّلم املفاهيم بناتج ما تتع ّلمه الطالبة من

استخدمت الباحثتان املنهج شبه التجريبي

حقائق ،ومفاهيم ،ومبادئ ،ونظريات علمية ،ناجتة

بتصميم املجموعتني؛ التجريبية والضابطة ،هبدف

عن ممارسات عقلية معرفية للمتعلم ،تقاس باملجموع

قياس أثر املتغري املستقل (الكتابة التأملية) عىل

العام للدرجات التي ستحصل عليها يف االختبارات

املتغريين التابعني :اكتساب املفاهيم وبقاء أثر التع ُّلم

التحصيلية النظرية ،أو العلمية ،أو الشفوية ،التي

للمجموعة التجريبية.

تقدم هلا يف هناية العام الدرايس ،أو كاختبارات

أفراد البحث:

حتصيلية مقننة (اجلاليل2011 ،؛ السلخي.)2013 ،

تألف أفراد البحث من  50طالبة من طالبات

ويعرف تع ُّلم املفاهيم إجرائ ًيا بأنه معرفة الطالبة

الصف األول الثانوي يف الثانوية الثالثة والثامنني

باملفاهيم واألفكار الواردة يف فصيل :البكترييا

بمدينة الرياض التي تعمل فيها الباحثة األوىل معلمة

والفريوسات ،والطالئعيات ،التي قيست بالدرجة

أحياء ،وقد جرى اختيارهن من بني طالبات املدرسة

املتحصلة يف اختبار التحصيل املعد هلذا الغرض،

وعددهن ( )155طالبة ،وتكونت هذه العينة

ويتألف من أسئلة مفتوحة النهاية ،وأسئلة

القصدية من  25طالبة كمجموعة جتريبية ،و 25

موضوعية.

طالبة كمجموعة ضابطة.

بقاء أثر التع ُّلم

(Retention

متغيرات البحث:

:)Learning

المتغير املستقل :طريقة التدريس تتضمن:

استحضار اخلربات املاضية ،وانتقاء األلفاظ واملعاين
والصور ،بصورة منظمة ومتكاملة ومقاومة للنسيان

ً
أوال :طريقة التدريس باستخدام الكتابة التأملية

(العفون وجليل .)2013 ،ويعرف إجرائ ًيا بأنه

للمجموعة التجريبية :وهي مهام مجاعية داخل

احتفاظ الطالبات باملعرفة التي تم تع ُّلمها للمفاهيم

الصف ضمن جمموعات التع ُّلم يف أثناء إجراء

واألفكار الواردة يف فصيل البكترييا والفريوسات،

االستقصاء ،ومهام فردية ضمن سؤال الواجب

والطالئعيات ،التي تم قياسها بعد مدة ال تقل عن

الفردي.
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وتم التح ّقق من االتساق الداخيل بتجزئة االختبار

ثان ًيا :طريقة التدريس االعتيادية (بدون مهام
كتابية تأملية يف أثناء التع ُّلم) للمجموعة الضابطة.

إىل نصفني متساويني بعد تطبيقه عىل عينة استطالعية

المتغير التابع :تع ُّلم مفاهيم األحياء وبقاء أثر

حجمها ( )30طالبة من طالبات الصف األول

التع ُّلم.

الثانوي (مقررات) خارج عينة البحث ،وحساب

أداة البحث وإعدادها:

معامل االرتباط (بريسون) بني درجات الطالبات

أعدت أداة البحث (االختبار التحصييل) للكشف

املتحصل عليها يف كل من جزأي االختبار (املقايل،

عن تع ُّلم املفاهيم وبقاء أثر التع ُّلم يف صورته األولية،

واملوضوعي) ودرجة االختبار الكلية (جدول .)1

ويتضمن االختبار أسئلة موضوعية ،وأسئلة مقاليه

جدول ( :)1معامل ارتباط بريسون لالختبار.

مفتوحة؛ الكتشاف أبعاد اكتساب املفاهيم التي تم
تدريسها

بفصيل:

البكترييا

والفريوسات،

أجزاء االختبار

معامل االرتباط

اجلزء املوضوعي

0.736

اجلزء املقايل

0.816

عدد الطالبات
 30طالبة

والطالئعيات .ولضامن موضوعية االختبار؛ أعد

اتضح من جدول ( )1أن مجيع قيم االرتباط

سلم تقدير كمي لتصحيح األسئلة املقالية

جلزأي االختبار املوضوعي واملقايل دالة إحصائ ًيا عند

(روبريك).

مستوى داللة ( ،)0.05وتعني هذه النتيجة أنه يوجد

صدق أداة البحث:

اتساق داخيل بني جزأي االختبار املوضوعي واملقايل؛

تم التحقق من صدق االختبار بعرضه عىل

مما يشري إىل صدق االختبار (عبد السالم.)2009 ،

جمموعة من املحكمني من أعضاء هيئة التدريس

وحسبت معامالت الصعوبة لالختبار بجزأيه

بجامعات اململكة ،ومرشفة تربوية ،ومعلمة زميلة

املوضوعي واملقايل؛ إذ تراوحت بني ( 0.26إىل

للباحثة األوىل ،إلبداء الرأي حول مدى مالءمة

 )0.53للجزء املوضوعي ،يف حني تراوحت بني

مفردات االختبار واهلدف منه ،ودقة الصياغة ال ُّلغوية

( 0.51إىل  )0.53للجزء املقايل .وحسبت قوة متييز

العلمية للمفردات .وقد عدل االختبار عىل ضوء

البدائل الصحيحة لالختبار بجزأيه املوضوعي

مالحظات املحكمني ،ومن ثم أخرج يف صورة

واملقايل؛ حيث حققت متييزً ا تراوح بني ( 0.4إىل

التطبيق النهائية.

 )0.56يف اجلزء املوضوعي .يف حني حقق معامل
التمييز لفقرات االختبار يف اجلزء املقايل متييزً ا تراوح
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عرب عن مالءمة
بني ( 0.40إىل  ،)0.41وهذا ما ي ّ

وتشري هذه النتائج إىل أن لالختبار بجزأيه املوضوعي

االختبار التحصييل من حيث قوة التمييز (جميد،

واملقايل قيم ثبات دالة إحصائ ًيا عند مستوى داللة

.)2013

ً
مقبوال لتطبيقه.
( ،)0.05وهي قيم حققت ثباتًا
إجراءات تطبيق البحث وخطواته:

ثبات أداة البحث:

أول :اإلعدادات لتنفيذ التجربة:
ً

تم التحقق من ثبات االختبار التحصييل

أ .احلصول عىل خطاب املوافقة وخطاب تسهيل

بتطبيقه عىل عينة استطالعية حجمها ( )30طالبة،

املهمة.

وحسب معامل ثبات ألفا كرونباخ للجزء املوضوعي
من االختبار ،كام حسب معامل ارتباط بريسون لثبات

ب .التأكد من أعامر الطالبات ،حيث تبني أن

املصححني للجزء املقايل من االختبار ،حيث

متوسط أعامرهن ( 16عا ًما وشهرين) للمجموعتني

صححت الباحثة األوىل مع معلمة زميلة األسئلة

التجريبية والضابطة؛ مما يطمئن عىل عدم وجود فروق

الكمي املعد لتصحيح
املقالية وفق س ّلم التقدير
ّ

جوهرية يف العمر الزمني ألفراد املجموعتني.
ج .حرضت املواد الالزمة إلمتام األنشطة املراد

األسئلة املقالية (الروبريك) ،وجاءت النتائج كام هو
موضح يف جدول (.)2

تنفيذها ،كالصور ،ومقاطع الفيديو املعدة لتطبيق

جدول ( :)2قيم معامل الثبات لالختبار.

البحث ،واملراجع العلمية املعدة كقراءات مساندة

جزء

عدد

معامل الثبات

االختبار
املوضوعي
املقايل

للطالبات.

الطالبات
قيمة ألفا كرونباخ

0.845

معامل ارتباط بريسون

0.831

د .قسمت الطالبات مخس جمموعات غري
متجانسة ،وذلك بالنظر إىل حتصيلهن السابق من واقع

 30طالبة

لثبات املصححني

سجالت املدرسة ،فأصبحت كل جمموعة تضم مخس

اتضح من جدول ( )2أن قيمة ألفا كرونباخ

طالبات.

للجزء املوضوعي من االختبار ( )0.845وهي قيمة

ه .اختريت املجموعتان (الضابطة ،والتجريبية)

ثبات مقبولة ،يف حني حقق اجلزء املقايل ()0.831

بطريقة قصدية ،حيث تولت الباحثة األوىل تدريس

كقيمة ثبات الرتباط درجتي االختبار يف جزئه املقايل

ثالثة فصول من الصف األول الثانوي ،واختري

مع اختالف املصححني ،وهي قيمة ثبات مقبولة.
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ثان ًيا :التطبيق القبلي ألداة البحث:

فصالن لتطبيق التجربة بالطريقة العشوائية البسيطة،

تم التحقق من جتانس املجموعتني بإجراء

وبقي الفصل الثالث كعينة استطالعية.
و .تم االلتقاء بطالبات املجموعة التجريبية قبل

االختبار التحصييل القبيل؛ حيث تم اختبار

تطبيق التجربة ،وتوضيح الطريقة التي سوف يدرسن

املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،وقيم (ت)

هبا ،ودربن عىل االستقصاء والكتابة بتأمل يف

للمقارنة بني متوسطي درجات املجموعتني

جمموعات ،ثم تنفيذ املهام الكتابية التأملية الفردية

(املجموعة التجريبية ،واملجموعة الضابطة) يف جممل

(واجبات تؤدهيا الطالبة يف املنزل ،أو يف األوقات التي

االختبار التحصييل؛ للكشف عن تع ُّلم املفاهيم،

تسنح هلا داخل املدرسة).

وكانت النتائج موضحة يف جدول (.)3

جدول ( :)3قيم ت لداللة الفروق بني متوسطي املجموعتني يف جممل االختبار التحصييل للكشف عن تع ُّلم املفاهيم العلمية القبيل.
املجموعة

العدد

املتوسط احلساب

االنحراف املعياري

الضابطة

25

5.97

1.24

التجريبية

25

6.06

1.12

قيمة ت

مستوى الداللة

داللة الفروق

0.269

0.789

غري دالة

االستقصاء،

يتضح من جدول ( )3أن قيم (ت) غري دالة

وفرضت

الطالبات

-ضمن

جمموعاهتن -الفرضيات وكتبن تساؤالهتن التي

إحصائ ًيا عند مستوى ()α ≤ 0.05؛ مما يشري إىل عدم

قادهتن إىل حل املشكلة املطروحة يف ورقة االستقصاء

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
املجموعتني (التجريبية ،والضابطة) .وهذا يؤكد

املخصصة ،ثم مجعن األدلة من صور ،وفيديوهات،

تكافؤ املجموعتني يف هذا املتغري.

وقراءات مساندة ،وبحث عرب اإلنرتنت ،ثم نوقشت

ثال ًثا :إجراءات تنفيذ جتربة البحث:

بني أفراد املجموعة لتقديم التفسريات .كذلك قارنت

درست معلمة املقرر املجموعة الضابطة بالطريقة

الطالبات املعرفة العلمية التي توصل إليها باملعرفة

ست الباحثة األوىل فصيل:
التقليدية ،يف حني در خ

العلمية يف الكتاب املدريس ،وربط ومواءمة

البكترييا والفريوسات ،والطالئعيات بواقع ()15

املصطلحات العلمية للمفاهيم واملفردات العلمية

حصة للمجموعة التجريبية بطريقة الكتابة التأملية

املرادفة لتلك املصطلحات بني مصادرها والكتاب

املتمثلة يف كتابة األدلة بأسلوب تأميل يف أثناء

املدريس ،والتوسع يف املناقشة مع بقية الصف؛ مما
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سمح بتبادل اآلراء وتقويم األقران ،وأدى إىل خربات

والضابطة) ،وبعد ميض أسبوعني من االختبار

تكون املعرفة
وتفاعالت صفية اجتامعية أفضت إىل ّ

البعدي ،أجري االختبار الالحق دون إطالع

ببعدهيا العام واخلاص ،ثم تأدية املهام الكتابية التأملية

الطالبات عىل موعده؛ وذلك للكشف عن بقاء أثر

الفردية يف الواجبات املنزلية وفق ما هو خمطط له

تع ُّلم املفاهيم العلمية.
راب ًعا :التطبيق البعدي ألداة البحث:

بدليل املعلمة ،وقد اتُّبع ما يأيت:

رصد نتائج البحث ،وتفسريها ،ثم تقديم

 -أرشفت الباحثة األوىل عىل جمموعات الطالبات

التوصيات وعدد من مقرتحات البحث.

بعد تكليفهن باألنشطة ،وأرشفت عىل سري عمل
املجموعات ،وشجعتهن عىل التعاون واحلوار

نتائج البحث ومناقشتها

املشرتك.

ول :اإلجابة عن سؤال البحث األول:
أ ً

 -حرصت الباحثة األوىل -يف أثناء التدريس-

لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي نصه :ما

عىل تدريب الطالبات -يف أثناء عملية التع ُّلم -عىل

أثر الكتابة التأملية يف تع ُّلم طالبات الصف األول

كيفية تقديم وجهة نظر أو تفسري ملوضوع معني أو

الثانوي املفاهيم املمضمنة يف فصيل :البكترييا

توضيحه.

والفريوسات ،والطالئعيات يف مقرر األحياء؟

 -قدمت الباحثة األوىل للطالبات تغذية راجعة،

حسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،وقيمة

وروجعت املهام املنفذة وصححت كتاباهتن ،قبل

(ت) للمقارنة بني متوسطي درجات املجموعتني

تسليمها بصورهتا النهائية.

(التجريبية ،والضابطة) يف جممل االختبار التحصييل
للكشف عن تع ُّلم املفاهيم العلمية البعدي ،كام يف

بعد االنتهاء من تدريس الفصلني ،أعيد تطبيق أداة

جدول (.)4

البحث (االختبار) لكلتا املجموعتني (التجريبية،

جدول ( :)4نتائج اختبار ت للفروق بني املجموعتني للكشف عن تع ُّلم املفاهيم العلمية البعدي
املجموعة

العدد

املتوسط احلساب

االنحراف املعياري

الضابطة

25

9.11

2.39

التجريبية

25

12.07

3.05

** فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  0.01فأقل
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قيمة ت

مستوى الداللة

داللة الفروق

3.814

0.000

دالة إحصائ ًيا
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ثان ًيا :اإلجابة عن سؤال البحث الثاين:

تبني النتائج يف جدول ( )4أن املتوسط احلساب
للمجموعة التجريبية بلغ ( )12.07يف االختبار

لإلجابة عن سؤال البحث الثاين الذي نصه :ما أثر

البعدي للمفاهيم العلمية ،وهو أعىل من املتوسط

الكتابة التأملية يف بقاء أثر تع ُّلم طالبات الصف األول

احلساب للمجموعة الضابطة الذي بلغ (،)9.11

الثانوي املفاهيم املمضمنة يف فصيل :البكترييا

وتبني نتائج اختبار (ت) أن قيمة اختبار (ت) بلغت

والفريوسات ،والطالئعيات يف مقرر األحياء؟

( ،)3.814وهذه القيمة دالة إحصائ ًيا؛ إذ بلغت قيمة

حسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية ،وقيمة
(ت) للمقارنة بني متوسطي درجات املجموعتني

الداللة املرتبطة هبا ()0.00؛ مما يشري إىل وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01فأقل بني

(التجريبية ،والضابطة) يف جممل اختبار الكشف عن

متوسطي درجات املجموعة التجريبية التي درست

بقاء أثر تع ُّلم املفاهيم العلمية الالحق الذي تم بعد

بطريقة الكتابة التأملية ،واملجموعة الضابطة التي

أسبوعني من إجراء االختبار التحصييل البعدي،

درست بطريقة التدريس املعتادة يف درجات االختبار

ودون معرفة مسبقة من الطالبات (جدول .)5

التحصييل البعدي للكشف عن تع ُّلم املفاهيم.
جدول ( :)5نتائج اختبار ت للفروق بني املجموعتني للكشف عن بقاء أثر تع ُّلم املفاهيم العلمية لالختبار التحصييل الالحق.
املجموعة

العدد

املتوسط احلساب

االنحراف املعياري

الضابطة

25

8.71

0.76

التجريبية

25

11.71

2.88

قيمة ت

مستوى الداللة

داللة الفروق

5.053

0.000

دالة إحصائيًا

** فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  0.01فأقل

تبني النتائج يف جدول ( )5أن املتوسط احلساب

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.01

للمجموعة التجريبية بلغ ( )11.71يف االختبار

فأقل بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية التي

الالحق للمفاهيم العلمية ،وهو أعىل من املتوسط

درست بطريقة الكتابة التأملية ،واملجموعة الضابطة

احلساب للمجموعة الضابطة الذي بلغ (،)8.71

التي درست بطريقة التدريس املعتادة يف درجات

وتبني نتائج اختبار (ت) أن قيمة اختبار (ت) بلغت

االختبار التحصييل الالحق للكشف عن أثر تع ُّلم
املفاهيم العلمية؛ وهذا يدل عىل بقاء أثر التع ُّلم لدى

( ،)5.053وهذه القيمة دالة إحصائ ًيا ،حيث بلغت

املجموعة التجريبية.

قيمة الداللة املرتبطة هبا ()0.00؛ مما يشري إىل وجود
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المناقشة والتوصيات:

تعرب عن خربهتا السابقة" :معظم بدائيات النواة
عامة ّ

يمكن تفسري النتائج بأن طريقة التدريس بالكتابة

مهمة لبقاء اإلنسان ،فهي تفيد اإلنسان باهلضم"،

التأملية قد تضمنت أساليب كتابية (رسمية وغري

وبعد دراسة الوحدة وممارسة الكتابة التأملية،

رسمية) ملراجعة الفهم ،مثل :كتابة القصة ،وكتابة

حصلت الطالبة عىل الدرجة الكاملة (اثنني) يف

السرية الشخصية ،وكتابة املقاالت ،واالختبارات

أفكارا أكثر
االختبار التحصييل البعدي؛ حيث كتبت
ً

الكتابية ،واملناقشات ،واختبار الكشف عن تع ُّلم

ً
تفصيال" :معظم البكترييا مهمة لبقاء اإلنسان؛ ألنه

املفاهيم العلمية ،فهذه األدوات ساعدت الطالبات

يتكافل معها ،وتسمى البكترييا الصديقة ،تغطي

عىل التأمل والتفكري فيام يتع ّلمونه (حج عمر،

اجللد ومتنع املخلوقات املمرضة من العيش عليه،

2013؛ السليامن2013 ،؛ اجلمعان وآخرون،

وتساعده باهلضم يف القناة اهلضمية" .كذلك حصلت

 .)2015وألن طريقة التدريس بالكتابة التأملية تتفق

عىل الدرجة الكاملة هلذه الفقرة يف االختبار التحصييل

مع التع ُّلم من منظور البنائية التفاعلية ،حيث هتيئ

الالحق بعد االنتهاء من دراسة الوحدة بأسبوعني؛

عدي التع ُّلم :البعد العام الناتج عن
مواق ًفا لتحقيق ب ّ

حيث كتبت" :معظم البكترييا مهمة لبقاء اإلنسان؛

تفاعل الطالبة مع بيئتها التعليمية ومن فيها كمعلمتها

فهي تساعده يف صناعة الغذاء والدواء ومحاية جسمه،

وأقراهنا ،وممارسة االستقصاء ،والبعد اخلاص الناتج

وتساعد يف تثبيت النيرتوجني يف النبات لصنع

عن تفاعل الطالبة مع بنيتها املعرفية يف أثناء الكتابة.

الربوتني"؛ وهذا يعرب عن التع ُّلم وبقاء أثره ،وجاء

وبالنظر إىل أداء الطالبات يف االختبار التحصييل

هذا متف ًقا مع ما جاءت به دراسة حج عمر (حج

القبيل ،والبعدي ،والالحق؛ لوحظ ً -
مثال -أن إحدى

عمر )2013 ،يف أن الكتابة آلية لثبات التع ُّلم ،وتؤثر

الطالبات قد حصلت عىل نصف درجة من درجتني

إجيا ًبا يف بقاء أكرب قدر من املعلومات؛ فكلام مورست

بحسب س ّلم التقدير الكمي املعد لتصحيح األسئلة

الكتابة زاد الفهم وكان ذلك أجدى عىل بقاء التع ُّلم.

املقالية باالختبار التحصييل القبيل ،عند اإلجابة عن

أما يف املهمة الكتابية (الواجب التأميل الفردي)

السؤال املقايل" :اكتبي متأملة عبارة "أن بدائيات

بعنوان" :اكتبي متأملة يف أفكارك حول

النواة مهمة لبقاء اإلنسان" مع دعم تأملك باألدلة

الفريوسات" ،كيف تطورت تلك األفكار أو

والشواهد مما متت دراسته .فقد أجابت الطالبة بفكرة

تغريت؟ وملاذا؟ كتبت طالبة -يف حماولتها األوىل -يف
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ورقتها التأملية" :كنت أسمع أن الفريوسات تسبب

بتنفيذ هذه املهام خالل مراحل الدرس ،وبعد االنتهاء

أمراضا ،كالزكام ،وأنفلونزا الطيور ،ومرض كورونا،
ً

من أداء الواجب املنزيل .وتضمنت هذه املهام كتابة

وأهنا أمراض تنترش برسعة وينبغي احلذر منها ،وكنت

مقاالت ،وكتابة حجج

،)Getin

أظن أن الفريوس خملوق حي كالبكترييا والفطر ،لكن

ومهام لتوجيه رسائل لآلخرين

بعد دراسة موضوع الفريوسات وجدت أنه غري

 ،)1994كمهمة كتابة التقرير يف الورقة التأملية املوجهة

حي" .وقد تلقت هذه الطالبة تغذية راجعة من

موجها
تقريرا
ملجتمع الطالبة املدريس" :اكتبي
ً
ً

املعلمة (الباحثة األوىل) يف صورة سؤال سابر :ملاذا

ملجتمع املدرسة لقراءته يف اإلذاعة الصباحية ،عن

الفريوس غري حي برأيك؟ وما الفرق بني الفريوس

الرتكيب املسبب ملرض جنون البقر ،وتأثرياته عند

والبكترييا؟ ثم يف املحاولة الثانية للكتابة ،كتبت

التسبب يف املرض ،مراعية يف ذلك كيفية تغيري

الطالبة موضحة أفكارها" :كنت أظن الفريوس

أفكارك التي كنت تعتقدينها حول هذا املرض ،إىل

كالبكترييا والفطر له خلية وجدار وعضيات خاصة

أفكارك اجلديدة؟" وقد أعطيت الطالبة بكتابتها

به ،ولكن بعد دراستي ملوضوع الفريوسات وقراءيت

للتقرير فرصة للتفكري والتأمل بخرباهتا ،وهذا ما جاء

عن الفريوسات ،وجدت أن الفريوسات ال متتلك

متف ًقا مع نتائج دراسة جلني وموث ( Glynn & Muth,

( Glynn & Muth,

ٍ
ٍ
علمية،
بمجالت
 )1994التي أشادت بمشاركة املتعلم
ٍ
يوميات يصاحبها التفكري املتأمل يف أعامله
أو

خصائص األحياء ،فليس لدهيا خلية ،إنام مادة وراثية
فقط" .وهذا يتفق مع دراسة توندرو وآخرين
(et al., 2008

(& Eymur, 2018

وخرباته.

 )Towndrowالتي دافعت عن كتابة

املقاالت التأملية ) (SRJبوصفها أداة تعليمية؛ إلثارة

ويف مهمة الواجب ،الذي كان عبارة عن كتابة

دافعية الطالب من أجل تع ُّلم العلوم ،وزيادة الفهم

قصة عن البكترييا يف الورقة التأملية ،طرحت املعلمة

مع استمرار ممارسة الكتابة التأملية.

(الباحثة األوىل) يف ورقة العمل السؤال اآليت" :هناك

كذلك تعزى النتيجة اإلجيابية إىل تنوع املهام

بكترييا تتعرض إىل ظروف بيئية غري مالئمة ،اكتبي

الكتابية ،فهذا التنوع بأساليب املهام الكتابية الـتأملية

قصة حتكني فيها :كيف ستواجه البكترييا هذه

يزيد من دافعية الطالبات ،وهو ما يتفق مع نتائج

الظروف وتنجح يف البقاء؟" .كتبت إحدى

دراسة (حج عمر ،)2013 ،فقد ك ّلفت الطالبات

الطالبات" :حيكى أن هناك أما حريصة عىل رشب
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أبنائها للحليب ،بعد غليه باألبريق ،ماذا حيدث

والبحريات ،أبدو للعني املجردة كذرات بيضاء

للبكترييا التي توجد يف احلليب عند الغيل؟ تتجمع

نشيطة احلركة ،جسمي حماط بغشاء أو جل ّيد سميك

البكترييا مع بعضها البعض وتنتج تركي ًبا يسمى البوغ

يسمى القشرية ليعطي شكيل املحدد" .وهنا تضافرت

الداخيل ،حلامية نفسها من احلرارة" ،وأوضحت هذه

العوامل املعرفية والتحفيزية والعاطفية ،يف تشجيع

الطالبة أن األبواغ وسيلة للبقاء ،وليست للتكاثر ،ثم

الطالبة عىل عملية التفكري املنظم يف خطوات عملية

وضحت آلية أخرى للبقاء ،وهي الطفرات التي

التع ُّلم .وهو ما أسهم يف االحتفاظ بالتع ُّلم فرتة

تسمح بحدوث تكيف مع ظروف البيئة اجلديدة .فقد

أطول ،فالطالبة أعادت بناء البنية املعرفية لدهيا (البعد

شجعت هذه الكتابات عىل تع ُّلم موضوعات

اخلاص للتع ُّلم) بتوليف املعنى املتحصل عليه وربطه

األحياء ،وزيادة الفهم ،وكان هذا متف ًقا مع نتائج

ببيئة التع ُّلم (البعد العام للتع ُّلم)؛ ليتناسب مع بنيتها

)Mynlieff

املعرفية وخصائصها .واسرتجعت الطالبة املعلومات

املنادية بتكليف الطالب بكتابة واجبات مقالية

التي حتتاجها ،واخرتعت تفاصيل متنوعة متسقة مع

تتضمن مكونات تأملية.

اإلطار العام للفكرة الكبرية من املوضوع ،لتحوهلا إىل

دراسة مينليف وآخرين

(et al., 2014

ويمكن كذلك تفسري النتائج اإلجيابية بأن طريقة

مجل مكتوبة إلنجاز املهمة الكتابية؛ مما يؤكد رسوخ

التدريس بالكتابة التأملية تشغل الطالبة بتكوين

املعنى وثباته ،وانعكاسه عىل بقاء أثر التع ُّلم فرتة

املعنى ،ومنطقية هذا املعنى ،وتكوين الفكرة؛ فقد

أطول ،وهو ما يشري إىل قوة حدوث التع ُّلم ورسوخه

حولت الطالبات املصطلحات إىل مفاهيم ومنها إىل

يف عقل الطالبة ،وجاء هذا متف ًقا مع دراسة نورنربج

أفكار كبرية ،حيث كتبت إحدى الطالبات يف ورقتها

(.)Nurnberg, 2017

التأملية تراكيب الرباميسيوم عىل الرسم الذي زودت

كام اتفقت هذه النتائج مع ما أكدته نتائج دراسات

به يف ورقة العمل ،ثم كتبت وظيفة كل تركيب ،ثم

عدة عن أثر توظيف إسرتاتيجيات الكتابة؛ ككتابة

حولت تلك األفكار إىل ٍ
نص يمثل السرية الذاتية

التقارير املرتكزة عىل توظيف أبعاد التع ُّلم من منظور

للرباميسوم ،وكتبت" :مرح ًبا أنا الرباميسيوم من

البنائية التفاعلية ،وبناء املعنى واستيعاب املفاهيم التي

مملكة الطالئعيات ،شعبة اهلدبيات ،أنا خملوق هدب

أثرت إجيا ًبا يف التحصيل (اجلمعان وآخرون2015 ،؛

جمهري ،أعيش يف الربك وجماري املياه العذبة كاألهنار

السليامن2013 ،؛  .)Hand, 2007كذلك أكدت نتائج
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 -1إجراء دراسات مماثلة عن أثر استخدام الكتابة

دراسة تينج وآخرين ( )Teng et al., 2012أن الكتابة

التأملية يف جماالت دراسية.

باستخدام احلجج واألدلة بأبعادها التفاعلية التي

 -2مقارنة أثر استخدام أساليب خمتلفة لتقويم

تسمح بالتفاوض واملناقشة قد انعكست إجيا ًبا عىل
تع ُّلم العلوم.

كتابات الطالب يف حتصيلهم.

واستنا ًدا إىل ما توصلت إليه نتائج البحث احلايل،

 

جاءت التوصيات عىل النحو اآليت:

قائمة المصادر والمراجع

 -1تعزيز املهام الكتابية ،مثل الواجب التأميل

أول :المراجع العربية:
ً

الفردي يف أثناء تع ُّلم األحياء؛ ملا له من أثر يف تنمية

بابطني ،هدى ( .)2015فاعلية إسرتاتيجية التفكري بصوت

املفاهيم العلمية.

مرتفع يف تنمية التفكري التأميل والتحصيل وفعالية الذات

 -2التنوع يف املهام الكتابية ،فهذا التنوع يف

األكاديمية يف العلوم لدى طالبات املرحلة املتوسطة

أساليب املهام الكتابية الـتأملية حيسن دافعية

بمدينة مكة املكرمة .جملة الرتبية العلمية بمرص،)5(18 ،

الطالبات.

.131-174
بياجيه ،ج .)1978( .سيكولوجية الذكاء (ترمجة سيد غنيم).

 -3رضورة عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلامت

القاهرة :دار املعرفة( .تاريخ نرش الكتاب األصيل

العلوم بصفة عامة (قبل اخلدمة ،ويف أثناء اخلدمة)؛

د.ت.).

هبدف تدريبهم عىل كيفية تصميم أنواع خمتلفة من

بياجيه ،ج .)1988( .التوجهات اجلديدة للرتبية (ترمجة

املهام الكتابية ،وتقويمها.

حممد احلبيب بلكوش) .الدار البيضاء :دار توبقال.

 -4استخدام الكتابة التأملية كإسرتاتيجية تدريس

(تاريخ نرش الكتاب األصيل .)1978
اجلرب ،جرب ( .)2013فاعلية استخدام أدوات التدريس

ملقررات األحياء.

التأميل يف تنمية حل املشكالت الصفية لدى الطالب

مقترحات البحث:

املعلمني بكلية املعلمني بجامعة امللك سعود .املجلة

بنا ًء عىل النتائج والتوصيات املنبثقة من هذا
البحث ،نورد فيام يأيت مقرتح خ ٍ
ني لبحوث مستقبلية،

الدولية لألبحاث الرتبوية-جامعة اإلمارات العربية
املتحدة.91-128 ،)33( ،

ومها:

اجلاليل ،ملعان ( .)2011التحصيل الدرايس .عامن :دار
املسرية.
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السلخي ،حممود ( .)2013التحصيل الدرايس ونمذجة

اجلمعان ،أمل وحج عمر ،سوزان وفودة ،ألفت (.)2015

العوامل املؤثرة به .عامن :دار الرضوان.

أثر إسرتاتيجية الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم

السليتي ،فراس ( .)2015إسرتاتيجيات التدريس املعارصة.

الـ( )SWHيف حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف

مقرر الكيمياء واجتاهاهتن نحوها .املجلة الدولية الرتبوية

إربد :عامل الكتب احلديث.

السليامن ،خلود ( .)2012أثر استخدام الكتابة من أجل

املتخصصة.32-47 ،)1(4 ،

احلارثي ،حصة ( .)2011أثر األسئلة السابرة يف تنمية

التع ُّلم يف استيعاب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف

التفكري التأميل والتحصيل الدرايس يف مقرر العلوم لدى

األول الثانوي يف مقرر الكيمياء (رسالة ماجستري غري

طالبات الصف األول املتوسط يف مدينة مكة املكرمة

منشورة) .جامعة امللك سعود ،الرياض ،اململكة العربية

(رسالة

ماجستري).

متوفرة

عىل

السعودية.

الرابط

الرشيف ،خالد ( .)2013التع ُّلم التأميل مفهومه وتطبيقاته.

http://search.mandumah.com/Reco

اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.

rd/736927
حج عمر ،سوزان ( .)2013صعوبات تطبيق برنامج تدريبي

The Effect of Using the Process Genre
Approach on Developing Reflective
Writing Skills and Genre Awareness of EFL
Faculty of Specific Education Sophomore
 .Studentsاملجلة الرتبوية ،بجامعة سوهاج-1 ،)73( ،

باستخدام مدخل الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم
(الـ )SWHيف التحول للتدريس البنائي :دراسة وصفية

يف النمو املهني .جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث

.37

والدراسات الرتبوية والنفسية.57-96 ،)1(1 ،

العتوم ،عدنان واجلراح ،عبد النارص وبشارة ،موفق (.)2009
تنمية مهارات التفكري نامذج وتطبيقات عملية .عامن :دار

زيتون ،عايش ( .)2007النظرية البنائية وإسرتاتيجيات

املسرية.

تدريس العلوم .عامن :دار الرشق.

العتيبي ،وضحى ( .)2014فاعلية تدريس العلوم وفق نموذج

زيتون ،كامل (يوليو .)2003 ،تصميم التعليم من منظور

مقرتح قائم عىل التع ُّلم التأميل يف تنمية مهارات التفكري التأميل

النظرية البنائية .ورقة مقدمة يف املؤمتر اخلامس عرش

والفهم القرائي للنصوص العملية لدي طالبات املرحلة

للجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس "مناهج

املتوسطة .جملة القراءة واملعرفة -مرص.175-231 ،)149( ،

التعليم واإلعداد للحياة املعارصة" يف الفرتة بني 22-21

عسريي ،ندى ( .)2018فاعلية تدريس األحياء باستخدام خرائط

يوليو بجامعة عني شمس.14-29 ،

التفكري يف التحصيل وتنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى

السبيل ،مي ( .)2016أثر إسرتاتيجية التدريس املتاميز يف

طالبات الصف األول الثانوي .جملة الرتبية العلمية بأسيوط،

تنمية التحصيل والتفكري التأميل لدى طالبات الصف

.239-273 ،)3(34

السادس االبتدائي .جملة الرتبية العلمية بمرص،)1(19 ،

العفون ،نادية وجليل ،وسن ( .)2013التع ُّلم املعريف

.115-136

وإسرتاتيجيات معاجلة املعلومات .عامن :دار املناهج.
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الكشف عن إسهام مصادر التباين املتعددة يف ثبات اختبار يف الرياضيات باستخدام نظرية التعميم
)2(  ونضال كامل الرشيفني،)1( حممد أكرم أمحد العرايضة

 األردن، جامعة الريموك،األردن & كلية الرتبية-وزارة الرتبية والتعليم
)هـ1443/1/4 هـ؛ وقبل للنرش يف1442/8/24 (قدم للنرش يف
 وقلي بت دير، هدفت الدراسـة ىل الشفـع إ ىلسـ ام مرـادر التبايإ املتعددة يف بات ارتبار يف الريا ـيات باسـتظدام الرية التعذيم:املستتخص
 والرشـو الت ُيذشإ اا الووـومل ملوـتويات لفلـل ل بات اارتبار؛، الفرتات النمنية) يف التبايإ الشيل،  املُرـنيني،حجم تبايإ اخلطأ املُفرسـ مإ األبعاد (امل ام
) م ذة ُمركبة يف جمامل األ داد12(  ُقبل لي م ارتبار يف الريا ـيات تشون مإ،) مفنيو اوـا مإ الرـع اخلاما األسـاط243( حيث تشوات ينة الدراسـة مإ
 و ُقبل لي م اارتبار، ) مرنيني3(  ُق ّيم لداء املفنيوو مإ قبل.) الرلي، ااات اء، ااستدامل،) ويغ بالتواوي (التطبيل4(  توز ت ىل،والعذليات لي ا
) لتنيليلEduG(  واســتظدمت برجمية، اســتظدم الباح ان الترــذيم (مفنيوصحم ذةحمرــنيقحفرتة) املت اقو كُلياا،مرت بفاوــل زمن مدتأ ُلســبو ان
 ولن ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية لسـ م يف سوـ ُمعامالت،)م ذة- ولظ رت النتائج لن لك ر مرـادر التبايإ تأ اريا يف ُمعامالت التعذيم تفا ل (مفنيوص.البيااات
. ولن زيادة دد املرنيني ا يرفو مإ ُمعامالت التعذيم بفشل جوهري، كام لن زيادة دد امل ام و دد الفرتات النمنية يرفو مإ ُمعامالت التعذيم،التعذيم
. تبايإ اخلطأ، ال بات، دراسات ال رار، دراسات التعذيم:الكصامت املفتاحية
The Detection of the contribution of multiple sources of Variance in the Reliability of a test in
Mathematics by using of Generalizability Theory
Mohammad Akram Ahmad Al-araida and Nedal Kamal Alshraifin
Ministry of Education-Jordan & Yarmouk University-Jordan
(Received 6/4/2021; Accepted 12/8/2021)
Abstract: This study aimed to detect the contribution of multiple sources of the variance in the reliability of a test in mathematics by using the
Generalizability Theory. The magnitude of the error variance that is explained from the facets (Tasks, Judges, and Occasions) in the total
variance, and detect the conditions through which they can be better in levels of test reliability. The study sample consisted of (243) students
from the fifth grade who were applied on a mathematics test that consisted of (12) Complex tasks in domain of numbers and operations on
them, they were distributed on (4) formulas equally (application, inference, selection, and opinion), The performance of the persons was
evaluated by (3) judges. The test was applied to them twice with a time two-week interval. The researchers used the completely crossed design
(Person×Task×Judge×Occasion), and used (EduG) software to analyze the data. The results indicated that the largest sources of error variance
on Generalizability coefficients were interaction (person-task), including after the Occasion contributed to improving Generalizability
coefficients. The results have found that increasing the number of tasks and the number of occasions increases the Generalizability coefficients,
and increasing the number of judges does not substantially increase the Generalizability coefficients.
Keywords: Generalizability Studies, Decision Studies, Reliability, Error Variance.
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حمذد العرايلة ،والامل الرشيف  :الشفع إ ىلس ام مرادر التبايإ املتعددة يف بات ارتبار يف الريا يات باستظدام الرية التعذيم

المقدمة:

وتتالءم الرية ال ياس الت ليدية

َش د لم ال ياس والت ويم احلديث رالمل الفرتة

 )Theoryيف ت دير اخلرائص الويشومرتية هلذه

تطورا يف الرياتأ املظتلفة ،وتغيريات جوهرية
الواب ة
ا

( Classical Test

اارتبارات ألحادية لبعادها ( الم2004 ،م).

يف مفاهيذأ ،وقرقأ ولساليبأ وت نياتأ ،إ قريل

مإ ُهنا جاءت لمهية دراسة مف وم ال بات يف

العديد مإ اإلوالحات الرتبوية ىل األالذة الرتبوية

اارتبارات وامل اييا النفوية؛ ىلق مإ املُؤكد البنيث

يف العامل ،ىل ل ر ااات ادات الت ل ارهتا البنيوث

إ الطرق الت توا د ىل ت دير لداء املفنيوو

بذظتلع
الرتبوية استظدامات الت ويم الت ليدي ُ

()Persons

ُو ِ
وره ،حيث اهتم اخلرباء بابتشار قرق ولساليب

فت ييامت األداء ( )Performance Assessmentمتتاز بأهنا

تُرشد وتُوجأ ذليات ال ياس والت ويم املُعارص.

ذإ رشو

لك ر مو و ية ودقة،
ذإ م ام ()Tasks

تتطلب معاينة لداء املفنيوو

ىل ْق َّ
ىلن ذلية الت ويم ستاج ىل لدوات قياس دقي ة،

متعددة تنتذ ىل افا اطاق امل ام ،وت دير لداء

قات ررائص سيشومرتية الية؛ مإ لجل احلرومل

( )Judgesمتعدديإ

ىل معلومات تُوا د الباح

املفنيوو

ىل اختاق ال رارات

بواسطة مرنيني

يتطلب او ا ا مإ ااتواق ،و ذإ فرتات زمنية خمتلفة
(.)Brennan, 2001( )Occasions

املظتلفة يف املياديإ الرتبوية ،ىلا لن التني ل مإ دقة
لدوات ال ياس ليا باألمر الو ل؛ فاخلرائص

ويف ِّ
ظل تطور الريات ال ياس ،اجت ت العديد مإ

لمرا بالغ
الويشومرتية جتعل مإ بناء لدوات ال ياس ا

األالذة الرتبوية يف العامل ىل ىلحداث تغيريات يف لبعاد

والعلامء يف

العذلية الرتبوية انيو ت ييامت األداء؛ با تبارها ّ
حال

املجاات املتعددة ومن ا اارتبارات بأاوا ا

لتطوير لداء املفنيوو

ىل حل املفشالت،

املُظتلفة الت تُعد مإ لهم لدوات ال ياس والت ويم،

و ُتالما الواقو يف احلياة اليومية ،حيث ىلن الرية

ولك رها استظدامـاا ( ودة2010 ،م)؛ حيث ركن

ال ياس الت ليدية ( )CTTغري قادرة ىل التذيين ب

ُمعلذ م ىل دراسة باهتا ( )Reliabilityباا تامد ىل

لرطاء ال ياس ،لذلي مإ الرضوري تطبيل الرية

الت ويم الت ليدي ال ائم ىل اارتبارات املو و ية،

لدراسة ال بات املُتأ ر بأبعاد متعددة (.)Parkes, 2000

الرس ة يف اإلجابة ،وغري
والت تأرذ بع اا تبار ُ

ولذلي ل ذرت ج ود العلامء بااات امل مإ تطبيل

قادرة ىل قياس ذليات التفشري العليا كامل ام،

افا ال يذة

األمهية؛ لذلي حليت باهتامم الباح

الرية ال ياس الت ليدية الت
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ألرطاء ال ياس جلذيو املفنيوو  ،ىل تطبيل الرية

والت ويم احلديث؛ ىلق ىلن التطورات يف النلريات

التعذيم ( ،)Generalizability Theoryالت تُعالج هذه

الويشومرتية وااحرائية تُلب احتياجات الباح

املُفشلة بواسطة سليل التبايإ ()Analysis of Variance

واملدرس والعلامء الذيإ حيتاجون ىل معلومات إ

 .)Crockerو ليأ ،فإن الرية

ونو ال رار ،إ قريل استظدام بعض لدوات

التعذيم( )GTوفرت اامقج وقرق ُمتشإ الباحث مإ

ال ياس الت تعالج العديد مإ املفشالت املتعل ة

الفرل ب مرادر األرطاء املتعددة ،كام لهنا ترع

بظرائر ا (.)Smith & Kullikowich, 2004

(& Algina, 1986

قرق ت دير حجم التبايإ الذي تو م فيأ وكيفية

وللشفع إ ىلس ام كل مردر مإ مرادر

ت دير بات ال ياسات املُالحلة الت انيرل لي ا

التبايإ املتعددة ()Multiple Sources of Variance؛ مإ

مإ لدوات قياس خمتلفة ( .)Allen & Yen, 1979ىلق ىلهنا

الرضوري حرص األبعاد األك ر تأ اريا يف بات

توتجيب ملظتلع لبعاد ال ياس املع دة با تبارها

اارتبار ،حيث ىلن امل ام واملرنيني والفرتات مإ

قري ة ىلحرائية مناسبة لت دير بات ال ياسات

األبعاد الت لفتت ااتباه الباح

ىل لهنا مإ لك ر

الولوكية؛ ألهنا توذق بلبط خمتلع لبعاد ال ياس

مرادر التبايإ الت تؤ ر يف بات لداء املفنيوو

ومعاجلت ا ،وتبنيث إ خمتلع مرادر اخلطأ الت

(Baxter & Geo, 1993

تؤ ر يف بات ت ييامت األداء ،و ُت دم للباح

التعذيم بتنيديد خمتلع مرادر اخلطأ الت

ُمعامالت التعذيم النوبية واملطل ة
Generalizability Coefficients

قر اقا فعالة يف سو

( Relative and

مإ

الرضوري تشذيم لمهيت ا النوبية كذوامهات يف

 ،)Absoluteوتُعط

بات ت ييامت األداء

 .)Shavelson,وتبدل الرية

اخلطأ ،فاألمهية النوبية بواسطة ت ديرات مشواات
التبايإ توتظدم يف ت ييم رطأ ال ياس و ُمعامالت

Brennan,

التعذيم .كام لن الرية التعذيم تعط لمهية ملشواات

).)2001

تبايإ التأ ريات؛ ألن م دارها ينود الباح

لذلي ،فإن لمهية وجود لدوات ال ياس والت ويم
املظتلفة مإ شأهنا لن تد م ذلية اختاق ال رارات

بذعلومات حومل مشواات مرادر اخلطأ املؤ رة يف

امل ذة يف منلومة ذل املؤسوات املظتلفة ملا هلا مإ

ال ياسات املظتلفة

( Marcoulides & Kyriakides,

وواقع حومل

 ،)2010وتشفع

لمهية بالغة يف ىل طاء ت ييم ح ي
ت ييامت املفنيوو

الت توتند ىل مبادئ ال ياس

إ التنيوينات الت

ُيذشإ

ىلجراؤها بتغيري ،لو تعديل ىلجراء ال ياس ،م ل:
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تعديل دد الف رات ،لو دد املرنيني  ،لو دد

ويف وء ما سبل ،فإن ُلو اخلطوات الرضورية

دة

الت ي وم اا الباحث يف ترذيم دراسة الرية التعذيم

فرتات التطبيل ،لو استبعاد موتوى ،لو

ه

موتويات (.)Shavelson & Webb, 2009
واتيجة لذلي؛ تُعنى الرية التعذيم بنو

سديد الرشو  ،لو ظروف مجو املالحلات

مإ

(( )Observationsاألبعاد)؛ ىلق ىلاأ ليا هناك درجة

التعذيم

ح ي ة ( )True Scoreواحدة للذفنيوص يف األداة كام

 )Generalizabilityواملعنية بجذو البيااات

هو معروف يف الرية ال ياس الت ليدية ،وىلاام تشون لأ

مإ اطاق املالحلات املوذوح اا ،واملشواة مإ

درجة شاملة

 ،)Universeوالت ُي رد اا

األوجأ الت ُيعرف ا الباحث ،لتشون النتيجة الرئيوية

ال يذة املتوقعة للت ييامت املالحلة الت حيرل لي ا

جمذو ة مإ ُمشواات التبايإ ،واهتاممأ بإمشااية تعذيم

يف خمتلع املواقع الت تنتذ ىل النطاق الفامل

الدراسات:
(Studies

اتائج ال ياس

األو :

دراسات

ىل النطاق الفامل املراد قياسأ ( Allen

(Score

( )Universe Domainاملطلوب.

 .)& Yen, 1979كام لهنا تدرس فروق اخلطأ مإ رالمل

وتتبايإ درجات املفنيوص الت تنتذ ىل النطاق

ت دير مرادرها باستظدام سليل التبايإ ،الذي ُي در

الفامل يف لك ر مإ جااب ،يوذى كل واحد منّ ا

 )Errorللذفنيوو ،

بالوجأ ( )Facetلو ال ُبعد .فال ُبعد راوية يف ال ياس،

( & Geo

م ل :املرنيني  ،لو األهداف ،و ُيذ ل كل ُبعد مإ

)Brennan,؛ حيث ىلن ُمعامل التعذيم خيتلع

مردرا م اام مإ مرادر التبايإ الت تُعد
هذه األبعاد
ا

بارتالف ظروف تطبيل اارتبار والعوامل املؤ رة يف

رضورية يف ذلية ال ياس ،ويتشون كل ُبعد مإ لبعاد

تبايإ األداء ىل اارتبار .لما النوع ال اين :ف و

ال ياس مإ موتويات تفتذل ىل خمتلع ظروف

ُحياومل

ال ياس ،كام ُتوذى املالحلات الت انيرل لي ا مإ

الباحث في ا رسم لك ر مإ سيناريو؛ ادف احلرومل

املذ لة بالنطاق الفامل

تبايإ

اخلطأ(of Variance

وامل ام ،واملرنيني  ،رب الفرتات النمنية
2001

دراسات ال رار

(Studies

 )Decisionالت

خمتلع جتذعات الرشو
للذالحلات امل بولة

ىل لقىص بات ولقل رطأ باا تامد ىل دراسات
التعذيم (( )G-studiesاحلريب واحلريب2017 ،م) ،كام

( Universe of Admissible

 ( )Observationsالم2000 ،م).
و ليأ؛ فإاأ يتم سديد األوجأ فوائية ،لو ابتة.

يوتظدم لدوات ال ياس مإ لجل ونو ال رار

فالعفوائية ه الت تُعنى بتعذيم النتائج بفشل لوسو

ألغراض خمتلفة ،من ا الفرز ،لو ال بومل ،لو غريها.
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(.)Criterion- Reference Tests

مإ ينة الت ن  ،لما ال ابتة فتشون اتائج ا حمرورة
ف ط ،وبعدها ُخيتار الترذيم.

وقد ُلجريت العديد مإ الدراسات الت تُعنى

فالترذيم املت اقو كُل ايا ُُييب املفنيوص فيأ إ مجيو

بالشفع إ تغري معاينات ت ييامت األداء يف وء

امل ام ،وتُرنيق ىلجاباتأ مإ مجيو املرنيني  ،وخيلو

الرية التعذيم ،ف د لجرى شافلوون وآررون

لالرتبار يف مجيو مرات التطبيل ،لما الترذيم

(et al., 1993

 )Shavelsonدراسة حومل التغريات يف

ا ُملتدارل فيجيب كل مفنيوص إ م ام خمتلفة،
وتُرنيق ىلجاباتأ مإ ِق ِ
بل ُمرنيني خمُ تلف (احلريب

معاينات ت ييامت األداء يف الريا يات ،شارك يف
الدراسة ( )105مفنيوص مإ الرع الوادس

واحلريب2017 ،م).

باإلجابة إ الث م ام ،و ُقدرت امل ام ال ال ة مإ

ىل ينة الت ن

و ذإ هذا الوياق ،لشار شافلوون وويب
(Webb, 1991

قبل مرنيني

ا ن  ،واستظدم الترذيم

&  ،)Shavelsonىل لن ُمعامل ال بات

(مفنيوصحمرنيقحم ذة) .لظ رت النتائج لن

بذعامل التعذيم
وفل الرية التعذيم يذشإ التعبري نأ ُ

لكرب مشون تبايإ رطأ قياس راجو ىل

تفا ل

الذي ُيعرب نأ بنوبة تبايإ الدرجة الفاملة ىل تبايإ

(مفنيوص-م ذة) ،يف ح انيتاج ىل ( )15م ذة

ُيتيق

للنيرومل ىل ُمعامل تعذيم م بومل يف دراسات

فذعامل التعذيم النوب
الدرجة املالحلةُ .
للباح

ال رار.

سديد املركن النوب للذفنيوص ورتبتأ ب

لقرااأ ،بواسطة ال رارات النوبية املتعل ة بذ اراة

كام اهتُم يف الدراسة افو ا الت لجراها شافلوون

لداء املفنيوو  ،و ُيوتظدم يف

وآررون ( )Shavelson et al., 1993حومل التغريات يف

( Norm-Reference

معاينات ت ييامت األداء يف العلوم ،حيث ُق ّب ت

 .)Testsويف املُ ابل ،فإن ال رارات املطل ة املتعل ة

مفنيووا ،وقيذ م
الث م ام موت لة ىل ()186
ا

بذ اراة لداء املفنيوص بذنيي رارج ُ ،يوتظدم هلا

مرنينيان ا نان ،واستظدم الترذيم (مفنيوص

ُمعامل التعذيم املطلل املُوتظدم يف ت ييم قدرة لداة

حمرنيق حم ذة حفرتة) بعينة حجذ ا ()26

ىل موتوى لداء

مفنيووا ،والترذيم (مفنيوص حمرنيق حم ذة)
ا

 ،)Brennanىل اف اة لتفوريه

مفنيووا ،لما الترذيم
بعينة حجذ ا ()50
ا

البيااات املوتذدة مإ ارتبارات حمشية املرجو

(مفنيوصح فرتة) فاستظدم جلذيو املفنيوو .

الفروق ب

اارتبارات معيارية املرجو

ال ياس ىل م اراة لداء املفنيوو
مطلل

(& Kane, 1977
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لظ رت النتائج لن لكرب مردر لتبايإ اخلطأ ااتج مإ

متوسطة ،كذلي لظ رت لن زيادة دد موتويات

تفا ل (مفنيوص-م ذة-فرتة) ،بينام يف الترذيم

األبعاد يرفو مإ ُمعامالت التعذيم.

ال اين كان لكرب مردر تبايإ رطأ ااتج مإ تفا ل
(مفنيوص-م ذة) ،وانيتاج ىل

ويف دراسة مشب وبارايا

( )23م ذة

( Mcbee & Barnes,

 )1998هدفت ىل دراسة ااست رار ألداء سريل

للنيرومل ىل ُمعامل تعذيم م بومل .وتوولت

املفنيوو يف الريا يات رب النمإ وااتواق ب

دراسة التعذيم (مفنيوص-م ذة-قري ة) ىل لن

امل ام .ارتريت ( )4م ام ،وشارك في ا ()101

لكرب مشون تبايإ رطأ ااتج مإ تفا ل (مفنيوص-

مفنيوص مإ قالب الونة ال امنة ،وقدر لداؤهم

م ذة-قري ة)؛ مما ُيفري ىل لن الطرق غري مت اربة.

بواسطة مرنيني باا تامد ىل مينان ت دير ،وتم
ا تامد

ويف قات الوياق ،لجرى ريوز-بريذو وشافلوون

الترذيم

املت اقو

كُل ايا

( )Ruiz-Primo & Shavelson, 1996دراسة يف العلوم،

(مفنيوصحم ذةحمرنيقحفرتة)،

كان هدف ا تعذيم ىلجراءات ت ييم األداء رب الفرتات،

البيااات بواسطة برجمية ( .)GENOVAولن لكرب مردر

مفنيووا ،و ُقلب
اشتذلت ينة الدراسة ىل ()29
ا

لتبايإ اخلطأ يعود للذ ذة وتفا الهتا مو األبعاد

ىلاجاز الث م ام ،واستظدم

األررى .كام لظ رت النتائج لن زيادة دد امل ام

مإ املفنيوو

الباح ان ( )8مرنيني

وحللت
ُ

املُتام لة يرفو مإ ُمعامالت التعذيم.

يف الفرتة النمنية األو ،

و( )4مرنيني يف الفرتة النمنية ال ااية لت ييم األداء،

كذلي قام كل مإ ويب وشليشامن وشوجر

واستُظدم ترذيم (مفنيوصحفرتة) لشل معاجلة.

(Schlackman & Sugrue, 2000

 )Webb,بدراسة

توولت النتائج ىل لن املعاجلات ال الث تتغري مإ

اا تامدية لطرق الت ييم وتعذيم درجات ت ييم

فرتة ىل لررى ،وكاات ُمعامالت التعذيم لل رارات

العلوم ،واشتذلت

ىل ()57

املطل ة تتأ ر بذردر تبايإ اخلطأ الناتج مإ تفا ل

مفنيووا ،وتشوات لداة الدراسة مإ ارتباريإ ،يف
ا

(مفنيوص-فرتة) ،وارتفعت ُمعامالت التعذيم

كل من ام م ذتان ،و ُقبل اارتبار األومل ىل ارع

ندما ُمجعت الدرجة الشلية .ولظ رت النتائج لن

املفنيوو  .ويف الوقت افوأُ ،قبل اارتبار ال اين

استظدموا ىلجراءات خمُ تلفة يف كال

ىل النرع اآلرر ،وبعد ش ر ُل يد التطبيل

املفنيوو

الفرتت ؛ ألن ُمعامالت ااتفاق جاءت منظفلة ىل

ينة الدراسة

لالرتباريإ ،واستظدمت التراميم (مفنيوص
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حم ذة ح مرنيق) ،و(مفنيوصح م ذةح مرنيق

ح

ح فرتة) ،وقيم األداء مرنينيان ا نان .لظ رت

التعذيم يف اإلوغاء متداية ،ويف الشتابة مرتفعة.

النتائج دم وجود تبايإ ٌ
دامل ىلحرائيـاا للفرتة،

توولت دراسات ال رار ىل

لن ُمعامالت

وقام الباح ان سذيث وكوليشويتش

( & Smith

وامل ذة ،واملُرنيق ،ولن لكرب مشون للتبايإ ااتج مإ

2004

تفا ل (مفنيوص-م ذة) ،وب اينت دراسات ال رار لن

التعذيم واذوقج راش متعدد األبعاد؛ ادف ت دير

دم ىلدراج ُبعد الفرتة ،وىلدراج ( )3م ام ُيعل ُمعامل

ودق األداء و باتأ بواسطة ت ييم م ارات حل

 )kulikowich,بدراسة مرتبطة بتطبيل الرية

املفشالتُ .قدمت ( )5م ام حلل مفشالت ُمركبة

التعذيم مرتف اعا.
ولجرى جيو وبرينان
دراس اة هدفت ىل

(& Brennan, 2001

مفنيووا،
ىل ششل ارتبار لعينة تشوات مإ ()44
ا

)Geo

ُقبل اارتبار ىل فرتت

معرفة تغري مشواات التبايإ

زمنيت

بين ام ش ر،

واإلحراءات املرتبطة اا يف ت ييم األداءُ .قب ت ()3

وونينيت اإلجابات بواسطة مرنيني
ُ

ويغ مإ امل ام يف الفرتة األو  ،اشتذلت كل من ا ىل

واستظدم الترذيم (مفنيوصح م ذةح مرنيقح

( )12م ذة ،و ُقب ت ىل ينة مشواة مإ ()50

فرتة) .لظ رت النتائج لن ُمعامل التعذيم النوب كان

مفنيووا .ويف الفرتة ال ااية ُقب ت ويغتان مإ امل ام،
ا

م ا
بوا ،و ُمعامل التعذيم املطلل كان متدا ايا ،وكان

اشتذلت كل من ام ىل ( )6م امُ ،قب ت ىل ينة

لكرب مشون لتبايإ اخلطأ ااتج إ مشون امل ذة ،يف

مفنيووا .ويف الفرتة ال ال ة
مشواة مإ ()157
ا

ح

لظ رت دراسات ال رار لن الت ليل مإ دد

لدراسة ال رار ُقب ت ويغة واحدة مإ امل امُ ،قب ت

موتويات األبعاد ا ُيعط ُمعامالت تعذيم م بولة.

يف الفرتة األو

ويف دراسة لجراها كل مإ تف

مفنيووا
ىل ينة مشواة مإ ()121
ا

مفنيووا يف الشتابة ،وق َّيم
يف اإلوغاء ،و()130
ا
األداء ( )3مرنيني

للفرتت

األو

ومريوكا

وال ااية،

ان ،

وايذ ووااغ

(Niemi, Wang & Mirocha, 2007

)Chen,

حومل فنيص تعذيم م ام ت ييم الشتابة املبارشة ،والت

ومرنينيان ا نان للفرتة ال ال ة ،واستظدم الترذيم

هدفت ىل معرفة موتوى تعذيم قياس ال درة ىل

(مفنيوصح م ذةح مرنيق) .توولت النتائج ىل

الشتابة وودقأ باستظدام م ام امل املُ .استظدم في ا

لن لكرب مشون لتبايإ اخلطأ كان ااتج مإ تفا ل

( )4م ام ،اشتذلت في ا ينة الدراسة ىل ()397

(مفنيوص-م ذة) يف الفرتت

مفنيووا ،وقلب مإ كل مفنيوص ارتيار م ذت
ا

األو وال ااية ،يف
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رب ( )4مرنيني
فوائيـاا إلاجازها ،و ُد َ

زيادة دد املرنيني .

لت ييم

األداء ،وا تُذدت فرتتان زمنيتان إلاجاز امل ام،

ولجرى هيواج ) )Huang, 2009دراس اة هدفت ىل

و ُاستظدم الترذيم (مفنيوص حم امل حمرنيق).

سليل ما وراء التنيليل ( )Meta-Analysisملُعلم

لشارت النتائج ىل لن لكرب مشون لتبايإ اخلطأ ااتج

الدراسات الت تناولت ت ييامت األداء ذإ الرية

مإ تفا ل (مفنيوص-م امل-مرنيق) ،ل ّما دراسات

التعذيم حومل م دار تغري معاينة امل ذة يف ت ييم

ال رار فتوولت ىل لن زيادة امل اات يرفو مإ

األداء .اشتذلت الدراسة ىل ( )50دراسة منفورة ما

ُمعامالت التعذيم.

ب ( )1980و ( ،)2006واهتذت بجذو البيااات
((Gebril, 2009

يف دة لبعاد (قري ة الترنييق ،وقري ة الت ييم،

ويف الوياق قاتأ ،لجرى جربيل

دراسة حومل تعذيم درجة م ام الشتابة األكاديذية،

وجمامل املو وع ،وترذيم الدراسة ،واوع امل امل،

مإ رالمل معرفة تأ ري خمتلع األبعاد يف درجة الشتابة،

و دد األبعاد ،ومشواات تفا ل (املفنيوص –

وفنيص مدى تفابأ امل ام املدجمة مو امل ام املوت لة

امل ذة) .لشارت النتائج ىل َّ
لن ل ر ترذيم الدراسة يف

باستظدام الرية التعذيم .اشتذلت ينة الدراسة ىل

ُمعايرة مشون تبايإ (امل ذة) ،وتفا ل (مفنيوص-

مفنيووا مإ موتوى الونة الرابعة بتظرص
()115
ا

م ذة) ٌ
دامل ىلحرائ ايا ،كام لن تبايإ تفا ل (مفنيوص-

اللغة اإلاجلينية يف جامعة سوهاج يف مرص،

م ذة) ااظفض ند ىلدماج الفرتة ك ُبعد ،وكان

ُاستظدمت ( )4م ام ،من ا ( )2موت لة ،و()2

متوسط حجم ل ر تبايإ تفا ل (مفنيوص-م ذة) يف

ُمدجمة ،و ُقدمت امل ام للذفنيوو

رالمل يوم

متتالي  ،بعدها ونيني ا ( )3مرنيني

ترذيم (مفنيوصح م ذةح مرنيقح فرتة) ُمتدايـاا.
كذلي لجرى جيولري وجيلبامل

باا تامد

ىل شبشة ترنييق ،و ُاستظدم الترذيم (مفنيوصح

)2010

(Guler & Gelbal,

دراسة حومل بات امل ام املفتوحة يف

وحللت البيااات باستظدام برجمية
م ذةح مرنيق)ُ ،

الريا يات باستظدام النلرية الت ليدية يف ال ياس

( .)GENOVAلشارت النتائج ىل لن لكرب مشواات

والرية التعذيم ،استظدم الباح ان ( )24م ذة قات

التبايإ ااتج مإ تفا ل (مفنيوص-م ذة-مرنيق)

لسئلة مفتوحة معتذدة يف ارتبارات الدراسات

املذنوج باخلطأ املتب  ،وب اينت دراسات ال رار لن

الدولية يف الريا يات والعلوم ) ،(Timss-1999وقد

زيادة دد امل ام ترفو مإ ُمعامالت التعذيم لك ر مإ

ُقب ت ىل ينة اشتذلت ىل ( )203مفنيوص مإ
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وونينيت امل ام
موتوى ال امنة والتاسعة يف لا رةُ ،

كبريا ،و ُمشون تبايإ املرنيق والتفا الت املرتبطة
ا

بواسطة شبشة ترنييق باا تامد ىل ( )4مرنيني .

منظفلا ،ولظ رت دراسات ال رار لاأ
معأ كان
ا

لظ رت النتائج لن ااتواق الداريل للدرجات مرتفو

بنيادة دد امل ام ىل

( )10يتم احلرومل ىل

بالنوبة ىل كل مرنيق ،و ُمعامل ااتواق لت ديرات

ُمعامالت بات مرتفعة.

ٌ
دامل ىلحرائ ايا ،وكاات ُمعامالت اارتبا
املرنيني
ب

كل زوج

دالة ىلحرائ ايا ،كام

الرية التعذيم لت دير بات ارتبار ت ييم كفاءة

لظ رت امل اراات البعدية دم وجود فرق ٌ
دامل

الريا يات لدى قالب الونة الرابعة ابتدائ ُ .قبل

مإ

في ا ارتبار اشتذل ىل ( )9م امت ُمركبة ،و ُقب ت

باست ناء املرنيق األومل ،لما ُمعامالت

مفنيووا ،وا تذد ىل ال ة
امل امت ىل ()331
ا

التعذيم فشاات مرتفعة ،ومشون التبايإ األكرب ااتج

وحللت البيااات باستظدام
مرنيني لت ييم األداءُ ،

مإ تفا ل (مفنيوص-م ذة) .ولشارت النتائج ىل

برجمية ( ،)EduGواستظدم الترذيم املُت اقو كُل ايا

ىلحرائيـاا ب
املرنيني

مإ املرنيني

وقام قباع (2020م) بدراسة هدفت ىل تطبيل

متوسط درجات كل زوج

لن زيادة دد املرنيني

(مفنيوصحم ذةحمرنيق) .لظ رت النتائج لن

ا ُحيوإ مإ ُمعامالت

التعذيم ،يف ح زيادة دد امل ام ينيد مإ تأ ريها.

مرادر التبايإ األك ر تأ اريا يف ال بات ااجتة مإ تفا ل

 )Lee,مل اراة ب

(مفنيوص–م ذة) ،وتبايإ امل ذة ،لما دراسات

ويف دراسة لجراها يل

(2016

ال رار َفأظ رت لن زيادة دد امل ام لفلل مإ زيادة

استظدام الرية التعذيم واذوقج راش متعدد األوجأ
يف سليل ارتبار حل املفشالت اإلبدا

دد املرنيني يف رفو ُمعامالت التعذيم.

يف

وحوب لم الباح  ،هناك اُدرة يف الدراسات

الريا يات .اشتذلت ينة الدراسة ىل ()172
وتشون اارتبار مإ
مفنيووا مإ الرع العارش،
ّ
ا

العربية الت اهتذت بتطبيل الرية التعذيم ،والت

( )5م ام مفتوحة يف الريا يات ،وونيق امل ام ()4

تتناومل ترذيامت جتريبية ا تذدت ىل املفنيوو ،

مرنيني

باستظدام مينان ترنييق ،واستظدم

واملرنيني  ،وامل ام ،والفرتات النمنية كأبعاد

الترذيم

(مفنيوصحم ذةحمرنيقحمعيار).

لساسية تعتذد ىل ترذيامت ال ية ال ُبعد يف ت ييم

لظ رت النتائج لن الطري ت تتف ان اوبيـاا يف مرادر

األداء .ىل افة ىل لن مجيو الدراسات الواب ة ركنت

فذشون تبايإ تفا ل (مفنيوصحم ذة) كان
التبايإُ ،

ىل دراسة ارتبارات ت ييم األداء الت تتشون مإ
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م ام ،وكان دد امل ام املُوتظدمة في ا ما ب م ذت
و( )24م ذة ،يف ح
( )12م ذة كدراسة

التراميم املتدارلة؛ با تبارها لك ر كفاء اة حوب تعبري

دد امل ام يف الدراسة احلالية

هيواج ( .)Hung, 2009ول بتت العديد مإ الدراسات

،)Geo

( ;Ruiz-Primo & Shavelson, 1996; Webb et al. 2000

)Complex

;Geo & Brennan, 2001; Smith & Kulikowich, 2004

(& Brennan, 2001

ومتينت بتناوهلا م ام ُمركبة

(Tasks

 )Lee, 2016لن معلم ت ييامت األداء كان باهتا متدا ايا

تنو ت لـ م ام يف التطبيل ،وااستدامل ،وااات اء،

يف معلم التظررات ،م ل :الريا يات والعلوم

والرلي ،والت اغتُذد يف بنائ ا ىل فئات م ام دويل
(1983

وغريها؛ مإ ُهنا تفشلت لدى الباح

 ،)Doyle,والدراسات الواب ة ا تذدت يف

النلر يف دراسة مرادر التبايإ الت تؤ ر يف بات

ت ييم األداء ىل دد مإ املُرنيني تراوح ما ب
ا تُذد ىل (ُ )3مرنيني

( ،)5-2يف ح

ارتبار يف الريا يات.

يف

ُمشكلة الدراسة وأسئلتها:

فذعلم
الدراسة احلالية .لما بالنوبة إلدراج ُبعد الفرتة ُ

هتدف الدراسة احلالية ىل الشفع إ ىلس ام

الدراسات لظ رت لن لأ تأ اريا يف معامالت التعذيم
باست ناء الدراسات

مرادر تبايإ اخلطأ املتعددة يف بات ارتبار يف

( & Webb et al., 2000; Smith

الريا يات باستظدام الرية التعذيم؛ حيث ىلن الرية

 ،)Kulikowich, 2004والدراسات ( Mcbee & Barnes,
Gebril, 2009

ال ياس الت ليدية تعنى بذردر رطأ واحد يف ال ياس،

;)1998؛ فإهنا استظدمت برجمية

وا ُمتين ب مرادر تبايإ اخلطأ الت تدرس ا مإ لجل

( .)GENOVAيف املُ ابل ،هذه الدراسة استظدمت يف

ختفيض رطأ ال ياس ،فف ت ييامت األداء تُعد مرادر

سليالهتا برجمية ( )EduGكدراسة قباع (،)2020

تبايإ اخلطأ مؤ رة بفشل مبارش يف اتواق النتائج

وتباينت لحجام العينات يف الدراسات الواب ة؛ ىلق

النامجة إ ينة مإ لداء املفنيوص املُنت ى مإ اطاق

مفنيووا يف
اانيرص دد لفراد العينات مإ ()29
ا

ُمع د يتنيدد برتابط لبعاد متعددة يف الوقت افوأ،

دراسة ( )Ruiz-Primo & Shavelson, 1996ىل ()397
مفنيووا كام يف دراسة
ا

(et al., 2007

فشرة ىل ادة

كامل ام ،واملرنيني  ،والفرتات النمنية .و ليأ؛ فإهنا

 .)Chenلما

مإ لك ر مرادر دم بات ت ييامت لداء املفنيوو ،

الدراسة احلالية فبلغ دد لفراد ينت ا ()243

فإ طاء املفنيوو

مفنيووا ،كام استُظدم الترذيم املت اقو يف الدراسة
ا
كذعلم الدراسات الواب ة ِ و ـاا إ
احلالية ُ

م ام متعددة ختتلع مإ حيث

الرعوبة تب اعا ل دراهتم؛ ادف دراسة التبايإ يف
لدائ م لمر بالغ األمهية ،ودراسة التبايإ ب ت ديرات
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املُرنيني

تشون غال ابا غري ُمتطاب ة ألداء

-1حجم تبايإ اخلطأ الذي ُيفرسه كُل مإ األبعاد

املفنيوو يف م ام لشبأ ما تشون باألسئلة اإلافائية

(امل ام ،واملرنيني  ،والفرتات النمنية) يف التبايإ

الت تُرا

الت

الشُيل يف بات ارتبار يف الريا يات.

املعرفة اجلنئية للذفنيوو  ،يوتد

األمهية لدراست اَّ ،
ولن تغري لداء املفنيوص مإ فرتة

الرشو الت ُيذشإ اا احلرومل ىل لفلل
ُ -2
موتويات بات ارتبار يف الريا يات.

ليلا
ىل لررىُ ،يولط اللوء ىل ااهتامم بدراست ا ا
( ،)Shavelson et al., 1993وا يوجد الرية توذق

أهمية الدراسة:

بت دير تبايإ األفراد واملرادر املتعددة لتبايإ اخلطأ يف

تل ر األمهية النلرية للدراسة احلالية يف

تُعد مإ لفلل

مو و ا الذي يتناومل مؤرشات اخلرائص

الطرق اإلحرائية املوتظدمة يف ت دير جودة ت ييامت

الويشومرتية لت ييامت األداء للذفنيوو يف ارتبار

األداء للذفنيوو  ،ومإ ُهنا تفشلت ىل ادة النلر يف

ريا يات ُمعد وفل امل ام املُركبة باستظدام الرية

دراسة عع بات لداء املفنيوو  ،الناتج مإ دم

التعذيم ،وهذا اارتبار يشفع إ م ارات التفشري

رب الفرتات النمنية .ويف

العليا لدى املفنيوو مإ رالمل جمذو ة مإ امل ام

هذا اإلقار ُساومل الدراسة احلالية اإلجابة إ

الت تعذل ىل تنذية قرق التفشري لدى املفنيوو ،

الوؤال اآلتي :

وحل املُفشالت املع دة يف الريا يات؛ حيث

الوقت افوأ ىلا الرية التعذيم؛ ف

اتواق امل ام لو املرنيني

-1ما اوبة ىلس ام تبايإ اخلطأ الذي ُيفرسه كل مإ

لس ذت هذه الدراسة يف الشفع إ حجم تبايإ

لبعاد (امل ام ،املرنيني  ،الفرتات النمنية) يف التبايإ

اخلطأ الذي تُفرسه لبعاد :امل ام ،واملرنيني ،

الشيل يف بات ارتبار يف الريا يات؟

والفرتات النمنية يف التبايإ الشُيل يف بات ارتبار يف

-2ما رشو س يل لفلل موتويات بات ارتبار
يف الريا يات

الرشو
الريا يات ،وكذلي الشفع إ ُ

ذإ لبعاد (امل ام ،املرنيني ،

الت

ُيذشإ مإ رالهلا احلرومل ىل لفلل موتويات بات
ارتبار يف الريا يات.

الفرتات النمنية)؟

ومإ حيـث األمهيـة التطبي يـة؛ ُيتوقو لن تعذـل هذه

أهداف الدراسة:
الدراسة احلالية ُس ل هدف رئيو  ،مها الشفع

الـدراســة ىل توفري ىلقـار الري حومل الريـة التعذيم
ولمهيت ـا يف س يل الت ييم احل ي

إ:
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اـدرة يف الـدراســـات الـعـربـيـة الـتـ تـطـرقـت هلـذا

-4اقترصت الدراسة ىل ىلدراج األبعاد (امل ام،

األســلوب ،كام ُتفيد اتائج هذه الدراســة العامل يف

املُرنيني  ،الفرتات النمنية) ،ومل تُدرج لبعاد ُلررى،

ميـدان التـدريا ،ومركن اارتبـارات يف وزارة الرتبيـة

كريغ امل ام وقرق الترنييق لو غريها.

والـتـعـلـيـم ،والـبـاحــ يف مـيـدان الـ ـيـاس والـتـ ـويـم،

مصطلحات الدراسة:

بذعرفت م ملرــادر تبايإ اخلطأ يف لداء املفنيووــ ؛

-1نظرية التعميم :جمذو ة الطرق اإلحرائية

ادف سوـ اخلرـائص الوـيشومرتية لالرتبارات،

األك ر مرواة مو خمتلع لبعاد ت دير بات ال ياسات

وربام متـل ىل ــافـة جـديـدة ملن جيـة يذشإ توظيف ـا يف

الولوكية ،وتعتذد يف ت ديراهتا ىل مؤرشات دقي ة

بنـاء اارتبـارات امل ننـة يف مراكن ال يـاس والت ويم

تعالج خمتلع األبعاد والتفا الت الناجتة ن ا،

املتظررة.

وتوتظدم ترذيامت مت اقعة ملظتلع حاات

محددات الدراسة:

ال ياس يف دراسات التعذيم ،وتوذق بت ديم

-1اقترصت ينة الدراسة ىل قلبة الرع

ىلجراءات سو ال ياسات يف دراسات ال رار.

اخلاما األساط يف املدراس احلشومية التابعة ملديرية

وتعرف إجرائ ًيا :بأهنا ىلقار ىلحرائ متعدد األبعاد

الرتبية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية/حمافلة

ُيعرب إ ت ديرات تبايإ اخلطأ املُفرس ،ومعامالت

اربد يف الفرل الدراط األومل مإ العام الدراط

التعذيم النوبية واملطل ة (املو نية يف معادلة (،)1

2020/2019م.

ومعادلة (.))2

-2اقترصت لداة الدراسة املُوتظدمة ىل ()12

-2الثبات تعذيم الدرجة املالحلة يف ارتبار

م ذ اة ُمركبة ،وز ت بالتواوي ىل ( )4ويغ

الريا يات مإ رالمل لداء املفنيوص ىل امل ام

(التطبيل ،ااستدامل ،ااات اء ،والرلي).

املُركبة ،م اراة بالدرجة الفاملة الت حرل لي ا

-3اقترص حمتوى اارتبار ىل جمامل (األ داد

ذإ األبعاد (م ام ،مرنيني  ،فرتات زمنية).

والعذليات لي ا) مإ جماات كتاب الريا يات

ويعرف إجرائ ًيا بأاأ معامل التعذيم النوب ،

املُ رر تدريوأ مإ وزارة الرتبية والتعليم األُرداية

ومعامل التعذيم املطلل ،الناتج مإ درجات

للرع اخلاما األساط.

املفنيوو (.)𝑃1 − 𝑃243
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-3تقييم األداء درجة لداء املفنيوو

وتعرف إجرائ ًيا :بأهنا م ارة ريا ية تتطلب

(𝑷𝟏 −

𝟑𝟒𝟐𝑷) ىل ارتبار يف الريا يات الذي يفذل ()12

استظدام مجيو املعارف وامل ارات وااجتاهات الت

م ذة موز ة بالتواوي ىل ويغ امل ام (التطبيل،

اكتوب ا املفنيوص إلُياد حل رالمل فرتة زمنية،

ااستدامل ،ااات اء ،الرلي).

و ذإ موتويات لداء حمددةُ ،يوتدمل لي ا بدرجات

ويعرف إجرائ ًيا بأاأ درجة املفنيوص ىل م ذة،

()𝑃1 − 𝑃243

املفنيوو

ذإ لبعاد الدراسة

املُوتظدمة.

لو ويغة ،لو ىل اارتبار الذي يتشون مإ ()12
م ذة يف الريا يات موز ة بالتواوي ىل ويغ

منهج الدراسة وإجراءاتها:

(التطبيل ،ااستدامل ،ااات اء ،والرلي).

منهج الدراسة:

-4مصادر التباين ت ديرات تُعرب إ ارتالف

استُظدم املن ج الووف  ،الذي ُيعنى بدراسة

لي ا

اللاهرة وووف ا وو افا دقي ا ا ،و ُيعرب ن ا كيفيـاا

املفنيوص يف ارتبار الريا يات ست خمتلع لبعاد

بووع اللاهرة وررائر ا ،لو كذيـاا بتو يق

ال ياس (امل ام)  ،(𝑇1 − 𝑇12واملرنيني )،(𝐽1 − 𝐽3

م دار حجم اللاهرة ،ودرجة ارتباق ا مو اللواهر

والفرتات النمنية)  ،(𝑂1 − 𝑂2والتفا الت بين ام)،

األُررى ( بيدات ،دس ،و بد احلل،)2005 ،

و ُت در مرادر التبايإ إ قريل وسط املربعات و دد

فاملن ج املُوتظدم يف الدراسة احلالية هيتم بالتعرف

الوسط احلوايب للدرجات الت

حيرل

ىل مرادر تبايإ اخلطأ املتعددة األك ر تأ اريا يف بات

املوتويات.

لداء املفنيوو .

وتعرف إجرائ ًيا :بأاأ تبايإ اخلطأ النوب  ،وتبايإ
اخلطأ املطلل الناتج مإ درجات املفنيوو

مجتمع الدراسة:

(𝑃1 −

 )𝑃243ذإ لبعاد الدراسة املُوتظدمة.

تشون جمتذو الدراسة مإ مجيو قالب وقالبات

-5املهمة املُركبة جمذو ة مإ املعلومات يف جمامل

الرع

اخلاما

األساط

للعام

الدراط

األ داد والعذليات لي ا يف الريا يات و عت يف

2020/2019م ،والبالغ ددهم ( )1385قالب ّا

سياق حيايت ،وتتطلب مإ املفنيوص استظدام مجيو

وقالبة ،وقلي حوب بيااات الت رير اإلحرائ

املعارف وامل ارات وااجتاهات الت اكتوب ا حلل ا

أل داد الطلبة الرادر إ قوم التظطيط الرتبوي يف

رالمل فرتة زمنية ،و ذإ معايري حمددة.
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مديرية الرتبية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

والت ويم)؛ حيث تم التني ل مإ مت يل م ام اارتبار

للعام الدراط 2020/2019م.

بذالحلاهتم
للذجامل الدراط املطلوب ،وتم األرذ ُ
حومل امل ام والعذل ىل تعديل ا باا تامد ىل اوبة

عينة الدراسة:
ُقب ت لداة الدراسة ىل ينة مإ قالب الرع

ااتفاق ب

ت ديرات املنيشذ

الت ا ت ل إ

اخلاما األساط يف املدارس التابعة ملديرية الرتبية

وحوب الردق التجريب (الردق
( )%70للذ ذةُ ،

والتعليم للواءي الطيبة والوسطية /حمافلة اربد للعام

املرتبط بذنيي) باا تامد ىل بيااات املفنيوو يف

الدراط 2020/2019م ،وتشوات مإ ()243

العينة ااستطال ية الت

كان حجذ ا ()40

قالبـاا وقالبة بواقو ( )12مدرسة حشومية،

مفنيووا؛ ىلق كاات قيم ُمعامالت اارتبا مرتفعة
ا

وارتريت بالطري ة العفوائية العن ودية؛ حيث وحدة

مؤرشا كاف ايا ىل درجة
وا ت ل إ ()0.7؛ مما ُيعد
ا

اارتيار ه املدرسة ،وم ل حجم العينة ما اوبتأ

ودق اارتبار .كام قام الباح ان بت دير ُمعامل بات

( )%18مإ حجم جمتذو الدراسة ،و ُيعد مناس ابا

ااست رار

 )Stabilityلالرتبار لو ما

ألغراض هذه الدراسة.

ُيوذى بذعامل بات اإل ادة ()Test R-Test؛ حيث

(coefficient

أداة الدراسة:

بلغت قيذتأ ( ،)0.89و ُقدّ ر بات ااتواق الداريل

تشون مإ
استظدم الباح ان
ارتبارا يف الريا يات ّ
ا

لالرتبار باستظدام معادلة كرواباخ للفا ،وبلغت

( )12م ذة ،موز ة بالتواوي ىل ( )4ويغ مإ

قيذتأ ()0.91؛ مما يدمل ىل لن اارتبار يتذتو ب بات

امل ام (التطبيل ،ااستدامل ،ااات اء ،الرلي) املتعل ة

م بومل.

بنيل املفشالت الت قد تواجأ املفنيوص يف حياتأ

إجراءات الدراسة:

اليومية .وللتني ل مإ ودق لداة الدراسة؛ س ل

 -1ارتريت املدارس الت

جرى ىل ُقالاا

الباح ان مإ الردق اللاهري (ودق املنيتوى)

تطبيل اارتبار مرت بفاول زمن مدتأ لسبو ان

بفبشة سشي ٍم ستوي ىل معايريُ ،ر ت ىل ()18

بالطري ة العفوائية العن ودية ،با تبار لن وحدة

حمُ شذـاا مإ قوي اارتراص واخلربة (معلذ

اارتيار ه املجذو ة.

الريا يات للرع اخلاما األساط ،ومرشيف

ُ -2حوب الوسط احلوايب لنمإ اارتبار ىل

الريا يات ،ولساتذة جامعي  ،ومتظريص ال ياس

لهنم حيتاجون ىل ()3

العينة ااستطال ية ،وتب
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الرغرى ألداء لي مفنيوص ىل
المات ،وال يذة ُ

جلوات منفرلة بنمإ ( )45دقي ة لشل جلوة؛

لي م ذة (وفر).

حيث يعرض يف كل جلوة ىل املفنيوص ( )4م ام
خمتلفة؛ وقلي ادف التنويو يف اإلسرتاتيجيات الت

تصميم الدراسة ()p×t×j×o

يوتظدم ا املفنيوص.

رسام تو يني ايا
ُيالحظ مإ ششل ( )1الذي ُيب
ا

ُ -3قبل اارتبار بذوا دة املعلذ بعد ت ديم

للترذيم (مفنيوصح م ذةح مرنيقح فرتة) ،وا

؛

مردرا مإ مرادر األرطاء؛ ألهنم
ُيعد املفنيووون
ا

تعليامت اارتبار هلم بفشل موحد ومو و

ادف احلرومل ىل افا ظروف مريت تطبيل

مو وع ال ياس ،واختاق ال رار متعلل ام

اارتبار.

) ،Gelbal, 2010ولن كل رمن ُيعرب إ مردر تبايإ،

ُ -4د ّرب ( )3مرنيني

& (Guler

ىل مينان الترنييق

بنييث ( )pاملفنيووون ،و( )tامل ام ،و()j

التنيلييل الذي ُل دَّ لالرتبار ،حيث ُحددت جمذو ة

املرنينيون ،و( )oالفرتات النمنية ،و( )ptتفا ل

مإ موتويات األداء ( )Level of Performanceو ددها

(مفنيوص-م ذة) ،و( )pjتفا ل (مفنيوص-

( )4لت ييم لداء املفنيوص ىل امل ام املُركبة ،واشتذل

مرنيق) ،و( )poتفا ل (مفنيوص-فرتة) ،و()tj

كل موتوى ىل جمذو ة مإ املنيشات ()Criteria؛

تفا ل (م ذة-مرنيق) ،و( )toتفا ل (م ذة-

ادف ت دير لداء املفنيوص ىل كل موتوى لداء مإ

فرتة) ،و( )joتفا ل (مرنيق-فرتة) ،و( )ptjتفا ل

رالمل ىلت ااأ هلذه املنيشات ،وا تُذد لداء املفنيوص

(مفنيوص-م ذة-مرنيق)،

تفا ل

الذي حي ل النوبة ( )%50مإ ىلت ان املنيشات ذإ

(مفنيوص-م ذة-فرتة) ،و( )tjoتفا ل (م ذة-

املوتوى ُيعطى المة موتوى األداء؛ فاملفنيوص

مرنيق-فرتة) ،و( )ptjoتفا ل (مفنيوص-م ذة-

الذي يت إ موتوى األداء املطلوب يعطى العالمة

مرنيق-فرتة).

و()pto

( ،)1وغري املت إ ملوتوى األداء يعطى العالمة (،)0
ومإ م جتذو المات مجيو موتويات األداء لتفشل
ديرا ألداء املفنيوص ىل امل ذة ،ومإ م فإن ال يذة
ت ا
ال ُعلذى ألداء لي مفنيوص ىل لي م ذة ()4

الشكل ( )1رسم توضيحي لتصميم الدراسة ()p×t×j×o
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( )𝜌 2

تفا ل (م ذة-فرتة) ،و( )σ2joتفا ل (مرنيق-

ويذشإ حواب ُمعامل التعذيم النوب

بذعادلة ( ،)1وحواب ُمعامل التعذيم املطلل ()ϕ

فرتة) ،و(  )σ2ptjتفا ل (مفنيوص-م ذة-مرنيق)،

بذعادلة ( )2للترذيم الوابل؛ حيث ىلن كل رمن ُيعرب

و(  )σ2ptoتفا ل (مفنيوص-م ذة-فرتة) ،و( )σ2pjo

إ تبايإ )σ2P( :الدرجة الفاملة ،و(  )σ2tامل ام،

تفا ل (مفنيوص-مرنيق-فرتة) ،و( )σ2tjoتفا ل

و(  )σ2jاملرنينيون ،و( )σ2oالفرتات النمنية ،و()σ2pt

تفا ل

تفا ل

(مفنيوص-م ذة)،

و( )σ2pj

و( )σ2ptjo

(م ذة-مرنيق-فرتة)،

تفا ل

(مفنيوص-م ذة-مرنيق-فرتة) ،و( 𝑡 )𝑛′تُعرب إ

(مفنيوص-مرنيق) ،و(  )σ2poتفا ل (مفنيوص-

دد امل ام ،و( 𝑗 )𝑛′تُعرب إ دد املرنيني  ،و( 𝑜)𝑛′
تُعرب إ الفرتات النمنية (.)Brennan, 2001

فرتة) ،و( )σ2tjتفا ل (م ذة-مرنيق) ،و()σ2to
σ2P

= 𝜌2

… … (1
2
σ2Ptj
σ2Pjo
σ2Ptjo
σ2Pt σpj σ2po
σ2Pto
+
+
+
+
+
+
+
𝑜𝑛′𝑡 𝑛′𝑗 𝑛′𝑜 𝑛′𝑡 𝑛′𝑗 𝑛′𝑜 𝑛′𝑗 𝑛′𝑡 𝑛′𝑜 𝑛′𝑡 𝑛′𝑗 𝑛′
σ2P
=ϕ
). . (2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
σ2Ptjo
σ2t + σ2Pt σj + σPj σ2o + σ2Po σtj + σto+ σjo+ σptj σpto + σPjo + σjoo
2
σP +
+
+
+
+
+
𝑡𝑛′
𝑗𝑛′
𝑜𝑛′
𝑗𝑛′𝑡 𝑛′
𝑜𝑛′𝑡 𝑛′
𝑜𝑛′𝑡 𝑛′𝑗 𝑛′
σ2P

أساليب تحليل البيانات:

ا تذد الباح ان ىل فرتت

لتطبيل اارتبار،

استُظدم براامج ( )EXCELيف حواب

وكاات األوسا

احلوابية وااانيرافات املعيارية

ىل

ألداء املفنيوو

رالمل فرتيت تطبيل اارتبار كام

ُمعامالت ااتفاق للذنيشذ  ،واحلرومل

الرسوم البيااية لدراسات ال رار ،واستظدمت برجمية
( )SPSS.21حلواب ُمعامالت اارتبا
باخلرائص

الويشومرتية

ألداة

يأيت:

اخلاوة

جدول ( )1اإلحصاءات الوصفية لفرتيت تطبيق االختبار
الفرتة الزمنية

الدراسة،

واستظدمت برجمية ) (EduGلتنيليل البيااات؛ لو ولة
استظدام ا

(2010

 )SSREWG,لإلجابة إ لسئلة

األول

الثانية

الوسط احلوايب

1.301

1.447

ااانيراف املعياري

1.453

1.529

ُيالحظ مإ النتائج يف جدومل ( )1لن األوسا

الدراسة حلواب (اإلحراءات الووفية ،وسليل

احلوابية لفرتيت تطبيل اارتبار مت اربة بفارق ا

التبايإ ،وسليل التعذيم وال رار لترذيم الدراسة).

يتجاوز ( ،)0.15وهذا يدمل ىل ااتواق يف اتائج

النتائج:

اارتبار رب الفرتت

اإلحصاءات الوصفية لفترتي تطبيق االختبار:

املعيارية ب فرتيت تطبيل اارتبار فشان م دارها ىل
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الرتتيب تبعـاا لفرتة التطبيل ()1.529( ،)1.453؛

لإلجابة إ الوؤامل األومل؛ تم اا تامد ىل دراسة

دم وجود تبايإ كبري ،وهذا يدمل ىل

سليل التبايإ ،وسليل التعذيم للترذيم (مفنيوصح

رب الفرتات.

م ذةح مرنيقح فرتة) للذ ام الشلية لالرتبار،

مما ُيفري ىل

است رار لداء املفنيوو

وكاات النتائج ما يأيت:

نتائج السؤال األول:

جدول ( )2نتائج حتصيل التباين لصتصميم (مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة) لصمهام الكصية لالختبار
درجات

وسط

املشواات

مردر التبايإ

جمذوع املربعات

مفنيوص ()P

9987.087

242

مرنيق ()J

401.321

2

200.66

م ذة()T

4265.359

11

387.76

0.251

فرتة()O

43.953

1

43.953

0.003

0.003

مفنيوص-مرنيق

353.654

484

0.731

0.009

0.009

0.009

مفنيوص-م ذة

10106.5

2662

3.797

0.356

0.356

0.356

%17.9

مفنيوص-فرتة

774.942

242

3.202

0.04

0.04

0.04

%2

0.008

مرنيق-م ذة

264.053

22

12.002

0.023

0.023

0.023

%1.1

0.007

مرنيق-فرتة

16.702

2

8.351

0.003

0.003

0.003

%0.1

0.002

م ذة-فرتة

102.945

11

9.359

0.01

0.01

0.01

%0.5

0.005

مفنيوص-م ذة-مرنيق

1827.764

5324

0.343

0.032

0.032

0.032

%1.6

0.004

مفنيوص-مرنيق-فرتة

220.05

484

0.455

0.015

0.015

0.015

%0.7

0.003

مفنيوص-م ذة-فرتة

4256.087

2662

1.599

0.44

0.44

0.44

%22.1

0.015

مرنيق-م ذة-فرتة

21.558

22

0.98

0.003

0.003

0.003

%0.1

0.001

1487.812

5324

0.28

0.28

0.28

0.28

%14.1

0.005

34129.79

17495

احلرية

املربعات

العفوائية

املظتلطة

املرنينية

%

اخلطأ

41.269

0.495

0.495

0.495

%24.9

0.052

0.031

0.031

0.031

%1.6

0.024

0.251

0.251

%12.6

0.104

0.003

%0.1

0.004

%0.4

0.002
0.019

مفنيوص-م ذة-مرنيق-
فرتة
املجذوع

%100

تُفري النتائج يف جدومل ( )2ىل لن لكرب مشون كان

كان مردره ا
كال مإ الفرتة وتفا ل (مرنيق-فرتة)،

مردره املفنيوص وم داره ( ،)%24.9ولقل مشون

وتفا ل (م ذة-مرنيق-فرتة) وم دار كل من ا
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يواوي ( .)%0.1لما لكرب رطأ معياري فناتج مإ

( .)0.001وكاات اتائج سليل التعذيم يف جدومل

املفنيوص ويواوي ( ،)0.052ولقل رطأ معياري

( )3ما يأيت:

ااتج مإ تفا ل (م ذة-مرنيق-فرتة) ويواوي
جدول ( )3نتائج حتصيل التعميم لصتصميم (مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة) لصمهام الكصية لالختبار.
مردر التبايإ

تبايإ الدرجة الفاملة

مفنيوص ()P

0.495

.....

مرنيق ()J

.....

.....

.....

م ذة()T

.....

.....

.....

0.021

فرتة()O

.....

.....

.....

0.002

%1.3

مفنيوص-مرنيق

.....

0.003

%3.8

0.003

%2.6

مفنيوص-م ذة

.....

0.03

%38

0.03

%26.4

مفنيوص-فرتة

.....

0.02

%25.4

0.02

%17.7

مرنيق-م ذة

.....

.....

.....

0.001

%0.6

مرنيق-فرتة

.....

.....

.....

0

%0.4

م ذة-فرتة

.....

.....

.....

0

%0.4

مفنيوص-م ذة-مرنيق

.....

0.001

%1.1

0.001

%0.8

مفنيوص-مرنيق-فرتة

.....

0.002

%3.1

0.002

%2.2

مفنيوص-م ذة-فرتة

.....

0.018

%23.5

0.018

%16.3

مرنيق-م ذة-فرتة

.....

.....

.....

0

%0

مفنيوص-م ذة-مرنيق-فرتة

.....

0.004

%5

0.004

%3.5

جمذوع التباينات

0.495

0.078

100%

0.112

%100

ااانيراف املعياري

.0704

0.279

اخلطأ املعياري املطلل

0.335

معامل التعذيم النوب

0.86

معامل التعذيم املطلل

0.82

*( ).....تفري ىل

تبايإ اخلطأ النوب

اخلطأ املعياري النوب

النوبة املئوية

تبايإ اخلطأ املطلل

النوبة املئوية

.....

.....

.....

0.01

%9.2
%18.6

دم وجود مردر للتبايإ يف اخللية.

ُت ّب النتائج يف جدومل ( )3لن لكرب مشون لتبايإ

(مفنيوص-م ذة) وم داره ىل التوايل (،)%38

اخلطأ يف ال ياس النوب لو املطلل راجو ىل تفا ل

كان

()%26.4؛ مما يدمل ىل لن لداء املفنيوو
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وم داره ( )0.279كان لقل مإ اخلطأ

متباينـاا تبعـاا لنوع امل ذة املعطاة هلم ،وكام االحظ لن

النوب

اين لكرب مشون للتبايإ راجو ىل امل ذة وم داره

املعياري املطلل وم داره ()0.335؛ مما يفري ىل لن

()%18.6؛ مما يدمل ىل لن هناك ارتال افا يف موتوى

ُمعامل التعذيم النوب ( )0.86ل ىل مإ ُمعامل

وعوبة امل ذة املعطاة للذفنيوو  .ومإ م يأيت

التعذيم املطلل (.)0.82

مشون لتبايإ اخلطأ يف ال ياس النوب واملطلل راجو

نتائج السؤال الثاين:

ىل تفا ل (مفنيوص-فرتة) وم داره ىل التوايل

لإلجابة إ الوؤامل ال اينُ ،قرح سيناريوهان

()%17.7( ،)%25.4؛ مما يدمل ىل ارتالف لداء

ا نان لدراسات ال رار لنيادة موتويات األبعاد؛

املفنيوص بارتالف الفرتات النمنية ،والذي ي ل نأ

ادف رفو تبايإ الدرجة الفاملة مإ لجل احلرومل

مشون التبايإ الراجو ىل تفا ل (مفنيوص-م ذة-

ىل ُمعامالت تعذيم ُمرتفعة ،ومعرفة لي األبعاد

فرتة) وم داره ( )%23.5يف ال ياس النوب  ،ويف

قات التأ ري األكرب يف بات لداء املفنيوو ؛ ىلق كاات

املطلل م داره ( .)%16.3يليأ مشون التبايإ

النتائج ىل الننيو اآليت:

للذرنيق م داره ( ،)%9.2وباق مشواات التبايإ مل
تتجاوز ( .)%5كذلي االحظ لن اخلطأ املعياري
جدول ( )4نتائج دراسات القرار لصتصميم (مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة) بتثبيت عدد الفرتات الزمنية.
األبعاد

معامل التعميم النسبي

معامل التعميم املطصق
0.82

مفحوص

مهمة

مصحح

فرتة

243

12

3

2

0.86

243

12

4

2

0.87

0.82

243

12

5

2

0.87

0.83

243

15

3

2

0.88

0.84

243

15

4

2

0.88

0.84

243

15

5

2

0.89

0.85

243

18

3

2

0.89

0.85

243

18

4

2

0.89

0.86

243

18

5

2

0.90

0.86

243

21

3

2

0.90

0.86

243

21

4

2

0.90

0.87
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تابع /جدول ()4
األبعاد

معامل التعميم النسبي

معامل التعميم املطصق
0.87

مفحوص

مهمة

مصحح

فرتة

243

21

5

2

0.90

243

24

3

2

0.91

0.87

243

24

4

2

0.91

0.88

243

24

5

2

0.91

0.88

النوب واملطلل ىل التوايل ( ،)0.87( ،)0.91حيث

تُفري النتائج الواردة يف جدومل ( )4ىل لاأ تم
التدرج يف زيادة دد امل ام بد اءا مإ ( )12ىل ()24

كان كل من ا ىل التوايل ( ،)0.82( ،)0.86يف ح

بنيادة م دارها ( )3م ام يف كل مرة ،وتم رض

لن زيادة دد املرنيني مإ ( )3ىل ( )5مل يل ر

التدرج يف زيادة دد املرنيني بد اءا مإ ( )3ىل ()5

كبريا ند احلالة ( )12م ذة؛ ىلق ارتفو ُمعامل
فرقـاا ا

بنيادة مرنيق واحد يف كل مرة .كام ُيالحظ احلالة

التعذيم النوب واملطلل ىل التوايل مإ (،)0.86

( )24م ذة و( )3مرنيني سيشون ُمعامل التعذيم

( )0.82ىل ( )0.87ىل ()0.83
معامل التعميم النسبي

معامل التعميم المطلق

0.85
0.75

27

24

21

18

15

12

معامالت التعميم

0.95

9

عدد المهام

الشكل ( )2متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد املهام( ،)24-12املصححني( ،)3الفرتات الزمنية ()2

ُيالحظ مإ الفشل ( )2لن زيادة دد امل ام يو م

اارتبار بو و اارتبار احلايل دون اللجوء ىل زيادة

-بفشل ملنيوظ -يف س يل موتويات بات لفلل،

لي مإ موتويات األبعاد؛ وهذا يؤكد األمهية

وقيم ُمعامالت التعذيم النوبية واملطل ة ندما يشون

اجلوهرية إلدراج ُبعد الفرتة النمنية ذإ الدراسة.

( ،)3و دد

واستظدمت ( )12م ذة ف ط يف اارتبار ا تبارات

الفرتات النمنية ( ،)2فإهنا تواوي ىل التوايل

مإ لجل ت ليل اجل د والتشلفة والوقت ،ف

كافية

()0.82 ،0.86؛ مما يدمل ىل ال درة ىل تعذيم اتائج

لتني يل ُمعامالت تعذيم قات قيم م بولة.

دد امل ام ( ،)12و دد املرنيني
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معامل التعميم النسبي

معامل التعميم المطلق

0.85
0.8
5

6

3

4

عدد المصححين

2

معامالت التعميم

0.9

الشكل ( )3متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد املصححني( ،)5-3املهام( ،)12الفرتات الزمنية ()2

واملطل ة ملوتويات ل ىل بام ا يتجاوز ( )0.01مإ

ُيالحظ مإ الفشل ( )3لن زيادة دد املرنيني

قيذة ُمعامالت التعذيم.

ا يو م -بفشل ملنيوظ -يف س يل موتويات بات
م بولة ،وباا تامد ىل ُمعامالت التعذيم النوبية

ومما جتدر اإلشارة ىلليأ ،لاأ يف ىلجراءات التنيو

واملطل ة يف حامل كان دد كل مإ املرنيني (،)5

ملُعامالت ال بات ،سوا اء كاات راوة بنيادة دد

وامل ام ( ،)12فإهنا تواوي ىل التوايل (،0.87

م ام اارتبار الشلية ،لو دد املرنيني  ،لو كلي ام

)0.83؛ مما يدمل ىل قدرة تعذيم اتائج اارتبار دون

مإ لجل احلرومل ىل ُمعامالت بات لكرب ا تعط

اللجوء ىل زيادة دد املرنيني  ،ومما يدمل ىل

كبريا؛ بام لاأ س ت املوتويات املطلوبة لتعذيم
افعـاا ا

( )3مرنيني يف اارتبار.

النتائج ،وهذا راجو ىل ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية .ويف

وموتويات ال بات تشون متام لة ن ا ند ارتيار ()5

جدومل ( )5كاات اتائج دراسات ال رار للويناريو

مرنيني  ،وترل ُمعامالت التعذيم النوبية

ال اين ما يأيت:

مناسبة ارتيار الباح

جدول ( )5نتائج دراسات القرار لصتصميم (مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة) بتثبيت عدد املصححني
األبعاد

معامل التعميم النسبي

معامل التعميم املطصق
0.82

مفحوص

مهمة

مصحح

فرتة

243

12

3

2

0.86

243

12

3

3

0.89

0.84

243

12

3

4

0.90

0.85

243

15

3

2

0.88

0.84

243

15

3

3

0.90

0.86

243

15

3

4

0.91

0.87

243

18

3

2

0.89

0.85
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تابع /جدول ()5
األبعاد

معامل التعميم النسبي

معامل التعميم املطصق
0.87

مفحوص

مهمة

مصحح

فرتة

243

18

3

3

0.91

243

18

3

4

0.92

0.88

243

21

3

2

0.90

0.86

243

21

3

3

0.92

0.88

243

21

3

4

0.93

0.89

243

24

3

2

0.91

0.87

243

24

3

3

0.92

0.89

243

24

3

4

0.93

0.90

يتلق مإ النتائج يف جدومل ( )5لاأ تم ت بيت دد

زيادة دد الفرتات النمنية مإ ( )2ىل ( )4ند احلالة

املرنيني ( )3جلذيو احلاات ،وتم رض التدرج

( )12م ذة؛ حيث ارتفعت ُمعامالت التعذيم

يف زيادة دد امل ام بد اءا مإ ( )12ىل ( )24بنيادة

النوبية واملطل ة ىل التوايل مإ ( )0.82( ،)0.86ىل

م دارها ( )3م ام يف كل مرة ،وتم رض التدرج يف

( .)0.84( ،)0.88كذلي يالحظ لن زيادة دد

زيادة دد الفرتات النمنية بد اءا مإ ( )2ىل ( )4بنيادة

امل ام و دد الفرتات النمنية يرفو مإ ُمعامالت

فرتة زمنية يف كل مرة .و ند احلالة ( )12م ذة ،و()4

التعذيم بفشل لفلل ،كام لن زيادة دد الفرتات يعد

مإ

لفلل مإ زيادة دد امل ام مإ لجل سو ُمعامالت

( )0.86ىل ( ،)0.90و ُمعامل التعذيم املطلل ليلـاا

التعذيم ،ولشإ يرتتب ىل قلي زيادة التشاليع

ارتفو مإ ( )0.82ىل ( ،)0.85يف ح لن زيادة دد

واجل ود املبذولة بفشل لكرب مما يرتتب ىل زيادة دد

امل ام مإ ( )12ىل ( )15لظ ر فرقـاا لقل مإ حالة

امل ام.

فرتات زمنية ،يرتفو ُمعامل التعذيم النوب

معامل التعميم النسبي

معامل التعميم المطلق

0.85
0.8
5

4

3

عدد الفترات الزمنية

2

1

معامالت التعميم

0.9

الشكل ( )4متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد الفرتات الزمنية ( ،)4-2املهام ( ،)12املصححني ()3
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ُيالحظ مإ الفشل ( )4لن زيادة دد الفرتات

فذعلم
Smith & Kulikowich, 2004؛ قباع)2020 ،؛ ُ

النمنية يو م -بفشل ملنيوظ -يف س يل موتويات

منظفلا
اتائج هذه الدراسات جاء في ا تبايإ امل ذة
ا

بات م بولة؛ ىلق ىلن ُمعامالت التعذيم النوبية

ناء دراسات ( & Mcbee & Barens, 1998; Smith

باست

واملطل ة تُواوي ىل التوايل ( )0.82 ،0.86يف حامل

Kulikowich, 2004

كان دد كل مإ الفرتات النمنية ( ،)2وامل ام (،)12

مرتف اعا ،وهذا ائدٌ ىل ارتالف يف درجة وعوبة امل ام

واملرنيني

()3؛ وهذا يدمل ىل تعذيم اتائج

)؛ حيث كان تبايإ امل ذة في ا

جلذيو املفنيوو  ،فذ ام الرلي كان لداء املفنيوو

اارتبار دون اللجوء ىل زيادة دد املرنيني لو

لي ا متدا ايا؛ مما ُيفري ىل لهنا كاات وعبة ملُعلم

دد الفرتات النمنية .وىلقا ما قورات موتويات

ليأ

املفنيوو  ،وم ام التطبيل كان لداء املفنيوو

لهنا كاات س لة ملُعلم

ال بات تشون متام لة او ـاا ما ن ا ند ارتيار ()4

مرتف اعا؛ مما ُيفري ىل

فرتات زمنية ،وترل ُمعامالت التعذيم النوبية

املفنيوو  ،وفيام خيص مردر تبايإ الفرتة

واملطل ة ملوتويات ل ىل بام ا يتجاوز ( )0.04مإ

وتفا الهتا مو األبعاد فشاات قليلة.

قيذة ُمعامالت التعذيم .وىلقا اُلر ىل ششل ()3

وربام ُيعنى ارتفاع مردر تبايإ تفا ل

وششل (ُ )4يالحظ لن زيادة دد موتويات الفرتة

(مفنيوص-م ذة-فرتة) ىل تغري لداء املفنيوو

النمنية ُس ل سونـاا لكرب يف قيذة ُمعامالت التعذيم

رب امل ام املظتلفة والفرتات النمنية املظتلفة؛ ىلق ىلن

النوبية واملطل ة بدرجة لكرب نأ ند زيادة دد

لداء بعض املفنيوو

ىل بعض امل ام كان لفلل يف

املرنيني .

الفرتة األو مإ الفرتة ال ااية ،والعشا ونييق؛ مما

مناقشة النتائج

يدمل ىل لن امل ام غري متجااوة ،وىلن املفنيوو

مناقشة نتائج السؤال األول:

قاموا باستظدام قرق حلل امل ام ختتلع بارتالف

لظ رت النتائج لن لك ر مرادر التبايإ تأ اريا ىل

امل ذة لو الفرتة ،و ُيعدُّ هذا املردر اين لكرب مرادر

ُمعامالت التعذيم هو مردر تبايإ تفا ل

التبايإ تأ اريا ىل بات لداء املفنيوو  .ولكدت

(مفنيوص-م ذة) ،وتفا ل (مفنيوص-م ذة-

العديد مإ الدراسات لن ُبعد الفرتة يعد خمفيـاا؛ ألاأ

فرتة) ،وامل ذة ،وتتفل هذه النتائج مو الدراسات

قلل مإ تبايإ تفا ل (مفنيوص-م ذة) وامتنج بأ

( ;Shavelson et al., 1993; Mcbee & Barens, 1998

( ;Shavelson et al., 1993; Ruzi-Primo et al., 1993
Mcbee & Barens, 1998; Webb et al., 2000; Lee,
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 ،)2016ولن ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية ذإ فرتات
ُيا مإ التفا ل ما ب
متعددة ُينتج نأ من ا

الدراسات

امل ذة

( (Ruzi-Primo et al., 1993; Webb et al.,

Huang, 2009

;2000؛ قباع ،)2020 ،ىل لن لكرب
هو

مردرا رئيويـاا للظطأ ،يف ح ىلقا مل
والفرتة ل ُيفشال
ا

مرادر التبايإ تأ اريا يف بات لداء املفنيوو

مردرا
ُيدرج ُبعد الفرتة النمنية ،فإن تغري امل ذة ُيعدّ
ا

تفا ل(مفنيوص-م ذة-فرتة) وتفا ل (مفنيوص-

رئيوا مإ مرادر األرطاء.
ا

م ذة) ،وامل ذة ،وربام يعود ارتفا ا ألسباب تتعلل
بنيادة جتااا امل ام ،كام لن التأ ري البويط

وجاءت ُمعامالت التعذيم النوبية واملطل ة ذإ

للذرنيني وتفا التأ مو األبعاد األررى ُيعنى ىل

املدى امل بومل ،وتؤيد اتائج هذه الدراسة اتائج

التدريب اجليد للذرنيني

الدراسات الواب ة الت ح ت ُمعامالت التعذيم

ىل آلية الترنييق،

( Webb et al., 2000; Smith & Kulikowich,

بوجود مينان ترنييق وا ق املعايري واملنيشات الت

2004؛ قباع .)2020 ،يف املُ ابل ،فإن بعض

ُيب لن ُيتازها املفنيوص للنيرومل ىل لداء جيد.

امل بولة

الدراسات مل تتوول ىل ُمعامالت التعذيم
املدى امل بومل ،ومن

االستنتاجات والتوصيات:

ذإ

ا ( Shavelson et al., 1993; Mcbee

لظ رت اتائج الدراسة لن ُبعد امل ام ُيفشل

 ،) & Barens, 1998; Lee, 2016كام لظ رت لن ىلدراج

مردرا لكرب لتبايإ اخلطأ مإ ُبعد املرنيني  ،ويعود
ا

ُبعد الفرتة النمنية يو م يف سو ُمعامالت التعذيم؛

قلي لوجود م ام متنو ة تتناسب مو قدرات

ألن قلي ُحيوإ مإ تبايإ الدرجة الفاملة ،مما ُيفري

املفنيوو مإ حيث الرعوبة؛ فبعل ا تشون س لة

رب الفرتات

وبعل ا اآلرر وعبة ،وقلي بنيوب قدرة

ىل سوإ يف بات لداء املفنيوو

املفنيوص واوع امل ذة الت ُيت ن ا ،ىل اف اة ىل لن

النمنية.
مناقشة نتائج السؤال الثاين:

ىل داد مينان ترنييق سلييل ،وتدريب املُرنيني

توولت النتائج يف دراسات ال رار ىل لن زيادة

بفشل جيد ،ومتابعة ذلية الترنييق بفشل منتلم،

دد امل ام و دد الفرتات يو م يف ارت اع ُمعامل

جعل هناك اتوا اقا ب ت ديرات املرنيني ؛ مما قلل

التعذيم النوب و ُمعامل التعذيم املطلل ،وبنيادة دد

مإ تبايإ اخلطأ الناتج مإ املرنيني  .كام لن ىلدراج

املرنيني ا يرتفو ُمعامل التعذيم النوب و ُمعامل

بعد الفرتة النمنية قد لس م -بفشل ملنيوظ -يف رفو

التعذيم املطلل بفشل جوهري .وتتفل النتائج مو

ُمعامالت التعذيم ،وااعشا ىل سوإ مؤرشات
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ولرريا ،فإن زيادة مت يل لبعاد
ال بات وجعل ا ُمرتفعة.
ا

 -4املُ اراة ب قرق التعامل مو مرادر التبايإ

امل ام والفرتات النمنية يعذل ىل ختفيض اخلطأ ورفو

املتعددة يف الرية ااستجابة للف رة متعددة األبعاد

ال بات ،يف ح لن زيادة دد املرنيني مل ُي لل مإ

والرية التعذيم.
 -5استظدام الرية التعذيم يف معاجلة البيااات

اخلطأ؛ ألاأ مل ُيو م -بفشل جوهري -يف رفو
ُمعامالت التعذيم .وبفشل ام ،فإن زيادة رشو

املف ودة؛ ادف است رار ال بات إ قريل مشواات

ال ياس ُي لل مإ تبايإ اخلطأ ويعذل ىل زيادة دقة

التبايإ.
 -6املُ اراة ب

ال ياس ،رشيطة زيادة رشو ال ياس األك ر تأ اريا يف

مؤرشات ال بات باستظدام

رفض تبايإ اخلطأ ،آرذيإ باا تبار ل باء التشلفة

الرية التعذيم يف برجمية ( ،)EduGوبرجمية

واجل د والنمإ يف قلي.

(.)GENOVA
 -7املُ اراة ب مؤرشات ااتفاق للذرنيني

بنا اء ىل ما سبل مإ النتائج؛ فإن الدراسة احلالية
تويص بإجراء بعض الدراسات املوت بلية الت ت ري

ذإ الريات ال ياس ال الث.

ىل الرية

 

لدبيات ال ياس والت ويم بتطبي ات
التعذيم ،وراوة العربية من ا ،وه اآليت:

قائمة المصادر والمراجع

 -1معرفة ل ر املنفعة مإ دراسات ال رار يف وء

أوال :المراجع العربية:
ً

اجل د والتشلفة والوقت الذي ستاجأ الدراسات

احلريب ،رليل؛ واحلريب ،يد ( .)2017مؤرشات ال بات باستظدام

املوت بلية ادف رفو معامالت التعذيم.

الرية التعذيم ومؤرشات ودق البناء مل ياس موهبة اإلبداع.
جملة جامعة قيبة للعلوم الرتبوية.441-425 ،)3( 12 .

 -2الشفع إ ل ر مرادر تبايإ اخلطأ مإ

بيدات ،قوقان؛ و دس ،بد الرمحإ؛ و بد احلل ،كايد.

لدوات قياس متنيررة مإ اللغة.

( .)2005البنيث العلذ  :مف ومأ ،لدواتأ ،لساليبأ .امن :دار

 -3املُ اراة ب ُمعامالت ال بات يف ظل الريات

الفشر اارشون وموز ون.

ال ياس ال الث( :ااستجابة للف رة ،والتعذيم،

الم ،والح الديإ حمذود .)2000( .ال ياس والت ويم الرتبوي
والنفيس .ال اهرة :دار الفشر العريب.

والت ليدية).

الم ،والح الديإ حمذود .)2004( .الت ويم الرتبوي البديل:
لسوأ النلرية واملن جية وتطبي اتأ امليدااية .ال اهرة :دار الفشر
العريب.
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فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول
املتوسط
)1(خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- كلية الرتبية،قسم املناهج وطرق التدريس
)هـ1443/1/18 هـ؛ وقبل للنرش يف1442/9/22 (قدم للنرش يف
. هدفت الدراسة إىل بناء إسرتاتيجية قائمة عىل النظرية التداولية ومعرفة فاعليتها يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط:املستخلص
، (الفهم احلريف: موزعة عىل أربعة مستويات،) مهارة14( ولتحقيق ذلك؛ ُحددت قائمة بمهارات الفهم االستامعي املناسبة لطالب الصف األول املتوسط وعددها
 استخدم املنهج شبه التجريبي يف بناء اإلسرتاتيجية القائمة عىل النظرية التداولية ومعرفة فاعليتها يف تنمية.) والفهم اإلبداعي، والفهم الناقد،والفهم التفسريي
 واألخرى ضابطة ُد ّرست، األوىل جتريبية ُد ّرست باستخدام اإلسرتاتيجية: وقسمت العينة إىل جمموعتي،) طالبا48(  وذلك بتطبيقها عىل عينة من،هذه املهارات
 وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بي املتوسطات. وكانت أداة القياس هي االختبار القبيل والبعدي يف مهارات الفهم االستامعي،بالطريقة التقليدية

. وأوصت الدراسة باستخدام اإلسرتاتيجية يف تنمية هذه املهارات،احلسابية لدرجات الطالب يف االختبار البعدي لصالح املجموعة التجريبية
. املرحلة املتوسطة، املهارات اللغوية، أساليب التعلم:الكلامت املفتاحية
The Effectiveness of a Teaching Strategy Based on Pragmatic Theory in Developing the Listening
Comprehension Skills of First-grade Intermediate Students
Khaled Ibrahim Ali Alturki
Department of Curricula and Teaching Methods, College of Education - Imam Muhammad bin Saud Islamic University
(Received 4/5/2021; Accepted 26/8/2021)
Abstract: The study aimed to build a strategy based on pragmatic theory and determine its effectiveness in developing listening comprehension
skills among first-grade intermediate students. To achieve this, a list of appropriate listening comprehension skills was identified for first-grade
intermediate students, which included (14) skills distributed in four levels: (literal comprehension, explanatory comprehension, critical
comprehension, and creative comprehension). Also, the strategy was built and its effectiveness in developing these skills was determined using
the quasi-experimental approach by applying it to a sample of (48) students. The sample was divided into two groups, the first is an experimental
one that was taught using the strategy, and the other is a control group that was taught in the traditional way. The measurement tool was a pre
and post test in listening comprehension skills. The results showed that there are statistically significant differences between the arithmetic
means of students' scores in the post-test in favor of the experimental group. The study recommended using the strategy in developing these
skills.
Key words: Learning Styles, language skills, Intermediate stag.
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عليه ،ومهارات االستجابة العاطفية للموضوع

المقدمة:
يعدّ االستامع من وسائل نقل الرتاث اإلنساين
وحفظه ونرش الثقافة واللغة والفكر ،ومن أهم
أدوات التعليم والتعلم والتواصل عن طريق سامع
الكالم املنطوق وتقييمه وفهمه والتجاوب والتفاعل
معه .واالستامع بوصفه مهارة من مهارات اللغة يعدُّ
أول عمليات التلقي واالستقبال اللغوي ،ويشري
عبدالباري ( )2011إىل أنه الوسيلة التي يتصل هبا
اإلنسان يف مراحل حياته األوىل باآلخرين ،ويكتسب
املفردات ،ويتعلم اجلمل والرتكيب .ويعرفه مدكور
( )2008بأنه "فن يشتمل عىل عمليات معقدة وليس
جمرد سامع ،بل هو عملية يعطي فيها املستمع اهتامما
خاصا وانتباها مقصودا ملا تلقاه أذنه من أصوات ،فهو
حيتاج إىل إعامل الذهن لفهم املعنى" .وتشري رجب
( )2004إىل أن لالستامع مهارات أساسية ومهارات
فرعية ،ومجيعها تتطلب جهدا بدنيا وعقليا من
املستمع ،وأن من املهارات األساسية التي ينبغي
الرتكيز عليها مهارات فهم املعنى ،كفهم الكلامت
واجلمل ،وحتديد األفكار الرئيسية وتتبع التفاصيل،
والتعرف عىل هدف املتحدث ،ومهارات التوسع يف
فهم املسموع وحتليله ،كفهم املضمون وترتيب
األفكار ،والتعرف عىل العالقات وافرتاض النتائج،
ومهارات نقد الكالم وتقويمه وتذوقه واحلكم له أو
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املسموع ،كتحديد القيم اجلاملية فيه واإلفادة مما يتم
سامعه .ويالحظ من طبيعة هذه املهارات أهنا
مكونات أساسية يف عملية االستامع ،كالعمليات
العقلية املتضمنة ،وفهم املعنى اإلمجايل والتوسع يف
فهم املسموع والتحليل والتأمل والنقد والتقويم
والتذوق واالستجابة العاطفية مما يتم سامعه.
ويعد الفهم أحد أهم املهارات التي يتضمنها
االستامع ،وعملية أساسية من عملياته ،وهو الغاية
األهم له؛ إذ تشري العتيبي ( )2017إىل أن الفهم هو
الغاية األهم لالستامع ،والذي يستخدم املتعلم فيه
عددا من املهارات واإلسرتاتيجيات التي يمكن
تعلمها ضمن عملية معرفية بنائية معقدة ،يمكن
تنميتها وإثراؤها عن طريق إسرتاتيجيات وطرق
تدريسية .ويتفق كل من الرشايري ( )2004وعبد
الباري ( )2011واجلهني ( )2015عىل أن الفهم
االستامعي قدرة عقلية ذات أمهية بالغة ترتجم
اخلطاب اللغوي ضمن سياق النص املسموع،
وخيتلف باختالف القدرات بي شخص وآخر.
وتعددت تعريفات الفهم االستامعي بحسب
األدبيات ،فيعرفه طومسون ولينتز ونيفرز
ووتكوسكي

&

Nevers

Leintz,

(Thompson,

) Witkowski, 2004بأنه "عملية بنائية تفاعلية يقوم هبا

جملة العلوم الرتبوية ،املجلد  ،34العدد ( ، )2الرياض (2022م1443/هـ)

املتعلم ،وتتضمن هذه العملية ثالثة عنارص هي:

الكالم وتقويمه وتذوقه ،ومهارات االستجابة

ويعرفه
املتعلم ،والنص املسموع ،والسياق" (.)p3
ّ

العاطفية للمسموع .وعىل نحو من ذلك صنفها عبد

موريل ) (Morley, 1995بأنه "عملية عقلية نشطة إجيابية

الباري ( )2011إىل مهارات الفهم احلريف ،ويندرج

يقوم هبا الفرد متجاوزا مرحلة فهم الرسالة الصوتية

حتتها تعرف األفكار التفصيلية للموضوع ،وحتديد

ومضموهنا للوصول إىل مستوى التفاعل مع النص

األفكار الرئيسة ،وحتديد تسلسل األفكار وتتابعها،

املسموع ،بام حيتويه من معلومات وفكر؛ لتقويمه

وتعرف العالقات القائمة بي األفكار ،وحتديد

وعرفه الطنخاين ( )2008بأنه
وإبداء الرأي فيه"ّ .

خصاص اللغة املسموعة ،ومهارات الفهم

"جمموعة من العمليات الذهنية التي يقوم هبا الطالب

االستنتاجي ،ويندرج حتتها استنتاج عرض املتحدث،

للوصول إىل التعلم املطلوب بإصغائهم الواعي إىل

وتلخيص املوضوع ،وتعرف األساليب البالغية،

الرسائل املسموعة واملعرب عنها بمهارات حمددة"

واستنتاج دالالت الصور املجازية ،ومهارات الفهم

(ص .)44وجتمع هذه التعريفات عىل الرتكيز عىل

الناقد ،ويندرج حتتها متييز احلقيقة من اخليال ،والتمييز

الفهم االستامعي كعملية عقلية نشطة للوصول إىل

بي احلقيقة والرأي ،ومتييز الصدق من الكذب،

التعلم املطلوب ،وتفسري النص وتقويمه ،وهي من

والتمييز بي العنارص املقبولة واملرفوضة يف املسموع،

املهارات التي يركز عليها الفهم االستامعي.

ومهارات تذوق املسموع ،ويندرج حتتها االستجابة

ومما سبق ،يتضح أن الفهم االستامعي يعد عملية

العاطفية للموضوع ،والتفاعل مع األحداث

عقلية حتتاج إىل الرتكيز واالنتباه ،ومما يؤكد أمهيته ما

والشخصيات الواردة يف املوضوع ،وتفاعل املستمع

قامت به دراسة إسامعيل ( )2018من تقسيم أمهيته

مع لغة املتحدث ،وتذوق اللغة املجازية.

إىل أمهية عقلية ،وأمهية اجتامعية يف التعامل مع النص

وقد لوحظ أن التصنيفات الواردة متقاربة إىل حد

كعالج لبعض املشكالت التي تصيب املتعلمي،

كبري مع اختالف يف تسمية املستوى ،ووجود تداخل

كاالنطواء واخلجل والرتدد.

يف تصنيف هذه املهارات بي الباحثي ،وقد استفادت
الدراسة احلالية من هذه التصنيفات وحددت تصنيفا

وصنفت رجب ( )2004مهارات الفهم

مقاربا هلا.

االستامعي إىل مهارات فهم املعنى العام ،ومهارات
التوسع يف فهم املسموع وحتليله ،ومهارات نقد
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وتبعا هلذا االهتامم املتزايد بالفهم االستامعي

كدراسة العليان ( ،)2014أو ببناء وحدات مقرتحة،

ومهاراته؛ جاءت الدراسات واألبحاث لتنمية

كدراسة إسامعيل ( )2018التي بنت وحدة قائمة

مهاراته بمتغريات متعددة بربامج تعليمية ،أو مداخل

عىل إسرتاتيجية التصور الذهني.

تدريسية ،أو إسرتاتيجيات ونامذج تدريسية قائمة أو

وبتتبع نتائج هذه الدراسات بمتغرياهتا املختلفة؛

مقرتحة .ففي الربامج جاءت دراسة عفيفي ()2009

وجد أن بعض الدراسات أشارت إىل وجود

لبناء برنامج قائم عىل بعض اإلسرتاتيجيات املبارشة

صعوبات حول تدريسه ،ويشري مدكور ( )2010إىل

وغري املبارشة وتأثريه يف هذه املهارات ،ودراسة

أن طريقة التدريس التي يستخدمها املعلم ال تراعي

السبيعي ( )2013التي اقرتحت برناجما قائام عىل

الدوافع إىل االستامع أو الفهم.

إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ،وكذلك اقرتحت

وتتعدد هذه اإلسرتاتيجيات أو املداخل أو

دراسة طلبة ( )2020برناجما قائام عىل حتليل اخلطاب،

الربامج أو الوحدات التعليمية التي توظف لتنمية

&(Weng, Bouck,

هذه املهارات ،وغالبا ما تستند أو تشتق من نظريات

) Emily, 2014لتعرف الفهم القرائي واالستامعي وأثره

فعالة حتدث تأثريا يف نمو هذه املهارات ،وتعد النظرية

يف حل املشكالت اجلربية .ويف املداخل جاءت دراسة

التداولية من النظريات التي برزت وتطورت يف

رجب ( )2004للتعرف إىل أثر استخدام املدخل

السبعينيات من القرن العرشين يف الواليات املتحدة

الدرامي يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى

األمريكية ،وقامت عىل أنقاض املدرسة السلوكية،

طالب الصف األول اإلعدادي .ويف اإلسرتاتيجيات

واهتمت بكيفية فهم الناس بعضهم لبعض يف إطار

جاءت دراسة اجلهني ( )2015يف أثر إسرتاتيجية

موقف كالمي ملموس يف التعامل مع املعاين التي

رواية القصة ،ودراسة عطية ( )2016يف فاعلية

يتضمنها علم الداللة (لعور2011 ،؛ عبد القادر،

إسرتاتيجية حكي القصص الرقمية التشاركية،

 .)2018وكانت عند الفيلسوف األمريكي موريس

ودراسة رضار ( )2016التي استخدمت إسرتاتيجية

Moris

تدل عىل فرع من فروع علم العالمات؛

التلخيص ،ودراسة بريكيت ( )2019يف إسرتاتيجية

فالتداولية فرع من فروع علم اللغة يبحث يف كيفية

التدريس التباديل .يف حي أن دراسات أخرى بحثت

اكتشاف السامع مقاصد املتكلم ،وهو دراسة معنى

يف مدى توافر مهارات الفهم االستامعي يف املقررات،

املتكلم ،وتتحدد بالتمييز بي الفروع الثالثة ،وهي:

وكذلك جاءت دراسة وينج وبوك
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النحو والرتكيب ،وتعني صورة العبارة ،والداللة،

التي يريدها املرسل من رسالته ،والوقوف عىل املعاين

وتعني معنى العبارة ،والتداولية ،وهتتم بوظيفة

املسترتة والضمنية هلا" (ص.)12
وباستقراء التعريفات السابقة يتضح التصاق

العبارة (إبراهيم2004 ،؛ .)Soler & Pitarch, 2010
ويتمثل دور املتعلم باستقبال الرموز اللغوية وفهم

التداولية باللغة ،وأهنا تعنى بكيفية اكتشاف السامع

داللتها وربطها باخلربات السابقة ،فيختلف تعريف

مقاصد املتكلم عن طريق تأويل قصد املرسل،

التداولية حسب اهتامم الباحث نفسه ،إما باملعنى يف

والتحقق من هدفه.

السياق التواصيل ،كام يف تعريف سليامن ()2015

وألمهية هذه النظرية يف تنمية املهارات اللغوية

بأهنا "دراسة عالقة النشاط اللغوي بمستعمليه،

األربع :التحدث ،واالستامع ،والقراءة ،والكتابة؛

وطريقة وكيفية استخدام العالمات اللغوية بنجاح،

فقد تنوعت الدراسات يف تناوهلا يف التدريس ،ففي

والسياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز منها

نامذج التدريس تأيت دراسة عطية ( )2016التي بنت

اخلطاب ،والبحث عن العوامل املكونة للخطاب

نموذجا تدريسيا قائام عىل النظرية التداولية لتنمية

كرسالة تواصلية واضحة" ،أو من وجهة نظر املرسل

بعض مهارات التحدث واالستامع الناقد ،ودراسة

كام عرفها إبراهيم ( )2004بأهنا "كيفية إدراك املعايري

عبد القادر ( )2018التي بنت نموذجا تدريسيا قائام

واملبادئ التي توجه املرسل عند إنتاج اخلطاب بام يف

عىل النظرية التداولية يف تدريس اللغة العربية لتنمية

ذلك استعامل خمتلف اجلوانب اللغوية ،يف ضوء

مهارات االستقبال اللغوي والطالقة اللغوية،

عنارص السياق بام يكفل ضامن التوفيق من لدن

وكذلك دراسة سيف ( )2020التي بنت نموذجا

املرسل إليه عند تأويل قصده وحتقيق هدفه"

تدريسيا لتنمية مهارات التواصل الشفهي ،يف حي أن

(ص ،)42وعرفها سيف ( )2020بأهنا "نظرية تعنى

دراسة عبد العظيم ( )2015استخدمت برناجما قائام

بدراسة استعامل دالالت األلفاظ يف سياقها ،وصوال

عىل النظرية التداولية لتنمية مهارات حتليل اخلطاب

إىل الفهم الصحيح هلا يف ضوء عالقاهتا يف السياق ،مع

اللغوي.

مراعاة ما حييط بالسياقات واخلطاب من عالقة بي

وبأسلوب آخر ،اقرتحت دراسة القن وآخرين

اإلشارات ومستعمليها ،وحماولة اكتشاف األغراض

( )2020وحدة قائمة عىل نظرية التداولية ،و ُيستنتج
من هذا التنوع يف هذه األمثلة من األدبيات فاعلية
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توظيف هذه النظرية يف تنمية مهارات اللغة ببناء

حمتوى النص املسموع يف ضوء معايري معينة" (وزارة

برامج وحدات تدريسية أو نامذج يف ضوئها.

التعليم ،2006 ،ص.)110
يف مقابل هذه األمهية ،أكدت الدراسات السابقة

مشكلة الدراسة:
يعدّ االستامع أول مهارات اللغة تفاعال مع

-من خالل توصياهتا -وجود مشكلة وضعف يف

اإلنسان يف تلقيه للغة وحماكاته لآلخرين وحماولة

مهارات الفهم االستامعي لدى الطالب ،كدراسة

فهمهم ،وألمهية االستامع ومهاراته ،السيام مهارات

العليان ( )2014التي أكدت ضعف توافر هذه

الفهم كام أشارت إىل ذلك مجلة من الدراسات ومنها

املهارات يف املقررات الدراسية ،ودراسة اخلاميسة

( Gilakjani,

( )2015التي دعت إىل معاجلة قصور االستيعاب

دراسة

(2010

 ،)Malkawi,ودراسة

االستامعي لدى الطالب.

 ،)2016ودراسة العتيبي ( ،)2017فقد أكدت
األدبيات الرتبوية رضورة االهتامم بمهارات الفهم

وملزيد من التحقق من مشكلة البحث؛ ُأجري

االستامعي يف امليدان التعليمي وجعلها ضمن

اختبار قصري لبعض مهارات الفهم االستامعي يف

أولويات التخطيط للمناهج الدراسية ،وتطوير طرق

بعض النصوص يف مقرر (لغتي اخلالدة) ،وتطبيقها

التدريس وإسرتاتيجياته؛ بوصفها حمورا أساسيا

عىل عينة من طالب املرحلة املتوسطة يف صفوفها

للتعلم واالستيعاب ،ومواجهة صعوبات الفهم،

الثالثة من خالل منصة مدرستي بالتعاون مع

وتطبيق األنشطة ،وتنمية التفكري يف اجلانبي الناقد

املعلمي املساعدين يف برنامج اإلرشاف عىل تدريب

واإلبداعي.

الطالب املعلمي ،وبعد تصحيح االختبار؛ لوحظ

وهذا ما يتسق مع ما دعت إليه وزارة التعليم يف

ضعف ملحوظ يف هذه املهارات لدى طالب العينة

اململكة العربية السعودية من "رضورة التأكيد عىل

االستطالعية .كذلك تم استطالع رأي ( )13معلام

تدريب الطالب عىل الفهم االستامعي وحتليله،

ومرشفا تربويا حول اإلسرتاتيجيات التي تتخذ يف

وكشف القيم الرصحية أو الضمنية فيام يستمع إليه

تنمية مهارات االستامع والتأكد من تنمية مهارات

املتعلم وربط الشخصيات واألحداث ،والتمييز بي

الفهم االستامعي لدى الطالب .وقد تبي وجود

احلقائق واآلراء ،وإبراز مواطن اجلامل ،واحلكم عىل

بعض القصور يف معرفة هذه املهارات ،إضافة إىل
توظيف بعض اإلسرتاتيجيات والطرق واألساليب
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التدريسية التقليدية ،كالرشح ،واإللقاء ،واملناقشات

وحدات مقرتحة ،كدراسة إسامعيل ( .)2018وقد

الرسيعة ،والطريقة القياسية ،والتي قد ال تساعد عىل

أكدت نتائج هذه الدراسات فعالية هذه املتغريات يف

تنمية هذه املهارات.

تنمية مهارات الفهم االستامعي ،وقد أفادت الدراسة

يف املقابل ،أشارت الدراسات إىل أنه يمكن معاجلة

احلالية من هذه الدراسات وغريها ،واختلفت عنها يف

هذا الضعف بتوظيف ،أو اقرتاح برامج أو نامذج أو

اقرتاح إسرتاتيجية قائمة عىل هذه النظرية لتنمية

إسرتاتيجيات تدريسية تساعد عىل تنمية مهارات

مهارات الفهم االستامعي.

((Yildiz & Albay, 2015

وعىل وجه التحديد ،أظهرت بعض الدراسات أن

الفهم االستامعي ،كدراسة

التي قررت العوامل املؤثرة يف الفهم االستامعي

تبني إسرتاتيجية تدريسية مبنية عىل نظرية مناسبة

وإسرتاتيجيات حتسينه ،ودراسة رجب ( )2004يف

تسهم يف الفهم االستامعي ،كالنظرية التداولية قد

استخدام املدخل الدرامي ،ودراسة عفيفي ()2009

يكون إسهاما يف عالج هذا الضعف ،كام أسهمت هذه

يف استخدام بناء برنامج قائم عىل بعض

النظرية يف تنمية جوانب أخرى يف مهارات اللغة كام

اإلسرتاتيجيات املبارشة وغري املبارشة ،ودراسة

تشري لذلك الدراسات السابقة ،كدراسة عبد العظيم

السبيعي ( )2013يف توظيف برنامج قائم عىل

( ،)2015ودراسة عطية ( ،)2016ودراسة عبد

إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ،ودراسة طلبة ()2020

القادر ( ،)2018ودراسة سيف ( ،)2020ودراسة

يف توظيف برنامج قائم عىل حتليل اخلطاب ،ودراسة

القن وآخرين ( .)2020ومما سبق؛ ُيستنتج أن هناك

اجلهني ( )2015يف أثر إسرتاتيجية رواية القصة،

حاجة إىل دراسة علمية ملعاجلة الضعف املشار إليه

ودراسة عطية ( )2016يف إسرتاتيجية حكي

بتبني اجتاه حديث وفعال أثبت فاعليته يف متغريات

القصص الرقمية التشاركية ،ودراسة رضار ()2016

متنوعة بحسب ما أكدته الدراسات ،وأتت هذه

يف استخدام إسرتاتيجية التلخيص ،ودراسة ( Kirbas,

الدراسة امتدادا هلذه الدراسات واستكامال للجهود

) 2017التي أظهرت وجود فاعلية للتعلم التعاوين يف

املبذولة يف تطوير تدريس مهارات الفهم االستامعي

حتسي مهارات االستامع واالستيعاب لدى طالب

باقرتاح إسرتاتيجية قائمة عىل هذه النظرية لتنمية

الصف الثامن ،ودراسة بريكيت ( )2019يف

مهارات الفهم االستامعي ،وبشكل يربز اإلضافة التي

استخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل ،أو ببناء

تقدمها السيام يف ظل قلة تناول النظرية التداولية يف
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تنمية املهارات اللغوية .وعليه؛ فإن مشكلة الدراسة

منفردة وجمتمعة تُعزى إىل متغري إسرتاتيجية التدريس

احلالية حتدد يف ضعف طالب املرحلة املتوسطة يف

(السرتاتيجية املقرتحة ،والطريقة االعتياد ّية).
أهمية الدراسة:

مهارات الفهم االستامعي .وملعاجلة ذلك؛ سعت

األهمية النظرية:

الدراسة احلالية إىل بناء إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل

 -إبراز الدراسة احلالية النظرية التداولية كاجتاه

النظرية التداولية لتنمية مهارات الفهم االستامعي

ف ّعال يو ّظف إسرتاتيجيات تدريسية تفيد يف تنمية

لدى طالب الصف األول املتوسط.

مهارات اللغة العربية.

أهداف الدراسة:

 -مواكبة الدراسة احلالية االجتاهات احلديثة التي

متثل هدف الدراسة يف تعرف فاعلية إسرتاتيجية
تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية

تسعى لتنمية مهارات الفهم االستامعي بتبني

مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول

إسرتاتيجيات تدريسية فعالة.
األهمية التطبيقية:

املتوسط.

 -تقديم قائمة حمكمة بمهارات الفهم االستامعي

أسئلة الدراسة :تجيب الدراسة عن السؤال

بمستوياته األربعة املناسب تنميتها لدى طالب

اآلتي:

الصف األول املتوسط ،ويمكن تضمينها يف مقرر

ما فاعلية السرتاتيجية التدريسية القائمة عىل

لغتي اخلالدة.

النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي

 -تقديم إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية

لدى طالب الصف األول املتوسط؟

التداولية يمكن اإلفادة منها يف التدريس؛ لتنمية

فرضيات الدراسة :سعت الدراسة للتحقق من

مهارات الفهم االستامعي أو غريها من املهارات

الفرضية اآلتية:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ّية عند مستوى
الداللة

املناسبة.

بني املتوسطات احلساب ّية ألداء

 -تقديم اختبار يف مهارات الفهم االستامعي

طالب الصف األول املتوسط (املجموعة التجريب ّية

يمكن من خالله التعرف عىل درجة توافر هذه

واملجموعة الضابطة) عىل مهارات فهم املسموع

املهارات لدى طالب الصف األول املتوسط.

)(0.05=α
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اإلمكانات املتاحة ملساعدة طالبه عىل حتقيق األهداف

 -مساعدة املعلمي واملرشفي الرتبويي وخمططي

املتوخاة" (احليلة ،2003 ،ص.)159

املناهج وبرامج إعداد املعلم عىل تبني إسرتاتيجيات

وتعرف اإلسرتاتيجية التدريسية املقرتحة إجرائيا

تدريسية مقرتحة لتنمية املهارات اللغوية.
حدود الدراسة ومحدداتها ،وتمثلت يف اآلتي:

بأهنا :جمموعة من اخلطوات واإلجراءات واألنشطة

 -احلدود البرشية :متثلت احلدود البرشية يف

التدريسية املقرتحة واملناسبة املبنية يف ضوء النظرية

طالب الصف األول املتوسط املقيدين يف مدرسة

التداولية؛ لتنمية مهارات الفهم االستامعي لدى

رجاء بن حيوة املتوسطة.

طالب الصف األول املتوسط.
النظرية التداولية

 -احلد املكاين :املدارس املتوسطة التابعة لإلدارة

( Theory

 :)Pragmaticعُرفت

العامة للتعليم بمدينة الرياض ،وقد ُطبقت الدراسة

بأهنا" دراسة اللغة يف االستعامل أو يف التواصل؛ ألنه

عن بعد يف ظل جائحة كورونا.

يشري إىل أن املعنى ليس شيئا متأصال يف الكلامت

 -احلد املوضوعي :مهارات الفهم االستامعي يف

وحدها ،وال السامع وحده ،وإنام يتمثل يف تداول

مستويات الفهم احلريف ،والتفسريي ،والناقد،

اللغة بي املتكلم والسامع يف سياق حمدد ،وصوال إىل

واإلبداعي ،واإلسرتاتيجية التدريسية يف هذه

املعنى الكامل يف كالم ما" (عطية ،2016 ،ص.)34

الدراسة ،والوحدات التعليمية املناسبة يف مقرر لغتي

وتعرف إجرائيا :بأهنا نظرية توظف يف التواصل
بي متحدث ومستمع ،والبحث عن طريق تداول

اخلالدة.

اللغة يف سياقات حمددة لتنمية مهارات الفهم

 -احلد الزماين :الفصل الثاين من العام الدرايس

االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط.

1441هـ1442/هـ.
مصطلحات الدراسة:
السرتاتيجية التدريسية

الفهم االستامعي
(Strategy

(Comprehension

:)Listening

:)Teaching

عُرف بأنه" فن يشتمل عىل عمليات معقدة يعطي فيها

ُعرف بأهنا "جمموعة من اإلجراءات واألنشطة
ت ّ

املستمع اهتامما خاصا وانتباها مقصودا بام تتلقاه أذنه

واألساليب التي خيتارها املعلم ،واملخطط اتباعها

من أصوات النظام الصويت اللغوي؛ بقصد التمييز

الواحدة تلو األخرى بشكل متسلسل ،مستخدما

والنقد

والفهم

والتحليل

والرتكيب

والتقويم"(مدكور ،2010،ص.)76
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وتعرف مهارات الفهم االستامعي إجرائيا بأهنا:

لعبدالباري ( ،)2011واستقراء الدراسات السابقة

العمليات العقلية املصحوبة باالهتامم املقصود للنص

التي تناولت الفهم االستامعي والتي ُعرض بعضها يف

املسموع من طالب الصف األول متوسط؛ لفهم

أدبيات الدراسة ،كدراسة إسامعيل (،)2018

النص وتفسريه ونقده ،ومن ثم اإلبداع بأفكار جديدة

والعتيبي ( .)2019وبالرجوع إىل وثيقة اللغة العربية

حوله ،ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطالب يف

للمرحلة املتوسطة ،ومراعاة اخلصائص النامئية

اختبار مهارات الفهم االستامعي.

لطالب املرحلة املتوسطة ،وأهداف تدريس اللغة

منهج الدراسة وإجراءاتها:

العربية ،واالطالع عىل كتاب املعلم وكتاب الطالب
للصف األول املتوسط.

منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج شبه
التجريبي ،وهو أحد التصميامت ويعرف بالقياس

ثانيا :ضبط القائمة ،وذلك بعرضها عىل حمكمي

القبيل والبعدي ملجموعتي :أحدمها تسمى ضابطة،

متخصصي يف اللغة العربية ومناهجها وطرائق

واألخرى جتريبية.

تدريسها إلبداء رأهيم حول دقة هذه املهارات

عينة الدراسة :اختريت عينة الدراسة بطريقة قصدية

وانتامئها للمستويات الفرعية ،وسالمة صياغتها،

متثلت بـ ( )48طالبا من طالب الصف األول

ومناسبة املهارة للطالب ،واقرتاح التعديالت

املتوسط يف مدرسة رجاء بن حيوة املتوسطة ،موزعي

املناسبة.

عىل جمموعتي يف فصلي دراسيي ،يمثل أحدمها

ثالثا :االنتهاء إىل القائمة النهائية ،وذلك

املجموعة التجريبية وعدد طالبه ( )24طالبا ،ويمثل

باالطالع عىل تعديالت القائمة يف ضوء آراء

اآلخر املجموعة الضابطة وعدد طالبه ( )24طالبا.

املحكمي؛ إذ اتفق املحكمون بنسبة ( )82باملائة عىل

أدوات الدراسة:

وحذفت بعض
القائمة ،وهي نسبة اتفاق عاليةُ ،

 -1قائمة بمهارات الفهم االستامعي:

املهارات ودمج بعضها ،وتغيري حمدود يف بعض
الصياغات لتنتهي القائمة النهائية إىل ( )14مهارة

أوال :بناء القائمة األولية يف ضوء الكتب التي

فرعية موزعة عىل أربعة مستويات تتمثل فيام يأيت:

تناولت املهارات اللغوية وأساليب تنميتها وخاصة
مهارة االستامع ،ككتاب تدريس فنون اللغة العربية
ملدكور ( ،)2010وكتاب مهارات االستامع النشط
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جدول رقم ( )1القائمة النهائية ملهارات الفهم االستامعي

يف اختبارات مهارات الفهم االستامعي ،مثل :دراسة

املناسبة لطالب الصف األول املتوسط.

هالل ( ،)2006ودراسة رضار ( ،)2016ودراسة

املستوى
احلريف

املهارة

طلبة ( ،)2020والكتب واملراجع املختصة بأساليب

حتديد الفكرة الرئيسة للنص.
حتديد األفكار الفرعية للنص.

القياس وبناء االختبارات ،وحمتوى مقرر لغتي

ترتيب اجلمل واألفكار كام وردت يف النص.

اخلالدة للصف األول املتوسط ،ونص سامعي خمتار

ذكر بعض املعلومات أو األشخاص الواردة يف

ومسجل صوتيا.

النص.
التفسريي

ثالثا :تم بناء االختبار يف أربعة مستويات بحسب

حتديد معنى مناسب لكلمة يف النص.
ذكر كلامت مرادفة لكلامت وردت يف النص.

مستويات مهارات الفهم االستامعي يف القائمة

استنتاج الغرض من النص.

(احلريف ،والتفسريي ،والناقد ،واإلبداعي).

ذكر املعاين الضمنية يف النص.
الناقد

رابعا :حيتوي االختبار املعد إلكرتونيا -كون

التمييز بي احلقائق واآلراء يف النص.
التمييز بي ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به.

الدراسة أجريت وقت تطبيق الدراسة عن بعد -عىل

إصدار أحكام موضوعية عىل النص.
اإلبداعي

بيانات الطالب (االسم والفصل) ،وتعليامت

اقرتاح عناوين أخرى للنص.
إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة مبتكرة.

توضيحية للطالب عن هدف االختبار ،وكيفية

توليد أفكار جديدة حول النص.

االستامع للنص املرافق ،وطريقة اإلجابة عن األسئلة

 -2اختبار مهارات الفهم االستامعي:

واملدة الزمنية املخصصة لذلك ،وأسئلة االختبار

أوال :هيدف االختبار إىل التعرف عىل مستوى

وعددها ( )14سؤاال ،لكل مهارة سؤال واحد من

متكن طالب الصف األول املتوسط من مهارات
الفهم

االستامعي

للمجموعتي

نوع االختيار من متعدد ،عدا أسئلة مهارات املستوى

(التجريبية،

اإلبداعي؛ فإجاباهتا مفتوحة ،مع وضع سلم تقديري

والضابطة) قبل التدريس وفق اإلسرتاتيجية ،وبعدها

لإلجابة مناسب لطبيعة اإلبداع.

للمقارنة بي املجموعتي للتعرف عىل فاعلية

خامسا :للتحقق من صدق االختبار؛ عُرض عىل

اإلسرتاتيجية بعد التأكد من تكافؤمها يف االختبار

خرباء يف طرق تدريس اللغة العربية ومهاراهتا،

القبيل.

وبعض املرشفي الرتبويي ومعلمي املرحلة،

ثانيا :حتديد مصادر بناء االختبار باإلفادة يف بناء

وخمتصي يف القياس والتقويم للنظر يف تعليامت

االختبار من البحوث والدراسات السابقة التي متت
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االختبار وفقراته ،ومدى دقتها وصحة صياغتها

املهارة

ومناسبتها للمرحلة ،وصحة صياغتها اللغوية ،ومتت
بعض التعديالت واالتفاق بي املحكمي بنسبة تفوق

معامل االرتباط

معامل الثبات

الفهم الناقد

0.71

0.83

الفهم اإلبداعي

0.50

0.67

االختبار ككل

0.90

0.95

يتضح من اجلدول ( )2أن االختبار عىل درجة

.%82

عالية من الثبات؛ حيث بلغ الثبات العام لالختبار

سادسا :التجربة االستطالعية لالختبار؛ هبدف

ككل ( ،)0.95وهو معامل ثبات مناسب.

التأكد من سري االختبار وفق ظروف التعليم عن بعد،
ودقة التعليامت ،وسالمته من األخطاء اللغوية،

ثامنا :تم حساب معامالت التمييز لألسئلة

وحتديد زمنه .وقد طبق االختبار عىل ( )16طالبا عن

اخلاصة باملهارات األربع عرشة ،كام يف اجلدول (:)3

بعد ،اختريوا للتجربة من طالب الصف األول

جدول رقم ( :)3معامل التمييز ألسئلة االختبار.

املتوسط (غري عينة الدراسة) من مدرسة مصعب بن

م

معامل التمييز

م

معامل التمييز

م

معامل التمييز

وحسب
الزبري املتوسطة ،واتضح مناسبة االختبارُ ،

1

0.33

6

0.67

11

0.50

2

0.67

7

0.50

12

0.50

زمن االختبار بقياس الوقت من إتاحة االختبار

3

0.50

8

0.33

13

0.25

4

0.50

9

0.83

14

0.50

5

0.50

10

0.67

وبداية أول طالب باإلجابة حتى إرسال آخر طالب
لإلجابة يف التطبيق اإللكرتوين ،و ُأخذ متوسط الزمن

مواد الدراسة:

بينهام وهو ( )40دقيقة.

 -1اإلسرتاتيجية التدريسية القائمة عىل النظرية

سابعا :للتأكد من ثبات االختبار؛ فقد طبق عىل

التداولية:

عينة أخرى من مدرسة مصعب بالزبري املتوسطة

هتدف اإلسرتاتيجية التدريسية إىل تنمية مهارات

خارج عينة الدراسة مكونة من ( )22طالبا وبنفس

الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

اإلجراءات عن بعد ،و ُحسب الثبات لالختبار عن

بتوفري جمموعة من األنشطة التعليمية التعلمية التي

طريق حساب التجزئة النصفية كام يأيت:

تنتظم يف سلسلة من اخلطوات ،تتمثل فيام يأيت:

جدول ( :)2معامالت الثبات لالختبار.
معامل االرتباط

معامل الثبات

املهارة
الفهم احلريف

0.55

0.71

الفهم التفسريي

0.57

0.72

اخلطوة األوىل :اإلعداد ،وفيها يعد املعلم املتطلبات
السابق ذكرها يف الدليل وحيدد أهداف الدرس،
وخطة سريه ،وأنشطته ،ونصوصه ،وآليات االستامع
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للنصوص (بصوته مبارشة -صوت مسجل بوسائط

اخلطوة الرابعة :االستامع ،وفيها ُيستمع إىل النص

متعددة) ،واإلجراءات الالزمة قبل االستامع وبعده،

مبارشة ،إما عن طريق قراءة املعلم للنص ،أو االستامع

وأدوات التقويم والتحقق من األهداف ،وتدوين

لنص مسجل يف أحد الوسائط املناسبة ،وتكون قراءة

ذلك يف خطة الدرس مقرونا بالوقت املحدد والالزم

معربة ومتأنية ،مع مالحظة املعلم ومتابعته لرتكيز

لكل خطوة؛ إذ تساعد النظرية التداولية عىل مهارات

الطالب واهتاممهم بعملية االستامع ،وهو ما تؤكدها

التنظيم ذايت التعلم قبل عملية التعلم.

نظرية التداولية من االرتباط بصلب املوضوع،

اخلطوة الثانية :التهيئة يف ضوء النظرية التداولية؛ إذ

وتشجيع الطالب عىل البحث عن املعلومات والدقة

من املهم التهيئة الستقبال النص قبل سامعه من أجل

فيها يف النص املسموع.

املعايشة والتفاعل؛ هبدف تقبل النص املسموع ،ويتم

اخلطوة اخلامسة :ما بعد االستامع ،وفيها يناقش املعلم

ذلك بالربط باخلربات السابقة للطالب يف القضايا

مهارات الفهم احلريف والتفسريي ،كالفكرة العامة

حمل االهتامم هلم ،وطرح جمموعة من األسئلة ذات

للنص واألفكار الفرعية ،ومعاين بعض الكلامت

العالقة بالنص بشكل غري مبارش ،وتكون هذه

وأضدادها ،وعن بعض املعلومات األساسية الواردة

األسئلة مثرية حمفزة لالستامع للنص ،ومن شأن هذه

يف النص ،وحيث الطالب عىل التداول فيام بينهم مما

اخلطوة أن تعمل عىل تركيز انتباههم ألهم القضايا

يفعل ما تدعو إليه النظرية التداولية من احلوار

واألفكار الواردة وتوظيف اخلربة السابقة يف ذلك.

الفعال ،واستنتاج الغرض من هذا النص ،وذكر

اخلطوة الثالثة :قبل االستامع ،وفيها يوضح املعلم أن

بعض املعاين الضمنية الواردة فيه ،وتدوين ما فهموه

هناك نصا س ُيستمع إليه ،ويطلب من الطالب االهتامم

منه بشكل مبارش.

والرتكيز وحتديد الكلامت واأللفاظ والرتاكيب فيه،

اخلطوة السادسة :تقويم النص ،وفيها يثري املعلم

وفهم قضيته الرئيسية والقضايا الفرعية ،ويلفت

بعض التساؤالت حول النص ،كطلب إبداء الرأي يف

نظرهم إىل الدقة يف الكلامت ،واإلشارة إىل بعض

احلقائق الواردة فيه ،والتمييز بي احلقيقة والرأي ،وما

املهارات التي سوف س ُيسأل عنها بعد مرحلة

إذا كان هناك أفكار هلا عالقة باملوضوع الواردة فيه،

االستامع؛ فالنظرية التداولية حتث عىل إثارة التفكري

ويطلب من الطالب إبداء رأهيم بموضوعية حول

وتنشيطه ليتم التفاعل مع النص املسموع.

النص ،وما ورد فيه وتقويمه بشكل منفرد ،وإبداء
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رأهيم كذلك عن طريق تداول احلوار فيام بينهم بشكل

ثانيا :تم اعتامد مصادر لبناء الدليل يف ضوء

منظم يف احلكم عىل النص ،وجودة النص وأفكاره

أهداف تدريس مقرر لغتي اخلالدة للصف األول

ومالءمة األلفاظ والرتكيب الواردة فيه ،وهذه اخلطوة

املتوسط ،واخلصائص النامئية لطالب املرحلة

من أهم ما تسعى إليه النظرية التداولية يف إعامل

املتوسطة ،ووثيقة منهج اللغة العربية ،واخلطة

القدرات العقلية يف النقد والتقويم وإصدار األحكام.

الدراسية املعتمدة من وزارة التعليم لتدريس املقرر،

اخلطوة السابعة واألخرية :اإلبداع ،بام أن النظرية

واألدبيات اخلاصة ببناء إسرتاتيجيات وطرق تدريس

التداولية هتدف إىل تعميق الفهم؛ فإنه بمرور الطالب

اللغة العربية بفنوهنا األربعة ومهاراهتا ،مثل :كتاب

باخلطوات السابقة يصبح لدهيم نظرة عميقة حول

مدكور ( ،)2010وكتاب سليامن (،)2015

النص من حيث فهمه وتفسري ما ورد فيه ونقده

واألسس الفلسفية للنظرية التداولية ،والدراسات

وتقويمه ،ومن ثم جيري املعلم حوارا مفتوحا حول

التي بنت يف ضوئها نامذج وبرامج تدريسية ،ودليل

النص يطلب فيه اقرتاح عناوين أخرى مناسبة للنص،

املعلم وكتاب الطالب.

أو إخراج النص بشكل جديد من حيث األفكار

ثالثا :اشتمل الدليل عىل مقدمة حول اهلدف منه

واألحداث ،أو اقرتاح أفكار استفادها الطالب من

ومصادر بنائه ،إضافة إىل مفهوم النظرية التي تستند

خالل سامعه للنص.

إليها اإلسرتاتيجية ،وبيان أهم األسس الفلسفية
واألفكار التي تستند إليها النظرية التداولية،

 -2بناء دليل إجرائي للمعلم للتدريس يف ضوء

واملتطلبات القبلية للتدريس وفق اإلسرتاتيجية (مع

اإلسرتاتيجية املقرتحة كام يأيت:
أوال :هيدف الدليل إىل تزويد معلم اللغة العربية

مراعاة ظروف التدريس عن بعد) ،وكيفية اختيار

بخطوات التدريس وفق اإلسرتاتيجية القائمة عىل

الوحدات والنصوص املناسبة ،واخلطة الزمنية

النظرية التداولية ،يف كتابة األهداف للدروس

املناسبة للتطبيق وفق خطة املقرر ،وحتديد وسائل

وإجراءات تنفيذ الدروس ،واألنشطة الالزمة،

تنفيذ اإلسرتاتيجية حضوريا أو عن بعد ،وحتديد

والوسائل التعليمية املستخدمة ،وأساليب التقويم

طرق التقويم للطالب حضوريا أو عن بعد.
رابعا :للتأكد من صدق الدليل ،عُرض عىل

املناسبة لتحقق األهداف للدرس وللتدريس وفق

خمتصي يف مناهج اللغة العربية وإسرتاتيجياهتا

اإلسرتاتيجية املقرتحة.
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وطرائق تدريسها ،ومرشفي تربويي ومعلمي يف

والضابطة) عن بعد يوم االثني 1442/6/25هـ،

ختصص اللغة العربية؛ للنظر يف كفاءة الدليل

وذلك بعد ضبط العوامل غري التجريبية لتحقيق

ووضوحه وإمكانية تطبيقه امليداين ،وجرى تعديل

التكافؤ بي جمموعتي الدراسة يف العمر الزمني،

بعض امللحوظات اليسرية يف حمتواه بعد أن اتفقوا عىل

واملستوى الدرايس السابق ،وبيئة التعلم ،ومستوى

كفاءته بنسبة عالية.

أداء املعلم؛ من أجل استبعاد وجود أي تأثري قد يعزى

الجراءات امليدانية للتطبيق:

للمعلم يف حال اختالف املعلمي .كام تم التأكد من

خوطبت مدرسة رجاء بن حيوة املتوسطة،

تكافؤ جمموعتي الدراسة (التجريبية ،والضابطة) يف

وأبدت املدرسة املوافقة عىل التطبيق امليداين وحتديد

التطبيق القبيل الختبار مهارات الفهم االستامعي كام

معلم من التخصص متعاون للتطبيق امليداين ،و ُأجري

يتضح من اجلدول رقم (:)4

االختبار القبيل ملجموعتي الدراسة (التجريبية،
جدول ( :)4داللة الفروق بني متوسطي درجات جمموعتي الدراسة يف التطبيق القبيل ملهارات الفهم االستامعي.
املستويات

التطبيق القبيل للمجموعة التجريبية

التطبيق القبيل للمجموعة الضابطة

قيمة "ت"

مستوى الداللة
0.39

املتوسط احلساب

االنحراف املعياري

املتوسط احلساب

االنحراف املعياري

الفهم احلريف

2.92

0.83

2.71

0.86

0.85

الفهم التفسريي

2.42

1.1

2.13

1.15

0.89

0.37

الفهم الناقد

1.79

0.93

1.38

1.13

1.39

0.17

الفهم اإلبداعي

2.83

0.87

2.79

0.93

0.16

0.87

االختبار ككل

9.96

2.01

9

2.04

1.63

0.11

يتضح من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات

فاعليتها .وقد بدأ التدريس وفق اإلسرتاتيجية

داللة إحصائية بي متوسطي جمموع درجات طالب

التدريسية للمجموعة التجريبية بعد هتيئة املعلم

املجموعتي التجريبية والضابطة يف التطبيق القبيل

وتدريبه للتدريس وفق خطوات اإلسرتاتيجية

الختبار مهارات الفهم االستامعي لكل مستوى من

وتزويده بدليل املعلم ،والتأكد من توافر املواد

املستويات األربعة ،ويف االختبار ككل ،وتأكد تكافؤ

التعليمية الالزمة ،وإملامه باألساليب التدريسية التي

املجموعتي (التجريبية ،والضابطة) يف مهارات الفهم

تستلزمها كل خطوة من خطوات اإلسرتاتيجية،

االستامعي ،وإمكانية تطبيق اإلسرتاتيجية وقياس

والتواصل الدائم مع املعلم للعمل عىل تذليل ما قد
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يعرتض سري التدريس من عقبات ،واإلجابة عن

نتائج الدراسة ومناقشتها

استفساراته .يف حي قام املعلم نفسه ويف ذات املدى

لإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه" :ما فاعلية

الزمني لتطبيق التجربة بتدريس املجموعة الضابطة

اإلسرتاتيجية التدريسية القائمة عىل النظرية التداولية

بالطريقة املعتادة ،علام بأنه قد ُوظف التطبيق

يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب

اإللكرتوين لظروف التعليم عن بعد لتدريس

الصف األول املتوسط؟ تم التحقق من صحة فرضية

املجموعتي خالل مدة زمنية استغرقت معظم الفصل

الدراسة اآلتية" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ّية

الدرايس الثاين من عام 1442ه وفق خطة التدريس

عند مستوى الداللة

بي املتوسطات

املقررة وانتهت يوم اخلميس 1442/8/12هـ ،وتم

احلساب ّية ألداء طالب الصف األول املتوسط

خالل هذه املدة التواصل مع املدرسة من خالل

(املجموعة التجريب ّية ،واملجموعة الضابطة) عىل

القنوات املتاحة؛ للتأكد من سالمة اإلجراءات،

مهارات فهم املسموع منفردة وجمتمعة تُعزى إىل متغري

ومعاجلة أي صعوبات يف التطبيق ،والرد عىل

إسرتاتيجية التدريس (اإلسرتاتيجية املقرتحة،

تساؤالت املعلم حول الدليل واإلجراءات .ويف يوم

والطريقة االعتياد ّية) .والختبار هذه الفرضية؛

األحد 1442/8/15هـ ُطبق االختبار البعدي عن

اس ُتخدم حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAلتحديد

بعد ،ثم ُأجريت املعاجلات اإلحصائية باستخدام

وجود فروق بي متوسطات درجات الطالب يف

املتوسطات احلسابية ،واالنحرافات املعيارية،

حسب

واختبار

،T-Test

وحتليل

التباين

املجموعتي

املتعدد

)(0.05=α

والتجريبية)

(الضابطة،

إسرتاتيجية التدريس واجلدول ( )5يوضح ذلك:

( ،)MANOVAومربع إيتا ،ورصد النتائج وتفسريها.
جدول ( :)5ملخص نتائج حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAالختبار داللة الفروق يف مستوى مهارات الفهم املسموع منفردة
وجمتمعة لدى الطالب تُعزى إىل متغري إسرتاتيجية التدريس (السرتاتيجية املقرتحة ،والطريقة االعتياد ّية).
جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

املصدر

املتغري التابع

1

6.75

12.67

0.00

إسرتاتيجية

مهارات الفهم احلريف

6.75

16.33

18.07

0.00

التدريس

مهارات الفهم التفسريي

16.33

1

14.16

0.00

(املجموعتان:

مهارات الفهم الناقد

11.02

1

11.02

0.00

الضابطة،

مهارات الفهم اإلبداعي

58.52

1

58.52

117.25

0.00

والتجريبية)

املجموع الكيل

310.08

1

310.08

135.95
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تابع /جدول (:)5
املصدر

اخلطأ

التباين
الكيل

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

املتغري التابع
مهارات الفهم احلريف

24.50

46

0.53

مهارات الفهم التفسريي

41.58

46

0.90

مهارات الفهم الناقد

35.79

46

0.78

مهارات الفهم اإلبداعي

22.96

46

0.50

املجموع الكيل

104.92

46

2.28

مهارات الفهم احلريف

500.00

48

مهارات الفهم التفسريي

478.00

48

مهارات الفهم الناقد

251.00

48

مهارات الفهم اإلبداعي

705.00

48

املجموع الكيل

7042.00

48

قيمة "ف"

مستوى الداللة

قيمة ولكس ملبدا  ، 0.17 = Wilks' Lambdaوقيمة "ف" =  53.6مستوى الداللة = 0.00

املتوسط تعزى إلسرتاتيجية التدريس (اإلسرتاتيجية

يظهر من خالل اجلدول ( )5وجود فروق ذات

املقرتحة ،والطريقة االعتياد ّية)؛ فقد بلغت قيمة "ف"

داللة إحصائية يف مستوى مهارات الفهم املسموع

(، 117.25 ، 14.16 ، 18.07 ، 12.67

منفردة وجمتمعة لدى طالب الصف األول املتوسط

 )135.95عىل التوايل ،عند مستوى الداللة ()0.00

تُعزى إىل متغري إسرتاتيجية التدريس (اإلسرتاتيجية

لكل من مهارات الفهم احلريف ،والفهم التفسريي،

املقرتحة ،والطريقة االعتياد ّية)؛ فقد بلغت قيمة

والفهم الناقد ،والفهم اإلبداعي ،والدرجة الكلية هلا

ولكس ملبدا  )0.17( Wilks' Lambdaوهي دالة عند

جمتمعة عىل التوايل أيضا.

مستوى الداللة ( ،)0.00وبلغت قيمة "ف"

وقد تم حساب الفروق بي متوسطي درجات

( ،)53.6ويبي جدول ( )5أيضا وجود فروق يف

طالب املجموعة التجريبية ،ودرجات طالب

مستوى تنمية مهارات الفهم احلريف ،والفهم

املجموعة الضابطة ،واالنحرافات املعيارية ،وقيمة

التفسريي ،والفهم الناقد ،والفهم اإلبداعي،

(ت) وداللتها كام يتضح يف اجلداول اآلتية:

والدرجة الكلية هلا جمتمعة لدى طالب الصف األول
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جدول ( :)6قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى "الفهم احلريف".
املهارة
مهارات

املجموعة
الفهم

احلريف.

العينة

املتوسط

االنحراف املعياري

التجريبية

24

3.50

0.66

الضابطة

24

2.75

0.79

درجة احلرية

قيمة "ت"

مستوى الداللة

46

3.56

0.001

اتضح من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة

الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات مستوى

إحصائية عند مستوى ( )0.05بي متوسط درجات

"الفهم احلريف" لصالح املجموعة التجريبية ،كام

طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة

ُحسب حجم التأثري بمربع "إيتا" كام يف اجلدول (.)6

جدول ( :)7حجم التأثري بمربع "إيتا" بني جمموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) يف التطبيق البعدي ملستوى "الفهم احلريف".
املستوى

d

مهارات الفهم احلريف

Cohen's

Effect Size η2

مقدار التأثري

0.22

كبري

0.51

ويوضح اجلدول ( )7تفاصيل الفروق يف هذه

يبي اجلدول ( )7أن حجم التأثري بمربع "إيتا" يف

املهارات كام يأيت:

حتسن
مهارات هذا املستوى كان كبريا؛ مما يعني ّ
مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،

جدول ( :)8قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني (التجريبية ،والضابطة) يف التطبيق البعدي للمستوى
احلريف.
املتوسط

االنحراف املعياري

املهارة

التجريبية

0.92

0.28

الضابطة

0.79

0.41

التجريبية

0.88

0.34

الضابطة

0.71

0.46

ترتيب اجلمل واألفكار كام وردت يف

التجريبية

0.83

0.38

النص.

الضابطة

0.71

0.46

ذكر بعض املعلومات أو األشخاص

التجريبية

0.88

0.34

الواردة يف النص

الضابطة

0.54

0.51

حتديد الفكرة الرئيسة للنص

حتديد األفكار الفرعية للنص

املجموعة
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قيمة "ت"

مستوى الداللة

مربع إيتا

1.22

0.22

0.03

1.42

0.16

0.04

1.02

0.31

0.02

2.67

0.01

0.13

جملة العلوم الرتبوية ،املجلد  ،34العدد ( ، )2الرياض (2022م1443/هـ)

يتضح من اجلدول ( )8أن مهارة "ذكر بعض
املعلومات أو األشخاص الواردة يف النص" حصلت
عىل أعىل نسبة فروق؛ حيث بلغت قيمة (ت)
( ،)2.67وبحجم مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.13ويعزى
ذلك إىل أن التداول واحلوار وفق اإلسرتاتيجية يشكل
عصفا ذهنيا رسيعا بي الطالب للوصول إىل تذكر
أهم املعلومات يف النص .وجاءت مهارة "حتديد
أفكار الفرعية للنص" يف املرتبة الثانية؛ حيث بلغت
قيمة (ت) ( ،)1.42وحجم مربع "إيتا" بلغ
()0.04؛ إذ تبدو هذه املهارة أقل من سابقتها يف متكن
الطالب منها واختالف وجهة نظرهم حوهلا.
وجاءت مهارة " حتديد الفكرة الرئيسة للنص" يف
املرتبة الثالثة؛ حيث بلغت قيمة (ت) (،)1.42
وبحجم مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.03ويعزى ذلك إىل
اختالف الطلبة يف االتفاق عىل فكرة واحدة للنص.
يف حي أن مهارة "ترتيب اجلمل واألفكار كام وردت
يف النص" جاءت يف املرتبة األخرية يف تفوق
املجموعة التجريبية فيها؛ حيث بلغت قيمة (ت)
( ،)1.02وبحجم مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.02ويمكن
أن يعزى ذلك الختالف نوع األفكار واجلمل التي
حددها الطالب كأولويات ،ويالحظ تفوق
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املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي يف هذا
املستوى.
ويمكن تفسري ذلك أن اإلسرتاتيجية املقرتحة
القائمة عىل النظرية التداولية يف خطواهتا اإلجرائية
مشتقة من مفاهيم مرتكزة عىل النظرية التي تفتح
املجال للطالب فردي َا أو ثنائيا أو ضمن جمموعة أن
يعمل مرتبا ومنظام للمعلومات ،ومفرسا ومشاركا،
كام تؤكد اخلطوة الثالثة يف اإلسرتاتيجية عىل الرتكيز
عىل حتديد الكلامت واأللفاظ والرتاكيب ،وفهم
القضايا الرئيسية والفرعية ،والدقة يف الكلامت،
واإلشارة إىل بعض املهارات التي سوف ُيسأل عنها،
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سيف ( )2020يف أن
هذه النظرية ُتعنى باكتشاف األغراض التي يريد
املرسل الوقوف عىل املعاين الضمنية فيها ،ويمكن
التفسري كذلك أن مهارات الفهم املبارش واحلريف
جاءت يف املستوى األول ،ويالحظ متيز الطالب فيها
كام يف دراسة السبيعي ( ،)2013وهذا ما يؤكد أن
املستوى احلريف يمكن للطالب فهمه واستيعابه
بسهولة إذا خطط له بإسرتاتيجية مناسبة ،ووفق
خطوات منظمة ،كام يف اإلسرتاتيجية املقرتحة ،وتتفق
معه كذلك دراسة العتيبي ( ،)2017ودراسة
بريكيت ( )2019حول هذا املستوى من الفهم.

خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي :فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

جدول ( :)9قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات درجات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مستوى "الفهم
التفسريي".
املهارة
مهارات

املجموعة
الفهم

التفسريي

العينة

املتوسط

االنحراف املعياري

التجريبية

24

3.54

0.51

الضابطة

24

2.38

1.24

درجة احلرية

قيمة "ت"

مستوى الداللة

46

4.25

0.000

يتضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة

"الفهم التفسريي" لصالح املجموعة التجريبية ،كام

إحصائية عند مستوى ( )0.05بي متوسط درجات

ُحسب حجم التأثري بمربع "إيتا" كام يف اجلدول

طالب املجموعة التجريبية ،وطالب املجموعة

(.)10

الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات مستوى
جدول ( :)10حجم التأثري بمربع "إيتا" بني جمموعتي الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملستوى " الفهم التفسريي"
املستوى

d

مهارات الفهم التفسريي

Cohen's

Effect Size η2

مقدار التأثري

0.28

كبري

0.61

يبي اجلدول ( )10أن حجم التأثري بمربع "إيتا"
حتسن
يف مهارات هذا املستوى كان كبريا؛ مما يعني ّ

ويوضح اجلدول ( )11تفاصيل الفروق يف هذه
املهارات فيام يأيت:

مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،
جدول ( )11قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى "الفهم التفسريي"
املجموعة

املتوسط

االنحراف املعياري

املهارة

التجريبية

0.96

0.20

الضابطة

0.63

0.49

ذكر كلامت مرادفة لكلامت وردت يف

التجريبية

0.79

0.41

النص

الضابطة

0.63

0.49

استنتاج الغرض من النص

التجريبية

0.88

0.34

الضابطة

0.67

0.48

التجريبية

0.92

0.28

الضابطة

0.46

0.51

حتديد معنى مناسب لكلمة يف النص

ذكر املعاين الضمنية يف النص
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قيمة "ت"

مستوى الداللة

مربع إيتا

3.05

0.004

0.17

1.26

0.21

0.03

1.73

0.09

0.06

3.85

0.000

0.24

خال د بن إبراهيم بن عيل الرتكي :فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

اتضح من اجلدول ( )11أن مهارة "ذكر املعاين
الضمنية يف النص" حصلت عىل أعىل نسبة فروق؛
حيث بلغت قيمة (ت) ( ،)3.85وبحجم مربع
"إيتا" بلغ ( ،)0.24ويعزى ذلك إىل قدرة املتعلمي
عىل فهم املعاين العميقة ولو مل يرصح هبا املتحدث.
وجاءت مهارة "حتديد معنى مناسب لكلمة يف
النص" يف املرتبة الثانية؛ حيث بلغت قيمة (ت)
( ،)3.05وحجم مربع "إيتا" بلغ ()0.17؛ إذ إن
الطالب يفكر بعمق بمعنى خمتلف عام تم تداوله
بتوجيه املعلم .وجاءت مهارة "استنتاج الغرض من
النص" يف املرتبة الثالثة؛ حيث بلغت قيمة (ت)
( ،)1.73وبحجم مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.06ويعزى
ذلك إىل حث املعلم بواسطة اإلسرتاتيجية إىل البحث
عن املقاصد املختلفة للنص .ويف املرتبة األخرية
جاءت مهارة "ذكر كلامت مرادفة لكلامت وردت يف
النص" يف تفوق املجموعة التجريبية فيها؛ حيث
بلغت قيمة (ت) ( ،)1.26وبحجم مربع "إيتا" بلغ
( ،)0.03ويمكن أن يعزى ذلك الختالف الطالب
يف مستوى الثراء اللغوي السابق يف إجياد مرادفات
جديدة ،ويالحظ تفوق املجموعة التجريبية يف
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االختبار البعدي يف هذا املستوى؛ مما يدل عىل فاعلية
اإلسرتاتيجية املقرتحة ،وتوظيف خطواهتا.
ويمكن تفسري ذلك بأن حتديد املعنى املناسب،
وذكر الكلامت املرادفة ،واستنتاج الغرض من النص،
وذكر املعاين الضمنية ،وما يندرج حتت مستوى الفهم
التفسريي يؤكد ما أشار إليه إبراهيم( )2004من
إدراك املعايري واملبادئ التي توجه املرسل عند إنتاج
اخلطاب ،وتأويل قصد املرسل له ،وهذا ما تؤكده
خطوتا اإلسرتاتيجية الثانية والثالثة من تركيز االنتباه،
وتوظيف اخلربة السابقة ،وفهم قضية النص الرئيسة
والقضايا الفرعية لتفسريها ،وتأكيد دراسة (عبد
القادر  )2018عىل البعد التفسريي يف تداول النص؛
مما يعني االرتباط بي تداول النص وتفسريه ،ويمكن
كذلك االستنتاج بأن هذا املستوى من الفهم
االستامعي -وكام تشري النتائج -يعد ذا مستوى أكثر
عمقا من سابقه؛ إذ اتفقت هذه النتيجة مع دراسة
هالل ( ،)2006ودراسة العليان ( )2014اللتي
سميتا بعض هذه املهارات بالفهم االستنتاجي،
وصنفت الدراستان هذا املستوى بمستوى أعمق من
الفهم من سابقه.

خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي :فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

جدول ( :)12قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني (التجريبية ،والضابطة) يف التطبيق البعدي ملستوى "الفهم
الناقد".
املستوى

املجموعة

االنحراف

درجة

قيمة "ت"

قيمة "ت"

املعياري

احلرية

اجلدولية

املحسوبة

46

2.021

3.76

العينة

املتوسط

مهارات

التجريبية

24

2.54

0.51

الفهم الناقد

الضابطة

24

1.58

1.14

مستوى الداللة

0.000

اتضح من اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة

"الفهم الناقد" لصالح املجموعة التجريبية ،كام

إحصائية عند مستوى ( )0,05بي متوسط درجات

ُحسب حجم التأثري بمربع "إيتا" كام يف اجلدول

طالب املجموعة التجريبية ،وطالب املجموعة

(.)13

الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات مستوى
جدول ( :)13حجم التأثري بمربع "إيتا" بني جمموعتي الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملستوى "الفهم الناقد".
املستوى
مهارات الفهم الناقد

Cohen's d

Effect Size η2

مقدار التأثري

0.54

0.23

كبري

ويوضح اجلدول ( )14تفاصيل الفروق يف هذه

يبي اجلدول ( )13أن حجم التأثري بمربع "إيتا"

املهارات فيام يأيت:

حتسن
يف مهارات هذا املستوى كان كبريا؛ مما يعني ّ
مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،

جدول ( )14قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار املهارات الفرعية مستوى "الفهم
الناقد".
املهارة

التمييز بي احلقائق واآلراء يف النص

التمييز بي ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به

إصدار أحكام موضوعية عىل النص

املجموعة

املتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

مستوى

املعياري

املحسوبة

الداللة

1.86

0.069

0.07

2.67

0.010

0.134

3.00

0.004

0.164

التجريبية

0.79

0.41

الضابطة

0.54

0.51

التجريبية

0.88

0.34

الضابطة

0.54

0.51

التجريبية

0.88

0.34

الضابطة

0.50

0.51
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مربع إيتا

خال د بن إبراهيم بن عيل الرتكي :فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

اتضح من اجلدول ( )14أن مهارات هذا

تكوين حكم صحيح بمعايشة النص؛ ألن النظرية

املستوى جاءت بالرتتيب اآليت :األوىل :مهارة

التداولية ال تتوقف عىل تفسري النصوص ووصفها،

"إصدار أحكام موضوعية عىل النص" ،وحصلت

بل تتجاوز إىل نقد النص وحتليله واحلكم عليه.

عىل أعىل نسبة فروق؛ حيث بلغت قيمة (ت)

وتؤكد اخلطوة السادسة يف هذه اإلسرتاتيجية تقويم

( ،)3.00وبحجم مربع "إيتا" بلغ (،)0.164

النص بإثارة بعض التساؤالت حوله ،وطلب الرأي

والثانية :مهارة "التمييز بي ما يتصل باملوضوع وما ال

يف احلقائق الواردة فيه ،وتقويمها بشكل منفرد ،ثم

يتصل به"؛ حيث بلغت قيمة (ت) ( ،)2.67وحجم

بشكل مجاعي ومنظم للحكم عىل النص املسموع

مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.134والثالثة :مهارة "التمييز

وجودته .وهنا يتضح ارتباط مهارات هذا املستوى

بي احلقائق واآلراء يف النص"؛ حيث بلغت قيمة

بشكل وثيق يف اخلطوة السادسة من اإلسرتاتيجية،

(ت) ( )1.86وبحجم مربع "إيتا" بلغ (.)0.07

وقد جاءت دراسة هالل ( ،)2006ودراسة السبيعي

ويمكن تفسري ذلك بأن مهارات هذا املستوى

( ،)2013ودراسة اجلهني ( )2015متفقة مع هذه

الناقد تعدّ مهارات عالية املستوى ،وتتبع اخلطوات

النتيجة يف أن املتغريات املستقلة الفعالة تؤثر إجيابا يف

املتقدمة من التعمق يف نقد النص بعد فهمه والتمييز

رفع مستوى الطالب يف الفهم االستامعي الناقد،

بي مهاراته .وقد ورد يف دراسة القن

والذي يعد ذا مستوى عال من الفهم.

وآخرين( )2020ما يؤكد دور القدرات العقلية يف
جدول ( :)15قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى "الفهم البداعي".
املستوى
مهارات
اإلبداعي.

الفهم

املجموعة

االنحراف

درجة

قيمة "ت"

قيمة "ت"

مستوى

املعياري

احلرية

اجلدولية

املحسوبة

الداللة

46

2.021

10.83

0.000

العينة

املتوسط

التجريبية

24

4.71

0.69

الضابطة

24

2.50

0.72

اتضح من اجلدول ( )15وجود فروق ذات داللة

الضابطة يف االختبار البعدي يف مهارات مستوى

إحصائية عند مستوى ( )0,05بي متوسط درجات

"الفهم اإلبداعي" لصالح املجموعة التجريبية ،كام

طالب املجموعة التجريبية ،وطالب املجموعة
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خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي :فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط

ُحسب حجم التأثري بمربع "إيتا" كام يف اجلدول
(:)16
جدول ( :)16حجم التأثري بمربع "إيتا" بني جمموعتي الدراسة (التجريبية ،والضابطة) يف التطبيق البعدي ملهارات مستوى "الفهم
البداعي".
املستوى

Cohen's d

Effect Size η2

مقدار التأثري

1.56

0.72

كبري

مهارات الفهم اإلبداعي

ويوضح اجلدول ( )17تفاصيل الفروق يف هذه

يبي اجلدول ( )16أن حجم التأثري بمربع "إيتا" يف

املهارات فيام يأيت:

حتسن
مهارات هذا املستوى كان كبريا؛ مما يعني ّ
مستوى طالب املجموعة التجريبية يف هذه املهارات،

جدول ( )17قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار مستوى "الفهم البداعي".
املهارة

املجموعة

املتوسط

االنحراف

قيمة "ت"

مستوى

املعياري

املحسوبة

الداللة

4.50

0.000

0.31

3.68

0.001

0.23

7.39

0.000

0.54

التجريبية

1.50

0.51

الضابطة

0.88

0.45

إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة

التجريبية

1.54

0.51

مبتكرة

الضابطة

1.00

0.51

التجريبية

1.67

0.48

الضابطة

0.63

0.49

اقرتاح عناوين أخرى للنص

توليد أفكار جديدة حول النص

مربع إيتا

اتضح من اجلدول ( )17أن مهارات هذا املستوى

مهارة "إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة

جاءت بالرتتيب اآليت :األوىل :مهارة "توليد أفكار

مبتكرة"؛ حيث بلغت قيمة (ت) ( ،)3.68وبحجم

جديدة حول النص" ،وحصلت عىل أعىل نسبة

مربع "إيتا" بلغ (.)0.23

فروق؛ حيث بلغت قيمة (ت) ( ،)7.39وبحجم

ويمكن تفسري ذلك بأن اإلبداع يعد من أعىل

مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.54والثانية :مهارة "اقرتاح

مستويات التفكري ،ويرتك فيه احلرية غالبا للطالب

عناوين أخرى للنص"؛ حيث بلغت قيمة (ت)

إلجياد احللول البديلة ،واقرتاح ما يرونه مناسبا،

( ،)4.50وحجم مربع "إيتا" بلغ ( ،)0.31والثالثة:

ويعيدون ترتيب األفكار واألحداث ،ويشجعون عىل
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توليد األفكار اجلديدة عن طريق تبادل احلوار

يتوقف املتعلم عىل جمرد سامع النص وحتليله واحلكم

والنقاش ،وهذا ما طبقته اخلطوة السابعة يف

عليه ،بل يتجاوز ذلك إىل اشتقاق معان جديدة،

اإلسرتاتيجية من أن مرور الطالب باخلطوات السابقة

والتداول بي الطالب بطالقة يف اخلطوة السابقة يرفع

من خالل تنظيم املعلم حلوار مفتوح حول النص،

مستوى العصف الذهني .كام أن النتيجة احلالية تتفق

يطلب من الطالب فيه اقرتاح عناوين أخرى مناسبة

كذلك مع دراسة عبد القادر ( )2018عىل تنمية

للنص ،أو إخراج النص بشكل جديد من حيث

الطالقة لدى الطالب ،ودراسة عطية ( )2016عىل

األفكار واألحداث ،أو اقرتاح أفكار جديدة

دور النظرية التداولية يف رفع مهارات االستامع الناقد،

استفادها الطالب بسامعه للنص؛ فالنظرية التداولية -

ومن ثم يأيت تبعا له اإلبداع .وتتفق مع دراسة القن

كام تشري دراسة إبراهيم(  ،)2004ودارسة عطية

وآخرين ( )2020عىل فاعليتها يف تعميق فهم النص

( -)2016تعمل عىل إعامل العقل والقدرة عىل

ملستوى أعىل إلعادة ترتيب األحداث واألفكار

التوقع واخلروج بمعان جديدة يف مواقف أخرى ،فال

بصورة مبتكرة.

جدول ( :)18قيمة "ت" وداللتها الحصائية بني متوسطات املجموعتني يف التطبيق البعدي الختبار الفهم االستامعي ككل.
املجموعة

االنحراف

درجة

قيمة "ت"

قيمة "ت"

املعياري

احلرية

اجلدولية

املحسوبة

46

2.021

11.66

العينة

املتوسط

مهارات الفهم

التجريبية

24

14.29

1.20

االستامعي

الضابطة

24

9.21

1.77

مستوى الداللة

0.000

اتضح من اجلدول ( )18وجود فروق ذات داللة

الضابطة يف االختبار البعدي ملهارات مستويات الفهم

إحصائية عند مستوى ( )0.05بي متوسط درجات

االستامعي ككل لصالح املجموعة التجريبية ،كام

طالب املجموعة التجريبية ،وطالب املجموعة

ُحسب حجم التأثري بمربع "إيتا" كام يف اجلدول ()19

جدول ( :)19حجم التأثري بمربع "إيتا" بني جمموعتي الدراسة يف التطبيق البعدي ملهارات مستويات الفهم االستامعي ككل.
املستوى
مهارات مستويات الفهم االستامعي ككل

d

Cohen's
1.68
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Effect Size η2

مقدار التأثري

0.75

كبري
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يبي اجلدول ( )19أن حجم التأثري بمربع "إيتا" يف
مهارات مستويات الفهم االستامعي كان كبريا؛ مما
حتسن مستوى طالب املجموعة التجريبية يف
يعني ّ
هذه املهارات ككل.

فاإلسرتاتيجية احلالية ذات خطوات متعددة متدرجة
حتكمها طبيعة النظرية التداولية املتصاعد يف مستواه،
وتدرج مستويات احلوار عىل نحو منظم يديره املعلم،
وتوظف القدرات العقيلة يف كل خطوة عىل نحو
خمتلف عن سابقتها ،ومن ذلك توظيف العصف

ويمكن تفسري ذلك بام يأيت:
ارتفاع مستوى نمو هذه املهارات بشكل متفاوت
يف مستوياهتا األربعة تبعا للخطوات التي ُطبقت يف
اإلسرتاتيجية ،وتتميز هذه اإلسرتاتيجية بالتوائم يف
خطواهتا مع التدرج بمستوى الفهم ،ابتداء من
املستوى احلريف كمستوى أقل وأيرس يف الفهم،
ولذلك يسمى الفهم املبارش ،ثم التفسريي إىل
املستوى املعقد يف الفهم الناقد ،إىل مستوى الطالقة
واحلرية يف الفهم اإلبداعي ،وهذا يتفق مع معظم
الدراسات السابقة ،كدراسة رجب (،)2004
ودراسة عفيفي ( ،)2009ودراسة السبيعي
( ،)2013ودراسة طلبة ( ،)2020ودراسة اجلهني
( ،)2015ودراسة عطية ( ،)2016ودراسة بريكيت
()2019؛ إذ يلحظ يف أغلبها االتساق يف هذا
اجلانب ،مع اختالف بينها يف تسمية مستوى وآخر.
ويالحظ كذلك اختالف يف تفاوت نسبة تفوق مهارة
عىل أخرى يف املهارات التي تتفق الدراسة احلالية مع
الدراسات السابقة فيها ،ويعزى ذلك إىل اختالف
فاعلية املتغري املستقل يف تأثريه يف املستوى أو املهارة،
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الذهني ،واحلوار واملناقشة ،والتأمل ،والتعلم
التعاوين؛ مما ساعد عىل استدعاء األفكار العامة
والفرعية يف سياقات جديدة ،وتتفق هذا النتيجة -إىل
حد كبري -مع دراسة عطية ( ،)2016التي ربطت بي
األنشطة التعلمية ونمو مهارات االستامع .كام تتميز
اإلسرتاتيجية بالتهيئة املناسبة عن طريق ربط
اخلربات ،وهذا ما تؤكده النظرية التداولية ،وتؤكد
التداولية واخلطوات املطبقة فيها لغة خاصة بي املعلم
الطالب ،وبي الطالب أنفسهم يف خطوات
اإلسرتاتيجية؛ مما ساعد عىل نمو هذه املهارات.
ويعتمد التدريس وفق هذه اإلسرتاتيجية عىل حتويل
حمورية التعلم إىل الطالب نفسه ،وكان دور املعلم
التوجيه وإثارة النقاش ،وهذا التفسري يتفق مع النامذج
التي اقرتحتها الدراسات السابقة املشار إليها.
توصيات الدراسة :يمكن يف ضوء النتائج التوصية بام
يأيت:
 تفعيل اإلسرتاتيجية يف أدلة املعلمي وبرامجإعداد املعلم للمرحلة املتوسطة.
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 -تضمي مهارات الفهم االستامعي يف مقرر لغتي

قائمة المصادر والمراجع

يف الصف األول متوسط.

أول :المراجع العربية:
ً

 -توجيه املعلمي لإلفادة من تطبيقات النظرية

إبراهيم ،عيل يوسف .)2004( .فاعلية برنامج تعليمي يف تنمية

والنامذج

مهارات االستامع لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي .رسالة

التداولية

واشتقاق

اإلسرتاتيجيات

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة دمشق ،دمشق.

التدريسية منها.

إسامعيل ،عيل أمحد سعد .)2018( .فاعلية وحدة مقرتحة قائمة

 -التأكيد عىل تقديم أنشطة تفعل دور الطالب

عىل إسرتاتيجية التصور الذهني يف تنمية مهارات الفهم

املستمع كمتعلم نشط وإجيايب.

االستامعي لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي .رسالة

مقرتحات الدراسة :تقرتح الدراسة البحوث اآلتية:

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،القاهرة.
بريكيت ،أكرم حممد .)2019( .فاعلية التدريس التباديل يف تنمية

 -إسرتاتيجية تدريسية مقرتحة قائمة عىل النظرية

بعض مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ الصف اخلامس

التداولية وفاعليتها يف تنمية مهارات الطالقة اللغوية

االبتدائي .جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية-77 ،)1(14 ،

لدى طالب املرحلة املتوسطة.

.104
اجلهني ،عبداهلل محود حممد .)2015( .أثر إسرتاتيجية رواية القصة

 -فاعلية برنامج قائم عىل النظرية التداولية لتنمية

يف تنمية مهارات فهم املسموع لدى طالب الصف الثاين

مهارات التحدث لدى طالب املرحلة االبتدائية.

االبتدائي باململكة العربية السعودية .املجلة الدولية الرتبوية

 -برنامج تدريبي مقرتح لتنمية األداء التدرييس

املتخصصة.202-187 ،)1(4 ،

ملعلمي اللغة العربية يف ضوء النظرية التداولية وأثره

حسي ،مروة أمحد .)2015( .استخدام إسرتاتيجية التحليل
اللغوي لتنمية مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ املرحلة

يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالهبم.

اإلعدادية ،جملة القراءة واملعرفة.147-89 ،)169( ،

 -درجة تضمي مقررات لغتي اخلالدة ملهارات

احليلة ،حممد حممود .)2003( .طرائق التدريس وإسرتاتيجياته.

الفهم االستامعي.

العي :دار الكتاب اجلامعي.
اخلامسية ،إياد حممد خري إبراهيم .)2015( .أثر إسرتاتيجية تدوين

 

املالحظات يف حتسي االستيعاب االستامعي لدى طالب كلية
الرتبية يف جامعة حائل .جملة احتاد اجلامعات العربية،)57( ،
.220-183
رجب ،ثناء عبداملنعم .)2004( .أثر استخدام املدخل الدرامي
عىل تنمية مهارة الفهم االستامعي لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي .جملة القراءة واملعرفة.58-13 ،)30( ،
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السبيعي ،عبداهلل حممد .)2013( .برنامج قائم عىل إسرتاتيجيات

عبدالقادر ،حممود هالل عبدالباسط .)2018( .نموذج تدرييس

ما وراء املعرفة لتنمية مهارات الفهم االستامعي والقراءة

قائم عىل النظرية التداولية يف تدريس اللغة العربية لتنمية

اجلهرية لدى طالب الصف الثالث املتوسط .رسالة دكتوراة

مهارات االستقبال اللغوي والطالقة اللغوية لدى تالميذ

غري منشورة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

املرحلة اإلعدادية .جملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبوية،

الرياض.

.232-158 ،)3(42

العتيبي ،نادية خالد .)2017( .فاعلية استخدام بعض

سليامن ،حممود .)2015( .علم اللغة االجتامعي وتطبيقاته يف

إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم

تعليم اللغة العربية .القاهرة :عامل الكتب.

االستامعي لدى طالبات املرحلة املتوسطة .رسالة ماجستري

سيف ،أمحد حممد حسي ( .)2020نموذج تدرييس مقرتح قائم

غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة الطائف ،الطائف.

عىل النظرية التداولية لتنمية مهارات التواصل الشفهي لدى
داريس اللغة العربية للناطقي بغريها .املجلة الرتبوية،74 ،

عطية ،رحاب طلعت حممود .)2016( .نموذج تدرييس قائم عىل
النظرية التداولية لتنمية بعض مهارات التحدث واالستامع

.1127-1091

الناقد لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .جملة كلية الرتبية،

الرشايري ،سالفة .)2004( .بناء برنامج مقرتح يف مادة اللغة
العربية وقياس فاعليته يف تنمية مهارات االستيعاب االستامعي

.706-607 ،)5(16

لدى طلبة الصف العارش األسايس يف األردن .رسالة دكتوراة

عطية ،خمتار عبداخلالق .)2016( .فاعلية إسرتاتيجية حكي

غري منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية ،جامعة عامن ،األردن.

القصص الرقمية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي والدافعية

رضار ،ضياء الدين حممد .)2016( .أثر استخدام إسرتاتيجية

لتعلم اللغة العربية لدى متعلميها غري الناطقي هبا .الثقافة
والتنمية.142-71 ،)100( ،

التلخيص عىل تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ

عفيفي ،صربي عبدالغني .)2009( .ختطيط برنامج قائم عىل

الصف السادس االبتدائي .جملة كلية الرتبية يف العلوم

بعض اإلسرتاتيجيات املبارشة وغري املبارشة وتأثريه عىل

اإلنسانية واألدبية.60-13 ،)4( ،
طلبة ،خلف عبد املعطي عبد الرمحن .)2020( .برنامج مقرتح

مهارات الفهم االستامعي لدى تالميذ الصف اخلامس

قائم عىل حتليل اخلطاب وفاعليته يف تنمية مهارات الفهم

االبتدائي .رسالة دكتوراة غري منشورة ،معهد الدراسات

االستامعي العليا باللغة العربية لطلبة الصف األول الثانوي،

والبحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.

العليان ،ليىل .)2014( .مدى توافر مهارات الفهم االستامعي يف

جملة البحث العلمي يف الرتبية.323-294 ،)21( ،

كتايب (لغتي اخلالدة) للصف الثاين املتوسط .رسالة ماجستري

عبد الباري ،ماهر شعبان .)2011( .مهارات االستامع النشط.

غري منشورة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

األردن :دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.

الرياض.

عبدالعظيم ،ريم أمحد .)2015( .تنمية مهارات حتليل اخلطاب
اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقي بلغات أخرى

القن ،سليامن داود؛ عبداهلل ،حممد عبدالوهاب؛ عرفان ،خالد

باستخدام برنامج قائم عىل النظرية التداولية .جملة دراسات يف

حممود .)2020( .فاعلية وحدة مقرتحة قائمة عىل النظرية

املناهج وطرق التدريس.118-71 ،)210( ،

التداولية يف تنمية مهارات فهم النص األديب لدى طالب شعبة

-246-

)هـ1443/م2022(  الرياض، )2(  العدد،34  املجلد،جملة العلوم الرتبوية

، جملة الرتبية.اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة األزهر

Attia, R. (2016). A teaching model based on the theory of
Pragmatic to develop some critical speaking and
listening skills for primary school students (in Arabic.
Journal of the Faculty of Education, Kafrelsheikh
University, Faculty of Education, 16(5), 607-706.
Bouck, E. C., & Weng, P. L. (2014). Reading math: A
comparison of reading and listening to algebraic
problems. Journal
of
Special
Education
Technology, 29(4), 1-13.
Burikeet, A. (2019). Effectiveness of reciprocal teaching
in the development of some listening comprehension
skills among fifth elementary grade students. Taibah
University (in Arabic). Journal of Educational
Sciences, 14(1), 77-104.
Dirar, D. (2016). The effect of using the summarization
strategy on developing the listening comprehension
skills of sixth graders of primary school. Journal of
the College of Education in the Humanities and
Literary Sciences, Ain Shams University, College of
Education, 22(4), 13-60.
Elqen, S; Abdullah, M & Irfan, K. (2020). the
effectiveness of a suggested unit based on pragmatics
theory in developing the skills of comprehending
literary texts among the arabic language division
student teachers at the faculty of education, al-azhar
university (in Arabic). Journal of Education, AlAzhar University, College of Education, 188(5), 295324.
Gilakjani, A. P. (2016). The significance of listening
comprehension in English language teaching. Theory
and Practice in Language Studies, 6(8), 1670.
Hussein, M. (2015). Using the linguistic analysis strategy
to develop listening comprehension skills for
preparatory stage students (in Arabic). Journal of
Reading and Knowledge, 169, 89-147.
Kirbas, A. (2017). Effects of Cooperative Learning
Method on the Development of Listening
Comprehension and Listening Skills. Online
Submission, 5(1), 1-17.
Malkawi, A. H. (2010). Listening Comprehension for
Tenth Grade Students in Tabaria High School for
Girls. Journal
of
Language
Teaching
&
Research, 1(6).
Morley, J. (1995). "Academic listening comprehension
instruction: Models, principles, and practices." A
guide for the teaching of academic listening, 186221.
Rajab, T. (2004). The effect of using the dramatic
approach on developing the listening comprehension
skill for first year preparatory students (in Arabic).
Journal of Reading and Knowledge, Ain Shams
University, College of Education, Egyptian
Association for Reading and Knowledge, 30, 13-58.
Seif, A. (2020). A proposed teaching model based on
Pragmatics to develop oral communication skills
among Arabic language learners of other languages
(in Arabic). Educational Journal, Sohag University,
College of Education, 74, 1091-1127.
Soler, E. A., & Pitarch, J. G. (2010). The effect of
instruction on learners' pragmatic awareness: A focus

.324-295 ،)188(

 دراسة: األفعال الكالمية يف سورة الكهف.)2011( . آمنة،لعور
، كلية اآلداب واللغات، رسالة ماجستري غري منشورة.تداولية
. اجلمهورية اجلزائرية، قسنطية،جامعة منتورى
،3 تدريس فنون اللغة العربية ط.)2010( . عيل أمحد،مدكور
. مكتبة الفالح:الكويت

 فعالية برنامج مقرتح قائم عىل نظرية.)2006( . ابتهال،هالل
البنية املعرفية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي باللغة
 رسالة دكتوراة.اإلنجليزية لدى طالب الصف األول الثانوي
. القاهرة. جامعة عي شمس، كلية الرتبية،غري منشورة

 وثيقة منهج اللغة العربية.)2006( .وزارة الرتبية والتعليم
: الرياض.للمرحلتي االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام
. اإلدارة العامة للمناهج،مركز التطوير الرتبوي

: المراجع األجنبية:ثان ًيا
Abdul-Azim, R. (2015). Developing linguistic discourse
analysis skills among learners of Arabic speaking
other languages using a program based on pragmatic
theory (in Arabic). Journal of Studies in Curricula and
Teaching Methods, 210(2), 71-118.
Abdul-Qader, M. (2018). A teaching model based on the
pragmatic theory in teaching Arabic for developing
language reception skills and language fluency for
preparatory stage students (in Arabic). Journal of the
College of Education in Educational Sciences, Ain
Shams University, College of Education, 42(3), 158232.
Al-Juhani, A. (2015). The effect of the storytelling strategy
on developing the listening comprehension skills of
the second-grade primary student in the Kingdom of
Saudi Arabia (in Arabic. Specialized International
Educational Journal, 4(1), 187-202.
Al-Khamaiseh, I. (2015). The effect of the note-taking
strategy on improving the listening comprehension of
students of the College of Education at the University
of Hail (in Arabic). Journal of the Union of Arab
Universities, 57, 183-220.
Attia, M. (2016). The effectiveness of using collaborative
digital storytelling strategy on developing listening
comprehension skills and motivation to learn Arabic
language for non-native speakers Arabic learners(in
Arabic). Culture and Development: Association of
Culture for Development, 100, 71-142.

-247-

 فاعلية إسرتاتيجية تدريسية قائمة عىل النظرية التداولية يف تنمية مهارات الفهم االستامعي لدى طالب الصف األول املتوسط:خالد بن إبراهيم بن عيل الرتكي

on refusals. International Journal of English
Studies, 10(1), 65-80.
Thompson, K., Leintz, P., Nevers, B., & Witkowski, S.
(2004). The integrative listening model: An approach
to teaching and learning listening. The Journal of
General Education, 225-246.
Tulbah, K. (2020). A proposed program based on
discourse analysis and its effectiveness in developing
higher listening comprehension skills in Arabic for
first-year secondary students (in Arabic). Journal of
Scientific Research in Education, Ain Shams
University, Faculty of Arts, Sciences and Education,
21(2), 294-323.
Yildiz, N., & Albay, M. (2015). Factors affecting listening
comprehension and strategies for improvement: A
case study. International Journal of Social Sciences
& Educational Studies, 2(1), 20.

 

-248-

)هـ1443/م2022(  الرياض،276 – 249 ص ص،)2(  العدد،34  املجلد،جملة العلوم الرتبوية

 دراسة نوعية: التحديات والفرص،تدريس احلاسب اآليل عرب اإلنرتنت من وجهة نظر املعلمني يف منطقة الرياض
)1( إهلام عبدالكريم السعدون

 جامعة امللك سعود،كلية الرتبية
)هـ1443/2/15 هـ؛ وقبل للنرش يف1442/9/3 (قدم للنرش يف
 وكانت، أتاحت فرتة التدريس الطارئ عن بعد خالل جائحة كورونا للمؤسسات التعليمية جتربة تدريس املقررات عن بعد عىل اختالف طبيعتها:املستخلص
 وقد سعت هذه الدراسة إىل مناقشة،هذه الفرتة فرصة الستكشاف التحديات التي قد تواجه تعليم احلاسب عرب اإلنرتنت والفرص التي يمكن االستفادة منها
وحتليل التحديات والفرص التي واجهت تدريس مقررات احلاسب عرب اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلامت احلاسب يف املرحلة املتوسطة والثانوية يف منطقة
 وقد أظهرت النتائج. وتبنت الدراسة املنهج النوعي؛ حيث مُجعت املعلومات بأدايت املقابلة واملجموعة املركزة،الرياض؛ حلرص الدروس املستفادة من هذه التجربة
أن التحديات التقنية املتمثلة يف ضعف توفر شبكة اإلنرتنت وقلة األجهزة وصعوبة توفري الربامج والتطبيقات لدى الطالب كأهم مشكلة قد تواجه تدريس
 كام أظهرت النتائج فرصا. كقلة الدافعية للتعلم واملشاركة وصعوبة التقييم، إضافة إىل عدد من التحديات الرتبوية واالجتامعية األخرى،احلاسب عرب اإلنرتنت
. وتعزيز فرص التعلم الذايت واملرن وسلوكيات املواطنة الرقمية، كاالستفادة من املوارد املفتوحة،يمكن االستفادة منها يف تدريس احلاسب عن بعد
. التدريس الطارئ عن بعد؛ التحديات التقنية؛ التحديات الرتبوية؛ التحديات االجتامعية: الكلامت املفتاحية

Teaching Computer Online from The Point of View of Computer Science Teachers, Challenges and
Opportunities: Quantitative Approach
Elham A. Alsadoon
College of Education, King Saud University
(Received 15/4/2021; Accepted 22/9/2021)
Abstract: The period of emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic allowed educational institutions to experience teaching
courses of various natures remotely. This period was a chance to explore the challenges that teaching computer online may face and the
opportunities that can be beneficial. This study sought to discuss and analyze challenges and opportunities from the point of view of computer
science teachers at the intermediate and secondary levels in the Riyadh region and to determine the lessons learned that can be used when
teaching computer science courses online.
The study adopted a qualitative approach in which data was collected through interviews and focus group. The results showed that technical
challenges, including a poor internet connection, lack of devices, and difficulty providing programs and applications for students, are the most
important problems with teaching computers courses online. In addition, several educational and social challenges were rising, such as the lack
of motivation to learn and participate, and the difficulty of assessment. The results also revealed several opportunities that can be used to teach
computers courses online such as open resources, flexible and self-learning, and digital citizenship behaviors.
Keywords: Emergency Remote Teaching; Technical Challenges; Educational Challenges; Social Challenges.
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المقدمة:

العمل ،ووسائل التنقل ،واملرونة يف التقييم

أدى القبول العاملي لسياسة التباعد االجتامعي،

)2013; Bijeesh, 2017; Kibuku et al, 2020

(Nagrale,

والتي

والذي أعلنته منظمة الصحة العاملية كإجراء للحد من

جعلت منه نمطا مثاليا خالل فرتة الطوارئ التي

انتشار كوفيد ،19-إىل إجبار املدارس عىل إغالق

فرضتها اجلائحة يف ُجيع أنحاء العامل ( Ferri, Grifoni,

أبواهبا؛ مما تسبب يف تعطيل غري متوقع لطريقة

.)& Guzzo, 2020

التدريس والتعلم التقليدية ،والتحول إىل التعليم عرب

وخيتلف نمط التعلم الذي تبنته املدارس

اإلنرتنت .وال يعد التعليم عرب اإلنرتنت اكتشافا

واجلامعات خالل اجلائحة ،والذي أطلق عليه

جديدا؛ إذ يعود ظهور الشهادات اجلامعية املمنوحة

التدريس الطارئ عن مبعد

( Emergency Remote

بطريقة الدراسة عرب اإلنرتنت إىل ثامنينيات القرن

 )Educationعن التعليم عرب اإلنرتنت؛ إذ ميعد األول

املايض ،فيام يعترب العقد األول من القرن احلادي

حتوال مؤقتا إىل طريقة بديلة لتوصيل حمتوى التعلم

والعرشين هو وقت النضج للتعليم عرب اإلنرتنت

( Hodges et.al,

(& Soykan, 2020

بسبب الظروف أو األزمات الطارئة

 .)Adedoyinوعىل الرغم من

 .)2020وألن الرسعة التي تم هبا حتول التدريس

انتشار هذا النمط من التعليم ،إال أن النظرة إليه كانت

ليكون عرب اإلنرتنت كانت غري عادية ومفاجئة؛ فقد

باعتباره خيارا ال يضمن جودة األنشطة التعليمية

اقترصت عىل حتول طرق إيصال التعليم وأدواته

 ،(Ribeiro,ومع اجلائحة وحتول األنشطة

(،)Adedoyin & Soykan, 2020; Hodges et.al, 2020

التعليمية إىل منصات التعلم عن بعد ،حتول ذلك

واختذت فيها ُجيع اإلجراءات دون ختطيط مسبق

اخليار إىل السبيل الوحيد للتعليم (،)de Deus, 2020

حول كيفية تكييف الفصول وعملية التعليم والتعلم

كذلك أسهم يف حتول توجهات مديري التعليم

( .)de Deus, 2020وهلذا فرق الباحثون بني التدريس

واملعلمني واملتعلمني حول أمهية التعلم عرب اإلنرتنت

الطارئ عن بعد والتعليم عرب اإلنرتنت

( Hodges

) .(Ribeiro, 2020وقد سلطت األدبيات الضوء عىل

،)et.al, 2020; Triyason et al,2020; Joye et al., 2020

العديد من مزايا التعلم عرب اإلنرتنت ،كالدراسة من

وعدوا املرونة مطلبا أساسيا يف التدريس الطارئ؛ إذ

أي مكان ويف أي وقت ،وإمكانية تقليص التكاليف

جيب عدم تقييمه بنفس طريقة تقييم التعليم عرب

املادية ،وتوفري الوقت وعدم احلاجة إىل مقرات

اإلنرتنت ،بل ذهبوا إىل اعتبار مهارات التدريس

)2020
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الطارئ من املهارات التي جيب تطويرها لدى اهليئة

للتعليم والتعلم جلميع الطالب؛ فقد واجهت العديد

التعليمية الحتامل احلاجة إىل هذا النمط ألي ظروف

من التحديات املتعلقة بالتقنية ،ومنها ما يأيت:
 -عدم توفر األجهزة التقنية الالزمة إليصال

أخرى تفرض إغالق املدارس ()Hodges et.al, 2020
تحديات التدريس الطارئ عن بعد:

التعليم ،كاحلواسيب ،أو األجهزة اللوحية املحمولة،

واجهت املؤسسات التعليمية التي طبقت التعليم

أو اهلواتف الذكية لدى الطالب أو املعلمني ( Anwar,

عرب اإلنرتنت –قبل جائحة كوفيد -19-حتديات

2020; Ferri et al., 2020; Gurajena et al, 2021; Kibuku

)et al, 2020; Dubey & Pandey, 2020

خمتلفة ،وقد تكون هي نفسها التي واجهتها يف أثناء

 -مشكالت االتصال باإلنرتنت ،كعدم وجود

تطبيق التدريس الطارئ عن بعد بسبب اجلائحة

اإلنرتنت أو ضعف االتصال به؛ إما بسبب عرض

( ،)Anwar, 2020ويمكن تصنيف التحديات إىل ثالثة

النطاق الرتددي املنخفض ،أو االنقطاعات يف

أنواع :حتديات تقنية ،وتربوية ،واجتامعية ( Gurajena

اخلدمة؛ بسبب جتاوز احلد األقىص لعدد االتصاالت

.)et al., 2021; Ferri et al., 2020

املتزامنة ،أو عدم وجود شبكة االتصال وخاصة يف

التحديات التقنية:

املناطق الريفية

إن أهم ما يميز التعليم عرب اإلنرتنت هو االعتامد

( Ferri et al., 2020; Gurajena et al,

)2021; Kibuku et al, 2020; Dubey & Pandey, 2020

عىل التقنية لتوفري فرص التفاعل بني املعلم وطالبه،

 -عدم كفاية خدمات الدعم؛ إذ من املمكن أن

وبني الطالب أنفسهم ،وبني الطالب واملحتوى،

يؤثر نقص الدعم املؤسيس يف استخدام تقنيات التعلم

و ميعتمد عىل التقنية يف إيصال املهام وتسليمها

عىل استخدامها من قبل املعلمني أو الطالب

واألنشطة التعليمية والتقويمية .ويعد توفر البنية

()Gurajena et al, 2021

التحتية التقنية من أجهزة وخدمات اتصال حتديا كبريا

 -التفاوت يف مستوى املهارات التقنية ،حيث

للمؤسسات التعليمية ،وحتى عىل مستوى األفراد

يتفاوت املعلمون والطالب يف قدراهتم ومهاراهتم

من معلمني ومتعلمني؛ وهلذا يشكل توفري البنية

التقنية؛ مما يؤدي إىل إعاقة فاعلية بيئة التعلم

التحتية التقنية املناسبة التحدي األول لتطبيق التعليم

االفرتاضية (.)Gurajena et al, 2021

عن بعد يف ُجيع الظروف .وحيث إن املؤسسات
التعليمية مل تكن مستعدة لتقديم موارد إلكرتونية
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 -املوقف غري اإلجيايب جتاه استخدام التقنيات،

التفاعل والتقييم والدعم للطالب ،ودور املعلمني

( Hodges

يكمن يف قدرهتم عىل دمج حمتوى مناسب مع الرتكيز

والذي يؤدي إىل عدم استخدامها بفعالية

عىل عملية دعم الطالب وتوفري فرص التفاعل

.)et.al, 2020
تحديات تربوية:

والتقييم؛ حيث إن هذه هي املحاور األساسية يف

يقصد هبا تلك املتعلقة باملامرسات التدريسية أو

التعليم عرب اإلنرتنت ( .)Markova et al., 2017وهلذا،
موجدت احلاجة إىل ابتكارات يف طرق التدريس

التقويمية ،أو ما خيص تفاعالت الطالب.
املامرسات التدريسية :ترتبط التحديات الرتبوية

إلرشاك الطالب وحتفيزهم واحلفاظ عىل انتباههم

بشكل أساس بافتقار املعلمني ملهارات التدريس عن

( Ferri et al.,

بعد

(et al, 2021

ومشاركتهم عىل الشاشة لفرتة طويلة

 ،)Gurajenaونقص املحتوى

)2020؛ فجودة معرفة الطالب ستعتمد عىل استخدام

التعليمي املناسب مقابل وفرة املوارد عرب اإلنرتنت،

طرق التدريس املتوافقة مع نمط التعليم عرب اإلنرتنت

وافتقار املتعلمني للتفاعل والتحفيز واحلضور

ووفقا الحتياجاهتم ،بدال من تكرار األساليب

االجتامعي ()Ferri et al., 2020؛ إذ يؤثر االفتقار إىل

التقليدية ( .)Markova et al., 2017لذا من الرضوري

املامرسات التدريسية الفاعلة والتواصل مع الطالب

تدريب املعلمني عىل كيفية استخدام التقنيات بشكل

يف نمط التعلم عرب اإلنرتنت عىل تعلمهم ( Markova

فعال يف التعلم؛ لتحسني كفاءاهتم التقنية والرتبوية يف

 .)et al., 2017وعند التحول إىل التدريس الطارئ مل

التعلم عرب اإلنرتنت (Ferri et al., Alshehri et., 2020

يكن لدى املعلمني الوقت الكايف لتكييف موادهم

;.)2020; Gurajena et al, 2021

التعليمية ،إضافة إىل عدم توفر خربة سابقة هلم يف

التقييم :حتتاج مؤسسات التعليم إىل االعرتاف

 .)de Deus,فعند

بأنه يف بعض احلاالت ال تكون طرق التقييم عرب

تصميم هذا النمط من التعليم ،من املهم األخذ

اإلنرتنت كافية لقياس نتائج التعلم ( Gurajena et al,

باالعتبار التفاعالت املختلفة التي حتدث يف هذه

 ،)2021ويشكل التقييم معضلة كربى يف التعليم عرب

العملية ،وليس فقط االقتصار عىل توفري املحتوى

اإلنرتنت ()de Deus, 2020؛ فقد كان الغش أو التحقق

()Ferri et al., 2020؛ فاملعلمون بحاجة إىل إدراك أن

من النزاهة األكاديمية ،ومن ثم مصداقية نتائج

نمط التعليم عرب اإلنرتنت قد ولد أوجها جديدة من

التقييم من أهم مشكالت التدريس الطارئ عن بعد

جمال التعليم عرب اإلنرتنت

(2020
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)Anwar,؛ فغالبا ما يصعب منع الغش

واملحددة دورا مهام يف التعلم عرب اإلنرتنت؛ إذ مُتكن

والسيطرة عليه عند إجراء التقييامت عرب اإلنرتنت

الطالب من التحكم يف تعلمهم ومتابعة أدائهم

(.)Arkorful & Abaidoo, 2015; Kibuku et al, 2020

(.)Markova et al., 2017

(2020

وهلذا ظهرت املطالبات بإجراء تعديالت كبرية عىل

مشاركة الطالب وحتفيزهم :يف الوقت الذي

أنظمة الدرجات خالل فرتة التدريس الطارئ عن

يمكن أن توفر التقنيات وسطا للتفاعل والتواصل بني

بعد؛ ألنه يصعب القول بأن املتعلمني يف هذه الفرتة

الطالب ومعلميهم ،فقد تكون هي نفسها العائق أمام

حيصلون عىل نفس خربات التعلم والفرص التي

حتقيق التواصل الفعال عندما ال تمستخدم وتمفعل

حيصلون عليها خالل التعليم التقليدي؛ مما جيعل

بالطريقة املناسبة .فعىل الرغم من أن التقنية قادرة عىل

التقييم أكثر تعقيدا) . (Flaherty, 2020وحيتاج املعلمون

ُتكني املشاركة والتعاون والعمل اجلامعي بني

إىل تكييف االختبارات واألنشطة التقييمية بام

الطالب من منازهلم ()Ferri et al., 2020؛ إال أنه قد

يتناسب مع نمط التعليم عرب اإلنرتنت ،وهذا ما

ُتت اإلشارة إىل التفاعل مع الطالب وحتفيزهم

يشكل حتديا ()de Deus, 2020; Kibuku et al, 2020؛ إذ

وإثارة اهتاممهم للتعلم باعتباره من ضمن الصعوبات

جيب أن يكون التقييم ممركزا ومتكررا ،ويتطلب

التي واجهت املعلمني عند تطبيق التدريس الطارئ

مشاركة الطالب ،بل جادا يف دجمه يف املامرسات

)de؛ فقد

التعليمية

(et al., 2017

عن بعد

(Deus, 2020; Ferri et al., 2020

 .)Markovaوهلذا جاءت

كانت املشاركة يف الفصول االفرتاضية منخفضة

التوصيات برضورة تفعيل طرق تقييم متنوعة

للغاية خالل فرتة التدريس الطارئ (،)de Deus, 2020

ومناسبة هلذه البيئة؛ بحيث يمكنها قياس خمرجات

وهلذا كان من املهم العناية بتصميم دروس تفاعلية

التعلم ،ويف الوقت نفسه دمج الطالب يف التعلم

وجذابة ( .)Ferri et al., 2020ويف نمط التعليم عرب

( .)Alshehri et., 2020كذلك حيتاج املعلمون إىل بناء

اإلنرتنت جيب أن يكون التفاعل والتواصل متمركزا

معايري جودة خمتلفة ( ،)Markova et al., 2017وقد كان

حول الطالب ومشجعا عىل مشاركته أكثر من النمط

االفتقار إىل التغذية الراجعة الفورية من التحديات

التقليدي (.)Markova et al., 2017

( Mukhtar et al.,

كذلك حيتاج الطالب إىل فهم طبيعة التعليم عرب

التي واجهت التدريس الطارئ

)2020؛ حيث تؤدي التغذية الراجعة الرسيعة

اإلنرتنت؛ مما يساعدهم عىل االندماج وحتمل
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مسؤولية تعلمهم باالستامع وإثارة األسئلة واملناقشة

أشارت الدراسات التي تناولت مشكالت التدريس

 ،(Alshehriوبالنسبة للطالب الذين

الطارئ إىل عدد من املشكالت التقنية التي أعاقت

يستخدمون هواتف ذكية ملتابعة الدروس فقد

توفري فرص تعلم متساوية للطالب ،أو أعاقت

صادفتهم مشكالت متعلقة بعدم توافق بعض

إيصال التعليم لبعضهم ،ومنها عدم قدرة الطالب

املحتوى التعليمي للعرض عىل شاشات اهلواتف

عىل فتح متصفحات تتضمن خواص حمددة؛ بسبب

الذكية؛ لذا من الرضوري العمل عىل حتسني املحتوى

أجهزهتم القديمة التي ال تدعم ذلك ،أو عدم تلقي

الرقمي لألجهزة املحمولة ،مما يتيح تقليل الوقت

بعض الطالب رسائل الربيد اإللكرتوين والتي حتمل

الذي يقضيه الطالب يف استخدام اهلواتف الذكية،

إشعارات من املعلمني (.)Adedoyin & Soykan, 2020

والذي يؤثر يف مستويات انتباه الطالب وتركيزهم

كذلك ترتبط التحديات االجتامعية بنقص

(et al., 2020

التفاعل البرشي بني املعلمني والطالب ،والطالب

(.)Ferri et al., 2020
التحديات االجتامعية:

مع زمالئهم ،ونقص دعم اآلباء الذين يعملون عن

يرتبط حتدي توفر التقنية بعوامل أخرى قد تسبب

مبعد؛ مما قد جيعل من الصعب عليهم حتقيق التوازن

عرقلة وصول التعليم عرب اإلنرتنت لبعض الطالب،

بني أنشطة عملهم ودعم أطفاهلم يف أثناء جتربة التعلم

كالعوامل االقتصادية واالجتامعية مما يزيد من أوجه

عرب اإلنرتنت ( .)Ferri et al., 2020كذلك بعض اآلباء

عدم املساواة بني الطالب؛ بسبب عدم توفر الفرص

ال يملكون املهارات الالزمة ملساعدة أبنائهم عىل

املتكافئة للتعلم .فالطالب من األرس ذات القدرة

التعلم يف املنزل

( Ferri et al., 2020; Outhwaite,

االقتصادية املنخفضة سيكونون غري قادرين عىل

 .)2020إضافة إىل التحديات املرتبطة باإلمكانات

حتمل تكاليف اتصال إنرتنت ذي نطاق ترددي

املادية لدى األرس ،مثل :قلة األجهزة التقنية التي

;Anwar, 2020

حتتاجها األرس بعدد أفرادها الذين يتعلمون أو

)،)Fishbane & Tomer, 2020; Gurajena et al, 2021

يعملون عن بعد ،ونقص املساحات املادية يف املنزل

ويتسبب يف قلة وصوهلم إىل مصادر املعلومات،

لتلقي الدروس

 ،)Outhwaite,فليس كل

كاملكتبات الرقمية ()Anwar, 2020؛ مما جيعلهم عرضة

العائالت لدهيا غرف كافية ليستخدمها أطفاهلم

للتأخر عن الركب ) ،)Fishbane & Tomer, 2020فقد

(.)Ferri et al., 2020

مناسب للتعليم عرب اإلنرتنت
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الفرص التي أتاحها التدريس الطارئ عن بعد:

إعادة مشاهدهتا أو سامعها ،وسهل تسليم املهام

عىل الرغم من التحديات التي واجهت التدريس

والواجبات املدرسية إلكرتونيا (.)Jena, 2020

الطارئ عن بعد خالل اجلائحة ،إال أهنا جلبت عددا

توفري فرص التعلم الذايت واملرن:

من الفرص .وبام أن نمط التعليم عرب اإلنرتنت يشجع

يوفر التعلم عرب اإلنرتنت تعلام مرنا للطالب

التعلم املتمركز حول الطالب ويدعم التعلم الذايت،

ويلبي االحتياجات املختلفة ملجموعة متنوعة منهم؛

فقد وفر الكثري من الفرص ملؤسسات التعليم

فهو ميمكن الطالب من اختيار متى ،وكيف يريدون

( ،)Gurajena et al, 2021ومنها:

التعلم؟ مما يمكنهم من التعامل مع واجباهتم املدرسية

دعم ثقافة التعلم الرقمي:

واحلياة االجتامعية

عىل الرغم من أن التدريس الطارئ عرب اإلنرتنت

وفر فرصة جيدة الكتساب الطالب املامرسات التي

كان خيارا اضطراريا الستمرار تعلم الطالب خالل

تعزز االستقالل واملسؤولية جتاه تعلمهم وجتعل منهم

اجلائحة ،إال أنه كان فرصة الستكشاف التعلم

متعلمني موجهني ذاتيا ( ،)Ferri et al., 2020وساعد

الرقمي ومميزاته بشتى أشكاله؛ فقد أوجد فرصة لنرش

أيضا عىل دعم الطالب للتقييم الذايت لتعلمهم؛ حيث

( Dubey & Pandey,

توفر أنظمة إدارة التعلم طرق تقييم متنوعة يمكن أن

 )2020وحسن التوجهات نحوه) . (Ribeiro, 2020كام

يستخدمها املعلمون بشكل متكرر؛ مما يشجع

سمح -عىل نطاق واسع -بمامرسة التعلم املحمول

الطالب عىل ختصيص املزيد من الوقت للدراسة

ومؤُترات الفيديو احلية ،وعزز االستخدام الثري

املتعمقة ()Gurajena et al, 2021

الوعي هبذا النوع من التعليم

للوسائط اإللكرتونية لتبادل املعلومات ،وفعل تقديم

(et al, 2021

 .)Gurajenaكذلك

املسامهة يف نرش ثقافة االستفادة من املوارد
التعليمية املفتوحة:

الدعم واإلجابة عن االستفسارات بواسطة الربيد
اإللكرتوين والرسائل القصرية واملكاملات اهلاتفية،

أتاحت اجلائحة وما جلبته من حاجة إىل البحث

واستخدام الوسائط االجتامعية املختلفة ،وعزز فكرة

عن كل ما يعزز ويدعم تعلم الطالب االستفادة من

استخدام املواد التعليمية الرقمية غري املطبوعة،

املصادر واملوارد التعليمية املفتوحة ،أو املوارد الرقمية

وساعد عىل تسجيل املحارضات ليتمكن الطالب من

التعليمية املتوفرة عىل اإلنرتنت برتاخيص تسمح
االستفادة منها ( ،)Crick et al., 2020وهذا ما ساعد
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عىل تشجيع هنج موارد التعليم املفتوحة وتشجيع بناء

تدريس احلاسب عرب اإلنرتنت:

منصات التعلم املشرتكة التي تسمح للطالب

قد ال تتوافق بعض التخصصات مع نمط التعليم

( Ferri et al.,

عرب اإلنرتنت ،وخاصة تلك التخصصات الصحية أو

 ،)2020وأسهم يف نرش ثقافة االستفادة من تلك

التي تتطلب تدريبا عمليا أو ميدانيا كجزء من

املوارد ()Jena, 2020

األنشطة التعليمية ،خاصة مع عدم القدرة عىل توفري

املشاركة يف إنشاء حمتوى للدروس

زيادة فرص التفاعل والتواصل:

تغذية راجعة فورية للطالب

يمكن أن يزيد التعليم عرب اإلنرتنت باملناقشات

وعىل الرغم من إمكانية استخدام املختربات

اإللكرتونية املتمركزة حول الطالب من فرص

االفرتاضية كمختربات بديلة يف التعلم عرب اإلنرتنت،

التفاعل االجتامعي والتعاون بني الطالب ،وهو أمر

إال أن كل ما يمكن أن تسهم به هو ملء فجوة

مهم لدعم األنشطة التعليمية اجلامعية ،ويمكن أيضا

االنتقال من النظرية إىل املامرسة؛ لكنها ال تسد فجوة

أن يزيد من فرص دعمهم بتفعيل قنوات الدعم عن

املامرسة نفسها (.)Iqbal et al., 2015

بعد

(2021

(et al., 2020

.)Ferri

 .)Gurajena et al,فمن املهم بناء شعور

وملقرر احلاسب طبيعة خاصة؛ ملا يشتمله من

املجتمع بني املتعلمني واملعلمني عن طريق زيادة

مواضيع نظرية وأخرى عملية تتطلب التدريب

)Ferri؛

واملامرسة ،فمثال حتتوي لغات الربجمة عىل مفاهيم

فعندما متدمج التقنية بشكل صحيح يف التدريس

معقدة يصعب عىل املبتدئني فهمها وتطبيقها ،إضافة

والتعلم ،فإهنا توفر للطالب فرصة للتواصل مع

إىل ما تتطلبه من جمموعة متنوعة من املهارات ،مثل:

معلميهم يف الوقت الفعل ،وطريقة اتصال أكثر كفاءة

التفكري النقدي ،والتجريد ،والتعميم ).(Topalli,2018

بني الطالب ،وتوفر الوصول إىل العديد من الربامج

هلذا ميعد تدريس الربجمة واملفاهيم املعقدة لعلوم

التعليمية ،إضافة إىل تنمية مهاراهتم التقنية؛ مما

احلاسب عرب اإلنرتنت أمرا صعبا

( Crick et al.,

يساعدهم عىل االستعداد للعمل يف الثورة الصناعية

 ،)2020كام يتطلب تدريس الربجمة إعداد بيئات تعلم

الرابعة ()Gurajena et al, 2021

مالئمة ،كاحلاجة إىل تثبيت برامج وتطبيقات الربجمة

التفاعل اإللكرتوين البرشي

(et al., 2020

لتكون متاحة للطالب ،وهذا ما يشكل صعوبات
للطالب وربام للمعلمني .فعندما يكون التدريس
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داخل املؤسسات التعليمية يتم توفري معامل حاسوب

املعامل وكذلك مقاطع الفيديو التي بحث عنها

مهيأة ليستخدمها الطالب ومزودة بتلك الربامج،

املعلمون لطالهبم باهتامم كبري (.)de Deus, 2020

وهذا ما ال يتوفر مع أجهزة الطالب الشخصية ،حيث

مشكلة الدراسة:

يكون تثبيت الربامج اجلديدة عرضة ملشكالت

مكنت اجلائحة من مواصلة التدريس والتعلم

وأخطاء ،وقد ال حتتوي أجهزهتم عىل متطلبات

دون انقطاع يف خمتلف التخصصات ،وكانت السبب

( de Deus,

وراء أوسع التجارب يف التعليم عرب اإلنرتنت عىل

 ،)2020وقد تزيد هذه املشكلة مع الطالب الذين

مستوى العامل ( ،)Ferri et al., 2020كام حفزت مصناع

يستخدمون هواتف ذكية يف تعليمهم؛ إذ ال يتوفر

السياسات واملعلمني واملتعلمني عىل التفكري يف

لدى بعضهم هواتف قادرة حتى عىل قراءة

املناهج املختلفة ،وحرص الدروس املستفادة ،ودراسة

ملفات ،PDFومن ثم ال يمكنهم تنفيذ أنشطة الربجمة

التحديات والفرص ،ووضع إسرتاتيجيات متامسكة

عليها ،ومن غري املنطقي أن تمكتب نصوص الربجمة

ألي حاالت طوارئ أو كوارث طبيعية أخرى يمكن

لتشغيل تلك الربامج بشكل صحيح

أن حتدث يف املستقبل

عىل الورق ()Crick et al., 2020

(et al., 2020

 .)Ferriوقد

وعىل الرغم من التحول املفاجئ إىل التدريس

تناولت العديد من الدراسات حتديات التدريس

الطارئ ،فقد ُتكن املعلمون من االعتامد عىل املوارد

الطارئ عن بعد بشكل عام

( Adedoyin & Soykan,

اجلاهزة واملعدة مسبقا لدعم االنتقال إىل هذا النمط؛

& 2020; Ribeiro, 2020; Feldman, 2020; Fishbane
)Tomer, 2020; Ferri et al, 2020; Kibuku et al., 2020

إذ توجد العديد من املوارد التعليمية املتاحة عىل

يف حني سعت هذه الدراسة إىل استكشاف التحديات

اإلنرتنت ،وخاصة لتعليم علوم احلاسب عن بعد،

التي واجهت تدريس مقرر احلاسب عن بعد عىل

كاملستودعات التي تتألف من كتب رقمية ،ودورات،

وجه التحديد لسد هذه الفجوة؛ إذ مل تظهر نتائج

وواجبات ،ومسابقات ،واختبارات جمانية ومفتوحة

البحث التي تغطي الفرتة الزمنية من  2019إىل  2020يف

إلعادة استخدامها ومشاركتها بني الطالب واملعلمني

قواعد البيانات مثل ،ERIC :والباحث العلمي،

( .)de Deus, 2020كذلك حظيت املعامل االفرتاضية

وقاعدة املعلومات الرتبوية

،)Edu

التي تضمنت استخدام األدوات الرقمية ملحاكاة

و ،EBSCOhostسوى بضع دراسات باللغة

(Search

اإلنجليزية تناولت الدروس املستفادة من تدريس

-257-

إهلام عبد الكريم السعدون :تدريس احلاسب اآليل عرب اإلنرتنت من وجهة نظر املعلمني يف منطقة الرياض ،التحديات والفرص :دراسة نوعية

احلاسب عرب اإلنرتنت فرتة اجلائحة ،يف حني مل تشمل

التعليم عرب اإلنرتنت عىل املستوى التنفيذي من

قواعد البينات عىل أي دراسة عربية تناولت املوضوع

جانب الطالب واملعلمني ،وعىل املستوى املؤسيس

نفسه.

من جانب اإلدارة للتعامل مع احلواجز والتحديات

وخيتلف تدريس مقرر احلاسب عن تدريس املواد

( .)Anwar, 2020ومن املؤمل أن تفيد هذه الدراسة

النظرية باختالف طبيعته التي تتضمن برجمة ومفاهيم

بتوعية املعلمني والطالب واهليئة اإلدارية بالعوائق

مقعدة ( )Crick et al., 2020; Topalli,2018وبنية حتتية

والتحديات التي قد تواجههم عند تدريس احلاسب

مالئمة ،كتوفري معامل حاسب وتثبيت برجميات ( de

عرب اإلنرتنت؛ لتوفري بيئة أكثر مالءمة للطالب

2020

)Deus,؛ مما جيعل من تدريسه عرب اإلنرتنت

واملعلمني .كذلك يتوقع أن تساعد الدراسة أصحاب

صعبا

 ،)Crickوهلذا فإن هناك حاجة

القرار وصناع السياسات عىل فهم هذه العوائق؛

لدراسة التجربة الفعلية لتدريس احلاسب عرب

ملواجهتها وتشكيل رؤى مستقبلية للتعليم عرب

اإلنرتنت يف البيئة العربية وما واجهته من حتديات

اإلنرتنت.

(et al., 2020

وعقبات ،وكذلك ما قدمته من فرص مما يساعد عىل

كذلك قدم التدريس الطارئ عن بعد فرصا

رسم اخلطط املستقبلة لتدريس احلاسب عرب

الستكشاف إمكانية تطبيق التعليم عرب اإلنرتنت

اإلنرتنت.

والتعليم املدمج ،وأعطى الطالب واملعلمني فرصا

أمهية الدراسة:

لتكوين اجتاهات نحو هذا النمط؛ مما يقلل املامنعة

تساعد الدراسة عىل التعرف عىل واقع تدريس

واملعارضة جتاهه ( .)Onyema, et al, 2020وهلذا يؤمل

احلاسب عرب اإلنرتنت يف املرحلة املتوسطة والثانوية

أن تسهم الدراسة يف توعية املعلمني والطالب

يف منطقة الرياض ،وما ختلل هذا الواقع من حتديات

وأصحاب القرار بالفرص التي يمكن أن تتاح عند

وفرص ،خاصة يف ظل ندرة الدراسات العربية

تدريس احلاسب عن بعد الستثامرها واالستفادة

السابقة التي تناولت هذا املوضوع كام أشري إىل ذلك

منها .ومن الناحية التطبيقية ،فقد يزود هذا البحث

سابقا .ومن الرضوري للمؤسسات التعليمية وضع

املعلمني بأساليب وممارسات لتدريس وتقييم

آلية ُتكنها من التعامل مع كل أنواع العوائق أو

احلاسب عرب اإلنرتنت ،كام يؤمل أن تفتح هذه

التحديات التي يتوقع أن تواجهها يف تطبيق نظام
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الدراسة آفاقا وطرقا جديدة للباحثني واملهتمني

وفقا لغرض الدراسة ونطاق أسئلته البحثية ( Willig,

بتصميم بيئات لتعليم احلاسب عرب اإلنرتنت.

 .)2013وتقع هذه الدراسة حتت تصنيف الدراسات

أهداف الدراسة:

التفسريية األساسية ) (Basic interpretive studiesمن

هدفت الدراسة إىل الكشف عن التحديات التي

تصنيفات املنهج النوعي يف املجال الرتبوي ،وهي ما

واجهت معلمي ومعلامت مقرر احلاسب باملرحلتني

يسعى الباحثون هبا الستكشاف وفهم ظاهرة ،أو

املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض عند تدريسه عن

عملية ،أو وجهات نظر املعنيني بتلك الظاهرة ،أو

بعد خالل فرتة اجلائحة ،وكذلك الكشف عن

مزيج من هذه العنارص (.)Merriam, 2002

الفرص التي أتاحها تدريس احلاسب خالل فرتة

جمتمع الدراسة وعينتها:

التدريس الطارئ عن بعد من وجهة نظرهم.

تكون جمتمع الدراسة من معلمي ومعلامت مقرر

أسئلة الدراسة:

احلاسب اآليل يف املرحلة املتوسطة والثانوية يف منطقة

سعت الدراسة إىل اإلجابة عىل السؤالني اآلتيني:

الرياض ،وقد اختريت عينة قصدية لتحقيق هدف

 -ما أبرز التحديات التي واجهت معلمي

الدراسة .تتكون العينة القصدية من األشخاص

ومعلامت احلاسب باملرحلتني املتوسطة والثانوية عند

الذين يسهل الوصول إليهم ولدهيم االستعداد

تدريسه عند بعد خالل فرتة التدريس الطارئ عن

للمشاركة ،وتتحقق فيهم عدد من املعايري

بعد؟

)2014

 .(Robinson,وُتثلت معايري اختيار العينة يف

 -ما الفرص التي أتاحها تدريس احلاسب خالل

هذه الدراسة بأن يكون معلم أو معلمة مقرر احلاسب

فرتة التدريس الطارئ عن بعد من وجهة نظر معلمي

اآليل يف منطقة الرياض ،وممن شارك يف التدريس

ومعلامت احلاسب باملرحلتني املتوسطة والثانوية؟

الطارئ عن بعد خالل فرتة اجلائحة ،وممن لدهيم

إجراءات ومنهجية الدراسة:

االستعداد للمشاركة التطوعية يف الدراسة ويسهل

منهج الدراسة:

التواصل هبم .أما حتديد عدد املشاركني فقد حتدد

اتبعت الدراسة املنهج النوعي الذي يعتمد عىل

بالوصول إىل نقطة اإلشباع ،والتي تعني الوصول إىل

فهم تصور عينة الدراسة ووجهات نظرهم وخرباهتم

احلد الذي ال تظهر عنده أي معلومات إضافية

املتعلقة بالظاهرة باالعتامد عىل عينات صغرية مختتار

 .(Robinson,واشتملت العينة القصدية عىل

)2014
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اثني عرش مشاركا ومشاركة ،شارك تسعة منهم يف

 .)2013وقد سبق إجراء املقابالت مع أفراد العينة،

املقابالت الفردية ،وثالثة يف جمموعة الرتكيز،

نرش استطالع تضمن أسئلة مفتوحة حول تدريس

وتوزعت عينة املقابالت حسب اجلنس واملرحلة

احلاسب الطارئ يف ظل اجلائحة وما ختلله من

الدراسية التي يدرسون فيها إىل اثنني من الذكور

معوقات وإجيابيات ،وقد كان اهلدف من هذا

الذين يدرسون مقررات احلاسب للمرحلة املتوسطة

االستطالع -الذي شارك فيه تطوعا تسعة عرش معلام

والثانوية ويعملون يف مدراس خاصة ،وسبع من

ومعلمة للحاسب -حتديد أبرز النقاط التي جيب

اإلناث :أربع منهن يدرسن يف املرحلة املتوسطة،

الوقوف عليها خالل املقابالت الفردية ،وحتديد

وثالث يف املرحلة الثانوية ،وُجيعهن من مدراس

أسئلة املقابلة شبه املنظمة .وقد تضمن االستطالع

حكومية يف مدينة الرياض ،باستثناء إحدى معلامت

سؤاال حول مدى استعداد املشاركني يف االستطالع

املتوسطة؛ فهي تعمل يف قرية تابعة ملنطقة الرياض،

للتطوع مرة أخرى واملشاركة يف مقابالت هاتفية

وقد تراوحت خربات املعلمني واملعلامت يف التدريس

حول املوضوع نفسه ،والتزويد ببيانات التواصل

بني مخس إىل ثالث عرشة سنة .أما عينة جمموعة

اخلاصة هبم .تم نرش االستطالع لعينة قصدية من

الرتكيز فقد تكونت من ثالث معلامت ملقرر احلاسب

معلمي ومعلامت احلاسب ممن كان من السهل

يعملن يف املرحلة الثانوية ،وتراوحت خرباهتن بني 9

التواصل معهم.
وقد أجريت املقابالت مع كل من أبدى استعداده

إىل  12سنة.
أداة الدراسة ومجع البيانات:

للمشاركة بواسطة االستطالع ،وبلغ عددهم تسعة

املقابالت:

مشاركني ،وقد أجريت املقابالت هاتفيا خالل

تعد املقابالت شبه املنظمة هي الطريقة األكثر

الفصل األول للعام 1442هـ؛ إذ تراوحت مدة

استخداما جلمع البيانات يف البحث النوعي؛ لتوافقها

املقابالت ما بني

دقيقة ،واشتملت عىل

مع العديد من طرق حتليل البيانات ،وتسمح بتوليد

األسئلة األساسية اآلتية:

البيانات التي يتم حتليلها يف الدراسة؛ ألنه باملحادثة

20

إىل

30

 كيف تم تدريس األجزاء العملية من مقرراحلاسب عن بعد؟

مع املشاركني يتمكن الباحث من معرفة املزيد عن
جوانب معينة من حياهتم أو خرباهتم املهنية ( Willig,
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ُجع البيانات من مصادرها يف أوقات خمتلفة -خالل

 -كيف تم تقييم املهارات العملية للطالب يف

العام مثال ،يف حني تشري األخرية إىل استخدام أكثر

مقرر احلاسب عن بعد؟

من طريقة جلمع البيانات

 -ما التحديات التي واجهتكم خالل تدريس

(Korstjens & Moser,

مقرر احلاسب عن بعد من خالل منصات التعليم

)2018؛ حيت تم ُجع البيانات خالل الفصل األول

اإللكرتوين؟

للعام الدرايس 1442ه باستخدام أداة املقابلة ،ويف

 -ما الفرص التي وفرها التعليم عن بعد يف جمال

هناية الفصل الدرايس الثاين من العام نفسه باستخدام

تدريس احلاسب ،وخاصة اجلزء العمل ومل تكن

جمموعة الرتكيز .كام أتيحت النتائج وتفسرياهتا

متوفرة قبله؟

وتوصيات البحث لعدد من املشاركني؛ لالطالع

جمموعات الرتكيز:

عليها والتأكد من أهنا ُتثل خرباهتم وآراءهم .وُتثل

توفر جمموعات الرتكيز بديال عن املقابالت شبه

هذه اخلطوة إسرتاتيجية ثالثة هي التحقق بواسطة

املنظمة ،وهي يف حقيقتها مقابلة ُجاعية تستخدم

للتحقق من املصداقية

التفاعل بني املشاركني كمصدر للبيانات

املشاركني

( Willig,

)(Member check

)& Moser, 2018

 ، .(Korstjensولضامن االعتامدية

 ،)2013وقد مأجريت يف هناية الفصل الدرايس الثاين

( )Dependabilityالتي تشري إىل احلصول عىل نتائج

لعام 1442ه؛ مما ساعد عىل ُجع البيانات بطرق خمتلفة،

مماثلة إذا أجرى البحث باحث آخر ،فقد تم وصف

ويف أزمنة خمتلفة لضامن صدق األدوات .بلغت مدة

اإلجراءات املتبعة يف البحث منذ بدايته إىل تطوير

دقيقة ،وطرحت األسئلة

النتائج وتفسريها.

لقاء جمموعة الرتكيز

نفسها التي استخدمت يف املقابالت الفردية يف هذه

حتليل البيانات:

الدراسة.

يعد التحليل املوضوعي هو النهج األكثر

45

صدق األدوات وثباهتا:
لضامن املصداقية

((Credibility

استخداما لتحليل املقابالت
التي تشري إىل

( Braun & Clarke,

 ،)2006وقد استخدم نموذج اري وآخرين

(Ary,

التحقق من سالمة النتائج؛ مطبقت إسرتاتيجية تثليث

) Jacobs, Sorensen, & Razavieh, 2010الذي يتكون

البيانات

)triangulation

 ،(Dataوتثليث طرق ُجع

من ثالث مراحل هي :التنظيم واأللفة ،والرتميز

البيانات

)triangulation

 .(Methodوتشري األوىل إىل

والتقليص ،والتفسري والتمثيل؛ وذلك التسامه
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بالشمول واحتوائه عىل خطوات حمددة وواضحة.

احلاسب عن بعد يف تلك الفرتة -تسليط بعض الضوء

ويف املرحلة األوىل نمظمت البيانات التي مُجعت ُتهيدا

عىل املامرسات التدريسية التي ُتت خالل اجلائحة،

للمرحلة الثانية التي تضمنت التحليل الفعل

فقد ذكرت مشاركة حول طريقة تدريسها للجوانب

للبيانات ،حيث ُتت عملية الرتميز ،ثم التقليص؛ مما

العملية أهنا تقوم "بعمل مشاركة الشاشة؛ بحيث ترى

يساعد عىل الفهم العميق للمضامني املختلفة املتعلقة

الطالبة كيف أطبق عىل الربنامج ،وأطلب منهن فتح

بالظاهرة حمل الدراسة ،تلتها خطوة البحث عن

كتاب التدريبات لوضع خط حتت كل خطوة ،ومن

املوضوعات املرشحة ،والتي يمكن أن جتمع بني

لدهيا حاسوب واستطاعت حتميل الربنامج تطبق

الرموز املتشاهبة التي تشكل األفكار املحورية ،م
وحتدد

عمليا ،ثم تصور الشاشة وترسلها" .وأكد ذلك

فيه أنامط (أو موضوعات) جتسد الفكرة األساسية فيام

املعلمون املشاركون؛ إذ وصف أحدهم طريقته

( & Braun

بقوله" :البيان العمل للطالب من خالل تطبيق

 .)Clarke,ويف املرحلة األخرية من مراحل

اخلطوات أمامهم عىل الشاشة" .وذكرت أخرى بأهنا

النموذج املستخدم يف التحليل جاءت مرحلة التفسري

تقوم "بالتطبيق أمام الطالبات عن طريق موقع

والتمثيل ،وفيها تم التفسري بالبحث عن أوجه التشابه

سكراتش اون الين ،وتطبيق الطالبات أيضا

واالختالف ،والعالقات واالرتباطات بني وجهات

بحساباهتن التي أنشأهتا هلن".

يتعلق بسؤال البحث داخل البيانات
2006

كام ذكر املشاركون واملشاركات استخدامهم

نظر املشاركني ،وربط التفسري بالرموز واملوضوعات

لربامج املحاكاة ،فقد أشارت مشاركة إىل أهنا تتيح

التي تم حتديدها.
النتائج ومناقشتها:

للطالبات التطبيق العمل "عن طريق موقع املحاكي،

ختتلف طبيعة مادة احلاسب عن غريها من

وتشجع الطالبات عىل احلل ومشاركة النتائج عن

املقررات األخرى باحلاجة إىل التطبيق العمل

طريق الشات" .وتوافق ذلك مع ممارسة املعلمني؛

وممارسة العمل عىل الربامج والتطبيقات املتضمنة يف

فقد ذكر أحدهم" :استفدت من موقع املحاكاة،

املناهج الدراسية ،وكذلك احلاجة إىل تقييم إجادة

وأستبدل أحيانا برامج بربامج شبيهة هلا" .كذلك

الطالب للمهارات العملية .ولعل من املفيد -قبل

استخدم املشاركون واملشاركات مقاطع الفيديو

النظر إىل العقبات والتحديات التي واجهت تدريس

لتوضيح األداء العمل للمهارات ،فقد ذكرت معلمة:
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"أستخدم مقاطع الفيديو ومناقشة اخلطوات مع

مشاركة الشاشة ،باإلضافة إىل اختبارات عملية

الطالبات بعد كل جزء من الفيديو ،وتزويد الطالبات

شبيهة باختبارات العمل بدون معمل للطالبات غري

بالرابط إلمكانية الرجوع إليه مرة أخرى" .ووصفت

امللتزمات بتسليم املشاريع".

مشاركة -وهي معلمة يف املرحلة الثانوية -طريقة

ومن البيانات التي تم ُجعها ،يمكن حرص

تعاملها مع مشكلة عدم توفر احلواسيب لدى بعض

ممارسات املشاركني واملشاركات لتدريس اجلزء

طالباهتا عند تدريس وحدة الربجمة بقوهلا" :اكتفيت

العمل من مقرر احلاسب فيام يأيت:

بعمل الربنامج عىل ورق من رسم لشاشات ،وكتابة

 -املامرسة والتدريب ،وهذا يف حال توافر أجهزة

للكود ،ووصف األدوات ،وهذه كانت يف أسوا

حواسيب شخصية للطالب ،وكان لدهيم القدرة عىل

احلاالت".

حتميل الربامج عليها ،أو ُتكنوا من الوصول إىل
الربامج التي يتوفر منها نسخ سحابية.

أما عن التقييم ،فتلخص إحدى املشاركات طريقة
ذلك بقوهلا" :عند رشح املهارات نوضح للطالبات

 -املامرسة باستخدام تطبيقات املحاكاة ،وهي

املهارات التي سوف متقيم عليها باستخدام سجل

تطبيقات حتاكي عمل الربامج والتطبيقات ،فمثال:

املهارات العملية ،وترسل الطالبة صورا أو فيديو

تتيح للطالب كتابة الرتميز الربجمي واحلصول عىل

لعملها توضح فيه كل مهارة ،وبعض املهارات تم

النتائج ،إال أهنا ال تعمل بشكل صحيح إال إذا اتبع

عمل اختبارات هلا بالفورم (النامذج) وأسئلة شفهية

الطالب نفس خطوات الرتميز املخزن سابقا يف

أثناء احلصص ،وإرسال روابط تفاعلية ألوراق

املحاكي ،وتعترب ما سواه خطأ حتى وإن كان

عمل .وطلبت تطبيق الربنامج عىل ورق ملن ال تتوفر

صحيحا.

لدهين اإلمكانيات" .وأضاف أحد املشاركني أنه يقوم

 -املشاهدة بواسطة مشاركة شاشة املعلم أو

بتقييم مهارات طالبه العملية "من خالل مشاريع

املعلمة مع الطالب ورشح اخلطوات ،أو مشاركة

عملية هناية كل وحدة؛ بحيث يقوم الطالب بتصوير

مقاطع فيديو ترشح اخلطوات اإلجرائية للتطبيق ،أو

عمله عىل شاشة اجلوال ،وبعض األحيان عن طريق

تصوير الشاشات مع كتابة الرشوحات هلا.
 -أما تقييم املهارات العملية فيمكن حرص أدواته

برامج املحاكاة" .وأضافت مشاركة أخرى أهنا تطلب

فيام يأيت:

من طالباهتا "التطبيق عمليا وقت احلصة من خالل
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التحديات التقنية:

 -التطبيق العمل للطالب وتصوير مقطع فيديو

كانت التحديات التقنية هي التحدي الرئيس يف

للشاشة يظهر حتقق املطلوب ،أو صورة للمنتج

التدريس الطارئ عن بعد ،ومن املتوقع أهنا ستظل

النهائي وإرساهلا للمعلم أو املعلمة.

حتديا يف التعليم عرب اإلنرتنت ،وهذه نتيجة متوقعة

 -التطبيق العمل أمام املعلم عن طريق مشاركة

ومتوافقة مع األدبيات التي تناولت حتديات التدريس

الشاشة يف وقت احلصة االفرتاضية.
 -املشاريع العملية (وهي األكثر ذكرا).

الطارئ عن بعد

 -اختبارات نظرية وأسئلة شفهية.

Ribeiro, 2020; Feldman, 2020; Fishbane & Tomer,

) .2020; Ferri et al, 2020; Kibuku et al., 2020وتتمثل

 -كتابة الرتميز أو اخلطوات اإلجرائية نصيا (وتم

التحديات التقنية العامة يف عدم توفر البنية التحتية

استخدامه يف ظروف حمدودة).

لدى الطالب من أجهزة وبرامج واتصال ذي نطاق

التحديات التي واجهت التدريس الطارئ للحاسب

عريض باإلنرتنت يدعم عقد الفصول االفرتاضية

عرب اإلنرتنت:

املتزامنة؛ حيث ذكر ُجيع املشاركني واملشاركات

يمكن تصنيف الصعوبات والتحديات التي

"ضعف شبكة اإلنرتنت" ،و"عدم توفر أجهزة" لدى

واجهت معلمي ومعلامت احلاسب خالل تدريسه

بعض الطالب والطالبات كان عائقا واجههم خالل

عن بعد يف وقت الطوارئ إىل صعوبات عامة تشرتك

فرتة تدريسهم زمن اجلائحة .وقد أشار املشاركون

فيها ُجيع املقررات ،وصعوبات متعلقة بتدريس مقرر

واملشاركات إىل أن عددا من الطالب ال يتوفر لدهيم

احلاسب عىل وجه اخلصوص .وفيام يأيت عرض تلك

أجهزة حواسيب؛ مما يؤدي إىل انضاممهم إىل الفصول

الصعوبات ومناقشتها وفقا للتصنيف الذي تم عرضه

االفرتاضية التزامنية باهلواتف الذكية ،سواء هلم أو

يف اإلطار النظري للدراسة ،وهو حتديات تقنية
وتربوية واجتامعية (
2020

;(Adedoyin & Soykan, 2020

لوالدهيم ،وهذا يرتتب عليه -كام أشارت إحدى

Gurajena et al., 2021; Ferri et

املشاركات "عدم تركيزهن ،وربام خروجهن أحيانا

 ،)al.,ودمج املحوران األخريان الرتباطها

بسبب ورود االتصاالت" .كام أن عدم توفر اإلنرتنت

وتداخلهام.

أو توفره بكفاءة أقل مما تتطلبه تطبيقات وبرامج
الفصول االفرتاضية التزامنية ظهر كمشكلة متكررة
أشار إليها املشاركون واملشاركات ،وأدت إىل عدم
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حضور الطالب ،أو عىل األقل فقداهنم جزءا من زمن

من مشكالت متعلقة بعدم توافق بعض املحتوى

الفصول االفرتاضية.

التعليمي للعرض عىل شاشات اهلواتف الذكية،
والذي يؤثر يف انتباه الطالب وتركيزهم ( Ferri et al.,

أما ما يتعلق بالتحديات التقنية التي واجهت

.)2020

تدريس احلاسب بشكل خاص ،فتتمثل يف عدم قدرة
الطالب عىل العمل عىل الربامج والتطبيقات العملية

ولتفادي مشكلة عدم توفر برامج وتطبيقات

املطلوبة يف املقرر؛ فمثال :عدم امتالك بعض الطالب

املنهج الدرايس لدى الطالب؛ جلأ املعلمون واملعلامت

ألجهزة حواسيب واعتامدهم عىل أجهزة حممولة أو

إىل توفري بدائل يمكن للطالب العمل عليها بام توفر

هواتف ذكية ،أو استخدامهم أجهزة حواسيب ذات

هلم من إمكانات ،كتطبيقات سحابية ،أو تطبيقات

أنظمة تشغيل قديمة ال تدعم تثبيت برامج وتطبيقات

بسيطة ال تتطلب أجهزة متقدمة .كام أشارت بعض

املقرر الدرايس يعوق حصول الطالب عىل تلك

املشاركات إىل أنه يف بعض احلاالت "نستدعي

الربامج ،ومن ثم ال تتوفر هلم فرصة املامرسة

الطالبات للعمل يف معمل املدرسة؛ حتى تتاح هلم

والتطبيق .كام أن استخدام اهلاتف الذكي يعوق

فرصة التدريب واملامرسة ،ونتمكن من تقييم إتقاهنن

املامرسة السلسة؛ حيث ذكرت مشاركة" :بعض

للمهارات العملية" ،وهذه املامرسة األخرية تنقل

الطالبات يستعملن اجلوال يف الربجمة ،وألن شاشة

نمط التعليم من تعليم عن بعد إىل تعليم مدمج كحل

اجلوال صغرية؛ فيصعب إُتام املهام باللمس".

ملواجهة بعض حتديات التعليم عن بعد .وهذا ما يؤكد

وأضافت أخرى" :مع عدم توفر األجهزة والربامج

أن تدريس بعض موضوعات احلاسب يتطلب بنية

لكثري من الطالبات ،ومع اختالف أنواع األجهزة

حتتية تتمثل يف توفري األجهزة والربجميات ،والتي قد

الذكية ،ال يمكن االلتزام بربنامج واحد للجميع ،ويف

ال تعمل عىل أجهزة لوحية أو هواتف ذكية أو يتطلب

نفس الوقت اختالف الربنامج جيعل التقييم أصعب؛

تثبيتها عىل احلواسيب الشخصية مهارات ال يملكها

بحيث قد ال تنطبق ُجيع املهارات عىل اجلميع ،هلذا

الطالب أو ذوو الطالب

( Crick et al., 2020; de

كنت أعيد النظر يف التقييم أكثر من مرة ،وأعيد

.)Deus, 2020

صياغة املهارات بأكثر من طريقة" .ويتوافق ذلك مع

ومن التحديات املرتبطة بالتقنيات عدم توفر

ما أشري إليه يف دراسة سابقة حول ما صادف الطالب

املهارات التقنية لدى الطالب ،والتي قد تعوقهم من
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التفاعل بالشكل املطلوب .فعىل الرغم من أن

أما ما خيص تدريس احلاسب فنقص املهارات

الطالب عادة ما يكونون عىل دراية باستخدام

التقنية لدى الطالب قد يعوقهم من حتميل الربامج

األجهزة الرقمية ،إال أهنم قد ال يكونون مستعدين

عىل أجهزهتم بطريقة صحيحة ،ومن ثم قد حيرمهم

لتلقي التدريس عن مبعد ،ومن الصعب جذب

فرصة املامرسة والتطبيق للمهارات العملية؛ فقد أشار

انتباههم ()Ferri et al., 2020؛ حيث أشارت مشاركة

املشاركون واملشاركات إىل وجود صعوبات واجهت

إىل أن "عدم قدره الطالبات عىل التعامل مع التقنية

الطالب والطالبات يف حتميل الربامج لألجزاء

بسالسة يأخذ وقتا من احلصة الدراسية ،فيصعب

العملية من املنهج .كام ارتبطت بعض املشكالت

رصد مشاركة لكل طالبة والتأكد من فهمهن

التقنية بنظام إدارة التعلم املستخدم ،مثال :ذكرن

وحضورهن للدرس" .ويعد هذا من التحديات

املشاركات أن النظام املستخدم ال يدعم حتميل

العامة التي قد تواجه تدريس أي مقرر ،والذي يتوافق

امللفات كبرية احلجم ،يف حني أن طبيعة مقرر احلاسب

مع ما ورد يف دراسة أشارت إىل أن قدرات الطالب

التي تركز عىل بناء مهارات تقنية كتصميم الفيديو أو

ومهاراهتم التقنية تؤثر يف فاعلية بيئة التعلم

الصور تنتهي بأن تكون املشاريع والواجبات ذات

 .)Gurajenaوقد أكد

حجم كبري ،ومن ثم يضطر املعلم إىل البحث عن

املشاركون واملشاركات أن مهارات الطالب

وسيلة بديلة غري نظام إدارة التعلم املستخدم؛ ليتمكن

والطالبات التقنية قد تطورت مع الوقت ،حيث

الطالب من إرسال مشاريعهم إىل املعلمني .وأشار

واجهتهم يف بداية التدريس عرب اإلنرتنت بعض

مشارك إىل رضورة أن تكون الربامج املقررة يف منهج

التحديات بسبب عدم ُتكن الطالب من التعامل مع

احلاسب متوافقة مع أنظمة التشغيل املتعددة؛ "ألن

نظام إدارة التعلم بشكل جيد؛ لكن املامرسة املستمرة

هناك من الطالب من لديه نظام ماك ،ونظام ويندوز،

قد أزالت هذا العائق .ويعد اتقان استخدام األدوات

ونظام أبل ،وال يستطيعون إجياد ما يتوافق من برامج

التقنية يف التعلم عرب اإلنرتنت مطلبا أساسيا للطالب

مع أنظمته" .وتتوافق هذه التحديات التقنية مع ما

واملعلمني؛ حتى يمكنهم الرتكيز عىل املحتوى

ورد يف األدبيات السابقة ( Anwar, 2020; Ferri et al.,

التعليمي (.)Gurajena et al, 2021

;2020; Gurajena et al, 2021; Kibuku et al, 2020

االفرتاضية

(et al, 2021

)Dubey & Pandey, 2020
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كام أن تفاوت توفر التقنية من إنرتنت وأجهزة

مربرا آخر للغياب يعود إىل "أعطال تقنية وقد تم

لدى الطالب والطالبات قد سبب تفاوت الفرص

جتاوزها الحقا ،وهذا ما جعل احلضور يتحسن يف

التعليمية لدى الطالبات ،فمثال ذكرت إحدى

األيام األخرية من الفصل الدرايس".

املشاركات أن هناك تفاوتا يف املنتجات التي تقدمها

أما عن تفاعل الطالبات ومشاركتهن فذكرت

الطالبات يعود إىل التفاوت يف اإلمكانات املتوفرة

إحدى املشاركات أنه "مهام أهيئ للطالبات من فرص

لدهين من إنرتنت وأجهزة .وهذا يتوافق مع

للمشاركة ،إال أنني ال أجد جتاوبا إال من فئة حمددة".

الدراسات التي أشارت إىل أن تفاوت املستويات

كام أشارت أخرى إىل أن بعض الطالبات ال تستجيب

االقتصادية بني الطالب قد يؤثر يف وصوهلم إىل

صوتيا بحجة أن املايك ال يعمل ،وال تستطيع الكتابة

املصادر الرقمية ويف فرص التعلم التي حيصلون عليها

بحجة أن الدردشة ال تظهر هلا من اجلوال! وقد يفرس

( Anwar, 2020; Fishbane & Tomer, 2020; Gurajena

قلة الدافعية للتعلم وانخفاض الرغبة يف املشاركة ما

)et al, 2021

ذكرته مشاركة أخرى من أن "أغلب اإلسرتاتيجيات

التحديات الرتبوية واالجتامعية:

التي نطبقها فردية حتى تتمكن الطالبة من العمل

أشارت النتائج إىل وجود بعض التحديات ،كعدم

بمفردها"؛ وهلذا يشعر الطالب بالعزلة وانعدام

توفر البيئة اجلاذبة للطالب ،وانخفاض دافعيتهم

الدافعية للتعلم ،وقد يشري ذلك إىل حاجة املعلمني إىل

للتعلم ،وقلة رغبتهم باملشاركة ،وكثرة الغياب ،وهي

تطبيق إسرتاتيجيات التعلم التي تشجع عىل التعاون

من التحديات العامة التي تواجه تدريس أي مقرر،

والعمل اجلامعي .ذكرت عدة دراسات أن مما واجه

وقد تزداد يف مقررات احلاسب؛ حيث األفكار

التعليم عرب اإلنرتنت من عقبات هو افتقار املعلمني

املجردة واحلاجة إىل التطبيق .وقد فرست إحدى

إىل مهارات تصميم الدروس بطريقة تساعد طالهبم

املشاركات كثرة غياب الطالبات -من خالل

عىل التفاعل وجتذهبم ،وافتقار املتعلمني إىل التفاعل

تواصلها معهن -بعدم انتظام نومهن؛ وهذا ما يؤكد

والتحفيز

( Alshehri et., 2020, Ferri et al., 2020,

أن التعليم عن بعد محيمل الطالب مسؤولية تعلمه،

.)Gurajena et al, 2021, Markova et al., 2017

وأنه ال يصلح للطالب الذين ال يرونه تعليام جادا.

ويمكن التغلب عىل هذه التحديات أو التقليل

مشاركة أخرى – تعمل يف إحدى القرى -ذكرت

منها عن طريق التصميم اجليد لبيئة التعلم االفرتاضية
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أو الدروس اإللكرتونية التفاعلية وفق معايري التعليم

يف مكان مناسب ومهيأ للتعلم عن بعد داخل املنزل؛

عرب اإلنرتنت .وهلذا أشارت عدد من الدراسات إىل

حيث ذكر املشاركون واملشاركات أهنم قد تلقوا

حاجة املعلمني إىل املهارات الالزمة لتخطيط دروس

رسائل خاصة من طالهبم تفيد بأهنم غري قادرين عىل

تعليمية وتنفيذها مع تقليل العبء املعريف عىل

التفاعل واملشاركة بسبب عدم مالئمة املكان الذي

 ،)Mukhtar,واستخدام

يوجدون فيه .ويتفق هذا مع ما ورد يف األدبيات من

التقنيات املختلفة بطريقة فاعلة ،مع مراعاة القدرات

حتديات تتعلق بنقص املساحات املادية يف املنزل حيث

،)Gurajena

يمكنهم تلقي الدروس ،ويف بعض األحيان ،نقص

وزيادة التفاعالت بني الطالب واملعلمني ،والطالب

الدعم األبوي (.)Ferri et al., 2020; Outhwaite, 2020

أنفسهم (.)Mukhtar, et al., 2020; Crick et al., 2020

كام يشكل التقييم وضامن نزاهته حتديا كبريا يف

كذلك يمكن استخدام التقييامت اجلامعية لتشجيع

التعليم عرب اإلنرتنت (.)Anwar, 202; de Deus, 2020

التواصل والتفاعل بني الطالب ()Crick et al., 2020؛

وقد أيد املشاركون واملشاركات ذلك وذكروا أن

فالقيمة املضافة احلقيقية للتقنية هي ُتكني املشاركة

طالهبم غالبا ما حيصلون عىل درجات مرتفعة ،وال

والتعاون والعمل يف جمموعات (،)Ferri et al., 2020

يستبعدون أن طالهبم قد تلقوا مساعدات يف حل

وجيب أن يدرك املعلمون االختالف بني النمطني

االختبارات .وقد ذكرت إحدى املشاركات" :عندما

وتكييف ممارساهتم التدريسية مع نمط التعليم عرب

أسال الطالبة يف املراجعة ال أجدها متمكنة ،لكنها

اإلنرتنت؛ فالتعامل مع التعليم عرب اإلنرتنت مثل

حتصل عىل درجة كاملة يف االختبار النظري ،وهذا ال

التعليم وجها لوجه سيحبط الطالب ويثقل كاهلهم

يعكس مستواها احلقيقي طبعا" .من جهة أخرى

( ،)Gurajena et al, 2021يف حني أن دعم فرص التعلم

أشارت أكثر من مشاركة إىل أن تقييم مهارات الطالبة

املرنة والتفاعلية التي تلبي احتياجات الطالب سيمنع

إلتقان اجلزء العمل من املقرر كان أكثر مصداقية؛ إذ

الطالب واملعلمني من الشعور بالقلق واإلحباط

مخيصص وقت ملناقشة املشاريع .وأضاف أحد

(.)Markova et al., 2017

املشاركني أنه باإلمكان مالحظة أداء الطالب لبعض

الطالب

(et al., 2020

واخلربات الفنية للطالب

(et al, 2021

املهارات بمشاركة شاشته يف أثناء تأديته للمهارات

وقد يفرس قلة الدافعية للتعلم واملشاركة وربام قلة

العملية.

الرتكيز بأن الطالب قد يكونون غري قادرين عىل البقاء
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ويف واقع األمر ،جيب التسليم بأن ضامن نزاهة

الذي يمكن أن يعمل لدى إحداهن قد ال يعمل لدى

االختبار عرب اإلنرتنت ليس أمرا سهال ،وال يمكن

األخرى ،كام أن بعض التطبيقات ال يتوفر منها نسخ

ضامنه بدون توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي

سحابية ،وبعض الطالبات يمتلكن أجهزة قديمة ال

وتطبيقات املراقبة الذكية ،والتي قد تكون عالية

تدعم التطبيقات اجلديدة وغريها من التحديات؛ مما

التكلفة يف طبيعتها ويصعب توفريها يف مؤسسات

يقود املعلمة لتوفري قائمة من البدائل وتتيح هلن العمل

التعليم العام؛ وهلذا قد حيتاج املعلمون واملعلامت إىل

عليها .وقد ورد العبء اإلضايف الذي يتطلبه حتويل

النمط ( de Deus,

الدروس إىل نمط التعليم عن بعد من ضمن

 ،)2020; Kibuku et al, 2020كام جيب أن يركز التقييم

التحديات التي أشارت إليها دراسة سابقة تناولت

عىل إرشاك الطالب ودجمه يف املامرسات التعليمية

حتديات تدريس احلاسب عن بعد خالل اجلائحة

()Alshehri et., 2020; Markova et al., 2017؛ فإنشاء

(et al., 2020

 .)Crickوعىل العكس من ذلك فقد

العديد من فرص التقييم املتكررة واملثرية الهتامم

أشارت مشاركة إىل أن التحضري للدروس عرب

الطالب واملوزعة خالل الفصل الدرايس سيكون

اإلنرتنت كان أقل جهدا مقارنة بالتحضري لدروس

دافعا للتعلم مما جيعل من مهام التقييم فرص تعلم

نمط التعليم التقليدي ،وفرست ذلك بأن "توفر

جديدة .وقد أشارت املشاركات إىل أن بعض

التقنية مع الطالبات سهل تصميم األنشطة وأوراق

الطالبات يتنافسن يف تقديم املشاريع العملية

العمل التي تعتمد عىل التطبيقات واأللعاب التعليمية

وحيرصن عىل ُتيز منتجاهتن النهائية.

بدال من الورقية".

تكييف التقييم بام يتناسب مع هذا

الفرص التي وفرها التدريس الطارئ للحاسب

أحدث االنتقال إىل التدريس عن بعد عبئا عىل

عرب اإلنرتنت:

بعض املشاركني وذلك حسب التفاوت فيام توفر
لطالهبم من إمكانيات؛ إذ ذكرت إحدى املشاركات

يوفر التعلم عن بعد فرصا للطالب واملعلمني عىل

أهنا تقيض وقتا وجهدا كبريا يف البحث عن بدائل

حد سواء ال يمكن التغايض عنها .فعىل الرغم من

للتطبيقات والربامج املوجودة يف املنهج؛ مما يمكن

التحديات التي يواجهها املعلمون واملعلامت يف

طالباهتا من العمل عليها .وألن مدرستها يف قرية؛

تدريس احلاسب عرب اإلنرتنت ،إال أن نتائج الدراسة

حيث يتدنى مستوى التغطية لإلنرتنت ،فإن البديل
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تشري إىل حتقق عدد من اإلجيابيات ،والتي يمكن أن

الرقمية ،وأتاح تسليم الواجبات إلكرتونيا

متولد فرصا واعدة للتعلم عرب اإلنرتنت.

 ،)2020كام أسهم يف حتسني اجتاه املعلمني واملعلامت
نحو التعليم عرب اإلنرتنت بشكل عام

التطوير املهني للمعلمني لدعم التعلم الرقمي:
دفع التدريس الطارئ عن بعد عجلة التطوير

2020

( Jena,

( Onyema, et

 .)al,فقد أوضحت املشاركات أهنن يف آخر

املهني للمعلمني من ُجيع التخصصات ،وخاصة فيام

الفصل الدرايس وبعد جتاوز عدد من العقبات ،بدأن

يتعلق باملهارات التقنية ،كذلك ساعدهم عىل

بالنظر إىل مميزات التعليم عن بعد وخلصت إحداهن

استكشاف املوارد املتوفرة واملتاحة ،وحثهم عىل

ذلك بقوهلا" :بعد ختطينا للمشكالت التي ظهرت يف

الدخول يف املجموعات املهنية .ذكرت أكثر

البداية ،أستطيع القول بأن التعليم عن بعد فتح آفاق

املشاركات أهنن مشرتكات يف جمموعة مهنية رقمية

ومواهب عديدة"

ملعلامت احلاسب يتبادلن فيها اخلربات واالستشارات

وساعد التدريس الطارئ عن بعد عىل توعية

والتجارب ،وعىل الرغم من إنشاء املجموعة قبل فرتة

معلمي ومعلامت احلاسب بأمهية الرتكيز عىل إكساب

التدريس الطارئ عن بعد ،إال أنه -كام أوضحت

الطالب املهارات التقنية ،ال تدربيهم عىل استخدام

املشاركات -أصبحت املجموعة أكثر نشاطا وفعالية

برامج وتطبيقات حمددة ،والتي تتغري مع الوقت،

وأكثر تركيزا حول التدريس عن بعد .كذلك فإن

فمثال :تقول إحدى املشاركات" :أبحث عن بدائل

تطبيق االختبارات اإللكرتونية ساعد املعلمني

تعطي الطالبة فرصة التدريب واملامرسة للمهارات

واملعلامت عىل البحث عن تطبيقات متنوعة بمميزات

املطلوبة" ،وتقول" :أُتنى أن يكون لدينا مستقبال

خمتلفة تتوافق مع احتياجاهتم واحتياجات طالهبم،

جمموعة من اخليارات يف املنهج وليس تطبيقا حمددا،

ولقد غري هذا النمط من ممارسات املعلمني واملعلامت

وإعطاء حرية للمعلمة للعمل ضمن نطاق ما توفر

لتصبح متوافقة مع التعامل الرقمي بينهم وبني

من إمكانيات" .ويقول أحد املشاركني "أصعب ما

طالهبم وتكون أكثر مرونة ،وكشف هلم عن إمكانات

واجهني االلتزام بالربامج املحددة يف املنهج ،عىل

التقنية التي يمكن تسخريها يف تعزيز تعلم الطالب؛

الرغم من توفر تطبيقات كثرية تعطي الطالب

حيث عزز استخدام التقنية تبادل املعلومات ،وتقديم

املهارات نفسها".

الدعم واالستشارات ،واستخدام املواد التعليمية
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استخدامها مع أنامط التعلم املختلفة

وعىل الرغم من أن التقييم خالل فرتة التدريس

( Combéfis et

 .)al.,وتتوافق هذه النتيجة مع املامرسات

عن بعد كان حتديا للمعلمني واملعلامت ،إال أنه فتح

2019

أبوابا أخرى إجيابية؛ حيث قاد املعلمني إىل التنوع يف

التدريسية خالل اجلائحة يف بلدان خمتلفة؛ حيث تم

وسائل التقييم ولفت أنظارهم إىل أدوات إلكرتونية

اإلقبال عىل استخدام املوارد املفتوحة ،وتشجيع بناء

أكثر متعة وجاذبية ،مثل :الكتاب املفتوح واملنزيل،

منصات التعلم املشرتكة ( ،)Ferri et al., 2020ونرش

واملشاريع العملية بدال من االختبارات العملية؛ إذ

ثقافة االستفادة من تلك املوارد (.)Jena, 2020

تقول مشاركة" :مقارنة باالختبار العمل الذي تؤديه

وتعد تطبيقات املحاكاة أحد املصادر املتوفرة

الطالبة يف الصف ،أصبح لدى الطالبة وقتا أطول

واملمعينة عىل تدريس مواضيع احلاسب العملية ،وعىل

للعمل عىل املرشوع ،وبالتايل يتيح جماال لإلبداع

الرغم مما ذكره املشاركون واملشاركات من صعوبات

واالبتكار والتمكن من املهارات وفرصة إلظهار

يف استخدامها ،كعدم توافق تسلسل عرضها

التميز والتنافس".

للمواضيع مع التسلسل املستخدم يف الكتاب
املدريس ،أو استخدام اللغة اإلنجليزية ،أو إلزامها

استخدام املوارد املفتوحة التي تدعم التعلم الذايت

لكتابة الرتميز الربجمي بنفس الطريقة املخزنة سابقا،

واملرن:
ساعد التدريس عن بعد عىل نرش ثقافة استخدام

إال أن أغلب املشاركني واملشاركات أشادوا بدورها

املوارد التعليمية املفتوحة ،فقد ذكرت إحدى

يف التدريب العمل للمحتوى اخلاص هبم .ويشري

املشاركات" :شجعنا توفر اإلنرتنت لدى الطالبات

ذلك إىل أن أحد التحديات التي يواجهها تدريس

عىل إرسال روابط إثرائية ملصادر عديدة متعلقة

احلاسب عن بعد هو نقص املحتوى املنظم مقابل

بالدرس" ،وبالتأكيد فإن هذه الوفرة قد ساعدت يف

وفرة املوارد عرب اإلنرتنت ( ،)Ferri et al., 2020وكان

توفري فرص منوعة للطالب والطالبات حسب

أكثر ما ذكره املشاركات من استخدام للمصادر هو

قدراهتم واهتامماهتم .وهناك عدد كبري من املواقع

استخدام مقاطع الفيديو .وهذا يتوافق مع ما وجدته

واملكتبات الرقمية املليئة باملوارد التعليمية املفتوحة

دراسة تناولت تدريس علوم احلاسب عن بعد خالل

التي أنشئت للمساعدة عىل تعليم علوم احلاسب

اجلائحة ( ،)de Deus, 2020والتي أشارت إىل أن أكثر

وتعلمه من مفاهيم ومهارات ،والتي يمكن
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ومن الفرص التي أتاحها التدريس عن بعد

ما استخدمه املعلمون املشاركون يف الدراسة لتدريس

للطالب أيضا التعلم وفق قدراهتم ،فتوفر املصادر

موضوعات احلاسب هو مقاطع الفيديو.

واإلنرتنت لدهيم ساعدهم عىل التدرب واملامرسة

تعزيز مهارات التعلم الذايت واملهارات التقنية

حتى الوصول إىل اإلتقان؛ فقد ذكرت مشاركة أن

وسلوكيات املواطنة الرقمية:
يتميز التعليم عرب اإلنرتنت بأنه محيمل الطالب

الطالبات قد ُتكن من إتقان " استخدام برامج معينة

مسؤولية تعلمه ،كام أنه يشجع عىل التعليم املتمركز

من خالل التجربة واخلطأ" ،وأضافت مشاركة

حول الطالب والتعلم الذايت (.)Gurajena et al, 2021

أخرى " :كانت الطالبة يف السابق تتدرب عىل

وقد أشارت بعض املشاركات إىل أن التدريس عن

املهارات العملية يف معمل املدرسة ويف وقت حمدد

بعد قد ساعد طالباهتن عىل التعلم الذايت؛ إذ

وضمن أهداف حمددة ،لكن مع االنتقال إىل التعلم

أوضحت إحداهن أنه "أصبح لدى الطالبة نزعة

عن بعد أصبح لدهيا احلرية يف اختيار املصدر الذي

للبحث عن احلل باستخدام قوقل واحلصول عليه

تتعلم منه واهلدف الذي حتققه حسب ما تطمح،

بنفسها عىل خالف ما كان سابقا ،فعندما كانت تواجه

ويمكنها قضاء الوقت الذي ترغب به يف تعلم تلك

الطالبة أي مشكلة تقنية يف املعمل كانت تنتظر املعلمة

املهارة" .لذا فإن التعلم عن بعد مكن الطالب من

لتقوم بحلها" .وأيدت أخرى بقوهلا" :ال يوجد من

التعلم وفقا لرسعتهم اخلاصة؛ مما يقلل من الوقت

يمسك الفأرة وحيركها عنها إلصالح أي خلل".

الذي حيتاج إليه الطالب للتعلم ()Crick et al., 2020

وهذا يتفق مع أن التعليم عرب اإلنرتنت يعد فرصة

وأشارت بعض املشاركات إىل دور التعليم عن

جيدة الكتساب املامرسات التي تعزز االستقالل

بعد يف تنمية مهارات وممارسات املواطنة الرقمية لدى

واملسؤولية لدى الطالب ( ،)Ferri et al., 2020كذلك

الطالب؛ إذ ساعدهتم عىل املامرسة حتت إرشاف

ساعد التدريس عن بعد عىل تطوير مهارات الطالب

معلميهم وحضوا بتوجيههم .وذكرت مشاركة:

التقنية؛ فقد أكد ُجيع املشاركون واملشاركات أن

"يعترب التعليم عن بعد بيئة غنية تساعد يف زيادة

الطالب قد أصبحوا أكثر قدرة عىل التعامل مع أنظمة

الوعي ملوضوع املواطنة الرقمية ،ومساعدة الطالبة

إدارة التعلم املستخدمة والفصول االفرتاضية ،وأن

عىل طريقة التفكري يف االحتامالت املرتتبة عىل أي

قدراهتم التقنية قد تطورت مع الوقت.

خيار تتخذه وتنفذه" .وهذا يؤيد أن التعليم عرب
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( Ferri et al.,

يساعد عىل االستكشاف ،ويقدم رؤى أكثر تعمقا،

اإلنرتنت يعزز االستقاللية واملسؤولية

; )2020وأيضا كان فرصة

وقد ُجعت البيانات باستخدام أدايت املقابلة

خلوض جتربة التعليم الرقمي واستكشافه ( & Dubey

واملجموعة املركزة ،وبمشاركة عدد حمدود من

.)Pandey, 2020

املشاركني ،ومن ثم ،فإن التحديات أو الفرص التي

Gurajena et al, 2021

وقد فتح التدريس عرب اإلنرتنت طرق اتصال أكثر

كشفت عنها الدراسة ال ُتثل كل التحديات والفرص

فعالية لكل من املعلمني والطالب؛ إذ تشري

التي تواجه معلمي ومعلامت احلاسب يف املتوسطة

املشاركات إىل أهنن استخدمن تطبيقات رقمية

والثانوية يف منطقة الرياض .إضافة إىل ذلك ،فإن

لتحقيق التواصل بينهن وبني الطالبات ،وأنه قد

إجراء الدراسة قد تم فرتة التدريس الطارئ خالل

أصبح باستطاعة اجلميع السؤال دون احلاجة إىل

جائحة كورونا ،والذي خيتلف عن التدريس عرب

االنتظار لوقت احلصة .كام أرشن إىل أنه أصبح

اإلنرتنت يف الظروف العادية؛ مما قد حيد من القدرة

بإمكان الطالبة احلصول عىل تغذية راجعة رسيعة عىل

عىل تعميم النتائج.

املشاريع العملية قبل تسليمها؛ وهذا ما جيعل

اخلالصة والتوصيات:

التواصل ذا معنى ،ففعالية طرق االتصال تعتمد عىل

عىل الرغم من التحديات التي واجهت جتربة

( Gurajena et al,

تدريس مقررات احلاسب عن بعد خالل فرتة

املالحظات التي يقدمها املعلمون

التدريس الطارئ ،إال أهنا كشفت عن العديد من

.)2021
حمدوديات الدراسة:

الفرص التي يمكن االستفادة منها عند تدريس

عىل الرغم من مسامهة هذه الدراسة يف الكشف

احلاسب عرب اإلنرتنت؛ فلقد أتاحت تلك التجربة

عن عدد من التحديات والفرص التي واجهت

فرصة استكشاف إمكانية ومميزات التعلم عرب

تدريس احلاسب عرب اإلنرتنت ،إال أنه لطبيعة

اإلنرتنت والتعلم املدمج ،فكانت فرصة لتشكيل

الدراسة النوعية وحمدودية أفرادها؛ فال يمكن تعميم

تصورات كل من الطالب واملعلمني جتاهه وربام

نتائجها .فقد هدفت الدراسة إىل فهم الواقع من

تقليل مقاومته ( .)Onyema, et al, 2020وقد يكون من

وجهة نظر األشخاص ،والبحث عن اجلوانب اخلفية

البدهيي أن تكون التقنية وتوفرها لدى الطالب

يف خرباهتم .وعليه؛ فقد ماتبع املنهج النوعي الذي

باجلودة املالئمة لدعم التعليم عامال مهام يف اختاذ قرار
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تدريس احلاسب بنمط التعليم عرب اإلنرتنت .فلكي

واجهت تدريس احلاسب عن بعد وأظهرهتا نتائج

يكون التعلم عرب اإلنرتنت ناجحا؛ هناك حاجة إىل

الدراسة؛ حيث يتم بواسطة أسطح املكتب

حتسني ودعم البنية التحتية التقنية املتعلقة بالتعليم عرب

االفرتاضية استضافة بيئات سطح املكتب عىل خادم

 ،(Alshehriوضامن وصول

مركزي ،وال تتطلب من املستخدمني توفر الربامج أو

إليها( Gurajena et al,

تثبيتها عىل أجهزهتم اخلاصة ،وهذا يعني سد حاجة

 ،)2020وهلذا جيب أن تسهل احلكومات واملؤسسات

الطالب من األجهزة ذات الكفاءة العالية ،وكذلك

التعليمية احلصول عىل اإلنرتنت واألدوات الرقمية

حاجتهم إىل توفر نسخ من التطبيقات والربامج التي

للمتعلمني؛ من أجل تشجيع التعلم عرب اإلنرتنت

يتضمنها املنهج ،إال أنه ال يلغي حاجتهم إىل توفر

اإلنرتنت

)et. Al, 2020

ُجيع الطالب واملحارضين

واالستفادة من الفرص التعليمية

إنرتنت بجودة مالئمة.

( ;Jena, 2020

كام أظهرت النتائج االستفادة من الفيديو يف

.)Dubey & Pandey, 2020
إن من الرضوري زيادة املهارات التقنية جلميع

تدريس احلاسب عن بعد ،وقد يعود ذلك إىل ما

األطراف املعنية من طالب ومعلمني وإداريني

يمتلكه استخدام الفيديو يف التعليم من مميزات

وأولياء األمور ()Ferri et al., 2020؛ فإتقان املهارات

خمتلفة ،كام قد يكون ذلك دافعا الستثامر الفيديو

التقنية للطالب واملعلمني عىل حد سواء جيعلهم

وإمكاناته وما فيه من نقاط القوة يف التعليم عرب

قادرين عىل الرتكيز عىل املحتوى التعليمي ( Crick et

اإلنرتنت؛ إذ من املتوقع أن ينمو دور الفيديو إىل ما هو

 .)al., 2020كام أنه من املهم تصميم الدروس بطريقة

أبعد من تقديم املحتوى للطالب ،خاصة مع دعمه

حتفز الطالب عىل التعلم ،وتوفر هلم فرص التفاعل

للتوجهات احلديثة يف التعليم ،كالتعليم املقلوب،

واملشاركة ()Gurajena et al, 2021؛ فاستخدام التقنية

والتعليم عرب اإلنرتنت ،وربام حل حمل الكتب

يف التعليم عرب اإلنرتنت جيب أال يكون وسطا بديال

املدرسية .ومما أشارت إليه النتائج أيضا ،إمكانات

للحضور للقاعة الدراسية فقط.

تطبيقات وبرامج وتقنيات املحاكاة يف تيسري تعليم

وقد يكون من املثري لالهتامم دراسة إمكانية

احلاسب عرب اإلنرتنت ،فعىل الرغم من بعض

Virtual Desktop

القصور يف تلك التطبيقات ،إال أهنا قدمت دورا مهام

كحل للتحديات التقنية التي

كبدائل عن املامرسة الفعلية لربامج املنهج وتطبيقاته،

استخدام أسطح املكتب االفرتاضية
)Infrastructure (VDI
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القيادة متعددة العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفقا لبعض املتغريات
)1(رمحة بنت حممد الغامدي

 جامعة الباحة، كلية الرتبية،قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط
)هـ1443/2/5 هـ؛ وقبل للنرش يف1442/9/21 (قدم للنرش يف
 واستخدم املنهج. هدف البحث إىل التعرف عىل ممارسة القيادة متعددة العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفقا لبعض املتغريات:املستخلص
Bass & ( ) لـMLQ( استخدمت استبانة القيادة متعددة العوامل.) عضو هيئة تدريس بجامعة الباحة404(  وتكونت عينة البحث من،الوصفي التحلييل
 يليها،)%63.86(  أوضحت النتائج أن أعىل نسبة للمامرسة يف نمطي القيادة التحويلية والتبادلية معا بنسبة. وتم التحقق من صدقها وثباهتا،)Avolio,1999
،)%4.45(  وبلغت نسبة ممارسة القيادة املتساهلة،)%8.66(  يليها ممارسة نمطي القيادة التبادلية واملتساهلة معا،)%20.29( ممارسة أنامط القيادة الثالثة معا
 وجاءت أبعاد، واتضح أن درجة ممارسة مجيع أبعاد القيادة التحويلية مرتفعة.)%1.23(  وأقلها ممارسة القيادة التحويلية بنسبة،)%1.48( وممارسة القيادة التبادلية
 وأشارت النتائج إىل عدم وجود. أما نمط القيادة املتساهلة ففي املرتبة الثالثة بدرجة منخفضة،القيادة التبادلية مرتفعة عدا بعد اإلدارة النشطة كان بدرجة متوسطة
 ووجود فروق ذات داللة إحصائية عىل أنامط القيادة التحويلية،فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسة أنامط القيادة متعددة العوامل تبعا للنوع والرتبة األكاديمية
 كام أظهرت فروقا يف ممارسة نمط القيادة املتساهلة تبعا. وال توجد فروق ذات داللة عىل نمط القيادة املتساهلة،)10-5( والتبادلية تعزى لسنوات اخلربة لصالح
.للتخصص لصالح التخصص اإلنساين
.) املتساهلة (عدم التدخل، التبادلية، القيادة التحويلية:الكلامت املفتاحية
Multi-Factor Leadership Among the Academic Leaderships at Al-Baha University According to Some
Variables
Rahma Mohamed Al-Ghamdi
Al Baha University- Faculty of Education - Dept. of educational management and planning
(Received 3/5/2021; Accepted 12/9/2021)
Abstract: The research aims to identify the practice of multi-factor leadership among academic leaders at Al-Baha University according
to some variables. The method is analytical descriptive approach. The sample consisted of (404) faculty members at Al-Baha University. A
Questionnaire (MLQ) for Bass & Avolio (1999) was used. The results are: the highest percentage of practice in two styles of transformational
and Transactional leadership together is (63.86%), followed by practicing the three leadership styles together (20.29%), followed by practicing
the two styles of Transactional and Lassiez faire leadership together (8.66%). Practicing Lassiez faire is(4.45%). Practicing transactional
leadership is (1.48%), and transformational is (1.23%). The degree of all dimensions for transformational are practiced highly. The dimensions
of the transactional are high; except for management by exceptions (active) is a medium degree. The Lassiez faire rank is the third with a low
degree. The results indicated that there were no statistically significant differences in the practice of multifactorial leadership styles depending
on the type and academic rank, and the presence of statistically significant differences on the transformational and reciprocal leadership styles
attributed to the years of experience in favor of (5-10), and there were no significant differences on the permissive leadership style. There are
differences in the practice of permissive leadership style according to specialization in favor of humanitarian specialization.
Key words: Transformational leadership, Transactional, Lassiez faire.
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المقدمة:

يؤثر القائد يف سلوك مرؤوسيه لتحقيق أهداف

تلبي اجلامعات -بوصفها مؤسسات أكاديمية-

املنظمة باختياره قواعد التأثري ( &Lo, Ramayah, Run

.)Ling, 2009

احتياجات وتطلعات املجتمع يف عرص يتميز برسعة
التطور والتغري التكنولوجي الرسيع ،كام تقوم بدورها

وتعددت مفاهيم القيادة ،إال أن القاسم املشرتك

الريادي لقيادة التغيري وحتقيق أهدافها بفضل قيادة

بني تلك املفاهيم هو الرتكيز عىل أمهية القيادة وتأثريها

فاعلة لدهيا رؤية واضحة للتغري وقادرة عىل التكيف.

يف نشاط اجلامعة ،ويتوقف ذلك عىل الطريقة القيادية

إذ إن اهلدف األسايس ألي منظمة هو البقاء يف بيئة

التي يدير هبا القائد املجموعة ،وذلك بمامرسة األنامط

تنافسية تتغري وتتطور باستمرار .ومن أجل البقاء

القيادية املتنوعة؛ إذ يقصد بالنمط القيادي أنه:

واكتساب ميزة التنافسية؛ ال ينبغي جتاهل رأس املال

"وسيلة مقصودة يؤثر هبا القائد يف جمموعة من

الفكري ،حيث حتتاج كل مؤسسة إىل قائد يفهم

املرؤوسني يف املؤسسة بفهم حالة احلارض ،والتي

الطبيعة البرشية املعقدة ويقود املوظفني لتحقيق

ختتلف عن املستقبل" ) .(Gandolfi & Stone, 2018ويف

أهداف املؤسسة ). (Rüzgar, 2018

حماولة لتحديد األنامط القيادية ،ظهرت نظرية القيادة

فالقائد هو الشخص املسؤول عن التأثري يف

متعددة العوامل التي تبلورت من نظرية القيادة ذات

املرؤوسني وتوجيههم نحو حتقيق هدف حمدد ،وعليه

املدى الكامل يف حماوالت باس وافوليو ،للتوصل إىل

أن يكون مدركا جلوانب القوة يف أتباعه ،واجلوانب

أكرب قدر من املامرسات القيادية ،فأظهر ثالثة أنامط

التي حتتاج إىل حتسني ،وال بد أن يكون قادرا عىل تغيري

من القيادة ،وهي :التحويلية ،والتبادلية ،وعدم

أسلوب قيادته وفقا للموقف؛ حتى يكون أكثر

التدخل (املتساهلة) (.)Bass&Avolio, 1999

فعالية ،وأن يركز عىل دعم املرؤوسني وبناء ثقتهم

ويمكن أن ختتلف ممارسة تلك األنامط من القيادة،

 .)Sethuramanويركز

فقد اتضح من دراسة ()Khan, Aslam & Riaz, 2012

عىل قيام املرؤوسني بتحقيق أهداف املؤسسة ،مما

وجود فروق ذات داللة بني مديرات ومديري

ينعكس يف قيامهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق

البنوك؛ إذ إن املديرات يملن أكثر إىل النمط التحوييل.

 .(Gandolfiوتعد

وأشارت دراسة سمور ( )2016إىل أن مستوى

القيادة عملية تفاعل بني القادة واملرؤوسني؛ حيث

القيادة التبادلية بأبعادها مطبقة بنسبة (،)%67.85

واحرتامهم

(& Suresh, 2014

أهداف املؤسسة

)& Stone, 2018
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والقيادة التحويلية بأبعادها مطبقة بنسبة ()%67.24

الواقع ،بل كيف عليهم أن يترصفوا (نجم،2012،

يف املنظامت غري احلكومية يف قطاع غزة.

 .)87وتتضمن القيادة التحويلية القدرة عىل إهلام

وختتلف أنامط القيادة من حيث التعامل مع

املرؤوسني وحتفيزهم ،والقائد الفعال لديه القدرة عىل

املرؤوسني واخلصائص املميزة لكل نمط ،حيث

قبول وجهات نظر اآلخرين وحتفيزهم عىل العمل من

تعمل القيادة التحويلية عىل حتسني أداء املرؤوسني

أجل املجموعة .كام تتطلب القيادة الفعالة حتفيز

بتغيري دوافعهم وقيمهم .فكان هلذا النمط من القيادة

اآلخرين عىل التفكري بأسلوب مبتكر ،واكتشاف

أثره يف األفراد وتشجيعهم وحتفيز أفكارهم .وهو

حلول جديدة باستمرار ).(Jones & Rudd, 2008

نمط يثق فيه القائد يف قدرة املرؤوسني عىل حتقيق

يركز القادة ذوو النمط التحوييل عىل االحتياجات

األهداف ويفسح هلم املجال للعمل كفريق ،وخلق

املستقبلية بدال من الرتكيز عىل االحتياجات احلالية،

ثقافة منفتحة

ويركزون عىل الفرص والقضايا طويلة املدى

( Nanjundeswaraswamy & Swamy,

.)2014

)& Ul-Hag, 2014

ويركز النمط التحوييل عىل تنمية املرؤوسني

(Saeed,

 .Almas.,وأشار نورث هاوس

()2001؛ ) )Chiamaka, Stephen& Collins , 2020إىل
وجود أربع مكونات لنمط القيادة التحويلية:

واحتياجاهتم ،وتطوير نظام القيم للموظفني
ومستوى إهلامهم وأخالقياهتم ( ..)Bass,1999وفقا لـ

 -1الكاريزما أو التأثري املثايل :التي تشري إىل

&  )Avolioفإن من خصائص القادة

الدرجة التي يترصف هبا القادة؛ إذ متثل ترصفاهتم

الذين يامرسون القيادة التحويلية دعم مصالح

أدوارا نموذجية ملرؤوسيهم ،ويتمثل املرؤوسون

املوظفني ،وجتاوز املصالح الذاتية لصالح املجموعة،

هؤالء القادة ،ويرغبون يف تقليدهم بدرجة كبرية.

وتشجع املرؤوسني عىل عرض املشكالت من

وعادة ما يكون لدى القادة معايري عالية جدا للسلوك

وجهات نظر جديدة ،وتقديم الدعم والتشجيع

األخالقي.

(Bass, 1999

يعرب
 -2الدافعية اإلهلامية :تشري إىل الدرجة التي ر

لتوصيل الرؤية ،كام يتميز القادة التحويليون بالقدرة

هبا القائد عن رؤيته جلذب املرؤوسني وإهلامهم

عىل حتديد رؤية منظامهتم وتوضيحها.
ويرى برينز  Burnsأن القيادة التحويلية هي القيادة

التفاؤل بشأن األهداف والعروض املستقبلية .والقادة

املعيارية ،أي :أهنا ال تصف كيف يترصف القادة يف

يوحدون املرؤوسني بتوقعات عالية ،ويلهموهنم
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بواسطة حتفيزهم؛ لكي يلتزموا بالرؤية املشرتكة يف

ويعد نمط القيادة التبادلية النمط الثاين للقيادة

املنظمة ويصبحوا جزءا منها .وهذا النوع من القيادة

متعددة العوامل ،والتي تعمل عىل حتفيز املرؤوسني

يعزز روح الفريق.

بتقديم املكافآت والثناء .وهذا يعني أن املرؤوسني

 -3احلفز الذهني :يقصد به أن حيفز ويشجع

الذين يعملون يف إطار القيادة التبادلية سيكون للقادة

القائد اإلبداع لدى املرؤوسني بتوفري إطار عمل

قوة وقدرة أكرب عىل التأثري ،كام أن قادة التبادلية هم

لدهيم ملعرفة كيفية اتصاهلم بـالقائد ،حيث يمكنهم -

أولئك الذين يسعون إىل حتفيز املرؤوسني من خالل

بشكل ر
خالق -التغلب عىل العقبات يف أداء املهام

مناشدة مصاحلهم الذاتية

املختلفة .وهذا النوع يساند املرؤوسني يف حماوالهتم

).Ling, 2009

بتبني أساليب وطرق جديدة ،ويطور أساليب مبتكرة

&(Lo, Ramayah, Run

وتعتمد القيادة التبادلية عىل "الصفقات" بني
القائد واملرؤوس ،والتي يتم هبا تعويض املرؤوسني

للتعامل مع القضايا التنظيمية.
 -4االهتامم الفردي :يعمل القادة عىل اإلنصات

مقابل حتقيق أهداف حمددة أو معايري أداء؛ حيث

بعناية حلاجات املرؤوسني الفردية ،كام يترصف القادة

يتحقق قائد التبادلية من صحة العالقة بني األداء

كاملدربني واملستشارين يف حماولتهم ملساعدة األفراد

واملكافأة ،ثم استبداهلا برد مناسب يشجع املرؤوسني

عىل حتقيق ذواهتم ،ويستخدمون التفويض كوسيلة

عىل حتسني األداء ،أي :أن قادة التبادلية حيفزون

ملساعدة املرؤوسني عىل النمو بالتحديات الشخصية.

املرشوطة،

املرؤوسني
واإلجراءات

ولفهم أبعاد القيادة التحويلية؛ جيب مراعاة
جانبني أساسيني ،مها :البيئة املتحولة التي تتطلب

باستخدام

املكافآت

التصحيحية،

وتنفيذ

القواعد

(.)Avolio & Bass,1999

يعمل القائد ذو النمط التباديل بسياسة املكافأة

قيادة متحولة قادرة عىل االستجابة للتطور يف بيئتها

وفقا لألداء ،وتعد العالقة بني القائد واملرؤوسني

التنافسية ،والقيادة التي تستطيع أن تتحول وتتغري

كعقد أو صفقة ،حيث تُقدم مكافآت هلم وفقا

برسعة لالستجابة لبيئتها التنافسية بحاجة إىل مالءمة

ألدائهم .كام يميل القادة إىل حتقيق أهداف املؤسسة

سلوكها واجتاهاهتا مع سلوك العاملني واجتاهاهتم؛ بام

عن طريق قيام املرؤوسني بأدوارهم يف بيئة هادئة

جيعل رؤية القيادة هي رؤية مجيع العاملني يف املنظمة

ومهام حمددة .وهيدف ذلك النمط من القيادة إىل

(نجم.)2012،
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عىل

احلفاظ

االستقرار

داخل

املخالفات ،ومن ثم يتخذ اإلجراء التصحيحي

املؤسسة

الالزم .أما القائد الذي يستخدم الشكل الساكن

(.)Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2014
تقوم نظرية القيادة التبادلية عىل النظرية السلوكية؛

لإلدارة باالستثناء ،فهو الذي يمنح أحد املوظفني

إذ إن عىل القادة -وفقا لتلك النظرية -القيام بتقديم

تقويم أداء يسء ،دون أن يتحدث مع املوظف حول

املكافأة أو العقوبة خالل تعاملهم مع املرؤوسني؛ مما

أدائه السابق (نورث هاوس.)2001،

يدعم االلتزام بالسياسات واللوائح يف املؤسسات

وختتلف القيادة التبادلية والتحويلية يف توقيت

 .)Khan,والقيادة التبادلية هي أسلوب قيادة

التدخل ،فالقادة التحويليون يبادرون ويتوقعون

يركز عىل التبادل بني القادة واملرؤوسني ،وتتكون من

املشكالت ،ويقومون بالنشاط املطلوب ،يف حني

جانبني ( )Avolio, Jung, Berson., & Bass, 2003مها:

تنتظر التبادلية حتى تظهر املشكالت للتدخل واختاذ

املكافأة املرشوطة ،واإلدارة باالستثناءات.

النشاط التصحيحي (نجم .)2012 ،والقيادة

(2017

وتشري املكافأة املرشوطة إىل عملية املبادلة بني

التحويلية ليست بديال للقيادة التبادلية ،ولكنها

القادة واملرؤوسني ،والتي يتم فيها مبادلة جمهود

تكملها؛ فالقيادة التحويلية تزيد من آثار القيادة

(نورث

التبادلية .فكال النمطني يمكن أن يظهر لدى القادة مع

هاوس .)2001،أو هي توصل القادة إىل اتفاق حول

تفضيل أكثر ألحدمها

( Saeed, Almas., & Ul-Hag,

ما جيب عليهم فعله حيال إنجاز املرؤوسني ،واملكافأة

.)2014

املرؤوسني

مقابل

مكافآت

معينة

ويتمثل النمط الثالث واألخري للقيادة متعددة

املحتملة التي ُحيصل عليها عند حتقيق اهلدف.
وتعرب اإلدارة باالستثناءات عن (النقد

العوامل يف نمط قيادة عدم التدخل(املتساهلة) ،وهي

التصحيحي ،والتغذية الراجعة السلبية ،والتعزيز

نمط يتبنى فيه القائد مبدأ "دع األمور تسري" .وتتسم

السلبي) ،أي :مراقبة االنحرافات عن املعايري املعمول

هذه القيادة بإمهال القائد للمرؤوسني ،والتنازل عن

هبا واختاذ اإلجراءات التصحيحية ،وتأخذ هذه

املسؤولية ،وعدم االستجابة ملشكالت املوظفني،

اإلدارة شكلني :نشط ،وساكن؛ فالقائد الذي

وعدم مراقبة أداء عملهم .كام توفر قيادة سياسة عدم

يستخدم الشكل النشط لإلدارة باالستثناء يراقب

التدخل -كاستخدام إجيايب -الرؤية والثقة يف قدرات

املرؤوسني عن قرب للبحث عن األخطاء أو

الناس عىل حتقيق هدف املؤسسات بالطريقة
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الصحيحة ،وال متلك قيادة سياسة عدم التدخل أي

اإلبداع للموظفني وإعطاء رؤية واضحة هلم ،إضافة

سيطرة عىل املرؤوسني ،ومتنحهم احلرية الكاملة

إىل خلق بيئة مستقلة .أما املساوئ فتتمثل يف أن دور

(.)Nagarathinam, 2020

القائد يف الفريق يكاد يكون معدوما ،ويقلل من
متاسك املجموعة ،كام يسمح هذا النمط للقادة

والقائد يف هذا النمط يؤخر القرارات وال يقدم

بتجنب القيادة ،وختلق فرصا ملقاضاة املوظفني.

تغذية راجعة ،ويبذل جمهودا قليال ملساعدة املرؤوسني
عىل إشباع حاجاهتم ،وال يتفاعل معهم أو يبذل أي

ونظرا ألمهية الكشف عن ممارسة أنامط القيادة

(نورث

متعددة العوامل وتأثريها يف أداء املنظامت؛ أجريت

هاوس .)2001،وذكر كنعان ( )2009و

بعض الدراسات عن أنامط القيادة السائدة يف قطاع

( )Nagarathinam, 2020أن هذه القيادة تركز عىل الفرد

التعليم ،كام اتضح من دراسة

العامل يف أداء العمل .ومن خصائص هذا النمط:

أن قادة الربامج األكاديمية يستخدمون نمط القيادة

حماولة

ملساعدهتم

عىل

التطور

(2008) Jones & Rudd

 -إعطاء أكرب قدر من احلرية للمرؤوسني ملامرسة

التحويلية بدرجة مرتفعة ،ثم التبادلية ،فاملتساهلة.

نشاطاهتم ،وإصدار القرارات ،واتباع اإلجراءات

وظهر أن بعد الدافعية اإلهلامي أعىل مستوى ممارسة

التي يروهنا مالئمة إلنجاز العمل.

يف التحويلية ،وبعد املكافأة املرشوطة أعىل ممارسة يف
القيادة التبادلية .واتضح من النتائج وجود فروق بني

 -اجتاه القائد إىل تفويض السلطة ملرؤوسيه عىل

الذكور واإلناث يف أنامط القيادة؛ حيث يستخدم

أوسع نطاق.

الذكور نمطي القيادة التحويلية والقيادة التبادلية

 -القليل من التوجيه من القادة ،واحلرية الكاملة

بدرجة أكرب من اإلناث.

للتابعني يف اختاذ القرارات.

واتفقت معها نتائج دراسة

 يتوقع من أعضاء املجموعة حل املشكالتبأنفسهم.

2011

 ال يتحمل قادة سياسة عدم التدخل مسؤوليةوأشار ناجرثينام

 )Pihieعىل أن ممارسة القيادة التحويلية جاء

بدرجة مرتفعة ،والتبادلية بدرجة متوسطة ،وعدم

قرارات وأفعال املجموعات.
(2020

( ,Sadeghi & Elias,

التدخل بدرجة منخفضة .لكنها أوضحت أن رؤساء

 )Nagarathinam,إىل أن

األقسام يامرسون أنامط القيادة الثالثة معا .وأظهرت

هلذا النمط مزايا ومساوئ؛ فاملزايا تتمثل يف خلق

النتائج أن بعد الدافعية اإلهلامي حصل عىل أعىل
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متوسط ،ثم بعد التحفيز العقيل يف القيادة التحويلية.

( )Abadama, 2020التي هدفت إىل مقارنة تقديرات

يف حني كانت املكافأة املرشوطة ،ثم اإلدارة باالستثناء

مستويات القيادة املختلفة التبادلية ،والتحويلية،

(النشطة) أعىل متوسطا يف القيادة التبادلية .واتضح

واملتساهلة (عدم التدخل) – إذ بينت نتائجها أن

أيضا من نتائج دراسة ( )Barnett, 2017أن القيادات

القيادة التبادلية جاءت يف املرتبة األوىل ،يليها القيادة

األكاديمية يامرسون القيادة كاملة املدى التي تتألف

التحويلية ،ثم القيادة (التساهلية) عدم التدخل.

من أنامط القيادة التحويلية ،والتبادلية ،وعدم

ودراسة احلالق وخرض ( )2019التي اجتهت إىل

التدخل .وتتفق مع تلك الدراسات نتائج دراسة

التعرف عىل درجة ممارسة القيادات لألنامط القيادية

( )Amin, Tatlah & Islam, 2018التي هدفت إىل حتديد

(التحويلية ،التبادلية ،عدم التدخل)؛ حيث أشارت

أنامط القيادة (التحويلية ،والتبادلية ،وعدم التدخل)

نتائجها إىل أن ممارسة القيادات لنمطي القيادة

للقيادات األكاديمية العليا ورؤساء األقسام بإحدى

التحويلية والقيادة التبادلية بدرجة متوسطة يف

اجلامعات احلكومية يف باكستان .وأشارت النتائج إىل

اجلامعات العامة واخلاصة يف دمشق .وكذلك نمط

أن نمط القيادة التحويلية ُيامرس بدرجة مرتفعة ،يليه

القيادة بعدم التدخل بدرجة قليلة.

نمط القيادة التبادلية ،يف حني أن نمط قيادة عدم

وألمهية بحث ممارسة تلك األنامط وفقا لبعض

التدخل هو األقل ممارسة .وباملقارنة بني األبعاد

املتغريات؛ اجتهت إحدى الدراسات إىل الكشف عن

الفرعية ،اتضح أن بعد الدافعية اإلهلامية جاء يف املرتبة

الفروق وفقا لبعض املتغريات ،كام يف دراسة الرشيفي

األوىل ،يليه بعد التأثري املثايل (السلوك) ،أما بعد

( )2013التي أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق

اإلدارة النشطة باالستثناء فتؤدي دورا حموريا يف

ذات داللة يف درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية

تشكيل نمط القيادة.

لنمطي القيادتني :التحويلية ،والتبادلية تبعا ملتغري

وتوصلت جمموعة أخرى من الدراسات إىل نتائج

الرتبة األكاديمية ،يف حني كان هناك فرق دال

خمتلفة ،حيث اتضح من دراسة محوش ( )2017أن

إحصائيا يف درجة املامرسة لنمط القيادة املتساهلة

درجة ممارسة مديري املدارس االبتدائية لنمطي

لصالح رتبة أستاذ مشارك ،وال توجد فروق ذات

القيادة التبادلية والتحويلية بدرجة متوسطة ،أما نمط

داللة يف درجة ممارسة للقيادة متعددة العوامل تعزى

القيادة املتساهلة بدرجة ضعيفة .كذلك دراسة أبدام

ملتغري اخلربة ،وتوجد فروق ذات داللة يف درجة

-283-

رمحة بنت حممد الغامدي :القيادة متعددة العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفقا لبعض املتغريات

ممارسة لنمطي القيادتني :التحويلية ،والتبادلية تبعا

مشكلة البحث:

ملتغري التخصص األكاديمي للكلية لصالح الكليات

أدرك الناس -عرب تارخيهم الطويل -أن الفرق بني

العلمية ،وال توجد فروق ذات داللة يف درجة ممارسة

النجاح والفشل ،وبني التطور والتخلف البرشي

نمط القيادة املتساهلة تبعا للتخصص .كام اتضح من

والتنظيمي يف خمتلف املنظامت يعود بالدرجة األوىل

النتائج أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية

إىل عامل واحد هو "القيادة اإلدارية" ،واألنامط

للقيادة متعددة العوامل (التحويلية ،والتبادلية،

القيادية التي يتبعها قادهتا (املخاليف.)2009،

واملتساهلة) كانت متوسطة؛ إذ حصل بعد الدافعية

وعىل مدار عرشين عاما املاضية كان هناك اهتامم

اإلهلامي عىل أعىل مستوى ممارسة يف القيادة

كبري باختبار األنامط اجلديدة من القيادة؛ حيث ُوجه

التحويلية ،وحصل بعد املكافأة املرشوطة عىل أعىل

النقد لألنامط القديمة من القيادة بسبب فشلها يف

ممارسة يف القيادة التبادلية.

تفسري سلوك القيادات ،ومن ثم ظهرت مفاهيم
القيادة التحويلية والتبادلية وعدم

وباستعراض الدراسات السابقة ،يتضح أمهية

التدخل (Saeed,

القيادة متعددة العوامل ،وأن القادة يمكنهم ممارسة

) .Almas & Ul-Hag, 2014ألن أنامط القيادة املختلفة

األنامط الثالثة معا ،أما من حيث الدرجة فيوجد

تؤثر يف الفعالية واألداء التنظيمي للمؤسسة

تعارض يف نتائج الدراسات .كام ختتلف نتائج

).(Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2014

الدراسات يف تأثري بعض املتغريات يف درجة ممارسة

وأشارت العديد من الدراسات إىل تفاوت يف

القيادات ألنامط القيادة؛ ومن هنا جاء االهتامم ببحث

درجة ممارسة القيادات لألنامط املتعددة ،فمامرسة

ممارسة أنامط القيادة املتعددة لدى القيادات األكاديمية

نمطي القيادة التبادلية والتحويلية ظهر بدرجة

يف جامعة الباحة ،وبيان أوجه القوة والقصور حول ما

متوسطة ،أما نمط القيادة املتساهلة بدرجة ضعيفة

يمتلكونه من مهارات قيادية يف ضوء نظرية القيادة

(احلالق

محوش2017،؛

ذات املدى الكامل ،ومن ثم اخلروج بنتائج

الرشيفي ،)2013،يف حني كانت ممارسة النمط

وتوصيات بناء عىل هذه النتائج ملحاولة تطوير هذه

التحوييل بدرجة مرتفعة

(;Jones & Rudd,2008

القيادة.

 .)Amin,Tatlah&Islam,2018كام اختلفت نتائج

وخرض2019،؛

الدراسات يف تأثري بعض املتغريات يف درجة ممارسة
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 -1ما األنامط األكثر ممارسة للقيادة متعددة

القيادات ألنامط القيادة (الرشيفي .)2013،ومع

العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة؟

دخول املرأة إىل األدوار القيادية ،فقد ظهرت فروق
بني الذكور واإلناث يف أنامط القيادة حيث إن القيادة

 -2ما درجة ممارسة أنامط القيادة متعددة العوامل

التحويلية تتامشى أكثر مع األدوار القيادية للذكور

بأبعادها :القيادة التحويلية وأبعادها (التأثري املثايل

أكثر من اإلناث ،وأن سلوك القادة الذكور أكثر

(الكاريزما)-الدافعية اإلهلامية -التحفيز العقيل-

توجها نحو العالقات الشخصية والديموقراطية .ويف

االعتبارية الفردية) ،والقيادة التبادلية وأبعادها

املقابل فإن سلوك اإلناث أكثر توجها نحو املهام

(املكافأة املحتملة-اإلدارة النشطة باالستثناء-اإلدارة

.)Eagly & Johannesen- Schmidt,

السلبية باالستثناء) ،والقيادة املتساهلة لدى القيادات

واستبدادي (2001

األكاديمية بجامعة الباحة؟.

ويرتبط ممارسة النمط القيادي بتمكني العاملني
(احلالق وخرض ،)2019 ،والتأثري يف السلوك

 -3هل توجد فروق يف ممارسة القيادة متعددة

 .)Riaz,Aslamوالتأثري

العوامل تعزى إىل النوع (ذكور -إناث) ،وسنوات

االبتكاري

(& Khan, 2012

املبارش يف األداء

(& Namusong, 2012

وعالقته بالرضا الوظيفي للموظفني

اخلربة باجلامعة ،والتخصص ،والرتبة األكاديمية؟

،)Koech

أهداف البحث:

( & Barrett

هدف البحث إىل حتقيق ما يأت:

 ،)Donald, 2017وأن هذا الرضا يرتبط سلبيا بقيادة
عدم التدخل بالرضا الوظيفي ،يف حني يرتبط إجيابا

 -1حتديد درجة األنامط األكثر ممارسة للقيادة

بمامرسة القيادة التحويلية والتبادلية ( Pihie, Sadeghi

متعددة العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة

Elias, 2011

&) ،إضافة إىل تأثري النمط القيادي يف

معدل غياب املوظفني

الباحة.
 -2حتديد درجة ممارسة أنامط القيادة متعددة

( & Murphy, Frooman

العوامل بأبعادها :القيادة التحويلية وأبعادها (التأثري

.)Mendelson, 2012
ويف ضوء ما تم عرضه ،تتحدد مشكلة البحث يف

املثايل (الكاريزما)-الدافعية اإلهلامية -التحفيز

حماولة الكشف عن درجة ممارسة القيادات األكاديمية

العقيل-االعتبارية الفردية) ،والقيادة التبادلية

للقيادة متعددة العوامل ،وذلك من خالل حماولة

النشطة

وأبعادها

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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باالستثناء-اإلدارة السلبية باالستثناء) ،والقيادة

عىل حتقيق أهدافهم واحتياجاهتم" (نورث

املتساهلة لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة.

هاوس.)20 ،2001،
القيادة

 -3الكشف عن الفروق يف ممارسة القيادة متعددة
العوامل ،والتي تعزى إىل متغريات البحث.

متعددة

العوامل

( Multi-Factor

 :)Leadershipتدل عىل القدرة عىل التأثري يف

أهمية البحث:

املرؤوسني بمامرسة أنامط القيادة الثالثة جمتمعة،

تكمن أمهية البحث يف كونه إضافة لألبحاث

وهي :التحويلية ،والتبادلية ،واملتساهلة (قيادة عدم
التدخل) ،ويمكن تعريفها يف اآلت:

الرتبوية املهتمة بالقيادة وممارستها لدى القيادات
األكاديمية باجلامعات ،وهو جانب مهم؛ حيث إن

القيادة التحويلية ):(Transformational leadership

النمط القيادي يعد عامال أساسيا يف نجاح أي

هي العملية التي يشرتك فيها الفرد مع اآلخرين،

مؤسسة .ومن املؤمل أن تسهم نتائج البحث يف تزويد

ويكون روابط ترفع من مستوى الدافعية واألخالق
ِّ

املسؤولني باجلامعة بام يأت:

عند كل من القائد والتابع (نورث هاوس،2001 ،

 -1توجيه انتباه املعنيني يف جامعة الباحة بأنامط

ص .)188 .وهي تلك القيادة التي تتبنى رؤية

القيادة السائدة لدى القيادات األكاديمية ،ومن ثم

تنظيمية ديناميكية إلحداث تغيري يف القيم الثقافية ،مما

تقديم الدعم والتوجيه هلم يف حال أي انخفاض يف

ينعكس يف السلوك االبتكاري للمرؤوسني .كام أن

ممارسة بعض األنامط املهمة ،والتي يقوم عليها نجاح

القادة التحويليني لدهيم اجتاهات حتفيزية وإنسانية

العمل اجلامعة.

عىل املرؤوسني وتأسيس بيئة عمل مبتكرة،
ويساعدون املرؤوسني عىل تعزيز أدائهم وقدراهتم،

 -2تفيد القيادات األكاديمية يف تعزيز نقاط القوة

كذلك هيتمون بالقضايا طويلة األجل واملستقبل

ومعاجلة نقاط الضعف.

(.)Khan, Aslam & Riaz, 2012

مصطلحات البحث:
عرفت القيادة بأهنا عبارة
القيادة ( :)Leadershipر

وتعرف القيادة التحويلية إجرائيا يف البحث بأهنا:

عن "عالقة قوة بني القائد واألتباع ...وهي وسيلة

الدرجة التي ُحيصل عليها وفقا لالستبانة املستخدمة

لتحقيق األهداف من خالل مساعدة أعضاء اجلامعة

يف البحث ،والتي يشمل فيها نمط القيادة التحويلية
أربعة أبعاد فرعية ،وهي :بعد التأثري املثايل
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(الكاريزما) ،وبعد الدافعية اإلهلامية ،وبعد التحفيز

القرارات وال يستخدم سلطته ،كام أن اإلجراءات

العقيل ،وبعد االعتبارية الفردية.

تتأخر (.)Bass &Avolio,1999

القيادة التبادلية ) :)Transactional leadershipعرفها

وتعرف القيادة املتساهلة يف البحث إجرائيا بأهنا:

( )Bass, 1999بأهنا "قيادة تبادل للعالقات بني القائد

الدرجة التي ُحيصل عليها وفقا لالستبانة املستخدمة

والعاملني لتحقيق مصاحلهام اخلاصة ،وهي بذلك قد

يف البحث احلايل ،والتي يشمل بعد قيادة عدم

تأخذ شكل املكافأة املحتملة؛ حيث يوضح القائد

التدخل.

للعاملني ما جيب عليهم القيام به نظري حصوهلم عىل

حدود البحث:

املكافآت ،كام قد تأخذ شكل اإلدارة باالستثناء؛

احلدود املوضوعية :يتحدد موضوع البحث احلايل

حيث يرشف القائد عىل أداء العاملني ،ويعمل عىل

بالكشف عن ممارسة القيادة متعددة العوامل

تصحيح بعض إجراءات العمل ،وإذا فشل العامل يف

(التحويلية ،التبادلية ،عدم التدخل) لدى القيادات

حتقيق األهداف وفق املعايري املوضوعة ،فإن القائد

األكاديمية بجامعة الباحة وفقا لبعض املتغريات

يقوم بتوقيع العقوبة أو اجلزاء نظري الفشل واملخالفة

(النوع ،اخلربة ،التخصص ،الرتبة األكاديمية).
احلدود الزمنية :تم إجراء البحث يف الفصل

أو التقصري" .أي أهنا تلك النمط املوجه نحو اهلدف،

الدرايس األول للعام  1442-1441هـ.

مع الرتكيز عىل حتديد األهداف ،والرصد والتحكم يف

احلدود املكانية :تم التطبيق عىل عينة من أعضاء

النتائج ).(Khan, Aslam & Riaz, 2012
وتعرف القيادة التبادلية إجرائيا يف البحث بأهنا:

هيئة التدريس بجامعة الباحة.

الدرجة التي ُحيصل عليها وفقا لالستبانة املستخدمة

منهجية البحث وإجراءاته:

يف البحث ،والتي يشمل فيها نمط القيادة التبادلية

منهج البحث:
اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل؛

ثالثة أبعاد فرعية :املكافأة املحتملة ،وبعد اإلدارة
النشطة باالستثناء ،وبعد اإلدارة السلبية باالستثناء.
قيادة عدم التدخل (املتساهلة)

كونه األنسب لتحقق أهداف البحث وجييب عن
أسئلته.

( laissez-faire

مجتمع البحث وعينته:

 :)leadershipهي القيادة التي يتجنب فيها القائد اختاذ

تكون جمتمع البحث من مجيع أعضاء هيئة تدريس
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يف جامعة الباحة ،والبالغ عددهم ( )1064عضوا

أعضاء ،بنسبة ( )%37.97من جمتمع الدراسة .تم

خالل العام الدرايس 1442-1441هـ حسب

التطبيق برابط ُأرسل إىل مجيع كليات اجلامعة بشطرهيا

اإلحصاءات الرسمية لعامدة شؤون أعضاء هيئة

(الطالب والطالبات) ،وكانت النسبة املستهدفة

التدريس باجلامعة .أما عينة البحث ،فقد اختريت

( )%40بواقع ( )418عضوا .ويتضح من اجلدول

بالطريقة العشوائية (املتاحة) وبلغ عددها )(404

( )1توزيع أفراد العينة:

جدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث وفقا ملتغريات البحث.
م

املتغري

1

النوع

2

التخصص

3

الرتبة األكاديمية

4

اخلربة يف اجلامعة

مستوياته

العدد

النسبة

ذكور

184

%45.5

إناث

220

%54.5

إنساين

146

%36.1

علمي

180

%44.6

صحي

78

%19.3

أستاذ

20

5.0

أستاذ مشارك

66

16.3

أستاذ مساعد

318

78.7

أقل من  5سنوات

112

27.7

من  10-5سنوات

214

53.0

أكثر من  10سنوات

78

19.3

أداة البحث:

)Avolio, 1999

لتحديد ممارسة القيادات األكاديمية للقيادة متعددة

& .وتقوم هذه االستبانة عىل نظرية

القيادة واسعة النطاق ،وتتكون من ( )36فقرة.

العوامل بأنامطها (التحويلية-التبادلية – املتساهلة)؛

وصف االستبانة:

استخدمت استبانة القيادة متعددة العوامل

تُرمجت استبانة القيادة متعددة العوامل والتي

)MLQ-5X(Multifactor

تكونت من ( )36فقرة تقيس ثالثة أنامط للقيادة:

.(Bass

القيادة التحويلية ،والتبادلية ،واملتساهلة .يندرج حتت

(Bass

النمط األول أربعة أبعاد فرعية :بعد التأثري املثايل ()8

Leadership Questionnaire

التي أعدها باس وافليو

)& Avolio, 2004

والتي اعتمدت عىل نموذج القيادة الذي أعده
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صدق االستبانة:

فقرات ،ويتكون من السلوك(4فقرات) ،والسامت
( 4فقرات) ،وبعد الدافعية اإلهلامية ( )4فقرات،

الصدق الظاهري (صدق املحكمني)ُ :عرضت

وبعد التحفيز العقيل ( )4فقرات ،وبعد االعتبارية

االستبانة عىل جمموعة من املحكمني وعددهم ()8

الفردية ( )4فقرات .أما النمط الثاين -وهو القيادة

من ذوي االختصاص؛ هبدف التأكد من مناسبة

التبادلية -فيشمل ثالثة أبعاد فرعية :املكافأة املحتملة

األداة وسالمة صياغة الفقرات ،وانتامء كل منها

( )4فقرات ،وبعد اإلدارة النشطة باالستثناء ()4

للبعد الذي وضعت فيه ،وتم االبقاء عىل الفقرات

فقرات ،وبعد اإلدارة (السلبية باالستثناء) ()4

التي حظيت بنسبة اتفاق ( )%80فأكثر ،ومل ُحتذف أي

فقرات .واملجال الثالث وهو القيادة املتساهلة ()4

فقرة ،وبقيت الفقرات ( )36فقرة.

فقرات .وعُدلت صياغة بعض الفقرات بام يتفق مع

االتساق الداخيل :تم التحقق من صدق االستبانة

ثقافة املجتمع ،ثم عُرضت عىل املحكمني .جييب

بواسطة التطبيق عىل عينة قوامها ( )30فردا من

األفراد عن االستبانة وفقا لتقييمهم لنمط القيادة

خارج عينة البحث ،و ُحسب معامل االرتباط بني كل

الذي يستخدمه القائد عىل مقياس يرتاوح ما بني (-1

فقرة والبعد الذي تنتمي إليه .وتتضح النتائج من

 ،)5واالستجابة التي مقدارها واحد تدل عىل

اجلدول اآلت:

االستجابة املنخفضة جدا ،واالستجابة التي مقدارها
 5تدل عىل املرتفعة جدا.
جدول ( :)2معامالت االرتباط بني درجة الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.
النمط واألبعاد الفرعية

أرقام الفقرات

معامل االرتباط

النمط واألبعاد الفرعية

نمط القيادة التحويلية

بعد التأثري

نمط القيادة التبادلية

1

0.870

تأثري مثايل

2

0.903

سامت

3

0.901

4

0.837

24

5

0.863

25

0.785

تأثري مثايل

6

0.919

بعد اإلدارة النشطة

26

0.504

سلوك

7

0.911

باالستثناء

27

0.879

8

0.910

28

0.881

املثايل
(الكاريزما)

أرقام الفقرات

معامل االرتباط

بعد املكافأة املحتملة
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21

0.875

22

0.933

23

0.926
0.910
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تابع /جدول (:)2
النمط واألبعاد الفرعية

أرقام الفقرات

معامل االرتباط

النمط واألبعاد الفرعية

نمط القيادة التحويلية

بعد الدافعية اإلهلامي

بعد التحفيز العقل

بعد االعتبارية الفردية

معامل االرتباط

أرقام الفقرات
نمط القيادة التبادلية
29

0.722

9

0.912

30

0.738

10

0.948

(اإلدارة السلبية

31

0.455

11

0.931

باالستثناء)

0.705

12

0.917

32

13

0.895

33

0.794

14

0.919

نمط القيادة املتساهلة

34

0.887

15

0.942

عدم التدخل

35

0.888

16

0.934

36

0.903

17

.908

18

0.900

19

0.933

20

0.932

** دالة عند مستوى .0.01

ثبات االستبانة:

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط

للتحقق من ثبات االستبانة؛ استخدمت معادلة

تراوحت ما بني ) (0.948-0.455وهي معامالت

كرونباخ ألفا ،وتتضح النتائج من اجلدول اآلت:

ارتباط جيدة ودالة عند مستوى .0.01

جدول ( :(3معامل كرونباخ ألفا لألنامط واألبعاد الفرعية التي تندرج حتتها.
م

النمط القيادي
القيادة التحويلية

1

القيادة التبادلية
2

3

القيادة املتساهلة

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

األبعاد الفرعية
سامت

4

0.900

سلوك

4

0.922

الدافعية اإلهلامية

4

0.945

بعد التحفيز العقيل

4

0.941

بعد االعتبارية الفردية

4

0.937

نمط القيادة التحويلية كل

20

0.982

بعد املكافأة املحتملة

4

0.932

بعد اإلدارة النشطة باالستثناء

4

0.553

اإلدارة السلبية باالستثناء

4

0.539

نمط القيادة التبادلية كل

12

0.622

القيادة املتساهلة (عدم التدخل)

4

0.890

بعد التأثري املثايل(الكاريزما)

-290-

رمحة بنت حممد الغامدي :القيادة متعددة العوامل لدى القيادات األكاديمية بجامعة الباحة وفقا لبعض املتغريات

يتضح من اجلدول ( )3أن معامالت الثبات

منخفض جدا الدرجة من  1إىل أقل من .1.80

لألنامط واألبعاد الفرعية تراوحت ما بني (-0.539

منخفض الدرجة من  1.80إىل أقل من .2.60

 ،)0.982ومجيعها معامالت ثبات جيدة ،أي أن

متوسط الدرجة من  2.60إىل أقل من  .3.40مرتفع

االستبانة تتمتع بمعامالت صدق وثبات جيدة تربر

الدرجة من  3.40إىل أقل من  .4.20مرتفع جدا

استخدامها.

الدرجة من  4.20إىل  ،5.0واستخدمت املتوسطات
واالنحرافات

إجراءات التصحيح واألسلوب اإلحصائي:
للحكم عىل درجة ممارسة القيادة متعددة العوامل؛

ومعامالت

املعيارية

االرتباط

والتكرارات والنسب املئوية وحتليل التباين الثنائي.

تم اعتبار النمط ،تتم ممارسته إذا متت املوافقة عىل

عرض النتائج وتفسريها:

ممارسة ( )%50من فقراته.

نتيجة السؤال األول :والذي نصه" :ما األنامط

وللحكم عىل درجة املامرسة لكل نمط؛ حسبت

األكثر ممارسة للقيادة متعددة العوامل لدى القيادات

مستوياهتا كام يأت:

األكاديمية بجامعة الباحة؟ ُحسبت التكرارات
والنسب املئوية ،واتضحت النتائج من اجلدول اآلت:

جدول ( :)4التكرارات والنسب ملامرسة أنامط القيادة متعددة العوامل.
التكرار

النسبة

أنامط القيادة
ممارسة نمطي القيادة التحويلية والتبادلية معا

258

%63.86

ممارسة مجيع األنامط معا (التحويلية والتبادلية واملتساهلة)

82

%20.29

ممارسة نمطي القيادة التبادلية واملتساهلة معا

35

%8.66

ممارسة نمط القيادة املتساهلة فقط

18

%4.45

ممارسة نمط القيادة التبادلية فقط

6

%1.48

ممارسة نمط القيادة التحويلية فقط

5

%1.23

يوضح جدول ( )4التكرارات والنسب ملامرسة

ممارسة أنامط القيادة الثالثة معا ( ،)%20.29يليها

القيادة املتعددة العوامل ،ويتضح أن أعىل نسبة

ممارسة نمطي القيادة التبادلية واملتساهلة معا

للمامرسة كانت يف ممارسة نمطي القيادة التحويلية

( ،)%8.66يف حني بلغ ممارسة نمط القيادة املتساهلة

والتبادلية معا؛ حيث بلغت نسبتها ( ،)%63.86يليها

فقط ( ،)%4.45وكذلك بلغ ممارسة نمط القيادة
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التبادلية فقط ( ،)%1.48أما ممارسة نمط القيادة

عىل النسبة األقل؛ وهذا يشري إىل أن هذا النمط غري

التحويلية فقط فبلغ (.)%1.23

ممارس بالعمل لكثرة املالحظات عليه ،وحرص
( & Bass

القيادات عىل ضبط العمل األكاديمي واإلداري

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه

 )Avolio,أن القائد بشكل عام يستخدم كال

باجلامعة .كذلك قد يدل ذلك عىل أن القيادات

النمطني للقيادة التحويلية والتبادلية ،مع كون أحدمها

األكاديمية متارس األنامط املتعددة للقيادة يف ضوء

أكثر شيوعا ،وال بد أن يكون قادرا عىل تغيري أسلوب

املوقف ونوعية املرؤوسني ،وقد يعزى ذلك إىل أن

قيادته وفقا للموقف؛ حتى يكون أكثر فعالية

عمليات اختيار القيادات األكاديمية يف اجلامعة حتظى

).(Sethuraman & Suresh, 2014

باهتامم من املسؤولني.

1990

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سمور ( )2016بأن

نتيجة السؤال الثاين :والذي نصه" :ما درجة

القيادة التبادلية بأبعادها كانت بنسبة (،)%67.85

ممارسة أنامط القيادة متعددة العوامل بأبعادها :القيادة

والقيادة التحويلية بنسبة ( ،)67.24أي أهنام يامرسان

التحويلية وأبعادها (التأثري املثايل (الكاريزما)-

معا .ودراسة احلالق وخرض ( ،)2019ودراسة

الدافعية اإلهلامية -التحفيز العقيل-االعتبارية

،)Barnett,

الفردية) ،والقيادة التبادلية وأبعادها (املكافأة

 )Pihie,يف وجود

املحتملة-اإلدارة النشطة باالستثناء-اإلدارة السلبية

ممارسة جلميع األنامط الثالثة معا (التحويلية –

باالستثناء) ،والقيادة املتساهلة لدى القيادات

التبادلية-عدم التدخل).

األكاديمية بجامعة الباحة؟".

(2020

 ،)Abadama,ودراسة

ودراسة

(Sadeghi &Elias, 2011

(2017

وتعزى هذه النتيجة إىل أن القيادات لدهيا وعي

حسبت املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألنامط

بأمهية ممارسة النمطني األكثر فعالية باملنظامت

القيادة متعددة العوامل وأبعادها الفرعية .وتتضح

التعليمية وحتقيق أهدافها ،ومها :التحوييل ،والتباديل

النتائج من اجلدول اآلت:

بنسبة كبرية ،فيام حصل نمط عدم التدخل (املتساهل)
جدول ( :)5املتوسطات واالنحرافات املعيارية ألبعاد أنامط القيادة املتعددة.
م

نمط القيادة

1

التحويلية

األبعاد الفرعية
التأثري املثايل (الكاريزما)

املتوسط املوزون

االنحراف املعياري

الدرجة

السامت

4.121

0.971

مرتفعة

السلوك

4.143

0.961

مرتفعة
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تابع /جدول (:)5
م

1

املتوسط املوزون

االنحراف املعياري

الدرجة

نمط القيادة

التأثري املثايل (الكاريزما) الكلية

4.133

0.909

مرتفعة

الدافعية اإلهلامية

4.200

0.988

مرتفعة جدا

التحفيز العقيل

3.943

1.044

مرتفعة

االعتبارية الفردية

4.1028

1.047

مرتفعة

الدرجة الكلية للتحويلية

4.088

0.939

مرتفعة

املكافأة املحتملة

3.731

1.103

مرتفعة

اإلدارة النشطة باالستثناء

2.977

0.888

متوسطة

اإلدارة السلبية باالستثناء

3.631

0.722

مرتفعة

الدرجة الكلية للتبادلية

3.446

0.627

مرتفعة

املتساهلة

2.131

1.100

منخفضة

التحويلية

التبادلية
2

3

األبعاد الفرعية

القيادة املتساهلة يف املرتبة الثالثة؛ حيث بلغ املتوسط

يتضح من جدول ( )5أن درجة ممارسة نمط

( ،)2.131وهو يقابل الدرجة منخفضة.

القيادة التحويلية جاء يف املرتبة األوىل؛ حيث بلغ
املتوسط ( ،)4.088وهو يقابل الدرجة مرتفعة،

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

وكذلك األبعاد جاءت بدرجة مرتفعة .وبلغ بعد

( ،)Johnes & Rudd, 2008ودراسة ( & Pihie, Sadeghi

الدافعية اإلهلامية درجة مرتفعة جدا .وجاء نمط

2011

 ،)Elias,والرشيفي ( )2013بأن الدافعية

القيادة التبادلية يف املرتبة الثانية بدرجة مرتفعة وبلغ

اإلهلامية أكثر األبعاد ممارسة يف نمط القيادة

املتوسط ( ،)3.446أما األبعاد التي تندرج حتت ذلك

التحويلية ،وبعد املكافأة املرشوطة أكثر األبعاد ممارسة

النمط فبلغ املتوسط لبعد املكافأة املحتملة (،)3.731

يف القيادة التبادلية .وتتفق النتيجة جزئيا مع نتيجة

وهو يقابل الدرجة مرتفعة ،وبلغ متوسط بعد اإلدارة

دراسة

 ،)Pihie,ودراسة

النشطة باالستثناء ( ،)2.977وهو يقابل الدرجة

(& Rudd, 2008

متوسطة ،وبلغ بعد اإلدارة السلبية باالستثناء

كانت األكثر ممارسة ،يف حني كانت القيادة املتساهلة

( ،)3.631وهو يقابل الدرجة مرتفعة .وجاء نمط

األقل ممارسة.
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 )Johnesعىل أن القيادة التحويلية
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تدخل القيادات بعمل املرؤوسني طاملا أهنم يامرسون

فيام تتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة احلالق

عملهم بموجب معايري ُحددت مسبقا.

وخرض ( )2019التي توصلت إىل أن ممارسة القيادة
التحويلية والتبادلية جاءت بدرجة متوسطة ،يف حني

أما ما خيص القيادة املتساهلة ،فقد حصلت عىل

كانت قيادة عدم التدخل بدرجة قليلة .وأيضا نتيجة

درجة منخفضة؛ وهذا يشري إىل عدم تنصل القيادات

دراسة سمور ( ،)2016ودراسة ()Abadama, 2020

األكاديمية من األعامل املكلفني هبا ووجودهم يف حال

بأن ممارسة القيادة التبادلية أعىل من القيادة التحويلية.

احلاجة إليهم ،حتى وإن كان هناك ممارسة هلذا النمط،

أما أبعاد القيادة التحويلية فجاءت مجيعها مرتفعة،

فقد تكون مقننة باجتاه إجيايب حيقق مزايا هذا النمط من
القيادة.

عدا الدافعية اإلهلامية فكانت مرتفعة جدا؛ وهذا يشري
إىل أن القيادات األكاديمية هتتم بالرتكيز عىل إهلام

وهذه النتيجة تتسق مع نتيجة السؤال األول يف

أعضاء هيئة التدريس وحتفيزهم نحو رؤية اجلامعة

كون القيادات األكاديمية متارس النمطني القياديني:

وأمهية إنجاز األعامل بام حيقق أهداف الكلية

التحوييل والتباديل معا؛ لذلك جاءت الدرجات

واجلامعة ،وأن القيادات تركز عىل السلوك

مرتفعة.
نتيجة السؤال الثالث :والذي نصه" :هل توجد

األخالقي ،وتتجاوز مصاحلها الذاتية وهتتم باملصلحة

فروق يف ممارسة القيادة متعددة العوامل تعزى إىل

العامة للجامعة.

النوع (ذكور -إناث) ،وسنوات اخلربة باجلامعة،

وفيام يتعلق بالقيادة التبادلية ،فقد حصلت مجيع

والتخصص ،والرتبة األكاديمية"؟.

أبعادها عىل درجة مرتفعة ،وقد يدل ذلك عىل أن
أعضاء هيئة التدريس ينظرون للقيادات األكاديمية

أوال :الفروق التي تعزى إىل متغري النوع:

ممارسني لإلدارة أكثر من ممارسة القيادة؛ حيث إن

استخدم اختبار (ت) لداللة الفروق بني

عبارات هذا النمط تدل عىل أن العملية القيادية عملية

املتوسطات يف أنامط القيادة ،وذلك بعد التحقق من

قائمة عىل تبادل املنافع بني القائد واملرؤوسني.

رشوط االختبار ،حيث ُحسب اختبار ليفني للتجانس

وحصل بعد املكافأة املرشوطة عىل أعىل مستوى يف

بني املجموعات ،وكانت مجيع القيم غري دالة؛ مما يشري

القيادة التبادلية ،وقد يعزى ذلك إىل حرص القيادات

إىل وجود جتانس بني املجموعات .وتتضح نتائج

عىل ما حيرص عليه املرؤوسون ،ويتمثل ذلك يف عدم

الفروق من اجلدول اآلت:
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جدول ( :)6اختبار (ت) لداللة الفروق بني املتوسطات يف أنامط القيادة تبعا ملتغري النوع.
نمط القيادة
التحويلية

التبادلية
املتساهلة

النوع

املتوسط

االنحراف املعياري

العدد

الذكور

82.3804

19.45759

184

اإلناث

81.2727

18.23836

220

الذكور

40.9348

7.60760

184

اإلناث

41.7182

7.45290

220

الذكور

8.6630

4.51900

184

اإلناث

8.4091

4.31054

220

يوضح اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة

قيمة (ت)

الداللة

0.590

0.556

1.042

0.298

0.577

0.564

الشخصية والديموقراطية .ويف املقابل ،فإن سلوك
اإلناث أكثر توجها نحو املهام واستبدادي.

إحصائية بني الذكور واإلناث يف ممارسة أنامط القيادة
متعددة العوامل الثالثة ،حيث بلغت قيمة (ت)

وقد يعزى عدم وجود فروق يف ممارسة أنامط

( )0.577 -1.042 -0.590عىل التوايل ،وهي قيم

القيادة املتعددة تبعا للنوع إىل أن القيادات األكاديمية

غري دالة إحصائيا.

باجلامعة تتلقى ذات التأهيل والتدريب ،ويشمل ذلك

وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
2008

 ،)&Rudd,ودراسة

الذكور واإلناث ،بام انعكس عىل اكتساهبم أنامطا

( Jones

متشاهبة يف التعامل مع املرؤوسني.

( Khan, Aslam & Riaz,

 ،)2012والتي وجدت فروقا لصالح اإلناث .كام
تتعارض مع ما أشار إليه

ثانيا :الفروق التي تعزى إىل متغري سنوات اخلربة
باجلامعة والتخصص والرتبة األكاديمية:

( Eagly & Johannesen-

ُحسب

 ،)Schmidt, 2001وجود فروق بني الذكور واإلناث يف

اإلحصاء

الوصفي

للمتوسطات

أنامط القيادة؛ حيث إن القيادة التحويلية تتامشى أكثر

واالنحرافات املعيارية يف أنامط القيادة متعددة

مع األدوار القيادية للذكور أكثر من اإلناث ،وأن

العوامل تبعا للمتغريات ،كام يتضح من اجلدول

سلوك القادة الذكور أكثر توجها نحو العالقات

اآلت:

جدول ( :)7املتوسطات واالنحرافات املعيارية للقيادة متعددة العوامل تبعا ملتغريات البحث.
م

املتغري

1

اخلربة باجلامعة

مستوياته

أنامط القيادة

أقل من  5سنوات
من  10-5سنوات

التحويلية

أكثر من  10سنوات
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املتوسط

االنحراف املعياري

83.5536

16.79223

83.0187

18.38911

75.8205

21.46440
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تابع/جدول (:)7
م

املتغري

1

اخلربة باجلامعة

2

التخصص

3

الرتبة األكاديمية

مستوياته

أنامط القيادة

املتوسط

االنحراف املعياري

أقل من  5سنوات

التبادلية

41.9821

7.83729

من  10-5سنوات

41.9252

7.69574

أكثر من  10سنوات

38.9231

6.04049

8.5536

4.42320

من  10-5سنوات

8.4393

4.45779

أكثر من  10سنوات

8.7179

4.26979

80.9315

19.50867

علمي

82.5333

18.07075

صحي

81.6154

19.20716

41.4658

7.69071

علمي

41.9444

7.68131

صحي

39.8205

6.67568

9.3425

4.92487

علمي

8.1333

4.12161

صحي

7.8974

3.77823

80.2000

21.60312

أستاذ مشارك

85.6970

16.56592

أستاذ مساعد

81.0629

18.99051

41.1000

7.80621

أستاذ مشارك

41.0606

7.79325

أستاذ مساعد

41.4403

7.47285

8.9000

2.98946

أستاذ مشارك

8.5758

5.19781

أستاذ مساعد

8.4906

4.30811

أقل من  5سنوات

إنساين

إنساين

إنساين

أستاذ

أستاذ

أستاذ

املتساهلة

التحويلية

التبادلية

املتساهلة

التحويلية

التبادلية

املتساهلة

األحادي لكل متغري عىل حدة ،وتتضح النتائج مما

يتضح من جدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني

يأت:

املتوسطات تبعا للمتغريات ،لذا ُحسب حتليل التباين
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جملة العلوم الرتبوية ،املجلد  ،34العدد ( ،)2الرياض (2022م1443/هـ)

أ -الفروق التي تعزى إىل متغري سنوات اخلربة

استخدم حتليل التباين األحادي للكشف عن

باجلامعة:

الفروق ،وتتضح النتائج فيام يأت:

يتضح من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني
املتوسطات احلسابية تعزى ملتغري سنوات اخلربة؛ لذا
جدول ( )8حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف أنامط القيادة تبعا ملتغري سنوات اخلربة باجلامعة.
نمط القيادة

التحويلية

التبادلية

املتساهلة

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة

بني املجموعات

3450.860

2

1725.430

4.985

0.007

داخل املجموعات

138803.091

401

346.142

الكيل

142253.950

403

بني املجموعات

574.931

2

287.466

داخل املجموعات

22242.306

401

55.467

الكيل

22817.238

403

بني املجموعات

4.569

2

2.284

داخل املجموعات

7808.184

401

19.472

الكيل

7812.752

403

0.006

5.183

0.889

0.117

يتضح من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة

ذات داللة عىل نمط القيادة املتساهلة؛ حيث بلغت

إحصائية عىل أنامط القيادة التحويلية والتبادلية؛ حيث

قيمة (ف) ( ،)0.117وهي قيمة غري دالة إحصائيا؛

بلغت قيمة (ف) ( ،)5.183 – 4.985وهي دالة

ولذا ُحسب اختبار توكي للتعرف عىل اجتاه الداللة

عند مستوى ( ،)0.006 – 0.007وال توجد فروق

عىل األنامط ذات القيمة الدالة إحصائيا.

جدول ( )9اختبار توكي لتحديد اجتاه الفروق يف نمطي القيادة التحويلية والتبادلية تبعا لسنوات اخلربة.
نمط القيادة

التحويلية

التبادلية

مستويات املتغري

أقل من 5

أقل من 5

--

من 10-5

.967

--

أكثر من 10

.014

*.010

أقل من 5

--

من 10-5

.998

--

أكثر من 10

.015

**.007

**دالة عند مستوى * 0.01دالة عند مستوى 0.05
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من 10-5

أكثر من 10

--

--
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يتضح من اجلدول ( )9وجود فروق بني ذوي

والتبادلية مها النمطان األكثر ممارسة معا باجلامعة،

سنوات اخلربة من ( )10-5سنوات ،وأكثر من ()10

وتعد الفرتة من  10-5سنوات فرتة خربة متوسطة

سنوات يف نمطي القيادة التحويلية والتبادلية،

يكون عضو هيئة التدريس فيها أكثر اهتامما بالتطور

وبالرجوع إىل جدول ( )7اتضح أن الفروق لصالح

املهني واألكاديمي واإلداري ،والذي يتأثر بنمط

ذوي سنوات اخلربة من ( )10-5سنوات.

القيادة الذي يامرسه القائد فيام يطلب منه من أعامل،

وتتعارض هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراسة

وما يرغب عضو هيئة التدريس احلصول عليه من

الرشيفي ( )2013التي مل ُتظهر فروقا يف ممارسة

تطوير مهني وترقيات.

القيادة التحويلية تعزى لسنوات اخلربة.

ب -الفروق التي تعزى إىل متغري التخصص:

وقد يعزى وجود فروق يف ممارسة نمطي القيادة

يتضح من اجلدول ( )7السابق وجود فروق

التحويلية والتبادلية إىل سنوات اخلربة باجلامعة

ظاهرية بني املتوسطات احلسابية تعزى ملتغري

لصالح ذوي سنوات اخلربة ( )10-5سنوات؛ كون

التخصص ،وللكشف عن الفروق؛ استخدم حتليل

العضو لديه إدراك أكرب لتحديد وتقييم املامرسات

التباين األحادي ،وتتضح النتائج فيام يأت:

القيادية للقائد األكاديمي ،كام يؤكد ذلك نتيجة
السؤال األول الذي أظهر أن نمطي القيادة التحويلية

جدول ( )10حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف أنامط القيادة تبعا ملتغري التخصص.
نمط القيادة

التحويلية

التبادلية

املتساهلة

درجات

متوسط

احلرية

املربعات
104.687
354.226

مصدر التباين

جمموع املربعات

بني املجموعات

209.374

2

داخل املجموعات

142044.577

401

الكيل

142253.950

403

بني املجموعات

247.977

2

123.989

داخل املجموعات

22569.260

401

56.282

الكيل

22817.238

403

بني املجموعات

155.896

2

77.948

داخل املجموعات

7656.856

401

19.094

الكيل

7812.752

403
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قيمة ف

الداللة

0.296

0.744

2.203

4.082

0.112

0.018
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يتضح من اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة

يف ممارسة القيادة التحويلية والتبادلية تعزى

إحصائية عىل نمط القيادة املتساهلة؛ حيث بلغت قيمة

للتخصص ولصالح الكليات العلمية ،وال يوجد

(ف) ( ،)4.082وهي دالة عند مستوى (،)0.018

فروق يف ممارسة القيادة املتساهلة تعزى ملتغري

وال توجد فروق ذات داللة عىل نمط القيادة

التخصص.

التحويلية والتبادلية؛ حيث بلغت قيمة (ف)

وقد يعزى ذلك إىل طبيعة الكليات اإلنسانية

( )2.203 -0.296عىل التوايل ،وهي قيم غري دالة

وطبيعة العمل واملقررات التي تدرس فيها؛ حيث إهنا

إحصائيا؛ لذا ُحسب اختبار توكي للتعرف عىل اجتاه

ال حتتاج إىل الرصامة يف التعامل كالكليات العلمية

الداللة عىل نمط القيادة املتساهلة فقط.

والصحية.

جدول ( )11اختبار توكي لتحديد اجتاه الفروق يف نمط

وقد يعزى ممارسة القيادة املتساهلة يف الكليات

القيادة املتساهلة.
مستويات املتغري

اإلنسانية أكثر من الكليات العلمية والصحية إىل
إنساين

علمي

إنساين

--

علمي

*0.036

--

صحي

*0.049

0.916

صحي

طبيعة األعامل واملواد التي يدرسوهنا يف تلك
الكليات ،والتي قد تفرض عليهم أن العمل يقوم

--

وفق أعامل حمددة وااللتزام بالسياسات واللوائح يف

*دالة عند مستوى 0.05

املؤسسات؛ وهذا يتفق مع ما أشار إليه دراسة

يتضح من اجلدول ( )11وجود فروق بني ذوي

( ،)Avolio & Bass, 1999ودراسة (.)Khan, 2017

التخصص اإلنساين وذوي التخصصات العلمية

جـ -الفروق التي تعزى إىل متغري الرتبة

والصحية يف نمط القيادة املتساهلة ،وبالرجوع إىل

األكاديمية:

جدول ( )7اتضح أن الفروق لصالح ذوي

يتضح من اجلدول ( )7السابق وجود فروق

التخصص اإلنساين.

ظاهرية بني املتوسطات احلسابية تعزى ملتغري الرتبة

وال توجد فروق يف ممارسة القيادة التحويلية

األكاديمية؛ لذا استخدم حتليل التباين األحادي

والتبادلية تعزى للتخصص ،وتتعارض هذه النتيجة

للكشف عن الفروق ،وتتضح النتائج فيام يأت:

مع نتيجة دراسة الرشيفي ()2013؛ إذ ظهرت فروق
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جدول ( :)12حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف أنامط القيادة تبعا ملتغري الرتبة األكاديمية.
األبعاد

التحويلية

التبادلية

املتساهلة

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

بني املجموعات

1226.069

2

613.034

داخل املجموعات

141027.882

401

351.690

الكيل

142253.950

403

بني املجموعات

9.315

2

4.658

داخل املجموعات

22807.922

401

56.878

الكيل

22817.238

403

بني املجموعات

3.360

2

1.680

داخل املجموعات

7809.393

401

19.475

الكيل

7812.752

403

قيمة ف

1.743

0.082

0.086

الداللة

0.176

0.921

0.917

يتضح من اجلدول ( )12عدم وجود فروق ذات

يف ممارسة أنامط القيادة تبعا للنوع والرتبة األكاديمية،

داللة إحصائية عىل أنامط القيادة التحويلية،

ووجود فروق يف ممارسة أنامط القيادة التحويلية

والتبادلية ،واملتساهلة؛ حيث بلغت قيمة (ف) (-

والتبادلية تعزى لسنوات اخلربة لصالح (،)10-5

 )0.086 0.082-1.743عىل التوايل ،وهي قيم

وال توجد فروق ذات داللة عىل نمط القيادة

غري دالة إحصائيا.

املتساهلة ،ووجود فروق يف ممارسة نمط القيادة

ويتفق ذلك مع دراسة الرشيفي ( )2013ال

املتساهلة تبعا للتخصص لصالح التخصص

يوجد فروق يف ممارسة القيادة التحويلية تعزى للرتبة

اإلنساين ،ومن ثم توجد رضورة لتنظيم عدد من

األكاديمية ،وقد يعزى ذلك إىل أن القائد يامرس

الدورات التدريبية للقيادات األكاديمية عن القيادة

النمط القيادي ذاته بغض النظر عن الرتبة األكاديمية

متعددة العوامل ،وتوجيه القيادات األكاديمية إىل

للمرؤوس.

االهتامم باملرؤوسني ،والعمل عىل التعامل مع كل فرد

خاتمة وتوصيات البحث:

بصفة مستقلة ،والعمل عىل تطوير قدراهتم الذاتية.

يف ضوء نتائج البحث ،يتضح أن القيادات

وألن القيادة املتساهلة (عدم التدخل) ظهرت بدرجة

األكاديمية بجامعة الباحة يامرسون أكثر من نمط

منخفضة؛ فتوجد أمهية لتدريب القيادات ملامرسة

واحد وفقا للمتغريات املوقفية ،وعدم وجود فروق

ذلك النمط كقيادة إجيابية متكينية ،إضافة إىل تدريب
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)هـ1443/م2022(  الرياض،)2(  العدد،34  املجلد،جملة العلوم الرتبوية

 دار الثقافة للنرش. القيادة اإلدارية.)2009(  نواف،كنعان

القيادات بالكليات اإلنسانية عىل ممارسة نمطي

. عامن،والتوزيع
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التعريف بالكتاب:
ً
شامال للطالب واملختصني يف جمال
يعد كتاب املرجع يف تعلم العلوم وتعليمها من النظرية إىل املامرسة مرج ًعا
تعلم وتعليم العلوم ،وقد اشتمل الكتاب عل ( )21ف ً
صال ،مقسمة أربع وحدات ،شارك يف تأليف فصوله ووحداته
( )41مؤل ًفا:
الوحدة األوىل :وعنواهنا "طبيعة العلم ونظريات التعلم وتطبيقاهتا يف تعلم وتعليم العلوم" ،وتضمنت مخسة
فصول ،تناول الفصل األول منها طبيعة العلم :التوجهات العاملية واجتاه البحث العريب؛ حيث ناقش مصطلح طبيعة
العلم ،وطبيعة املعرفة العلمية ،والثقافة العلمية ،وابستمولوجيا العلم ،والعلم الطبيعي .كذلك استعرض جوانب
طبيعة العلم وفق ما ذكره املختصون يف تعليم العلوم ،والكيفية التي يفرتض أن تدرس هبا ،وأدوات قياسها ،كام قدم
ً
حتليال نقد ًيا ألبحاث طبيعة العلم يف الدراسات العربية .أما الفصل الثاين فكان بعنوان "تعلم العلوم ونظريات علم
النفس املعريف"؛ إذ تناول توضيح أبرز نظريات علم النفس املعريف ،مثل :نظرية بياجيه ،ونظرية فوغوتسكي ،ونظرية
روبرت جانيه ،ونظرية ديفد أوزوبل ،ونظرية جريوم برونر ،ونظرية هاورد جاردنر ،ونظرية التعلم املستند إىل
الدماغ ،ونظرية الرؤية العقلية لدويك ،وناقش أيضا طرق التدريس ومبادئه التي استندت إىل هذه النظريات .وقدم
أمثلة تطبيقية للمامرسات التدريسية يف تعلم العلوم وفق نظريات التعلم املبني عل السلوكية ،وعل املعرفية ،وعل
البنائية ،وعل البنائية االجتامعية ،وعل بحوث الدماغ .وسلط الفصل الثالث الضوء عل اخلصائص النفسية وتعلم
العلوم؛ حيث ركز عل العالقة الوثيقة بني اخلصائص النفسية وتعلم وتعليم العلوم (مثل :االجتاهات ،والدافعية،
والتوعية املهنية)؛ إلعداد املتعلمني ملستقبل يتسم بالتغري املستمر ،كام تناول برامج تعلم وتعليم العلوم املوجهة نحو
تنمية اخلصائص النفسية للمتعلمني ،وناقش -كذلك -مفهوم الدافعية للتعلم ،وأنواعها ،ومكوناهتا ،ووظائفها،
وتفسريها ،وطرق قياسها وتنميتها ،وتوظيفها يف تعلم وتعليم العلوم يف ضوء الفلسفات الرتبوية املختلفة .وشمل
أيضا كيفية تنمية امليول واالجتاهات واملعتقدات العلمية ،والدافعية والوعي املهني من جهة ،وتوظيف تلك
ً
اخلصائص النفسية يف حتسني عمليات تعلم وتعليم العلوم من جهة أخرى .أما الفصل الرابع فناقش املفاهيم والتغيري
املفاهيمي يف تعلم العلوم ،وقد بدئ بتوضيح املقصود باملفاهيم العلمية ،وأنواعها ،ومستوياهتا ،وأمهيتها،
وخصائصها ،ورشوط تعلمها ،وأساليب تدريسها ،وأدوار املعلم واملتعلم يف تعليمها وتعلمها ،يليه مناقشة
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية واملنطلقات الفكرية لدراستها وأساليب وطرق تشخيصها .وكان الفصل
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اخلامس واألخري من الوحدة األوىل بعنوان "مهارات التفكري وتعلم العلوم"؛ حيث استعرض مهارات التفكري
املرتبطة بتعلم املتعلمني للعلوم ،مع ربطها بامهية التعلم وماهية تعلم العلوم وأهدافه وطبيعته ،وناقش جذور الرتكيز
عل التفكري ومهاراته يف العلوم بالتطرق ملنظور بياجيه والنظرية البنائية عن التفكري .كام بني مدى ارتباط تعلم العلوم
بالقدرة عل القيام بعمليات التفكري التي يامرسها العلامء ،وممارسة عمليات العلم املختلفة ،كاملالحظة ،والتنبؤ،
واالستدالل ،وبناء النامذج .واستعرض أنوا ًعا مهمة من التفكري املرتبطة بتعلم العلوم ،كالتفكري املنطقي االبتكاري،
والناقد ،وفوق املعريف ،والبرصي املكاين ،واالستداليل ،والريايض ،واالحتاميل ،واإلحصائي.
أما الوحدة الثانية من الكتاب فعنواهنا "مداخل وإسرتاتيجيات تعلم وتعليم العلوم" ،وقد اشتملت عل ستة
فصول ،تبدأ بالفصل السادس وتنتهي بالفصل احلادي عرش ،ناقش الفصل السادس تعلم وتعليم العلوم القائم عل
االستقصاء؛ حيث استعرض -يف بدايته -االستقصاء تارخي ًيا ،ثم انتقل إىل توضيح مفهوم االستقصاء من وجهة نظر
عدد من املنظرين ،ثم ناقشه بوصفه جز ًءا أساسيا من تدريس العلوم ،وبني فوائد التعلم القائم عل االستقصاء،
أيضا إىل توضيح العالقة بني التعلم القائم عل االستقصاء واملامرسات
وسامته األساسية ،ومستوياته .وتطرق ً
العلمية ،وكذلك العالقة بينه وبني توجه العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات  ،STEMوالعالقة بينه وبني مناهج
وأخريا استعرض كيف تم تناول االستقصاء يف أبحاث تعليم العلوم يف العامل العريب .وسلط الفصل السابع
العلوم،
ً
الضوء عل تعلم وتعليم العلوم القائم عل احلوار واجلدّ ل العلمي؛ إذ تناول مكونات عملية االتصال التعليمي،
وأشكاله ،واحلوار الصفي عمو ًما ،وآليات تنفيذ احلوار العلمي وتقويمه ،وقدم مثا ًال تطبيق ًيا ألسلوب احلوار العلمي
يف البيئة الصفية .كذلك استعرض مفهوم اجلدل العلمي ،وأمهيته ،وأنامطه ،وعالقته بالقضايا العلمية املجتمعية،
واستعرض نامذج تدريسية مقرتحة للجدل العلمي التي يمكن استخدامها يف البيئة الصفية .وختم الفصل بكيفية
تقييم ممارسات اجلدل العلمي لدى الطلبة .أما الفصل الثامن ،فناقش الكتابة من أجل تعلم العلوم ،حيث وضح
مدخل الكتابة من أجل تعلم العلوم من حيث نشأهتا كمدخل ،وتبنيها يف التعليم عمو ًما وتعليم العلوم خاصة ،مع
ربطها بالبنائية التفاعلية ،وكذلك وضح أنموذج جالربيث الذي فرس الكتابة بوصفها بناء للمعرفة ،وتطرق إىل نوعي
الكتابة من أجل التعلم :الكتابة الرسمية  ،Formal writingوالكتابة غري الرسمية  ،Informal writingوقدم تفصيل
مفهوم الكتابة كموجه حلل املشكلة يف تعليم العلوم (الـ  )SWHالذي مجع بني نوعي الكتابة الرسمية وغري الرسمية
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أخريا
من أجل تعلم العلوم ،وأكد تدريس العلوم باالستقصاء بشكل وثيق مع توضيح دور املعلم يف الـ  .SWHو ً
تضمن بعض إسرتاتيجيات تضمني الكتابة يف فصول العلوم.
يف حني تطرق الفصل التاسع إىل تقنيات التعليم واالتصال ودورها يف تعلم وتعليم العلوم؛ إذ تناول أمهية
استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية ،واستعرض -بشكل تفصيل -تطبيقات تقنية التعليم
يف تعليم العلوم ،ومن أمهها :املحاكاة احلاسوبية ،واملختربات املحوسبة ،والذكاء االصطناعي ،مع الرتكيز عل دراسة
حالة وسائل التواصل االجتامعي ودمج تطبيقاهتا يف عملية تعليم وتعلم العلوم .وختم الفصل باستعراض حتديات
توظيف وسائل التواصل االجتامعي يف تعليم وتعلم العلوم .أما الفصل العارش فناقش التعلم غري الرسمي وتطبيقاته
يف تعلم وتعليم العلوم؛ حيث استعرض الفصل التعليم غري الرسمي للعلوم ،ومفاهيمه املختلفة ،وأمهيته يف عمليات
أيضا عل التطبيقات املختلفة للتعلم
التعلم بصورة عامة ،ويف التنمية املستدامة والثقافة العلمية بصورة خاصة .وركز ً
غري الرسمي يف العلوم ونامذج وممارسات وإسرتاتيجيات مرتبطة هبذا النوع من التعلم ،كذلك قدم قاعدة نظرية
وتطبيقية لكيفية ختطيط التعلم غري الرسمي للعلوم وتنفيذه وتقويمه ،وتضمن بعض صور التعليم غري الرسمي
للعلوم ،ومنها :الرحالت العلمية ،واملتاحف ،واحلدائق العامة العلمية والرتفيهية وحدائق احليوانات ،والقبب
الفلكية ،والنوادي واملراكز العلمية ،واجلامعات واجلمعيات العلمية ،واملختربات االفرتاضية .ووضح كذلك صور
التعليم غري الرسمي للعلوم يف املنطقة العربية ،وأبرز املراكز واملبادرات املجتمعية فيها .يف حني تطرق الفصل احلادي
عرش إىل تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات؛ إذ ناقش الفصل تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقة ،وإسرتاتيجيات
التدريس القائمة عل الدليل البحثي يف تعليم العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات ،والتصميم الشامل والتقنية كإطار
لتدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقة ،والتدريس التشاركي ،ومواءمة وتطويع تقديم منهج العلوم للطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة ،والدراسات العربية التي استهدفت الطلبة ذوي اإلعاقات وكان هلا تأثري فعال يف تعلمهم
ملفاهيم العلوم وتطبيقاته .وختم الفصل بمناقشة التوجهات املستقبلية يف تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات يف
مراحل التعليم ما قبل اجلامعي.
أما الوحدة الثالثة من الكتاب فتناولت مناهج العلوم ومعايريها وقضاياها ،وقد شملت سبعة فصول ،من
الفصل الثاين عرش حتى الفصل الثامن عرش؛ إذ تناول الفصل الثاين عرش معايري تعلم وتعليم العلوم ،فقد بدأ الفصل
ً
وصوال إىل اجليل التايل من معايري العلوم
باستعراض نظرة تارخيية لتطور حركة املعايري الرتبوية يف العامل من ،1993
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 ،Next Generation Science Standardsكام وضح الفصل اإلطار النظري ملعايري تعلم وتعليم العلوم ،ثم انتقل
إىل حتديد متطلبات تنفيذ معايري تعلم وتعليم العلوم ،وتطرق إىل جتارب عربية تتعلق بمعايري تعليم العلوم مع الرتكيز
عل جتربة بناء معايري جمال تعلم العلوم الطبيعية يف اململكة العربية السعودية .وختم الفصل بتقديم مراجعة
للدراسات والتوجهات البحثية املتعلقة باملعايري الرتبوية والرؤية املستقبلية لتطوير هذه املعايري يف الوطن العريب
وتنفيذها .أما الفصالن الثالث عرش ،والرابع عرش فناقشا تصميم مناهج العلوم وتطويرها؛ إذ تناول فصل تصميم
مناهج العلوم مفهوم التصميم ومكوناته ،مع عرض ألشهر نامذجه ،إضافة إىل توضيح أسس بناء املنهج وتصميمه
(الفلسفية ،واالجتامعية ،والنفسية ،واملعرفية) ،كام بني الغايات الرئيسة للتصميم ،والكيانات التي تتمحور حوهلا
التصاميم ،إضافة للتوجهات التي ظهرت يف ضوء بعض التحديات .وختم الفصل باملضامني التطبيقية ملناهج العلوم
املستقبلية .أما فصل تطوير مناهج العلوم فقد قدم ملحة عن مفهوم تطوير املنهج بسياقه العام ،مع توضيح السياق
ً
وصوال للسياق العريب؛ مبينًا العوامل التي تدفع بجهود
التارخيي لتطوير مناهج العلوم ،بد ًءا بالسياق العاملي و
مبادرات تطوير مناهج العلوم ،والتوجهات الرئيسة يف عمليات التطوير .كذلك رصد بعض التحديات التي تواجه
تطوير مناهج العلوم ،وانتهى بخامتة تتلمس املستقبل املتعلق بالتقنية .يف حني ناقش الفصل اخلامس عرش مدخل
"العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات (" )STEM؛ حيث عرض املقصود بفلسفة العلوم والتقنية واهلندسة
ً
مدخال للتعلم التكامل مع استعراض الرؤى املختلفة املتداولة عند تعريف (،)STEM
والرياضيات ( )STEMبوصفه
أيضا أسباب االحتياج ملثل هذا املدخل حمل ًيا وإقليم ًيا يف الوطن العريب ،وركز عل سبل حتقيق أهداف
وتناول ً
عرضا لبعض األمثلة التطبيقية التي يمكن
( ،)STEMوعل التصميم
اهلنديس كمكون أساس لـ ( .)STEMكام تضمن ً
ّ
االستعانة هبا عند تصميم درس ،أو وحدة تكاملية ،وعرض نظرة نقدية لدور املعلم يف إطار فلسفة ( )STEMوهو ّيته
املهن ّية .وختم الفصل ببعض الدراسات التي أجريت يف الوطن العريب عن ( ،)STEMوببعض األسئلة التأملية
للقارئ للتفكري فيها .ويأيت الفصل السادس عرش ليتطرق ألحد أبرز التوجهات احلديثة يف تعلم وتعليم العلوم،
توضيحا ملفهوم القضايا العلمية املجتمعية ونشأته ،وأمهيته ،ثم
وهو مدخل القضايا العلمية املجتمعية؛ حيث قدم
ً
تناول أسس التعلم القائم عل القضايا العلمية املجتمعية؛ وركز عل األبعاد األخالقية ذوات الصلة باجلوانب
العلمية والتقنية ،وتأثريها يف املجتمع ،وعرض كيفية دمج القضايا العلمية املجتمعية يف املامرسات الصفية ،ودور
املعلم والطالب يف ذلك ،كام قدم أمثلة تطبيقية للقضايا العلمية املجتمعية يف بعض موضوعات العلوم ،ودور املعلم
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قائام عل اجلدل العلمي،
أيضا
والطالب يف تعليمها وتعلمها ،وقدم ً
ً
نموذجا تدريس ًيا للقضايا العلمية املجتمعية ً
ً
ومثاال تطبيق ًيا عليه.
وهدف الفصل السابع عرش إىل إبراز دور عملية التقويم يف العلوم فيام يتعلق بتقويم أداء الطلبة وكذلك حتسني
التدريس .وقد بدأ بمقدمة نظر ّية عن عملية التقويم من حيث موقعها يف املنظومة الرتبو ّية ،وتعريفها ،وأهدافها،
تطرق إىل أغراض التقويم املختلفة
وجماالهتا ،واحلاجة إىل تطويرها ،والرشوط الواجب توافرها يف التقويم .كذلك ّ
التشخيص،
أيضا بعض القضايا املرتبطة بكل من ال ّتقويم
عل املستوى الص ّفي واملستويات الوطن ّية والدول ّية ،وتناول ً
ّ
إطارا
والتقويم التكويني ،والتقويم
اخلتامي ،مع الرتكيز عل دور التقويم التكويني يف حتسني تعلم الطلبة .كام قدم ً
ّ
تطرق إىل مفهوم التقويم البديل وأدواته.
نظريا مع تطبيقات عمل ّية عل املجاالت الثالثة للتع ّلم الواجب تقويمها ،و ّ
الرتبوي ،وببعض اإلرشادات والتوجيهات لتحسني
وختم الفصل بعرض بعض التوجهات احلديثة يف جمال التقويم
ّ
عملية تقويم الطلبة يف العلوم .أما الفصل الثامن عرش ،فقد سعى إىل التعريف بدراسة االجتاهات الدولية يف
الرياضيات والعلوم "تيمز" ( ،)TIMSSودراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة "بيزا" ( ،)PISAوحتديد أهدافها،
والتعريف بأطرها املفاهيمية وآليات بنائها ،والكفايات العلمية التي تستهدفها ،ونتائج حتصيل الطلبة العرب
ومقارنتها بنتائج طلبة الدول األخرى؛ هبدف الوقوف عل نقاط التحسني ،واقرتاح احللول التي تسهم يف رفع سو ّية
األنظمة التعليمية العربية.
تطرقت الوحدة الرابعة واألخرية من الكتاب إىل موضوع إعداد معلم العلوم وتطوره املهني ،وتضمنت ثالثة
فصول :الفصل التاسع عرش الذي ناقش برامج إعداد معلم العلوم من جانبني :اجلانب األول :ناقش املنظور
املفاهيمي لربامج إعداد املعلم ،الذي يعنى بالرؤى املتنوعة التي تشكل حمتوى إعداد املعلم وتوجهاته وعملياته
وتؤثر فيه .يل ذلك هيكلة الربامج ،وذلك باستعراض واقع هيكلة برامج إعداد معلم العلوم يف فنلندا ،وسنغافورا،
والواليات املتحدة األمريكية من حيث )1 :أشكال الربامج وحمتواها )2 ،واالختيار والقبول ،و )3والرتخيص
لتدريس العلوم ،و )4واخلربات امليدانية .أما اجلانب الثاين ،فقد استعرض بعض القضايا املطروحة إلعداد معلم
العلوم ،وتتمثل يف املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ،ومعايري معلم العلوم .يف حني عني الفصل العرشون بالتطور
أساسا تنظرييا حول التطور املهني املستمر ،ثم إطارين تنظيميني
املهني املستمر ملعلمي العلوم؛ حيث استعرض
ً
استخلصا من دراستني ضمن الدراسات التي أنجزهتا جمموعة بحثية متخصصة يف التطور املهني املستمر ،ثم نوقشت
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العالقة بني النظرية واملامرسات ضمن برامج التطور املهني املستمر ملعلمي العلوم من ثالثة حماور رئيسة :الدور
وأخريا برامج
املحوري للمعلمني يف برامج التطور املهني املستمر ،وضعف جدوى الربامج املوحدة للمعلمني،
ً
التطور املهني املستمر "من القاعدة إىل القمة" .وخلص الفصل إىل خامتة تؤكد عد ًدا من القضايا ،منها :أمهية إتاحة
وأخريا ختم الكتاب بالفصل
املجال ملعلمي العلوم للتعبري عن تصوراهتم وآرائهم عن التطور املهني املستمر هلم.
ً
احلادي والعرشين الذي تناول املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى؛ إذ بدأ الفصل بتوضيح مفهوم املعرفة التدريسية
املرتبطة باملحتوى  ،Pedagogical Content Knowledge: PCKوتطوره زمن ًيا ،وتفسرياته املختلفة واجلدل حوله ،ثم
ٍ
وأخريا ،عرض الفصل
مراجعة لبعض القضايا يف جمال األبحاث حول املفهوم ،وكيفية توثيق هذه املعرفة وتقويمها.
ً
موضحا
انعكاسات مفهوم املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ( )PCKعل تعليم العلوم يف العامل العريب؛
ً
االختالفات يف ترمجة املفهوم وتعريبه.
خامتة:
وختا ًما ،ال بد من اإلشارة إىل أن الكتاب يعد مميزً ا من جانبني مهمني :األول :فكرة تأليف الكتاب التي تعتمد
عل وجود حمررين يديرون عمليات التأليف ويراجعون ما أنتجه املؤلفون ،ويديرون عمليات ضبط اجلودة للكتاب،
وهذا النوع من التأليف خيتلف عن التأليف املعتاد عن طريق مؤلف الكتاب املنفرد ،أو حتى التأليف املشرتك بني
اثنني أو أكثر من املختصني؛ فيتميز الكتاب املحرر برصامة ضبط اجلودة للفصول املؤلفة ،بد ًءا من اختيار املؤلفني
املتميزين يف جماالت ختصصية حمددة ،ثم كتابة املقرتح املبدئي للفصل الذي خيضع للمراجعة الصارمة من املحررين،
ثم مراجعة املحررين ملسودات الفصول ،يتبعها عمليات املراجعة والتحكيم التي تتم داخل ًيا بالتبادل بني مؤلفي
الفصول املختلفة ،والتي يديرها املحررون ،وتتم بأكثر من جولة ،مع مراجعة املحررين لتقارير املحكمني وتعديالت
املؤلفني ،ثم عمليات التحكيم اخلارجية التي ختضع هلا فصول الكتاب ،وما يتم بعد ذلك من مراجعة ومواءمة من
قبل املحررين .ومن ثم يكون املنتج العلمي الناتج بعد هذه العمليات قد وصل إىل مستوى جودة متميز.
أما اجلانب املميز اآلخر للكتاب؛ فهو تغطيته لرشحية واسعة من املوضوعات يف تعليم العلوم ،والتي أهلته
ألن يكون بالفعل مرج ًعا يف تعلم وتعليم العلوم .ويتسم الطرح يف هذه املوضوعات بالرصانة واحلداثة والشمولية،
مع سهولة النص الكتايب الذي جيعل من الكتاب مرج ًعا للمتخصصني من أعضاء هيئة التدريس ،وطالب
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الدراسات العليا يف تعليم العلوم ،كام يؤهله ليكون مرج ًعا لطالب مرحلة البكالوريوس واملعلمني املهتمني بالتوسع
يف بعض املوضوعات يف تعليم العلوم.
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