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التعريف باملجلة
جملة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز للدرا�سات الرتبوية جملة علمية حمَكمة، وهي دورية 
بها  يت�سل  وما  الرتبية،  جمال  يف  العلمية  املعرفة  وتطوير  البحوث  بن�سر  ُتعنى  �سنوية  ن�سف 
من العلوم التي تخدم العملية الرتبوية يف كافة املراحل التعليمية ، مبا يتفق ور�سالة اجلامعة 

واأهدافها، وين�سجم مع الأطر وال�سوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية.
هداف: الأ

تهدف املجلة ب�سكل عام اإىل ت�سليط ال�سوء على بع�ض جوانب الن�ساط العلمي يف جامعة الأمري 
الرتبوية،  العلوم  جمال  يف  الأ�سيلة  العلمية  الأبحاث  ن�سر  خالل  من  العزيز،  عبد  بن  �سطام 
كما تهدف اإىل دعم الباحثني يف هذا املجال من خالل توفري وعاء جديد للن�سر يلبي حاجات 
الباحثني املتخ�س�سني داخل اجلامعة وخارجها. وميكن حتديد اأهداف املجلة ب�سكل تف�سيلي 

يف الأهداف الأربعة التالية:
1. امل�ساركة الفاعلة مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي املحلية والعاملية لإثراء حركة البحث 

يف املجال الرتبوي.
واملبتكرة  املتعمقة  العلمية  املعاجلات  طرح  يف  لالإ�سهام  املتميزين  الباحثني  ا�ستنها�ض   .2

للم�ستجدات والق�سايا الرتبوية املعا�سرة.
3. توفري وعاء لن�سر البحوث العلمية الأ�سيلة يف التخ�س�سات الرتبوية والنف�سية.

4. متابعة املوؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية.

املوافقة على الإ�سدار: 
• �سدرت املوافقة على اإ�سدار جملة العلوم الرتبوية عام 1436هـ/2015م 	
• �سدر املجلد الأول- العدد الأول من املجلة7 /1437هـ 2016/4م 	

عنوان املرا�سلة:
Journal of Educational Sciences                                                        جملة العلوم الرتبوية

 Prince Sattam Bin Abdulaziz niversity                  جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
                                           P. O. Box:173Alkharj: 11942                                                       11942:ض. ب.173 اخلرج�
Alkharj، Kingdom of Saudi Arabia                               .اخلرج، اململكة العربية ال�سعودية
                                Email:                                        jes@psau.edu.sa                                             :الربيد الإلكرتوين
                       Website UR:                             http://jes.psau.edu.sa                             :املوقع الإلكرتوين
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قواعد وتعليمات الن�شر يف جملة العلوم الرتبوية
جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز

ي�سرتط يف البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة ما يلي:. 1
• اأن يكون البحث اأ�سياًل، وتتوافر فيه �سروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية 	

واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث الأكادميية يف جمالت العلوم الرتبوية.
• يتم اإر�سال البحوث عرب الربيد الإلكرتوين وعرب موقع املجلة الإلكرتوين، مطبوعة على 	

برنامج Microsoft Word، ويكون ت�سميم ال�سفحات بقيا�ض )17�سم×24�سم(، 
مع ترك هام�ض )2�سم( على اجلانبني، وهام�ض )2.5�سم( اأعلى ال�سفحة واأ�سفلها، 

وميكن ال�ستعانة بالت�سميم املتوافر على املوقع الإلكرتوين للمجلة يف ذلك.
• الر�سوم 	 ودقة  ال�سبط  لقواعد  ومراعيًا  �سليمة،  بلغة  البحث مكتوبًا  يكون  اأن  يراعى 

 )Traditional Arabic( وبخط   )16( ببنط  ومطبوعًا   - وجدت  -اإن  والأ�سكال 
للبحوث املكتوبة باللغة العربية، وبنط 12 وخط )Times New Roman( للبحوث 
املكتوبة باللغة الإجنليزية، مع مراعاة اأن يكون التباعد بني ال�سطور م�سافة مفردة، 
وبني الفقرات )10( ويكون ترقيم ال�سفحات يف منت�سف اأ�سفل ال�سفحة .ي�سرتط األ 
يقل عدد كلمات ملف البحث عن )4000( كلمة، ول يزيد عن )8000( كلمة مت�سمنة 
امل�ستخل�ض، والهوام�ض، واملراجع، كما ينبغي اأن تكون اجلداول والأ�سكال مدرجة يف 
اأماكنها ال�سحيحة، واأن ت�سمل العناوين والبيانات الإي�ساحية ال�سرورية، ويراعى األ 
 Traditional( تتجاوز اأبعاد الأ�سكال واجلداول م�ساحة ال�سفحة، وي�ستخدم اخلط
 Times New( يف منت اجلداول يف البحوث العربية، واخلط )(، بنط )10Arabic
Roman(، بنط )8( يف منت اجلداول يف البحوث الإجنليزية. اأن يكون البحث ملتزمًا 
اأن نظام  بدقة التوثيق، وح�سن ا�ستخدام امل�سادر واملراجع، مع الأخذ يف احل�سبان 
التوثيق املعتمد فـي املجلة هو نظام جمعية علم النف�ض الأمريكية الإ�سدار ال�ساد�ض 

)American Psychological Association، APA، 6th Edition(

• يتبع يف تن�سيق العنوان وامل�ستخل�ض ومنت �سفحات البحث ومراجعة البحوث املتوافر 	
على املوقع الإلكرتوين للمجلة.

• يرفق بالبحث املراد ن�سره م�ستخل�سًا باللغة الإجنليزية، وياأتي بعد امل�ستخل�ض العربي 	
يف اأول البحث، واإذا كان البحث باللغة الإجنليزية فريفق م�ستخل�ض باللغة العربية يف 

حدود )150-250( كلمة.
• ي�سرتط األ يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو ُقدم للن�سر يف اأي جهة اأخرى.	
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يقدم الباحث الرئي�ض تعهدًا موقعًا منه ومن جميع الباحثني )اإن وجدوا( يفيد باأن البحث . 2
املراد ن�سره مل ي�سبق ن�سره، واأنه غري مقدم للن�سر، ولن يقدم للن�سر يف جهة اأخرى حتى 

تنتهي اإجراءات حتكيمه و�سدور القرار ب�ساأنه.
اإبداء . 3 اأو رف�سه دون  للتحكيم،  اأهليته  وتقرير  للبحث،  الأّويل  الفح�ض  التحرير حق  لهيئة 

الأ�سباب.
حتتفظ املجلة بحقها يف اإخراج البحث، واإبراز عناوينه مبا يتنا�سب واأ�سلوبها يف التحرير . 4

والن�سر.
يف حالة قبول البحث مبدئيًا، يتم اإ�سعار الباحث، ومن ثم تختار هيئة التحرير حكمني من . 5

ذوي الخت�سا�ض، بالإ�سافة اإىل حكم مرجح لال�ستعانة براأيه عند احلاجة.
يتم اإ�سعار الباحث بقرار �سالحية بحثه للن�سر من عدمها خالل �ستة اأ�سهر - على الأكرث - . 6

من تاريخ ت�سلم البحث.
التعديالت . 7 لإجراء  الباحث  اإىل  املالحظات  تلك  تر�سل  املحكمني،  من  مالحظات  ورود  حالة  يف 

الالزمة مبوجبها، على اأن تعاد للمجلة خالل مدة اأق�ساها اأ�سبوعني من اإر�سالها اإليه.
البحوث التي ل يتم املوافقة على ن�سرها ل تعاد اإىل الباحثني.. 8

• ي�ستطيع الباحث احل�سول على ن�سخة من بحثه )ملف pdf( من خالل الدخول على 	
jes.psau.edu.sa موقع املجلة الإلكرتوين

10. فـي حال قبول البحث للن�سر توؤول كافة حقوق الن�سر للمجلة، ول يجوز ن�سره فـي اأي منفذ 
ن�سر اآخر ورقيًا اأو اإلكرتونيًا، دون اإذن كتابي من هيئة حترير املجلة.

11. مرا�سلة املجلة تعني قبول �سروط الن�سر والالئحة الداخلية للن�سر، ولهيئة التحرير احلق 
يف حتديد اأولويات ن�سر البحوث.

 12. الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، ول تعرب بال�سرورة عن 
راأي املجلة.
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افتتاحية املجلد الثالث - العدد الأول
املجلة  ت�سيفها  وتربوية  توا�سل علمية  وحلقة  الرتبوية«،  العلوم  ي�سدر من »جملة  عدد جديد 
اإىل اأعدادها ال�سابقة لتعزيز اأوا�سر التوا�سل الرتبوي، والإ�سهام يف حتقيق روؤية جامعة الأمري 
العلوم  جمالت  يف  الباحثني  بني  العلمي  التوا�سل  لت�سجع  ور�سالتها،  العزيز  عبد  بن  �سطام 
الرتبوية والنف�سية. فاملجلة ت�سعى لتطوير العلوم الرتبوية والنف�سية وتطبيقاتهما من خالل ن�سر 
البحوث النظرية والتجريبية ذات التميز والأ�سالة والرتباط الوثيق بهذين املجالني يف كافة 

امل�ستويات التعليمية.
وقد ت�سمن العدد الأول من املجلد الثالث من »جملة العلوم الرتبوية« �سبعة اأبحاث، تنوعت يف 
الريا�سيات والتمارين  اأبحاثا حول تقييم كتب  مو�سوعاتها الرتبوية والتعليمية، حيث تناولت 
املطورة لل�سفوف من الأول حتى الرابع البتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء درا�سة 
التوجهات الدولية للريا�سيات والعلوم )TIMSS-2015(، كما تناول العدد بحًثا حول م�ستوى 
ا�ستخدام الأن�سطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�سور الب�سري املكاين لدى معلمي 
 )Kagan( الريا�سيات باملرحلة الثانوية، وكذلك فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان
يف تنمية التح�سيل الدرا�سي والجتاهات نحو البيئة ال�سفية يف مقرر احلا�سب الآيل لطالبات 
التح�سيل  على  ال�سحابية  باحلو�سبة  املعزز  التدري�ض  اأثر  تناولت  ودرا�سة  املتو�سطة،  املرحلة 
اإىل  اإ�سافة  الثانوي.  الدرا�سي يف مقرر احلا�سب وتقنية املعلومات لدى طالب ال�سف الثاين 
ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  تواجه  التي  امل�سكالت  حول  بحوًثا  العدد  هذا  تناول  فقد  ذلك 
املنح  طالب  من  عينة  يدركها  كما  الطالبي  املر�سد  عن  الذهنية  وال�سورة  الريا�ض،  مبدينة 
باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة الزائد، واملهارات الجتماعية لدى الأطفال الذين لديهم 

اإعاقة فكرية وامل�سخ�سني با�سطراب النتباه والن�ساط احلركي.
وبهذه املنا�سبة، تتقدم هيئة حترير »جملة العلوم الرتبوية« بال�سكر والتقدير جلميع امل�ساركني 
يف حتكيم البحوث املقدمة للمجلة، وكذلك الباحثني يف خمتلف التخ�س�سات الرتبوية والنف�سية 
ودعمهم املتوا�سل، والذي انعك�ض ب�سكل اإيجابي على ا�ستمرارية املجلة ون�سر اأعدادها ب�سكل منتظم.
      وختاما، توؤكد هيئة حترير »جملة العلوم الرتبوية« ترحيبها الدائم وت�سجيعها جلميع الباحثني 
والكّتاب واملهتمني يف املجال الرتبوي والتعليمي على ا�ستمرارية الن�سر العلمي يف املجلة، لتحقيق 
روؤيتها ور�سالتها جتاه البحث العلمي، واإثراء املكتبة العربية يف جمال العلوم الرتبوية والنف�سية.

واهلل ن�ساأل لنا ولكم دوام التوفيق وال�سداد

                                                 رئي�س هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية
                                        اأ. د.مبارك فهيد القحطاين
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امل�شكالت التي تواجه م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة الريا�ض       

  اأحمد بن علي البارقي                                         د.�شالح بن �شليمان املفدى
                                                                                            جامعة امللك �شعود

  
امل�شتلخ�ض

ا�ستهدفت الدرا�سة الك�سف عن واقع املمار�سات للإ�سراف الرتبوي. حيث مت اإجراء درا�سة 
املجتمع  كامل  م�سرفا، ممثلني  بلغ عددهم )50(  الرتبويني  امل�سرفني  ميدانية على عينة من 
امل�ستهدف من الدرا�سة وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي ومت ا�ستخدام اال�ستبانة كاأداة 

رئي�سة جلمع البيانات، حيث كانت بثلثة حماور رئي�سة موزعة على )63( فقرة.
وقد مت التحقق من �سدق االأداة وثباتها، حيث اأن معامل الثبات العام يبلغ 0.81 وهذا يدل 

على اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين.
الرتبويني  امل�سرفني  ن�ساب  زيادة  هي  امل�سكلت  اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج  من  تبني  وقد     
وكرثة االأعباء الكتابية واالإدارية، كذلك عدم امتلك املعلمني ملهارات التفاعل االإن�ساين و�سعف 
الدرا�سة بتخ�سي�ص م�سرفني لكل فرع من  لتقنيات املعلومات. وعليه تو�سي  ا�ستخدام املعلم 
والثانوية،  واملتو�سطة،  االبتدائية،  للمرحلة  م�سرفني  وتخ�سي�ص  ال�سرعية  العلوم  مواد  فروع 

وو�سع م�سرف بدوام يوم كامل ب�سكل اأ�سبوعي يف اإحدى املدار�ص التي ي�سرف عليها.
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املقدمة: 
على  احلفاظ  يف  دورها  بحكم  وذلك  املجتمع،  موؤ�س�سات  اأهم  من  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإَن 
العاملة  والقوى  اأفراد املجتمع  ال�سلبي، والعمل على تطوير  التغري  ثقافة املجتمع و�سيانته من 
فيه وتزويدهم باملهارات واخلربات واالجتاهات اجلديدة يف جماالت احلياة املختلفة يف اإطار 
غايات املجتمع وثقافته واأخلقه وقيمه، ذلك اأّن املوؤ�س�سات التي تقوم بعملها الرتبوي عن ق�سد 
عليها  باالإ�سراف  وقام  واأهدافها  فل�سفتها  وو�سع  ميزانياتها  ور�سد  املجتمع  اأن�ساأها  التي  هي 
واأعد لها الربامج املختلفة للمعلمني واالإداريني وامل�سرفني الفنيني، وو�سع لها املناهج واملقررات 
الدرا�سية من اأجل توفري بيئة اجتماعية �ساحلة للتعلم، والتزود باخلربات املتنوعة، والرتبية 

على اأنواع ال�سلوك التي ت�ساير فل�سفة املجتمع )�سهري حوالة ، 1423هـ، 87( .
ومواد  عام  ب�سكل  الرتبوي  العمل  لتطوير  املهمة  العوامل  اأحد  الرتبوي  االإ�سراف  يعدُّ  كما 
هذا  اأن  يعتقد  زال  ال  والباحثني  الرتبويني  بع�ص  اأن  ومع  خا�ص،  ب�سكل  اال�سلمية  الرتبية 
التعليمية،  واملناهج  واالإدارة  القيادة  بني  مرحلة  يف  زال  وال  الوظائف،  حمدد  غري  امل�سطلح 
والتدريب، ويتميز بالغمو�ص والعمومية وعدم وجود التعريف املنا�سب )القحطاين، 1426هـ( 
اإال اأن بع�ص الرتبويني يرى اأن عدم و�سح م�سطلح االإ�سراف الرتبوي مبالغ فيه، واأن االإ�سراف 

الرتبوي حقل تطبيقي من حقوق الرتبية )البابطني، 1425هـ(.
يف  االإ�سلمية  الرتبية  م�سرف  عمل  ب  ت�سعَّ اإىل  اأدى  واالأ�ساليب،  املهام  يف  التعدد  هذا  إن 
عمله اليومي مع جهات خمتلفة من روؤ�ساء ومديرين ومعلمني وطلب ومقررات، اأدى اإىل وجود 
يف  االإ�سلمية  الرتبية  مواد  م�سريف  كتفاوت  االإ�سرايف؛  عمله  اأداء  اأثناء  يف  تواجهه  م�سكلت 
اأو وجود  تطبيق االأ�ساليب االإ�سرافية وتنويعها كما ثبت ذلك يف )درا�سة اخلطيب 1422هـ(، 
العامة  والعلقات  التخطيط  جانب  يف  ومعلميها  االإ�سلمية  الرتبية  م�سريف  تواجه  معوقات 
وتقومي العملية التعليمية، كما يف درا�سة الهويدي )2002م (.   ويف تقرير حتت رعاية الدكتور 
عبد الرحمن بن حمد 1429 )واقع الفجوة بني النظرية والتطبيق يف امل�سرف املن�سق )جند من 
الناحية النظرية اأن هناك الكثري من ال�سروط وال�سفات املتعلقة بامل�سرف الرتبوي - والذي 
هو يف الوقت نف�سه ميار�ص دور امل�سرف املن�سق - وت�سع على كاهله كثريًا من املهام التي ينبغي 
املثالية.  الناحية النظرية  الواقع الرتبوي متباين مع  اأن  القيام بها الأداء دوره احلقيقي، غري 
فمن املفرت�ص اأن يكت�سب امل�سرف املن�سق »تاأهيله« من اإطار نظري علمي تطبيقي ثري، وتراث 
اأو تقليد ممار�ص يحدد االإجراءات واالآليات. ويظهر اأن هذا ماال جنده يف واقعنا اليوم فيوجد 
عند الكثري من امل�سرفني الرتبويني ق�سور يف الناحيتني: فمن ناحية االإطار النظري والعلمي 
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جند اأن �سلة معظم امل�سرفني بعلم االإ�سراف الرتبوي �سلة �سعيفة مق�سورة على ما يتلقونه يف 
الدورات التدريبية قد متتد يف اأح�سن حال اإىل ف�سل درا�سي واحد، ومن ناحية الرتاث املمار�ص 
جند اأنه ال توجد اأدلة ت�سف العمل وحتدد م�سوؤوليات امل�سرف الرتبوي  و�سلحياته وتقدم له 
اآليات واأدوات ومناذج العمل واإطاره القانوين، بل املوجود االآن جمموعة من التعاميم املتناثرة 

هنا وهناك واملتباعدة يف الوقت ي�سف ويو�سح بع�سها بع�سًا وينق�ص بع�سها االآخر.
يجيدون  ال  امل�سرفني  بع�ص  اإن  حيث  بالتقنية  تتعلق  خا�سة  م�سكلت  اأي�سا  هناك  اأن  كما 
والبحث  اال�ستق�ساء  على  القدرة  لديهم  لي�ص  امل�سرفني  وبع�ص  االآيل،  احلا�سب  مع  التعامل 
لزيادة العلم لديهم اأو تن�سيط معلوماتهم، ومن اأجل ح�سر هذه امل�سكلت وخا�سة م�سريف مواد 

العلوم ال�سرعية.

م�شكلة الدرا�شة:
يف الدرا�سات التي تتناول العلقة بني مدير املدر�سة وامل�سرف فهناك على امل�ستوى املحلي 
الدرا�سات  اأما  الرتبويني،  وامل�سرفني  املدار�ص  العلقة بني مديري  الداود 1424ه  عن  درا�سة 
من خارج اململكة العربية ال�سعودية فاإن اأبرز درا�ستني تعر�ستا لهذه امل�سكلة هما درا�سة ب�ستان 
وحجاج)1988( عن العلقة بني االإ�سراف الرتبوي واالإدارة املدر�سية يف دولة الكويت، ودرا�سة 
االأردن.  تربوي مقيم يف  املدر�سة كم�سرف  الرتبوي مبدير  امل�سرف  بطاح)1991( عن علقة 
غري اأن هذه الدرا�سات تركز على طبيعة العلقة بني امل�سرف الرتبوي ومدير املدر�سة من حيث 
الرتبوية  امل�سرف  فعلقة  فح�سب،   الوحيدة  امل�سكلة  هي  لي�ست  ولكن  �سلبيتها،  اأو  اإيجابيتها 
اإىل  يهدف  اإيجابي،  وعمل  منظم،  "جمهود   : فهي  جهة  من  اأكرث  اإىل  تتعدى  تفرعية  علقة 
حت�سني عمليات التعلم والتعليم والتدريب؛ وذلك لتن�سيق وتوجيه النمو الذاتي للمعلمني ليزداد 
فهمهم الرتبوي واإميانهم باأهداف التعليم، وبذلك يوؤدون دورهم ب�سورة اأكرث فاعلية" )عبد 

الهادي، 2002(. 
ومل يعد االإ�سراف الرتبوي مبفهومه احلديث ذا مهمة واحدة فقط؛ وهي م�ساعدة املعلم على 
تطوير اأ�ساليبه وو�سائله يف غرفة ال�سف؛ بل اأ�سبحت له مهام كثرية ترتكز على تطوير املوقف 
التعليمي بجميع جوانبه وعنا�سره. فهناك م�سكلت عديدة تواجه مواد العلوم ال�سرعية على 
وجه اخل�سو�ص، ومن ثم ينبغي تدارك هذه امل�سكلت حتى يت�سنى لنا حلها وكان لزاما علينا 
�سياغة امل�سكلة باأ�سلوب تربوي دقيق حتى نكّون اإطارًا لها ي�ساعد يف حلها، ومتت �سياغتها على 

النحو التايل: امل�سكلت التي تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص:
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اإن من اخلطوات املهمة حلل اأية م�سكلة هي التعرف على العوامل التي تكمن وراء وجودها 
تتعر�ص  اململكة  م�ستوى  على  وخا�سة  درا�سة  توجد  ال  الباحثني  علم  حد  وعلى  وا�ستمراريتها 
للم�سكلت التي تواجه امل�سرف الرتبوي ملواد العلوم ال�سرعية يف مدينة الريا�ص. ولهذا اأدرك 

الباحثان اأهمية اإجراء مثل هذه الدرا�سة ل�سد الثغرة يف هذا املجال.
التي  املتوقعة،  واالأدوار  ومهامه  �سلطته  من  بدءًا  الرتبوي  االإ�سراف  اأهمية  نبعت  هنا  من 
مبجملها ت�سعى اإىل حت�سني عملية التعليم والتعلم، تلك ال�سلطة التي تعتمد اأ�سا�سا على الثقة 
واالقتناع واحلوار املتبادل )عطاري، عي�سان، وجمعة، 2005، 86(. وحيث اأن الباحثني وجدا 

هذه املنظومة غري مكتملة وغري موفقة يف اأدائها فكانت هذه الدرا�سة.
اأ�شئلة الدرا�شة:

مبدينة . 1 ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  لدى  االإ�سرافية  باملهام  املتعلقة  امل�سكلت  ما 
الريا�ص يف جمال التخطيط؟

مبدينة . 2 ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  لدى  االإ�سرافية  باملهام  املتعلقة  امل�سكلت  ما 
الريا�ص يف جمال اإدارة ال�سف؟

مبدينة . 3 ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  لدى  االإ�سرافية  باملهام  املتعلقة  امل�سكلت  ما 
الريا�ص يف جمال التقومي؟

مبدينة . 4 ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  لدى  االإ�سرافية  باملهام  املتعلقة  امل�سكلت  ما 
الريا�ص يف اأق�سام املواد ال�سرعية؟

ما امل�سكلت اخلا�سة مب�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص؟. 5
ما امل�سكلت االإدارية التي تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص؟. 6

اأهداف الدرا�شة:   
ال�سرعية . 1 العلوم  مواد  م�سريف  لدى  االإ�سرافية  باملهام  املتعلقة  امل�سكلت  على  التعّرف 

مبدينة الريا�ص.
التعرف على الفروق بني اإجابات اأفراد العينة تبعًا للمهام االإ�سرافية.. 2
درا�سة امل�سكلت اخلا�سة مب�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص.. 3
مبدينة . 4 ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  تواجه  التي  االإدارية  امل�سكلت  على  التعّرف 

الريا�ص.
اقرتاح تو�سيات قد حتد من امل�سكلت التي تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة . 5

الريا�ص.         
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اأهمية الدرا�شة:
اإّن هذا البحث يعد اهتمامًا باأداء م�سرف الرتبية االإ�سلمية؛ وبالتايل فهو اهتمام مبواد . 1

الرتبية االإ�سلمية التي تعدُّ اأ�سا�سية يف جميع مراحل التعليم العام يف اململكة العربية 
ال�سعودية، كما جاء يف �سيا�سة التعليم للمملكة )1416هـ، بند رقم 11من الباب االأول(: 
" اأّن العلوم الدينية اأ�سا�سية يف جميع املراحل التعليمي االبتدائي، واملتو�سط، والثانوي.

التي . 2 الرتبوي  باالإ�سراف  املتعلقة  الدرا�سات  مع  امل�ساركة  حيث  من  املعريف  االإثراء 
تعر�ست لواقعه وم�سكلته اإذ اأّن هذا البحث �سوف يتناول امل�سكلت الفنية واالإدارية 
وال�سخ�سية التي تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية يف تطبيقهم للأ�ساليب االإ�سرافية.

تاأتي اأهمية الدرا�سة من اأهمية االإ�سراف الرتبوي ودوره يف الرقي بالعملية التعليمية، . 3
اإذ هو حلقة الو�سل بني املعلم وبني اجلهة امل�سوؤولة عنه، واالإ�سراف الرتبوي يف الرتبية 

االإ�سلمية جزء منه.
العملية . 4 تطوير  يف  االإ�سراف الرتبوي ودوره  اأهمية  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 

التعليمية وم�سكلته.
هذه . 5 يف العمل االإ�سرايف حلل  اجلمعي  والعمل  التفكري  اأهمية  من  اأهميتها  تنبع  كما 

امل�سكلت يف مدينة الريا�ص.
ولعل اأبرز ما يوؤكد اأهمية هذه الدرا�سة كونها �سرورية جدا مل�سريف مواد العلوم ال�سرعية . 6

يف مدينة الريا�ص.
حدود الدرا�شة: 

مبدينة  والتعليم  للرتبية  العامة  باالإدارة  االإ�سلمية  الرتبية  مواد  م�سرفو  املكانية:  احلدود   -
الريا�ص وعددهم خم�سون م�سرفًا موزعون على ثلثة ع�سر مكتبًا وهي:

الغربال�سرقاجلنوبال�سمال
ال�سويديالروابيالرائدالو�سط
الرو�سة الدرعيةالعزيزيةقرطبة

رماح
- احلدود الزمانية الف�سل الدرا�سي االأول من العام الدرا�سي 1435 هـ / 1436 هـ.

الريا�ص  مبدينة  ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  تواجه  التي  امل�سكلت  املو�شوعية  احلدود   -
)حمور الدرا�سة(
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م�شطلحات الدرا�شة:
م�شرف الرتبية الإ�شالمية: 

ويعني به الباحثان: اخلبري الفني، وظيفته الرئي�سة م�ساعدة معلمي الرتبية االإ�سلمية على 
الفنية  اإىل تقدمي اخلدمات  باالإ�سافة  التي تواجههم،  التعليمية  امل�سكلت  املهني، وحل  النمو 
يف  املقررة،  االإ�سلمية  الرتبية  ملقررات  تدري�سهم  اأثناء  يف  لديهم  التدري�ص  اأ�ساليب  لتح�سن 
املرحلة الثانوية. وهي ما ورد يف )دليل امل�سرف الرتبوي، 1419هـ، 95(.: )خبري فني، وظيفته 
الرئي�سة م�ساعدة املعلمني على النمو املهني، وحل امل�سكلت التعليمية التي تواجههم، باالإ�سافة 
الوجهة  الرتبوية  العملية  وتوجيه  التدري�ص،  اأ�ساليب  لتح�سني  الفنية،  اخلدمات  تقدمي  اإىل 
ال�سحيحة(. وهذا التعريف يتفق مع ما يق�سده الباحثان مب�سطلح امل�سرف الرتبوي يف هذه 

الدرا�سة. 
   يرى بام�سمو�ص واآخرون اأن مفهوم االإ�سراف الرتبوي مل يعد قا�سرًا على قيا�ص مدى كفاية 
املعلمني يف العمل، بل اأ�سبح يهدف اإىل النهو�ص وب�ستى الو�سائل بالعملية التعليمية، وذلك عن 
طريق م�ساعدة املعلم وتهيئة الو�سائل التي تي�سر له النجاح يف حتقيق ر�سالته، ودرا�سة جميع 
واآخرون، 1415هـ،  اأهدافها" )بام�سمو�ص  التعليم وحتقق  ت�سهل عملية  التي  املختلفة  العوامل 

�ص10 )نقًل عن ال�سديري، 1426هـ. 10ـ(.
الإطار النظري

مفهوم الإ�شراف الرتبوي
لقد تطور مفهوم االإ�سراف الرتبوي تطورًا وا�سحًا فقد مر مبراحل من تفتي�ص اإىل توجيه 
اإىل اإ�سراف باملفهوم احلديث الذي يهتم بالعملية التعليمية بكافة عنا�سرها يف �سبيل تطويرها 
اإىل االأف�سل. فيمكن تعريف االإ�سراف الرتبوي باأنه هو:"املجهود الذي يبذل ال�ستثارة وتن�سيق 
وتوجيه النمو امل�ستمر للمعلمني يف املدر�سة وذلك بهدف فهم وظائف التعليم وتاأديتها ب�سورة 

اأكرث فاعلية")ال�سهري،1423هـ، �ص15(.
)ويعرفه الطعاين )2010م، �ص19 باأنه هو "عملية تعاونية قيادية دميقراطية منظمة تعنى 
وطالب  ومعلم  وبيئة  واأ�ساليب  وو�سائل  مناهج  من  عنا�سره  بجميع  التعلمي  التعليمي  باملوقف 
واإدارة وتهدف درا�سة العوامل املوؤثرة يف ذلك املوقف وتقييمها للعمل على حت�سينها وتنظيمها 

من اأجل حتقيق اأهداف العملية التعليمية التعلمية(.
"عملية  اأنه:  على  اأي�سًا  الرتبوي  االإ�سراف   )Homana،2007، P.23( هومانا  ويعرف 
تعاونية قيادية دميقراطية منظمة، تعنى باملوقف التعليمي بجميع عنا�سره، من مناهج وو�سائل 
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واأ�ساليب وبيئة ومعلم وطالب واإدارة، وتهدف لدرا�سة العوامل املوؤثرة يف ذلك املوقف وتقييمها 
بالعمل على حت�سينها وتنظيمها من اأجل حتقيق اأهداف العملية التعليمية".

هو  الرتبوي  فاالإ�سراف   ، والتعلم  التعليم  بعمليتي  النهو�ص  على  الرتبوي  االإ�سراف  ويعمل 
التعليمية  والطرق  املناهج  تخطيط  طريق  عن  التعليمية  املواقف  حت�سني  اإىل  تهدف  عملية 
التي ت�ساعد الطلبة على التعلم باأ�سهل الطرق واأف�سلها بحيث تتفق وحاجاتهم، وبهذا ي�سبح 
امل�سرف الرتبوي قائدًا تربويًا، كما اأن االإ�سراف ن�ساط يوجه خلدمة املعلمني وم�ساعدتهم يف 
اأنه يعتمد على درا�سة  حل ما يعرت�سهم من م�سكلت للقيام بواجباتهم يف اأكمل �سورة، كما 
الو�سع الراهن، ويهدف اإىل خدمة جميع العاملني يف جمال الرتبية والتعليم، النطلق قدراتهم 
اأهدافها  التعليمية وحتقيق  العملية  م�ستوى  رفع  يحقق  واملهني مبا  ال�سخ�سي  م�ستواهم  ورفع 

.)Hismanoglu، 2010، P.28(
ومن خلل التعريفات ال�سابقة، ميكن للباحثني اأن يعرفا االإ�سراف الرتبوي باأنه عملية تهدف 

اإىل حتقيق النمو ال�سامل للمعلم واملتعلم وامل�سرف لتحقيق اأف�سل املخرجات الرتبوية.
اأهمية الإ�شراف الرتبوي واحلاجة اإليه.

كل �سخ�ص مكلف باأعمال معينة يحتاج اإىل من ي�ساعده ويقف بجانبه لتح�سني اأدائه وحل 
م�سكلته وذلك باإر�ساده وتوجيهه وتعديل م�سار عمله اإىل االأف�سل؛ فمهنة التعليم كما ذكرنا 
اأنها من اأ�سرف املهن وهي اأكرث تعقيدًا الأنها تتعامل مع الب�سر، فلذلك ال بد من وجود م�سرف 
تربوي موؤهل يقوم بتوجيه واإر�ساد املعلم واالإ�سراف عليه حتى يتقن اأ�سلوب التعامل مع الطلب 

والقيام بعمله بال�سكل املطلوب.
تعد  مل  التي  والرتبوية  التعليمية  بالعملية  وارتباطه  الرتبوي  االإ�سراف  اأهمية  تكمن  وهنا 
ع�سوائية بل اأ�سبحت عملية منظمة. وكما ذكر ال�سهري )1423هـ، �ص19( العوامل التي تربز 

اأهمية االإ�سراف الرتبوي ما يلي:
• أن االإ�سراف الرتبوي هو الذي يعاي�ص العمل الرتبوي يف امليدان ويتعامل مبا�سرة مع 	

قطبي العملية الرتبوية "املعلم واملتعلم".
• اأن االإ�سراف الرتبوي هو الذي يتابع العملية الرتبوية يف ميدانها ويرى مقوماتها ويعاي�ص 	

ق�ساياها وم�سكلتها ويتح�س�ص مطالبها.
• اأن االإ�سراف الرتبوي يعد حلقة االت�سال بني امليدان واالأجهزة االإدارية والفنية امل�سوؤولة 	

عنه.
فاالإ�سراف الرتبوي له اأهمية كبرية يف جناح العملية التعليمية، وترمى على عاتقه نتائج اأداء 
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العاملني يف امليدان الرتبوي واأنه هو املعني بتح�سني اأدائهم. 
ويذكر الرميح )1424هـ، �ص14(، اأهمية وجود عملية االإ�سراف الرتبوي للأ�سباب التالية:

• عدم تو�سل املعلمني اإىل االأداء اجليد املطلوب واملتوقع منهم.	
• تطور عملية اإعداد املعلم يف كليات الرتبية يف �سوء املتغريات املعرفية ال�سريعة املتزايدة 	

والطرق احلديثة يف التدري�ص.
• وكذلك 	 التدري�ص  اللزمة يف عملية  باملعلومات  كافيًا  اإملامًا  املعلمني اجلدد  اإملام  عدم 

عدم اإملامهم بفنية التدري�ص التي حتتاج اإىل الوقت واخلربة.
• اإن املعلم ال يكون على علم تام بالفروق الفردية بني الطلب االأمر الذي يحتاج اإىل خربة 	

طويلة يف جمال التدري�ص كذلك الفروق الفردية بني املعلمني يف قدراتهم واحتياجاتهم 
االأمر الذي يحتم �سرورة وجود املشرفني.

اأهداف الإ�شراف الرتبوي

التفاعل  والتعلم عن طريق  التعليم  الرتبوي هو حت�سني عملية  االإ�سراف  العام من  الهدف 
االإيجابي من جميع االأطراف، ومن خلل هذا الهدف العام تندرج حتته اأهداف حمددة هي:

• حت�سني اأداء النظام التعليمي وتطويره.	
• امل�ساركة الفاعلة يف تهيئة واإعداد املعلم الكفء للقيام بعمله.	
• اإك�ساب املعلم املهارات واخلربات الرتبوية اجلديدة.	
• تنمية مهارات املعلم وقدراته وم�ساعدته على توظيفها ورفع اأدائه التعليمي.	
• تنمية املهارات االأ�سا�سية لدى املعلم الإدارة املواقف التعليمية بفاعلية.	
• ت�سجيع املديرين واملعلمني على البحث العلمي والرتبوي بالرتكيز على البحث االإجرائي 	

)الطعاين، 2010م، �ص20(.
املهارات الالزم توافرها يف امل�شرف الرتبوي:

يتطلب جناح امل�سرف الرتبوي كقائد تربوي توافر جمموعة من املهارات، ومنها:
1-املهارات الذاتية:

تعدُّ �سخ�سية امل�سرف الرتبوي وما يتعلق بها من خ�سائ�ص �سخ�سية من العنا�سر االأ�سا�سية 
ال�سمات  ومن  املعلمني،  اأدوار  على  التاأثري  يف  كبريًا  دورًا  لها  اأن  حيث  الرتبوية،  القيادة  يف 

ال�سخ�سية التي يجب توافرها يف القائد الرتبوي:
القوة اجل�شمية: ولها علقة مبا�سرة بقوة اجل�سم من حيث القيام بواجباته خري قيام بالوقت 
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املنا�سب وبكفاءة عالية.
قوة ال�شخ�شية: فال�سخ�سية القوية لها تاأثري كبري على االآخرين فاإنه يك�سب ثقتهم به ويكون 

اأكرث قدرة على اإ�سدار القرارات وم�ساركة االآخرين.
احليوية: ال بد اأن يكون امل�سرف الرتبوي متميزًا باحليوية والن�ساط للعمل.

الطالقة اللفظية: يجب اأن يتميز امل�سرف الرتبوي بالطلقة اللفظية يف اإي�سال املعلومات 
والتعليمات ملروؤو�سيه باأقل وقت واأقل جهد )الطعاين، 2010م، �ص45(.

2-املهارات الإن�شانية:
جمال  يف  وخا�سة  املطلوب  االأداء  لتحقيق  وحتفيزهم  النا�ص  مع  العمل  على  القدرة  وهي 
التعامل مع املعلمني. فامل�سرف الرتبوي عليه اأن يك�سر جدار اخلوف والرهبة بينه وبني املعلم 
واأن يبني يف املقابل ج�سر املودة واالحرتام املتبادل مع االأفراد )هوانه وتقي، 1422هـ، �ص104(.

وهذه املهارة تتعلق باجلانب االإن�ساين وبالعلقات االإن�سانية وكذلك قدرة امل�سرف الرتبوي 
على التعامل مع مروؤو�سيه وتن�سيق جهودهم وخلق روح العمل اجلماعي بينهم.

وتتطلب هذه املهارة اأن يكون امل�سرف الرتبوي قادرًا على القيام مبا يلي:
• تكوين علقات اإن�سانية طيبة مع املعلمني ومديري املدار�ص الذين يتم التعامل معهم.	
• تلبية احتياجات املعلمني وميولهم.	
• التعامل مع املعلمني بثقة قائمة على التفاهم البناء.	
• اإتاحة الفر�سة للمعلمني لكي يعربوا عن اآرائهم.	

 3-املهارات الإدراكية:
وكذلك  عليهم،  ي�سرف  الذين  املعلمني  لتطوير  روؤيته  على  الرتبوي  امل�سرف  بقدرة  وتتعلق 
قدرته على ت�سور وفهم علقات املعلمني باملوؤ�س�سة ككل والبيئة التي يعمل بها، وهذه املهارات 
تتعلق بالتخطيط وو�سع ت�سور وروؤية م�ستقبلية لعمله وهذه املهمة حتتاج اإىل مهارات عقلية، 

وفكرية مما يوؤدي اإىل �سلوكات اإيجابية لدى املعلمني تتميز باالإبداع والعمل بروح الفريق.
4-املهارات الفنية:

ويق�سد بها املعرفة التخ�س�سية والقدرة املطلوبة الإجناز االأعمال االأ�سا�سية التي هي من 
املعلمني  اإىل  املدر�سة  من خارج  عملية  ينقل خربة  الرتبوي  فامل�سرف  االإ�سراف،  عمل  �سميم 
بجانب اخلربات االأكادميية، ويدخل �سمن هذه املهارات القدرة على تطبيق نظام امللحظة 

ال�سفية )هوانه وتقي، 142هـ، �ص104(.
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وهذه املهارات ميكن اكت�سابها عن طريق الدرا�سة وكذلك اخلربة والتنمية املهنية عن طريق 
التدريب ومتتاز هذه املهارة الفنية بالتايل:

• اأثناء قيام 	 التحقق من توافرها لدى امل�سرف الرتبوي، الأنها وا�سحة وحمددة  �سهولة 
امل�سرف بعمله.

• تتميز بقدرة امل�سرف الرتبوي على التحليل وا�ستخدام اأداوت القيا�ص املقننة.	
• �سهولة اكت�سابها وتنميتها لدى امل�سرف الرتبوي.	
• متيزها بالتخ�س�سية )الطعاين، 2010م، �ص45(.	

الدرا�شات ال�شابقة
لقد تناولت درا�سات عديدة جمال االإ�سراف الرتبوي ومنها على �سبيل الذكر ال احل�سر درا�سة 
امل�سرفني  نظر  وجهة  من  اأدائه  ومعيقات  الرتبوي  امل�سرف  )دور  بعنوان:  )عي�سان،2008م( 
اأنف�سهم يف �سوء بع�ص املتغريات يف �سلطنة عمان(، كان منهج الدرا�سة منهج و�سفي حيث اإنه 
مت عن طريق ا�ستبانات وزيارات ميدانية، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأقل املتو�سطات احل�سابية 
الرتبوي  االإ�سراف  تواجه  التي  امل�سكلت  حموري  يف  �سجلت  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  يف 
ل�سالح حموري خ�سائ�ص  �سجلت  املتو�سطات احل�سابية  اأعلى  اأن  ومعوقات تطويره، يف حني 

االإ�سراف الرتبوي ومبادئه. 
ويف درا�سة ) البابطني  1425 هـ ( عن مدى اأهمية اأ�ساليب التوجيه الرتبوي ومدى تطبيقها 
يف امليدان، من وجهة نظر موجهي املواد الدرا�سية مبدينة الريا�ص، ذكرت  امل�سكلت التي حتد 
من فاعلية االإ�سراف، زيادة ن�ساب امل�سرف من املعلمني، وكرثة االأعباء الكتابية واالإدارية على 
امل�سرف، و قلة الدورات التدريبية للم�سرفني، و�سعف الكفاءة املهنية لدى بع�ص املعلمني،  وقلة 
اهتمام امل�سوؤولني مبقرتحات امل�سرفني، و�سعف الكفاءة املهنية لبع�ص امل�سرفني، كذلك �سعوبة 

تقبل بع�ص املعلمني لتوجيهات امل�سرفني، و�سعف الثقة املتبادلة بني امل�سرف واملعلم.  
 اأما درا�سة احلريري )2004( فقد تناولت النظرة امل�ستقبلية للإ�سراف الرتبوي، مو�سحة 
اخلطوات التي يتوقع من امل�سرف الرتبوي ومدير املدر�سة كم�سرف مقيم اتباعها جتاه املعلم 
امل�ستجد، كما ت�سمنت دور امل�سرف الرتبوي يف التعامل مع االإجهاد وال�سراع مو�سحة قائمة 
من اأمناط ال�سلوك يف اإدارة ال�سراع، اإ�سافة اإىل دور امل�سرف الرتبوي يف التعامل مع التغيري، 
كما و�سعت الدرا�سة اأهم التطلعات امل�ستقبلية التي ميكن حتقيقها يف جمال االإ�سراف الرتبوي 
االإ�سراف  فاعلية  من  للت�سعيد  ومقرتحات  توجيهات  و�سع  مت  كما  الع�سر،  تطورات  ملواكبة 
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الرتبوي فيما يخ�ص االإدارة الرتبوية وامل�سرف الرتبوي ومدير املدر�سة كم�سرف مقيم وفيما 
يخ�ص املعلم. وكان منهج الدرا�سة املتبع املنهج امل�سحي.

االأوائل  للمعلمني  التدريبية  االحتياجات  فيها  تناول  التي   )2003( الكندي  درا�سة  اأما   
الذين يقومون بدور امل�سرفني املقيمني مبدار�ص التعليم الثانوي العام ب�سلطنة عمان من وجهة 
نظرهم ووجهة نظر امل�سرفني الرتبويني، واعتمدت الدرا�سة على املنهج امل�سحي، فقد اأظهرت 
اأعلى  بالنمو املهني والقيا�ص والتقومي �سجل  املتعلقة  اأن حموري االحتياجات  نتائج درا�سته،  
املتو�سطات احل�سابية مقارنة ببقية املجاالت حيث اإن امل�سرفني الرتبويني كانوا اأكرث قدرة يف 
تقدير احتياجاتهم التدريبية االإ�سرافية مقارنة باملعلمني االأوائل وعلى حماور الدرا�سة جميعها.  
 ويف درا�سة احلماد )1421هـ( بعنوان: معوقات فاعلية االإ�سراف الرتبوي مبدينة الريا�ص 
كما يراها امل�سرفون الرتبويون(، ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي معتمدا على اال�ستبانة كاأداة 
رئي�سة جلمع البيانات. تكونت عينة الدرا�سة من )230( م�سرفا تربويا. اأو�سحت نتائج الدرا�سة 
الدرا�سية،  ال�سفوف  ازدحام  تتمثل يف  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  تاأثريا يف  املعوقات  اأكرث  اأن 
وكرثة عدد املدار�ص، وكرثة االأعباء االإدارية، وقلة الدورات التدريبية املخ�س�سة لرفع الكفاءة 
فتتمثل  الرتبوي  االإ�سراف  يف  تاأثريًا  امل�سكلت  اأقل  اأما  الرتبويني.  امل�سرفني  لدى  االإ�سرافية 
اأفكارهم واجتاهاتهم وم�ساعرهم  يف �سعف قدرة بع�ص امل�سرفني الرتبويني على التعبري عن 
الرتبوي  االإ�سراف  مراكز  يف  امل�سوؤولني  بني  العلقة  و�سعف  و�سهولة،  ي�سر  بكل  املعلمني  نحو 

وامل�سرفني الرتبويني.
التي تواجه م�سريف الرتبية  امل�سكلت  الكرمي املطرودي 1432هـ بعنوان:   ويف درا�سة عبد 
االإ�سلمية يف تطبيق االأ�ساليب االإ�سرافية يف املرحلة الثانوية مبنطقة الريا�ص التعليمية وتقدمي 
ت�سور مقرتح لعلجها. تو�سل الباحث اإىل جملٍة من النتائج منها اأّن اأكرث امل�سكلت مواجهة 
مل�سريف الرتبية االإ�سلمية بناء على املتو�سط احل�سابي لكل نوع من اأنواع امل�سكلت التي وردت 
يف املحاور يف االأق�سام الثلثة هي امل�سكلت االإدارية، ثم جاءت بعدها امل�سكلت الفنية، ثم 

امل�سكلت ال�سخ�سية.

التعليق على الدرا�شات:
امل�سرف  تواجه  التي  امل�سكلت  مو�سوع  تناولت  التي  للدرا�سات  ال�سابق  العر�ص  �سوء  يف   
الرتبوي، تبني اأن هذه الدرا�سات اأثبتت وجود م�سكلت تواجه امل�سرفني �سواء م�سكلت اإدارية 
الو�سفي،  املنهج  ا�ستخدام  ال�سابقة يف  الدرا�سات  مع  الدرا�سة  اتفقت هذه  وقد  �سخ�سية،  اأو 
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معتمدة على اال�ستبانة يف جمع البيانات. وقد ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف بلورة 
م�سكلة الدرا�سة احلالية، وبناء اأداتها.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها
منهج الدرا�شة:

   اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي امل�سحي حيث ا�ستخدم الباحثان هذا املنهج للتعرف 
وكذلك  الريا�ص،  مبدينة  ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  تواجه  التي  املختلفة  امل�سكلت  على 
التعرف على ال�سعوبات التي تواجههم يف اأثناء اأداء مهام عملهم على م�ستوى املهام االإ�سرافية 

وامل�ستوي ال�سخ�سي وكذلك على امل�ستوي االإداري.

جمتمع الدرا�شة وعينتها:
تعليم  باإدارة  ال�سرعية  العلوم  ملواد  تربويًا  م�سرفا   )50( عدد  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
درا�ستهما  يف  ي�ستهدفا  اأن  الباحثان  راأى  فقد  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  لقلة  ونظرًا  الريا�ص. 
جميع اأفراد املجتمع، فتكون بذلك عينة الدرا�سة هي جمتمع الدرا�سة، وعلى ذلك قام الباحثان 
بتوزيع ا�ستبانة الدرا�سة على عدد  )50( م�سرفًا، وهم جمموع م�سريف مواد العلوم ال�سرعية 
مبدينة الريا�ص يف ثلثة ع�سر مكتبًا للرتبية، ومتكنا من ا�سرتداد اال�ستبيانات بعد تعبئتها من 
قبل امل�سرفني، وبعد درا�سة اال�ستبانات والوقوف على مدى �سلحيتها وجد الباحثان اأن هناك 
ال�ساحلة  اال�ستبانات  جمموع  بذلك  ليكون  ا�ستبعادها  ومت  بال�سروط  تِف  مل  ا�ستبانات   )5(
اأفراد املجتمع ويرجع  والتي متثل 89% من جمموع  ا�ستبانة  االإح�سائي )45(  التحليل  لعملية 
الدرا�سة  ملو�سوع  وال�ساحلة  امل�سرتدة  اال�ستبانات  من  العالية  الن�سبة  هذه  اأ�سباب  الباحثان 
الأهمية املو�سوع بالن�سبة ملجتمع الدرا�سة، وكذلك االعتماد على الطريقة التقليدية اليدوية يف 
توزيع وجمع اال�ستبانات خلل اأحد اجتماعات م�سريف مواد الرتبية االإ�سلمية الدورية واملنعقد 

مبدار�ص اجليل بحي ال�سويدي مبدينة الريا�ص. 
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جدول رقم )1( توزيع امل�شرفني على املكاتب
4الو�سط48ال�سرق1
3ال�سويدي19رماح2
4العزيزية210الدرعية3
3الروابي411الغرب4
5الرو�سة512ال�سمال5
4الرائد313اجلنوب6
45املجـموع3قرطبة7

اأداة الدرا�شة:
وجد  فقد  الدرا�سة؛  ت�ساوؤالت  وكذلك  وحماورها  الدرا�سة  اأهداف  مراجعة  �سوء  يف     
الباحثان  اأعد  ولذلك  اال�ستبانة،  هي  الدرا�سة  ملو�سوع  ملءمة  االأكرث  االأداة  اأن  الباحثان 
ا�ستبانة ال�ستخدامها يف الدرا�سة امليدانية املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، ومت ت�سميم اأداة الدرا�سة 

ب�سورتها االأولية والتي تكونت من ق�سمني رئي�سني وهما:
الق�شم الأول: املعلومات االأ�سا�سية التي تخ�ص عينة الدرا�سة كالعمر واملوؤهل الدرا�سي وعدد 
�سنوات اخلربة باالإ�سراف الرتبوي، وكذلك عدد الدورات التدريبية يف جمال االإ�سراف الرتبوي 

ملواد العلوم ال�سرعية.
الق�شم الثاين: وا�ستمل على حماور الدرا�سة وت�ساوؤالتها من خلل )63( فقرة موزعة على 

ثلثة حماور وهي:
• امل�سكلت اخلا�سة باملهام االإ�سرافية لدى م�سريف مواد العلوم ال�سرعية.	
• امل�سكلت اخلا�سة مب�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص.	
• امل�سكلت االإدارية التي تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص.	

�شدق الأداة وثباتها: 
 ال�شدق الظاهري:

االأولية على جمموعة من املحكمني  االأداة وذلك بعر�سها يف �سورتها  التاأكد من �سدق  مت 
الرتبوي  املجال  اأ�ساتذة اجلامعات وذوي اخلربة يف  مًا  من  املخت�سني وعددهم ) 14( حمكَّ
اأرائهم يف كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والتاأكد من مدى ملءمتها  والبحثي، حيث مت اأخذ 
اإليه، كذلك و�سوح  تنتمي  الذي  للمحور  وانتمائها  الدرا�سة ودرجة ملءمتها  واأهداف  الأ�سئلة 
النهائية  اال�ستبانة يف �سورتها  تعديل  و  املقرتحات  تلك  كل عبارة من عدمه، ومن ثم جتميع 
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قبل توزيعها على اأفراد العينة اإذ ا�ستقرت االأداة بعدها علي )63( عبارة تو�سح امل�سكلت التي 
تواجه م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص، ومتهيدا لتطبيق االأداة ا�ستخدم الباحث 
مقيا�ص ليكرت الرباعي ) موافق ب�سدة – موافق – غري موافق – غري موافق ابدًا ( اإزاء كل 
فقرة من الفقرات واأعطيت اخليارات قيمًا رقمية )4،3،2،1( على الرتتيب لكل من اخليارات 

املذكورة. 

ثبات الدرا�شة:
االت�ساق  لبيان   )Cronbach-Alpha( كرونباخ   – األفا  االرتباط  معامل  ا�ستخدام  مت 
من  يت�سح  كما  الدرا�سة  الأغرا�ص  مقبولة  ن�سبة  وهي   )0.8( بلغ  وقد  فقراتها  بني  الداخلي 

اجلدول التايل:

 جدول )2( معامل األفا – كرونباخ )Cronbach-Alpha( لقيا�س ثبات 
اأداة الدرا�شة

ال�سدقثبات املحورعدد العبارات حماور الدرا�سة

امل�سكلت اخلا�سة باملهام االإ�سرافية لدى م�سريف مواد العلوم 
420.820.90ال�سرعية مبدينة الريا�ص.

امل�سكلت اخلا�سة مب�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة 
100.810.9الريا�ص.

ال�سرعية  العلوم  مواد  م�سريف  تواجه  التي  االإدارية  امل�سكلت 
110.800.89مبدينة الريا�ص.

630.810.9معامل الثبات الكلي لل�ستبانة.

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامل الثبات العام يبلغ 0.81 وهذا يدل على اأن اال�ستبانة 
وا�ستخل�ص  امليداين،  التطبيق  يف  عليها  االعتماد  ميكن  الثبات  من  مقبولة  بدرجة  تتمتع 
تو�سيات الدرا�سة بناء على نتائجها، كما مت ح�ساب �سدق املحك وذلك باأخذ اجلذر الرتبيعي 

ملعامل الثبات.
اأ�شاليب التحليل الإح�شائية )املعاجلة الإح�شائية(:

   بعد جمع البيانات امل�ستقاة من اإجابات جمتمع الدرا�سة، مت ترميز البيانات، ثم عوجلت 
البيانات اإح�سائيًا على النحو التايل:
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جمتمع . 1 الأفراد  الدميوغرافية  اخل�سائ�ص  على  للتعرف  واملئوي  التكراري  اجلدول 
الدرا�سة وتبيان اأثر التنوع يف املوؤهل الدرا�سي وعدد �سنوات اخلربة يف جمال االإ�سراف 

الرتبوي، وكذلك عدد الدورات التدريبية يف جمال االإ�سراف الرتبوي.
ثم . 2 واالأهم  االأعلى  الفقرات ح�سب  ترتيب  به يف  املرجح لل�ستعانة  املتو�سط احل�سابي 

االأقل اأهمية.
االنحراف املعياري لتبيان ت�ستت ا�ستجابات اأفراد العينة لكل عبارة من عبارات الدرا�سة . 3

فكلما قل الت�ستت تركزت اال�ستجابات.
جماالت . 4 من  جمال  كل  اأهمية  لقيا�ص  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

الدرا�سة وكذلك كل فقرة من فقراتها وترتيب الفقرات من حيث االأهمية.

عر�ض نتائج البحث وتف�شريها ومناق�شتها 
     اأول: و�شف عينة الدرا�شة:

جدول )3( و�شف عينة الدرا�شة 
الن�سبةالتكراراملوؤهل الدرا�سي

املوؤهل
4.4 %2دكتوراه

51.1%23ماج�ستري
44.4%20بكالوريو�ص

0%0اأخرى
100%45املجموع

�سنوات اخلربة يف االإ�سراف الرتبوي
6.7 %3اأقل من 5 �سنوات

20 %9من 10 اإىل اقل من 15 �سنة
55.6 %25اأكرث من 15 �سنة

17.8 %8اأخرى
100%45املجموع

عدد الدورات التدريبية يف جمال االإ�سراف الرتبوي
0 %0مل اأح�سل على دورات

0 %0دورتان
100 %45اأكرث من ثلثة

100%45املجموع
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يتبني من اجلدول ال�سابق اأن ن�سف العينة تقريبا )51.1%( من احلا�سلني على املاج�ستري، 
واأن )55.6%( منهم �سنوات خرباتهم يف االإ�سراف الرتبوي اأكرث من 15 �سنة، ويتبني اأن كامل 

اأفراد العينة حا�سلون على اأكرث من ثلث دورات يف جمال االإ�سراف الرتبوي.
ثانيًا: التحليل الإح�شائي ل�شتجابات عينة الدرا�شة:

امل�سكلت اخلا�سة باملهام االإ�سرافية لدى م�سريف مواد العلوم ال�سرعية مبدينة الريا�ص.
جدول )4( امل�شكالت اخلا�شة مبجال التخطيط

الرتتيباالنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالعباراتم

القبلي 1 التعلم  متطلبات  توفري  على  القدرة  �سعف 
2.771.221اللزمة لتعلم كل مو�سوع.

عمليات 2 يف  احلا�سب  ا�ستخدام  على  قدرتي  �سعف 
2.601.1562التخطيط.

�سعف التعاون بني املعلم وامل�سرف يف اإعداد اخلطط 3
2.220.913التدري�سية النموذجية.

عدم االهتمام بتحديد قاعدة بيانات لكل معلم اأ�سرف 4
1.800.784عليه.

توفري  على  القدرة  ب�سعف  املتعلقة  امل�سكلت  اأن  على  اأعله  املو�سح  اجلدول  من  يت�سح 
متطلبات التعلم القبلي اللزمة لتعلم كل مو�سوع حلت اأواًل مبتو�سط ح�سابي 2.8 اأي يقع يف فئة 
)موافق( ح�سب مقيا�ص ليكرت واأي�سا م�سكلة �سعف قدرتي على ا�ستخدام احلا�سب يف عمليات 
التخطيط مبتو�سط ح�سابي 2.6 تقع يف فئة )موافق( مما يدل على تاأييد عينة البحث لوجود 

تلك امل�سكلت.
جدول )5( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )اإدارة ال�شف(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

2.640.7431عدم امتلك املعلمني ملهارات التفاعل االإن�ساين.1
2.640.9572�سعف ا�ستخدام املعلم لتقنيات املعلومات.2
1.910.7013عدم اتباع االأ�سلوب االإ�سرايف املنا�سب للموقف ال�سفي.3
1.730.8364�سعف قدرة امل�سرف على اتخاذ القرارات اخلا�سة بالبيئة ال�سفية.4

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن من اأهم امل�سكلت اخلا�سة باإدارة ال�سف والتي تواجه غالبية 
املعلم  ا�ستخدام  و�سعف  االإن�ساين،  التفاعل  ملهارات  املعلمني  امتلك  عدم  هي  العينة  اأفراد 

لتقنيات املعلومات مبتو�سط ح�سابي يزيد عن 2.5 اأي يقع يف فئة )موافق(.
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جدول )6( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )التقومي(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

2.730.751عدم التنوع يف ا�ستخدام اأ�ساليب جمع البيانات للتقومي.1
2.730.7562�سعف اطلع املعلمني على اجلديد يف جمال التقومي الرتبوي.2
2.710.693عدم تنويع املعلم الأ�ساليب التقومي.3
2.680.794عدم ا�ستخدام املعلمني اأ�سلوب التقومي الذاتي مع طلبتهم.4
2.660.795عدم التنوع يف ا�ستخدام اأدوات القيا�ص.5
2.600.807�سعف القدرة على حتليل نتائج االختبارات.6
2.600.836�سعف القدرة على تف�سري نتائج االختبارات.7

التنوع يف  بالتقومي؛ جاءت م�سكلة عدم  اأن امل�سكلت اخلا�سة  ال�سابق  ي�ستدل من اجلدول 
املوافقة  منطقة  يف  تقع  اأي   2.8 ح�سابي  مبتو�سط  للتقومي  البيانات  جمع  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
وتلها �سعف اطلع املعلمني على اجلديد يف جمال التقومي الرتبوي وعدم تنويع املعلم الأ�ساليب 
التقومي جميعها تقع يف منطقة )موافق( ح�سب توزيع ليكرت مما يدل على اأن امل�سكلت املتعلقة 
مبجال التقومي تقع جميعها يف اإطار املوافقة بزيادة املتو�سط احل�سابي جلميع النقاط عن 2.5.

جدول )7( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )التالوة والتجويد(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.080.821عدم ا�ستخدام الو�سائل التعليمية يف احلفظ.1
2.950.902عدم حر�ص املعلمني على تكرار تلوة االآيات التي يخطئ الطلبة يف تلوتها.2
2.910.873�سعف م�ستوى املعلم يف تطبيق اأحكام التجويد.3
2.800.844�سعف التزام املعلمني باآداب التلوة.4

يدل اجلدول على موافقة عينة البحث على امل�سكلت املتعلقة مبجال التلوة والتجويد واأن 
ا�ستخدام  عدم  م�سكلة  ولعل   ،2.5 عن  جميعها  تزيد  فهي  املوافق  فئة  يف  تقع  النقاط  جميع 

الو�سائل التعليمية يف احلفظ تقع يف البداية كما هو ظاهر.
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جدول )8( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )التف�شري(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

2.910.661�سعف القدرة على ربط حمتوى االآيات الكرمية بواقع احلياة.1

املعلم ال يحر�ص على حث الطلب على تطبيق ما يرد يف االآيات 2
2.880.912من اأوامر ونواٍه.

املعلم ال يربط مو�سوع در�ص القراآن مع ما يتعلمه الطلبة يف 3
2.350.773املو�سوعات االأخرى.

2.240.774�سعف اهتمام املعلمني ببيان اأ�سباب نزول االآيات القراآنية للطلبة.4
2.200.755تف�سري املعلم للآيات القراآنية ال يتنا�سب وقدرة الطالب العقلية5

يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق باأن م�سكلة �سعف القدرة على ربط حمتوى االآيات الكرمية 
اأوامر  بواقع احلياة، وعدم حر�ص املعلم على حث الطلب على تطبيق ما يرد يف االآيات من 
ونواٍه جاءت اأوىل امل�سكلت التي يواجها امل�سرف الرتبوي يف جمال )مادة التف�سري( مبتو�سط 

ح�سابي يزيد عن 2.5 اأي يقع يف فئة )موافق(.
جدول )9( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )ال�شرية النبوية(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.020.621عدم ا�ستخدام عن�سر الت�سويق يف عر�ص درو�ص ال�سرية النبوية.1

عدم االهتمام ب�سحة االأحاديث يف �سرد اأحداث �سرية الر�سول عليه 2
3.020.622ال�سلة وال�سلم.

3.000.603�سعف االهتمام بتنمية حمبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف قلوب الطلبة.3

�سعف التزام املعلمني مبا ورد عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من 4
2.170.774االأقوال واالأفعال.

من نتائج اجلدول ال�سابق وحتليلها با�ستخدام حزم الربامج االإح�سائية املحددة يتبني اأن 
م�سكلت جمال )ال�سرية النبوية( الثلث االأوىل جميعها يف منطقة القبول )موافق( مبتو�سط 
ح�سابي يزيد عن 2.5 ، بينما جاءت فقرة �سعف التزام املعلمني مبا ورد عن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم من االأقوال واالأفعال يف منطقة )غري موافق ( مبتو�سط يقل عن 2.5 وذلك 

ح�سب توزيع ليكرت .
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جدول )10( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )احلديث النبوي ال�شريف(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

�سعف توجيه امل�سرفني للمعلمني الإر�ساد الطلبة لقراءة االأحاديث 1
3.280.721قراءة �سحيحة.

�سعف القدرة على تدريب املعلمني على كيفية ربط احلديث ال�سريف 2
3.130.812بواقع احلياة.

3.110.953املعلمون لي�ص لديهم مهارات ا�ستخدام اأمهات كتب احلديث ال�سريف3

عدم االهتمام برتغيب الطلب يف حفظ ما تي�سر من اأحاديث ر�سول 4
3.0660.804اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

بتحليل نتائج اجلدول ال�سابق تبني للباحثني اأن هناك اإجماعًا باملوافقة على امل�سكلت التي 
تواجه امل�سرف الرتبوي يف جمال )احلديث ال�سريف( مبتو�سط يزيد عن 3 واقل من 3.25 اأي 

يقع يف منطقة موافق.
جدول )11( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )الفقه(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

�سعف توجيه امل�سرفني للمعلمني ال�ستخدام اأ�سلوب الرتغيب 1
3.240.801والرتهيب حلث الطلبة على اأداء العبادات.

املعلم ال يهتم مب�ساعدة الطلب على جتنب االأخطاء ال�سائعة يف 2
3.001.062ممار�سة العبادات.

عدم دعم مناق�سة االأحكام الفقهية بني املعلمني والطلبة مبا 3
2.330.853ينا�سبها من االأدلة ال�سرعية.

�سعف قدرة امل�سرف على مناق�سة الق�سايا الفقهية وما يثريه 4
1.930.864املعلمون والطلبة من ت�ساوؤالت 

اأ�سلوب  ال�ستخدام  للمعلمني  امل�سرفني  توجيه  �سعف  اأن  على  ال�سابق  اجلدول  من  ي�ستدل 
الرتغيب والرتهيب حلث الطلبة على اأداء العبادات وعدم اهتمام املعلم مب�ساعدة الطلب على 
جتنب االأخطاء ال�سائعة يف ممار�سة العبادات من اأهم امل�سكلة التي حظت بتاأييد عينة الدرا�سة 

مبتو�سط 3.00 واأكرث وانحراف معياري يقارب الواحد ال�سحيح.
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جدول )12( امل�شكالت اخلا�شة مبجال )العقيدة الإ�شالمية(

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.310.841�سعف ا�ستخدام تقنيات التعليم مثل االأفلم التي تظهر قدرة اهلل تعاىل.1
3.280.752املعلمون ال يوظفون االأدلة النقلية والعقلية يف مو�سوع الدر�ص2
3.260.833عدم وعي املعلمني بدورهم االإيجابي يف الدعوة االإ�سلمية.3

عدم توظيف املواقف التعليمية املختلفة يف تر�سيخ العقيدة ال�سحيحة يف 4
3.200.914نفو�ص الطلبة 

2.170.865�سعف وعي املعلمني مبخاطر االأفكار املنحرفة كاالإحلاد واللربالية.5

�سعف توعية امل�سرفني للمعلمني مبخاطر االأفكار املنحرفة كاالإحلاد 6
2.000.736واللربالية.

�سعف  م�سكلة  اأن  للباحثني  تبني  االإ�سلمية  العقيدة  مبجال  املتعلقة  النتائج  با�ستخل�ص 
ا�ستخدام تقنيات التعليم مثل االأفلم التي تظهر قدرة اهلل تعاىل، احتلت املركز االأول من بني 
امل�سكلت التي تواجه امل�سرف الرتبوي، فيما يتعلق مبجال ) العقيدة االإ�سلمية( مبتو�سط يتجاوز 
3.25 اأي يقع يف فئة )موافق ب�سدة( يف توزيع ليكرت لل�ستجابات، واأي�سا عدم توظيف املعلمني 
للأدلة النقلية والعقلية يف مو�سوع الدر�ص جاءت يف منطقة ) موافق ب�سدة( بينما امل�سكلت 
املواقف  توظيف  وعدم  االإ�سلمية  الدعوة  يف  االإيجابي  بدورهم  املعلمني  وعي  بعدم  املتعلقة 
التعليمية املختلفة يف تر�سيخ العقيدة ال�سحية يف نفو�ص الطلب جاءت يف منطقة )موافق( .

امل�شكالت اخلا�شة مب�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة الريا�س:
جدول )13( امل�شكالت اخلا�شة مب�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة الريا�س

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.170.8601عدم الر�سا ال�سخ�سي عن الدور الذي اأقوم به.1
3.150.9032ُبعد املدار�ص التي اأ�سرف عليها عن مقر عملي.2
2.351.0903اأ�سعر اأن عملي اأكرب من طاقتي العادية.3
عدم حر�سي على املناق�سة اجلماعية مع اأ�سخا�ص اأكفاأ مني يف 4

2.080.974جمال االإ�سراف.
1.951.0215االإح�سا�ص بنق�ص كفاءتي مقارنة ببع�ص املعلمني.5
1.881.0056عدم قناعتي باالإ�سراف الرتبوي احلديث.6
1.770.907�سعف الكفاءة الفنية لدي كم�سرف.7
1.730.718�سعف االطلع على جتارب االآخرين يف جمال االإ�سراف الرتبوي.8
1.570.759عدم اغتنام الوقت لتطوير ذاتي يف جمال االإ�سراف الرتبوي.9

1.460.5810عدم االطلع على امل�ستجدات يف جمال االإ�سراف الرتبوي.10
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  بتحليل نتائج اال�ستبانات للمحور الثاين واخلا�ص بامل�سكلت ال�سخ�سية التي تواجه م�سريف 
مواد العلوم ال�سرعية وجد الباحثان اأن امل�سرفني يتمتعون بحالة من عدم الر�سا ال�سخ�سي عن 
الدور الذي يقومون به يف جمال االإ�سراف الرتبوي مبتو�سط ح�سابي يتجاوز 3 ويقل عن 3.25 
مما يجعله يف منطقة )موافق( يف مقيا�ص ليكرت، تلى ذلك م�سكلة ُبعد املدار�ص التي ي�سرف 
عليها عن مقر عمله من امل�سكلت اخلا�سة بامل�سرف الرتبوي مبتو�سط ح�سابي يتجاوز 3 ويقل 
عن 3.25 مما يجعله يف فئة )موافق(. وجاءت بقية نقاط املحور مبقيا�ص يقل عن 2.5 مما 
يعني وقوعها يف فئة )غري موافق اأو غري موافق اأبدًا( يف مقيا�ص ليكرت مما يعني عدم متثيلها 

الأهمية تذكر فيما يتعلق بامل�سكلت ال�سخ�سية التي تواجه امل�سرف الرتبوي.
امل�شكالت الإدارية التي تواجه م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة الريا�س:

جدول )14( امل�شكالت الإدارية التي تواجه م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة 
الريا�س

الو�سط العباراتم
احل�سابي

االنحراف 
الرتتيباملعياري

3.280.811قلة الدورات التدريبية مل�سريف العلوم ال�سرعية.1
3.060.962قلة عدد امل�سرفني بالن�سبة لعدد املدر�سني.2
3.040.973الت�سارب يف اتخاذ القرارات بني امل�سرف وال�سلطات االأخرى.3
3.040.974�سعف احلوافز املادية للم�سرفني.4
2.950.875تعدد اجلهات التي يتعامل معها امل�سرف الرتبوي.5
2.440.986اأ�سعر ب�سغط امل�سوؤولني عليَّ الإجناز عملي.6
1.860.787عدم اجلدية من قبل املعلم يف التجاوب مع تقارير امل�سرف الرتبوي. 7
1.800.788�سعف و�سوح م�سوؤولياتي ومتطلبات عملي.8
1.710.629كرثة االأعباء االإدارية امللقاة على امل�سرف الرتبوي.9

1.710.8410وجود عجز يف معلمي العلوم ال�سرعية.10
1.680.7311�سعف املعلومات التي متكنني من اأداء عملي ب�سكل فاعل.11

   بتحليل نتائج اال�ستبانات اخلا�سة باملحور الثالث والذي يتعلق بامل�سكلت االإدارية التي 
امل�سكلت  اأن هناك عددًا من  الباحثان  ال�سرعية؛ وجد  العلوم  ملواد  الرتبوي  امل�سرف  يواجها 
التي ت�سدرت اهتمامات امل�سرف مثل قلة الدورات التدريبية مل�سريف العلوم ال�سرعية، وقلة عدد 
امل�سرفني بالن�سبة لعدد املدر�سني، وكذلك الت�سارب يف اتخاذ القرارات بني امل�سرف واجلهات 
االأخرى وم�سكلة �سعف احلوافز املادية للم�سرفني  وتعدد اجلهات التي يتعامل معها امل�سرف 
الرتبوي مبتو�سط ح�سابي يقع بني 2.5 و3.25 مما يعني وقوعه يف فئة )موافق( يف مقيا�ص ليكرت.
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نتائج الدرا�شة وتو�شياتها ومقرتحاتها
نتائج الدرا�شة:

اأوًل: ما امل�شكالت املتعلقة باملهام الإ�شرافية لدى م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة 
الريا�ض يف جمال التخطيط؟

اأ�ساليب االإ�سراف  تبني من نتائج الدرا�سة اأن اأكرث امل�سكلت حدة، والتي تعوق تطبيق     
الذين  املعلمني  من  الرتبوي  امل�سرف  ن�ساب  زيادة   ( م�سكلة  هي  التعليم  ميدان  يف  الرتبوي 
ي�سرف عليهم(، وعليه يو�سي الباحثان ب�سرورة تقليل ن�ساب امل�سرف الرتبوي من املعلمني، 

لكي ي�ستطيع القيام بدوره على اأح�سن وجه ممكن .
كما اأن م�سكلة )كرثة االأعباء الكتابية واالإدارية على امل�سرفني الرتبويني( توؤثر يف اأعمالهم 
الكتابية واالإدارية، ويركز على  باأن تقلل هذه االأعباء  الباحثان  الفنية، ويف �سوء ذلك يو�سي 
املهام الفنية يف جمال االإ�سراف الرتبوي، وذلك باإيجاد برنامج حا�سوبي يقي�ص االأداء وي�سهل 

التعامل معه حلفظ االأوقات.
لتعلم كل  القبلي اللزمة  التعلم  القدرة على توفري متطلبات  املتعلقة ب�سعف  اإن امل�سكلت 
واأي�سا  ليكرت  مقيا�ص  فئة )موافق( ح�سب  يقع يف  اأي  مو�سوع جاءت مبتو�سط ح�سابي 2.8 
م�سكلة �سعف قدرتي على ا�ستخدام احلا�سب يف عمليات التخطيط مبتو�سط ح�سابي 2.6 تقع 
يف فئة )موافق(؛ مما يدل على تاأييد عينة البحث لوجود تلك امل�سكلت، وهذا يدل على اأن 

امل�سرف الرتبوي البد من تزويده مبهارات معينة ال�ستخدام احلا�سب االآيل.
ثانيًا: مامل�شكالت املتعلقة باملهام الإ�شرافية لدى م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة 

الريا�ض يف جمال اإدارة ال�شف؟
اإن م�سكلة اإدارة ال�سف والتي تواجه غالبية اأفراد العينة هي عدم امتلك املعلمني ملهارات 
التفاعل االإن�ساين و�سعف ا�ستخدام املعلم لتقنيات املعلومات مبتو�سط ح�سابي يزيد عن 2.5 
تن�سيطية  دورات  وعقد  املعلم  م�ستوى  رفع  �سرورة  على  يدل  وهذا  )موافق(.  فئة  يف  يقع  اأي 

الكت�ساب هذه املهارة وهي التفاعل االإن�ساين. 
ثالثًا: ما امل�شكالت املتعلقة باملهام الإ�شرافية لدى م�شريف مواد العلوم ال�شرعية مبدينة 

الريا�ض يف التقومي؟
اإن امل�سكلت اخلا�سة بالتقومي جاءت م�سكلة عدم التنوع يف ا�ستخدام اأ�ساليب جمع البيانات 
للتقومي مبتو�سط ح�سابي 2.8، اأي تقع يف منطقة املوافقة وتلها �سعف اطلع املعلمني على 
اجلديد يف جمال التقومي الرتبوي، و عدم تنويع املعلم الأ�ساليب التقومي جميعها تقع يف منطقة 
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) موافق( ح�سب توزيع ليكرت مما يدل على اأن  امل�سكلت املتعلقة مبجال التقومي تقع جميعها 
يف اإطار املوافقة .

تو�شيات الدرا�شة:
اأكرث . 1 ال�سرعية؛ ليكون التخ�س�ص  العلوم  تخ�سي�ص م�سرفني لكل فرع من فروع مواد 

دقة وذلك لكرثة مواد العلوم ال�سرعية.
تخ�سي�ص م�سرفني للمرحلة االبتدائية، واآخرين للمتو�سطة، وجمموعة ثالثة للثانوي.. 2
التوجيهات . 3 بع�ص  واإدخال  الرتبية،  وزارة  من  املعتمدة  االإ�سرافية  االأ�ساليب  تطوير 

احلديثة يف االإ�سراف الرتبوي مثل االإ�سراف التكاملي.
الرتكيز على تطبيق اأ�ساليب االإ�سراف الرتبوي اجلماعية، يف ميدان التعليم العام.. 4
زيادة الدورات التدريبية اخلا�سة بامل�سرف الرتبوي، لرفع كفاءته يف جمال االإ�سراف . 5

الرتبوي.
التنوع يف اأ�ساليب التدري�ص وا�ستخدام اأ�ساليب تقومي منا�سبة.. 6
ربط حمتوى االآيات القراآنية بواقع احلياة، وتوجيه املعلم حلثِّ الطلب على تطبيق ما . 7

يرد يف االآيات من اأوامر ونواٍه.
زيادة اأعداد امل�سرفني الرتبويني ل�سد االحتياجات الفعلية وامل�ستقبلية.. 8
تو�سيف مهام امل�سرف الرتبوي حتى يتعرف على الدور املطلوب منه، لي�سل اإىل مرحلة . 9

االإتقان ليفعّل دوره ب�سكل اأكرب.
من اأجل تطوير االإ�سراف جلعله اأكرث فاعلية، فاإنه من ال�سروري اإن�ساء قاعدة بيانات . 10

خا�سة باملعلومات التي ترتبط بتخ�س�سات املعلمني واحتياجاتهم االإ�سرافية، وبالتايل 
يحقق املنحى املعا�سر يف االإر�ساد الرتبوي القائم على املعرفة.

املعلمني على . 11 مل�ساعدة  وتبني طرق ومناذج حديثة  الرتبوي،  االإ�سراف  اأ�ساليب  تطوير 
التنمية املهنية املوجهة والذاتية.

التخطيط . 12 بكيفية  يتعلق  فيما  املهارات  واإك�سابهم  الرتبويني،  امل�سرفني  خربات  اإثراء 
لل�سوؤون االإدارية واملالية، وو�سع خطط لتطوير االإ�سراف الرتبوي على م�ستوى.
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�سعود.

البابطني، عبد العزيز. )1425هـ(. اجتاهات حديثة يف الإ�شراف الرتبوي. الريا�ص: مكتبة 
العبيكان.

العالقة بني الإ�شراف الرتبوي  ب�ستان، اأحمد عبد احل�سني؛ حجاج، علي ح�سني. )1988(. 
والإدارة املدر�شية يف دولة الكويت. العدد ال�سابع ع�سر. املجلد اخلام�ص. جامعة الكويت: 

املجلة الرتبوية

تربوي مقيم.  املدر�شة كم�شرف  الرتبوي مبدير  امل�شرف  عالقة  اأحمد. )1991م(.  بطاح، 
العدد الثاين. املجلد ال�ساد�ص. االأردن: موؤتة للبحوث والدرا�سات.

احلريري، رافدة عمر. )2004(. الإ�شراف الرتبوي والنظرة امل�شتقبلية. ر�شالة الرتبية.

احلماد، اإبراهيم �سعد عبد العزيز. )1421هـ(. معوقات فاعلية الإ�شراف الرتبوي مبدينة 
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الريا�س، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. الريا�س: كلية الرتبية جامعة امللك �شعود.

ال�سديري، حممد. )1426هـ(. اأداء الإ�شراف الرتبوي يف اإدارات الرتبية والتعليم مبنطقة 
كلية  الريا�ص:  من�سورة.  غري  ماج�ستري  ر�سالة  ال�شعودية".  العربية  باململكة  الريا�س 

الرتبية جامعة امللك �سعود.

الإ�شراف   .)2005( نارميان.  حممود،  اهلل؛  عبد  �ساحلة  عي�سان،  توفيق؛  عارف  عطاري، 
الرتبوي اجتاهاته النظرية وتطبيقاته العملية، الكويت: مكتبة الفلح للن�سر والتوزيع.

باملنطقة  الرتبوي  الإ�شراف  مراكز  تواجه  التي  امل�شكالت  )1426هـ(.  حميد.  القحطاين، 
ال�شرقية كما يراها امل�شرفون الرتبويون. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. الريا�ص: كلية 

الرتبية جامعة امللك �سعود.

ممار�شاتهم  �شوء  يف  ال�شرعية  العلوم  م�شريف  اأداء  تقومي  )1422هـ(.  اإبراهيم.  اخلطيب، 
الأ�شاليب الإ�شرافية ومدى ا�شتفادة معلمي املرحلة املتو�شطة منها. بحث تكميلي لنيل 

درجة املاج�ستري غري من�سورة. الريا�ص: كلية الرتبية جامعة امللك �سعود، الريا�ص.

امل�شرفون  يراها  كما  الرتبوي  الإ�شراف  معوقات  )2002م(.  الرحمن.  عبد  الهويدي، 
الرتبويون ومعلمو الرتبية الإ�شالمية يف منطقة اجلوف يف اململكة العربية ال�شعودية. 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. جامعة الريموك. االأردن.

والتعليم،  الرتبية  وزارة  التعليم.   وزارة  االأول،  الباب   ،)1416( اململكة،  يف  التعليم  �شيا�شة 
)1419هـ(، دليل امل�سرف الرتبوي عام.
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Hismanoglu. M.، & Hismanoglu. S.، )2010(. English Language Teachers’ 

Perceptions of Educational Supervision in Relation to Their Professional 
Development: A case Study of Northern Cyprus. Research on Youth and 
Language،

Homana، G.، )2007(. Research in Services Learning. The Center for Information 
on Civic Learning & Engagement. The University of Maryland.
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اأثر التدري�س املعزز باحلو�سبة ال�سحابية يف التح�سيل الدرا�سي يف مقرر 
احلا�سب وتقنية املعلومات لدى طالب ال�سف الثاين الثانوي

علي حممد امل�سلمي                                                         د. ريا�س احل�سن
           وزارة التعليم                    جامعة امللك �سعود

               اململكة العربية ال�سعودية

م�ستخل�س 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على اأثر التدري�س املعزز باحلو�صبة ال�صحابية يف التح�صيل 
الدرا�صي يف مقرر احلا�صب الآيل لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي. وقد اعتمد البحث املنهج 
من  ق�صدية  عينة  على  البحث  وُطبق  املتكافئتني.  املجموعتني  ت�صميم  متبعًا  التجريبي  �صبه 
طالب ال�صف الثاين الثانوي من ثانوية مو�صى بن ن�صري مبحافظة )اأبو عري�س( بلغ عددها 
التجريبية  املجموعة  اإىل جمموعتني، )30( طالبًا يف  اأفرادها  تق�صيم  )60( طالبًا، حيث مت 
املجموعة  يف  طالبًا  و)30(  ال�صحابية،  باحلو�صبة  املعزز  التدري�س  با�صتخدام  در�صت  حيث 
اأظهرت  احلا�صب.  مقرر  تدري�س  يف  العتيادية  الطريقة  با�صتخدام  در�صت  حيث  ال�صابطة 
بني  احلا�صب  مقرر  يف  الطالب  حت�صيل  متو�صط  يف  اإح�صائية  دللة  ذي  فرق  وجود  النتائج 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�صابطة، ل�صالح املجموعة التجريبية، يف م�صتويات التذكر، 
مقررات  تدري�س  تعزيز  اإىل  باحلاجة  الدرا�صة  واأو�صت  لبلوم.  والتحليل  والتطبيق،  والفهم، 

احلا�صب با�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية، وتدريب معلمي احلا�صب على ذلك.
الكلمات املفتاحية: احلو�صبة ال�صحابية، تعليم احلا�صب، مقرر احلا�صب الآيل، التدري�س 

املعزز بالتقنية.
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املقدمة 
التعلم  اأن�صطة  لتفعيل  املربني  اأمام  الفر�صة  التعلم  وتطبيقاته يف  الإنرتنت  ا�صتخدام  يتيح 
التعاوين، والذي اأ�صبح مو�صوعا ذا اأهمية للبحث يف جمال التعليم، فالإنرتنت يتيح م�صاركة 
م�صادر املعرفة، وجتميع البيانات، ومعاجلة املعلومات، وحتليل نتائج املعلومات، وتقييم النتائج 
التفاعل  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  ويوؤثر   .)Hathorn & Ingram، 2002(
 .))Lia and Ng 2003 اأنه يقوم بتعزيز التعلم  اإيجابي، كما  التعاوين بني الطالب ب�صكل 
وقد ظهرت بيئات التعلم الإلكرتوين املختلفة بعد تاأثر بيئة التعلم التقليدية بتقنيات الإنرتنت، 
وظهر م�صطلح التعلم الإلكرتوين الذي جذب الكثري من النتباه؛ لأنه اأحد اأنواع التعلم اجلديدة 

.)Hui، Zhongmei، Fei & Sanhong، 2010( ن�صبيًا
جمال  يف  امل�صتجدات  اأبرز  اأحد   )Cloud Computing( ال�صحابية  احلو�صبة  وتعدُّ 
الكبرية،  احلوا�صب  بعد  وذلك  احلو�صبة،  من  اخلام�س  اجليل  وتعدُّ  املعلومات،  تكنولوجيا 
واحلوا�صب ال�صخ�صية، وحوا�صب خدمة العميل واأخريًا ال�صبكة العاملية. وطبقا للمعهد الدويل 
للمعايري والتكنولوجيا تعرف احلو�صبة ال�صحابية باأنها منوذج يتيح �صهولة الو�صول اإىل خدمات 
ن�صرها  والتي ميكن  الت�صاركية  احلو�صبة  موارد  واإىل عدد من  الطلب،  الإنرتنت ح�صب  �صبكة 
ب�صرعة باأقل جهد اإداري. وقد اأ�صبحت املوؤ�ص�صات التعليمية اأكرث اعتمادًا على تقنيات املعلومات 
بهدف دعم التعلم املقدم اإىل الطالب؛ فمدار�س التعليم العام يف عادة الأمر تفتقر اإىل املوارد اأو 
القدرة التي جتعلها ت�صتفيد ا�صتفادة كاملة من تكنولوجيا املعلومات، وتقدم احلو�صبة ال�صحابية 
حاًل لهذه امل�صكلة من خالل توفري التطبيقات احلا�صوبية عرب الإنرتنت ب�صكل جماين اأو اأ�صعار 

  .)Willey & Gardner. 2010( معقولة
يعدُّ كاًل من التعاون وامل�صاركة من املفاهيم املهمة يف بيئة احلو�صبة ال�صحابية، وعند احلديث 
عن بيئة التعلم املعتمدة على احلو�صبة ال�صحابية، تربز اخلدمات ال�صحابية التي توفرها من�صــة 
قــــوقـــل التعــــاونيـــــة، فـــهــــي ت�صـــــــاعـــــد علــــى التعــــــاون والتفـــاعل بني املعلمـــني والطــــــالب 
)Hui & et.al.، 2010(. بعبارة اأخرى، ت�صيف احلو�صبة ال�صحابية ميزة ل توجد يف اأجهزة 
اإليها وم�صاركتها  األ وهي التعاون، فاملوارد يف ال�صحابة ميكن الو�صول  احلوا�صيب ال�صخ�صية 
.)Traxler، 2010 من اأي مكان �صريطة اأن يكون املتعلم مت�صاًل بالإنرتنت )العييد، 2015؛

�صهلة  باأنها  تتميز  ال�صحابية  اأن تطبيقات احلو�صبة   )Alabbadi، 2011( العبادي يذكر 
ال�صتخدام وميكن الو�صول اإليها من اأي مكان. وتوفر احلو�صبة ال�صحابية مل�صتخدميها فر�صة 
الختيار بني خدمات احل�صاب املدفوعة اأو املجانية. وقد وجدت الكثري من املوؤ�ص�صات التعليمية 
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جامعة  وا�صتطاعت  التعليمي،  ال�صتخدام  يف  فعال  نظام  ال�صحابية  احلو�صبة  اأّن  العامل  حول 
 Fox،( كاليفورنيا، على �صبيل املثال، اأن ت�صخر احلو�صبة ال�صحابية ب�صكل فعال يف عملية التعلم

 .)2009
منها  اإيجابية  وعوائد  فوائد  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  لتطبيقات   
امل�صتخدم  اأنها متكن   )1( :)Pocatilu، Alecu & Vetrici، 2010 )اإ�صماعيل، 2016؛ 
التطبيق يف جهاز  لتوفر  ال�صحابة دون احلاجة  وتطبيقاته من خالل  اإىل ملفاته  الو�صول  من 
احلا�صب ال�صخ�صي، وبالتايل تقل املخاطر الأمنية وموارد الأجهزة املطلوبة، )2( ت�صاعد على 
ال�صتفادة من اخلادمات الكبرية يف اإجراء العمليات املعقدة التي قد تتطلب اأجهزة مبوا�صفات 
عالية، )3( توفر الكثري من املال الالزم ل�صراء الربجميات التي يحتاجها امل�صتخدم، فكل ما 
يحتاجه امل�صتخدم هو جهاز حا�صب مت�صل بخط اإنرتنت �صريع ،وح�صاب يف اأحد املواقع التي 
تقدم الربجميات التي يحتاجها، )4( ت�صاعد على تقليل التكاليف وذلك من خالل تقليل عدد 
يف  والربجميات  الأجهزة  �صيانة  يف  العاملني  عدد  وتوفري  التحتية،  بالبنية  اخلا�صة  الأجهزة 

املوؤ�ص�صة.
 )Pocatilu، Alecu & Vetrici، 2010( بالإ�صافة اإىل ما �صبق، ي�صيف بكتليو، وزمالوؤه
اأن تقنية احلو�صبة ال�صحابية تقدم العديد من املزايا للمتعلمني؛ مثل: اإجراء الختبارات على 
�صبكة الإنرتنت، و�صهولة اإر�صال التدريبات وامل�صروعات للطالب، و�صهولة الو�صول لالختبارات 
والتدريبات وامل�صروعات املقدمة من الطلبة، والتغذية الراجعة ال�صريعة بني الطالب واملعلمني، 
و�صهولة التوا�صل بني الطالب، وامل�صاعدة على تعليم الطالب بطرق جديدة وحمفزة، وت�صاعد 
الطالب واملعلمني على ا�صتخدام تطبيقات احلا�صب بدون احلاجة اإىل حتميلها على اأجهزتهم.
التطبيقات  اأف�صل  من  درايف  قوقل  خدمات   )PC Magazine( �صي  بي  جملة  وتعدُّ 
ال�صحابة توازنا واأكرثها انت�صارا، حيث توفر وظائف التحرير ال�صهل، والت�صارك يف امل�صتندات، 
اأدوات توا�صل وتعاون  الكامل مع وظائف قوقل الأخرى. حيث تقدم تطبيقات قوقل  والتكامل 
اإليها من  واإنتاجية )كالربيد الإلكرتوين، والتقومي، وم�صاركة ال�صور الفيديو( ميكن الو�صول 

.)Google Drive، 2011( اأي مكان
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م�سكلة الدرا�سة:   
اأو امل�صاريع  باإن�صاء امل�صتندات  اأحد العراقيل التي تواجه التعليم الإلكرتوين هي القيام  إن 
يواجه  الأمر  عادة  ففي   .)2014 )ال�صيد،  املتعلمني  من  اأكرث  اأو  اثنان  فيها  يتعاون  التي 
وعادة  واحدة.  نهائية  وثيقة  املنف�صلة يف  الكتابات  دمج  �صعوبة  تتمثل يف  م�صكالت  املتعلمون 
تكون التكنولوجيا م�صكلة بذاتها، اإذ ب�صبب م�صكالت التوافق بني التطبيقات املختلفة، ي�صبح 
دمج امل�صتندات التعاونية اأمرًا متعذرًا. فيهدر الكثري من الوقت واجلهد يف حل الأمور املتعلقة 
بالتوافق بني تطبيقات احلا�صب )الظفريي، غريب، 2016(. ففي الوقت الذي تتم فيه عملية 
التحرير التعاوين يف اإحدى امل�صتندات )كم�صروع تخرج م�صرتك( يجب على اأع�صاء الفريق اأن 
اإر�صال امل�صتند  العملية عملية جمهدة تتطلب  يجدوا طريقة لتداول امل�صتند بينهم، وتعدُّ تلك 
باقي  اإىل  الفريق  اأع�صاء  اأحد  من  لينتقل  مرفقات  �صكل  يف  الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن 
على  الفريق جمربون  اأع�صاء  فكل  فردية،  بطريقة  امل�صتند  منهم مبراجعة  كل  ليقوم  الفريق 
انتظار عملية التحرير واخل�صوع للجدول الزمني اخلا�س بباقي اأع�صاء الفريق. ولكن، ت�صمح 
حترير  وم�صاركة  باإن�صاء  للم�صتخدمني  قوقل،  تطبيقات  مثل  ال�صحابية،  احلو�صبة  تطبيقات 
الإنرتنت  �صبكة  على  تقــدمية  وعــــــرو�س  بيانات،  وقـــــواعد  بيــــــانات،  وجــــــداول  م�صتندات، 

 .)Kieser & Golden، 2009(
)ال�صايع،  ا�صتخدامًا  الأكرث  ال�صحابية  التطبيقات  اإحدى  التعاونية  قوقل  من�صة  وُتعدُّ 
حترير  مثل:  الإنرتنت  على  املعتمدة  التطبيقات  من  جمموعة  تت�صمن  اإنها  حيث   ،)2015
امل�صتندات، وم�صاركة ملفات الفيديو، والتقومي ال�صخ�صي، والعرو�س التقدمية يف املكان نف�صه 
)Hui، Zhongmei، Fei، & Sanhong، 2010(. ويوؤكد كل من �ص�صنيكنبريج واآخرون 
من  ملزيد  حاجة  هناك  اأن   )Schneckenberg، Ehlers، & Adelsberger، 2011(
التعليم  جمالت  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  ا�صتخدام  جمال  يف  جديدة  لطرق  والتق�صي  البحث 
وجه  وعلى  ال�صحابية،  باحلو�صبة  املعزز  التدري�س  اأثر  لتتعرف  الدرا�صة  هذه  وتاأتي  املختلفة. 
التحديد بيئة قوقل درايف، يف التح�صيل الدرا�صي لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي يف مادة 
احلا�صب الآيل، حيث اأن هناك �صحًا ن�صبيًا يف الدرا�صات التي تق�صت اأثر احلو�صبة ال�صحابية 

يف تعلم مفاهيم احلا�صب الآيل. 
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اأهمية الدرا�سة:
    تربز اأهمية هذه الدرا�صة فيما يلي: 

التعليم . 1 اإ�صرتاتيجيات  تعزيز  لتبّني  التعليم  وزارة  على  القائمني  الدرا�صة  هذه  تفيد 
تعليم  يف  خا�س،  ب�صكل  درايف  وقوقل  عام،  ب�صكل  ال�صحابية  احلو�صبة  با�صتخدام 

مقررات احلا�صب الآيل.
على . 2 املعلومات  وتقنية  الآيل  احلا�صب  مناهج  م�صممي  الدرا�صة  هذه  نتائج  ت�صاعد 

اتخاذ القرار فيما يتعلق بتعزيز التدري�س التقليدي يف مقرر احلا�صب الآيل با�صتخدام 
تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية.

ت�صيف هذه الدرا�صة اإىل الأدبيات البحثية يف جمال ا�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية يف . 3
التدري�س ب�صكل عام، ويف جمال تدري�س احلا�صب الآيل ب�صكل خا�س.

اأهداف الدرا�سة:
�صعت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية:

معرفة اأثر التدري�س املعزز با�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية )قوقل درايف على . 1
وجه اخل�صو�س( يف تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مقرر احلا�صب الآيل عند م�صتويات 
التذكر والفهم والتطبيق والتحليل يف ت�صنيف بلوم كل على حدة، ويف جممل الختبار 

التح�صيلي ملقرر احلا�صب الآيل.
تقدمي منوذج لتوظيف احلو�صبة ال�صحابية يف تدري�س احلا�صب الآيل وتقنية املعلومات . 2

داخل ال�صف الدرا�صي وخارجه.

اأ�سئلة الدرا�سة:
اأجابت هذه الدرا�صة عن الت�صاوؤلت التالية:

اأثر التدري�س عرب احلو�صبة ال�صحابية )قوقل درايف( يف التح�صيل الدرا�صي يف مقرر  ما 
الأ�صئلة  الرئي�س  ال�صوؤال  هذ  من  ويتفرع  الثانوي؟  الثاين  ال�صف  طالب  لدى  الآيل  احلا�صب 

الفرعية التالية:
1. هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية )عند م�صتوى α ≥ 0.05( يف متو�صط حت�صيل الطالب 
يف مقرر احلا�صب بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�صابطة يف كل من م�صتويات بلوم 

املعرفية: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل؟
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حت�صيل  متو�صط  يف   )0.05  ≤  α م�صتوى  )عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .2
الطالب يف مقرر احلا�صب بني املجموعة التجريبية واملجموعة ال�صابطة يف جممل الختبار 

التح�صيلي؟

حدود الدرا�سة:
اقت�صرت الدرا�صة على احلدود التالية:

احلدود املو�سوعية: اقت�صرت هذه الدرا�صة على تدري�س الوحدة الثالثة بعنوان "�صياغة حل 
امل�صائل" يف مقرر احلا�صب الآيل لل�صف الثاين الثانوي، و�صبب اختيار ال�صف الثاين الثانوي هو 
احتواء املقرر على مو�صوعات ميكن من خاللها تفعيل ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية 
اأنه ميكن  )قوقل درايف( وال�صتفادة من خدماتها. و�صبب اختيار هذه الوحدة الدرا�صية هو 
تدري�صها اإلكرتونيًا من اأي مكان دون احلاجة حلفظ البيانات يف جهاز حمدد بل تكون حمفوظة 
على ال�صحابة، وميكن اأي�صًا ت�صارك امللف املطلوب اإجنازه بني كل جمموعة من الطالب واإجراء 
التعديالت يف ملف واحد يف نف�س اللحظة دون احلاجة لنقل امللف لكل طالب و�صرورة اإجراء 

كل طالب تعديل للملف. وا�صتغرق تنفيذ الوحدة الدرا�صية خم�صة اأ�صابيع.
الدرا�صي  للعام  الأول  الدرا�صي  الف�صل  خالل  الدرا�صة  هذه  اأُجريت  الزمانية:  احلدود 

1436هـ.
الثانوية  املدار�س  طالب  من  ق�صدية  عينة  على  الدرا�صة  هذه  اقت�صرت  املكانية:  احلدود 

احلكومية النهارية مبحافظة اأبي عري�س.

م�سطلحات الدرا�سة:
للمعايري  الأمريكي  الوطني  املعهد  يعرفها   :Cloud Computing ال�صحابية  احلو�صبة 
الإنرتنت ح�صب  �صبكة  اإىل  النت�صار  الوا�صع  التقليدي  الو�صول  يتيح  اأنها منوذج  والتكنولوجيا 
الطلب والو�صول اإىل جتمع م�صرتك ملوارد احلو�صبة املهياأة )مثل �صبكات الإنرتنت، اخلوادم، 
اأقل  مع  �صريعة  بطريقة  واإطالقها  تزويدها  ميكن  والتي  واخلدمات(  التطبيقات  التخزين، 

.)Mell & Grance، 2011( جمهود اإداري ومع تفاعل مزود اخلدمات
ال�صحابية،  قوقل  تطبيقات  ا�صتخدام  باأنها  ال�صحابية  احلو�صبة  تعرف  الدرا�صة  هذه  ويف 

وقوقل درايف Google Drive على وجه اخل�صو�س، يف تعزيز تعلم احلا�صب الآيل.
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قوقل درايف )Google Drive(: هو جمموعة من املنتجات التي ميكن ا�صتخدامها يف 
امل�صتندات والعرو�س  التطبيقات مثل حمرر  الكثري من  اأغرا�س خمتلفة، فقوقل درايف توفر 
التقدمية وجداول البيانات والنماذج والر�صومات واجلداول، اإل اأن اأهم مزية متاحة عن طريق 
قوقل درايف هي القدرة على م�صاركة م�صتند معني والعمل عليه يف الوقت نف�صه مع اأ�صخا�س 

.)Blood، 2011( اآخرين
احلو�صبة  خدمات  اإحدى  عن  عبارة  باأنه  الدرا�صة  هذه  يف  اإجرائيًا  درايف  قوقل  ويعرف 
واإجراء  وم�صاركتها  امللفات  تخزين  للمتعلمني  تتيح  قوقل  �صركة  ِقبل  من  املُقدمة  ال�صحابية 
التعديالت عليها يف نف�س الوقت كل على ح�صب �صالحية ا�صتخدامه التي يعطيها من�صئ امللف.

الإطار النظري.
.)Cloud Computing( مفهوم احلو�سبة ال�سحابية

 ،Web عرب  املعلومات  لتكنولوجيا  مبا�صر  توظيف  اإىل  لي�صري  ال�صحابة  م�صطلح  جاء 
مثل   2.0 بالويب  اخلا�صة  املتقدمة  الأدوات  �صمن  لتقع  ال�صحابية  احلو�صبة  تطبيقات  وتاأتي 
ال�صبكات الجتماعية والعوامل الفرتا�صية، فاحلو�صبة ال�صحابية تقدم م�صاحات تخزينية كبرية 
ي�صتخدمها املتعلمون كما يف الربيد الإلكرتوين مع اإمكانية م�صاركة حمتوياتها كما يف تطبيقات 

 .)Thomas، 2011( 2.0 الويب
حتول  نقطة  لت�صبح  قوقل  طريق  عن  مرة  لأول  ال�صحابية  احلو�صبة  مفهوم  تقدمي  مت  لقد 
تعتمد  التي  احلو�صبة  باأنها  ال�صحابية  احلو�صبة  تعريف  التعليمية، وميكن  املعلومات  يف جمال 
على معيار م�صرتك وعلى خدمة معتمدة على الإنرتنت بهدف تخزين البيانات بطريقة مالئمة 
�صبكة  لتتيح  الإنرتنت  على  تعتمد  حا�صوبية  خدمات  على  احل�صول  وبهدف  واآمنة،  و�صريعة 
"ال�صحابة" لت�صبح هي موارد ومركز احلا�صب الآيل لكل م�صتخدمي  اأمام  الإنرتنت الفر�صة 

 .)Hui & et.al.، 2010 الإنرتنت )الظفريي وغريب، 2016؛ 
ا�ستخدام احلو�سبة ال�سحابية يف التعليم.

من  كثريا  جذبت  التي  التقنية  امل�صتجدات  من  وتطبيقاتها  ال�صحابية  احلو�صبة  فكرة  ُتعد 
املوؤ�ص�صات التعليمية نحو درا�صة �صبل توظيفها حيث يذكر ميلر )Miller، 2008( اأن احلو�صبة 
ال�صحابية متثل م�صتقبل التعليم الإلكرتوين، ويرجع ذلك ملا تقدمه احلو�صبة ال�صحابية من مزايا 
ترتبط ب�صكل كبري بتخفي�س كلفة بيئات التعلم من اأجهزة وبرامج، حيث تقوم فكرة احلو�صبة 
ال�صحابية على اإتاحة التطبيقات والربامج من خالل خادمات متنوعة عرب Web ي�صل اإليها 
اأو حممول ليقوم با�صتخدام هذه اخلادمات يف تخزين ملفاته  املتعلم عرب اأي جهاز �صخ�صي 



42

امل�سلمي واحل�سن: اأثر التدري�س املعزز باحلو�سبة ال�سحابية يف التح�سيل الدرا�سي يف مقرر احلا�سب و ...

الربامج  بع�س  ا�صتخدام  ميكن  كما  الآخرين.  مع  امللفات  هذه  ت�صارك  اإمكانية  مع  اخلا�صة، 
الربامج حمملة على اجلهاز اخلا�س  تلك  تكون  لأن  التطبيقية عرب موقع اخلادم دون حاجة 
الإلكرتونية،  واجلداول  التقدميية،  والعرو�س  الن�صو�س،  معاجلة  برامج:  مثل  بامل�صتخدم 
وغريها من الربامج؛ مما يعني اأن املوؤ�ص�صة التعليمية مل تعد يف حاجة اإىل �صراء عدد كبري من 

.)Rao، Sasidhar & Kumar، 2010( الأجهزة اأو تراخي�س الربامج
 )He، Cernusca & Abdous، 2011( ويف هذا الإطار يذكر هي و�صريو�صكا واأبدو�س
وخ�صائ�س  مفاهيم  على  كبري  ب�صكل  الإلكرتوين  التعلم  اأنظمة  تعتمد  الراهن  الوقت  يف  اأنه 
تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية التي تعد مبثابة منوذج ي�صمح باحل�صول على حمتويات التعلم عند 
 Ercan(،الطلب، ويف اإطار ي�صمن �صهولة الو�صول وال�صتخدام من قبل املتعلم. ويرى ايركان
2010( اأن احلو�صبة ال�صحابية وتطبيقاتها تعدُّ حاًل مثاليًا للموؤ�ص�صات التعليمية التي ترغب يف 

التو�صع املرتبط بتقدمي خدمات التعلم الإلكرتوين يف اإطار من الت�صاركية والتكلفة املخف�صة.
مميزات البيئات التعليمية للحو�سبة ال�سحابية:

ي�صري كوب وكارول )Kop & Caroll، 2011( اإىل اأن بيئات احلو�صبة ال�صحابية ت�صجع 
على البتكار من خالل ما تقدمه من فر�س متعددة للت�صارك والنقا�س بني املتعلمني، هذا ف�صاًل 
عما تت�صمنه من خدمات ترتكز على حتويل املتعلمني من جمرد م�صاركني اإىل منتجني مبدعني 
للمعرفة يف اإطار ت�صاركي ي�صجع على تبادل اخلربات بني جمموعة التعلم، وهو ما ينعك�س على 
جودة التعلم لدى كل امل�صاركني يف بيئة احلو�صبة ال�صحابية، حيث اإن احلو�صبة ال�صحابية تفر�س 

على املتعلم التحرك يف م�صارات خالقة للو�صول اإىل هدفه.
اأن   )Bocconi، Kampylis & Punis، 2011( وبوني�س  وكامبايل�س  بوكوين  واأو�صح 
تنمية التفكري البتكاري لدى املتعلمني يتطلب وجود دوافع ت�صجع املتعلمني على البتكار، حيث 
يجب اأن تت�صمن بيئة التعلم حمفزات تت�صف بالتعددية والت�صاركية وروح املرح، مع التاأكيد على 
تنمية الدافعية الداخلية للمتعلم وهو ما ت�صتطيع احلو�صبة ال�صحابية توفريه واإتاحته عرب �صياقات 
توفر تعلًما ذا معنى يركز على قيام املتعلم بتحرير مو�صوعات التعلم ومناق�صتها والتفاعل معها 

باأكرث من طريقة دون قيود زمنية اأو مكانية، هذا ف�صال عن اإتاحة اأن�صطة تعاونية.
.Google Drive قوقل درايف

ففي 24 اأبريل 2012 اأعلنت �صركة قوقل اإطالق خدمة: Google Drive وهي خدمة جمانية 
من قوقل ت�صمح للم�صتخدم )املتعلم( بتخزين ورفع امللفات من جهاز الكومبيوتر اخلا�س به اإىل 
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خوادم �صركة قوقل والو�صول اإليها من اأي مكان يف العامل. ويتيح قوقل درايف للم�صتخدم اإن�صاء 
امل�صتندات وجداول البيانات والنماذج وتعديلها على الإنرتنت ب�صورة جمانية )اأحمدي، 2014(. 
وت�صمن قوقل اأمن امللفات وعدم الو�صول اإليها اإل من قبل مالك امللف اأو من يخوله. كما اأنها 
اأ�صافت ميزة OCR للتعرف الب�صري على احلروف الأمر الذي ي�صاعد يف حترير امل�صتندات 
تعديلها  وحتى  وحتميلها  امللفات  رفع  وميكن  ال�صوئي.  با�صتخدام املا�صح  حفظها  مت  التي 
خدمة  قوقل  اأ�صافت  وقد  فيها،  الت�صغيل  نظام  كان  با�صتخدام احلوا�صيب اأيًّا  الإنرتنت  على 
التخزين ال�صحابي على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام ت�صغيل اأندرويد ،كما 
لكل  درايف  قوقل  خدمة  وتتيح  والأيباد.  الآيفون  اأجهزة  على  اخلدمة  هذه  قوقل  قدمت 
كبداية. ال�صحابي  التخزين  من  بايت  قيقا   15 �صعتها  جمانية  تخزينية  م�صاحة  امل�صتخدمني 

الدرا�سات ال�سابقة.
بغر�س  العاملية  للدرا�صات  عر�س  وبعدها  والإقليمية،  املحلية  الدرا�صات  ا�صتعرا�س  �صيتم 
املقارنة بني ا�صتخدامات احلو�صبة ال�صحابية يف البيئة املحلية، والبيئات الأجنبية. فقد اأجرى 
اإ�صماعيل )2016( درا�صة هدفت اإىل التعرف على اأثر احلو�صبة ال�صحابية على تعلم الطالب 
مهارات احلا�صب يف ق�صم تكنولوجيا التعليم، وقد تكونت عينة الدرا�صة التجريبية من 60 طالبًا 
اإيجابيًا للحو�صبة ال�صحابية يف اكت�صاب مهارات التعلم  اأثرًا  جامعيًا. واأظهرت نتائج الدرا�صة 
جتعلها  مميزة  خ�صائ�س  متتلك  تقنية  ال�صحابية  احلو�صبة  اأن  الباحث  وا�صتنتج  الت�صاركي، 
قادرة على زيادة فاعلية مواقف التعلم املختلفة، وت�صاعد على تكوين بيئات تعلم تعاونية. ويف 
درا�صة مماثلة اأجريت يف املرحلة اجلامعية، قام ال�صايع )2016( بدرا�صة هدفت اإىل التعرف 
يف  املتعلمني  تواجه  التي  امل�صكالت  بع�س  على  للتغلب  ال�صحابية  احلو�صبة  ا�صتخدام  اأثر  على 
املرحلة اجلامعية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة ال�صتطالعية التي اأجريت على عينة مكونة من 
�صاعد  قد  اخل�صو�س،  وجه  على  درايف  وقوقل  ال�صحابية،  احلو�صبة  تطبيقات  اأن  طالبة   90
اأفراد  بني  التوا�صل  �صعوبة  مثل:  التعليمية  امل�صكالت  من  عدد  على  التغلب  على  الطالبات 

املجموعات التعليمية، و�صعوبة العمل الت�صاركي يف اإعداد امل�صاريع التعليمية.
ال�صحابية  اأثر توظيف احلو�صبة  التعرف على  اإىل  اأما ح�صونة )2016( فقد �صعت درا�صته 
على اكت�صاب مهارات احلا�صب املتعلقة بتقنية احلو�صبة ال�صحابية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة 
احلو�صبة  ل�صتخدام  الإيجابي  الأثر  طالب   27 من  مكونة  عينة  على  اأجراها  التي  التجريبية 
اإىل الأثر  اإتقان مهارات احلا�صب الآيل املتعلقة باحلو�صبة ال�صحابية، بالإ�صافة  ال�صحابية يف 
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املعتمد على  التعليم  الدرا�صة مزايا  التقنية. وعززت  تلك  ا�صتخدام  نحو  التوجه  الإيجابي يف 
احلو�صبة ال�صحابية وذلك بقدرة هذه التقنية على تخطي عوائق الزمان واملكان، وجعل التعلم 
اإيجابيًا  اأثرًا   )2016( وغريب  للظفريي  مماثلة  درا�صة  اأظهرت  وقد  الطالب.  حول  متمحورًا 
مفهوم  وتعزيز  احلا�صب،  ملهارات  الطالب  تعلم  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  تطبيقات  ل�صتخدام 
الدرا�صة  اأو�صت  وقد  طالبًا.   42 على  اأجريت  جتريبية  درا�صة  يف  وذلك  الت�صاركي،  التعلم 
ب�صرورة حث املعلمني على توظيف خدمات احلو�صبة ال�صحابية يف تعليم مهارات احلا�صب التي 

ميكن تقدميها با�صتخدام هذه الو�صيلة.
التي  التحديات  بتحري   )2016( اجلبار  العبد  قامت  ا�صتطالعية،  منهجية  وبا�صتخدام 
نتائج  اأظهرت  وقد  ال�صحابية،  ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة  التدري�س يف  اأع�صاء هيئة  تواجه 
ا�صتخدام  اإيجابيات  من  الرغم  على  اأنه  تدري�س  هيئة  ع�صو   83 على  وزع  الذي  ال�صتطالع 
احلو�صبة ال�صحابية يف العملية التعلمية، اإل اأن هناك ن�صبة دالة اإح�صائية منهم ل يدركون معنى 
احلو�صبة ال�صحابية، ول اخلدمات التي تقدمها لهم يف ت�صهيل العملية التعليمية. ويرجع تخوف 
البع�س من ا�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية اإىل خ�صية �صياع املعلومات املوجودة على ال�صحابة اأو 
اخرتاقها من جهات خارجية. واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة تثقيف اأع�صاء هيئة التدري�س باأهمية 

احلو�صبة ال�صحابية يف التعليم، وتطمينهم من ناحية املخاوف الأمنية التي تراودهم.
بع�س  تدري�س  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  ل�صتخدام  ت�صورًا  و�صعت  فقد   )2015( العييد  اأما 
التقنيات التعليمية من خالل تطبيقات قوقل. وقد طبقت ذلك الت�صور املقرتح على عينة مكونة 
من 92 طالبة، حيث ا�صتخدمت خدمات قوقل ال�صحابية يف عملية التعلم )التقومي، التحرير 
اإيجابية  امل�صرتك، املحادثات، م�صاركة امللفات(. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود اجتاهات 
لدى الطالبات نحو ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية يف تعلمهن، حيث اأ�صرن اإىل اأن تلك 
التقليدي.  بالأ�صلوب  اأداوؤها  ي�صعب  التي  التعليمية  املهام  من  العديد  لهن  �صهلت  قد  التقنية 
اإيجابي لتدري�س مهارات  اأثر  اأظهرت احلجيالن )2015( وجود  ويف جمال مهارات احلا�صب 
احلا�صب با�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية، تطبيقات قوقل، وذلك يف درا�صة جتريبية 

على عينة من 60 طالبة من املرحلة الثانوية.
وللتاأكيد على فاعلية احلو�صبة ال�صحابية يف املجالت التدري�صية املختلفة، قام عبد اللطيف 
)2016( بالتعرف على اأثر ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة ال�صحابية يف تعلم الرتبية الريا�صية. 
الأثر  طالبًا   60 من  مكونة  عينة  على  اأجريت  التي  التجريبية  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد 
الإيجابي لتطبيقات احلو�صبة ال�صحابية، تطبيقات قوقل على وجه التحديد، يف تنمية التح�صيل 
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يف الرتبية البدنية. اأما �صيد )2015( فقد اأظهرت درا�صته الأثر الإيجابي ل�صتخدام تطبيقات 
احلو�صبة ال�صحابية يف تدري�س مادة الريا�صات يف املرحلة اجلامعية على التح�صيل الأكادميي 
والجتاه نحو املادة، وذلك يف درا�صة جتريبية اأجريت على عينة من 30 طالبة. ويف جمال تنمية 
قدرات البحث العلمي، اأظهرت درا�صة ال�صيد )2014( فاعلية احلو�صبة ال�صحابية يف تنمية تلك 
املهارات لدى طالب الدرا�صات العليا. وقد قارن الباحث جمموعتني من الطالب )60 طالبًا(، 
اإحداهما تعلمت مهارات البحث العلمي من خالل بيئة تعلم تقليدية، والأخرى من خالل بيئة 
تعلم قائمة على خدمات احلو�صبة ال�صحابية. وقد لحظ الباحث متيز منتجات الطالب الذي 
در�صوا مب�صاعدة خدمات احلو�صبة ال�صحابية حيث �صاعدتهم على م�صاركة املعلومات، والتعاون 
ذات  ويف  البع�س.  بع�صهم  ومع  املقرر،  مدر�س  مع  م�صتمر  ات�صال  على  والبقاء  بينهم،  فيما 
اللغة  جمال  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  ل�صتخدام  اإيجابيا  اأثرًا   )2016( الن�صوان  اأظهر  ال�صياق 

العربية.
وهناك عدد من الدرا�صات العاملية التي بحثت اأثر التدري�س با�صتخدام تقنية قوقل درايف؛ 
 )Wood، 2011( ويتم ا�صتعرا�صها هنا بنوع من الخت�صار بغر�س املقارنة، ومنها ما قام به وود
حيث ا�صتخدم قوقل درايف والتطبيقات املكتبية املعتمدة على ال�صحابة حلث الطالب على كتابة 
 Bonham،( تقارير معملية تعاونية، ووجد لذلك اأثر اإيجابي. وبنف�س الطريقة قامت بونهام
2011( بتوظيف جداول بيانات ومناذج قوقل بهدف جمع ور�صم جداول بيانية لنقاط البيانات 
من الطالب اأثناء التجارب العلمية املعملية. وكال الدرا�صتني اتفقتا على فعالية ا�صتخدام قوقل 
 Schneckenberg، et.al.،( واآخرون  �ص�صكنبريج  قام  درا�صات احلالة  اإحدى  درايف. ويف 
2011( با�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية لتعزيز عملية التدري�س عند الطالب يف مقرر الأعمال، 
ومت الرتكيز على اإ�صرتاتيجية التعلم الت�صاركي التي توفرها قوقل درايف، وت�صمل الأن�صطة التي 
واأظهرت  الذات والرفقاء.  الوثائق، وتقييم  اإن�صاء  الدرا�صة م�صاركة  مار�صها الطالب يف هذه 
نتائج الدرا�صة اأثرًا اإيجابيا يف التح�صيل يف املقرر الدرا�صي، وقد اأرجع الباحثون تلك النتائج 

ل�صتخدام املمار�صات التدري�صية املعززة بتطبيقات احلو�صبة ال�صحابية.
قوقل  م�صتندات  ل�صتخدام  هدفت  درا�صة   )Kovarova، 2012( كوفاروفا  اأجرت  كما 
ومواقع قوقل كاأدوات لإعداد امل�صاريع الطالبية يف مقرر اللغة الإجنليزية. ومنذ بداية امل�صروع 
ات�صح اأن الطالب متحفزين يف اأعمالهم وذلك ب�صبب التفاعل املتبادل فيما بينهم، كما اأ�صارت 
ال�صحابية  ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة  الباحثة. وقد عرّب الطالب عن رغبتهم يف  اإىل ذلك 
مرات اأخرى، كما اأظهروا قدرتهم على التكيف مع ظروف جديدة على الرغم من وجود بع�س 
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املخاوف الأولية.  وقد اقرتحت كريان )Kiran، 2014 ( ا�صتخدام تطبيقات الربامج املكتبية 
اإيركوك  معها يف ذلك  واتفق  ذاتية،  اإلكرتوين  تعلم  بيئة  لبناء  ال�صحابية  من خالل احلو�صبة 
وكريت )Erkoc & Kert، 2010( حيث قدمت الدرا�صة منوذجا مقرتحا ل�صتخدام احلو�صبة 
تو�صلت  كما  متباعدة،  اأماكن  يف  كليات  تت�صمن  التي  برتكيا  التقنية  اجلامعة  يف  ال�صحابية 
الإلكرتوين يف اجلامعات  التعليم  ال�صحابية يف  تقنية احلو�صبة  ا�صتخدام  اأهمية  اإىل  الدرا�صة 
للتغلب على م�صاكل ارتفاع تكاليف بناء وتطوير نظم املعلومات وم�صاكل تواجد كليات اجلامعة 
 Smith،( يف اأماكن كثرية متباعدة. كما جاءت الدرا�صتان ال�صابقتان موافقتني لدرا�صة �صميث
2009( ودرا�صة ال�صويعر واآخرين )Alshwaier & et.al.، 2012( ودرا�صة �صاندا واآخرين 
)Sanda & et.al.، 2012( حيث تو�صلت جميعها اإىل فاعلية ا�صتخدام تطبيقات احلو�صبة 

ال�صحابية يف التعليم.
اأ�صار كل  املتباعدة،  امل�صافات اجلغرافية  التعليم وتقريب  ومن حيث توفري حلول مل�صكالت 
من قوراف )Gaurav & et.al.، 2010( واإيركوك وكريت )Erkoc & Kert، 2010( اإىل 
ال�صا�صعة  امل�صافات اجلغرافية  تقريب  ال�صحابية يف  ال�صتفادة من خدمات احلو�صبة  �صرورة 
املدار�س  تواجد  التغلب على م�صاكل  ولأجل  والنائية،  املعزولة  املناطق  املدار�س خا�صة يف  بني 
يف اأماكن كثرية متباعدة، وتو�صلت كلتا الدرا�صتني اإىل اأن احلو�صبة ال�صحابية هي التقنية التي 

با�صتخدامها ميكن توفري حلول جلعل عملية التعلم م�صتمرة خارج الف�صل الدرا�صي.
 Gaurav( الدرا�صات اتفقت عدد من  فقد  الطالب،  م�صتويات  وتطوير  تنمية  ومن حيث 
اأن  على   )Wu، 2011 Del، 2010؛  Douglas & David، 2010؛  et al، 2010 &؛ 
الطالب،  عند  والدرا�صي  العلمي  التح�صيل  م�صتوى  حت�صني  يف  بارز  دور  ال�صحابية  للحو�صبة 
وتنمية مهاراتهم يف ا�صتخدام �صبكة الإنرتنت يف درا�صاتهم، وكيفية ال�صتفادة من خدماتها، 
وبني  واملعلمني  الطالب  بني  التوا�صل  تعزيز  يف  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  وكذلك 
الطالب اأنف�صهم. وقد تو�صلت تلك الدرا�صات اإىل وجود تغري اإيجابي يف اجتاهات املتعلمني نحو 
التعلم املعزز باحلو�صبة ال�صحابية؛ كما تو�صلت اإىل فاعلية احلو�صبة ال�صحابية كخيار تكنولوجي 

لتعزيز التعلم التعاوين؛ وذلك ل�صقل مواهب الطالب وتو�صيع مداركهم وقدراتهم العقلية.
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منهج الدرا�سة:
عينة  تق�صيم  ومت   ،)Quasi-Experimental( التجريبي  �صبه  املنهج  الدرا�صة  اتبعت 
اإخ�صاع  مت  حيث  �صابطة،  والأخرى  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني،  اإىل  الق�صدية  البحث 
املجموعة التجريبية للمعاجلة بوا�صطة املتغري امل�صتقل وهو التدري�س عرب قوقل درايف لقيا�س 
اأثره يف املتغري التابع وهو الختبار التح�صيلي. بينما مت تدري�س املجموعة ال�صابطة بالطريقة 
املعاجلة،  اإجراء  قبل  وال�صابطة  التجريبية  للمجموعتني  قبلي  اختبار  اإجراء  ومت  العتيادية. 
وذلك بغر�س التاأكد من تكافوؤ املجموعتني، ثم بعد اإجراء املعاجلة مت اإجراء الختبار البعدي 

للمجوعتني ال�صابطة والتجريبية للتحقق من اأثر املعاجلة. 
 جمتمع الدرا�سة.

الطبيعية  العلوم  ق�صم  يف  الثانوي  الثاين  ال�صف  طالب  جميع  من  الدرا�صة  جمتمع  تكون 
يف  1436هـ،  الدرا�صي  للعام  عري�س  اأبي  مبحافظة  النهارية  احلكومية  الثانوية  املدار�س  يف 
موقع  من  ال�صادرة  لالإح�صائية  وفقًا  طالبًا   995 عددهم  والبالغ  الأول،  الدرا�صي  الف�صل 
بن  مو�صى  ثانوية  اختيار  املجتمع مت  وبعد حتديد  والتعليم.  الرتبية  بوزارة  اخلا�س  نور  نظام 
ن�صري مبحافظة اأبي عري�س، وذلك لتوفر معمل حا�صب، وتوفر اإنرتنت يف املعمل، وتعاون اإدارة 

املدر�صة ومعلميها مع الفريق البحثي.
عينة الدرا�سة.

ثانوية  من  الثانوي  الثاين  ال�صف  طالب  من  ق�صدية  ب�صورة  درا�صيني  ف�صلني  اختيار  مت 
مو�صى بن ن�صري مبحافظة اأبي عري�س بلغ عددها 60 طالبًا عينة لهذه الدرا�صة. احتوى الف�صل 
قوقل درايف، و30 طالبًا يف  با�صتخدام  تدري�صهم  التجريبية مت  املجموعة  الأول 30 طالبًا يف 
وتقنية  الآيل  احلا�صب  مقرر  تدري�س  يف  العتيادية  بالطريقة  تدري�صهم  ال�صابطة  املجموعة 

املعلومات واملحددة يف وثيقة منهج احلا�صب.
اأداة الدرا�سة.

امل�صائل يف  اختبار حت�صيلي يف وحدة �صياغة حل  البحث؛ وهي عبارة عن  اأداة  اإعداد  مت 
مقرر احلا�صب الآيل لل�صف الثاين الثانوي. كما مت ت�صميم اأن�صطة �صفية تعتمد على احلو�صبة 

ال�صحابية يف من�صة قوقل درايف.
بناء الختبار التح�سيلي.

مت بناء االختبار التحصيلي، وذلك وفقًا للخطوات التالية:
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1. حتديد الهدف من الختبار:
الآيل  احلا�صب  مبقرر  الثانوي  الثاين  ال�صف  طالب  حت�صيل  قيا�س  اإىل  الختبار  هدف 
للمعلومات املت�صمنة يف الوحدة الأوىل "�صياغة حل امل�صائل" عند امل�صتويات الأربعة الأوىل من 

ت�صنيف بلوم، وهي: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل.
2. اإعداد جدول املوا�سفات:

ليكون  بالن�صبة لالأهداف  املوا�صفات  اإعداد جدول  اأهداف الختبار، مت  اأن مت حتديد  بعد 
مر�صدًا عند بناء اأ�صئلة الختبار التح�صيلي. فقد مت حتديد الوزن الن�صبي ملو�صوعات الوحدة 
الدرا�صية وحتديد الوزن الن�صبي لأهداف الوحدة الدرا�صية، ثم احت�صاب عدد الأ�صئلة يف كل 

م�صتوى ولكل مو�صوع. وبلغ عدد فقرات الختبار 20 فقرة.
3. اإعداد الختبار التح�سيلي يف �سورته الأولية: 

يتكون  الأول  الختبار من جزاأين؛ اجلزء  تكون  وقد  الأولية،  الختبار يف �صورته  اإعداد  مت 
فقرات  الختبار من10  من  الثاين  اجلزء  يتكون  بينما  اأو خطاأ،  �صح  نوع  من  فقرات   10 من 
من نوع الختيار من متعدد، حيث يطلب من الطالب اختيار الإجابة ال�صحيحة من بني اأربعة 
بدائل )اأ، ب، ج، د( لكل فقرة من الفقرات؛ ومن ثم يتكون جممل الختبار من 20 فقرة. كما 
والتي  الختبار  تعليمات  وال�صعوبة. هذا ف�صال عن  ال�صهولة  الختبار ح�صب  اأ�صئلة  ترتيب  مت 
ت�صمنت الهدف من الختبار، وعدد الأ�صئلة، ونوعها، وكيفية الإجابة عنها، وزمن الإجابة على 
الأ�صئلة من كل نوع،  اأي�صًا - مثاًل تو�صيحيًا لأحد  التعليمات -  اأ�صئلة الختبار، وقد ت�صمنت 

وكيفية الإجابة عنه.
4. و�سع نظام التقدير للدرجات:

للدرجات يف هذا الختبار، بحيث تعطى درجة واحدة فقط، يف حال  التقدير  و�صع نظام 
الإجابة ال�صواب للمفردة - �صواء من منط ال�صواب واخلطاأ اأو الختيار من متعدد- و�صفر يف 

حال الإجابة اخلطاأ.
5. �سدق الختبار التح�سيلي:

التاأكد من �صدق الختبار من خالل عر�س الختبار يف �صورته الأولية على ثمانية من  مت 
املحكمني املخت�صني يف تعليم احلا�صب، واملناهج وطرق والتدري�س، والقيا�س الرتبوي، م�صحوبا 
اأبدى  وقد  مفردة.  لكل  ال�صلوكية  والأهداف  الختبار،  موا�صفات  جدول  ت�صمنت  مبقدمة 
مرتبطة  لي�صت  الختبار  مفردات  بع�س   )1( اأهمها:  من  امللحوظات  من  جمموعة  املحكمون 
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اأكرث  لت�صبح  الختبار،  مفردات  بع�س  �صياغة  اإعادة  �صرورة  و)2(  الختبار،  من  بالهدف 
و�صوحًا ومنا�صبة خل�صائ�س الطالب العمرية واملعرفية الطالب، و )3( اإعادة �صياغة بع�س 

البدائل يف املفردات اخلا�صة بالختيار من متعدد، لت�صري اأكرث ارتباطًا مبقدمة املفردة.
التطبيق ال�ستطالعي لالختبار التح�سيلي.

املفردات وخرج الختبار  اآراء املحكمني وتوجيهاتهم يف العتبار مت تعديل بع�س  اأخذ  بعد 
اأحد  من  طالبًا   25 من  مكونة  ا�صتطالعية  عينة  على  الختبار  تطبيق  مت  النهائية  �صورته  يف 
عينة  غري  عري�س  اأبي  مبحافظة  ن�صري  بن  مو�صى  ثانوية  من  الثانوي  الثاين  ال�صف  �صفوف 

البحث الأ�صا�صية، وكان الهدف من ذلك: 
حتديد الزمن الالزم لالختبار: وجد اأن الزمن الالزم لالختبار 35 دقيقة.. 1
حتليل . 2 طريقة  با�صتخدام  الختبار  ثبات  ح�صاب  مت  لالختبار:  الثبات  معامل  ح�صاب 

التباين لكودر وريت�صارد�صون Kuder، Richardson 20 20 )عالم، 2006( حيث 
بلغ قيمة معامل الثبات )0،79(، ويعد ذلك موؤ�صرًا على اأن الختبار على درجة مقبولة 
عند  عليها  احل�صول  املمكن  من  التي  النتائج  يف  الوثوق  ميكن  ثم  ومن  الثبات،  من 

تطبيقه على عينة الدرا�صة.
اأن  الإح�صائي  التحليل  اأظهر  وال�صعوبة ملفردات الختبار: وقد  ال�صهولة  ح�صاب معامالت 
معامالت ال�صهولة ملفردات الختبار التح�صيلي تراوحت ما بني 0،40- 0،76، اأما معامالت ال�صعوبة 
فقد تراوحت ما بني 0،24- 0.60 وتعد معامالت ال�صهولة وال�صعوبة مقبولة )عالم، 2006(.

ح�صاب معامالت التمييز ملفردات الختبار: وقد تراوحت قيم معامالت التمييز املح�صوبة ما 
بني 0.20- 0.65، وهو ما ي�صري اإىل قدرة مفردات الختبار على التمييز بني الطالب.

التحقق من تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة.
للتاأكد من تكافوؤ جمموعتي البحث )التجريبية، وال�صابطة( مت اإجراء تطبيق قبلي لالختبار 
التح�صيلي ومت ح�صاب قيمة "ت" للتعرف على م�صتوى الدللة الإح�صائية للفرق بني متو�صطي 
وقد  املختلفة.  مب�صتوياته  التح�صيلي  الختبار  يف  وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  طالب 
اأظهرت نتائج الختبار )طالع جدول 1( اأن الفروق بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني 
اإح�صائيا، مما يعزز  التجريبية وال�صابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التح�صيلي غري دالة 

تكافوؤ جمموعتي الدرا�صة يف جمال التح�صيل الأكادميي واخلربات ال�صابقة.
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جدول 1. اختبار "ت" للفرق بني متو�سطي الختبار القبلي لطالب املجموعة 
التجريبية وال�سابطة.

عدد املجموعة
الطالب

املتو�صط
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة)ت(
الدللة الإح�صائيةاملح�صوبة

308.550،58التجريبية
غري دال اإح�صائيا عند 582.945

م�صتوى 0،05 308،490.51ال�صابطة

تطبيق املعاجلة التجريبية.
قام اأحد اأفراد الفريق البحثي بتدري�س كلتا املجموعتني؛ التجريبية التي در�صت با�صتخدام 
كان  وقد  التدري�س.  يف  العتيادية  الطريقة  با�صتخدام  در�صت  التي  وال�صابطة  درايف،  قوقل 
اإن  حيث  جمموعات،   10 على  توزيعهم  مت  طالبا،   30 التجريبية  املجموعة  يف  الطالب  عدد 
اإن�صاء ح�صابات قوقل لكل جمموعة للتمكن من الدخول اإىل  كل جمموعة ت�صم 3 طالب. ومت 
قوقل درايف. ومت تق�صيم املجموعات اإىل ق�صمني: الق�صم )اأ( والق�صم )ب( حيث اإن كل ق�صم 
يتكون من 5 جمموعات. ومت القيام بتدريب الطالب على ا�صتخدام قوقل درايف ملدة يومني، 

وا�صتغرقت فرتة تنفيذ التجربة مدة اأربعة اأ�صابيع.
حل  "�صياغة  وحدة  با�صم  درايف  قوقل  يف  جملد  اإن�صاء  مت  التجريبية،  املعاجلة  اأثناء  ويف 
امل�صائل". وقد مت العتماد يف تدري�س موا�صيع الوحدة على تق�صيم كل در�س اإىل ق�صمني اأ َوب 
اإن�صاء ملفني  اأ�صبوعيا  ويتم  ق�صم 5 جمموعات.  ويحوي كل  الطالب،  تق�صيم  بناًء على  وذلك 
ن�صيني با�صتخدام قوقل درايف، ويتم اإعطاء ال�صالحية بامل�صاركة والتعديل يف كل ملف لكل 
امل�صتند  اإعداد  يف  وامل�صاركة  واملناق�صة  املحاورة  املجموعات  من  ق�صم  كل  يقوم  حيث  ق�صم، 
الن�صي لهم حول اجلزء املخ�ص�س لهم من الدر�س، خارج الف�صل املدر�صي؛ حيث اإن خدمة 
قوقل درايف تتيح امل�صاركة والتعديل يف امل�صتند لأكرث من م�صتخدم يف نف�س الوقت. ويقوم كل 
ق�صم برفع املحتوى على املجلد املخ�ص�س لوحدة "�صياغة حل امل�صائل" يف قوقل درايف، والذي 
متت م�صاركة جميع املجموعات فيه. ثم يقوم كل ق�صم بعر�س امل�صتند النهائي للجزء املخ�ص�س 
اإن�صاء م�صتند ن�صي نهائي لكل در�س يتم  لهم من الدر�س يف الف�صل املدر�صي. بعد ذلك يتم 

م�صاركة جميع الطالب فيه.
املعلم  اإ�صراف  حتت  الدر�س،  عر�س  اأثناء  يف  الآخر  الق�صم  من  ق�صم  كل  مناق�صة  وتتم 
امل�صتندات  اإن�صاء  من  النتهاء  وبعد  الإجابات.  على  بالتعليق  املعلم  يقوم  ثم  ومن  وتوجيهه، 
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اإن�صاء م�صتند ن�صي فيه جميع الدرو�س للوحدة املخ�ص�صة للدرا�صة،  الن�صية لكل در�س، يتم 
وم�صاركة جميع الطالب فيه.

بالتزامن  ال�صابطة  املجموعة  تدري�س  مت  فقد  ال�صابطة،  املجموعة  بتدري�س  يتعلق  ما  اأما 
ال�صابطة  املجموعة  ودر�صت  للتدري�س.  الزمنية  باخلطة  اللتزام  مع  التجريبية  املجموعة  مع 
با�صتخدام الطريقة العتيادية املقدمة يف وثيقة منهج احلا�صب ودليل املعلم والتي تعتمد على 

تقدمي عرو�س بالبوربوينت وا�صتخدام الكتاب املدر�صي وا�صتخدام جهاز العر�س.  
نتائج البحث وتف�سريها

هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف على اأثر التدري�س با�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية )قوقل 
درايف( يف التح�صيل الدرا�صي يف مقرر احلا�صب الآيل لل�صف الثاين الثانوي. ولتف�صري نتائج 
الإح�صاء  اأ�صاليب  با�صتعمال  البيانات  حتليل  على  النتائج  حتليل  يف  العتماد  مت  الدرا�صة؛ 
نتائج  وتف�صري   ،)SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�صائية  الربامج  حزمة  با�صتعمال  الو�صفي 

التحليل يف �صوء الدرا�صات ال�صابقة والأدبيات
الإجابة عن ال�سوؤال الدرا�سة الأول:

كــان ن�س �صــــوؤال الــدرا�صــة الأول: هــــــل تــــوجــــد فـــــروق ذات دللة اإح�صـــــائية )عنــــد 
م�صتوى α ≥ 0.05( يف متو�صط حت�صيل الطالب يف مقرر احلا�صب بني املجموعة التجريبية 
مت  والتحليل؟  والتطبيق،  والفهم،  التذكر،  املعرفية:  بلوم  م�صتويات  يف  ال�صابطة  واملجموعة 
ا�صتخدام اختبار "ت" T-Test للتعرف على م�صتوى دللة الفرق بني متو�صطات املجموعتني 

التجريبية وال�صابطة، ويعر�س اجلدول رقم 2 نتائج الختبار.
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جدول 2. نتائج اختبار "ت" للفرق بني متو�سطي درجات طالب املجموعتني التجريبية 
املعرفية. بلوم  م�ستويات  يف  التح�سيلي  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�سابطة 

عدد املجموعةامل�صتوى
الطالب

املتو�صط
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة)ت(
الدللة الإح�صائيةاملح�صوبة

كر
لتذ

308.860،58التجريبيةا
دال اإح�صائيا عند 587.945

م�صتوى 0،05 307،220.51ال�صابطة

هم
304.560.77التجريبيةالف

دال اإح�صائيا عند 585.631
م�صتوى 0،05 303.170.51ال�صابطة

بيق
تط

302.50.41التجريبيةال
دال اإح�صائيا عند 587.115

م�صتوى 0،05 300.990.68ال�صابطة

ليل
تح

302.800.53التجريبيةال
دال اإح�صائيا عند 584.999

م�صتوى 0،05 301.540.78ال�صابطة

يف  التح�صيلي  الختبار  درجات  متو�صطات  بني  فروق  وجود   2 رقم  اجلدول  من  يت�صح 
م�صتويات التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل لبلوم ل�صالح املجموعة التجريبية، واأن جميع 

تلك الفروق دالة اإح�صائيا. 
الإجابة عن ال�سوؤال الدرا�سة الثاين:

 α كــان ن�س �صـــوؤال الدرا�صـــة الثاين: هل تــوجـــــد فـــــروق ذات دللة اإح�صائية )عند م�صتوى
≥ 0.05( يف متو�صط حت�صيل الطالب يف مقرر احلا�صب بني املجموعة التجريبية واملجموعة 
على  للتعرف   T-Test "ت" اختبار  ا�صتخدام  مت  التح�صيلي؟  الختبار  جممل  يف  ال�صابطة 
رقم  ويعر�س اجلدول  وال�صابطة،  التجريبية  املجموعتني  متو�صطات  بني  الفرق  دللة  م�صتوى 

3 نتائج الختبار.
جدول 3.اختبار "ت" للفرق بني متو�سطي درجات طالب املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�سيلي ككل.

عدد املجموعة
الطالب

املتو�صط
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة)ت(
الدللة الإح�صائيةاملح�صوبة

3018.721.41التجريبية
دال اإح�صائيا عند 588.988

م�صتوى 0،05
3012.921.96ال�صابطة
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ويت�صح من اجلدول رقم 3 وجود فرق بني متو�صطات درجات الختبار التح�صيلي يف الختبار 
التح�صيلي ككل ل�صالح املجموعة التجريبية، واأن ذلك الفرق دال اإح�صائيًا. 

حجم اأثر املتغري امل�ستقل على املتغري التابع.
املجموعتني  درجات  متو�صطات  بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  �صبق  مما  يت�صح 
ل�صالح  املختلفة  مب�صتوياته  التح�صيلي  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�صابطة  التجريبية 
وجود  على  دليل  �صوى  تقدم  ل  ذاتها  يف  الإح�صائية  فالدللة  التجريبية.  املجموعة  طالب 
فرق اأو عالقة بني متغريين ب�صرف النظر عن ماهية هذا الفرق واأهميته؛ ومن هنا فالدللة 
الإح�صائية وحدها غري كافية لختبار فرو�س البحث، فهي �صرط �صروري ولكنه غري كاف، 
النتائج  معنوية  لفهم  الإجراءات  ببع�س  الإح�صائية  الدللة  اختبارات  يتبع  اأن  وجب  ولذلك 
املنا�صبة  الأ�صاليب  هذه  ومن  اإليها؛  التو�صل  مت  التي  النتائج  اأهمية  وحتديد  اإح�صائيا  الدالة 
( )ال�صعيد، 2003(. ويو�صح اجلدول رقم 4 قيم مربع  η2 للبحث احلايل اختبار مربع اإيتا )

( لنتائج البحث ذات الدللة الإح�صائية. η2 اإيتا )
) η2 جدول 4.نتائج ح�ساب اختبار مربع اإيتا )

η2درجة احلريةقيمة )ت( املح�صوبة م�صتويات الختبار
الأهمية الرتبويةقيمة  

مهم7.945580،521م�صتوى التذكر

مهم5.631580،353م�صتوى الفهم

مهم7.115580،466م�صتوى التطبيق

مهم4.999580.301م�صتوى التحليل

مهم8.988580،582جممل الختبار

املجموعتني  متو�صطات  بني  للفروق   ) η2 اإيتا ) مربع  قيمة  اأن   4 رقم  ويت�صح من اجلدول 
التجريبية وال�صابطة يف درجات التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي عند م�صتوى التذكر قد 
بلغت 0،521 وقد جتاوزت هذه النتيجة القيمة الدالة على الأهمية الرتبوية للنتائج الإح�صائية 
اأن ٪52.1  يف البحوث النف�صية والرتبوية ومقدارها 0،14 )مراد، 2012، 248(، وهي تعني 
من التباين بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�صابطة- يرجع اإىل متغري 
احلو�صبة  عرب  الثانوي  الثاين  لل�صف  الآيل  احلا�صب  مقرر  تدري�س  وهو  التجريبية،  املعاجلة 
ال�صحابية )قوقل درايف( اأي اأن 52.1٪ من التباين بني طالب املجموعتني يف التح�صيل عند 
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م�صتوى )التذكر( ميكن تف�صريه ب�صبب اختالف املعاجلة التدري�صية التي تعر�س لها جمموعتا 
البحث؛ اأي اأن هناك فعالية كبرية ومهمة تربويًّا ل�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية )قوقل درايف( 
على التح�صيل الدرا�صي يف مقرر احلا�صب الآيل )عند م�صتوى التذكر( يف مقرر احلا�صب الآيل 

لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي.
 وفيما يتعلق مب�صتويات الفهم، والتطبيق، والتحليل ،كل على حدة، فيت�صح اأن قيمة مربع اإيتا 
( ت�صاوي: 0،353، 0.466، 0.301 على التوايل )وهي اأكرب من 0.14( اأي اأن ن�صبة ل  η2 (
باأ�س بها من التباين بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف هذه امل�صتويات ميكن تف�صريها يف 
�صوء متغري املعاجلة التدري�صية؛ وعلى هذا ميكن القول باأنه توجد فعالية كبرية ومهمة تربويًا 
ل�صتخدام احلو�صبة ال�صحابية )قوقل درايف( يف التح�صيل الدرا�صي يف مقرر احلا�صب الآيل 

عند م�صتويات الفهم، والتطبيق، والتحليل لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي.
( ت�صاوي 0،582  η2 اإيتا ) اأن قيمة مربع  اأما بالن�صبة ملجمل الختبار التح�صيلي، فيت�صح 
وهي اأعلى من 0،14 اأي اأن 58.2٪ من التباين بني املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف هذا 
امل�صتوى ميكن تف�صريه يف �صوء متغري املعاجلة التدري�صية؛ وعلى هذا ميكن القول باأنه توجد 
التح�صيل  يف  درايف(  )قوقل  ال�صحابية  احلو�صبة  ل�صتخدام  تربويا  ومهمة  كبرية  فعالية 
الدرا�صي الكلي مب�صتوياته املختلفة يف مقرر احلا�صب الآيل لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي.

مناق�سة النتائج.
اأظهرت نتائج الدرا�صة ب�صكل عام اأن التدري�س املعزز باحلو�صبة ال�صحابية ملقرر احلا�صب 
اإىل رفع م�صتوى التح�صيل للطالب عند امل�صتويات املعرفية  اأدى  الثانوي  الآيل لل�صف الثاين 
تدري�صهم  مت  الذين  الطالب  بنتائج  مقارنة  والتحليل؛  والتطبيق،  والفهم،  التذكر،  الأربعة: 
بالطريقة العتيادية. حيث تتفق نتائج هذه الدرا�صة مع اأغلب الدرا�صات التي وظفت احلو�صبة 
2015؛  العال،  وعبد  احلجيالن  2016؛  اللطيف،  عبد  2015؛  )�صيد،  التدري�س  يف  ال�صحابية 
)Douglas & David، 2010  حيث تقدم احلو�صبة ال�صحابية الكثري من اخلدمات للمعلمني 
والطالب، كما ت�صاعد الطالب على ال�صتفادة من تطبيقات الإنرتنت بغر�س معاجلة وتخزين 
البيانات اخلا�صة بهم، كما ميكن عزو النتائج الإيجابية لتعزيز التدري�س بخدمات احلو�صبة 
اأن  التعاوين بني الطالب )Kiran، 2014; Del، 2010(، كما  التعلم  لتعزيزها  ال�صحابية 
احلو�صبة ال�صحابية ت�صهل الو�صول اإىل املعلومات وم�صاركة املحتوى الإلكرتوين التعليمي من اأي 

)Wu، 2011 مكان وفى اأي وقت )ح�صونة، 2016؛
املجموعة  ال�صحابية يف رفع م�صتوى حت�صيل  للحو�صبة  الإيجابي  الأثر  تف�صري  اأي�صًا  وميكن 
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التجريبية مقارنة بنظرائهم يف املجموعة ال�صابطة، باأن التعلم من خالل املجموعات التعاونية 
 Kiran،(( الدرا�صي  التح�صيل  م�صتوى  رفع  يف  �صاعد  املختلفة  املجموعات  بني  وامل�صاركة 
بني  الفردية  الفروق  مراعاة  على  املعلم  ت�صاعد  ال�صحابية  احلو�صبة  خدمات  اأن  كما   ،2014
واملتو�صط ح�صب قدراتهم اخلا�صة مما  ال�صعيف  امل�صتوى  يتعلم الطالب ذوو  الطالب، حيث 
ي�صهم يف زيادة التح�صيل الكلي للطالب. وميكن اأي�صًا القول اإن طبيعة التعلم عرب احلو�صبة 
ال�صحابية ي�صجع الطالب على امل�صاركة وتعزيز التعلم التعاوين، مما قد يكون قد اأ�صهم يف تلك 

النتائج الإيجابية )عبد اللطيف، 2016(.
مهارات  ي�صتحث  ال�صحابية،  باحلو�صبة  املعزز  التعلم  طبيعة  فاإن  �صبق،  ما  اإىل  بالإ�صافة 
قد  الآراء مما  وتبادل  ومناق�صة  اأفكار  وتلخي�س  وا�صتنتاج  من مالحظة  الطالب  لدى  عديدة 
كما   .)Bocconi، Kampylis & Punis، 2011( وتنميته  التح�صيل  زيادة  يف  ي�صهم 
اأن طبيعة التدري�س باحلو�صبة ال�صحابية تقوم على التعلم التعاوين؛ والذي يعتمد على ن�صاط 
الطالب، حيث يتعلم الطالب يف جمموعات مما ينمي روح التعاون والعمل اجلماعي، في�صبح 
بنف�صه  للمفاهيم  ي�صل  حتى  والتق�صي  بالبحث  يقوم  حيث  التعليمية  العملية  حمور  الطالب 

.)Bonham، 2011 العييد، 2015؛(
وتتميز تطبيقات قوقل ال�صحابية بتوافرها على الأجهزة املحمولة واأجهزة الهواتف الذكية 
مما �صهل من عملية التوا�صل الدائم بني الطالب واملعلم، وكان باإمكان الطالب اإجناز املهمات 
املوكلة لهم عرب الهاتف الذكي وهذا ما جعل عملية التعلم ممتدة وفعالة دون اأن يدرك الطالب 

ذلك.
ويكمن كذلك تف�صري النتائج الإيجابية للتعليم املعزز باحلو�صبة ال�صحابية اإىل اأن احلو�صبة 
ال�صحابية قد �صاعدت على تكوين بيئة تعلم اإيجابية وفعالة �صاعدت على جذب الطالب للتعلم 
ال�صحابية،  التطبيقات  وتبادل اخلربات من خالل  املعلومات  اكت�صاب  وامل�صاركة يف  واملناق�صة 
وميكن القول باأن التفاعل زاد حر�س كل طالب على اأن يكون متميزًا بني اأفراد جمموعته يف 

اكت�صاب املعلومات ليتمكن من احلوار واملناق�صة واإبدا الراأي.
ا�صتذكار  على  ت�صاعد  ال�صحابية  التطبيقات  عرب  اجلماعية  املناق�صات  فاإن  عام،  وب�صكل 
الطالب للمعلومات فيما بينهم؛ مما يوؤدي اإىل تعميق الفهم للمعلومات وممار�صة الطالب للتعلم 
باملجموعات، مع ممار�صة املعلم لدور التوجيه والإ�صراف على التعلم مما يعزز لدى الطالب 
 Lynn، Aaron، Catherine،( الثقة باأنف�صهم وقدراتهم؛ ويحقق التعلم التفاعلي الن�صط

.)& Roche 2011
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التجريبية ب�صبب  الباحثان حما�س الطالب ون�صاطهم وفاعليتهم يف املجموعة   وقد لحظ 
متت  كما  يوم.  كل  للمجموعة  متجدد  قائد  واختيار  الف�صل،  داخل  الطالب  تق�صيم  طريقة 
مالحظة زوال خوف وقلق بع�س الطالب ذوي التح�صيل املنخف�س اأو الذين يعانون من م�صكالت 
يف التعامل مع الآخرين من خالل العمل يف املجموعات، ومن خالل تويل دور القائد للمجموعة، 
بني  الت�صاور  يف  والتفاعل  القائد  ب�صكل  الظهور  اأجل  من  العمل  يف  زمالوؤهم  �صاعدهم  كما 
املجموعات. كما �صاد جو من املرح والعمل والدافعية خالل املجموعة التجريبية؛ وذلك ب�صبب 

ممار�صة املعلم لدوره كمر�صد وموجه يف العملية التعليمية.
التو�سيات.

يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج، فاإنه يُو�صى بـــــالتايل:
يف . 1 درايف(  )قوقل  ال�صحابية  احلو�صبة  باأدوات  املعزز  التدري�س  تفعيل  اإىل  احلاجة   

مقررات احلا�صب الآيل.
�صرورة تدريب معلمي احلا�صب وامل�صرفني الرتبويني على راأ�س العمل لتطوير اأدائهم يف . 2

ا�صتخدام اأدوات احلو�صبة ال�صحابية يف تدري�س مقرر احلا�صب الآيل.
احلاجة اإىل ت�صمني اأ�صاليب التدري�س با�صتخدام اأدوات احلو�صبة ال�صحابية يف مقررات . 3

احلا�صب الآيل وطرق التدري�س املقدمة يف م�صار احلا�صب الآيل يف كليات الرتبية.
زيادة . 4 بغر�س  ال�صحابية  احلو�صبة  على  تعتمد  لأن�صطة  احلا�صب  معلم  دليل  ت�صمني 

حت�صيل الطالب يف مقررات احلا�صب.
مقرتحات لبحوث م�ستقبلية.

يف �صوء هدف البحث ونتائجه فاإنه ُيقرتح اإجراء الدرا�صات امل�صتقبلية التالية:
درا�صات مماثلة للتدري�س با�صتخدام قوقل درايف يف موا�صيع اأخرى من مقرر احلا�صب . 1

الآيل، ويف مراحل درا�صية خمتلفة.
احلا�صب . 2 تعليم  يف  ال�صحابية  احلو�صبة  ا�صتخدام  معوقات  عن  تبحث  درا�صات  اإجراء 

واإيجاد احللول املنا�صبة.
يف . 3 املنا�صبة  ال�صحابية  احلو�صبة  تطبيقات  اختيار  معايري  عن  تبحث  درا�صات  اإجراء 

تعليم وتعلم مقررات احلا�صب يف التعليم العام.
اإجراء درا�صة �صبيهة بالدرا�صة احلالية على عينة من الإناث.. 4
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ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي كما يدركها عينة من طالب املنح باجلامعة 
الإ�شالمية باملدينة املنورة

د. غايل بن دهريان اللقماين
اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة

امل�شتخل�ص
هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي كما يدركها طالب 

املنح باجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة.
ثالثة  على  مق�شمة  عبارة   )40( من  تكّون  مقيا�س  بت�شميم  الباحث  قام  البحث  ولغر�س 

جمالت هي:
- اجلانب الجتماعي، وال�شخ�شي، واملهني.

مت  الإ�شالمية  باجلامعة  الوافدين  الطالب  من  طالبًا   )377( من  الدرا�شة  عينة  وتكّونت 
اختيارهم بطريقة ع�شوائية.

واأ�شفرت الدرا�شة عن وجود �شورة �شلبية عن املر�شد الطالبي لدى اأفراد عينة الدرا�شة يف 
الدرجة الكلية للدرا�شة وعلى كافة حماور الدرا�شة.

ينتمي  التي  القارة  اإح�شائية تعزى ملتغري  الدرا�شة عن وجود فروق ذات دللة  كما ك�شفت 
اإليها الطالب تعزى ل�شالح الطالب الآ�شيويني.

امل�شتوى  ملتغري  تعزى  الدرا�شة  اأفراد  ا�شتجابات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ووجود 
الدرا�شي.

يف حني اأظهرت الدرا�شة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري نوع الدرا�شة يف 
املرحلة الثانوية.

الكلمات املفتاحية:
املر�شد النف�شي، اجلامعة الإ�شالمية، الطالب الوافدون.
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املقدمة:
يحظى الإر�شاد الطالبي يف املرحلة اجلامعية باأهمية بالغة من لدن القائمني على اجلامعات؛ 
ذلك اأّن الطالب يف هذه املرحلة مير بتغرّيات خمتلفة: ت�شمل التغرّي يف منط الدرا�شة، والبعد 
عن الأ�شرة، اإ�شافة اإىل ما متليه اخل�شائ�س النمائية لهذه املرحلة، كل ذلك يوؤدي اإىل تعّدد 

ال�شغوط على الطالب اجلامعي مما يجعل تقدمي العون الإر�شادي له �شرورة ملّحة.
و من هنا كانت اجلامعات العريقة تتميز مبا تقدمه من خدمات اإر�شادية لطالبها بهدف 
الذاتية  الكفاءة  م�شتوى  رفع  مثل  متعددة،  جمالت  يف  كفاءتهم  رفع  على  الطلبة  م�شاعدة 
ال�شتقاللية  وتنمية  منا�شبة،  بطرق  عنها  والتعبري  النفعالت  و�شبط  والجتماعية  واملعرفية 
املرتبطة  التحديات  ملواجهة  متكاملة  �شخ�شية  وتكوين  الآخرين  مع  نا�شجة  عالقات  وتنمية 

باملرحلة اجلامعية ومتطلباتها. 
وتعّد اخلدمات الإر�شادية التي تقّدم للطالب يف املرحلة اجلامعية ذات اأهمية كربى حيث 
اإنها توفر لهم املناخ النف�شي والجتماعي والأكادميي املنا�شب مما يوؤدي اإىل حتقيق الأهداف 

املرجوة من التعليم.
ولذا فلي�س من املبالغة اأن يعّد الإر�شاد الطالبي اجلامعي حجر الزاوية يف العلمية التعليمية؛ 
الت�شرب  مظاهر  على  الق�شاء  طريقه  عن  ميكن  كما  التعليمي،  الفاقد  تقليل  يتم  ب�شببه  اإذ 
الدرا�شي والتعرث الأكادميي، ومن هنا ت�شابقت الدول على العناية بالإر�شاد الطالبي من خالل 
اإن�شاء الأق�شام اخلا�شة به، وتاأهيل املر�شدين الطالبيني، ومن خالل تطبيقه يف مراحل التعليم 

العام والعايل.
بني  الإر�شادية  والعالقة  املر�شدين،  اختيار  مو�شوع  يحظى  الطالبي  الإر�شاد  اأدبيات  ويف 

املر�شد، وامل�شرت�شد باأهمية خا�شة؛ نظرًا لأنهما جوهر العملية الإر�شادية.
ففيما يخ�س اختيار املر�شدين الطالبيني فقد مت تاأ�شي�س اجلمعيات املتخ�ش�شة كاجلمعية 
الأمريكية ملر�شدي املدار�س )ASCA( واجلمعية الأمريكية لإعداد املر�شدين وتنظيم عملهم 
للمر�شدين  الهوية  تعزيز  على  اجلمعيات  هذه  عملت  حيث   )ACES( عليهم  والإ�شراف 
الالزمة  املهارات  لإك�شابهم  وتدريبهم  وتاأهيلهم  اإعدادهم  برامج  على  والإ�شراف  والتنظيم 

للعمل الإر�شادي.
توافر  �شرورة  على  والآراء  البحوث  معظم  اتفقت  اأّنه   )2005 اآخرون  و  )عطا  ويذكر 

املوا�شفات واخل�شائ�س التالية لدى املر�شد الطالبي:
• القدرة على اإقامة عالقات دافئة وتقبل اإيجابي للم�شرت�شدين.	
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• توافر �شفات ال�شرب وال�شدق والإخال�س واملثابرة يف العمل.	
• القدرة على التعامل مع الآخرين وحبهم والعمل من اأجلهم.	
• توافر القدرة على فهم الذات والوعي بها وتقبلها.	
• توافر الن�شج النفعايل وعدم التهور والندفاعية.	
• الإميان بقدرة الإن�شان على النمو والتعامل مع م�شكالته وحتدي �شعوباته.	
• الذكاء واملرونة العقلية والقدرة على الإبداع.	

ويف جانب العالقة الإر�شادية يرى )اأبو حماد:2006( اأّن العالقة الإر�شادية الناجحة تتميز 
بثالث خ�شائ�س هي:

1- تقّبل امل�شرت�شد، واحرتامه على ما هو عليه دون التاأثر باأفكار �شابقة عنه، ودون اللجوء اإىل 
جتريحه، اأو لومه، اأو اإ�شدار الأحكام عليه، والنظر اإىل امل�شرت�شد على اأّنه �شخ�س له كرامة 

بغ�س النظر عن حمتوى �شلوكه.
2- �شعور امل�شرت�شد باأّن املر�شد �شيتفهم م�شكالته، ويتفهم م�شاعره جتاه تلك امل�شكالت.

3- �شعور امل�شرت�شد باأّن لدى املر�شد الرغبة املخل�شة ال�شادقة مل�شاعدته فاملر�شد يعطي الوقت 
واجلهد املطلوبني للم�شاعدة وين�شت حلديث امل�شرت�شد باهتمام. 

ومن هذا املنطلق فاإّن  املر�شد الطالبي يعّد املحور الأ�شا�س يف تكوين ال�شورة الذهنية لدى 
الأفراد الذين يتعامل معهم من خالل الدور الذي يقوم به، فالإر�شاد الرتبوي لي�س اإل ن�شاًط 
حتقيق  يف  ال�شخ�شية  وخرباته  واملهنية،  العلمية،  مهارته  توظيف  فيه  ُيتقن  مر�شد  به  يقوم 
اجلدوى من الإر�شاد، فهو اأخ�شائي معّد من ِقبل هيئات اأكادميية مهنية ميار�س دوره  املهني 
ال�شليم يف حياتهم،  القرار  اتخاذ  مل�شاعدتهم يف  امل�شرت�شدين  مع  اإر�شادية  من خالل عالقة 

وم�شاعدتهم على حتقيق النمو الأمثل. )اخلليفي 2002(

م�شكلة البحث:
العالقة يف  الإر�شادية، وتقوم هذه  العملية  اأ�شا�شيًا يف  الإر�شادية املميزة ركنًا  العالقة  تعّد 
جوهرها على مدى تقّبل امل�شرت�شد للمر�شد ورغبته يف التعامل معه، غري اأّن هذه العالقة تتاأثر 
ب�شكل وا�شح بال�شورة الذهنية التي يحملها امل�شرت�شد عن املر�شد مما ي�شهم ب�شكل فاعل يف 
تعزيز هذه العالقة اأو احلّد منها، فال�شورة الذهنية  ُتعرّب عما يحمله الفرد من جوانب عقلية 
توؤثر يف �شلوكه، وت�شمل هذه اجلوانب ما يختزنه الفرد من معلومات واأفكار ومعاٍن وانطباعات 
عن موجودات معينة، �شواء اأكانت تلك املوجودات تتعلق بذاته ك�شخ�س، اأو كانت تتعلق بالو�شط 
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املحيط به من اأ�شخا�س وتنظيمات واأفكار واأ�شياء؛ فال�شورة الذهنية هي ت�شور عقلي �شائع بني 
اأفراد وجماعة معينة ي�شري اإىل اجتاه هذه اجلماعة نحو �شخ�س معني.

ومعلوم اأّن ال�شورة الذهنية عن اأي اأمر تكون ح�شيلة خربات �شابقة مّر بها ال�شخ�س �شواء 
كانت مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، اإ�شافة اإىل ما يتم تداوله يف اأو�شاط املجتمع جتاه هذا الأمر من 

اأفكار خاطئة توؤدي اإىل ر�شم �شورة �شلبية عن هذا ال�شيء.
اأّن خ�شائ�س امل�شرت�شد توؤدي دورًا مهمًا يف  اأدبيات الإر�شاد الطالبي  ومن املتفق عليه يف 
الإر�شادية عن  تختلف حاجاتهم  املواطنون  فالطالب  له،  املقّدمة  الإر�شادية  نوعية اخلدمات 
حاجات الطالب الوافدين تبعًا لختالف الثقافات، واملوروثات الجتماعية، وال�شغوطات التي 
تعِر�س لهم مثل: �شعوبة التكّيف مع املجتمع اجلديد، وال�شعور بالغرتاب، وغريها من �شعوبات 

اأكادميية.
لهم  وُتقّدم  خمتلفة  جن�شيات  من  الطالب  اآلف  �شنة  كل  يف  ال�شعودية  اجلامعات  وتقبل 
املنح الدرا�شية. وقد حّددت الالئحة التنظيمية لقبول طالب املنح الدرا�شية لغري ال�شعوديني 
يف  الوزراء  جمل�س  عن  ال�شادرة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 

1431/3/29هـ، اأهداف املنح الدرا�شية فيما يلي:
1- تبليغ ر�شالة الإ�شالم اإىل العامل، وتعليم اللغة العربية، ون�شر ثقافة الو�شطية والعتدال.

2- اإعداد علماء متخ�ش�شني فاعلني يف جمتمعاتهم يف جميع التخ�ش�شات.
3- ا�شتقطاب الطلبة املتميزين علميًا؛ لتحقيق التنوع واإثراء البحث العلمي.

اإقامة الروابط العلمية والثقافية مع املوؤ�ش�شات التعليمية والهيئات واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية   -4
والعلمية يف العامل، وتوثيقها خلدمة الإن�شانية.

5- تعزيز الت�شامن بني اململكة ودول العامل.
واجتماعية  و�شيا�شية  واقت�شادية  علمية  نه�شة  من  ت�شهده  وما  باململكة  الطالب  تعريف   -6

و�شحية.
ويتمّيز طالب املنح باأنهم قد اأتوا من بيئات خمتلفة وينتمون اإىل ثقافات متباينة، اإ�شافة 
اإىل اختالفهم يف نوعية التعليم املقّدم لهم يف مراحل ما قبل اجلامعة؛ وهذا ما يجعل تقدمي 

خدمات اإر�شادية فاعلة يعّد حتديًا وا�شحًا ينبغي اأن تواجهه اجلامعات ال�شعودية.
ومن خالل عمل الباحث يف جمال الإر�شاد الطالبي يف املرحلة اجلامعية لحظ اأّن الكثري من 
الطالب يحمل �شورة ذهنية �شلبية – يف الغالب – عن املر�شد الطالبي ومن اأبرز مالمح هذه 

ال�شورة: اأّن دور املر�شد الطالبي يف املرحلة اجلامعية يقت�شر على اأمرين:
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الأول: التحقيق مع الطالب اأ�شحاب املخالفات وامل�شكالت ال�شلوكية.
الثاين: تنفيذ العقوبات بحق اأولئك الطالب. 

اأن يقوم بهذه الدرا�شة التي ياأمل من خاللها التعرف على  ومن هذا املنطلق راأى الباحث 
ال�شورة الذهنية التي يحملها طالب املنحة يف اجلامعة الإ�شالمية عن املر�شد الطالبي؛ حتى 

يت�شنى توجيه الربامج والأن�شطة الإر�شادية اىل حت�شني هذه ال�شورة اأو تعزيزها.
اأ�شئلة البحث:

يف �شوء م�شكلة البحث، واأهدافه فاإنه ي�شعى اإىل الإجابة عن اأ�شئلة التالية:
ما ال�شورة الذهنية للمر�شد الطالبي كما يراها طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة 

املنورة؟
الإ�شالمية  اجلامعة  يف  املنح  طالب  يراها  كما  الطالبي  املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  ما 

باملدينة املنورة املتعلقة بالنواحي ال�شخ�شية؟
الإ�شالمية  اجلامعة  يف  املنح  طالب  يراها  كما  الطالبي  املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  ما 

باملدينة املنورة املتعلقة بالنواحي الجتماعية؟
الإ�شالمية  اجلامعة  يف  املنح  طالب  يراها  كما  الطالبي  املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  ما 

باملدينة املنورة املتعلقة بالنواحي املهنية؟
اأفراد العينة تعزى ملتغريات: القارة،  هل هناك فروق ذات دللة اإح�شائية بني ا�شتجابات 

وامل�شتوى الدرا�شي، ونوع الدرا�شة قبل املرحلة اجلامعية؟

اأهداف البحث:
يهدف البحث اإىل الهدف الرئي�س التايل:

باملدينة  الإ�شالمية  اجلامعة  يف  املنحة  طالب  يحملها  التي  الذهنية  ال�شورة  على  التعّرف 
املنورة عن املر�شد الطالبي؟

كما يهدف كذلك اإىل التعرف على ال�شورة الذهنية للمر�شد الطالبي كما يراها طالب املنح 
يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة املتعلقة بالنواحي ال�شخ�شية، والجتماعية، واملهينة.

اأهمية البحث:
يكت�شب البحث اأهميته من خالل ما يلي:

بناء  يف  فاعل  دور  من  املر�شد  عن  الطالب  يحملها  التي  الذهنية  ال�شورة  متّثله  ما  اأوًل: 
العالقة الإر�شادية، وهذا البحث ي�شعى اإىل التعرف على ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي 
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كما يدركها طالب املنح.
ثانيًا: ي�شتقي البحث اأهميته كذلك من اأهمية املر�شد يف العملية الإر�شادية؛ اإذ اأّن املر�شد 

الطالبي املميز يعّد عن�شرًا مهمًا من عنا�شر العملية الإر�شادية.
ثالثًا: ما ميثله طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية من ثروة كبرية ُتعقد عليهم الآمال يف تبليغ 
هذا الدين اإىل اأقطار املعمورة؛ ومن ثم فاإّن ت�شحيح مفاهيمهم حول العملية الإر�شادية، واأركانها 
الإر�شادية املقدمة لهم. ا�شتفادتهم من املر�شدين الطالبيني، واخلدمات  ُي�شهم يف  اأن  ميكن 
رابعًا: ياأمل الباحث اأن يقّدم اإىل امل�شوؤولني يف اجلامعات ال�شعودية من خالل نتائج الدرا�شة 

جمموعة من التو�شيات التي ت�شاعد على حت�شني �شورة املر�شد الطالبي لدى طالب املنح.

حدود البحث:
يتحّدد البحث �شمن احلدود التالية:

احلدود املو�شوعية:
كما  املرحلة اجلامعية  الطالبي يف  للمر�شد  الذهنية  بال�شورة  البحث يف مو�شوعه  يتحدد 

يدركها طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة.
كما يتحّدد البحث بطالب املنح الوافدين دون الطالب املقيمني يف اململكة العربية ال�شعودية.

احلدود املكانية:
جرى هذا البحث يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة.

احلدود الزمانية:
يتحّدد البحث زمانيًا يف العام اجلامعي 1436هـ/1437هـ

منهج الدرا�شة:
تكّون  الظاهرة كمّيًا وكيفّيًا، وقد  يقوم على و�شف  الذي  الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
جمتمع الدرا�شة من طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية والبالغ عددهم )4000( طالب تقريبًا، 

يف حني تكّونت عينة الدرا�شة من )377( طالبًا مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية.
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م�شطلحات البحث:
ال�شورة الذهنية:

يعرفها )اخلليفي 2002( باأنها "ما يحمله الفرد من جوانب عقلية توؤثر يف �شلوكه، و ت�شمل 
هذه اجلوانب ما يختزنه الفرد من معلومات واأفكار ومعاٍن وانطباعات عن موجودات معينة، 
من  به  املحيط  بالو�شط  تتعلق  كانت  اأو  ك�شخ�س،  بذاته  تتعلق  املوجودات  تلك  اأكانت  �شواء 

اأ�شخا�س وتنظيمات واأفكار واأ�شياء"
هذه  اجتاه  اإىل  ي�شري  معينة  وجماعة  اأفراد  بني  �شائع  عقلي  "ت�شور  باأنها  اأي�شًا  وتُعّرف 

اجلماعة نحو �شخ�س معني"
وُتعّرف ال�شورة الذهنية اإجرائيًا بالدرجة الكلية التي ح�شل عليها املفحو�س على مقيا�س 

ال�شورة الذهنية امل�شتخدم يف الدرا�شة.
 املر�شد الطالبي:

لالأفراد  وال�شت�شارة  الإر�شاد  دور  يوؤدي  الذي  “ال�شخ�س  باأنه:   )1998( الدنيي�س  يعرفه 
واجلماعات التعليمية، وينظم ويحلل املعلومات عن الطالب من واقع ال�شجالت، والختبارات، 
وقدراتهم،  واجتاهاتهم،  رغباتهم،  لتقييم  وذلك  املوثوقة؛  امل�شادر  جانب  اإىل  واملقابالت 

و�شفاتهم ال�شخ�شية للم�شاعدة يف التخطيط التعليمي واملهني"
وُيق�شد به يف هذا البحث:"�شخ�س موؤهل يعمل يف جمال الإر�شاد الطالبي اجلامعي �شواء 

كان من اأع�شاء هيئة التدري�س اأو من يف حكمهم من املعيدين واملحا�شرين"
طالب املنح:

 )94( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  ال�شادرة  النظام  ح�شب  الدرا�شية  املنحة  ُتعّرف 
بتاريخ 1431/3/29هـ باأنها " هي املقعد الذي يح�شل عليه الطالب )الذكر اأو الأنثى( من غري 

ال�شعوديني للدرا�شة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف اململكة العربية ال�شعودية"
ٌيق�شد بطالب املنح يف هذا البحث: الطالب الوافدون اإىل اململكة العربية ال�شعودية للدرا�شة 

يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة بعد ح�شولهم على مقاعد للدرا�شة بها.
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الإطار النظري:
ال�شورة الذهنية:

اإّنـه ميكـن  الذهنيـة، حتى  ال�شـورة  الأخرية مبفهـوم  الثالثة  العقود  الهتمام خالل  تزايد 
القـول اأّن هـذا املفهـوم ميكـن اأن يتطور فـي امل�شـتقبل القريـب لُي�شـبح علمـًا قائمًا بذاتــــه لـــه 
وال�شـركات،  واملوؤ�ش�شات،  املنظمات،  كــــل  اأ�شــــبحت  ولقـــد  ونظرياتــــه،  وقواعــــده،  اأ�شــــوله، 
ذهنية  �شورة  لبناء  تكـافح  والدينيـة،  العرقيـة  واجلماعـات  والـدول،  ال�شيا�شـية،  والأحزاب 
اإيجابية للمنّظمة  اأ�شـبحت القدرة على بناء �شورة  اإيجابية لنف�شها على امل�شتوى العـام، كمـا 
اأو ال�شركة من اأهّم موؤهالت الوظائف الإدارية العليا، ومن اأهّم موؤهالت القيادة ب�شكل عام. 

)اآدم2009(.
وُيعّرف عجوة )2003( ال�شورة الذهنية باأنها: ال�شورة الفعلية التي تتكون يف اأذهان النا�س 
غري  اأو  املبا�شرة،  التجربة  من  ال�شورة  هذه  تتكّون  وقد  املختلفة،  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت،  عن 
الإ�شاعات  اأو  والوثائق،  الأدلة  على  تعتمد  وقد  ر�شيدة،  اأو غري  تكون عقالنية،  وقد  املبا�شرة، 

والأقوال غري املوثقة، لكنها يف النهاية مُتّثل واقًعا �شادًقا بالن�شبة ملن يحملونها يف روؤو�شهم.
ويف معجم لغة الرتبويني )2007(:"ال�شورة الذهنية هي جمموعة الت�شورات العقلية التي 
تنظيم  يف  املتعلم  العقلية  الت�شورات  هذه  وت�شاعد  حولنا،  من  العامل  عن  عقولنا  يف  نحملها 
املعلومات، واملفاهيم يف بنيته الذهنية؛ لُت�شّكل الأُُطر العامة لتعليمه امل�شتقبلي وهو ت�شكيل عقلي 

يوؤثر يف اإدراكنا ملا حولنا".
بينما يعرف ال�شيخ )2009( ال�شورة الذهنية باأنها: جمموعة املعارف، والتجارب، واخلربات 
املرتاكمة التي تت�شكل يف ذهن اجلمهور، وتر�شم انطباعًا معينًا من خالل عدة و�شائل ات�شالية، 
ُت�شّكل هذه النطباعات، وتوؤثر يف �شلوك الأفراد جتاه جمتمع، اأو �شركة، اأو موؤ�ش�شة ما، وترتبط 

هذه املعارف املرتاكمة بعواطــف الأفراد، واجتاهـاتهــــم وعقائدهم، وعاداتهم الجتماعية.
و يوؤّكد عديل )2007( على اأّن ال�شورة الذهنية هي: الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية، 
اأو  اأو �شعب معني،  اأو نظام معني،  اإزاء �شخ�س معني،  اأو اجلماعات  التي تتكون عند الأفراد، 
�شيء  اأي  اأو  اأو مهنة معينة،  دولية،  اأو  اأو منظمة حملية،  موؤ�ش�شة،  اأو  اأو من�شاأة،  جن�س معني، 
اآخر ميكن اأن يكون له تاأثري على حياة الإن�شان، وتتكّون هذه النطباعات من خالل التجارب 
املبا�شرة وغري املبا�شرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واجتاهاتهم بغ�س النظر عن 
واقعًا  لأ�شحابها  بالن�شبة  مُتّثل  فهي  التجارب،  هذه  خال�شة  تت�شمنها  التي  املعلومات  �شحة 

�شادقًا ينظرون من خالله اإىل ما حولهم ويفهمونه، اأو يقدرونه على اأ�شا�شه.
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وي�شري كينيث بولدجن )keneth boldnig( )امل�شار اإليه يف ال�شياحني 2014( يف تعريف 
ال�شورة الذهنية اإىل اأنها تتكّون من تفاعل معرفة الإن�شان بالعوامل التالية:

املكان الذي يعي�س فيه الفرد، وموقعه من العامل اخلارجي.
الزمان واملعلومات التاريخية للح�شارة الإن�شانية.
العالقات ال�شخ�شية وروابط الأ�شرة والأ�شدقاء.

الأفعال املرتبطة بعامل الطبيعة واخلربات املكت�شبة حيالها.
الأحا�شي�س وامل�شاعر والنفعالت.

وُيجِمع معظم الباحثني والعلماء على اأّن ال�شورة الذهنية ت�شتمل على ثالثة مكّونات اأو اأبعاد 
اأ�شا�شية يوجزها ال�شيخ )2009( يف الآتي:

 Cognitive Component :اأوًل: الُبعد اأو املكّون املعريف

ويق�شد بهذا الُبعد: املعلومات التي يدرك من خاللها الفرد مو�شوعًا، اأو، ق�شية، اأو �شخ�شًا 
الفرد  يكّونها  التي  الذهنية  ال�شورة  عليه  ُتبنى  الذي  الأ�شا�س  املعلومات هي  هذه  وتعترب  ما، 
التي  واملعارف  املعلومات  دقة  وبناًء على  املختلفة،  والق�شايا  املو�شوعات،  وعن  الآخرين،  عن 
حت�شل عليها عن الآخرين تكون دقة ال�شورة الذهنية التي تكّونها عنهم، ووفقًا للُبعد املعريف 
فاإن الأخطاء املتكّونة يف ال�شورة لدى الأفراد هي اأخطاء ناجتة اأ�شا�شًا عن املعلومات واملعارف 

اخلاطئة التي ح�شل عليها هوؤلء الأفراد.
:Affective Component ثانيًا: الُبعد اأو املكّون الوجداين

�شخ�س،  اأو  ق�شية،  اأو  مو�شوع،  جتاه  ال�شلب  اأو  بالإيجاب،  امليل  الوجداين  بالُبعد  يق�شد 
ويت�شكل اجلانب  الأفراد  يكّونها  التي  الذهنية  ال�شور  اإطار جمموعة  ما يف  دولة  اأو  �شعب،  اأو 
الوجداين مع اجلانب املعريف، ومع مرور الوقت تتال�شى املعلومات واملعارف التي كّونها الأفراد 
وتبقى اجلوانب الوجدانية التي مُتّثل اجتاهات الأفراد نحو الأ�شخا�س، والق�شايا، واملو�شوعات 
املختلفة، ويتدّرج الُبعد الوجداين بني الإيجابية وال�شلبية، ويوؤثر يف ذلك جمموعة من العوامل 
ال�شعوب  خ�شائ�س  الوجداين  الُبعد  بناء  يف  يوؤثر  كما  املعرفة   م�شادر  توافر  حدود  اأهمها 
بناء  ت�شهم يف  التي  الأمور  من  هذه اخل�شائ�س  فاختالف  واللغة  واجلن�س،  اللون،  من حيث 

الجتاهات ال�شلبية، والتجان�س  يف هذه اخل�شائ�س ي�شهم يف بناء الجتاهات الإيجابية.
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 Behavioral Component :ثالثًا: الُبعد اأو املكّون ال�شلوكي
لة لديه يف خمتلف �شوؤون احلياة، حيث  امل�شكَّ الذهنية  الفرد طبيعة ال�شورة  يعك�س �شلوك 
الأفراد،  ب�شلوك  التنبوؤ  من  مُتّكن  اأنها  اإىل  اأبعادها  اأحد  يف  الذهنية  ال�شورة  اأهمية  ترجع 

ف�شلوكات الأفراد يفرت�س منطقيًا اأّنها تعك�س اجتاهاتهم يف احلياة.
وتعّد ال�شورة الذهنية املحدد الأ�شا�شي للنية يف الإقدام على ت�شرف معنّي اأو الإحجام عنه، 
فهي بذلك تعرّب عن ال�شتعداد اأو التهيوؤ ال�شلوكي، وهذا هو جوهر مفهوم الجتاه يف الدار�شات 

النف�شية. 
وتت�شف ال�شورة الذهنية باأنها مكت�شبة، فالفرد يكت�شب �شورة ذهنية معّينة عن الأ�شخا�س، 
التن�شئة  خالل  من  وكذلك  بها،  مير  التي  اخلربات  �شياق  يف  عمومًا  واملوجودات  والأ�شياء، 
ب�شبب  فقط  لي�س  والتعديل  للتغيري  قابلة  الذهنية  ال�شورة  فاإن  ذلك  على  وبناء  الجتماعية، 
ي�شفيها  التي  املعاين  ب�شبب  اأي�شًا  ولكن  ال�شخ�س،  بها  مير  التي  اخلربات  وتنوع  ا�شتمرارية 
جتعل  اخلا�شية  وهذه  والأحداث،  واملواقف  الأ�شخا�س،  تقييم  واإعادة  يدركه،  ما  على  الفرد 

ال�شورة الذهنية قابلة للتطور والنمو الذاتي )عجوة 2003(
وال�شورة الذهنية ل تنبع من العدم، بل اإّن احلالة النف�شية والرت�ّشبات الَبعدية يف الذاكرة 
الإن�شان  التي عا�شها  للتجارب  اأي�شًا  يكون  اأن  بّد  الذهنية، ول  ال�شورة  ت�شكيل  تدخل كلها يف 
وتاأثر بها وا�شتقرت يف خميلته، مع معارفه حول خمتلف الظواهر والق�شايا وخلفيته الثقافية 

واأحكامه على الأ�شياء اأثر يف ت�شكيل �شور ذهنية جديدة. )حممد 2010(
وتختلف ال�شورة الذهنية التي يكّونها الأفراد عن النا�س، والأ�شياء من حولهم مهما توّحدت 
البيئات، وذلك تبعًا لعوامل عّدة ترتبط بالأفراد من جهة، واجلماعات من جهة اأخرى، فالعوامل 
بالعوامل  مرتبطة  وهي  الذهنية  ال�شورة  تكوين  يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من  هي  ال�شخ�شية 
اجل�شمية والف�شيولوجية مثل ال�شحة، واجلهاز الع�شبي، واحلوا�س، و العوامل العقلية املعرفية 
مثل الذكاء، والقدرات، والتح�شيل، وال�شتعداد، والتفكري والنتباه، والعوامل الجتماعية مثل 
املناخ الجتماعي، والذكاء الجتماعي، والتن�شئة الجتماعية، واملعايري، والجتاهات، والثقافة 
ل ال�شورة الذهنية بالأو�شاع  املادية، وغري املادية، وغري ذلك مثل مرحلة النمو،كما يرتبط َت�شكُّ
يف  ال�شائدة  الأنظمة  عن  ُتعرّب  اأنها  ذلك  املجتمع  يف  وال�شيا�شية  والجتماعية،  القت�شادية، 

املجتمع فهي مبثابة انعكا�س لها.
ومع اأّن مفهوم ال�شورة الذهنية بداأ يف املجالت القت�شادية والت�شويق، اإل اأّنه بداأ يف التو�شع 
فاإن  املنظور  هذا  ومن  اخل�شو�س،  وجه  على  الإر�شادي  النف�س  وعلم  الرتبوي  املجال  لي�شمل 
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اجلمهور  هذا  لدى  مبا  يتاأثر  �شوف  منها  وال�شتفادة  النف�شية  اخلدمات  على  اجلمهور  اإقبال 
من �شورة ذهنية عنها، خا�شة تلك ال�شورة املتعلقة بالقائمني الأ�شا�شيني على هذه اخلدمات، 
�شواء اأكانوا مر�شدين، اأو اأطباء نف�شيني اأو غريهم ممن يناط بهم التعامل املهني املتخ�ش�س 

مع م�شكالت ال�شلوك. )ط�شطو�س واآخرين 2012(
طالب املنح:

ويحّدد  الإ�شالمية،  للدول  بالن�شبة  بالغة  اأهمية  ذا  وتعلميهم  امل�شلمني  اأبناء  ا�شتقبال  ُيعّد 
ياجلن )2004( ذلك يف نقاط منها:

اأوًل: اأّن هذه املنح توّفر البيئة ال�شاحلة لتعليم اأبناء امل�شلمني، فالبيئة الإ�شالمية التي توفرها 
اجلامعات الإ�شالمية لطالبها تق�شي على الزدواجية الثقافية التي تن�شاأ عند اأبناء امل�شلمني، 
ثقافتهم  الفكر بني  امل�شلمة م�شتتي  الأقليات  اأبناء  يكون  اإذ كثريًا ما  ؛  الأقليات  اأبناء  وخا�شة 
املدار�س،  يعي�شونها يف  التي  بالأكرثية  الثقافة اخلا�شة  اأ�شرتهم وبني  تعي�شها  التي  الإ�شالمية 
وانتماوؤهم  الثقافية  هويتهم  الإ�شالمية  والأقليات  الدول  اأبناء  من  للدار�شني  يتحقق  وبهذا 

الإ�شالمي.
ثانيًا: ت�شهيل التوا�شل بني اأبناء الأقليات امل�شلمة وبقية ال�شعوب الإ�شالمية وذلك من خالل 

تعليمهم اللغة العربية التي تي�شر عليهم ذلك.
الدول  يف  الأكفاء  املدر�شني  نق�س  م�شكلة  من  التخفيف  يف  الدرا�شة  املنح  ت�شهم  ثالثًا: 
والأقليات الإ�شالمية ففي كثري من الأحيان يقوم بتدري�س املقررات الإ�شالمية وتاأليفها كوادر 

لي�شوا م�شلمني.
وي�شري اليحيى )2005( اإىل اأّن عناية اململكة العربية ال�شعودية بتعليم طالب املنح قد ن�شاأت 
احلقيقة  النطالقة  و  الذهبي  العهد  بداية  1381هـ  عام  يعدُّ  ولكن  العايل،  التعليم  ن�شاأة  مع 
لتعليم طـالب املنـح؛ اإذ يف هذا العام مت اإن�شاء جامعة متخ�ش�شة تهدف لهذا الغر�س و هي 
و   ، اإىل اهلل  لت�شهم يف ن�شر الدين الإ�شالمي، و الدعوة  النبوية،  اجلامعة الإ�شالمية باملدينة 

حتقيق مبداأ الت�شامن الإ�شالمي. 
اأمناط الرعاية املقدمة لطالب املنح:

بال�شمولية، فهي ت�شمل رعاية الطالب  ال�شعودية لطالب املنح  العربية  تتميز رعاية اململكة 
�شحيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، وماليًا.

فقد ورد يف الالئحة التنظيمية لقبول طالب املنح يف اململكة العربية ال�شعودية ما يلي:
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مزايا املنح الدرا�شية:
مع عدم الإخالل باأي مزية مالية تقررها الالئحة املنظمة لل�شوؤون املالية للجامعات، يتمتع 

طالب املنحة الدرا�شية املجانية من اخلارج باملزايا التالية:
اأ - الرعاية ال�شحية له ولأفراد اأ�شرته - يف حال ا�شتقدامهم لالإقامة معه - التي تقّدم اإىل 

املواطنني، و توؤمنها املوؤ�ش�شة التعليمية اإذا تطلبت الأنظمة ذلك.
ب- �شرف مكافاأة �شهرين بدل جتهيز عند قدومه.

ج- �شرف مكافاأة ثالثة اأ�شهر بدل تخرج ل�شحن الكتب.
د- املزايا التي يتمتع بها نظراوؤه من طالب املوؤ�ش�شة التعليمية.

هـ - معاملة طالب املنحة املنتظم يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها - يف املزايا 
املالية - معاملة طالب املرحلة اجلامعية من نظرائه يف التخ�ش�شات النظرية.

الذي  املبلغ  املوؤ�ش�شة  له وجبات غذائية خمف�شة، ويحدد جمل�س  التعليمية  املوؤ�ش�شة  تاأمني  و- 
يدفعه الطالب للوجبة.

ز- توفري ال�شكن، والرعاية العلمية، والجتماعية، والثقافية، والتدريبية املنا�شبة.
قد  تكون  األ  على  التعليمية  للموؤ�ش�شة  املالية  الالئحة  عليها يف  املن�شو�س  التذاكر  ح- �شرف 
األ  على  نفقته،  على  قدم  اإذا  بقيمتها  تعوي�شه  التعليمية  وللموؤ�ش�شة  اأخرى،  جهة  له  �شرفتها 

يتجاوز التعوي�س قيمة التذكرة التي ت�شرف لزمالئه من البلد نف�شه.
اأّيًا من املزايا الواردة يف هذا  وللموؤ�ش�شة التعليمية منح طالب املنحة اجلزئية من اخلارج 

البند.

رعاية طالب املنح يف اأثناء الدرا�شة:
ترعى املوؤ�ش�شة التعليمية طالب املنح مدة بقائهم فيها، وت�شمل هذه الرعاية على وجه خا�س 

ما يلي:
اأ- اإيجاد وحدة يف املوؤ�ش�شة التعليمية تعنى بهم، ويقوم عليها م�شرفون اأكفاء.

ب- اإعداد برامج للتعرف على اململكة، واللتقاء بعلمائها، وم�شوؤوليها، وال�شتفادة من علمهم، 
وخرباتهم.

ج- توثيق ال�شلة بينهم، وبني الطالب ال�شعوديني من خالل الأن�شطة، والربامج امل�شرتكة.
د- ربطهم باأع�شاء هيئة التدري�س بحيث ي�شرف على كل جمموعة منهم ع�شو من اأع�شاء هيئة 

التدري�س لتوجيههم، واإر�شادهم.
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الإعانات  على  يقوم  املنح،  برامج  لدعم  تعليمية  موؤ�ش�شة  كل  يف  خريي  �شندوق  اإيجاد  هـ- 
والتربعات، والهبات، والو�شايا، والأوقاف، وما تخ�ش�شه املوؤ�ش�شة من ميزانيتها وفق القواعد 

التي يقرها جمل�شها.
و- و�شع حوافز ت�شجيعية مادية ومعنوية للمتميزين منهم.

ز- اإتاحة الفر�شة للبارزين منهم للم�شاركة يف و�شائل الإعالم املختلفة باململكة.
ح- الإفادة منهم يف بع�س برامج الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلريية الر�شمية 

يف اململكة.
الدرا�شات ال�شابقة:

بعد مراجعة الأدبيات ال�شابقة حول ال�شورة الذهنية للمر�شد الطالبي لدى طالب املنح، 
مل يعرث الباحث على اأي درا�شة تناولت املو�شوع من هذا اجلانب، و اإمنا كانت هناك درا�شات 
درا�شة  هدفت  فقد  املواطنني،  الطالب  لدى  الطالبي  املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  تناولت 
امل�شهداين )2005( اإىل التعرف على خ�شائ�س املر�شد الأكادميي النموذج كما يدركها طلبة 
الدرا�شات العليا يف كلية الرتبية بجامعة الريموك، واختري طلبة كلية الرتبية كعينة ع�شوائية 
من بني طلبة كليات اجلامعة، ولغر�س هدف الدرا�شة مت �شياغة ا�شتبانة مكونة من )22( فقرة 

موزعة على ثالثة جمالت هي: اخل�شائ�س الجتماعية، والنف�شية، واملهنية للمر�شد.
واأ�شفرت النتائج اأّن جمال اخل�شائ�س الجتماعية قد احتل املرتبة الأوىل، يليه اخل�شائ�س 

املهنية الأكادميية، ثم جمال اخل�شائ�س النف�شية يف املرتبة الأخرية.
ح�شب  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�شطات  بني  ظاهرية  فروقًا  الدرا�شة  اأظهرت  حني  يف 

متغريات الدرا�شة، تعزى اإىل متغري التخ�ش�س. 
وهدفت درا�شة �شلهب )2007( اىل معرفة مدى اإدراك طلبة اجلامعات الفل�شطينية لدور 
املر�شد النف�شي، وقد تكونت عينة الدرا�شة من )510( طالبًا وطالبة من جامعات فل�شطني، يف 

�شوء متغريات اجلن�س، وامل�شتوى الدرا�شي، والتخ�ش�س.
امللونة  املتتابعة  امل�شفوفات  ومقيا�س  للباحث،  الإدراك  مقيا�س  من  الدرا�شة  اأداة  وتكونت 
من اإعداد )جون رافن(، واأ�شفرت الدرا�شة عن وجود عالقة اإيجابية بني متو�شطات درجات 

الإدراك ومتو�شطات درجات الذكاء.
وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اإدراك الطلبة لدور املر�شد النف�شي تعزى ملتغري 

اجلامعة.
وك�شفت الدرا�شة عن وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اإدراك الطلبة لدور املر�شد النف�شي 
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تعزى ملتغري التخ�ش�س )اآداب، علوم( ل�شالح التخ�ش�س الأدبي.
وكذلك عدم وجود فروق يف درجات الطالب يف التخ�ش�شات العلمية والتخ�ش�شات الأدبية 

يف اختبار امل�شفوفات املتتابعة ل�شالح طالب التخ�ش�شات الأدبية.
وهدفت درا�شة وانتز وفريمن )Wantz & Firmin، 2011( )امل�شار اإليها يف ط�شطو�س 
واآخرون 2012( اإىل التعرف على اإدراكات الطلبة اجلامعيني للمر�شد النف�شي املحرتف، وتكّونت 
عينة الدرا�شة من )261( طالبًا وطالبة جامعية من ق�شم علم النف�س، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأّن 

النظرة الكلية للمر�شد النف�شي كانت اإيجابية على جميع اأبعاد الدرا�شة.
اإىل  التعرف على �شورة املر�شد النف�شي  كما هدفت درا�شة )ط�شطو�س واآخرين )2012( 
تبعًا  يختلف  ذلك  كان  اإذا  ما  ومعرفة  الريموك،  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  طلبة  لدى 
ملتغريي: اجلن�س، وامل�شتوى الدرا�شي، وتكونت عينة الدرا�شة من)943(  طالبًا وطالبة من طلبة 
اأن ال�شورة  اإىل  الدرا�شة  العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك، وتو�شلت  البكالوريو�س يف كلية 
يتفوقون  الذكور  اأن  الدرا�شة  نتائج  اأي�شًا  واأظهرت  اإيجابية،  كانت  النف�شي  للمر�شد  الذهنية 
على الإناث يف جمال ال�شخ�شية، واأن طلبة ال�شنة الرابعة يتفوقون وبدللة اإح�شائية يف جمال 

العالقات الجتماعية على طلبة ال�شنتني الثانية والثالثة. 
الأكادميي  املر�شد  اأهم خ�شائ�س  التعرف على  اإىل  بدرا�شة هدفت  وقام خمتار )2013( 
من وجهة نظر الطالب والطالبات باجلامعة، وطبيعة العالقة بني خ�شائ�س املر�شد الأكادميي 

ودافع الإجناز لدى طالب وطالبات اجلامعة من ناحية اأخرى.
وقد ا�شتملت عينة الدرا�شة على )126( طالب وطالبة بكلية الآداب بيفرن، وت�شمنت اأدوات 
الدرا�شة  واأ�شفرت  الدافع لالإجناز،  واختبار  الأكادميي،  املر�شد  ا�شتمارة خ�شائ�س  الدرا�شة 
عن اتفاق وجهات نظر الطالب والطالبات حول ترتيب اخل�شائ�س الإر�شادية التي يت�شف بها 

املر�شد الأكادميي.
ل�شالح مرتفعي  الإجناز  دافع  ومنخف�شي  اإح�شائية بني مرتفعي  دللة  فروق ذات  ووجود 

دافع الإجناز.
الإر�شاد  معوقات  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت  بدرا�شة   )2014( اللقماين  قام  كما 
الطالبي يف اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة من وجهة نظر الطالب، وتكّونت عينة الدرا�شة 
من )333( طالبًا من طالب اجلامعة، �شّكل الطالب ال�شعوديون )138( طالبًا يف مقابل )195( 
ا�شتبانة من  الباحث  واأعّد  الع�شوائية،  بالطريقة  الوافدين، ومت اختيارهم  طالبًا من الطالب 
)24( عبارة مق�شمة على اأربعة حماور، وبعد املعاجلة الإح�شائية اأ�شفرت الدرا�شة عن وجود 
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معوقات لالإر�شاد الطالبي يف اجلامعة الإ�شالمية من وجهة نظر الطالب بدرجة متو�شطة على 
الرتتيب التايل :

1- معوقات تتعلق بكفاءة املر�شد الطالبي.
 2- معوقات �شخ�شية ترجع اإىل الطالب نف�شه.

 3-معوقات تتعلق بطبيعة الربامج و اخلدمات الإر�شادية.
4- معوقات تتعلق مبكان وزمان  تواجد املر�شد الطالبي.

كما ك�شفت الدرا�شة اأّن اأبرز معوقات املحور الأول: �شعف تاأهيل املر�شد الطالبي، وكان اأبرز 
معوقات املحور الثاين: عدم اإجادة الطالب للغة العربية، كما اأظهرت الدرا�شة اأّن اأبرز معوقات 
املحور الثالث: مو�شوعات املحا�شرات والربامج العامة التي يقدمها مركز الإر�شاد الطالبي 

باجلامعة ل ت�شهم يف دعم امل�شرية العلمية للطالب.
بينما كانت اأبرز معوقات املحور الرابع: مكان الإر�شاد غري منا�شب للعملية الإر�شادية.

منهجية البحث واإجراءاته:
اأ- جمتمع البحث وعينته:

باجلامعة  اجلامعية  باملرحلة  امللتحقني  الوافدين  الطالب  جميع  من  البحث  جمتمع  تكّون 
الإ�شالمية للعام اجلامعي 1436هـ/1437هـ والبالغ عدهم )4000( طالبًا تقريبًا.

ب- عينة البحث:
تكّونت عينة البحث من )377( طالبًا من طالب املنح مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية، وقد 

�شّكلت عينة الدرا�شة ما ن�شبته )9%( من جمتمع الدرا�شة.
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و�شف عينة البحث:
اأوًل: خ�شائ�ص عينة البحث ح�شب متغري القارة

جدول رقم )1( خ�شائ�ص عينة البحث ح�شب متغري القارة
الن�شبة املئويةالعددالقارة
52%196اآ�شيا

32%122اأفريقيا
16%59اأوروبا

377100املجموع

يت�شح من اجلدول رقم )1( اأّن الطالب الآ�شيويني �ّشكلوا الن�شبة الأكرب من عينة الدرا�شة 
ن�شبة  بلغت  حني  يف  الأفارقة،  للطالب   )%32( ن�شبة  مقابل  يف   )%52( ن�شبتهم  بلغت  حيث 
الأوروبيني  الطالب  قلة  اإىل  هذا  ويعود  القارات  بني  ن�شبة  كاأقل   )%16( الأوروبيني  الطالب 

املقبولني يف اجلامعة مقارنة ببقية القارات.
ثانيًا: خ�شائ�ص العينة ح�شب متغري نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية

جدول رقم )2( خ�شائ�ص العينة ح�شب متغري نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية
الن�شبة املئويةالعددنوع الدرا�شة

71%268حكومية
29%109اأهلية

100%377املجموع

اأّن اأغلب اأفراد العينة قد در�شوا املرحلة الثانوية يف مدار�س  يت�شح من اجلدول رقم )2( 
حكومية، حيث بلغت ن�شبتهم )71%( يف حني �شّكل الطالب الذين در�شوا يف مدار�س اأهلية ن�شبة 

.)%29(
ثالثًا: خ�شائ�ص العينة ح�شب امل�شتوى الدرا�شي

جدول رقم )3( خ�شائ�ص العينة ح�شب امل�شتوى الدرا�شي
الن�شبة املئويةالعددامل�شتوى الدرا�شي

43%161من الأول اإىل الرابع
57%216من اخلام�س اإىل الثامن

100%377املجموع

اإىل  اخلام�س  من  امل�شتويات  يف  يدر�شون  الذين  الطالب  اأّن   )3( رقم  اجلدول  من  يت�شح 
الثامن هم اأغلب اأفراد العينة حيث بلغت ن�شبتهم )57%( من عينة البحث، يف حني بلغت ن�شبة 
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الطالب الذين يدر�شون يف امل�شتويات من الأول اإىل الرابع )%43(

اأداة البحث:
خطوات بناء اأداة البحث: 

1- الطالع على اأدبيات املو�شوع والدرا�شات ال�شابقة.
2- يف �شوء ذلك اأعّد الباحث املقيا�س يف �شورته الأولية.

3- عر�س الباحث املقيا�س يف �شورته الأولية على جمموعة من املحكمني املتخ�ش�شني يف علم 
منا�شبة  على  للُحكم  اختياران  عبارة  كل  اأمام  ع  وُو�شِ النف�شي،  والإر�شاد  الرتبوي،  النف�س 
للمجال  العبارة  ملدى مالءمة  اآخران  وخياران  منا�شبة(  )منا�شبة، غري  ذاتها  العبارة يف 
)مالئمة، غري مالئمة( وقد اأقّر املحكمون مبنا�شبة اأكرث العبارات ومالءمتها للمجال وبناًء 

على اآراء ال�شادة املحكمني مت تعديل ما يلي:
• ت�شحيح بع�س الأخطاء اللغوية.	
• حذف بع�س العبارات واإ�شافة اأخرى ذات قيمة.	
• تق�شيم املقيا�س اإىل ثالثة جمالت.	
• و�شع ال�شياغة النهائية ملقيا�س ال�شورة الذهنية كما يدركها طالب املنح وقد ا�شتملت 	

على ما يلي:
• اجلانب الجتماعي وت�شمن ع�شر عبارات.	
• اجلانب ال�شخ�شي، وت�شمن ثالث ع�شرة عبارة.	
• اجلانب املهني وت�شمن �شبع ع�شرة عبارة.	

4- نظرًا لكون اأغلب طالب املنح يتحّدثون اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية لهم ولكي ي�شمن 
الباحث ا�شتيعاب الطالب لعبارات املقيا�س؛ قام بتطبيق املقيا�س– اأوًل – على جمموعة 
الباحث  قام  ثم  لهم،  بالن�شبة  الغام�شة  املفردات  حتديد  منهم  وطلب  املنح،  طالب  من 

با�شتبدال املفردات الغام�شة مبفردات اأخرى مرادفة.

�شدق الأداة: 
قام الباحث بالتحقق من �شدق اأداة البحث من خالل الآتي:

الأ�شاتذة  من  جمموعة  على  املقيا�س  عر�س  خالل  من  الظاهري  ال�شدق  ح�شاب  اأوًل: 
ملحوظات  بجمع  الباحث  وقام  النف�شي،  والإر�شاد  الرتبوي،  النف�س  علم  يف  املتخ�ش�شني 
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املحكمني والتي ا�شتملت على حذف واإ�شافة بع�س العبارات، اإ�شافة اإىل تقدمي وتاأخري لبع�س 
العبارات، وتق�شيم املقيا�س اإىل ثالثة جمالت.

ثانيًا: عن طريق ح�شاب م�شفوفة الرتباط بني العبارات ودرجة املحور الذي تنتمي اإليه العبارة 
كما يتبني من اجلدول )4( اأّن معامالت الرتباط جميعها كانت دالة عند م�شتوى )0،01( مما 

ع لقيا�شه. يدل على متا�شك املقيا�س و�شدقه يف قيا�س ما و�شِ

جدول رقم )4( معامالت الرتباط بني درجة العبارة ودرجة املحور
 الذي تنتمي اإليه العبارة

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
معامل رقم العبارةالرتباط

الرتباط
1**221.11**140.21**231.31**392.
2**612.12**240.22**341.32**336.
3**339.13**253.23*110.33**331.
4**286.14**542.24**106.34**279.
5**384.15**395.25**435.35**371.
6*112.16**360.26**291.36**342.
7**289.17**362.27**252.37**385.
8**275.18**324.28**236.38**345.
9**151.19**405.29**401.39**332.

10**231.20**286.30**410.40**384.

والدرجة  للمقيا�س  املكّونة  الثالثة  املحاور  الرتباط بني  ثالثًا: عن طريق ح�شاب م�شفوفة 
الكلية له، كما يتبني من اجلدول )5(  اإىل اأّن معامالت الرتباط بني عبارات املقيا�س تراوحت 
بني ).869 و .914( وجميعها كانت دالة عند م�شتوى )0،01( مما يدل على  متا�شك املقيا�س 

ع لقيا�شه. و�شدقه يف قيا�س ما و�شِ
جدول )5( يو�شح م�شفوفة الرتباطات بني حماور الدرا�شة والدرجة الكلية

الدرجة الكليةاملهنيال�شخ�شيالجتماعيجمالت الدرا�شة
.869**.680**.741**1الجتماعي
.882**.673**741.1**ال�شخ�شي

.914**673.1**.680**املهني
914.1**.882**.869**الدرجة الكلية
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ثبات الأداة:
معامل  با�شتخدام  وذلك  الداخلي،  الت�شاق  بطريقة  البحث  اأداة  ثبات  من  التحقق  جرى 
)األفا كرونباخ( لختبار درجة توافق ردود امل�شتجيبني على اأ�شئلة املقيا�س؛ اإذ تبنّي اأّن معامالت 
الثبات ملجالت املقيا�س جيدة ومقبولة لأغرا�س الدرا�شة، فقد بلغت الدرجة الكلية ملعامل األفا 
وللمجال   )0،853( الجتماعي  للجانب  كرونباخ  األفا  قيم  بلغت   حني  يف   )9440،( كرونباخ 
من  مقبولة  بدرجة  املقيا�س  متّتع  يعني  مما   )0،903( املهني  وللمجال   )0،856( ال�شخ�شي 

ال�شتقرار مع مرور الزمن.
جدول )6( يو�شح معامالت ثبات جمالت املقيا�ص

م�شتوى الثباتعدد العباراتجمال القيا�س
100.853الجتماعي
130.856ال�شخ�شي

170.903املهني
400.944الدرجة الكلية

متغريات البحث:
ا�شتمل البحث على اأربعة متغريات ثالثة منها م�شتقلة ومتغري واحد تابع على النحو التايل:

اأوًل: املتغريات امل�شتقلة:
1- القارة التي ينتمي اإليها الطالب )اآ�شيا، اأفريقيا، اأوروبا( 

نوع  التعرف على  واملق�شود من ذلك  اأهلية(  الثانوية )حكومية،  املرحلة  الدرا�شة يف  نوع   -2
التعليم الذي ح�شل عليه الطالب يف بلده قبل قدومه اإىل اجلامعة؛ حيث تنت�شر املدار�س 

الأهلية يف كثري من البلدان الإ�شالمية، وهي مدار�س تقوم على جهود فردية يف الغالب.
 3- امل�شتوى الدرا�شي )من الأول اإىل الرابع، من اخلام�س اإىل الثامن(

باجلامعة  املنح  طالب  يدركها  كما  الطالبي  للمر�شد  الذهنية  ال�شورة  التابع:  املتغري 
الإ�شالمية باملدينة املنورة.

اإجراءات التطبيق:
بعد  الدرا�شية  القاعات  يف  الطالب  على  الأداة  بتوزيع  الباحث  قام  الدرا�شة  اأداة  لتطبيق 
التوا�شل مع بع�س مندوبي اجلن�شيات  التدري�س، وكذلك من خالل  اأع�شاء هيئة  التن�شيق مع 

لتوزيع الأداة بعد انتهاء اليوم الدرا�شي.
وقد حِر�س الباحث على اأن يكون الطالب امل�شرتكون يف الإجابة عن اأداة الدرا�شة ميثلون 

جميع القارات ب�شكل مت�شاو، قدر امل�شتطاع.
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املعاجلة اإلحصائية:
لالإجابة عن ت�شاوؤلت البحث مت ا�شتخدام الأ�شاليب الإح�شائية الآتية:

التكرارات والن�شب املئوية لو�شف عينة الدرا�شة بالن�شبة للمعلومات الأولية.. 1
املتو�شط احل�شابي وذلك حل�شاب القيمة التي يعطيها اأفراد عينة الدرا�شة لكل عبارة اأو . 2

جمموعة من العبارات )املجال(.
اأو . 3 عبارة  لكل  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات  ت�شتت  حل�شاب  وذلك  املعياري  النحراف 

جمموعة من العبارات )املجال(.
معامل ارتباط بري�شون حل�شاب ال�شدق الداخلي لالأداة.. 4
معامل األفا كرونباخ حل�شاب الثبات.. 5

عينة  اأفراد  اإجابات  بني  للفروق   )ANOVA Way One( الأحادي  التباين  حتليل   .1
الدرا�شة تبعًا ملتغري القارة.

2. حتليل التباين الأحادي )اختبار ت( للفروق بني اإجابات اأفراد عينة الدرا�شة تبعًا ملتغريي 
)نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية، وامل�شتوى الدرا�شي(

3. اختبار)�شيفيه( للمقارنات البعدية.
اإجراءات ت�شحيح املقيا�ص:

للمر�شد الطالبي كما يدركها عينة من طالب املنح اعتمد  للتعرف على ال�شورة الذهنية 
الباحث املتو�شطات احل�شابية لإجابات اأفراد العينة لتكون موؤ�شرًا على درجة ال�شورة بالعتماد 
على املعيار التايل يف احلكم على تقدير املتو�شطات احل�شابية، ومت تق�شيم درجات التقدير اإىل 

ثالثة م�شتويات )اإيجابية، حمايدة، �شلبية( بالعتماد على املعادلة التالية:
احلد الأعلى للبدائل – احلد الأدنى للبدائل                 3- 1 

                       عدد امل�شتويات       3 
املدى الأول: 1+ 0،67= 1،67

املدى الثاين: 1،67+ 0،67= 2،34
املدى الثالث:0،67+2،34= 3،01

فت�شبح بعد ذلك التقديرات كالتايل:
1- اأقل من اأو ي�شاوي )1،67( �شورة �شلبية.

2- اأكرب من )1،67( واأقل من )2،34( �شورة حمايدة.
3- اأكرب من اأو ت�شاوي )2،34( �شورة اإيجابية.
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نتائج البحث و مناق�شتها:
يتناول هذا اجلزء عر�شًا لنتائج البحث ومناق�شتها وفقًا لأ�شئلتها وعلى النحو الآتي:

اأوًل: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول:
الطالبي كما يدركها عينة من  املر�شد  الذهنية عن  ال�شورة  " ما  ال�شوؤال على:  ن�س هذا 

طالب املنح باجلامعة الإ�شالمية باملدينة املنورة؟
ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة 

وم�شتوى املعوقات ملجالت الدرا�شة واجلدول رقم )7( يو�شح ذلك
جدول رقم )7( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة وم�شتوى 

ال�شورة الذهنية على جمالت اأداة الدرا�شة مرتبة تنازليًا
م�شتوى ال�شورةالرتتيبالنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملحورم
�شلبية1.580.681النواحي ال�شخ�شية1
�شلبية1.570.652النواحي الجتماعية2
�شلبية1.510.693النواحي املهنية3

�شلبية1.550.67الأداة ككل

ح�شب  )�شلبية(  ب�شورة  جاءت  الدرا�شة  جمالت  جميع  اأن   )7( رقم  اجلدول  من  يظهر 
املقيا�س املعتمد حيث بلغ املتو�شط احل�شابي الكلي )1.55(

وتف�شياًل فقد جاءت ال�شورة الذهنية املتعلقة باجلانب ال�شخ�شي مب�شتوى �شلبي حيث بلغ 
املتو�شط احل�شابي )1.58( 

وكذا جاءت ال�شورة الذهنية املتعلقة باجلانب الجتماعي مب�شتوى �شلبي كذلك، حيث بلغ 
املتو�شط احل�شابي لهذا اجلانب )1.57(.

وكذلك جاءت ال�شورة الذهنية املتعلقة باجلانب املهني يف الرتتيب الأخري مب�شتوى �شلبي 
ومتو�شط ح�شابي بلغ )1.51(

املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  يف  كبرية  اإ�شكالية  وجود  عن  بو�شوح  تك�شف  النتائج  وهذه 
الطالبي لدى طالب املنح ورمبا يعزى هذا اإىل اأّن ال�شائد يف البلدان الإ�شالمية والعربية هو 
ال�شورة ال�شلبية نتيجة لعدم وعي وزارات التعليم بالدور احلقيقي للمر�شد الطالبي، وتكليفه 
ببع�س الأعمال التي تفاقم من ال�شورة ال�شلبية عنه مثل م�شاركته يف جمال�س التاأديب والعقاب، 

اأو حما�شبة الطالب املق�شرين مما اأخرج املر�شد الطالبي عن عمله احلقيقي.
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النواحي الجتماعية يف  النتيجة مع درا�شة امل�شهداين )2005( حيث جاءت  وتختلف هذه 
الرتتيب الأول يليها النواحي املهنية، ثم النواحي ال�شخ�شية.

وتختلف كذلك مع درا�شتي وواتز )2011(، وط�شطو�س )2012( حيث تو�شلتا اإىل اإيجابية 
ال�شورة املدركة عن املر�شد الطالبي.

ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين:
بالنواحي  املتعلقة  الطالبي  املر�شد  عن  الذهنية  ال�شورة  ما   " على:  ال�شوؤال  هذا  ن�س 

ال�شخ�شية؟
ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة 

وم�شتوى املعوقات ملجالت الدرا�شة واجلدول رقم )8( يو�شح ذلك
جدول رقم )8( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة وم�شتوى 

ال�شورة الذهنية على فقرات الُبعد الأول )ال�شخ�شي( مرتبة تنازليًا
رقم 

املتو�شط العبارةالعبارة
احل�شابي

النحراف 
م�شتوى الرتتيباملعياري

ال�شورة
حمايدة1.7274.1يتمتع املر�شد ب�شخ�شية هادئة20
حمايدة1.7171.2يتمتع املر�شد بالقدرة على العطاء دون حدود13
�شلبية1.6470.3ميتلك املر�شد القدرة على التاأثري يف نفو�س الطالب11
�شلبية1.6371.4ميتلك املر�شد روح الدعابة واملرح14
�شلبية1.6269.5يتيح يل احلديث بحرية عن م�شاكلي19
�شلبية1.5866.6يتقن املر�شد لغة احلوار وال�شتماع17

ميتلك املر�شد �شعورًا بعدم الياأ�س عندما يحاول حل 16
�شلبية1.5765.7م�شكالت الطالب

�شلبية1.5670.8يبعث املر�شد يف نف�شي الت�شجيع22
�شلبية1.5570.9يتحلى املر�شد بالت�شامح يف املواقف املختلفة15
�شلبية1.5362.10ميتلك املر�شد املقدرة على الإقناع18
�شلبية1.5266.11يعد املر�شد قدوة يقتدي به الطالب12
�شلبية1.5264.12ي�شعرين املر�شد بالطمـاأنينة23
�شلبية1.5170.13ا�شتمتع مبقابلة املر�شد.21

�شلبية1.580.68الدرجة الكلية

يظهر من اجلدول رقم )8( اأن ال�شورة الذهنية املتعلقة باجلانب ال�شخ�شي �شورة �شلبية 
ح�شب املقيا�س املعتمد حيث بلغ املتو�شط احل�شابي الكلي )1.58(.

املر�شد  )يتمتع  اإىل  وت�شري   )20( رقم  العبارة  وهما  حمايدة  بدرجة  عبارتان  جاءت  وقد 
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 )13( رقم  والعبارة   )1.72( العبارة  لهذه  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث  هادئة(  ب�شخ�شية 
وت�شري اإىل: )يتمتع املر�شد بالقدرة على العطاء دون حدود( مبتو�شط ح�شابي )1.71(

و   )1.64( بني  متو�شطاتها  تراوحت  حيث  �شلبية  بدرجة  العبارات  بقية  جاءت  حني  يف 
)1.51( وت�شري اإىل العبارات التالية:

)ميتلك املر�شد القدرة على التاأثري يف نفو�س الطالب( )ميتلك املر�شد روح الدعابة واملرح( 
)يتيح يل احلديث بحرية عن م�شاكلي( )يتقن املر�شد لغة احلوار وال�شتماع( )ميتلك املر�شد 
�شعورًا بعدم الياأ�س عندما يحاول حل م�شكالت الطالب( )يبعث املر�شد يف نف�شي الت�شجيع، 
)يعد  الإقناع(  على  املقدرة  املر�شد  )ميتلك  املختلفة(  املواقف  يف  بالت�شامح  املر�شد  يتحلى 

املر�شد قدوة يقتدي به الطالب( )ي�شعرين املر�شد بالطمـاأنينة( )ا�شتمتع مبقابلة املر�شد(.
الطالبي  املر�شد  عن  الطالب  يحملها  التي  الذهنية  ال�شورة  اأّن  اإىل  النتيجة  هذه  وت�شري 
لهذه  الطالبي  املر�شد  امتالك  ال�شبب يف ذلك هو عدم  ولعل  �شلبية،  ال�شخ�شية  النواحي  يف 
ال�شمات، وتكليف من ل تتوافر فيه اخل�شائ�س ال�شخ�شية املتعارف عليها يف وظائف الإر�شاد.

ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث:
" ما ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي املتعلقة بالنواحي  ال�شوؤال على:  ن�ص هذا 

الجتماعية؟
ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة 

وم�شتوى املعوقات ملجالت الدرا�شة واجلدول رقم )9( يو�شح ذلك.
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جدول رقم )9( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة وم�شتوى 
ال�شورة الذهنية على فقرات الُبعد الثاين )اجلانب الجتماعي( مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�شط العبارةالعبارة

احل�شابي
النحراف 

م�شتوى الرتتيباملعياري
ال�شورة

حمايدة1.8581.1يتفهم املر�شد طبيعة امل�شكالت التي اأواجهها يف بلدي8
حمايدة1.7979.2يتفهم م�شاعري دون احلاجة اإىل الكالم10
حمايدة1.7168.3ي�شاعدين على حت�شني عالقتي بالآخرين9

يتفهم املر�شد الختالفات يف العادات بني اجلن�شيات 7
�شلبية1.6563.4املختلفة

يقيم املر�شد عالقات اجتماعية جيدة بالطالب من 5
�شلبية1.5563.5كل اجلن�شيات

�شلبية1.5263.6ير�شد الطالب بطريقة تفيده يف فهم �شلوكيات زمالئه6
�شلبية1.4965.7يراعي املر�شد م�شاعر الطالب2

يقيم املر�شد عالقات طيبة مع كل الطالب من كل 3
�شلبية1.4465.8اجلن�شيات

�شلبية1.4253.9يحرتم املر�شد الطالب من كل اجلن�شيات1
�شلبية1.3553.10يعامل املر�شد الطالب بلني ورفق.4

�شلبية1.570.65الدرجة الكلية

للمر�شد  الجتماعي  باجلانب  املتعلقة  الذهنية  ال�شورة  اأن   )9( رقم  اجلدول  من  يظهر 
الكلي  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث  املعتمد  املقيا�س  ح�شب  �شلبية  ب�شورة  جاءت  الطالبي 

.)1.57(
وتف�شياًل فقد جاءت ثالث عبارات بدرجة حمايدة وهي العبارات رقم )8( )يتفهم املر�شد 
 )10( رقم  والعبارة   )1.85( ح�شابي  مبتو�شط  بلدي(  يف  اأواجهها  التي  امل�شكالت  طبيعة 
)يتفهم م�شاعري دون احلاجة اإىل الكالم( ومتو�شطها احل�شابي )1.79( والعبارة رقم )9( 

)ي�شاعدين على حت�شني عالقتي بالآخرين( مبتو�شط ح�شابي )1.71(.
يف حني جاءت بقية عبارات هذا املجال بدرجة �شلبية حيث تراوحت متو�شطاتها احل�شابية 
)1.65- 1.35( وت�شري اإىل )يتفهم املر�شد الختالفات يف العادات بني اجلن�شيات املختلفة( 
) يقيم املر�شد عالقات اجتماعية جيدة بالطالب من كل اجلن�شيات( )ير�شد الطالب بطريقة 
عالقات  املر�شد  )يقيم  الطالب(  م�شاعر  املر�شد  )يراعي  زمالئه(  �شلوكيات  فهم  يف  تفيده 
طيبة مع كل الطالب من كل اجلن�شيات( )يحرتم املر�شد الطالب من كل اجلن�شيات( )يعامل 
النواحي  املنح يعانون يف  باأّن طالب  النتيجة  املر�شد الطالب بلني ورفق( وميكن تف�شري هذه 
النواحي، ب�شبب عدم تكّيفهم مع املجتمع اجلديد، وبالتايل  اأكرب من بقية  الجتماعية ب�شكل 



89

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )1( 1439/ 2018

ال�شورة  هذه  يعزز  ورمبا  النواحي،  لهذه  الطالبيني  املر�شدين  تفّهم  عدم  من  يتخّوفون  فهم 
اأّن  الطالب  فيعتقد  واملوظفني،  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  من  البع�س  تعامل  لديهم  ال�شلبية 

املر�شد الطالبي �شي�شلك معهم نف�س ال�شلوك.
رابعًا: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع :

" ما ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي املتعلقة بالنواحي  ال�شوؤال على:  ن�ص هذا 
املهنية؟

ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة 
وم�شتوى املعوقات ملجالت الدرا�شة واجلدول رقم )10( يو�شح ذلك

جدول رقم )10( املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتبة وم�شتوى 
ال�شورة الذهنية على فقرات الُبعد الثالث )املجال املهني( مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�شط العبارةالعبارة

احل�شابي
النحراف 

م�شتوى الرتتيباملعياري
ال�شورة

حمايدة1.8976.1يتفهم املر�شد نوعية امل�شكالت اخلا�شة بكل بلد26
حمايدة1.8367.2يعرف املر�شد احلاجات الطالبية ب�شكل دقيق28

ميتلك املر�شد املعلومات الأكادميية املتعلقة بنظام اجلامعة التي 27
حمايدة1.6970.3يحتاجها الطلبة

يقدم املر�شد امل�شاعدة الإر�شادية للطالب حتى يف خارج اأوقات 40
حمايدة1.6978.4الدوام الر�شمي

جن�شياتهم25 اختالف  على  الطالب  م�شكالت  املر�شد  �شلبية1.6567.5يتقبل 
�شلبية1.6369.6ميتلك املر�شد القدرة على تطوير قدرات الطلبة29
�شلبية1.6373.7يبادر املر�شد حلل م�شكالت الطلبة30
للطالب31 اجلامعية  امل�شكالت  اأغلب  حل  املر�شد  �شلبية1.6368.8ي�شتطيع 
�شحية.35 م�شكالت  من  يعانون  الذين  بالطلبة  املر�شد  �شلبية1.6372.9يهتم 
�شلبية1.6061.10يت�شف املر�شد ب�شعة اطالعه العلمي34
�شلبية1.5569.11يقدم املر�شد ا�شت�شارات فردية للطلبة يف اجلوانب الرتبوية36
�شلبية1.5472.12ي�شاعد الطالب على كيفية التعبري عن م�شاعره ب�شكل علني39

ُيك�شب الطالب طرقًا جديدة حلل ما ميكن اأن يواجهه من 38
�شلبية1.5369.13م�شكالت

�شلبية1.4871.14يهتم املر�شد ب�شري الطلبة درا�شيًا24
�شلبية1.4667.15ي�شاعد الطالب يف التعبري عن نف�شه33
�شلبية1.4465.16يقدم املر�شد ا�شت�شارات اجتماعية للطلبة يف اجلوانب الرتبوية37
�شلبية1.4366.17يلتزم املر�شد بحفظ �شرية وخ�شو�شية الطالب32

�شلبية1.510.69الدرجة الكلية
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يظهر من اجلدول رقم )10( اأن ال�شورة الذهنية املتعلقة باجلانب املهني للمر�شد الطالبي 
جاءت ب�شورة �شلبية ح�شب املقيا�س املعتمد حيث بلغ املتو�شط احل�شابي الكلي )1.57(.

وجاءت اأربع عبارات فقط من بني عبارات املحور بدرجة حمايدة، وهي العبارة رقم )26( 
ح�شابي )1.89(،  بلد( مبتو�شط  بكل  اخلا�شة  امل�شكالت  نوعية  املر�شد  )يتفهم  اإىل  ت�شري  و 
بلغ  حيث  دقيق(  ب�شكل  الطالبية  احلاجات  املر�شد  )يعرف  اإىل  وت�شري   )28( رقم  والعبارة 
متو�شطهــا احل�شـــابي )1.83( والعبــــارة رقـــــم )27( وت�شـــري اإىل )ميتلك املـــر�شــد  املعلومات 
 )1.69( بلغ  ح�شابي  مبتو�شط  الطلبة(  يحتاجها  التي  اجلامعة  بنظام  املتعلقة  الأكادميية 
للطالب حتى يف خارج  الإر�شادية   امل�شاعدة  املر�شد   )يقدم  اإىل  وت�شري  رقم )40(  والعبارة 

اأوقات الدوام الر�شمي( مبتو�شط ح�شابي بلغ )1.69( .
– 1.43( مما  املحور بني )1.65  عبارات  لبقية  املتو�شطات احل�شابية  تراوحت  يف حني 

يعني اأن ال�شورة �شلبية لدى طالب املنح.
جن�شياتهم(  اختالف  على  الطالب  م�شكالت  املر�شد  )يتقبل  اإىل  العبارات  هذه  وت�شري 
الطلبة(  م�شكالت  حلل  املر�شد  )يبادر  الطلبة(  قدرات  تطوير  على  القدرة  املر�شد  )ميتلك 
)ي�شتطيع املر�شد حل اأغلب امل�شكالت اجلامعية للطالب( )يهتم املر�شد بالطلبة الذين يعانون 
من م�شكالت �شحية( )يت�شف املر�شد ب�شعة اطالعه العلمي( )يقدم املر�شد ا�شت�شارات فردية 
للطلبة يف اجلوانب الرتبوية( )ي�شاعد الطالب على كيفية التعبري عن م�شاعره ب�شكل علني( 
ب�شري  املر�شد  يواجهه من م�شكالت( )يهتم  اأن  الطالب طرقًا جديدة حلل ما ميكن  )ُيك�شب 
الطلبة درا�شيًا( )ي�شاعد الطالب يف التعبري عن نف�شه( )يقدم املر�شد ا�شت�شارات اجتماعية 

للطلبة يف اجلوانب الرتبوية( )يلتزم املر�شد بحفظ �شرية و خ�شو�شية الطالب(
للمر�شد  املهنية  النواحي  من  الكثري  يجهلون  املنح  طالب  باأّن  النتيجة  هذه  تف�شري  وميكن 
والإ�شالمية ميار�س مهام  العربية  الدول  الطالبي يف كثري من  املر�شد  لكون  الطالبي، ونظرًا 

بعيدة عن عمله الفعلي فمن املنطقي اأن ترت�شخ �شورة �شلبية عنه يف هذه الناحية.
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�شوؤال اخلام�ص:

متو�شطات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  يلي:  ما  على  اخلام�س  ال�شوؤال  ن�س 
ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة تعزى اإىل املتغريات التالية: )القارة، نوع الدرا�شة يف املرحلة 

اجلامعية، امل�شتوى الدرا�شي(
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اأوًل: املقارنة ح�شب القارة:
مت ح�شاب املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لل�شورة الذهنية كما يدركها طالب 
اأوروبا( واجلدول رقم )11(  اأفريقيا،  املنح يف اجلامعة الإ�شالمية تبعًا ملتغري القارة )اآ�شيا، 

يو�شح ذلك.
اجلدول رقم )11( ح�شاب املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لل�شورة 

الذهنية كما يدركها طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية تبعًا ملتغري القارة 
)اآ�شيا، اأفريقيا، اأوربا(

النحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيالعددالقارةالبعد

اجلانب الجتماعي
19616.384.03اآ�شيا

12215.894.97اأفريقيا
5914.053.43اأوربا 

اجلانب ال�شخ�شي
19622.034.94اآ�شيا

12219.706.053اأفريقيا
5918.934.51اأوربا 

اجلانب املهني
19627.937.60اآ�شيا

12227.567.37اأفريقيا
5926.546.70اأوربا 

الكلي
19666.3514.80اآ�شيا

12063.2716.97اأفريقيا
5959.5212.99اأوربا 

يظهر من اجلدول رقم )11( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية لإجابات اأفراد 
عينة الدرا�شة تبعًا ملتغري القارة؛ اإذ ح�شل الطالب من قارة اآ�شيا على اأعلى متو�شط ح�شابي 
اأفريقيا على متو�شط  )66.35( وانحراف معياري )14،80( بينما ح�شل الطالب من قارة 
على  اأوروبا  قارة  من  الطالب  وح�شل   )16،97( معياري  بانحراف   )63،27( بلغ  ح�شابي 

متو�شط ح�شابي )59،52( وانحراف معياري )12،99(
وللتحقق من الفروق بني املتو�شطات احل�شابية مل�شتوى ال�شورة الذهنية كما يدركها طالب 
املنح يف اجلامعة الإ�شالمية تبعًا ملتغري القارة )اآ�شيا، اأفريقيا، اأوروبا( مت تطبيق حتليل التباين 

الأحادي )ANOVA Way One( واجلدول رقم )12( يو�شح ذلك.
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جدول )12( يو�شح نتائج حتليل التباين ملعرفة دللة الفروق بني اأفراد عينة 
الدرا�شة تبعًا ملتغري القارة

جمموع م�شدر التبايناملتغريات
متو�شط جمموع د،حاملربعات

الدللةفاملربعات

اجلانب الجتماعي
246.7862123.393بني املجموعات

6.738.001
6848.76337418.312داخل املجموعات

7095.549376املجموع

اجلانب ال�شخ�شي
650.3212325.161بني املجموعات

11.739
.000

10303.67937227.698داخل املجموعات
10954.000374املجموع

اجلانب املهني
88.635244.318بني املجموعات

.809.446
20479.88537454.759داخل املجموعات

20568.520376املجموع

الكلي
2300.50721150.254بني املجموعات

4.929
.008

86803.637372233.343داخل املجموعات
89104.144374املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )12( رقم  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  ت�شري 
م�شتوى الدللة )α =0،05( بني املتو�شط الكلي ل�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة لدرجة ال�شورة 
اأفريقيا،  )اآ�شيا،  القارة  ملتغري  تبعًا  الإ�شالمية  اجلامعة  يف  املنح  طالب  يدركها  كما  الذهنية 
اإذ بلغت الدرجة الكلية )4.929( مب�شتوى دللة  اإىل قيمة )ف( املح�شوبة  اأوروبا(، ا�شتنادًا 

   ) α = 0،05( و هذه القيمة دالة عند م�شتوى )0،008(
وبالن�شبة ملحاور الدرا�شة ت�شري النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية ل�شتجابة اأفراد 
تبعًا  الإ�شالمية  املنح يف اجلامعة  الذهنية كما يدركها طالب  ال�شورة  مل�شتوى  الدرا�شة  عينة 
ملتغري القارة ) اآ�شيا، اأفريقيا، اأوروبا(  ملحور )اجلانب الجتماعي( ا�شتنادًا اإىل قيمة )ف( 
املح�شوبة حيث بلغت )6.738( مب�شتوى دللة )0.001(، وملحور )اجلانب ال�شخ�شي( حيث 
بلغت قيمة )ف( املح�شوبة )11.739( مب�شتوى دللة )0.000( وهذه القيم دالة عند م�شتوى 
)α = 0،05( ل�شالح الطالب من قارة اآ�شيا بدللة ارتفاع متو�شطهم احل�شابي، وملعرفة اجتاه 
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الفروق مت ا�شتخدام اختبار �شيفيه )scheffe( للمقارنات البعدية :
اجلدول رقم )13(: يو�شح نتائج اختبار �شيفيه )scheffe( للمقارنات البعدية ملتغري 

القارة يف الدرجة الكلية و حموري ) اجلانب ال�شخ�شي و اجلانب الجتماعي (

املتو�شط متغري القارةاملحور
اأوروبااأفريقيااآ�شيااحل�شابي

الجتماعي
2.33*0.48-16.38اآ�شيا

1.84*-15.890.48اأفريقيا
-1.84*2.33*14.05اأوروبا 

ال�شخ�شي
3.10*2.33*-22.03اآ�شيا

0.76-2.33*19.70اأفريقيا
-3.100.76*18.93اأوروبا

الكلي
6.83*3.08-66.35اآ�شيا

3.74- 63.273.08اأفريقيا
-6.833.74*59.52اأوروبا

* دالة عند م�شتوى )0.05(

لختبار  البعدية  املقارنات  نتائج  اأن  اإىل   )13( رقم  باجلدول  يت�شح  كما  النتائج  اأ�شارت 
�شيفيه )scheffe( للدرجة الكلية وحموري اجلانب الجتماعي، واجلانب ال�شخ�شي لها دللة 

اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني متو�شط درجات متغري القارة )اآ�شيا، اأفريقيا، اأوروبا(.
وكانت الفروق يف الدرجة الكلية بني متو�شط درجات الطالب الآ�شيويني، ودرجات الطالب 
الأوروبيني وذلك ل�شالح الطالب الآ�شيويني حيث بلغ متو�شطهم احل�شابي )66.35( يف مقابل 

املتو�شط الأ�شغر )59.52( للطالب الأوروبيني. 
بلغ  حيث  الآ�شيويني  الطالب  ل�شالح  الجتماعي  اجلانب  حمور  يف  الفروق  كانت  وكذلك 
متو�شطهم احل�شابي )16.38( يف مقابل املتو�شطات الأ�شغر )15.89( للطالب الأفارقة، و 

)14.05( لطالب اأوروبا.
بلغ  حيث  الأ�شيويني  الطالب  ل�شالح  ال�شخ�شي  املجال  حمور  يف  الفروق  جاءت  وكذا 
و  اأفريقيا،  لطالب   )19.70( الأقل  املتو�شطات  مقابل  يف   )22.03( احل�شابي  متو�شطهم 

)18.93( لطالب اأوروبا
وهذا يدلل على اأّن ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي لدى الطالب الآ�شيويني كانت اأقل 

�شلبية مقارنة ببقية القارات. 
ومع اأنه من ال�شعوبة مبكان اإيجاد تف�شري حمدد لهذه النتيجة كونها تتعلق بنواحي ثقافية 
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الثقافة  اإىل  ذلك  يعزى  اأّنه رمبا  يرى  الباحث  اأّن  واملجتمعات. غري  ال�شعوب  لدى  واجتماعية 
اأغلب  لدى  اأنه  اإذ  بها،  يوؤمنون  التي  الجتماعية  والقيم  الآ�شيوية،  ال�شعوب  لدى  ال�شائدة 
املجتمعات الآ�شيوية يتم تقدمي امل�شاندة الإر�شادية مبعناها الوا�شع من ِقبل الأب، واملعلم، واإمام 
امل�شجد، وبالتايل فمفهوم املر�شد بهذه ال�شورة يكون حا�شرًا يف اأذهان الطالب مما جعلهم 

ي�شكلون �شورة اإيجابية عن املر�شد الطالبي يف النواحي الجتماعية وال�شخ�شية.
ومما يعزز هذا التف�شري اأنه ل توجد فروق تتعلق باجلانب املهني؛ لأّن هذا اجلانب مبعناه 

الإجرائي يكون جمهوًل لدى الطالب الآ�شيويني.
ثانيًا: املقارنة ح�شب نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية

جدول رقم )14( املتو�شطات احل�شابية واختبار )ت( مل�شتوى ال�شورة الذهنية كما 
يدركها طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية تبعًا ملتغري نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية 

)حكومية اأهلية(

املتو�شط العدداملتغرياملحور
احل�شابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

26815.50374.2992070.8860.000حكوميةالجتماعي 10916.73394.34963اأهلية

26820.48505.6000155.1380.000حكوميةال�شخ�شي 10921.56884.86173اأهلية

26826.86197.5970472.4540.000حكوميةاملهني 10929.41286.56479اأهلية

26862.894715.6199080.6650.000حكومية ال�شورة الكلية 10967.715614.48249اأهلية

ال�شورة  متو�شطات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )14( رقم  اجلدول  من  يت�شح 
الذهنية عن املر�شد الطالبي كما يدركها طالب املنح تبعًا ملتغري نوع الدرا�شة يف املرحلة الثانوية 
)حكومية، اأهلية ( يف الدرجة الكلية للمجالت جمتمعة ويف جميع جمالت الدرا�شة ا�شتنادًا اإىل 
قيمة ت املح�شوبة اإذ بلغت للدرجة الكلية )80.665( مب�شتوى دللة )0.000( و)70.886( 
ملجال  اجلوانب الجتماعية مب�شتوى دللة )0.000( و )55.138( ملجال اجلوانب ال�شخ�شية 
مب�شتوى دللة )0.000( و )72.454( ملجال اجلانب املهني مب�شتوى دللة )0.000( وكانت 
الفروق مل�شلحة الطالب الدار�شني يف مدار�س اأهلية بدليل ارتفاع متو�شطاتهم احل�شابية عن 

متو�شطات الطالب الدار�شني يف مدار�س حكومية.
وميكن تربير هذه النتيجة اأّن املدار�س احلكومية متيل اإىل ال�شرامة يف التعامل مع الطالب 
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بخالف املدار�س الأهلية مما جعل �شورة املر�شد الطالبي اأقل �شلبية لديهم.
ثالثًا: املقارنة ح�شب امل�شتوى الدرا�شي

جدول رقم )15( املتو�شطات احل�شابية واختبار )ت( مل�شتوى ال�شورة الذهنية كما 
يدركها طالب املنح يف اجلامعة الإ�شالمية تبعًا ملتغري امل�شتوى الدرا�شي 

)من الأول اإىل الرابع، من اخلام�ص اإىل الثامن(

املتو�شط العدداملتغرياملحور
احل�شابي

النحراف 
املعياري

قيمة ت 
املح�شوبة

م�شتوى 
الدللة

الجتماعي
16115.38514.10345من الأول اإىل الرابع

70.8860.000 من اخلام�س اإىل 
21616.21304.49196الثامن

ال�شخ�شي
16119.87504.96750من الأول اإىل الرابع

74.4270.000 من اخلام�س اإىل 
21621.48845.63356الثامن

املهني
16126.05596.68884من الأول اإىل الرابع

61.6610.000 من اخلام�س اإىل 
21628.75007.69793الثامن

ال�شورة الكلية
16161.387514.29342من الأول اإىل الرابع

  80.6650.000 من اخلام�س اإىل 
21666.460515.92321الثامن

ال�شورة  متو�شطات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )15( رقم  اجلدول  من  يت�شح 
الرابع، من اخلام�س  اإىل  الأول  الدرا�شي )من  امل�شتوى  تبعًا ملتغري  الطالبي  للمر�شد  الذهنية 
اإىل  ا�شتنادًا  الدرا�شة  جمالت  جميع  ويف  جمتمعة  للمجالت  الكلية  الدرجة  يف  الثامن(  اإىل 
قيمة ت املح�شوبة اإذ بلغت للدرجة الكلية )80.665( مب�شتوى دللة )0.000( و)70.886( 
ملجال  اجلوانب الجتماعية مب�شتوى دللة )0.000( و )74.427( ملجال اجلوانب ال�شخ�شية 
مب�شتوى دللة )0.000( و )61.661( ملجال اجلانب املهني مب�شتوى دللة )0.000( وكانت 

الفروق ل�شالح الطالب الدار�شني يف امل�شتويات اخلام�س و حتى الثامن.
يف  اأطول  فرتة  اأم�شوا  قد  يكونون  امل�شتويات  هذه  يف  الطالب  اأّن  النتيجة  تف�شري  وميكن 
اجلامعة، واأ�شبحوا اأكرث ن�شجًا، واإدراكًا لل�شورة الإيجابية عن املر�شد الطالبي بحكم تعاملهم 
اأهمية املر�شد الطالبي واخل�شائ�س التي من  مع املر�شدين ب�شكل فعلي، وبالتايل ا�شت�شعروا 
عليهم  ت�شيطر  زالت  ما  الذين  الأوىل  امل�شتويات  الطالب يف  بها، بخالف  يتمتع  اأن  املفرت�س 
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ال�شورة الذهنية التي يحملونها �شابقًا. 
التو�شيات:

يف �شوء نتائج البحث يو�شي الباحث مبا يلي:

اأوًل: العناية بتاأهيل املر�شدين الطالبيني يف اجلامعة للعمل الإر�شادي يف املجالت ال�شخ�شية 
والجتماعية واملهنية.

ثانيًا: العمل على حت�شني ال�شورة الذهنية عن املر�شد الطالبي من خالل ما يلي:

وحل  الطالب  خدمة  يف  الإر�شاد  يوؤديه  الذي  الدور  وبيان  الطالب  بني  الإر�شاد  ثقافة  ن�شر 
م�شكالتهم.

دمج الطالب مع املر�شدين الطالبيني يف اأن�شطة ترويحية حتى يتحقق الن�شجام بينهم بعيدًا 
عن البيئة الر�شمية.

يف  خربة  يكت�شب  حتى  جن�شيات  جمموعة  اأو  جن�شية  لكل  طالبي  مر�شد  تخ�شي�س  ثالثًا: 
التعامل معهم.

تقدمي  العليا يف  الدرا�شات  بطالب  ال�شتعانة  وذلك من خالل  الأقران  اإر�شاد  تفعيل  رابعًا: 
العون الإر�شادي لأبناء جن�شياتهم.

والأمناط  املختلفة،  ال�شعوب  خ�شائ�س  عن  م�شتفي�شة  بدرا�شة  اجلامعة  قيام  خام�شًا: 
الثقافية ال�شائدة لديهم وعالقة ذلك بنظرتهم اإىل املر�شد الطالبي، ومن ثّم تدريب املر�شدين 

الطالبيني على التعامل الأمثل مع كل ثقافة.
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تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع 
البتدائي يف اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء درا�صة

التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم
)TIMSS-2015(

د. منى �صعد الغامدي
جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

م�صتخل�ص:
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول 
حتى الرابع البتدائي يف اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء متطلبات درا�صة التوجهات الدولية 
الريا�صيات  كتب  جميع  من  الدرا�صة  عينة  تكونت   .)TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات 
املطورة بجزاأيها الأول والثاين وكتب التمارين، وذلك لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
يف اململكة العربية ال�صعودية. وتكونت اأداة الدرا�صة من بطاقة حتليل لكتب الريا�صيات املطورة 
ا�صتخدام  مت  الدرا�صة  اأ�صئلة  عن  وللإجابة  املعرفية،  والعمليات  واحل�صاب،  املحتوى  بعد  يف 
درا�صة  مبتطلبات  قائمة  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  ولقد  احل�صابية.  واملتو�صطات  التكرارات 
التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات)TIMSS-2015(، كما اأظهرت النتائج اأن املتو�صطات 
احل�صابية جلميع كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
يف بعد املحتوى ح�صلت على متو�صطات ح�صابية تراوحت بني )0: 2،35(، اأما يف بعد احل�صاب 
املعرفية على )0: 2،35(، ويف  العمليات  بعد  كما ح�صلت يف  بني )0: 1،39(،  تراوحت  فقد 
�صوء نتائج الدرا�صة ، ُقّدمت جملة من التو�صيات التي قد ت�صهم يف تطوير مناهج الريا�صيات 

للمرحلة البتدائية يف اململكة العربية ال�صعودية.
*.)TIMSS الكلمات املفتاحية:)تقييم، كتب الريا�صيات، درا�صة

* البحث مدعوم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�صيات - جامعة امللك �صعود.
 



102

الغامدي : تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من االأول حتى الرابع االبتدائي ...

مقدمة:
عندما يراد القرتاب من ال�صورة الواقعية لع�صر اليوم وهو ع�صر التغّيات ال�صريعة     
لهذا  الرئي�صة  ال�صمة  اأن  يت�صح  �صوف  الثالثة؛  التكنولوجية  الثورة  وع�صر  العميقة  والأحداث 
هذه  اأثرت  وقد  وتكنولوجيًا.  ومعرفيًا  اجتماعيًا  واأ�صكاله  �صوره  بجميع  التغي  هي  الع�صر 
التغيات والتطورات املعرفية والتكنولوجية التي طراأت على نواحي احلياة املختلفة دون اأدنى 
التغّيات من حيث  ا�صتجابة الرتبية لهذه  والتعليم من جانبني هما: جانب  �صك على الرتبية 
اأهمية اإعداد املتعلم ملواجهتها من خلل املناهج والأن�صطة املدر�صية املختلفة، وجانب ا�صتفادة 
النظم التعليمية من هذه التطورات وخا�صة التكنولوجية منها يف تطوير جوانب العملية التعليمية 
املختلفة. ولقد �صعى العديد من دول العامل اإىل اإ�صلح التعليم وال�صتفادة من هذه التطورات 
يف تقدمي تعليم ممّيز يتم فيه اإعداد املتعلم للتغيات والتحديات املختلفة؛ لذا جند اأن هناك 
نظمًا تعليمية تتميز باجلودة والكفاءة �صواء يف ال�صرق اأو يف الغرب. بينما جند يف املقابل نظمًا 
اإىل بذل جهد  العربية، ل زالت بحاجة  الدول  التعليم يف  تعليمية، ومنها بطبيعة احلال نظم 
اأكرب يف تطوير التعليم فيها، وال�صتفادة من الدول املتقدمة يف ذلك مبا يتنا�صب وثقافة البلد 
)اأمبو �صعيدي واملزيدي، 2013(. الأمر الذي يفر�ض على القائمني بر�صم ال�صيا�صات التعليمية 
املهارات  وتنمية  حتدياته  مع  التعامل  وكيفية  التغّي،  توقع  على  الإن�صان  بتدريب  الهتمام 

والقدرات الكفيلة له بتحقيق ذلك.
ونتيجة لذلك، فاإن موؤ�ص�صات التعليم يجب اأن تعيد النظر يف مناهجها التعليمية والتي من 
اأهمها مناهج الريا�صيات يف �صوء حاجات املجتمع املتجددة. )اأبو زينة، 1994امل�صار اإليه يف 
القحطاين، 1433(. حيث تعدُّ الريا�صيات اأ�صا�ض العلوم، واملعرفة الريا�صية متثل موؤ�صرًا ملدى 
اهتمام املجتمع بالتعليم وبناء الإن�صان القادر على مواجهة التحديات املعا�صرة )يحيى، 2009(. 
اإذ توؤدي الريا�صيات دورًا بارزًا يف حياة الأمم وال�صعوب، كما تعدُّ من اأكرث املجالت املعرفية 
اأهمية وفائدة، كما تعدُّ اأي�صًا مقيا�صًا لتطور الأمم ورقيها واحتللها ملوقع متقدم على ال�صعيد 
اأن ت�صهم يف تلبية احتياجات املجتمعات وتطويرها والرتقاء  العاملي؛ حيث ميكن للريا�صيات 
بها اإىل م�صاف الدول املتقدمة، فاكت�صاب اأفراد املجتمع للمهارات الريا�صية اللزمة ي�صهم يف 
خلق اأفراد موؤهلني وعلى درجة علمية رفيعة، الأمر الذي ي�صهم يف التغلب على امل�صكلت التي 
تواجههم،  ويف حتقيق درجة عالية من التميز يف تخ�ص�صاتهم، وهو ما يعني امل�صاهمة يف تطور 

املجتمع ورقيه يف جوانبه كافة.)ال�صيخي،   2012(.
وبالنظر اإىل اأهمية املناهج الرتبوية ب�صكل عام ومناهج الريا�صيات ب�صكل خا�ض واعتبارها 
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اأحد املقومات الأ�صا�صية للعملية الرتبوية؛ لذا فمن ال�صروري املراجعة امل�صتمرة ل�صيا�صة التعليم 
ونظامه وحمتواه وتطويره وتقوميه وجتديده وجتويده، حيث اأ�صبحت النظم الرتبوية م�صوؤولة 
القحطاين،   يف  اإليه  امل�صار  )اأحمد،2001  وم�صتقبله  للإن�صان  ال�صاملة  التنمية  اإحداث  عن 
1433(. و يعدُّ حمتوى الكتاب املدر�صي من اأهم عنا�صر املنهج واأكرثها تاأثيًا وفعالية؛ اإذ يجب 
اأن يتنا�صب حمتوى الكتاب مع النمو العقلي واملعريف للطالب ومنا�صبته كذلك للمرحلة العمرية 

والت�صل�صل املنطقي يف عر�ض املعلومات( القحطاين، 1433(.
اأثر وا�صح وفعال فيه،  له من  العملية الرتبوية ملا  الكتاب املدر�صي مكانة رئي�صة يف  ويحتل 
حلقة  ي�صّكل  وهو  ال�صامل  للمنهج  اأ�صا�صية  ركيزة  يعّد  لأنه  عنه،  واملتعلم  للمعلم  غنى  ل  حيث 
واخلرو�صي،  اجلهوري  يف  اإليه  امل�صار   2009 عنزة،  )اأبو  واملتعلم  التعليمية  املادة  بني  الو�صل 

.)2010
من  �صل�صلة  الأخية  الثلثة  العقود  يف  الريا�صيات  مناهج  �صهدت  العربي  امل�صتوى  وعلى 
حماولت التغيي بق�صد التحديث والتطوير يف غالبية املدار�ض العربية وميكن ر�صد املراحل 

الآتية يف تطوير مناهج الريا�صيات )التليني،2013(.
تعّد الختبارات الدولية وا�صعة النطاق اإحدى احللقات التقوميية التي تزود الدول ببيانات 
اإذ  اأداء طلبتها باأداء الطلبة يف بلدان اأخرى )الرب�صان وتيغزة، 2012(.  متكنها من مقارنة 
العامل بهدف ف�صح  اأنحاء  تعترب هذه الختبارات درا�صات ت�صرتك فيها دول كثية من جميع 
املجال اأمام عقد مقارنات بني حت�صيل الطلب من الدول املختلفة يف جمالت املعرفة املختلفة. 
بالإ�صافة اإىل ذلك تتيح نتائج هذه الدرا�صات عقد املقارنات بني الأو�صاط واجلماعات املختلفة 
يف املجتمع يف داخل كل دولة ت�صرتك يف البحث، ومن خلل هذه املقارنات ميكن التعرف على 
العلقة بني التح�صيل وبني العوامل املختلفة مثل ن�صبة م�صاركة الطلب، ومواقفهم من املدر�صة 
ومن التعلم، وكذلك على التاأثيات الجتماعية والقت�صادية والثقافية للدولة التي يجري فيها 

البحث )يحيى، 2009(.
ومن اأبرز هذه الختبارات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم املعروفة اخت�صارًا 
بـ TIMSSالتي يتم اإجراوؤها ب�صكل وا�صع يف العامل؛ اإذ اإنها تتناول التح�صيل يف الريا�صيات 
والعلوم بالإ�صافة اإىل جمعها بيانات عن الأنظمة الرتبوية مبا يف ذلك خ�صائ�ض املدار�ض من 
حيث اإدارتها ومعلمو مادتي الريا�صيات والعلوم والأن�صطة التي ينفذونها، وكذلك الطلبة وما 
يرتبط بهم من بيانات موؤثرة يف العملية التعليمية التعلمية )الرب�صان وتيغزة، 2012(. حيث 
اأحدثت هذه الدرا�صة يف العقد الأخي نقلة نوعية مهمة يف تقييم برامج الدول يف كل من العلوم 
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والريا�صيات، فدرا�صة TIMSS هي الدرا�صة الأوىل من نوعها من حيث حجم امل�صاركة الدولية 
يف املناف�صة واملقارنة )martin، et.al ،2007 امل�صار اإليه يف بلفقيه 2009(.

حيث يعترب TIMSS م�صطلحًا خمت�صرًا لدرا�صة اأجريت عن التوجهات العاملية يف العلوم 
والريا�صيات، وهي اأداء اختبارات عاملية لتقييم التوجهات يف مدى حت�صيل الطلب يف العلوم 
الثامن. وهي درا�صة عاملية  الرابع وال�صف  والريا�صيات ويتم فيها تقييم الطلب يف ال�صف 
التعليمية، ودرا�صة فعالية املناهج املطبقة وطرق  ال�صيا�صات والنظم  اإىل الرتكيز على  تهدف 
تدري�صها والتطبيق العملي لها، وتقييم التح�صيل وتوفي املعلومات لتح�صني تعليم الريا�صيات 
والعلوم،  وتتم هذه الدرا�صة حتت ا�صراف الهيئة الدولية لتقييم التح�صيل الرتبوي IEA)يحيى،   

.)2009
    ويعود تاريخ اإجراء اأول درا�صة دولية يف مادة الريا�صيات للعام  1964 م وهي الدرا�صة 
التي عرفت با�صم)FIMS(، كما مت تقومي اأداء الطلب يف مادة العلوم �صمن �صت مواد اأخرى 
البحوث  وتركيز  اهتمام  حمل  والعلوم  الريا�صيات  من  كل  وظلت  عامي1970م-1971م،  يف 
ويف  التوايل  على  الأعوام1980م-1982م-1983م-1984م  يف  نّفذت  التي  الكربى  الرتبوية 
الثانية للعلوم)SISS( مب�صاركة )24( دولة،     العام1983م-1984م قّدمت الدرا�صات العاملية 
بتقومي  القيام  الرتبوي  التح�صيل  لتقييم  الدولية  للجمعية  العام  الجتماع  عام1995قرر  ويف 
اأداء الطلب يف مادتي الريا�صيات والعلوم معًا على نحو دوري كل اأربع �صنوات،  و�صّكل ذلك 
القرار بدرا�صة الدرا�صات الدولية املو�صعة لقيا�ض اجتاهات اأداء الطلب، ليبداأ اإجراء الدولية 
يف الريا�صيات والعلوم املعروفة با�صم)TIMSS( والتي مت تنفيذها لأول مرة يف عام1995م 
حيث �صارك فيها)26( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و)41( دولة يف ال�صف الثامن، وتكرر 
ال�صف  يف  دولة   )38( فيها  �صارك  حيث  عام1999م  يف  �صنوات  اأربع  كل  ذلك  بعد  اإجراوؤها 
الثامن ومل يتم تطبيق الدرا�صة على ال�صف الرابع البتدائي يف هذه الدورة، ثم يف عام2003م 
و�صارك فيها)25( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و )46( دولة يف ال�صف الثامن،    ثم يف 
عام2007 م حيث �صارك فيها)36( دولة يف ال�صف الرابع البتدائي و)48( دولة يف ال�صف 
الثامن،    ثم يف عام 2011م حيث �صارك يف ال�صف الرابع )52( دولة وبال�صف الثامن )45( 
درا�صة  وت�صرف على   . دولة )مو�صى،   2012؛القحطاين،   1433(.واأخيا يف عام  2015م 
مبثابة  الدرا�صة  هذه  تعّد  حيث   .)IEA(التعليمي الإجناز  لتقومي  الدولية  الهيئة   TIMSS
م�صابقة دولية ت�صارك فيها الدول طواعية بهدف تقييم كل دولة لإجنازات طلبها يف العلوم 
والريا�صيات مبراحل التعليم العام املختلفة )عبد ال�صلم وقرين واأبو العز واأبو �صامة، 2007(.
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الدول  يف  الطلبة  حت�صيل  درجات  تقي�ض   TIMSS درا�صة  اأن  املبدئي  النطباع  ويعطي 
املختلفة،    والواقع اأن درجات التح�صيل تعدُّ و�صيلة لغاية اأكرب وهي تطوير املنظومة التعليمية 
يعطي  لكي  وذلك  املنهج  م  تقوِّ لكي  اأ�صا�صًا  �صممت   TIMSS اإن  القول  ميكن  ولذلك  برمتها 
الفر�صة للقائمني على العملية الرتبوية لتحليل العلقات بني املتغّيات التي توؤثر على العملية 
اأربع  التعليم)بلفقيه،   2009(؛ حيث جترى الدرا�صة ب�صورة دورية كل  التعليمية وخمرجات 
�صنوات،    فقد بداأت دورتها الأوىل يف عام1995م ،    وتبعها دورات اأخرى يف الأعوام  1999م،  
الرتبوي  التح�صيل  لتقومي  الدولية  الهيئة  عليها  واأ�صرفت  2011م،    2007م،    2003م،   

IEA)اأمبو �صعيدي واملزيدي،   2013(،    كما اأجري اآخرها يف عام2015م.
ومن اأهداف درا�صة TIMSS ب�صفة عامة تنمية الجتاهات لدى التلميذ نحو تعلم   
العلوم والريا�صيات وفيما يلي بع�ض اأهداف هذا امل�صروع )martin et،al،2003 امل�صار اإليه 

يف الغريب، 2012؛ال�صهري،   2010(:
العلوم  مادتي  تعليم طلبها يف  نوعية  على حت�صني  العامل  اأنحاء  الدول يف جميع  1-م�صاعدة 

والريا�صيات باعتبارهما مكمن تقّدم وقوة اأي دولة.
ال�صماح  خلل  من  وذلك  املعريف  التقدم  يف  العامل  دول  بني  العدالة  �صيا�صة  مبداأ  2-حتقيق 
ملناطق التقدم يف العامل مب�صاعدة الدول الأقل تقدمًا من اأجل حت�صني م�صتوى التعليم لديها 

والو�صول به اإىل م�صتوى اجلودة املن�صود.
3-لفت انتباه احلكومات لأهمية التعليم بهذا امل�صروع ومنحه القوة ال�صرعية التي ت�صاعد على 

تنفيذه بطريقة �صحيحة.
4-البعد عن جمرد القيا�ض الكمي لتح�صيل التلميذ يف مادتي العلوم والريا�صيات، والو�صول 
ملقيا�ض دويل عاملي لقيا�ض الجتاهات وال�صلوكيات واملعارف واملهارات يف جميع املجالت 

ب�صفة عامة ويف تعليم العلوم والريا�صيات ب�صفة خا�صة.
5-توفي بيانات مرجعية ت�صاعد يف اإجراء حتليلت متقدمة متكن �صانعي ال�صيا�صات الرتبوية 

من التزود مبوؤ�صرات ت�صهم يف حت�صني نوعية تعليم وتعلم الريا�صيات والعلوم.
6-التعّرف على كيفية قيام املعلمني بالتدري�ض يف املدار�ض امل�صاركة يف الدرا�صة.

والو�صائل  الأن�صطة  وا�صتخدام  التعليمية  املمار�صات  يف  الدول  اختلف  مدى  على  7-التعّرف 
التعليمية.

9-اإعطاء اأحكام �صادقة حيادية ل�صلبيات واإيجابيات الو�صع الراهن لكل نظام تعليمي للدول 
امل�صاركة.
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الدرا�صات  على  بناًء  حيث  للمنهج،   TIMSS TIMSSمنوذج  درا�صة   حيثيات  اأبرز  ومن 
الأوىل جلمعية)IEA( يف حت�صيل الريا�صيات والعلوم فاإنها ترى املنهج مفهومًا عامًا �صامًل 
ملدى اإمكان توفي الفر�ض الرتبوية التي يزود بها الطلب والعوامل التي يف على كيفية ا�صتغلل 
الطلب لهذه الفر�ض، وبذلك فهي تعمل على درا�صة البيئة املحيطة بعملية التعلم �صواء طرق 
املدر�صية... الإدارة  اأو  واملعامل  والأجهزة  امل�صتخدمة  واملعينات  الو�صائل  اأم  املتبعة  التدري�ض 

اإليه يف  امل�صار  يلي )العرابي،  2005  للمنهج كما  مُتّيز بني ثلثة م�صتويات  التي  وبذلك فهي 
التليني،   2013؛ املهيزع،   2005 امل�صار اإليه يف التليني،   2013؛ حممد،   2014(:

اأو  املجتمع  يتمناه  كما  املتوقع  اأو  املاأمول  امل�صتوى  وهو  املق�صود(  )املنهج  الأول  1-امل�صتوى 
الكيانات الرتبوية اأي املنهج املراد حتقيقه.

2-امل�صتوى الثاين )املنهج املنفذ( وهو م�صتوى املنهج املنفذ وهو ما يتم تدري�صه وما يقوم به 
املدر�صون داخل حجرات الدرا�صة.

3-امل�صتوى الثالث )املنهج املكت�صب( وهو م�صتوى املنهج املتحقق وهو ما ميثله خمرجات التعلم 
للطلب �صواء كانت معرفة اأو قدرات اأم �صمات �صخ�صية.

 mullis &( 2015 لل�صف الرابع البتدائي TIMSS وبالن�صبة للمجالت التي تقي�صها درا�صة
martin،2013( فهي: 

والأ�صكال  الأعداد،  هي:  رئي�صة  مو�صوعات  ثلثة  وتت�صمن  الريا�صي،  املحتوى  1.جمالت 
الهند�صية والقيا�صات، وحتليل البيانات.

وفيما يلي تف�صيل لكل منها:
هي:  رئي�صة  مو�صوعات  بثلثة  املتعلقة  واملهارات  الفهم  الأعداد  حمتوى  جمال  يت�صمن  اأ- 
مئوية  بن�صبة  والع�صرية  العادية  الك�صور   ،)%25( مقدارها  مئوية  بن�صبة  الكلية  الأعداد 

مقدارها )15%(والتعابي واملعادلت الب�صيطة والعلقات بن�صبة مئوية )%10(.
ب- الأ�صكال الهند�صية والقيا�صات: يت�صمن النقاط، اخلطوط والزوايا، الأ�صكال ذات البعدين 

وذات ثلثة الأبعاد.
ج-حتليل البيانات: ويت�صمن قراءة، تف�صي، ومتثيل البيانات.

ويت�صمن   ،2015  TIMSS درا�صة  يف  املجال  هذا  ا�صتحداث  مت  وقد  احل�صاب:  2-جمالت 
ثلثة جمالت رئي�صة هي: الأعداد الكلية بن�صبة مئوية مقدارها )50%(، والك�صور العادية 
مئوية  بن�صبة  والقيا�صات  الهند�صية  والأ�صكال   ،)%15( مقدارها  مئوية  بن�صبة  والع�صرية 

مقدارها )%35(.
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احلقائق  وتت�صمن  املعرفة:  رئي�صة هي:  ثلثة جمالت  ويت�صمن  املعرفية،  العمليات  3-جمال 
واملفاهيم والإجراءات التي يجب اأن يعرفها الطلبة، والتطبيق: ويت�صمن قدرة الطلبة على 
تطبيق املعرفة وال�صتيعاب املفاهيمي حلل امل�صكلت اأو الإجابة عن الأ�صئلة، وال�صتدلل: 

تت�صمن حل امل�صكلت غي املاألوفة، املحتوى املركب، امل�صائل املتعددة اخلطوات.
وبالنظر اإىل هذه الأهمية العاملية لدرا�صة TIMSS فقد �صاركت اململكة العربية ال�صعودية 
لنتائج  امل�صتقرئ  ولعل  العام 2003م،  بدءًا من  والعلوم  الريا�صيات  لكل من  الدرا�صة  يف هذه 
الختبارات على  اأنها ح�صلت على مراكز متدنية جدًا يف هذه  الدرا�صة يجد  اململكة يف هذه 
وثيقة  والريا�صيات. ولعل  العلوم  الوطني يف تطوير مناهج  ال�صعيد  الرغم من الهتمام على 
»اآراء امللك عبد اهلل لتطوير التعليم يف دول اخلليج«، والتي ركزت ب�صكل اأ�صا�صي على اإ�صلح 
تعليم العلوم والريا�صيات بالإ�صافة اإىل التو�صع يف التعليم الإلكرتوين، لأكرب دللة على الوعي 
باأهمية هذا املجال، الذي هو منطلق التقدم التقني والعلمي واحل�صاري. وما »م�صروع امللك عبد 
اهلل لتطوير التعليم العام« و»م�صروع تطوير مناهج الريا�صيات والعلوم« اإل دليل على الرغبة 
ال�صادقة نحو التطوير الذي ياأمل اأن يراه كل م�صوؤول ومواطن على حد �صواء واقًعا نعي�صه يف 

مدار�صنا وجمتمعنا �صعًيا لبناء جمتمع مثقف علمًيا قادر على اإنتاج املعرفة وا�صتثمارها.
اأما بالن�صبة للدرا�صات ال�صابقة التي اأجريت يف جمال الدرا�صة احلالية، فقد لوحظ   
قلة الدرا�صات الأجنبية والعربية –يف حدود علم الباحثة -التي بحثت يف تقومي املناهج يف �صوء 
اأجريت يف  التي  والدرا�صات  البحوث  �صيعر�ض يف هذا اجلزء عينة من  لذا   TIMSS درا�صة 
جمال TIMSS مع الرتكيز على الدرا�صات التي بحثت يف تقومي املناهج والكتب الدرا�صية يف 
�صوء متطلبات TIMSS، �صيتم ا�صتعرا�ض الدرا�صات العربية والأجنبية مرتبة ح�صب الت�صل�صل 

التاريخي.
املنخف�ض  للأداء  الكبية  الأمل  خيبة  يف  بحثت  درا�صة   )2004،Ramirez(اأجرى  
املنخف�ض،  للأداء  املوؤدية  الأ�صباب  ول�صتق�صاء  والعلوم.  الريا�صيات  يف  الت�صيلني  للطلب 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل ما يلي:
1-مقارنة بني اأداء الطلب الت�صيلني مع ثلث دول وواحدة لها ظروف اقت�صادية م�صابهة ولكن 

اأداء طلبها متفوق يف الريا�صيات.
للطلب  حت�صب  اأن  ميكن  الت�صيلي  الرتبوي  للنظام  املهمة  اخل�صائ�ض  اأن  كيف  فح�ض   -2

منخف�صي التح�صيل يف الريا�صيات.
اأثبتت النتائج اأنه عند املقارنة مع الظروف الجتماعية   للطلب الت�صيلني مع طلب   
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كوريا اجلنوبية، ماليزيا، و�صلوفاكيا، واملدار�ض احلكومية يف مقاطعة ميامي داد، اأن الطلب 
من  يعانون  اأنهم  كما  تعليمًا  الأقل  النا�ض  فئة  من  اآباوؤهم  كان  الثامن  ال�صف  يف  الت�صيلني 
انخفا�ض بامل�صادر التعليمية يف املنزل. اأما يف املدر�صة، فالطلب الت�صيليون در�صوا على اأيدي 
معلمني ي�صعرون باأنهم منخف�صو الأعداد للتعليم، وتلقوا تعليمًا قليًل يف الريا�صيات احلديثة 
باملقارنة مع اأولئك يف الدول الأخرى. كما اأثبتت النتائج، اأن الطلب الت�صيلني مل يكن توزيعهم 
عادًل داخل ال�صفوف الجتماعية، فاملدار�ض يف املناطق ذات امليزة الجتماعية لها م�صادر 
تعليمية اأكرث ومعلمون معّدون اإعدادًا جيدًا، كما اأن هوؤلء املعلمني تلقوا حمتوى ريا�صيًا متقدمًا؛ 
نتيجة لذلك فاملدار�ض التي تلقى معلموها حمتوى ريا�صيًا متقدمًا كان له تاأثي ذو دللة على 
حت�صيل طلبهم املرتفع يف الريا�صيات، وهذه العلقة كانت �صحيحة حتى عند �صبط احلالة 

القت�صادية والجتماعية ونوع املدر�صة )حكومية، خا�صة(.
كما اأجرى )امل�صاعفة، 2005( درا�صة هدفت اإىل حتليل كتب الريا�صيات املدر�صية لل�صفوف 
)من الرابع وحتى الثامن( يف الأردن، وذلك بغر�ض معرفة درجة متثيلها للمفاهيم الرئي�صة 
ولتحقيق  والريا�صيات.  للعلوم  الثالثة  الدولية  الدرا�صة  يف  الواردة  الأ�صئلة  وم�صتويات  ول�صكل 
هدف الدرا�صة مت تطوير ثلثة مناذج للتحليل: ا�صتمل الأول على املفاهيم الرئي�صة ال�صتة التي 
�صملها يف درا�صة TIMSS-Rوهي )الأعداد والعمليات عليها، واجلرب، والهند�صة، والقيا�ض، 
والإح�صاء والحتمالت، والن�صبة والتنا�صب(، اأما النموذج الثاين فقد ا�صتمل على امل�صتويات 
واإجراءات  ب�صيطة،  روتينية  واإجراءات  وهي)املعرفة،   TIMSS-R درا�صة  لأ�صئلة  الأربعة 
درا�صة  لأ�صئلة  الثلثة  الأ�صكال  على  ا�صتمل  الثالث  والنموذج  امل�صاألة(،  وحل  معقدة،  روتينية 
اإجابات  ذات  واأ�صئلة  ق�صية،  اإجابات  ذات  واأ�صئلة  متعدد،  من  )اختيار  وهي   TIMSS-R
طويلة(. وقد اأثبتت النتائج اأن املفهوم الرئي�ض "الأعداد والعمليات عليها" كان الأكرث متثيًل يف 
كتب الريا�صيات لل�صفوف من الرابع وحتى الثامن من املفاهيم الأخرى، يليه مفهوم الهند�صة 
والحتمالت. كما  البيانات  واأخيًا حتليل  والتنا�صب  الن�صبة  وبعد ذلك  ثم اجلرب  القيا�ض  ثم 
اأظهرت النتائج اأن الأ�صئلة والتمارين املوجودة يف كتب الريا�صيات لل�صفوف من الرابع وحتى 
الثامن كانت م�صتوياتها على النحو التايل: املعرفة، اإجراءات روتينية ب�صيطة، اإجراءات روتينية 
معقدة، حل امل�صاألة. كما اأثبتت النتائج اأن �صكل الأ�صئلة كان على الرتتيب التايل: الأ�صئلة ذات 

الإجابات الق�صية يليها الأ�صئلة ذات الإجابات الطويلة واأخيًا اأ�صئلة الختيار من متعدد.
اختبار  فقرات  طبيعة  ا�صتق�صاء  اإىل  هدفت  كمية  درا�صة   )2008،Wang(واأجرى
الريا�صيات ونوعه وعلقته مبفاهيم الريا�صيات الأ�صا�صية والتطبيقات واملعرفة بحل امل�صائل 
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لدى طلب ال�صف الثامن يف درا�صة TIMSS2003من اأجل حت�صيل فهم للفروق يف الأداء 
لدى الطلب يف الدول التي ح�صلت على اأداء مرتفع مقارنة مع الدول ذات الأداء املنخف�ض. مت 
حتليل البيانات من تقارير درا�صة TIMSS املن�صورة لفقرات الختبار والدرجات، مت ا�صتخدام 
هذا التحليل للإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة. اأثبتت النتائج عدة م�صكلت حول حت�صيل الطلب 
منهج  ومعايي  بالريا�صيات  معلميهم  ومعرفة  الريا�صي  الطلب  تطور  حول  اهتمامًا  واأولت 
الريا�صيات الذي يدر�صونه. اإن وجهة النظر النظرية الرتبوية قد ا�صتخدمت لتف�صي حمتوى 
 ،TIMSS الريا�صيات، تعليم وتعلم والفروق بني دول �صرق اآ�صيا التي كان اأداوؤها مرتفعًا يف

والدول الغربية التي لها وجهات نظر خمتلفة مثل البنائية.
 TIMSS 2008( درا�صة بحثت يف ثلث املراحل لتطبيق درا�صة ، shen& tan( واأجرى
بحيث مت ا�صتخدام بياناتها، حيث هدفت اإىل ا�صتق�صاء العلقة بني حت�صيل طلب ال�صف 
الثامن يف الريا�صيات والعلوم واآرائهم الذاتية حول هاتني املادتني، داخل البلد الواحد، هناك 
لهاتني  حبهم  مقدار  كم  الذات:  لآراء  املقايي�ض  وثلثة  الطلب  حت�صيل  بني  اإيجابية  علقة 
املادتني، والكفاءة الذاتية املدركة يف املادتني، وال�صهولة املدركة لهاتني املادتني. ومع ذلك، فاإن 
درا�صة الفروق بني البلدان فاإن العلقة عك�صية، بالتحديد عندما مت جتميع ثلثة املقايي�ض على 
م�صتوى الدولة هناك علقة �صلبية بني الآراء حول الذات والتح�صيل، هذه النتائج كانت نف�صها 
.TIMSS على مادتي العلوم والريا�صيات على البيانات امل�صتقاة من ثلثة التطبيقات لدرا�صة

ذات  التعلم  توقعات  حتليل  ا�صتهدفت   )2009،jung-chih& wang-ting( واأجرى 
العلقة بال�صفوف من1-8 يف فرع اجلرب يف عدة مقاطعات اأمريكية والدول التي اأحرزت اأداء 
مرتفعًا يف TIMSS يف اآ�صيا ومن �صمنها �صنغافورة، تايوان، واليابان. من اأجل حتديد وتركيز 
النتائج  اأثبتت  الر�صمي  املنهج  وثائق  بالعتماد على  واحد فقط،  ال�صتق�صاء مت معاجلة فرع 
اأن حمتوى الريا�صيات وموقع ال�صف وامل�صتوى املعريف لتوقعات التعلم ذات العلقة باملحتوى 
التعلم كانت  توقعات  نتائج  الوثائق. هذه الختلفات يف  ب�صكل ملحوظ خلل  اختلف  املختار 

لفتة للنظر يف فر�ض الطلبة للتعلم.
واأجرى )ال�صهري،  2010( درا�صة هدفت اإىل بناء قائمة مبتطلبات الدرا�صة الدولية للعلوم 
املتو�صطة  باملرحلة  الريا�صيات  منهج  حمتوى  يف  توافرها  الواجب   )TIMSS(والريا�صيات
الريا�صيات  منهج  حمتوى  ت�صمني  درجة  على  التعرف  وكذلك  الريا�صي  املحتوى  جمالت  يف 
الريا�صي.  املحتوى  جمالت  يف   )TIMSS(الدولية الدرا�صة  ملتطلبات  املتو�صطة  باملرحلة 
الدرا�صة  نتائج  .اأظهرت  الباحث  اإعداد  من  املحتوى  لتحليل  اأداة  من  الدرا�صة  اأدوات  تكونت 
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وجود تفاوت يف درجة ت�صمني حمتوى منهج الريا�صيات باملرحلة املتو�صطة ملتطلبات الدرا�صة 
متحققة(،كما  غي  �صعيفة،  متو�صطة،  بني)كبية،  الريا�صي  املحتوى  الدولية)TIMSS(يف 
املحتوى  جمالت  ت�صمني  درجات  متو�صطات  بني  اإح�صائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
و)الثاين  املتو�صط(  الأول  بني)ال�صف  الفروق  وكانت  الدرا�صي  ال�صف  باختلف  الريا�صي 
املتو�صط( ل�صالح )الأول املتو�صط(،وبني)ال�صف الأول املتو�صط( و)الثالث املتو�صط( ل�صالح 
)ال�صف الأول املتو�صط( يف حني ل يوجد فروق دالة اإح�صائيًا بني متو�صطات درجات الت�صمني 

باختلف ال�صف الدرا�صي يف جمال)الهند�صة(.
املدر�صية  الريا�صيات  كتب  حتليل  اإىل  هدفت  درا�صة   )1433 )القحطاين،  واأجرت 
درجة  ملعرفة  وذلك  ال�صعودية،  العربية  باململكة   ) الرابع  وحتى  الأول  لل�صفوف)من 
للعلوم  الدولية  الدرا�صة  يف  الواردة  الأ�صئلة  وم�صتويات  ول�صكل  الرئي�صة  للمفاهيم  متثيلها 
املقررة  املدر�صية  الريا�صيات  كتب  من  الدرا�صة  جمتمع  وتكون   .)TIMSS(والريا�صيات
الدرا�صة  اأهداف  ولتحقيق  بجزاأيها،  البتدائي  الرابع  وحتى  الأول  من  ال�صفوف  طلبة  على 
قامت الباحثة باإعداد ثلثة مناذج للتحليل: ا�صتمل الأول على املفاهيم الرئي�صة الثلثة وهي 
)الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، عر�ض البيانات(، اأما النموذج الثاين فقد ا�صتمل على 
امل�صتويات الثلثة للأ�صئلة )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل( والنموذج الثالث ا�صتمل على اأ�صكال 
الأعداد،  تركيز كبي على جمال  النتائج وجود  واأظهرت  الأ�صئلة وهي:)مو�صوعية، مقالية(. 
وتركيز �صعيف ن�صبيًا على جمال الأ�صكال الهند�صية والقيا�صات، وتركيز متو�صط على جمال 
عر�ض البيانات يف جمال املفاهيم الرئي�صة. كما اأظهرت النتائج اأن هناك ق�صورًا يف م�صتوى 

الأ�صئلة والتمارين يف التطبيق ويف ال�صتدلل. 
واأجرى )Incikabi; Ozgelen; Tjoe،2012( درا�صة هدفت اإىل مقارنة برناجمي   
 ،TIMSSالريا�صيات والعلوم بالرتكيز على جمالت املحتوى )الأعداد، الأحياء( يف متطلبات
واأمريكا.  تركيا  بني  الطلب  حت�صيل  يف  كبية  فجوة   TIMSS اختبارات  اأظهرت  والتي 
اإجراءات  ومتّثلت  واأمريكا.  تركيا  يف  للكتب  املحتوى  حتليل  طريقة  ا�صتخدام  مت  وبالتحديد 
الدرا�صة يف مقارنة الأهداف ملجالت املحتوى للأعداد والأحياء ح�صب ما هو من�صو�ض عليها يف 
TIMSS، وتلك املتوفرة يف برنامج التعليم ملقرري الريا�صيات والعلوم )من ال�صف ال�صاد�ض 
حتى الثامن( يف تركيا ومعايي التعلم واملنهج الر�صمي للعلوم والريا�صيات يف اأمريكا. واأثبتت 
النتائج وجود فروق بني تركيا واأمريكا �صمن وجود وتوزيع وتركيز متطلبات TIMSSللأعداد 

وعلم الأحياء خلل ال�صفوف الدرا�صية.
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واأجرى Incikabi;tjoe،2013(( درا�صة هدفت اإىل فح�ض اأوجه الت�صابه والختلف بني 
ا�صتخدام  مت  واأمريكا.  تركيا  يف  الريا�صيات  كتب  يف  والتنا�صب  الن�صبة  تت�صمن  التي  امل�صائل 
بالن�صبة  وال�صابع(  ال�صاد�ض  ال�صفني  )يف  الكتب  يف  امل�صائل  لتحليل  املحتوى  حتليل  منهجية 
ملتطلبات الأداء واملحتوى. واأثبتت النتائج، اأن كتب الريا�صيات يف تركيا ا�صتملت على: م�صائل 
التطبيق  م�صتوى  يف  والتنا�صب  الن�صبة  م�صائل  من  وكثي  اأقل،  حياتية  وم�صائل  اأكرث  اأ�صا�صية 
وال�صتدلل، والقليل من م�صائل الن�صبة والتنا�صب يف م�صتوى املعرفة. وتركيز على عمليات احلل 
والتو�صيح يف امل�صائل وعدم وجود م�صائل تتطلب ا�صتخدام التكنولوجيا. بينما كتب الريا�صيات 
يف اأمريكا وب�صكل عام ا�صتملت على عدد قليل من امل�صائل التي تتطلب اأكرث من خطوة يف احلل، 

بالإ�صافة اإىل امل�صائل التي ل تتطلب معارف ريا�صية كثية.
ويف �صوء نتائج الدرا�صات ال�صابقة وما حظيت به درا�صة TIMSS من الهتمام من جهة 
والنتائج التي ح�صلت عليها اململكة يف هذه الدرا�صة من جهة اأخرى، يت�صح اأن الأمر يفر�ض 
الوقوف على اأ�صباب تدين النتائج الذي قد يكون اأحد اأ�صبابه املناهج التعليمية والتي من اأبرز 
عنا�صرها الكتاب املدر�صي، وبالنظر اإىل قلة الدرا�صات التي اأجريت يف هذا ال�صدد يف اململكة 
مناهج  تقييم  وت�صهم يف  البحث  ثغرة يف جمال  لت�صّد  الدرا�صة  هذه  برزت  ال�صعودية  العربية 

الريا�صيات بغية تطويرها لكي تواكب التوجهات العاملية.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها:
البتدائي يف  الرابع  ال�صف  ال�صعوديني يف  الطلبة  نتائج  الدرا�صة يف تدين  حتّددت م�صكلة 
يف  امل�صاركة  الدول  يف  نظرائهم  مع  مقارنة   )TIMSS-2011(اختبارات يف  الريا�صيات 
ي�صتوجب  مما  عر�صها؛  وطريقة  املدر�صية  الكتب  اإىل  اأ�صبابه  اأحد  يعزى  قد  والذي  الختبار 
حتليل حمتوى كتب الريا�صيات املطورة يف �صوء متطلبات )TIMSS-2015(، وبالنظر اإىل 
ندرة الدرا�صات يف املجال من ناحية وعدمها من ناحية اأخرى على الفئة امل�صتهدفة من الكتب– 
يف حدود علم الباحثة-التي اأجريت يف جمال تقييم كتب الريا�صيات املطورة يف اململكة العربية 
 ،)TIMSS-2015( الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات ال�صعودية لل�صفوف من الأول حتى 
اأتت هذه الدرا�صة لت�صد ثغرة يف جمال البحث ولتجيب عن عدد من الأ�صئلة التي ميكن اأن ت�صهم 
يف تطوير كتب الريا�صيات يف املرحلة البتدائية والذي قد ي�صهم بدوره يف حت�صن التح�صيل يف 

اختبارات)TIMSS( للدورات اللحقة.
وتتحدد م�صكلة الدرا�صة احلالية يف ال�صوؤال الرئي�ض التايل:
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البتدائي  الرابع  حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ما 
.)TIMSS-2015( ملتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم

ويتفرع من هذا ال�صوؤال الرئي�ض، الأ�صئلة الفرعية التالية:
الواجب   )TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  ما 

توافرها يف كتاب الريا�صيات املطور لل�صف الرابع البتدائي بجزاأيه؟
ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد املحتوى يف جمالت )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية 

والقيا�ض، حتليل البيانات(؟
ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
الك�صور  الكلية،  بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد احل�صاب يف جمالت )الأعداد 

العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(؟
الرابع  حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  والتمارين  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ما 
التطبيق،  )املعرفة،  املعرفية  العمليات  لبعد   )TIMSS-2015(ملتطلبات بجزاأيها  البتدائي 

ال�صتدلل(؟
اأهمية الدرا�صة:

تكمن اأهمية الدرا�صة يف النقاط التالية:
 )TIMSS-2015(1-تتناول الدرا�صة مو�صوع درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات
وهو من املو�صوعات البحثية اجلديدة واملهمة من الناحية النظرية والتطبيقية )ال�صهري، 
درا�صة  الريا�صيات يف �صوء متطلبات  اإ�صلح مناهج  ا�صتجابة حلركة  تعّد  كما   ،  )2010

التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات)TIMSS()الزهراين،   2010(.
2-تتناول هذه الدرا�صة الكتاب املدر�صي الذي يعدُّ امل�صدر الأ�صا�صي الذي يرجع اإليه كل من 

املعلم والطالب يف عملية التعليم )القحطاين،  1433(.
3-قد تفيد هذه الدرا�صة خمططي املناهج يف وزارة التعليم يف بناء اخلطط امل�صتقبلية من اأجل 

تطوير حمتوى املنهج وحت�صينه )القحطاين، 1433(.
4-تعّد هذه الدرا�صة –يف حدود علم الباحثة- اأول درا�صة جترى يف اململكة العربية ال�صعودية 
للبحث يف جمال تقييم كتب العلوم والريا�صيات املطورة يف �صوء متطلبات درا�صة التوجهات 

.)TIMSS-2015( الدولية للعلوم والريا�صيات
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حدود الدرا�صة:
تتمّثل حدود الدرا�صة فيما يلي:

 )TIMSS-2015(والريا�صيات للعلوم  العاملية  التوجهات  قائمة مبتطلبات درا�صة  1-اإعداد 
لتحليل حمتوى كتب الريا�صيات يف ثلثة اأبعاد رئي�صة هي: بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد 
الكلية،   )الأعداد  وي�صمل  احل�صاب  وبعد  البيانات(،  حتليل  والقيا�ض،  الهند�صية  الأ�صكال 
وي�صمل)املعرفة،  املعرفية  العمليات  وبعد  والقيا�ض(،  الأ�صكال  والع�صرية،  العادية  الك�صور 

التطبيق، ال�صتدلل(.
2-كتب الريا�صيات املطورة بجزاأيها الأول والثاين لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي 
املقررة من وزارة التعليم حيث �صنة الإ�صدار لل�صفوف )الأول البتدائي، الثالث البتدائي، 
البتدائي  الثاين  لل�صف  الإ�صدار  �صنة  بينما  1435/1434هـ،  هي  البتدائي(  الرابع 

1436/1435هـ للف�صل الدرا�صي الأول، و1434/1433هـ للف�صل الدرا�صي الثاين.
منهجية الدرا�صة واإجراءاتها:

املجتمع والعينة:
تكونت عينة الدرا�صة من كامل جمتمع الدرا�صة وهو عبارة عن جميع الدرو�ض الواردة يف 
الأول  الرابع البتدائي بجزاأيها  الأول حتى  والتمارين املطورة لل�صفوف من  الريا�صيات  كتب 

والثاين لكل �صف درا�صي، املو�صحة تفا�صيلها يف اجلدول رقم )1(:

اجلدول رقم)1( عدد الوحدات والدرو�ص يف كتب الريا�صيات بجزاأيه الأول والثاين 
عدد الدرو�ضعدد الوحداتالف�صل الدرا�صيال�صف

الأول البتدائي
641الأول
743الثاين

الثاين البتدائي
651الأول
753الثاين

الثالث البتدائي
535الأول
637الثاين

الرابع البتدائي
638الأول
642الثاين

49340املجموع
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اأداة الدرا�صة:
والــريا�صيــات  للعلـــوم  الـــدوليــة  التوجهـــات  درا�صـــة  متطلبــات  حتـــديد  ا�صتبانة  اأول- 
)TIMSS-2015(: مت اإعداد قائمة مبتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات 
للخطوات  وفًقا  املعرفية،  والعمليات  واحل�صاب  املحتوى  هي:  اأبعاد  يف  الريا�صيات  جمال  يف 

التالية:
للعلوم  الدولية  التوجهات  درا�صة  و�صعته  الذي  للتقومي  العملي  الإطار  1-مراجعة 
والريا�صيات)TIMSS-2015(، وكذلك الطلع على الدرا�صات ال�صابقة التي اأجريت يف 

هذا ال�صدد )موقع وزارة الرتبية والتعليم؛ امل�صاعفة،2005؛ يحيى، 2009(.
2-اإعداد ال�صورة الأولية للقائمة بحيث تكونت من ثلثة اأبعاد كما يلي:

اأ-بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(، وت�صمن 
49 عبارة.

ب- بعد احل�صاب وي�صمل )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(، 
وت�صمن 34عبارة.

ج-بعد العمليات املعرفية وي�صمل )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل(، وت�صمن 25 عبارة.
3-للتحقق من �صدق القائمة، مت عر�صها على جمموعة من املحكمني تخ�ص�ض )مناهج وطرق 
تدري�ض الريا�صيات(، بغر�ض التاأكد من مدى و�صوح البنود يف كل بعد و�صياغتها �صياغة 
اآرائهم  �صوء  يف  التعديلت  بع�ض  اإجراء  مت  ولقد  التحليل،  اأداة  لتدرج  ومنا�صبة  �صليمة 

واقرتاحاتهم.
لل�صفوف  املطورة  الريا�صيات  كتب  ت�صمني  مدى  ملعرفة  املحتوى:  حتليل  ثانيا-بطاقة 
والريا�صيات  للعلوم  الدولية  التوجهات  درا�صة  ملتطلبات  البتدائي  الرابع  حتى  الأول  من 

)TIMSS-2015(، مت اإعداد بطاقة التحليل باتباع اخلطوات التالية:
كتب  حمتوى  حتليل  اإىل  التحليل  بطاقة  هدفت  التحليل:  بطاقة  من  الهدف  1-حتديد 
درا�صة  متطلبات  �صوء  يف  البتدائي  الرابع  حتى  الأول  ال�صفوف  من  املطورة  الريا�صيات 

.)TIMSS-2015(التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات
2-حتديد وحدة التحليل: مت اعتماد وحدة املو�صوع اأو الفكرة ويعرفها )طعيمة، 2004 امل�صار 

اإليه يف ال�صهري،2010؛ الفهيدي،1432( باأنها جملة اأو اأكرث تدور حول مفهوم معني.
يف  التحليل  م�صتوى  يتحدد   :)1432 الفهيدي،  2010؛  )ال�صهري،  التحليل  م�صتوى  3-حتديد 

اأربعة م�صتويات متتابعة تت�صمن:
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ثلث  �صمن  التحقق  حالة  تو�صف  ومبوجبه  املتطلبات،  حتقق  مدى  وي�صف  التحقق:  اأ-بعد 
درجات )كبية، متو�صطة، قليلة(.

وفيما يلي تو�صيح لكل بعد يف حالة التحقق:
�صريح  ب�صكل  املتطلب  امل�صتهدفة  التحليل  مادة  تتناول  عندما  كبية  التحقق  درجة  -تكون 

وباأ�صلوب تف�صيلي.
- تكون درجة التحقق متو�صطة عندما تتناول مادة التحليل امل�صتهدفة املتطلب ب�صكل �صريح 

وباأ�صلوب موجز.
�صمني  ب�صكل  املتطلب  امل�صتهدفة  التحليل  مادة  تتناول  عندما  قليلة  التحقق  درجة  تكون   -

وباأ�صلوب موجز.
مادة  تخلو  عندما  ويكون  مطلقة:  ب�صورة  التحقق  عدم  حالة  وي�صف  التحقق:  عدم  ب-بعد 

التحليل امل�صتهدفة املتطلبة ب�صورة مطلقة.
وميثل امللحق رقم )1( اأداة الدرا�صة يف �صورتها النهائية.

م�صطلحات الدرا�صة:

تقييم: يعّرف باأنه "عملية اإ�صدار حكم على قيمة ال�صيء، اأي اأنه ينطوي على �صق ت�صخي�صي 
فقط". )�صربي والرافعي، 2005(. 

  ويعّرف اإجرائيًا باأنه عملية اإ�صدار حكم على قيمة كتب الريا�صيات املطورة لل�صفوف من 
التوجهات  ال�صعودية يف �صوء متطلبات درا�صة  العربية  الرابع البتدائي يف اململكة  الأول حتى 

الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015(، اإذ اإنه ينطوي على جانب ت�صخي�صي فقط.
درا�صية،  مادة   / مقرر  اأهداف  لتحقيق  معّد  مطبوع  اأكادميي  كتاب  هو  الدرا�صي:  الكتاب 
وتقرره ال�صلطات التعليمية على طلب/طالبات فرقة درا�صية معينة وغالبًا ما يكون هو املرجع 

الأ�صا�صي الذي يعودون اإليه لتح�صيل حمتوى املقرر اأو املادة الدرا�صية. )زيتون، 1428هـ(.
  ويعّرف اإجرائيًا باأنه كتب اأكادميية مطبوعة معّدة لتحقيق اأهداف مقرر الريا�صيات والذي 
قررته وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�صعودية على تلميذات ال�صفوف من الأول حتى الرابع 

البتدائي وهي املراجع الأ�صا�صية التي يعدن اإليها لتح�صيل حمتوى مقرر الريا�صيات.
�صممت  عاملية  درا�صة  هي   :)TIMSS( والعلوم  للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة 
الثانوية(  املتو�صطة،  )البتدائية،  العام  التعليم  مراحل  يف  والريا�صيات  العلوم  تعليم  ملقارنة 
التعليمية  املمار�صات  لكثي من  بع�ض  بع�صها من  الدول  ا�صتفادة  اإمكان  اأجل  العامل من  حول 
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تعقد  الدرا�صة  وهذه  مرتفع"،    "اإجناز  م�صتوى  لتحقيق  والريا�صيات  العلوم  مناهج  وتطوير 
ب�صورة دورية منتظمة كل اأربع �صنوات،   وجترى الدرا�صة حتت اإ�صراف الرابطة الدولية لتقومي 

الإجناز الرتبوي)IEA()ال�صهري، 2010؛القحطاين،   1433(.
متطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015(: تعّرف باأنها 
البتدائية  باملرحلة  الريا�صيات  مناهج  ت�صمينها يف حمتوى  اللزم  الأ�صا�صية  املعرفية  البنية 
يف �صوء درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم)TIMSS-2015( والتي ت�صتمل على 

ثلثة جمالت رئي�صة )ال�صهري، 2010(:
1-بعد املحتوى وي�صمل )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(.

2-بعد العمليات املعرفية وي�صمل )املعرفة، التطبيق، ال�صتدلل(.
3-بعد احل�صاب وي�صمل )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(.

اإجراءات الدرا�صة:
للريا�صيات  الدولية  التوجهات  بدرا�صة  العلقة  ذي  الرتبوي  الأدب  على  1-الطلع 

.)TIMSS(والعلوم
.)TIMSS-2015(2- بناء قائمة مبتطلبات درا�صة التوجهات الدولية للعلوم والريا�صيات

3-عر�ض القائمة يف �صورتها الأولية على جمموعة من املحكمني للتاأكد من �صدقها.
4-اإخراج القائمة ب�صورتها النهائية بناًء على اآراء املحكمني. 

حتى  الأول  من  لل�صفوف  املطورة  والتمارين  الريا�صيات  كتب  حمتوى  لتحليل  بطاقة  5-بناء 
للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  قائمة  على  بالعتماد  البتدائي  الرابع 
بدرجة  حمقق  كبية،  بدرجة  )حمقق  رباعي  مقيا�ض  وفق  وذلك   )TIMSS(والعلوم

متو�صطة، حمقق بدرجة قليلة، غي حمقق(.
6- اإجراء التحليل لكتب الريا�صيات املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي للف�صليني 
الدرا�صيني الأول والثاين وكتب التمارين ذات ال�صلة بعينة الكتب امل�صتهدفة يف �صوء بطاقة 

التحليل.
7-ح�صاب ثبات التحليل من خلل اإعادة حتليل عينة من الكتب وهي كتاب الريا�صيات لل�صف 
الثالث البتدائي الف�صل الدرا�صي الأول بعد م�صي اأكرث من �صت �صهور من التحليل الأول، 

ومن خلل ح�صاب معامل الثبات من خلل معادلة هول�صتي:
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التفاق. معامل   :CR
2M: �صعف عدد مرات التفاق بني التحليل الأول والثاين.

N1: عدد الفئات التي حللت يف التحليل الأول.
N2: عدد الفئات التي حللت يف التحليل الثاين.

ومنا�صبا  مرتفعا  املعامل  هذا  ويعّد   ،0،86 م�صاويا  كان  بحيث  الثبات  معامل  ا�صتخراج  مت 
لأغرا�ض الدرا�صة احلالية. 

.EXCEL 8- ا�صتخراج نتائج الدرا�صة با�صتخدام برنامج
9-و�صع التو�صيات واملقرتحات يف �صوء نتائج الدرا�صة.

طريقة حتليل البيانات:
للإجابة عن اأ�صئلة البحث، مت ا�صتخدام التكرارات واملتو�صطات احل�صابية.  

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل تقييم كتب الريا�صيات، والتمارين املطورة لل�صفوف من الأول حتى 
الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  �صوء  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  البتدائي  الرابع 
عر�ض  اأثناء  يف  �صوؤال  كل  عن  الإجابة  مناق�صة  ومت   ،)TIMSS-2015(والعلوم للريا�صيات 

الإجابة عليه كما يلي:
الإجابة عن ال�صوؤال الأول:

للريا�صيات  الدولية  التوجهات  درا�صة  متطلبات  ما  على:"  الأول  ال�صوؤال  ين�ض 
الرابع  لل�صف  املطور  الريا�صيات  كتاب  يف  توافرها  الواجب   )TIMSS-2015(والعلوم

حة يف جزء اأداة الدرا�صة. البتدائي؟”، والإجابة عن هذا ال�صوؤال مو�صّ
الإجابة عن ال�صوؤال الثاين: حيث ين�ض على:" ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
ملتطلبات)TIMSS-2015( يف  بجزاأيها  البتدائي  الرابع  الأول حتى  لل�صفوف من  املطورة 

بعد املحتوى يف جمالت )الأعداد، الأ�صكال الهند�صية والقيا�ض، حتليل البيانات(؟".
ح اجلدول  واملتو�صطات احل�صابية، ويو�صّ التكرارات  ال�صوؤال، مت ح�صاب  وللإجابة عن هذا 

2M
CR

(N1 + N2)
=

)فتح اهلل امل�صار اليه يف الفهيدي ،1432(
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رقم )2( ذلك. ولت�صهيل تف�صي النتائج ُا�صتخدم الأ�صلوب التايل لتحديد م�صتوى الإجابة عن 
املتطلبات املت�صمنة يف اأداة الدرا�صة حيث مت اإعطاء وزن للبدائل كما يلي )ال�صهري، 2010؛ 

الفهيدي، 1432(:
- تعطى الدرجة )3، 2، 1، 0( لدرجة التحقق )كبية، متو�صطة، قليلة، غي متحققة( على 

الرتتيب.
- ووفقًا للمقيا�ض الرباعي مت ا�صتخدام املعيار التايل للحكم على متو�صط درجة التحقق كما يلي:

املدى = اأكرب درجة – اأقل درجة = 3 – 0 =3

= 0،75     املـــــــــــدى             3          ال�صتجابة فئات عدد            4طول الفرتة =    = 

وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتو�صط احل�صابي كما يلي:
-قيمة املتو�صط احل�صابي )0- 0،75( تكون غي متحققة.

-قيمة املتو�صط احل�صابي )760،-1،50( تكون قليلة.
-قيمة املتو�صط احل�صابي )1،51-2،25( تكون متو�صطة.

-قيمة املتو�صط احل�صابي )2،26-3( تكون كبية.

اجلدول رقم )2(
املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب الريا�صيات والتمارين لل�صفوف من 

)TIMSS-2015(الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات
 لبعد حمتوى الريا�صيات

املحور

ال�صف الأول 
البتدائي

ال�صف الثاين
 البتدائي

ال�صف الثالث
 البتدائي

ال�صف الرابع 
البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،370،380،520،360،450،360،540،4الأعداد الكلية

0،0100،040،040،050،040،150،15الك�صور العادية والع�صرية

0،010،010،040،050،170،130،110،06التعابي، املعادلت الب�صيطة، والعلقات

0،010،010،010،020،020،010،030،03النقاط، اخلطوط، والزوايا

0،0100،240،140،550،210،590،22القراءة، التف�صي، التمثيل
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اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)2(، 
 TIMSS لبعد املحتوى وفقًا ملتطلبات درا�صة  تناولت املحاور اخلم�صة  والتمارين قد  الطالب 
"الأعداد  ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات 
تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة  اأما     ،)0،54 املدى)0،37:  �صمن  الطالب  لكتب  الكلية" 
العادية  "الك�صور  ملحور  بالن�صبة  اأما     ،)0،4 املدى)0،36:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات 
اأما    ،)0،15 املدى)0،01:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  الطالب  لكتب  والع�صرية" 
بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0: 0،15(،   اأما  بالن�صبة 
ملحور "التعابي واملعادلت الب�صيطة والعلقات"  لكتب الطالب تراوحت املتو�صطات احل�صابية 
�صمن املدى)0،01 : 0،17(،  اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن 
املدى)0،01: 0،13(،   اأما  بالن�صبة ملحور "النقاط واخلطوط والزوايا" لكتب الطالب والتمارين 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،01: 0،03(،    اأما  بالن�صبة ملحــــــور "القــــراءة 
والتف�صي والتمثيل" لكتب الطالب تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،01: 0،59(،    

اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0 : 0،22(.
 TIMSS يت�صح مما �صبق،  وجود تفاوت يف درجة ت�صمني الكتب املدر�صية ملتطلبات درا�صة
عليها  والعمليات  الأعداد  مو�صوع  على  الت�صديد  يت�صح  حيث  املختلفة،  املو�صوعات  ح�صب 
الهند�صية  الريا�صية الأخرى،ويت�صح الق�صور الكبي يف جمال الأ�صكال  اأكرث من املو�صوعات 
والقيا�صات وحتليل البيانات، وميكن اأن يعزى ذلك اإىل الأهمية التي يتمتع بها مفهوم الأعداد 
ا�صتيعاب  عملية  تعدُّ  اإذ  الدرا�صية،  املرحلة  هذه  يف  خا�صة  الريا�صيات  يف  عليها  والعمليات 
ا�صتيعاب  يف  لهم  مفتاحًا  الأعداد  على  احل�صابية  العمليات  اإجراء  على  والقدرة  املفهوم  هذا 
للبناء  الأ�صا�ض  حجر  يعدُّ  عليها(  والعمليات  )الأعداد  املفهوم  هذا  اأن  اأي  اأخرى،  مفاهيم 
من)امل�صاعفة،    كل  درا�صة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   .)1433 املتكامل)القحطاين،    الريا�صي 
لكل من  والعينة  املجتمع  بالرغم من اختلف  2005؛ال�صهري،   2010؛القحطاين،   1433( 
ح اأنه من اأهم اأ�صباب �صعف نتائج  درا�صة )امل�صاعفة،   2005؛ال�صهري،   2010(؛   مما يو�صّ
طلب ال�صف الرابع يف درا�صة TIMSS هو عدم التفاق بني الن�صب املت�صمنة يف الختبار مع 

حمتوى املناهج الدرا�صية للمو�صوعات الريا�صية املتنوعة )القحطاين،   1433(.
الإجابة عن ال�صوؤال الثالث: حيث ين�ض على: "ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( يف بعد 
احل�صاب يف جمالت )الأعداد الكلية، الك�صور العادية والع�صرية، الأ�صكال والقيا�ض(؟". وللإجابة 



120

الغامدي : تقييم كتب الريا�صيات والتمارين املطورة لل�صفوف من االأول حتى الرابع االبتدائي ...

ح اجلدول رقم )3( ذلك. عن هذا ال�صوؤال، مت ح�صاب التكرارات واملتو�صطات احل�صابية، ويو�صّ
اجلدول رقم )3( املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب الريا�صيات 
 )TIMSS-2015(لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء متطلبات

لبعد احل�صاب

املحور

ال�صف الأول 
البتدائي

ال�صف الثاين 
البتدائي

ال�صف الثالث 
البتدائي

ال�صف الرابع 
البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،270،290،450،420،70،580،690،5الأعداد الكلية

0،0100،020،010،030،020،110،1الك�صور العادية والع�صرية

0،030،030،080،080،180،110،280،14الأ�صكال والقيا�ض

اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)3(، 
 TIMSS درا�صة  ملتطلبات  وفقًا  لبعد احل�صاب  الثلثة  املحاور  تناولت  قد  والتمارين  الطالب 
"الأعداد  ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات 
الكلية" لكتب الطالب �صمن املدى)0،27: 0،7(،  اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت املتو�صطات 
احل�صابية �صمن املدى)0،29: 0،58(،  اأما  بالن�صبة ملحور "الك�صور العادية والع�صرية" لكتب 
لكتب  بالن�صبة  اأما     ،)0،11 املدى)0،01:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  الطالب 
التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0 : 0،1(،   اأما  بالن�صبة ملحور "الأ�صكال 
اأما      ،)0،28 املدى)0،03:   املتو�صطات احل�صابية �صمن  تراوحت  الطالب  والقيا�ض" لكتب 
يت�صح   .)0،14  : املدى)0،03  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة 
مما �صبق،    وجود تفاوت يف درجة ت�صمني الكتب املدر�صية ملتطلبات درا�صة TIMSS ح�صب 
املو�صوعات املختلفة،    حيث يت�صح الت�صديد على مو�صوع  الأعداد الكلية  والعمليات عليها اأكرث 
من املو�صوعات الريا�صية الأخرى، ويت�صح الق�صور الكبي يف جمال الك�صور العادية والع�صرية 
الثاين  ال�صوؤال  نتيجة  يف  اإليه  التو�صل  مت  ما  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن  والقيا�ض،  والأ�صكال 
حيث اإن بعد احل�صاب يرتبط بجميع مو�صوعاته مع مو�صوعات بعد املحتوى، ويعّد ذلك نتيجة 
منطقية ملا مت التو�صل اإليه، وينفرد البحث احلايل يف حتليل الكتب عينة البحث يف هذا اجلانب 
حيث مت ا�صتحداث بعد احل�صاب يف متطلبات درا�صة TIMSS-2015، ومل تتطرق له درا�صة 

TIMSS  يف الأعوام ال�صابقة.
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الإجابة عن ال�صوؤال الرابع: حيث ين�ض على: ما مدى ت�صمني كتب الريا�صيات والتمارين 
املطورة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي بجزاأيها ملتطلبات)TIMSS-2015( لبعد 
ال�صوؤال، مت ح�صاب  وللإجابة عن هذا  ال�صتدلل(؟".  التطبيق،  )املعرفة،  املعرفية  العمليات 

التكرارات واملتو�صطات احل�صابية،   ويو�صح اجلدول رقم)4( ذلك.

اجلدول رقم)4( املتو�صطات احل�صابية مل�صتوى ت�صمني حمتوى كتب 
الريا�صيات والتمارين لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي يف �صوء 

متطلبات)TIMSS-2015( لبعد العمليات املعرفية

املحور
ال�صف الثاين ال�صف الأول البتدائي

البتدائي
ال�صف الثالث 

البتدائي
ال�صف الرابع 

البتدائي

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

كتاب 
الطالب

كتاب 
التمارين

0،110،120،220،190،410،350،380،26املعرفة 

0،10،090،160،190،280،350،250،33التطبيق

0،0400،120،060،160،010،10،02التربير الريا�صي

اأنه بالن�صبة لل�صفوف من الأول حتى الرابع البتدائي لكتب  يت�صح من اجلدول رقم)4(، 
درا�صة  ملتطلبات  وفقًا  املعرفية  العمليات  لبعد  الثلثة  املحاور  تناولت  قد  والتمارين  الطالب 
ملحور  بالن�صبة  احل�صابية  املتو�صطات  تراوحت  حيث  خمتلفة،  ح�صابية  مبتو�صطات   TIMSS
تراوحت  التمارين  لكتب  بالن�صبة  اأما   ،)0،41   : املدى)0،11  الطالب �صمن  "املعرفة" لكتب 
املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،12 : 0،35(، اأما  بالن�صبة ملحور "التطبيق" لكتب الطالب 
تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0،1 : 0،28(، اأما بالن�صبة لكتب التمارين تراوحت 
الريا�صي"   "التربير  ملحور  بالن�صبة  اأما    ،)0،35 املدى)0،09:  �صمن  احل�صابية  املتو�صطات 
لكتب  بالن�صبة  اأما  املدى)0،04: 0،16(،  املتو�صطات احل�صابية �صمن  تراوحت  الطالب  لكتب 

التمارين تراوحت املتو�صطات احل�صابية �صمن املدى)0: 0،06(.
يت�صح مما �صبق وجود تفاوت يف ن�صب ت�صمني متطلبات درا�صة TIMSS يف بعد العمليات 
املعرفية حيت مت القت�صار يف التحليل على الأ�صئلة والتمارين املت�صمنة يف نهاية الدر�ض، ومل 
يتم التطرق اإىل الختبارات الن�صف ف�صلية والف�صلية ملراعاة وحدة التحليل، وقد يوؤول هذا 
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يتفق  ل  مبا  الريا�صيات  كتب  يف  واملفردات  املفاهيم  توزيع  يف  خلل  وجود  اإىل  اأي�صًا  التفاوت 
مع الن�صب املت�صمنة يف اختبار TIMSS الأمر الذي اأحدث خلًل يف متثيل م�صتويات الأ�صئلة 
درا�صة)القحطاين،    مع  النتيجة  وتتفق هذه  TIMSS)القحطاين،   1433(،    وفقًا لختبار 

1433؛امل�صاعفة،   2005 (.
تو�صيات الدرا�صة:

ت�صمني جمال  يتم  بحيث  البتدائية  باملرحلة  املطورة  الريا�صيات  ملقررات  1-اإجراء مراجعة 
املحتوى وجمال احل�صاب وجمال العمليات املعرفية يف حمتوى هذه املقررات بقدر يتنا�صب 

.TIMSS-2015 مع متطلبات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم
2-مراجعة حمتوى مقررات الريا�صيات وتقوميها ب�صفة دورية، ومن ثم تطويرها لتتوافق مع 

الجتاهات العاملية.
درا�صة  اختبار  يف  متقدمة  مراكز  على  ح�صلت  التي  املتقدمة  الدول  من  3-ال�صتفادة 

TIMSS-2015 يف تطوير مناهج الريا�صيات يف اململكة العربية ال�صعودية.

البحوث املقرتحة:
ا�صتكمال   TIMSS-2015 درا�صة  متطلبات  الكتب يف �صوء  لتطوير  اأخرى  درا�صة  1-اإجراء 

لهذا البحث.
درا�صة2015-  اختبار  يف  متقدمة  مراكز  اأحرزت  التي  الدول  مع  مقارنة  درا�صات  2-اإجراء 
TIMSS للوقوف على اأ�صباب تدين م�صتوى الطلب يف اململكة العربية ال�صعودية يف اختبار 

TIMSS والعمل على علجها.  درا�صة-2015 
 TIMSS- 3-اإجراء درا�صة تقييم كتب الريا�صيات للمرحلة املتو�صطة يف �صوء متطلبات درا�صة

.2015
4-اإجراء درا�صة لبيان اأهم العوامل املوؤثرة يف م�صتوى حت�صيل طلب املرحلة البتدائية مبجال 
.TIMSS-2015 الريا�صيات يف اختبارات درا�صة التوجهات الدولية للريا�صيات والعلوم

.TIMSS-2015 5-بناء وجتريب فاعلية وحدات درا�صية مبنية وفق متطلبات درا�صة
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م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�صور 
الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية *
فهد بن اإبراهيم موكلي                        اأحمد بن زيد اآل م�صعد

                باحث دكتوراه يف تعليم الريا�صيات       جامعة امللك �صعود

امل�صتخل�ص 
يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية باإدارة تعليم 
اأداة  ال�شتبانة  الباحثان   ا�شتخدم  ،حيث  امل�شحي  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  �شبيا.ا�شتخدمت 
للدرا�شة، وتكونت من اأربعة حماور وهي )اخللفية املعرفية حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 
يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية ،ا�شتخدام الأن�شطة 
تنفيذ  ويف  الدر�س،  تخطيط  يف   : املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  معلًما،   )52( الدرا�شة  عينة  اأفراد  عدد  وبلغ  التقومي(.  ويف  الدر�س،  

جمموعة من النتائج، اأبرزها:
1- تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات 

الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية كان متدنًيا.
التفاعلية يف  الأن�شطة الإلكرتونية  اأن م�شتوى اخللفية املعرفية حول  اإىل  2- تو�شلت الدرا�شة 
كان  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 

متو�شًطا.
ويف �شوء هذه النتائج قدم الباحثان عدًدا من التو�شيات والدرا�شات املقرتحة.

الكلمات املفتاحية: م�شتوى - الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية - الت�شور الب�شري املكاين – 
معلمي الريا�شيات - املرحلة الثانوية.

* مت اإجناز هذا البحث بدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات بجامعة امللك �شعود يف اململكة 
العربية ال�شعودية. 
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كن القول باأن هناك تاأثري اإبداعي لهذه الربامج يف  مع الحتفاظ بخ�شائ�شها الهند�شّية. وميمُ
 Guven( جمال تعليم الهند�شة، واأنها اخلطوة الأكرث اأهمية يف تدري�س الهند�شة بعد اإقليد�س

.)& Kosa، 2008، 101
ت�شاعد  اجليد  الت�شميم  ذات  التفاعلّية  الإلكرتونّية  الربامج  على  تعتمد  التي  الأن�شطة  اإن 
الطالب على التحكم والتفاعل مع الأ�شكال ثنائية وثالثية البعد ب�شورة �شبه حم�شو�شة، الأمر 
ّكنه من بناء ت�شور ذهني لها واإمكانية روؤيتها من منظورات خمتلفة ، بالإ�شافة اإىل  الذي قد ميمُ
، حيث  الأخرى  املختلفة  الأن�شطة  التفاعلّية ت�شمني  الإلكرتونّية  الربامج  اأنه ميكن من خالل 
ميكن بناء اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلّية تنمي الت�شّور الب�شري املكاين با�شتخدام الطي، والكتل 

واملكعبات مثاًل)عطيف ،2013 ، 4(
ومن جهة اأخرى فقد وجد الرتبويون اأن هناك ارتباًطا عالًيا بني الت�شّور الب�شري املكاين 
اأ�شا�شيًا  مكانًا  الهند�شة  عّد  تمُ حيث  )Unal et al، 2009، 1000(؛  الهند�شّية  واملهارات 
لتنمية املهارات املكانية )Boakes، 2006، 2( كاأحد الأدوار التي توؤديها الأن�شطة الهند�شّية 
)Olkun، 2003، 1(. وب�شكل خا�س فاإن الأن�شطة املعتمدة على التحويالت الهند�شّية ت�شهم 
 Olkun et( يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين وتعميمها ونقلها اإىل مواقف جديدة

.)Smith et al. 2009، 207( ؛)al.، 2009، 1548
التدري�س  عملهما يف  الباحثني من خالل  اأّن  اإل  الهند�شّية  التحويالت  اأهمية  من  وبالرغم 
لحظا وجود �شعوبة لدى الطالب يف ت�شّور الو�شع النهائي لل�شكل الهند�شي بعد اإجراء حتويل 
هند�شي عليه، كما ك�شفت درا�شة موكلي )2013( عن تدين م�شتوى الت�شّور الب�شري املكاين 

لدى الطالب.
كو�شا  ودرا�شة   ،)2003( با�شالح  درا�شة  منها  الدرا�شات  من  العديد  اأ�شارت  وقد 
اإيجابية  اإىل   ،  )2012( عطيف  ودرا�شة  واآخرون)2011(،  باكي  ودرا�شة  وكاراكو)2010(، 

ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين .
 وانطالًقا مما �شبق من تدين يف م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين وظهور اإيجابيات لالأن�شطة 
الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين، فاإن الباحثني ي�شعيان من خالل هذه 
التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  التايل:"ما م�شتوى  ال�شوؤال  الإجابة عن  الدرا�شة 

تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية".
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م�صكلة الدرا�صة:
 ، )موكلي  درا�شة  نتائج  اإىل  وا�شتناًدا  التدري�س  جمال  يف  امليدانية  الباحثني  خلربة  نظًرا 
2013( والتي تو�شلت اإىل تدين م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين لدى طالب املرحلة املتو�شطة 
، وكذلك من خالل مناق�شة معلمي وم�شريف الريا�شيات يف مهارات الت�شور الب�شري املكاين 
نتائج  اإىل  وا�شتناًدا  تنميته،  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  اأهمية  وروؤيتهم 
ل�شتخدام  اأثر  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي   )1999( العمري  درا�شة  مثل   ، ال�شابقة  الدرا�شات 
احلا�شوب املربمج بلغة لوغو على تعلم املفاهيم الهند�شية والقدرة املكانية ،ودرا�شة با�شالح 
)2003( التي تو�شلت اإىل وجود اأثر ل�شتخدام برنامج Maplev3 على تنمية القدرة املكانية 
اأثر ل�شتخدام  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي   )Guven &Kosa ،2008( وكو�شا قوفن  ودرا�شة 
 )2012( عطيف  ،ودرا�شة  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف   Cabri 3D برنامج 
الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  اأثر  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي 
الب�شري املكاين ، ودرا�شة النذير )2015( والتي تو�شلت اإىل وجود عالقة طردية بني الذكاء 

الب�شري املكاين والتح�شيل الدرا�شي يف الريا�شيات .
واإدراك  التخيل  بتنمية  املبا�شر  وارتباطه  املو�شوع  هذا  ولأهمية  ؛  ما�شبق  على  وبناء 
يف  التدري�شية  املداخل  تعدد  ب�شرورة  الباحثني  من  واإميانًا  بينها،  فيما  الريا�شية  العالقات 
تعلم الريا�شيات، فقد راأى الباحثان �شرورة القيام بدرا�شة ملعرفة م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية ، وتتمثل م�شكلة الدرا�شة يف الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�س التايل :
الت�صور  يف تنمية مهارات  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�صطة  ا�صتخدام  م�صتوى  "ما 

الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية؟"

اأ�صئلة الدرا�صة:
جتيب الدرا�صة عن ال�صوؤال الرئي�ص التايل:

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما 
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية؟

ويتفرع منه الأ�شئلة التالية:
1- ما م�شتوى اخللفية املعرفية حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية؟
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الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -2
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س؟

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -3
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س؟

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -4
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تقومي الدر�س؟

اأهمية الدرا�صة: 
1- ت�شهم يف معرفة م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 

الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
2- تفيد املعلمني يف توجيههم نحو ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات 

الت�شور الب�شري املكاين. 
التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  الريا�شيات بت�شمني  القائمني على تطوير مناهج  3- تفيد 

مهارات تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف مناهج الريا�شيات. 

اأهداف الدرا�صة:
تهدف الدرا�صة التالية اإىل:

1- التعرف على اخللفية املعرفية ملعلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية حول الأن�شطة الإلكرتونية 
التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين؟

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -2
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س.

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -3
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س.

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -4
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تقومي الدر�س.
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حدود الدرا�صة:
احلدود املو�صوعية:

مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  الدرا�شة  تقت�شر 
التعليم  اإدارة  مبدار�س  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور 

مبحافظة �شبيا.
احلدود املكانية:

تقت�شر الدرا�شة على املدار�س الثانوية مبدار�س اإدارة التعليم مبحافظة �شبيا للعام الدرا�شي 
1436- 1437هـ للف�شل الدرا�شي الثاين.

م�صطلحات الدرا�صة:
الت�صور الب�صري املكاين:

معريف  "ن�شاط عقلي  باأنه:  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )13 املالكي )2006،  عرف        
الهند�شّية  العالقات  اإدراك  واملعتمد على  الأ�شكال،  املكاين حلركة  الب�شري  بالت�شّور  يرتبط 

بني الأ�شكال وال�شرعة والدقة يف الت�شّور الب�شري املكاين".
       ويعرف الت�شّور الب�شري املكاين على اأنه: القدرة على معاجلة واإعادة تركيب املكونات 
يف املثريات الب�شرّية، ويت�شمن التعرف، والحتفاظ، وا�شرتجاع الرتاكيب عندما يتحرك �شكل 

.)Unal et al، 2009، 1000( ما اأو جزء منه
        ويعرفه )عطيف ،2012، 7( باأنه " تخّيل عملية الدوران والنعكا�س لالأ�شكال واملج�شمات، 
التي غريت  العملية  التعرف على  والقدرة على  اأو حركة جزء منها،  الذهني حلركتها  والتتبع 

مكان وهيئة ال�شكل اأو املج�شم وتطبيقها ذهنيًا يف موقف جديد". 
     ويعرفه )موكلي،2013، 33( باأنه القدرة على تخيل ال�شورة اجلديدة لالأ�شكال الهند�شية 
واملج�شمات الناجتة عن اإجراء حتويالت هند�شية ذهنيًا كالدوران والنعكا�س وجتميع الأ�شكال 

والتعرف على كيفية تطبيقها ذهنيًا.
مهارات الت�صور الب�صري املكاين:

حا�شة  على  العتماد  يف  تتمثل  التي  املهام  اأداء  على  الفرد  قدرة  باأنها  الباحثان  يعرفها 
الإب�شار وعلى اإدراك العالقات بني اأجزاء �شكل معني، وتخيل الأو�شاع اجلديدة ملكونات �شكل 

ما اإذا مت ف�شلها واإجراء عمليات هند�شية عليها عقلًيا.
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الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية:
تعمل  تعليمية  "اأن�شطة  باأنها  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة   )7  ،2012 )عطيف،  عرف 
الهند�شية  الأ�شكال  مع  التعامل  الطالب  ي�شتطيع من خاللها  والإنرتنت،  من خالل احلا�شوب 
كنه من حتريكها، وتغري هيئتها واإجراء التحويالت الهند�شية عليها؛ وذلك  ب�شورة تفاعلية متمُ
من اأجل اكت�شاب املفاهيم، وا�شتنتاج التعميمات، واإتقان املهارات الواردة يف وحدة التحويالت 

الهند�شية" .
ويعرفها الباحثان اإجرائًيا باأنها اأن�شطة تمُ�شمم بوا�شطة برامج حا�شوبية خمتلفة كاجليوجربا 
و�شكت�س باد، تتوفر فيها اإمكانية التحكم يف حتريك الأ�شكال الهند�شية ب�شحبها اأو عك�شها اأو 
تدويرها دون اأن تفقد خ�شائ�شها اأو العالقات بني اأجزائها مما يتيح للم�شتخدم التفاعل معها 

واكت�شاف وتف�شري ماينتج عنها مما ي�شاعده يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لديه .

الإطار النظري:
يف هذا اجلزء �شيتناول الباحثان حمورين رئي�شني هما: الت�شور الب�شري املكاين، والأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية .
املحور الأول: الت�صور الب�صري املكاين:

مفهوم الت�صور الب�صري املكاين:
 وهو قدرة الفرد على القيام مبجموعة من الأن�شطة الب�شرية التي تت�شمن اإدراًكا للعالقات 
بني جمموعة من الأ�شياء ،اأو ت�شور هذه الأ�شياء عند النظر اإليها من زوايا خمتلفة اأو تثبيتها 

اأو اإدارتها يف بعدين اأو ثالثة اأبعاد )بركات ،2006: 35( .
على  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )Unal et al، 2009، 1000( واآخرون  اأونال  ويعرف 
التعرف،  ويت�شمن  الب�شرّية،  املثريات  يف  املكونات  تركيب  واإعادة  معاجلة  على  "القدرة  اأنه 

والحتفاظ، وا�شرتجاع الرتاكيب عندما يتحرك �شكل ما اأو جزء منه “.
باأنه  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )Smith et al.، 2009، 203( واآخرون  �شميث  ويعرف 
"القدرة على حل م�شكالت متعددة اخلطوات تت�شمن اأ�شكال معقدة، اأو ترتيبات من الأ�شكال".
 ويرى جلفورد اأن عامل الت�شّور الب�شري املكاين هو: "القدرة على تخيل احلركة والإحالل 
املكان  اأو  اجلديد  املظهر  على  والتعرف  ذهنيًا  منه  اأو جزء  ال�شكل  تدوير  اأي  لل�شكل،  املكاين 

اجلديد لالأ�شياء التي حركت اأو عدلت داخل �شكل معقد" )اأحمد، 2010، 605(.
اأما الت�شّور الب�شري املكاين كما يذكر كانق )Kang ، 2010، 24( فهو قدرة الفرد على 
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حل امل�شكالت املعقدة با�شتخدام عوامل مكانية وخارجية متعددة.
الذهنية  املعاجلة   )Hanlon، 2010، 10( املكاين  الب�شري  الت�شور  اأن  هانلون  ويرى 

ل�شورة ب�شرية، واملهام املرتبطة به عبارة عن عمليات منوذجية متعددة اخلطوات. 
ال�شورة  تخيل  على  "القدرة  باأنه  املكاين  الب�شري  الت�شور   )33 )موكلي،2013،  ويعرف 
اجلديدة لالأ�شكال الهند�شية واملج�شمات الناجتة عن اإجراء حتويالت هند�شية ذهنيًا كالدوران 

والنعكا�س وجتميع الأ�شكال والتعرف على كيفية تطبيقها ذهنيًا" .
اأهمية الت�شور الب�شري املكاين :

اإن املهارات املكانية تدخل يف  للت�شور الب�شري املكاين دور مهم يف احلياة اليومية، حيث 
العديد من التفاعالت اليومية للنا�س )Hanlon، 2010، 1(. ويعد التفكري املكاين �شرورًيا 
امل�شكالت  وحل  التعلم  اأثناء  املعلومات  ومعاجلة  متثيل  يف  يمُ�شتخدم  لأنه  العلمي؛  للتفكري 

 )Olkun، 2003، 1(
        وي�شري )زهران واأحمد ،2010: 74( اإىل اأهمية اأخرى للت�شور الب�شري املكاين تتمثل 
يف اأن هناك عالقة قوية بني التح�شيل الدرا�شي والت�شور الب�شري والنمو املعريف لدى الطالب 

وكلما تقدم الطالب يف املراحل الدرا�شية ازدادت هذه العالقة .
        ويذكر )موكلي، 2013، 33( اأن اأهمية الت�شور الب�شري املكاين تظهر يف اأنه :

، وكل . 1 العالقات ب�شريًا  التنظيم واملعاجلة وتف�شري  واإعادة  الفهم  املتعلم على  ي�شاعد 
هذه املهارات بالغة الأهمية للناحية العملية .

ي�شهم يف جعل التعليم اأكرث �شهولة ، وي�شهم يف حت�شني فهم احلقائق العلمية وحت�شني . 2
العالقة بني التعليم والتدريب يف كثري من املجالت .

تدريب الذاكرة والعمل على تقويتها .. 3
اأكرث �شيطرة على معاجلة الأ�شياء املجردة ، وهو قبل كل ذلك . 4 ي�شهم يف جعل املتعلم 

اأ�شا�شيًا يف حياتنا اليومية للعمل واحلركة يف البيئة التي نعي�س فيها . 
 ويهتم التفكري املكاين بالأج�شام يف الفراغ الثالثي وخمططاتها يف الفراغ الثنائي، والجتاه، 
الكت�شافات  يف  متكامال  دورًا  يوؤدي  فهو  وبالتايل  والأ�شكال؛  والنماذج،  واملوقع،  وامل�شافة، 
العلوم،  جمالت  ومنها  املجالت  من  العديد  يف  للنجاح  اأ�شا�شية  مهارة  وهو  العلمي،  والتقدم 

.)Olkun، 2003، 1; Hanlon، 2010، 1( والتكنولوجيا، والهند�شة، والريا�شيات
 ويمُعد الت�شّور الب�شري للرتاكيب والعالقات الريا�شية املجردة يف جمال تدري�س الريا�شيات 
اإحدى ال�شمات املهمة للتعلم والتفكري الريا�شيني؛ وذلك لأن العديد من امل�شكالت الريا�شية 
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 .)Smith et al.، 2009، 202( تتطلب خطوات متعددة وتت�شمن عدد كبري من الأ�شكال
كما ا�شتنتج كانق )Kang ، 2010، 32( اأن عامل الت�شّور الب�شري املكاين هو         
العامل الأكرث اأهمية يف تعلم الريا�شيات من بني عوامل القدرة املكانية التي ذكرتها الدرا�شات 
ال�شابقة والتي قام با�شتعرا�شها؛ وذلك لأن تعلم الريا�شيات يتطلب من ال�شخ�س متييز متثيل 

ت�شويري له مكونات مكانية.   
مكونات مهارة الت�صور الب�صري املكاين:

ميكن حتديد مكونات مهارة الت�شور الب�شري املكاين كما اأوردها )املالكي، 1427هـ،55( 
فيما يلي:

1. التميز بني الأ�شكال الهند�شية امل�شتوية واملج�شمة. 
2. اإدراك الأ�شكال الناجتة من الدوران والثني يف الفراغ.

3. حتديد العالقات بني الأ�شكال الهند�شية املتداخلة.
4. اإدراك الأو�شاع املختلفة لل�شكل الهند�شي.

5. متييز ال�شكل املختلف عن جمموعة من الأ�شكال.
6. متييز الأ�شكال الهند�شية املتماثلة واملت�شابهة. 
7. متييز الأ�شكال واملجموعات املركبة واملتداخلة.

8. متييز حركة الأ�شكال الهند�شية املختلفة. 
 وذكر بدوي )2008، 150-157( جملة من املهارات ترتبط بالت�شّور الب�شري املكاين وهي 

كما يلي:
1( مهارة الو�شف اللفظي لالأ�شكال 

2( مهارة امل�شاهاة بني املج�شم وال�شبكة املكونة له 
3( مهارة التخيل 

4( الذاكرة املكانية 
5( مهارة متثيل الأ�شكال 

6( مهارة الإن�شاء والتكوين
7( التدوير العقلي 
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املحور الثاين: الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية :
مفهوم الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية:

يعرف التفاعل يف بيئة التعلم الإلكرتوين باأنه: "التعلم الن�شط الذي يحوي ات�شاًل وتفاعال 
متعدد الجتاه بني عنا�شر العملية التعليمية" )الرا�شد، 1428هـ، 5(.

تعمل  تعليمية  "اأن�شطة  باأنها  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة   )  7  ،2012، ويعرف )عطيف 
الهند�شية  الأ�شكال  مع  التعامل  الطالب  ي�شتطيع من خاللها  والإنرتنت،  من خالل احلا�شوب 
كنه من حتريكها، وتغري هيئتها واإجراء التحويالت الهند�شية عليها؛ وذلك  ب�شورة تفاعلية متمُ
من اأجل اكت�شاب املفاهيم، وا�شتنتاج التعميمات، واإتقان املهارات الواردة يف وحدة التحويالت 

الهند�شية" .
كاجليوجربا  خمتلفة  حا�شوبية  برامج  بوا�شطة  تمُ�شمم  اأن�شطة  باأنها  الباحثان  ويعرفها   
و�شكت�س باد، تتوفر فيها اإمكانية التحكم يف حتريك الأ�شكال الهند�شية ب�شحبها اأو عك�شها اأو 
تدويرها دون اأن تفقد خ�شائ�شها اأو العالقات بني اأجزائها مما يتيح للم�شتخدم التفاعل معها 

واكت�شاف وتف�شري ماينتج عنها مما ي�شاعده يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لديه .
الب�شري  الت�شور  لتنمية  ا�شتخدامها  ميكن  التي  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  اأمناط 

املكاين:
من  العديد  تناولتها  التي  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  من  جمموعة  هناك 
 Halpern et al.، 2007( ،)Onder(، )2011 ،غندورة(، )Sorby، 2003((الدرا�شات
et al.، 2011(.  ميكن ا�شتخدامها يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف الريا�شيات  ومن 

هذه الأن�شطة ما يلي: 
اأ( اأن�شطة التدري�س اخلا�س.

ب( اأن�شطة التدريب واملمار�شة. 
ب( اأن�شطة التدريب واملمار�شة. 

ج( اأن�شطة الألعاب التعليمية. 
د( اأن�شطة املحاكاة. 

هـ( اأن�شطة برامج الهند�شة الديناميكّية التفاعلّية.
مميزات ا�صتخدام الربامج التفاعلية يف ت�صميم الأن�صطة الإلكرتونية:

يرى اإيرا�شو )Eraso، 2007، 14( اأن هناك مميزات ل�شتخدام الربامج التفاعلية ومنها:
1- تزود الطالب بالو�شائل لإن�شاء خططهم ال�شتق�شائية اخلا�شة. 
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2- متكن الطالب من �شياغة واختبار نظرياتهم.
 3- حتليل نتائج الطالب.

 4- تف�شري وتكوين معنى لنتائج الطالب.
 5- ر�شم نتائج الطالب اخلا�شة. 

6- متكن الطالب من التحكم يف �شرعة واجتاه اكت�شافاتهم.
7- تنمي قدرات الت�شّور الب�شري املكاين.

الدرا�صات ال�صابقة:
يعر�س الباحثان يف هذا الق�شم الدرا�شات ال�شابقة، والتي ركز فيها الباحثان على الدرا�شات 
التي تناولت الت�شور الب�شري املكاين وتنميته با�شتخدام برامج اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية، وقد 

ت�شمنت درا�شات عربية واأخرى اأجنبية كما يلي:
درا�صة العمري )1999(:

تعلم  على  لوغو  بلغة  املربمج  احلا�شوب  ا�شتخدام  اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت   
املفاهيم الهند�شّية والقدرة املكانية لدى طالب ال�شف ال�شابع بالأردن.

تكونت عينة الدرا�شة من )53( طالبًا من طالب ال�شف ال�شابع مت توزيعهم اإىل جمموعتني 
الأوىل جتريبية تدر�س با�شتخدام احلا�شوب وبلغ عدد اأفرادها )21( طالبًا، والأخرى �شابطة 
وتدر�س بالطريقة التقليدية وبلغ عدد اأفرادها )32( طالبًا. وقد مت يف الدرا�شة ت�شميم عدد 
اختبار  اإعداد  مت  كما  لوغو،  لغة  با�شتخدام  وذلك  الهند�شّية  املفاهيم  لتنمية  الأن�شطة  من 

حت�شيلي يف املفاهيم الهند�شّية، وكذلك اإعداد اختبار يف القدرة املكانية.
التجريبّية  اأداء املجموعة  اإح�شائًيا بني متو�شط  اإىل وجود فرق دال  وقد تو�شلت الدرا�شة 
القدرة  اختبار  يف  وكذلك  الهند�شّية  املفاهيم  اختبار  يف  ال�شابطة  املجموعة  اأداء  ومتو�شط 

املكانية، وذلك ل�شالح املجموعة التجريبّية.
درا�صة با�صالح )2003(:

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف على اأثر ا�شتخدام برنامج Maplev3 على تنمية القدرة 
املكانية لدى طالب امل�شتوى الأول من ق�شم الريا�شيات بكلية الرتبية جامعة ح�شرموت.

اإىل جمموعتني مت�شاويتني:  الدرا�شة من )36( طالبًا وطالبة، مت تق�شيمهم  تكونت عينة   
Maplev3، والثانية �شابطة  الأوىل جتريبية تدر�س وحدة التفا�شل )1( با�شتخدام برنامج 
املكون من  املكانية  القدرة  بالطريقة العتيادية. وقد مت تطبيق اختبار  الوحدة نف�شها  تدر�س 
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اختبار دوران البطاقة، واختبار بريدو للت�شور املكاين، على عينة الدرا�شة.
املجموعتني  درجات  متو�شطي  بني  اإح�شائًيا  دال  فرق  وجود  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد 
التجريبّية وال�شابطة يف اختبار القدرة املكانية وذلك ل�شالح املجموعة التجريبّية التي ت�شتخدم 

.)Maplev3( برنامج
:)Guven & Kosa, 2008( درا�صة قوفن وكو�صا

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف على اأثر ا�شتخدام برنامج الهند�شّية الديناميكّية كابري 
ثري دي Cabri 3D يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين لدى الطالب املعلمني ملادة 

الريا�شيات يف اإحدى اجلامعات الرتكية.
البعدي، حيث  القبلي  الختبار  مع  الواحدة،  املجموعة  ت�شميم  الدرا�شة  ا�شتخدمت         
 Karadeniz جامعة  من  الريا�شيات  ملادة  معلمًا  طالبًا   40 من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
الب�شري  للت�شور  اختبار بريدو  بوا�شطة  اختبارهم  الرتكية، مت   Technical University
قدمت  ثم  التجربة،  اإجراء  قبل  وذلك  واملنظور،  والتدوير  التطوير  الثالثة،  باأجزائه  املكاين 
لهم اأن�شطة با�شتخدام برنامج الكابري ثري دي ملدة ثمانية اأ�شابيع، وبعد انتهاء التجربة، مت 

اختبارهم بنف�س الختبار.
       تو�شلت الدرا�شة اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�شائية بني متو�شط درجات اأفراد العينة 
البعدي،  الختبار  ل�شالح  وذلك  البعدي،  الختبار  درجاتهم يف  ومتو�شط  القبلي  الختبار  يف 
مما يعني اأن برنامج كابري ثري دي قد اأ�شهم يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين لدى 

اأفراد العينة.
:)Kang, 2010( درا�صة كانق  

كو�شيلة  التدريب مب�شاعدة احلا�شوب  ا�شتخدام  ومقارنة  تقييم  اإىل  الدرا�شة   هدفت هذه 
 )ADHD( من و�شائل التكنولوجيا على حت�شني القدرة املكانية لدى الطالب الذين لديهم

 . )ADHD( والذين لي�س لديهم )ا�شطراب نق�س النتباه وفرط الن�شاط(
لديهم  ممن  والثامن  ال�شابع  ال�شفني  طالب  من  طالبًا   )50( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
)ADHD( اأو لي�س لديهم )ADHD( من املدار�س املحلية.  وقد ا�شتملت على )12( طالبًا 
من ذوي )ADHD( قدمت لهم �شور �شاكنة، و)12( طالبًا قدمت لهم �شور متحركة، و)13( 
طالبًا يف جمموعة املقارنة قدمت لهم �شور �شاكنة، و)13( طالبًا يف املقارنة قدمت لهم �شور 

متحركة.
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يف  احلا�شوب  با�شتخدام  التدريب  من  النوعني  لكال  الطالب  ا�شتجابة  الدرا�شة  وقا�شت   
ظل ظرفني اأحدهما ثابت والآخر تفاعلي. ويف كال احلالتني مت تقدمي الن�شو�س نف�شها، ولكن 
ال�شور والأ�شكال امل�شتخدمة يف التعليم الديناميكي )التفاعلي( كانت متحركة، اأما يف النوع 

الآخر فقد كانت ال�شور والأ�شكال ثابتة. 
اأظهرت النتائج حت�شنا يف النوع الثابت لكال النوعني من الطالب ذوي )ADHD( وبدون، 

وقد كان اأداء التالميذ ذوي )ADHD( يف الو�شع املتحرك اأقل فاعلية.
:)Kurtulu& Candas, 2010( درا�صة  كورتيول و كاندا�ص

قوقل  برنامج  خالل  من  هند�شية  اأن�شطة  ا�شتخدام  اأثر  على  تعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت   
�شكت�س اأب )Google Sketchup( يف تنمية قدرات الت�شّور الب�شري املكاين لدى الطالب 

املعلمني يف مادة الريا�شيات.
تكونت عينة الدرا�شة من 48 طالبًا معلمًا، مت تق�شيمهم اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية 
اأفرادها  عدد  وبلغ   )Google Sketchup( برنامج  با�شتخدام  الهند�شّية  الأن�شطة  جتري 
)24( طالبًا معلما، والأخرى �شابطة جتري الأن�شطة الهند�شّية با�شتخدام الورقة والقلم فقط، 
اأي�شا )24( طالبًا معلمًا. وقد مت تطبيق اختبار قدرات الت�شّور الب�شري  اأفرادها  وبلغ عدد 

املكاين على املجموعتني قبليا وبعديا.
التجريبّية  املجموعتني  متو�شطي  بني  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
املجموعة  ل�شالح  وذلك  املكاين  الب�شري  الت�شّور  لختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�شابطة 

التجريبّية. 
:)Kosaa& Karaku, 2010( درا�صة كو�صا وكاراكو

 )Cabri 3D( هدفت الدرا�شة اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام الربنامج الهند�شي التفاعلي      
على الت�شّور الب�شري املكاين يف الفراغ الثالثي.

تكونت عينة الدرا�شة من )24( من طالب كلية الرتبية واملتوقع تخرجهم، والذين �شبق لهم 
اأن در�شوا الهند�شة التحليلية يف الفراغ الثنائي والثالثي، واأخذوا مقرر ا�شتخدام احلا�شب يف 

تدري�س الريا�شيات، و�شبق لهم اأن ا�شتخدموا برنامج )Cabri 2D( يف ال�شنة املا�شية.
مت ت�شميم برنامج تدريبي لتو�شيح كيفية التعامل مع برنامج )Cabri 3D(، ثم مت عقد 

ور�س عمل على ثالث جل�شات عر�شت فيها م�شكالت يف الفراغ الثالثي.
تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن برنامج )Cabri 3D( قد زاد من الفهم الهند�شي لدى الطالب، 
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و�شهل  عملية الت�شّور الب�شري لديهم، كما اأن الطالب قد اأفادوا باأنه من ال�شهل تعلم الربنامج، 
واأنهم يرون اأنه منا�شب لتدري�س الهند�شة يف الفراغ الثالثي.

:)Baki et al., 2011( درا�صة باكي واآخرون

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل املقارنة بني اأثر كل من برنامج الهند�شة الديناميكّية )التفاعلّية( 
لدى  املكاين  الب�شري  الت�شّور  تنمية  املح�شو�شة يف  واليدويات   ،Cabri 3D ثري دي  كابري 

معلمي الريا�شيات قبل اخلدمة.
 ولتحقيق هدف الدرا�شة فقد مت اختيار )96( من معلمي الريا�شيات قبل اخلدمة يف ال�شنة 
اجلامعية الأوىل، حيث مت تق�شيمهم اإىل ثالث جمموعات: الأوىل جتريبية ا�شتخدمت برنامج 
 )32( اأفرادها  عدد  وبلغ  جتريبية  والثانية  فردًا،   )34( اأفرادها  عدد  وبلغ  دي،  ثري  كابري 
فردًا، اأما الثالثة فقد كانت �شابطة وبلغ عدد اأفرادها )30( فردًا. مت اختبار العينة با�شتخدام 

اختبار بريدو للت�شور الب�شري املكاين قبل التجربة وبعدها.
التطبيق  يف  ال�شابطة  املجموعة  على  التجريبيتني  املجوعتني  تفوق  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   
التجريبّية الأوىل )جمموعة  الب�شري املكاين، كما تفوقت املجموعة  الت�شّور  البعدي لختبار 

برنامج كابري ثري دي( على املجموعة التجريبّية الثانية )جمموعة اليدويات(.
درا�صة عطيف )2012(

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة اأثر تدري�س الريا�شيات با�شتخدام اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلّية 
يف تنمية الت�شّور الب�شري املكاين لدى طالب املرحلة الثانوية، كما هدفت اإىل التعرف على 
العالقة الرتباطية بني م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين والتح�شيل الريا�شي، ولتحقيق هديف 
هذه الدرا�شة قام الباحث بت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية يف وحدة التحويالت الهند�شية 
من كتاب الريا�شيات لل�شف الأول الثانوي،  ، كما اأعد اختبارًا يف الت�شور الب�شري املكاين، 
ثم اختار )99( طالبًا من طالب ال�شف الأول الثانوي و مت تق�شيمهم اإىل جمموعتني الأوىل: 
جتريبية وبلغ عدد الطالب فيها )51( طالبًا، اأما الثانية فكانت �شابطة وبلغ عدد الطالب فيها 
اإح�شائيًا بني متو�شطي درجات طالب  دال  اإىل وجود فرق  الدرا�شة  وتو�شلت   ، )48( طالبًا 
املجموعة التجريبّية واملجموعة ال�شابطة يف التطبيق البعدي لختبار الت�شّور الب�شري املكاين 
عالقة  وجود  اإىل  تو�شلت  كما  التجريبية،  املجموعة  طالب  درجات  متو�شط  ل�شالح  وذلك 
ارتباطية موجبة دالة اإح�شائيًا بني م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين والتح�شيل الريا�شي لدى 

طالب ال�شف الأول الثانوي.
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التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:
ـــ اتفقت جميع الدرا�شات ال�شابقة يف ا�شتخدامها لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية ، لكنها اختلفت 
يف نوع الربنامج الذي ا�شتخدمته كل درا�شة يف ت�شميمها لهذه الأن�شطة ، كما اأن جميع هذه 
الدرا�شات اتبعت املنهج التجريبي للتعرف على اأثر ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 

يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين والقدرة املكانية عموما .
الإلكرتونية  الأن�شطة  ملو�شوع  تناولها  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  -اتفقت 

التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
ا�شتخدمت  حيث  املتبع  املنهج  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  اختلفت  بينما  ــــ 
التفاعلية يف  املنهج الو�شفي امل�شحي للتعرف على م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية 
تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية، واختلفت 
كذلك يف نوع العينة حيث متيزت ح�شب علم الباحثني باأنها الدرا�شة الوحيدة التي اهتمت 
تناولت جوانب  وقد   ، التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  يتعلق  فيما  املعلمني  اآراء  با�شتطالع 

متعددة حتدد مدى ا�شتخدامهم لها .
- جميع هذه الدرا�شات اأثبتت فاعلية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية مبختلف براجمها 
وتعدد اأ�شكالها يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين مما دعا الباحثني جلعلها مربًرا لأهمية 
القيام بهذه الدرا�شة وكذلك من خالل الطالع على اأدبيات هذه الدرا�شات مت ال�شتفادة 

منها يف تعريف م�شطلحات الدرا�شة اإجرائًيا، وت�شميم اأداة الدرا�شة احلالية.
منهج الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة:
ا�شتخدم الباحثان يف هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي امل�شحي ، لكون هذا املنهج يتنا�شب مع 
هدف الدرا�شة وملالءمته لطبيعة املو�شوع ، حيث ت�شعى الدرا�شة احلالية للتعرف على م�شتوى 
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
جمتمع الدرا�صة:

�شبيا  تعليم  باإدارة  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
والبالغ عددهم )165( معلًما للعام الدرا�شي 1436 ـــ 1437 هـ.
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عينة الدرا�صة:
طبقت الدرا�شة على عينة ع�شوائية مكونة من )52( معلًما ، وهو ما ميثل ) 31.52% ( من 

جمتمع الدرا�شة.
اأداة الدرا�صة:

    قام الباحثان با�شتخدام ال�شتبانة اأداة لدرا�شتهما للتعرف على م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية، وقد انق�شمت الأداة اإىل جزاأين: 
اجلزء الأول : يتعلق بالبيانات ال�شخ�شية لأفراد العينة و�شملت )ال�شم، اخلربة التدري�شية، 

عدد الدورات التدريبية(.
اجلز الثاين : يتعلق مبحاور ال�شتبانة وقد تكونت من اأربعة حماور وهي ) اخللفية املعرفية ، 
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي 
الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س ، ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
تنفيذ  يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 
الدر�س ،م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي ( ويندرج حتت كل حمور جمموعة 

من البنود التي تنتمي له. 
خطوات بناء ال�صتبانة:

1- قام الباحثان يف بناء ال�شتبانة بال�شتناد على الأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة )املالكي 
،2009؛ عطيف، 2012؛ موكلي، 2013؛ النذير ،2015(.

2- مت عر�س الأداة يف �شورتها الأولية على جمموعة من املحكمني واملخت�شني يف جمايل تعليم 
الريا�شيات واحلا�شب الآيل من اأ�شاتذة جامعات وم�شرفني تربويني وال�شتنارة باآرائهم.

3- مت ح�شاب �شدق وثبات الأداة.
�صدق اأداة الدرا�صة وثباتها:

: �صدق الأداة:  اأولاً
اأ- �صدق املحكمني:

مت التاأكد من �شدق ال�شتبانة وذلك بعر�شها على جمموعة من املحكمني من اأع�شاء هيئة 
الرتبويني يف  امل�شرفني  ببع�س اجلامعات، وعدٍد من  التدري�س  املناهج وطرق  بق�شم  التدري�س 
مادة الريا�شيات واحلا�شب الآيل، وعدٍد من معلمي الريا�شيات واحلا�شب الآيل ذوي اخلربة، 
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اإبداء  منهم  طلبا  ثم  املحكمني  على  الأولية  �شورتها  ال�شتبانة يف  بعر�س  الباحثان  قام  حيث 
مرئياتهم وتوجيهاتهم حول: 

• و�شوح التعليمات.	
• و�شوح الفقرات ومدى منا�شبتها.	
• ترابط الفقرات مع املحور.	
• �شحة ال�شياغة لمُغوًيا وعلمًيا.	
• )اإ�شافة/ حذف( بع�س الفقرات )من/ اإىل( ال�شتبانة.	

الأولية  ال�شورة  على  التعديالت  بع�س  باإجراء  املحكمني  اأراء  �شوء  يف  الباحثان  قام  وقد 
لال�شتبانة حيث مت حذف فقرة واحدة، وتعديل خم�س فقرات، واإ�شافة فقرة واحدة، وبذلك 

اأ�شبحت فقرات ال�شتبانة )28( موزعة على اأربعة حماور:
الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  املعرفية  اخللفية  الأول:  املحور 

املكاين وعددها )6( فقرات.
املحور الثاين: ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س وعددها )7( فقرات.
املحور الثالث : ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س وعددها )10( فقرات .
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري  املحور الرابع: 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي وعددها )5( فقرات.
ويقابل كل فقرة من فقرات ال�شتبانة تدرج رباعي على النحو التايل:

دائًما )اأربع درجات(، اأحياًنا )ثالث درجات(، نادًرا )درجتان(، اأبًدا )درجة واحدة(.
ومت تف�شري النتائج للمتو�شطات وفق الفئات التالية:

متو�شط،   )3.25  –  2.5( منخف�س،   )2.5  –  1.75( جًدا،  منخف�س   )1.75  –  1(
)3.25 – 4( مرتفع 

ب- �صدق الت�صاق الداخلي:
مت تطبيق ال�شتبانة على عينة ا�شتطالعية مكونة من )15( معلًما، ومت ح�شاب معامل ارتباط 
بري�شون حل�شاب الرتباط بني كل فقرة من فقرات ال�شتبانة ودرجة املحور الذي تنتمي اإليه ، 

واجلدول التايل يو�شح ذلك :
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جدول1 عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه
درجة الرتباط الفقرة

درجة الرتباط الفقرةباملحور
درجة الرتباط الفقرةباملحور

درجة الرتباط الفقرةباملحور
باملحور

1.3628.69315.78122.790
2.5559.78316.77723.766
3.70110.79817.77424.735
4.69111.69418.83425.807
5.52712.80919.83726.800
6.68813.77920.85627.823
7.68714.65421.64128.853

يت�شح من اجلدول )1( اأن قيم معامالت الرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحور 
الذي تنتمي اإليه ترتاوح )362. ــ 853.( وجميعها موجبة بالإ�شافة اإىل اأن لها دللة اإح�شائية 

عند م�شتوى دللة )0.05( مما يعني اأن لها درجة ثبات عالية.
ثبات ال�صتبانة:

 كما مت ح�شاب ثبات ال�شتبانة با�شتخدام معادلة األفا كرونباخ من خالل جتريب ال�شتبانة 
على العينة ال�شتطالعية، وقد وجد اأن ثبات الختبار هو )0.972( وهذا يدل على اأن الأداة 

تتمتع بدرجة عالية جًدا من الثبات ميكن العتماد عليها والوثوق بنتائجها.
الأ�صاليب الإح�صائية:

متت معاجلة البيانات اإح�شائيا اإ با�شتخدام الربنامج الإح�شائي   SPSS، ولالإجابة عن 
اأ�شئلة الدرا�شة مت ا�شتخدام الأ�شاليب الإح�شائية التالية: 

املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�شتبانة.
معامل الرتباط بري�شون حل�شاب الت�شاق الداخلي لال�شتبانة.

معادلة األفاكرونباخ حل�شاب ثبات ال�شتبانة.
نتائج الدرا�صة وتف�صريها:

: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: اأولاً
     لالإجابة عن ال�صوؤال الأول: ما م�صتوى اخللفية املعرفية حول الأن�صطة الإلكرتونية 
التفاعلية يف تنمية الت�صور الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول2ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الأول

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 1
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

19
36.5

26
50

5
9.6

2
3.83.19.7671

التفاعلية 2 الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  بربامج  معرفة  لدي 
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

2
3.8

28
53.8

18
34.6

4
7.72.54.6993

لدي معرفة بالأ�شاليب العلمية لت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية 3
التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

2
3.8

19
36.5

13
25

18
34.62.10.9346

لدي معرفة بالتعامل مع برامج ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية 4
التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

4
7.7

25
48.1

16
30.8

7
13.52.50.8284

حتتاج 5 التي  الهند�شية  التحويالت  بدرو�س  معرفة  لدي 
ل�شتخدام اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية

ك
%

8
15.5

32
61.5

6
11.5

6
11.52.81.8412

كلدي معرفة بالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية املنا�شبة لكل در�س6
%

10
19.2

15
28.8

18
34.6

9
17.42.5015

يت�شح من اجلدول )2( اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات املعلمني حول خلفيتهم املعرفية 
بني  تراوحت  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة 

.)3.19 – 2.10(
" لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة  اأن فقرة )1( وهي         كما يبني اجلدول )2( 
الأوىل  املرتبة  "جاءت يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  امل�شاهمة يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
لت�شميم  العلمية  بالأ�شاليب  معرفة  "لدي  وهي   )3( فقرة  جاءت  بينما   ،  )3.19( مبتو�شط 
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين " يف املرتبة الأخرية 
مبتو�شط )2.10( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي للمحور 2.61 اأي اأن م�شتوى اخللفية املعرفية 
حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات 
باملرحلة الثانوية كان متو�شًطا ، وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها :

• لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 	
الب�شري املكاين.

• اإلكرتونية 	 اأن�شطة  ل�شتخدام  حتتاج  التي  الهند�شية  التحويالت  بدرو�س  معرفة  لدي 
تفاعلية.

• لدي معرفة بربامج ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 	
الب�شري املكاين.

• يف 	 امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  برامج  مع  بالتعامل  معرفة  لدي 
تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
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• لدي معرفة بالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية املنا�شبة لكل در�س.	
• يف 	 امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  لت�شميم  العلمية  بالأ�شاليب  معرفة  لدي 

تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
        ويعزو الباحثان معرفة املعلمني باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة 
يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين اإىل اأن املعلمني لديهم معرفة بدور التقنية كاأ�شلوب حديث 
يف معاجلة الكثري من املوا�شيع الريا�شية املجردة  كالأ�شكال الهند�شية وم�شاهمتها يف قدرة 
الطالب على اإجراء حتويالت هند�شية عليها ذهنًيا،وتختلف نتائج الدرا�شة احلالية مع درا�شة 
املالكي )2014( والتي تو�شلت اإىل عدم وجود معرفة كافية لدى املعلمني با�شتخدامات واأ�شاليب 
توظيف احلا�شبة البيانية ومبفهوم تقنيات الو�شائط املتعددة ومناذج الت�شال التعليمي، وكذلك 
لديهم نق�س فى املعرفة املتعلقة با�شتخدام ال�شبورة التفاعلية. وتختلف نتيجة الدرا�شة احلالية 
التدري�س يف  هيئة  اأع�شاء  معرفة  درجة  اأن  من  احلجايا )2010(  درا�شة  اإليه  اأ�شارت  ما  مع 

اجلامعات احلكومية الأردنية مبتطلبات التعليم الإلكرتوين كانت بدرجة مرتفعة.

: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين : اأولاً
لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�صيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�صري  الت�صور  مهارات  تنمية 

تخطيط الدر�ص؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول3 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الثاين

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

اأحدد يف خطة التدري�س مهارات الت�شور الب�شري 7
املكاين التي ت�شتهدفها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 

ك
%

9
17.3

15
28.8

11
21.2

17
32.72.311.1123

اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف 8
تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف خطة الدر�س

ك
%

5
9.6

14
26.9

15
28.8

18
34.62.67.9431

9
اأحدد يف خطة الدر�س الوقت املنا�شب ل�شتخدام 
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 

الت�شور الب�شري املكاين
ك
%

7
13.5

15
28.8

15
28.8

15
28.82.271.0314

10
اأ�شمن خطة الدر�س وقًتا خم�ش�شا لتدريب الطالب 
على الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 

الت�شور الب�شري املكاين
ك
%

5
9.6

15
28.8

13
25

19
36.52.121.0226

اأخ�ش�س يف خطة الدر�س وقتا لتقدمي التغذية 11
الراجعة للطالب حول اأدائهم يف كل ن�شاط

ك
%

12
23.1

13
25

10
19.2

17
32.72.381.1742

12
اأخ�ش�س وقتا لتقومي اأداء الطالب يف الأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 
الب�شري املكاين يف خطة الدر�س

ك
%

11
21.2

9
17.3

13
25

19
36.52.231.1655

اأحدد م�شادر التعلم الداعمة للن�شاط الإلكرتوين 13
التفاعلي يف خطة الدر�س

ك
%

11
21.2

19
36.5

16
30.8

6
11.52.111.0037

يت�شح من اجلدول )3( اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات املعلمني حول ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س تراوحت بني )2.11 – 2.67(.
كما يبني اجلدول )3( اأن فقرة )8( وهي "اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة 
مبتو�شط  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت  الدر�س"  تخطيط  يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف 
الإلكرتوين  للن�شاط  الداعمة  التعلم  "اأحدد م�شادر  وهي  فقرة )13(  بينما جاءت   )2.67(
التفاعلي يف خطة الدر�س" يف املرتبة الأخرية مبتو�شط )2.11( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي 
للمحور 2.30 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 
 ، متدنًيا  كان  الدر�س  تخطيط  الثانوية يف  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري 

وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها :
• اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف 	

خطة الدر�س.
• كل 	 اأدائهم يف  للطالب حول  الراجعة  التغذية  لتقدمي  وقتا  الدر�س  اأخ�ش�س يف خطة 

ن�شاط.
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• الأن�شطة 	 ت�شتهدفها  التي  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  التدري�س  خطة  يف  اأحدد 
الإلكرتونية التفاعلية.

• التفاعلية 	 الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  املنا�شب  الوقت  الدر�س  خطة  يف  اأحدد 
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين.

• اأخ�ش�س وقتا لتقومي اأداء الطالب يف الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 	
الت�شور الب�شري املكاين يف خطة الدر�س.

• الإلكرتونية 	 الأن�شطة  على  الطالب  لتدريب  خم�ش�شا  وقًتا  الدر�س  خطة  اأ�شمن 
التفاعلية.

• اأحدد م�شادر التعلم الداعمة للن�شاط الإلكرتوين التفاعلي يف خطة الدر�س.	
اأن  اإىل  تو�شلت  التي   )2011( الروي�س  درا�شة  مع  احلالية  الدرا�شة  نتيجة  وتختلف        
ا�شتخدام معلمي الريا�شيات للتقنية يف تخطيط الدر�س كان متو�شًطا. ويعزو الباحثان ت�شمني 
املعلمني لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف خطة 
الدر�س اإىل كونها العن�شر الأهم يف تو�شيح و�شرح الدرو�س املراد ا�شتخدام حتويالت هند�شية 
الدر�س،  خطة  يف  امل�شتخدمة  والإ�شرتاتيجيات  التدري�س  طرق  تبنى  خاللها  من  والتي  عليها 
ووقًتا  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  منا�شًبا  وقًتا  املعلمني  تخ�شي�س  عدم  اأن  اإل 
للتقومي ووقًتا للتغذية الراجعة يف خطة الدر�س ي�شري اإىل عدم كفاية زمن احل�شة وعدم قدرة 
املعلمني على تنظيم �شريها عند ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية، وهذا ما اأ�شارت اإليه 
اأحد معوقات ا�شتخدام  اأن زمن احل�شة الدرا�شية  درا�شة النذير)2014( وخليل)2016( يف 

الربجميات التفاعلية. 
ا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث: ثانياً

لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�صيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�صري  الت�صور  مهارات  تنمية 

تنفيذ الدر�ص؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول4 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الثالث

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

اأقدم للطالب نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين وهدفه 14
يف الدر�س

ك
%

9
17.3

24
46.2

13
25

6
11.52.69.8974

اأعطي الوقت الكايف للطالب للتفاعل مع الن�شاط 15
الإلكرتوين

ك
%

10
19.2

16
30.8

14
26.9

12
23.12.461.0566

اأو�شح للطالب اخلطوات والإجراءات املتعلقة 16
با�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

8
15.4

14
26.9

19
36.5

11
21.22.37.9918

17
اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 
الب�شري املكاين

ك
%

10
19.2

7
13.5

17
32.7

18
34.62.171.11510

اأتعرف على ال�شعوبات التي تواجه الطالب عند 18
ال�شتخدام

ك
%

11
21.2

14
26.9

11
21.2

16
30.82.381.1407

اأراعي عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة 19
الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي

ك
%

20
38.5

16
30.8

7
13.5

9
17.32.901.1071

اأراعي ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة 20
الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

16
30.8

19
36.5

9
17.3

8
15.42.831.0433

21
اأ�شاعد الطالب يف اكت�شاف التغريات التي تطراأ على 
الأ�شكال الهند�شية عند ا�شتخدام حتويالت هند�شية 

عليها بوا�شطة الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية
ك
%

15
28.8

22
42.3

8
15.4

7
13.52.87.9912

22
اأعطي الطالب احلرية الكاملة يف التعامل مع 

الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية واأوجههم يف حال 
ال�شتف�شار

ك
%

9
17.3

12
23.1

16
30.8

15
28.82.291.0739

اأ�شاعد الطالب يف �شياغة نتيجة التحويل الهند�شي 23
التي يتو�شلون اإليها من خالل املمار�شة

ك
%

11
21.2

20
38.5

10
19.2

11
21.22.61.0535

ا�شتخدام  املعلمني حول  ل�شتجابات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن  يت�شح من اجلدول )4(      
معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س تراوحت بني )2.90-2.17(.
للطالب عند  الت�شويق  " اأراعي عنا�شر  اأن فقرة )19( وهي        كما يبني اجلدول )4( 
بينما   ،  )2.90( مبتو�شط  الأوىل  املرتبة  يف  "جاءت  التفاعلي  الإلكرتوين  الن�شاط  ممار�شة 
"اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة امل�شاهمة يف تنمية  جاءت فقرة )17( وهي 
الت�شور الب�شري املكاين " يف املرتبة الأخرية مبتو�شط )2.17( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي 
للمحور 2.56 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س كان متو�شًطا وفيما 

يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها: 
• اأراعي عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.	
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• اأ�شاعد الطالب يف اكت�شاف التغريات التي تطراأ على الأ�شكال الهند�شية عند ا�شتخدام 	
حتويالت هند�شية عليها بوا�شطة الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية.

• اأراعي ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• اأقدم للطالب نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين وهدفه يف الدر�س.	
• خالل 	 من  اإليها  يتو�شلون  التي  الهند�شي  التحويل  نتيجة  �شياغة  يف  الطالب  اأ�شاعد 

املمار�شة.
• اأعطي الوقت الكايف للطالب للتفاعل مع الن�شاط.	
• اأتعرف على ال�شعوبات التي تواجه الطالب عند ال�شتخدام.	
• الإلكرتونية 	 الأن�شطة  با�شتخدام  املتعلقة  والإجراءات  اخلطوات  للطالب  اأو�شح 

التفاعلية.
• اأعطي الطالب احلرية الكاملة يف التعامل مع الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية واأوجههم 	

يف حال ال�شتف�شار.
• اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 	

الت�شور الب�شري املكاين.
ويعزو الباحثان اتفاق املعلمني على مراعاة عنا�شر الت�شويق عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين 
التفاعلي اإىل اإميانهم باأن التقنية و�شيلة ت�شويق رئي�شة جلذب انتباه الطالب جتاه اأي در�س اأو 
اأن  اإىل  تو�شلت  التي   )2011( الروي�س  درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  وتتفق  ن�شاط، 
نتيجة هذه مع  الدر�س كان متو�شًطا، وتختلف  تنفيذ  للتقنية يف  الريا�شيات  ا�شتخدام معلمي 
درا�شة الذبياين)1429هـ( التي تو�شلت اإىل اأن درجة ا�شتخدام التقنيات املعا�شرة يف املدار�س 
املتو�شطة منخف�شة جًدا. ويعزو الباحثان ق�شور املعلمني يف م�شاعدة الطالب يف التدرب على 
تنفيذ الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية وعدم اإعطائهم احلرية الكاملة يف التعامل مع الأن�شطة 
وعدم التعرف على ال�شعوبات التي تواجههم اإىل كرثة عدد الطالب يف الف�شل وعدم وجود 
جهاز حا�شب لكل طالب، وقد اأ�شارت درا�شة النذير )2014( ودرا�شة خليل )2016( اأن كرثة 
عدد الطالب يف الف�شل وعدم وجود جهاز حا�شب لكل طالب من املعوقات املادية ل�شتخدام 

الربجميات التفاعلية يف تدري�س الريا�شيات.
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ا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع: ثالثاً
     لالإجابة عن ال�صوؤال الرابع: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية 
يف تنمية مهارات الت�صور الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية يف 

التقومي؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
جدول5 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الرابع

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

 اأكلف الطالب بواجبات منزلية ي�شتخدم من24
خاللها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

5
9.6

10
19.2

13
25

24
46.21.921.0265

25
 اأ�شمم تدريبات خا�شة بالأن�شطة الإلكرتونية
 التفاعلية لإجراء التحويالت الهند�شية عليها

لتقومي الطالب داخل ال�شف
ك
%

3
5.8

16
30.8

15
28.8

18
34.62.08.9473

كاأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية26
%

13
25

10
19.2

8
15.4

21
40.42.291.2421

 اأوزع درجات التقومي على خطوات ا�شتخدام27
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

6
11.5

9
17.3

13
25

24
46.21.941.0564

 اأ�شتخدم اأدوات تقومي تنا�شب طبيعية الأن�شطة28
الإلكرتونية التفاعلية مثل بطاقة املالحظة

ك
%

7
13.5

16
30.8

8
15.4

21
40.42.171.1152

ا�شتخدام  حول  املعلمني  ل�شتجابات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )5( اجلدول  من  يت�شح    
معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي تراوحت بني )1.92 - 2.29(.
     كما يبني اجلدول )5( اأن فقرة )26( وهي " اأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية 
"جاءت يف املرتبة الأوىل مبتو�شط )2.29( ، بينما جاءت فقرة )24( وهي " اأكلف الطالب 
الأخرية  املرتبة  يف   " التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  خاللها  من  ي�شتخدم  منزلية  بواجبات 
مبتو�شط )1.92( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي للمحور 2.08 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
ا�شتجابات  ، وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب  التقومي كان متدنًيا  الثانوية يف  باملرحلة 

العينة عليها :
• اأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية.	
• بطاقة 	 مثل  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  طبيعية  تنا�شب  تقومي  اأدوات  اأ�شتخدم 

املالحظة.
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• الهند�شية 	 التحويالت  لإجراء  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  تدريبات خا�شة  اأ�شمم 
عليها لتقومي الطالب داخل ال�شف.

• اأوزع درجات التقومي على خطوات ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• اأكلف الطالب بواجبات منزلية ي�شتخدم من خاللها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	

      ويعزو الباحثان تدين ا�شتخدام املعلمني لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تقومي الدر�س 
اإىل عدم ح�شول طالبهم على التدريب الكايف ل�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية اأثناء 

تنفيذ الدر�س ب�شبب املعوقات التي ذكرت يف املحورين ال�شابقني.
تف�صري النتائج:

عام  مبتو�شط  جاء  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  اأن  جند  ال�شابقة  النتائج  من 
مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  اأن  يعني  وهذا   )2.31(
وهذا  متدٍن،  ب�شكل  جاء  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور 
اأكدت عليه  ما  املاأمول وهو  الريا�شيات دون  التفاعلية يف ف�شول  الربامج  ا�شتخدام  اأن  يوؤكد 

العديد من الدرا�شات مثل درا�شة الذبياين)1429هـ( ودرا�شة الزهراين)1430هـ(.
وقد بينت هذه الدرا�شة ا�شت�شعار املعلمني لأهمية ا�شتخدام الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية 
يف�شر  الريا�شيات  ف�شول  داخل  ا�شتخدامها  �شعف  �شبب  اأن  اإل  عموًما،  التفاعلية  والربامج 
اأ�شارت لها العديد من الدرا�شات:  اأنه قد يكون ناجًتا عن جمموعة من املعوقات، والتي  على 
منها درا�شة النذير)2014( ودرا�شة خليل)2016(. ومن هذه املعوقات: قلة التدريب، و�شعف 
زمن  كفاية  وعدم  طالب،  لكل  جهاز  توفر  وعدم  الف�شل،  يف  الطالب  عدد  وزيادة  التاأهيل، 

احل�شة الدرا�شية املخ�ش�س ملادة الريا�شيات.

خال�صة النتائج:
تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  تدين  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   -1

مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
التفاعلية يف  الأن�شطة الإلكرتونية  اأن م�شتوى اخللفية املعرفية حول  اإىل  2- تو�شلت الدرا�شة 
كان  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 

متو�شًطا.
على  املعلمني  اتفاق  ن�شبة  كانت  التي  املمار�شات  من  عدد  معرفة  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   -3

ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية فيها مبتو�شط ليقل عن 2.5 وهي كالتايل: 
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• مراعاة عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.	
• عند 	 الهند�شية  الأ�شكال  على  تطراأ  التي  التغريات  اكت�شاف  يف  الطالب  م�شاعدة 

ا�شتخدام حتويالت هند�شية عليها بوا�شطة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.
• مراعاة ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• تقدمي نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي وهدفه يف الدر�س.	
• ت�شمني الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف خطة الدر�س.	
• م�شاعدة الطالب يف �شياغة النتيجة التحويل الهند�شي التي يتو�شلون اإليها من خالل 	

ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.
الأن�شطة  ل�شتخدام  كبريًا  اإهماًل  هناك  اأن  لوحظ  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات  خالل  من   -4
الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف عملية تقومي الطالب 
�شواء من خالل التكليفات املنزلية اأو التدريبات داخل ال�شف الدرا�شي وكذلك عدم اإعطاء 
الطالب احلرية الكاملة ملمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية اأو تدريبهم عليها ولوحظ 
بتحويالت  والقيام  الطالب  على  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  بعر�س  املعلمني  اكتفاء 

هند�شية عليها مل�شاهدتها فقط دون اإ�شراكهم يف القيام بهذه التحويالت باأنف�شهم. 
التو�صيات:

1- ت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية من قبل خمت�شني يف وزارة التعليم وتقدميها كم�شادر 
م�شاعدة لدرو�س التحويالت الهند�شية.

تنمية  واأهميتها يف  املعلمني  قبل  التفاعلية من  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  ثقافة  ن�شر   -2
جترى  التي  الهند�شية  للتحويالت  الطالب  ا�شتيعاب  خالل  من  املكاين  الب�شري  الت�شور 

على الأ�شكال الهند�شية.
3- ت�شمني برامج اإعداد املعلمني التدريب على بناء واإنتاج الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية.

الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  بربامج  بالتعريف  تخت�س  للمعلمني  تدريبية  دورات  تقدمي   -4
التفاعلية وكيفية التعامل معها وكيفية ت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية من خاللها.

الإلكرتونية  الأن�شطة  ممار�شة  من  خالله  من  يتمكن  طالب  لكل  اآيل  حا�شب  جهاز  توفري   -5
التفاعلية وا�شتنتاج مايطراأ من تغيري على الأ�شكال الهند�شية. 
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املقرتحات:
مراحل  يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  لتحديد  درا�شة  اإجراء   -1

التعليم املختلفة.
2- اإجراء درا�شة حول فاعلية الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية يف تنمية الجتاه نحو الريا�شيات 

واختزال القلق.
3- اإجراء درا�شة اأثر برنامج تدري�شي للطالب املعلمني على توظيف مهارات الت�شور الب�شري 
املكاين يف مواقف تعليم الريا�شيات يف املراحل املختلفة يف حت�شني اجتاهاتهم نحو مهنة 

تعليم الريا�شيات.
4- اإجراء درا�شة لت�شميم برنامج تدريبي مقرتح يعمل على تنمية اأداء معلمي الريا�شيات على 
ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية، وتعرف اأثره يف تنمية الت�شّور الب�شري املكاين لدى 

طالبهم.

كلمة �صكر:
مت اجناز هذا البحث بدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

بجامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية.
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املهارات الجتماعية لدى الأطفال الذين لديهم اإعاقة فكرية وامل�صخ�صني 
با�صطراب النتباه والن�صاط احلركي الزائد 

مو�صي بنت نفال احلارثي
معلمة يف معهد الرتبية الفكرية �صرق الريا�ض

امل�صتلخ�ض 
هدفت �لدر��سة للتعرف على �أمناط �ل�سلوك �لتكيفي بني �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية 
و�أقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة بـ )��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 
ودرجة  �سنو�ت   )٥-٧( بني  ما  ترت�وح  �أعمارهم  تالميذ   )٤( من  �لعينة  تكونت  و  �لز�ئد(، 
ذكائهم بني ) ٥٤-٦٧( وقد طبقت �لباحثة مقيا�س فاينالند ملعرفة �أي من �ملجموعتني �أف�سل 
يف مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي ، ومن ثم مقيا�س �لدليل �لت�سخي�سي )��سطر�ب ق�سور �لنتباه 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(، ملعرفة �لأطفال �لذين يعانون من �ل�سطر�ب وما مدى تاأثريه يف 
�كت�ساب مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي ، و��ستخدمت �ملنهج �لو�سفي �لنوعي �لكيفي ، وقد �أ�سفرت 
و�أو�ست    ، �لتكيفي  �ل�سلوك  مهار�ت  يف  �ملجموعتني  �د�ء  بني  �ختالفًا  هناك  �أن  على  �لنتائج 
ق�سور  ��سطر�ب  لديهم  كان  �إذ�  فيما  للتاأكد  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  بفح�س 
�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد �أم ل ، و �إعد�د وبناء �لرب�مج و�خلطط �لتعليمية و�لتدريبية 
�لتي تر�عي �زدو�جية �لإعاقة و�لتي تكفل لهم �لعي�س با�ستقاللية يف �لبيئة �لأقل تقييدً� وذلك 
�ليومية  �أعمالهم �حلياتية  �أد�ء  �لأن�سطة �لجتماعية وت�سجيعهم على  �إ�سر�كهم يف  من خالل 

باأنف�سهم .
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مقدمة
�لإعاقة �لفكرية �إعاقة منائية عامة، وما يعنيه ذلك هو �أّن هذه �لإعاقة ل توؤثر يف �لقدرة 
�لعقلية فقط، ولكنها تطال بتاأثري�تها �ل�سلبية �لنمو �للغوي، و�لجتماعي، و�لنفعايل، و�ل�سلوكي، 

و�حلركي.
و�لإعاقة �لفكرية لها م�ستويات خمتلفة؛ فمنها �لب�سيطة، و�ملتو�سطة، و�ل�سديدة، و�ل�سديدة 

جدً�.
ويقا�س �لنمو �لذهني للفرد د�ئما بالرجوع �إىل عمره �لزمني، فكلما تاأخر �لعمر �لذهني عن 

�لعمر �لزمني ز�دت حدة م�ستوى �لعاقه �لعقليه.
)mentaldisabilities، ٢٠1٠، بحث �لإعاقة �لفكرية، موقع مو�سوعة �لإعاقة �لفكرية، �س1( 
ومن �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �ملعلمني من قبل �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية د�خل 
يجعل  ما  وهو  �لز�ئد؛  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  م�سكلة  هي  �ل�سف  غرفة 
�لقدرة على �سبط �سلوكياتهم مهمة �سعبة على �ملعلم �لذي عليه �سبط �ملثري�ت د�خل غرفة 
�ل�سف و�لقدرة على ��ستثارة تلك �لفئة من �لأطفال ملنع ��ستمر�رية �ل�سلوك و�سبط �نتباههم، 
منه  ينفرون  �أقر�نه  و�أن  �مل�سكالت  يثري  طفله  �أّن  يعلم  حينما  �لأمر  ويل  له  ينزعج  قد  مما 

ويرف�سون �للعب معه.
)�سريت و�سديق، ٢٠٠8، �س3(

م�صكلة الدرا�صة: 
لدى  و�ل�سلوكية  �لجتماعية  �خل�سائ�س  يف  �لق�سور  من  �أوجًها  هناك  �أن  �ملعروف  ومن 
ول  وقتية،  بالأ�سدقاء  وعالقتهم  �لجتماعي،  �لتو�فق  ب�سوء  يت�سمون  فهم  فكريًا،  �ملعّوقني 
�ملعّوق  تقّدم  فكلما  و�لتدريب؛  بالتعلم  تتاأثر  �لتكيفية  فقدرتهم  و�لتقاليد،  �لعاد�ت  يحرتمون 

فكريًا يف �لتعلم و�لتدريب كان موؤهاًل للتكيف �لجتماعي.
)م�سطفى و�لريدى، ٢٠11، �س٢٠8(

و�أي�سًا هم ل ي�ستطيعون �سبط دو�فعهم �إل ببطء �سديد، ولديهم نوع من �لعدو�ن و�لنزوع 
�إىل �لعزلة و�لن�سحاب و�لعنف، وهم متقلبو �ملز�ج ولديهم �سعوٌر بالدونية و�لإحباط، و�سعف 
�لثقة بالنف�س، و�لقلق، و�لالمبالة، و�نخفا�س تقدير �لذ�ت، وعدم �لرتابة، و�سهولة �لنقياد 

و�سرعة �ل�ستهو�ء.
)م�سطفى و�لريدى ،٢٠11، �س ٢٠9(

فالطفل ذو �لإعاقة �لفكرية �لذي يعاين ��سطر�َب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد 
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ل ي�ستطيع �لنتباه �إل ل�سيء و�حد ومدة زمنية ق�سرية، �إذ يت�ستت �نتباهه ب�سرعة، مماي�سّكل 
�ل�سف �ملدر�سي مبا يتطلبه من �ن�سباط ونظام وو�جبات مهما كانت ب�سيطة عبئًا عليهم، لأنهم 
ل ي�ستطيعون �لثبات يف مكان و�حد، وتركيز �لنتباه لفرتة منا�سبة، وبذلك يو�جه �أهايل هوؤلء 

�لأطفال �سعوبات كبرية يف �ملجهود �لذي يبذلونه يف �لتعامل معهم.
مقارنة  عالية  ن�سبة  وهي   )%1٦-1٢( �ململكة  يف  �ل�سطر�ب  بهذ�  �مل�سابني  ن�سبة  وتقدر 

بفئات ذوي �لحتياجات �خلا�سة �لأخرى.
 )�سلطان �لعثمان ،٢٠1٢، �مل�سابون بفرط �حلركة وت�ستت �لنتباه »�حللول ل تنفذ«، موقع 

جريدة �لريا�س، �س1(
فمن ذلك يتبنّي لنا مدى �أهمية �لنتباه يف جميع جو�نب �حلياة، ومن بينها �لت�سال بالبيئة 

�ملحيطة و�لندماج فيها.
ومن خالل ذلك �أر�دت �لباحثة �إجر�ء �لبحث �حلايل ب�سفته در��سًة مقارنًة نوعيًة ملعرفة 
�خل�سائ�س �لجتماعية و�ل�سلوكية بني �لأطفال �ملعّوقني فكريًا و�مل�سخ�سني با�سطر�ب ق�سور 
�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد، ولإ�سافة در��سة علمية جديدة يف هذ� �ملجال مل تبحث من 

قبل.
�صوؤال الدرا�صة:

هل يختلف �أد�ء �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية عن �أد�ء �أقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة 
�ل�سلوك  مهار�ت  يف  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية 

�لتكيفي؟
هدف الدرا�صة:

�لتعرف على �أمناط �ل�سلوك �لتكيفي بني �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية و�أقر�نهم �لذين 
لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.

اأهمية الدرا�صة:
تعد �لدر��سة �حلالية – يف حدود علم �لباحثة – من �لدر��سات �لنادرة �لتي �هتمت . 1

بدر��سة �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية �مل�سحوبة بق�سور �لنتباه 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد.

توجه �لدر��سة �حلالية �لنتباه �إىل ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد . ٢
�أثر عالج ذلك �ل�سطر�ب يف حت�سني  للتعرف على  بدر��سات  �لقيام  مما ميكن معه 

�ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال ذوي �لإعاقة �لفكرية.
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لدى . 3 �لتكيفي  �ل�سلوك  يف  و�لحتالفات  �لفروق  �إيل  �لنتباه  �حلالية  �لدر��سة  توجه 
�لأطفال �ملعاقني فكريًا و�لأطفال �ملعاقني فكريًا �مل�سحوبة با�سطر�ب ق�سور �لنتباه 
�لإ�سرت�تيجيات  و��ستخدم  حتديد  يف  ي�سهم  �لذي  �لأمر  �لز�ئد،  �حلركي  و�لن�ساط 

و�لتدخالت �لعالجية لتح�سني �ل�سلوك �لتكيفي �ملنا�سب لكل منهما.
م�صطلحات الدرا�صة:

 Intellectual Disability اأوًل: تعريفات الإعاقة الفكرية
الإعاقة الفكرية:

للفرد،  �لوظيفي �حلايل  �لأد�ء  �إىل جو�نب ق�سور ملمو�سة يف  �أنها حالة ت�سري  ف على  تعرَّ
يف  ق�سور  جلو�نب  مالزمًا  يكون  و��سح  ب�سكل  �ملتو�سط  من  �أقل  عقلي  باأد�ء  �حلالة  وتت�سف 
جمالني �أو �أكرث من جمالت �ملهار�ت �لتكيفية �لآتية: �لتو��سل، �لعناية �لذ�تية، �حلياة �ملنزلية، 
و�ل�سالمة،  �ل�سحة  �لذ�تي،  �لتوجيه  �ملجتمعية،  �مل�سادر  ��ستخد�م  �لجتماعية،  �ملهار�ت 
�سن  قبل  �لعقلي  �لتخلف  ويظهر  �لعمل،  ومهار�ت  �لفر�غ  وقت  �لوظيفية،  �لأكادميية  �ملهار�ت 

�لثامنة ع�سرة.
 )�لقو�عد �لتنظيمية ملعاهد �لرتبية �خلا�سة، 1٤٢٢،٧(

ويعّد �لطفل ممن لديه �إعاقة فكرية يف �لقو�عد �لتنظيمية ملعاهد �لرتبية �خلا�سة وبر�جمها 
ح�سب �ل�سروط �لآتية:

�أ. �أّل تزيد درجة �لذكاء لدى �لطفل �لقابل للتعلم على ٧٥ درجة، و�أل تقل عن ٥٥ درجة، ح�سب 
�ختبـار وك�سـلر، �أو ٧3-٥٢ درجة على �ختبار �ستانفورد بينيه، �أو مـا يعادل �أيًّا منهما من 

�ختبار�ت ذكاء مقننة �أخرى. 
ب. �أّل تزيد درجـة �لذكاء لدى �لطـفل �لقابل للتـدريب على ٥٤ درجة، و�أل تقل عن ٤٠ درجة 
على �ختبار وك�سلر، �أو ٥1-3٦ درجة على �ختبار �ستانفورد بينيه، �أو ما يعادل �أيًا منهما من 

�ختبار�ت �لذكاء �لفردية �ملقننة �لأخرى. 
�ل�سابقتني )�أ، ب( ق�سور يف جمالني على  �لعقلية يف �لفقرتني  �أن ي�ساحب تدين �لقدرة  ج. 
غري  �أو  �لر�سمية  �لتكيفي  �ل�سلوك  �ختبار�ت  ح�سب  �لتكيفية  �ملهار�ت  جمالت  من  �لأقل 

�لر�سمية، مبوجب تقرير من جلنة خمت�سة معتمدة. 
د. �أل يقل �لعمر �لزمني لالأطفال �ملعوقني فكريًاً عن ٦ �سنو�ت، و�أل يزيد على 1٥ �سنة عند 

�لقبول يف �لربنامج. 
�س ح�سبما ورد يف باب �لقيا�س و�لت�سخي�س.  هـ. �أن ي�سخ�س �لطفل من قبل فريق متخ�سِّ
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و. �أل يوجد لدى �لطفل �إعاقة رئي�سة �أخرى حتول دون ��ستفادته من �لربنامج �لتعليمي. 
ز. يقبل �لتلميذ �ملحول من �لتعليم �لعام �إىل �لرتبية �خلا�سة �إذ� �نطبقت عليه �سروط �لقبول، 
وي�سجل يف �ل�سف �لذي كان يدر�س فيه �أو �ل�سف �ملالئم لقدر�ته، وت�سمم له خطة تربوية 

فردية تلبي حاجاته �لرتبوية �خلا�سة. 
مدير  ير�أ�سها  �لتي  فكريًا،  �ملعوقني  لالأطفال  و�لت�سنيف  بالقبول  �خلا�سة  �للجنة  مو�فقة  ح. 

�ملدر�سة �أو من ينوب عنه، وي�سرتك فيها كل من: 
1- معلم �لرتبية �خلا�سة )م�سار �إعاقة فكرية(. 

٢- �مل�سرف على برنامج �لرتبية �خلا�سة. 
3- معلم تدريبات �سلوكية )خمت�س نف�سي(. 

٤-  مر�سد طالبي �أو �ملخت�س �لجتماعي. 
٥-  معلم تدريبات �لنطق و�لكالم )خمت�س ��سطر�بات �لتو��سل(. 

٦- ويل �أمر �لطفل �إن �أمكن. 
٧- �لطفل ما �أمكن. 

)�لقو�عد �لتنظيمية ملعاهد �لرتبية �خلا�سة، 1٤٢٢، �س٢٥-٢٦(
ثانيًا: تعريف ا�صطراب ق�صور النتباه والن�صاط احلركي الزائد:

�ملعدلة  �لر�بعة  �لطبعة  �لنف�سية  و�لإح�سائي لال�سطر�بات  �لت�سخي�سي  �لدليل  لقد عرف 
�لز�ئد": �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  "��سطر�ب 

هو ��سطر�ب يظهر يف �سورة ق�سور �لنتباه، و/ �أو �لن�ساط �لز�ئد – �لندفاعية قبل عمر 
�ملنزل  �ملثال يف  �سبيل  �لأقل ) على  �أن يظهر يف موقفني خمتلفني على  ; ويجب  �سنو�ت  �سبع 
يف  و��سح  ب�سكل  يوؤثر  ; و�أن  �لأقل  على  �أ�سهر  �ستة  ملدة  ي�ستمر  (; و�أن  �لعمل  �أو   ، �ملدر�سة   ،
�أو  نف�سية  �أية ��سطر�بات  �إىل  ; و�أل يكون ر�جعًا  ، و�ملهنية  و�لأكادميية  �لنو�حي �لجتماعية، 
عقلية )��سطر�بات �لنمو �ل�سامل ، �لف�سام ، ��سطر�بات �لقلق ، �أو ��سطر�بات �ل�سخ�سية (.

ثالثًا: تعريف ال�صلوك التكيفي
تعريف �جلمعية �لأمريكية لالإعاقة �لفكرية لل�سلوك �لتكيفي:

و�ل�ستجابة  و�لجتماعية  �لطبيعية  بيئته  مع  �لتفاعل  �لفرد على  قدرة  هو عبارة عن مدى 
�إليها،  ينتمي  �لتي  �لعمرية  �ملجموعة  مع  مقارنة  بنجاح،  منه  �ملتوقعة  �لجتماعية  للمتطلبات 

وخا�سة متطلبات حتمل �مل�سوؤولية �ل�سخ�سية و�لجتماعية با�ستقاللية.
)�أبو نا�سر، ٢٠٠٤، تعريفات �ل�سلوك �لتكيفي، منتديات �لرتبية و�لتعليم، �س1(
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التعريف الإجرائي لل�صلوك التكيفي:
تعرف �لباحثة �ل�سلوك �لتكيفي �إجر�ئيًا باأنه �لدرجة �لتي يح�سل عليها �لأطفال على مقيا�س 

فاينالند لل�سلوك �لتكيفي �مل�ستخدم يف �لدر��سة �حلالية.
الإطار النظري

اأوًل / الإعاقة الفكرية
الإعاقة الفكرية:

للفرد،  �لوظيفي �حلايل  �لأد�ء  �إىل جو�نب ق�سور ملمو�سة يف  �أنها حالة ت�سري  ف على  تعرَّ
يف  ق�سور  جلو�نب  مالزمًا  يكون  و��سح  ب�سكل  �ملتو�سط  من  �أقل  عقلي  باأد�ء  �حلالة  وتت�سف 
جمالني �أو �أكرث من جمالت �ملهار�ت �لتكيفية �لآتية: �لتو��سل، �لعناية �لذ�تية، �حلياة �ملنزلية، 
و�ل�سالمة،  �ل�سحة  �لذ�تي،  �لتوجيه  �ملجتمعية،  �مل�سادر  ��ستخد�م  �لجتماعية،  �ملهار�ت 
�سن  قبل  �لعقلي  �لتخلف  ويظهر  �لعمل،  ومهار�ت  �لفر�غ  وقت  �لوظيفية،  �لأكادميية  �ملهار�ت 

�لثامنة ع�سرة. )�لقو�عد �لتنظيمية ملعاهد �لرتبية �خلا�سة، 1٤٢٢، �س٧(
ت�صنيفات الإعاقة الفكرية:

توجد �لعديد من �لت�سنيفات لالإعاقة �لفكرية، وفيما يلي عر�س لت�سنيف �لإعاقة �لفكرية 
طبقًا لدرجات �لذكاء:

)اأ( الإعاقة الفكرية الب�صيطة:
ويرت�وح معامل �لذكاء لهذه �لفئة بني ٦9- ٥٠.

)ب( الإعاقة الفكرية املتو�صطة:
ويرت�وح معامل �لذكاء لهذه �لفئة بني ٤9- 3٥.

)ج( الإعاقة الفكرية ال�صديدة:
ويرت�وح معامل �لذكاء لهذه �لفئة بني 3٤- ٢٠.

)د( الإعاقة الفكرية ال�صديدة جدًا:
وميتاز �ملعّوقون عقليًا هنا مبعامالت ذكاء �أدنى من ٢٠ يف �ختبار �لذكاء.

�أنو�ع �لإعاقات يف جمال �لرتبية �خلا�سة، �أكادميية علم �لنف�س،  )حممود ��سماعيل، ٢٠1٢، 
�س1(

�لأ�سباب �ملوؤدية �إىل �لإعاقة �لفكرية:
اأوًل: العوامل امل�صببة للإعاقة الفكرية يف مرحلة ما قبل الولدة:

وهي �لتي حتدث يف �أثناء مدة �حلمل، �أي منذ حلظة �لإخ�ساب حتى قبيل مرحلة �لولدة، 
وتنق�سم �إىل جمموعتني هما:
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اأ / العوامل اجلينية
1( �لور�ثة: كل خلية يف ج�سم �لإن�سان هي مبنزلة �أر�سيف يحفظ �ل�سفات �خلا�سة و�ملتو�رثة 
من �لآباء و�لأجد�د، هذه �ل�سفات حتملها �أج�سام �سغرية ت�سمى �جلينات، وهذه �جلينات 
يرث  كرومو�سوم   ٤٦ على  خلية حتتوي  وكل  �لكرومو�سومات،  ت�سمى  �أج�سام  على  موجودة 

�لإن�سان ن�سف هذه �لكرمو�سومات من �لأم و�لن�سف �لآخر من �لأب.
�إما بطريقة مبا�سرة من �جلينات �لتي  فالطفل يرث �لإعاقة �لفكرية من و�لديه و�أجد�ده 
عيوبًا  �جلينات  فتحمل  مبا�سرة؛  غري  بطريقة  و�إما  �لتنا�سلية  �خللية  كرومو�سومات  حتملها 

تكوينية �أو ��سطر�بات �أو خلاًل يرتتب عليه تلف يف �أن�سجة �ملخ.
وميكن تق�سيم �ل�سطر�بات �جلينية كما ياأتي:

�ل�سطر�بات �جلينية �ل�سائدة: �ل�سطر�بات �ملورثة، ك�سمة �سائدة يكفي وجود جني مر�سي 
�سائد لدى �أحد �لو�لدين - ول ي�سرتط وجوده عند كليهما - لظهور �لأعر��س �ملر�سية لدى �ملولود.
�ملورثة  �ل�سطر�بات  �ملولود يف  على  �لأعر��س  تظهر  لكي  �ملتنحية:  �جلينية  �ل�سطر�بات 
�لو�لدين )�أن يكونا  �أن يكون �جلني �ملر�سي موجودً� لدى كال  "�سمة متنحية" يجب  ب�سفتها 

ناقلني للمر�س(.
�جلني  يكون  �حلالت  هذه  ويف  �جلن�سي:  بالكرومو�سوم  �ملرتبطة  �جلينية  �ل�سطر�بات 
�ملر�سي موجودً� على �لكرمو�سوم �جلن�سي لدى �لأم �لتي ل تعاين هي ذ�تها مر�سًا؛ لن لديها 

زوجًا من �لكرمو�سومات �جلن�سية.
٢( �خللل يف �لكرمو�سومات: �لكرومو�سومات هي مكونات �خللية، وهي �سغرية جدً� يحمل كل 

منها مئات �جلينات، وميكن مالحظتها خالل �نق�سام �خللية يف �لإن�سان.
منوها  �أثناء  يف  �لكرمو�سومات  �نق�سام  يف  ��سطر�بات  �أو  خلل  يحدث  �لأحيان  بع�س  ويف 

و�نق�سام �لبوي�سة �مللقحة، مثل:
- �ن�سطار �أحد �لكرومو�سومات ب�سكل غري طبيعي.

- زيادة عدد �لكرومو�سومات )متالزمة د�ون – متالزمة كالينفلرت(.
- حدوث خطاأ يف �لت�ساق كرمو�سوم باآخر.

- نق�سان يف عدد �لكرومو�سومات )متالزمة ترينر(.
لالإ�سعاعات  �لتعر�س  مثل:  �لكرومو�سومات،  �سذوذ  �إىل  توؤدي  قد  خمتلفة  عو�مل  وهناك 
و�ملو�د  �لطبية  �لعقاقري  وتاأثري  �حلمل،  �أثناء  يف  �ل�سديدة  �لفريو�سية  و�لإ�سابات  �ل�سارة، 

�لكيماوية �ملختلفة.
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ب / �لعو�مل غري �جلينية )�لأ�سباب �لبيئية(، ومنها:�لأ�سعة، و�حل�سبة �لأملانية ، و�لزهري 
�لولدي، و�ختالف �لعامل �لر�يزي�سي ، وتعاطي �لعقاقري و�لأدوية يف �أثناء �حلمل ، و�لإدمان 
على تناول �لكحول، و�لأمر��س �ملزمنة عند �لأم، و�لولدة �ملبكرة ب�سبب �سغط �لدم، و�ل�سكري، 

ومر�س �لكلى، وغري ذلك من �لأمر��س ، و�سوء �لتغذية.
ثانيًا: العوامل امل�صببة للإعاقة الفكرية يف مرحلة الولدة:

و�للتهابات   ، �لأك�سجني  ومنها:نق�س  �لولدة،  �أثناء  يف  حتدث  �لتي  �لأ�سباب  تلك  وهي 
�لفريو�سية و�مليكروبية ،و�ل�سدمات �جل�سدية ، و�لولدة �ملبكرة و�لولدة �ملتع�سرة .

ثالثًا: العوامل امل�صببة للإعاقة الفكرية يف مرحلة ما بعد الولدة:
وهي �لأ�سباب �لتي حتدث بعد عملية �لولدة، وتعد هذه �لأ�سباب م�سوؤولة عن معظم حالت 
تلك  )ومن  و�للتهابات  و�لأمر��س  �لتغذية،  �سوء  �أهمها:  ومن  �لب�سيطة،  �لفكرية  �لإعاقة 
�لديكي،  و�ل�سعال  و�لدرن،  �ل�سوكية،  �لنكاف، و�حلمى  �لأمر��س: �حل�سبة و�جلدري، وحمى 

و�سلل �لأطفال، و�حلو�دث و�ل�سدمات، و�لعقاقري و�لأدوية.
)م�سطفى، �لريدى، ٢٠11، �س ٤٤- ٦1(

خ�صائ�ض الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية:
تختلف فئات �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية يف خ�سائ�سهم، حيث ل ن�ستطيع تعميمها على 

جميع �لفئات. وفيما ياأتي عر�س لهذه �ل�سمات:
اأوًل: اخل�صائ�ض اجل�صمية 

ل يختلف �لطفل ذو �لإعاقة �لفكرية يف �أي هيئة ج�سدية عن �أقر�نه �لعاديني، ويكون وزن 
وهوؤلء  و�أحجامهم،  �لعاديني  �أقر�نه  �أوز�ن  من  �أ�سغر  وحجمه  �لفكرية  �لإعاقة  ذي  �لطفل 
�جل�سمي  �لنمو  وبطء  و�حلركة  �مل�سي  وخ�سو�سًا  �حلركي،  �لنمو  يف  تاأخًر�  يعانون  �لأطفال 
و�لع�سالت،  �لأ�سنان  منو  �كتمال  عدم  وكذلك  �لعاديني،  �لأطفال  لتطور  بالن�سبة  عام  ب�سكل 
وذلك نتيجة لإ�سابة �ملخ، �إ�سافة �إىل معاناتهم من �سعوبات حركية كثرية وق�سور يف �لوظائف 

�حلركية كالتو�فق �لع�سلي، �لع�سبي، و�لتاآزر �لب�سري �حلركي، و�لتحكم و�لتوجيه �حلركي.
�أما يف �لنو�حي �حل�سية فلديهم ق�سور يف �لنو�حي �لآتية:

- �لإب�سار: فهم يعانون �إ�سابات �لقرنية، وحالت ق�سر �لنظر وطوله، وم�سكلة عمى �لألو�ن.
- �للم�س: يعانون �أي�سًا ق�سوًر� يف �أد�ء وظائف �للم�س و�لإح�سا�س.

- �لإح�سا�س بالأمل: فهم �أي�سًا �أقل �إح�سا�سًا بالأمل من �لأ�سوياء.
- �أخريً� �لتذوق و�ل�سم: فهم يعانون ق�سوًر� يف حا�ستي �ل�سم و�لذوق.
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ثانيًا: اخل�صائ�ض العقلية 
�لنمو  �لتاأخر يف  يعد  �إذ  �لفكرية،  �لإعاقة  �لأفر�د ذوي  ما مييز  �أهم  �لعقلية  �ل�سمات  تعد 
�للغوي  �لنمو  تاأخر  لديهم،  �ل�سمات  �أهم  من  و  �لذكاء،  ودرجة  م�ستوى  و�نخفا�س  �لعقلي 

و�ملعريف، وتدين �لعمليات �لعقلية �ملعرفية.
وتتمثل �خل�سائ�س �لعقلية لديهم فيما ياأتي: قدرة عقلية حمدودة، وعجز عن �لت�سنيف، 

وم�سكالت �لذ�كرة، و�سعوبة يف �لنتباه و�لإدر�ك و�لتفكري و�لتمييز و�لتخيل.
ثالثًا: اخل�صائ�ض التعليمية

ل  فاإنهم  �لفكرية  �لإعاقة  ذوي  �لأفر�د  لدى  �لذهنية  �لقدر�ت  يف  �لعام  �ل�سعف  ب�سبب 
؛  �لزمني  لهم يف عمرهم  �ملماثلني  �لأفر�د  بها  يتعلم  �لتي  نف�سها  بالدرجة  �لتعلم  ي�ستطيعون 
فالطفل يدخل �إىل �ملدر�سة �لبتد�ئية يف �سن �ل�ساد�سة وهو غري م�ستعد للبدء بالقر�ءة و�لكتابة 
مبعدل  �ملدر�سة  يف  ويتقدم  �لعقلي،  عمره  على  �لعملية  هذه  يف  بدوؤه  يتوقف  �إذ  �حل�ساب،  �أو 
ينا�سب معدل منوه �لعقلي �لذي يقل عن معدل �لنمو �لعقلي للطفل �لعادي، فاإنه من غري �ملتوقع 
�أن ي�ستوعب �لطفل ذو �لإعاقة �لفكرية �ملادة �لدر��سية �لتي تعطى طو�ل �لعام �لدر��سي يف عام 

و�حد كما يفعل �لأطفال �لعاديون.
رابعًا: اخل�صائ�ض الجتماعية

تدريبهم،  بعد  �لجتماعي  �لتو�فق  يف  ن�سبيًا  �لنجاح  �لفكرية  �لإعاقة  ذوو  �لأطفال  يحقق 
�لقدرة على  و�لعزلة، وعدم  �إىل �لن�سحاب  �مليل  �أبرزها:  ولكن لديهم بع�س �خل�سائ�س من 
حتمل �مل�سوؤولية، ويت�سمون ب�سوء �لتو�فق �لجتماعي، وعالقتهم بالأ�سدقاء وقتية، ول يحرتمون 

�لعاد�ت و�لتقاليد و�لقيم �ل�سائدة يف �جلماعة من حولهم.
خام�صًا: اخل�صائ�ض اللغوية

من  به  ينطق  ما  و�ختيار  ي�سمع  ما  فهم  من  �لفرد  ن  متكِّ ذهنية  قدرة  �إيل  �للغة  حتتاج 
يعانون  �لفكرية  �لإعاقة  ذوي  �لأفر�د  �أّن  �إىل  �للغوية  �لدر��سات  من  كثري  ل  تو�سَّ وقد  كلمات، 
وهذه  و�لطالقة،  و�ل�سوت،  �للغوي(،  �لنمو  تاأخر  )وخا�سة  و�للغة  �لنطق  يف  ��سطر�بات  من 

�لظطر�بات تزد�د بزيادة درجة �لإعاقة �لفكرية. 
�صاد�صًا: اخل�صائ�ض النفعالية

للذ�ت،  منخف�س  وتقدير  �حليلة  وقلة  بالتبعية  �لفكرية  �لإعاقة  ذوي  من  �لأفر�د  ويت�سف 
وي�سدر منهم �سلوكات عدو�نية، ويعانون تقلب �ملز�ج، ولديهم �خلوف من �لآخرين، ومقاومتهم 
لالإحباط �سعيفة، ول ي�ستطيعون حتمل �لقلق، ويغلب على �سلوكياتهم �لالمبالة، و�لندفاعية 
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وعدم �لتحكم يف �لنفعالت..
)م�سطفى، �لريدى، ٢٠11، �س 199 – ٢1٠(

ثانيًا / ا�صطراب ق�صور النتباه والن�صاط احلركي الزائد:
�ملعدلة  �لر�بعة  �لطبعة  �لنف�سية  و�لإح�سائي لال�سطر�بات  �لت�سخي�سي  �لدليل  لقد عرف 

�لز�ئد": �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  "��سطر�ب 
هو ��سطر�ب يظهر يف �سورة ق�سور �لنتباه، و/ �أو �لن�ساط �لز�ئد – �لندفاعية قبل عمر 
�ملنزل،  �ملثال يف  �سبيل  �لأقل )على  �أن يظهر يف موقفني خمتلفني على  ; ويجب  �سنو�ت  �سبع 
�ملدر�سة ، �أو �لعمل (; و�أن ي�ستمر ملدة �ستة �أ�سهر على �لأقل ; و�أن يوؤثر ب�سكل و��سح يف �لنو�حي 
عقلية  �أو  نف�سية  ��سطر�بات  �أية  �إىل  ر�جعًا  يكون  و�أل   ; و�ملهنية   ، و�لأكادميية  �لجتماعية، 

)��سطر�بات �لنمو �ل�سامل ، �لف�سام ، ��سطر�بات �لقلق ، �أو ��سطر�بات �ل�سخ�سية (.
اأمناط ا�صطراب ق�صور النتباه والن�صاط احلركي الزائد:

ل�سطر�ب  �أمناط  ثالثة  �لنف�سية  لال�س�سطر�بات  و�لإح�سائي  �لت�سخي�سي  �لدليل  �أورد 
ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد هي:

1( منط �لن�ساط �حلركي �لز�ئد – �لندفاعية: يف هذه �حلالة توجد �أعر��س ��سطر�ب ق�سور 
و�أعر��س  عالمات  عليها  يغلب  ولكن  متفاوتة،  بن�سبة  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه 

و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد - �لندفاعية.
و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  �أعر��س  توجد  �حلالة  هذه  يف  �لنتباه:  ق�سور  منط   )٢

�حلركي �لز�ئد بن�سبة متفاوتة، ولكن يغلب عليها عالمات و�أعر��س نق�س �لنتباه.
3( منط �لأعر��س �ملركبة )�لنمط �ملختلط(: يف هذه �حلالة توجد �أعر��س ��سطر�ب �لن�ساط 

�حلركي �لز�ئد - �لندفاعية، مع وجود �أعر��س نق�س �لنتباه.
)جيهان رزق، ٢٠1٠، فرط �لن�ساط وت�ستت �لنتباه، منتدى قدر�تي �أون لين لتنمية مهار�ت 

�لتعلم، �س1(
 اأ�صباب ق�صور النتباه والن�صاط احلركي الزائد:

�أ�سباب حدوث ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد �ىل فئتني  ميكن تق�سيم 
رئي�ستني: بيولوجية وبيئية.

 فوفقا للدكتور كيني هاندملان طبيب نف�سي لالطفال و�أخ�سائي يف عالج ��سطر�ب ق�سور 
بدقة  �ل�سطر�ب  بهذ�  �مل�سابني  �لأطفال  يركز  عندما  �أنه  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه 
بالن�سبة  �ما  لها.  م�ستوى  �أدنى  �إىل  �لدماغية  �لكهربائية  موجاتهم  ت�سل  ما  �سيء  عمل  يف 
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لالأطفال �لعاديني �لذين ل يعانون من هذ� �لإ�سطر�ب ميكنهم يف �أثناء عملية مماثلة �لو�سول 
�لرتدد  وهذ�  �لدماغية.  �ملوجات  من  منط  �أعلى  تعدُّ  "بيتا" و�لتي  دماغية  كهربائية  ملوجات 
يخلق �لفروقات يف �ل�سلوك و�لرتكيز حيث �إن �لأطفال �لذين لديهم هذ� �ل�سطر�ب ل ميكنهم 
�لو�سول �إىل م�ستوى موجات "بيتا"، ولكن نظرية �أخرى تقول �أن �لدماغ يجد �سعوبة يف مو�زنة 

�ل�سيالت �لع�سبية.
ور�ثي  �لز�ئد مر�س  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  ��سطر�ب ق�سور  �أن  �لدر��سات  تظهر  كما 
حيث مت �ملالحظة من خالل عدة در��سات �سملت تو�ئم �رتفاع ن�سبة �لإ�سابة بهذ� �لإ�سطر�ب 

يف نف�س �لأ�سرة نتيجة لعو�مل ور�ثية يف �جلينات.
�أما بالن�سبة للعو�مل �لبيئية فريى بع�س �لأخ�سائيني �أنها تت�سبب يف ق�سور �لنتباه و�لن�ساط 
�حلركي �لز�ئد وت�سمل هذه �لعو�مل �ملو�د �لغذ�ئية �حلافظة و�مللونات، لذ� قد يكون من �لعو�مل 
�مل�ساعدة �لتي ميكن للو�لدين تنفيذها للتخفيف من �حلركة �ملفرطة لدى �لأطفال �إز�لة مثل 

هذه �لأطعمة من �لنظام.
)كري�ستني جون�سنت، ٢٠1٥، ��سطر�ب فرط �حلركة وت�ستت �لنتباه، موقع وز�رة �حلر�س 

�لوطني، �س 1(
خ�سائ�س �لأ�سخا�س �لذين يعانون من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد:

تختلف خ�سائ�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد لدى �لأطفال باختالف 
�ملرحلة �لعمرية �لتي ميرون بها، وفيما ياأتي �سن�سري �إىل �لأعر��س يف كل مرحلة عمرية:

مرتفع، . 1 ب�سوت  و�ل�سياح  �لبكاء  لديهم  �ملميزة  �خل�سائ�س  من  �ملهد:  �سن  مرحلة   
�سرعة �ل�ستثارة و�لغ�سب، �حلركة �ملفرطة، ��سطر�بات �لنوم.

 مرحلة �لطفولة �ملبكرة )ما قبل �ملدر�سة(: يبدي �لعديد من �لأطفال يف تلك �ملرحلة . ٢
�لعديد من �ل�سلوكات منها �لعنف يف �لتعامل مع �لأ�سياء و�لآخرين، زيادة يف ��سطر�بات 
�لنوم، �سرعة �لتغيري �ملز�جي و�لغ�سب، ت�سلب �لر�أي وعدم �للتز�م لالأو�مر، ق�سر 

مدة �لنتباه، م�سكالت يف �لكالم و�للغة.
�سورة . 3 يف  لديهم  �ل�سطر�ب  ويظهر  �لبتد�ئية(:  )�ملدر�سة  �ملتاأخرة  �لطفولة  مرحلة 

جمموعة من �لأعر��س منها: ق�سر مدة �لنتباه، �سعف �لقدرة على �لإن�سات، تاأخر 
�ل�ستجابة، �لن�ساط �حلركي �لز�ئد، �سعف �لقدرة على �لتحدث.

مرحلة �ملر�هقة: تنخف�س حدة �لن�ساط �لز�ئد بينما تبقى م�سكالت �لندفاع وق�سور . ٤
�لنتباه على درجتها من �حلدة وتزد�د ح�سيلته يف هذه �ملرحلة من خرب�ت �لإخفاق 
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و�لف�سل �ملتمثلة يف �لف�سل �لدر��سي و�لف�سل يف �إقامة عالقات �جتماعية �سوية مما يزيد 
من حدة �ل�سلوك �ملعادي و�مل�ساد للجميع.

مرحلة �لر�سد: ومن �أهم �ل�سفات �لتي يت�سف بها م�سطربي �لنتباه يف تلك �ملرحلة: . ٥
تقلب �حلالة  �لآخرين،  بالعالقات �لجتماعية مع  �لعدو�ين، �سعف �لهتمام  �ل�سلوك 
�ملز�جية، مفهوم �لذ�ت منخف�س ، نق�س �لد�فع لالإجناز ، عدم �لهتمام بالعمل وكرثة 

�لغياب و�مل�ساحنات مع �لزمالء .
)حممود �سعد�ت، ٢٠1٦، ��سطر�ب نق�س �لنتباه �مل�سحوب بفرط �لن�ساط، موقع �لألوكة، 

�س٤8 – ٥1(
ثالثًا / ال�صلوك التكيفي

�إّن ت�سخي�س �لإعاقة �لفكرية يف �لوقت �لر�هن - مل يعد قا�سًر� على ن�سبة �لذكاء فقط، بل 
�أ�سبح من �ل�سروري �أن ن�سع يف �حل�سبان �ل�سلوك �لتكيفي للطفل، فمن خالل معرفة �ل�سلوك 

�لتكيفي للطفل ميكننا �أن نحقق عدة �أهد�ف، منها: 
�لإعاقة . 1 حالت  يف  خ�سو�سًا  �لطفل،  حلالة  ودقيق  �سامل  ت�سخي�س  على  نح�سل  �أن 

�لعقلية.
ي�ساعدنا على تقدمي �خلطط �لتعليمية و�لتدريبية �ملنا�سبة �لتي ميكن من خاللها تنمية . ٢

قدر�ته و�إمكاناته مل�ساعدته على �لندماج مع �لآخرين يف �ملجتمع.  
تعرُّف جمالت �لقوة و�ل�سعف يف �ل�سلوك لدى �لطفل.  . 3
�لبيت، . ٤ يف  ك�سلوكه  خمتلفة،  ومو�قف  ظروف  حتت  للفرد  �لتكيفي  �ل�سلوك  مقارنة 

و�ملدر�سة.. 
منتدى  �لفكرية،  �لإعاقة  ت�سخي�س  يف  و�أهميته  �لتكيفي  �ل�سلوك   ،٢٠٠8 عودة،  )حممد 

�ستوب، �س1(
اأ�صاليب قيا�صه:

�إّن رعاية هذه �لفئة ل تقف عند حد �إحلاقهم مبركز �أو موؤ�س�سة تعليمية �أو �إيو�ئية فح�سب، 
بل يجب �أن متتد �إىل م�ساعدتهم على حتقيق �لأد�ء �لتكيفي يف �ملو�قف �حلياتية �ملختلفة، من 

خالل �أد�ئهم �لوظيفي �مل�ستقل �لذي يعتمدون فيه على �أنف�سهم.
�إذن عملية قيا�س �ل�سلوك �لتكيفي ل تقل �أهمية - باأي حال من �لأحو�ل - عن قيا�س �لذكاء؛ 
لأّن �لق�سور يف �ل�سلوك �لتكيفي يعّد �لعالمة �لرئي�سة �لثانية لت�سخي�س �لإعاقة �لعقلية، فال 
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�ملتو�سط  من  �أقل  ذكاء  معامل  على  ح�سل  �إذ�  عقليا  معّوق  �أنه  على  �لطفل  ت�سخي�س  ميكن 
مبقد�ر �نحر�فني معياريني على �أحد �ختبار�ت �لذكاء، وكانت �سلوكاته يف �لأ�سرة ومع �جلري�ن 
ح�سنة ومنا�سبة جلن�سه وعمره، ومو�فقة ملعايري جمتمعه، وكان قادًر� على �لعتماد على نف�سه 
وحتمل م�سوؤولياته بح�سب ما هو متوقع منه، فعملية قيا�س �ل�سلوك �لتكيفي ترتكز على وظيفتني 

�أ�سا�سيتني هما:
• �لدرجة �لتي ميكن لالأفر�د �أن يقومو� فيها بوظائفهم با�ستقاللية. 	
• �لتي تفر�سها عليهم 	 �لأفر�د - ب�سكل مقبول - باملطالب  �لتي يفي بها هوؤلء  �لدرجة 

�لبيئة، ودرجة �لقيام بو�جباتهم وم�سوؤولياتهم �لجتماعية، و�للتز�م بعاد�ت وتقاليد 
جمتمعهم. 

وعلى �لرغم من �لنتقاد�ت �ملوجهة ملقايي�س تقدير �ل�سلوك �لتكيفي �إل �أنها تبقى مقايي�س 
�لعقلية  �لإعاقة  لت�سخي�س  موؤ�سًر�  تعطينا  لأن  مبكان  �لأهمية  من  �لتكيفي  �ل�سلوك  تقدير 

و�إمكانية ��ستخد�مها يف كثري من �جلو�نب ب�سكل يجعلنا نهتم بها كثرًي�.
)حممد عودة، ٢٠1٠، مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي، موقع �أطفال �خلليج، �س1(

 الدرا�صات ال�صابقة 
مهار�ت  مبقارنة  �هتمت  در��سة  �أعّد  �إذ   )٢٠٠8( �ملالكي  به  قام  ما  �لدر��سات  بني  من   )1  
ف �لفروق بينهما يف  �ل�سلوك �لتكيفي عند تالميذ معاهد �لرتبية �لفكرية وبر�جمها؛ لتعرُّ
مدينة �لريا�س، ويبلغ عددهم )٦٠( تلميذً� من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، وترت�وح 

�أعمارهم �لزمنية بني )9 و1٢( �سنة، ودرجة ذكائهم من )٥٠-٧٠(. 
درجات  متو�سط  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروقًا  هناك  �أّن  �لدر��سة  هذه  نتائج  من  وتبني 
لل�سلوك  �لكلية  �لدرجة  �لعادية يف  باملد�ر�س  �مللحقة  �لفكرية  �لرتبية  وبر�مج  �ملعاهد  تالميذ 
�لتن�سئة  بعد  �ليومية،  �حلياة  مهار�ت  )بعد  �لرئي�سة  لالأبعاد  �لكلية  �لدرجة  ويف  �لتكيفي، 
�ملهار�ت  �ملنزلية،  �لأن�سطة  �لذ�تية،  )�ملهار�ت  �لفرعية  �لأبعاد  �أي�سًا  ويف  �لجتماعية(، 
�لرتبية  بر�مج  تالميذ  مل�سلحة  وذلك  �مل�سايرة(،  �ملتبادلة،  �ل�سخ�سية  �لعالقات  �ملجتمعية، 

�لفكرية �مللحقة باملد�ر�س �لعادية.
تالميذ  درجات  متو�سطات  بني  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  عدم  نف�سها  �لدر��سة  من  ظهر  وقد 
لُبعد  �لكلية  �لدرجة  �لعادية يف  باملد�ر�س  �مللحقة  �لفكرية  �لرتبية  بر�مج  ومتو�سطات  �ملعاهد 
وقت  �لقر�ءة،�لكتابة،  �لتعبريية،  �للغة  �ل�ستقبالية،  )�للغة  �لفرعية  �لأبعاد  ويف  �لتو��سل، 
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�لر�حة و�لرتفيه(.
وقد �أو�سى �لباحث بعدة تو�سيات، من �أهمها: زيادة �لعتماد على مقيا�س �ل�سلوك �لتكيفي 
�لإعاقة  ذوي  من  للتالميذ  �لفردية  �لرتبوية  �خلطط  وو�سع  و�لتقييم  �لت�سخي�س  عمليات  يف 
�إعد�د �خلطط  �لتكيفي عند  �ل�سلوك  ملهار�ت  �لتالميذ  �أد�ء  م�ستوى  و�لعتماد على  �لفكرية، 
�سابقة  و�لرتبوية ب�سفتها متطلبات  �لجتماعية  باملهار�ت  وتزويدهم  للدمج  �لتالميذ  و�إعد�د 

للنجاح برب�مج �لدمج، ولتجنيبهم �لرف�س �لجتماعي من �أقر�نهم �لعاديني. 
٢( وهناك در��سة قامت بها �ل�ساعدي )٢٠٠8( عن ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 
ف  تعرُّ �إىل  تهدف  وكانت  معاجلته،  و�أ�ساليب  عقلًيا طبيعته  �ملعّوقني  �لأطفال  لدى  �لز�ئد 
طبيعة ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد لدى �لأطفال �ملعّوقني عقليًا، ومن 
ثم در��سته وحتليله من خالل توظيف برنامج تعديل �ل�سلوك، بحيث تتمكن معلمة �لرتبية 
�خلا�سة من مو�جهة تلك �ل�سلوكات، �إ�سافة �إىل برنامج عالجي تربوي للحالة �لتي كانت 
�لرتبية  معهد  يف  �لثاين  �ل�سف  يف  و�حدة  حالة  على  �لباحثة  �قت�سرت  فقد  �لعينة،  هي 

�لفكرية.
وقد خرجت �لدر��سة بعدة نتائج، وهي معاناة �لطالبة من ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط 
�حلركي �لز�ئد، �إذ تقوم بهذ� �ل�سلوك عند �لإخفاق يف قر�ءة حرف معنّي �أو كتابته، �أو �لإخفاق 

يف �أد�ء مهمة معينة بعد عمل مالحظات كثرية.
لدى  �لجتماعي  "�لن�سحاب  عنو�نها  وكان   )٢٠1٠( �سمعان  بها  قام  �لتي  �لدر��سة  و�أّما   )3
�لأطفال �ملعاقني فكريًا وعالقته ببع�س �ملتغري�ت يف مر�كز رعاية وتاأهيل �ملعاقني ذهنيًا يف 
وكان هدفها �لك�سف عن �لعالقة بني �لن�سحاب �لجتماعي لدى �لأطفال �ملعّوقني  دم�سق"، 
فكريًا وعالقته باملتغري�ت �لآتية: �أ�ساليب معاملة �لو�لدين �خلاطئة، ودرجة �لإعاقة �لفكرية 
لالأطفال و�جلن�س. وبلغت �لعينة )3٠( طفاًل وطفلة من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، 
وقد تر�وحت �أعماُرهم بني )1٠-13( عامًا، ومت �سحب �لعينة بطريقة ع�سو�ئية منتظمة، 

وبلغت عينة �لآباء و�لأمهات )٦٠( �أمًا و)٦٠( �أبًا.
وتبنّي من نتائج هذه �لدر��سة ُوجود عالقة �رتباطية �سالبة بني ُبعد �ملناخ �لأ�سري بكل �أبعاده 

و�ل�سلوك �لتكيفي )�لنحر�فات �ل�سلوكية( لدى �لأطفال �ملعّوقني فكريًا �لقابلني للتعلم. 
٤( و�أما �لدر��سة �لتي قام بها �سامل )٢٠٠9( وكان عنو�نها "�ملناخ �لأ�سري وعالقته بال�سلوك 
وكان  �لفكرية"،  �لرتبية  مبد�ر�س  للتعلم  �لقابلني  فكريًا  �ملعاقني  �لأطفال  لدى  �لتكيفي 
هدفها معرفة طبيعة �لعالقة بني �أبعاد �ملناخ �لأ�سري، وت�سمل )�لتما�سك، حرية �لتعبري عن 
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�لتوجيه  و�لإجناز،  �لتح�سيل  نحو  �لتوجيه  �ل�ستقالل،  �لأ�سري،  �لتفاعل  �مل�ساعر، �سر�ع 
�ل�سبط(،  �لتنظيم،  و�خللقية،  �لدينية  �لقيم  نحو  �لتوجيه  و�لرتويحي،  و�لثقايف  �لعقلي 
و�ل�سلوك �لتكيفي )�لنحر�فات �ل�سلوكية( لدى �لأطفال �ملعّوقني عقليا �لقابلني للتعلم. �إذ 
بلغت �لعينة )٧9( طفاًل ترت�وح م�ستويات ذكائهم بني ٥٠ و٧٠ درجة، منهم )٤٧( ذكور 

و)3٢( �إناث، وترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني )8 و1٤( �سنة.
وتبني من نتائج هذه �لدر��سة �أنه توجد عالقة �رتباطية �سالبة بني ُبعد �ملناخ �لأ�سري بكل 
�أبعاده، و�ل�سلوك �لتكيفي )�لنحر�فات �ل�سلوكية( لدى �لأطفال �ملعّوقني فكريًا �لقابلني للتعلم. 
٥( و�أما �لدر��سة �لتي قامت بها  �لدكتورة �سفيناز و�لتي كان عنو�نها “ فعالية �لإر�ساد �لأ�سري 
يف خف�س ��سطر�بات ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بن�ساط حركي ز�ئد لدى �لأطفال �ملعاقني 
فكريًا”)٢٠٠3( و�لتي كان هدفها �إعد�د برنامج �إر�سادي �أ�سري خلف�س ��سطر�ب ق�سور 
�لقابلني  فكريًا  �ملعاقني  �لأطفال  من  عينة  لدى  ز�ئد  حركي  بن�ساط  و�مل�سحوب  �لنتباه 
للتعلم و�لتعرف على مدى ��ستمر�رية فعالية هذ� �لربنامج بعد توقفه يف خف�س ��سطر�ب 
ق�سور �لنتباه �مل�سحوب بن�ساط حركي ز�ئد لدى هوؤلء �لأطفال ، وتكونت عينته من )1٠( 
�أطفال معاقني فكريًا قابلني للتعلم يف مدى عمري )9-1٢( �سنة بالإ�سافة لأ�سرهم وق�سمو� 
ملجموعتني جتريبية و�سابطة ؛ل جمموعة )٥( �أطفال مع �أ�سرهم  ، و�أ�سفرت �لنتائج �إىل 
وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سط درجات �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة بعد 
تطبيق �لربنامج �لإر�سادي �لأ�سري و�لذي �أدى لنخفا�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط 

�حلركي �لز�ئد لدى هوؤلء �لأطفال.
 منهج واإجراءات الدرا�صة 

اأوًل:منهج الدرا�صة 
و�سف  على  يعتمد  �لذي  �لكيفي،  �لنوعي  �لو�سفي  �ملنهج  �حلالية  �لدر��سة  ��ستخدمت 
�لظاهرة كما هي يف �لو�قع. وذلك من خالل �إجر�ء مو�زنة بني �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  و�مل�سخ�سني  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  و�أقر�نهم  فكرية 

ف �أمناط �ل�سلوك �لتكيفي بينهم. و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد لتعرُّ
ثانيًا: جمتمع الدرا�صة:

و�لبالغ عددهم  لعام 1٤33هـ،  �لعباقرة  �لدر��سة من طالب وطالبات مركز  تكوَّن جمتمع 
.)٦8(
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ثالثًا:عينة الدرا�صة:
تكونت �لعينة يف هذه �لدر��سة من �أربعة تالميذ: تلميذ�ن من ذوي �لإعاقة �لفكرية �لب�سيطة، 
و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  ولديهما  �لب�سيطة  �لفكرية  �لإعاقة  ذوي  من  وتلميذ�ن 
�حلركي �لز�ئد، و�أعمارهم �لزمنية بني )٥ و٧ ( �سنو�ت، ودرجة ذكائهم ) من ٥٤ �إىل ٦٧ (، 
و�ختريت �لعينة ب�سكل ق�سدي من �ملخت�سة �لنف�سية باملركز �لتي و�فقت على تطبيق �لدر��سة 
يف �ملركز، وذلك من خالل �ختيارها للعينة برت�سيحهم من قبلها هي و�ملعلمات لأ�سباب �إد�رية.

 رابعًا: اأداة الدرا�صة:
للن�سج  فاينالند  ملقيا�س  ومنقحة  معدلة  �سورة  �لتكيفي.هو  لل�سلوك  فاينالند  مقيا�س   )1
�لجتماعي، تاأليف: �إدجار دول، ن�سخة �ملقابلة "�ل�سورة �مل�سحية" تعريب وتقنني �لعتيبي 
عمري،  ومقيا�س  نقطي  مقيا�س  �سكل  يف  مرتبة  فقرة   11٧ على  �ملقيا�س  وي�ستمل   ،٢٠٠٥

ويحتوي على ثماين جمموعات من �أنو�ع �ل�سلوك �لجتماعي، وت�سمل: 
• �لعناية بالذ�ت.	
• �رتد�ء �ملالب�س.	
• تناول �لطعام.	
• مهار�ت �لتو��سل.	
• �لتوجيه �لذ�تي.	
• �ملهار�ت �حلركية.	
• �لتن�سئة �لجتماعية.	
• �ملهار�ت �ملهنية.	

وت�ستمل بنود �ملقيا�س على خم�سة �أبعاد رئي�سة، تت�سمن �أحد ع�سر بعدً� فرعيًا مق�سمة �إىل 
ما ياأتي:

�أ. ُبعد �لتو��سل: وي�سم ُبعد �للغة �ل�ستقبالية – �للغة �لتعبريية – �لقر�ءة و�لكتابة.
 – �ملجتمعية  �ملهار�ت   – �ل�سخ�سية  �ملهار�ت  بعد  وي�سم  �ليومية:  �حلياة  مهار�ت  بعد  ب. 

�لأن�سطة �ملنزلية.
ج. ُبعد �لتن�سئة �لجتماعية: وي�سم �لعالقات مع �لآخرين – وقت �لفر�غ و�لرتفيه – �ملحاكاة 

�أو �مل�سايرة.
د. بعد �ملهار�ت �حلركية: وي�سم �لع�سالت �لكبرية – �لع�سالت �لدقيقة.

هـ. بعد �ل�سلوك غري �لتكيفي: ويقي�س مظاهر �ل�سلوك غري �ملرغوب فيه، �لتي قد تتد�خل هي 
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و�لأد�ء �لوظيفي �لتكيفي للفرد.
للدليل  طبقًا  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ل�سطر�ب  �لت�سخي�سية  �ملعايري   )٢

�لت�سخي�سي و�لإح�سائي لال�سطر�بات �لنف�سية �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة.
�لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  لتعريف  �لعويف  ترجمة  من  �ملقيا�س 
�لإجر�ء  – تاريخ  – �لعمر  �لتلميذ  – رقم  �لتلميذ  ��سم  �ملعايري منه، ويحتوي على  و��ستقاق 
– �لندفاعية، ويحتوي كل بند  �لت�سخي�سي، وثالثة بنود هي: ت�ستت �لنتباه - فرط �حلركة 

منها على عدة �أعر��س.
وقد �أورد �لدليل �سروط يجب تو�فرها لت�سخي�س ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 
 – متو��سلة  �أ�سهر  �ستة  مدة  – وظهورها  �أعو�م  �سبع  �سن  قبل  �لأعر��س  ظهور  وهي  �لز�ئد 

وظهورها يف �ملنزل و�ملدر�سة �أو �لعيادة.
3( ملفات �لتالميذ. )مالحظة �لأ�سماء لي�ست حقيقية و�إمنا �أ�سماء م�ستعارة(

�أ( �سارة )�أنثى - عمرها �لزمني خم�س �سنو�ت وع�سرة �أ�سهر – تاريخ ميالدها ٢٠٠٤/٠8/٢8م 
�أفر�د،   ٤ �أ�سرتها  �أفر�د  – عدد  مد�ر�س �حلجاز  للطالبة يف  �ل�سابق  �لتعليمي  – �لتاريخ 
"مبنزلة متهيدي متقدم" -  – �ملرحلة �لدر��سية لها يف جمموعة بر�عم  وترتيبها �لأوىل 
وطّبق  �جلانبية،  �ل�سورة  بورجت  عليها:  �ملطبق  �لختبار  – ��سم  جيًد�  �لأ�سرة  دخل  ويعّد 
عليها بتاريخ 1٤3٢/1٠/1٢هـ، ونتج عنه �حلركة �ملفرطة للطالبة، وت�ستت �لنتباه، وعدم 

�ل�ستجابة للتعليمات – ن�سبة ذكائها )-1( �أي يف �حلدود �لوظيفية �لطبيعية(.
�لز�ئد  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  �لت�سخي�سية ل�سطر�ب ق�سور  �ملعايري  �لباحثة  وطّبقت 
وكانت  �ملعدلة،  �لر�بعة  �لطبعة  �لنف�سية  و�لإح�سائي لال�سطر�بات  �لت�سخي�سي  للدليل  طبقًا 

�لنتائج كالآتي:
�أّن �لطالبة لديها ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد؛ فقد ظهرت لها �سبعة 
�أعر��س يف �لبند �لأول ) ت�ستت �لنتباه ( مع �أّن �لبند �لأول كان يتطلب �ستة �أعر��س على �لأقل 
من ع�سرة للحكم على �لطالبة باأّن لديها ت�ستت �لنتباه، يف حني ظهرت لديها  �أربعة �أعر��س يف 
�لبند �لثاين ) �لن�ساط �حلركي �لز�ئد ( مع �أّن هذ� �لبند كان يتطلب ثالثة �أعر��س على �لأقل 
من �سبعة للحكم على �لطالبة باأّن لديها فرط حركة، و�أخريً� ظهر لديها �أربعة �أعر��س يف �لبند 
�لثالث ) �لندفاعية ( مع �أّن هذ� �لبند كان يتطلب ظهور عر�سني على �لأقل من خم�سة للحكم 

على �لطالبة باأّن لديها �ندفاعية.
 ب( �أحمد  ) ذكر – عمره �لزمني �سبع �سنو�ت – تاريخ ميالده ٢٠٠3/٠9/٢٤ م – عدد �أفر�د 
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�أ�سرته 9 �أفر�د، وترتيبه �ل�سابع بينهم – �ملرحلة �لدر��سية له يف جمموعة �لنا�سئني "مبنزلة 
�سنة �أوىل" - ويعّد دخل �لأ�سرة جيد جدً� – ��سم �لختبار �ملطبق عليه هو �ستنافورد بينيه 
�ل�سورة �لر�بعة حيث بلغت ن�سبة ذكائه على �لختبار "٦٥" درجة، �ختبار لوحة جود�رد 
بلغت ن�سبة ذكائه عليها "٦٧" درجة، ونتج عن �لختبار �أّن لدى �لطالب متالزمة د�ون وهو 
بتاريخ  عليه  �لختبار  وطبق  �سلوكية،  م�سكالت  لديه  توجد  ول  للتعليمات  ي�ستجيب  هادئ 

1٤31/11/18هـ (.
�حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ل�سطر�ب  �لت�سخي�سي  �لدليل  مقيا�س  �لباحثة  وطبقت 

�لز�ئد، وخرجت بالآتي:
له  ظهر  فقد  �لز�ئد؛  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  �لطالب  لدى  لي�س  �أّنه 
عر�سان يف �لبند �لأول )ت�ستت �لنتباه(، فقد كان �لبند �لأول يتطلب �ستة �أعر��س على �لأقل 
من ع�سرة للحكم على �لطالب باأّن لديه ت�ستت �لنتباه، يف حني ظهر لديه عر�س و�حد فقط 
يف �لبند �لثاين )فرط �حلركة( مع �أّن �لبند �لثاين كان يتطلب ثالثة �أعر��س على �لأقل من 
�سبعة للحكم على �لطالب باأّن لديه فرط حركة، و�أخريً� ظهر لديه عر�س و�حد فقط يف �لبند 
�لثالث ) �لندفاعية ( مع �أّن �لبند كان يتطلب ظهور عر�سني على �لأقل من خم�سة للحكم على 

�لطالب باأّن لديه �ندفاعية.
 ج( نورة )�أنثى - عمرهـــا �لـزمني خم�س �سنــــو�ت وخم�ســــة �أ�ســـــــهر - تاريـــــخ ميـــــالدهـــا 
1٤٢٧/٠٥/3٠هـ – عدد �أفر�د �أ�سرتها خم�سة �أفر�د، وترتيبها �لثالثة – �ملرحلة �لدر��سية 
– ��سم  متو�سطًا  �لأ�سرة  ويعّد دخل  متقدم" -  "مبنزلة متهيدي  بر�عم  لها يف جمموعة 
�لختبار �ملطبق عليها: مقيا�س �لبورجت �ل�سورة �جلانبية لتطوير مهار�ت �لطفل، �إذ بلغت 
ن�سبة ذكائها عليه  "-8٥" ق�سور حاّد – طّبق بتاريخ 1٤3٢/1٠/٠8هـ - ونتج عنه: �لطالبة 

هادئة ومتعاونة (.
�حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ل�سطر�ب  �لت�سخي�سي  �لدليل  مقيا�س  �لباحثة  وطبقت 

�لز�ئد، وخرجت بالآتي:
له  ظهر  فقد  �لز�ئد؛  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  �لطالبة  لدى  لي�س  �أّنه 
عر�سان يف �لبند �لأول )ت�ستت �لنتباه(، �إذ قد كان �لبند �لأول يتطلب �ستة �أعر��س على �لأقل 
من ع�سرة للحكم على �لطالبة باأّن لديها ت�ستت �لنتباه، يف حني �أنه ظهر لديها عر�س و�حد 
فقط يف �لبند �لثاين )فرط �حلركة( مع �أّن �لبند �لثاين كان يتطلب ثالثة �أعر��س على �لأقل 
من �سبعة للحكم على �لطالبة باأّن لديها فرط حركة، و�أخريً� ظهر لديها عر�س و�حد فقط  يف 
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�لبند �لثالث ) �لندفاعية ( مع �أّن �لبند كان يتطلب ظهور عر�سني على �لأقل من خم�سة للحكم 
على �لطالبة باأّن لديها �ندفاعية.

 د( حممد ) ذكر - عمره �لزمني خم�س �سنو�ت و�ستة �أ�سهر – تاريخ ميالده 1٤٢8/٠9/9هـ 
�ل�سابق للطالب يف مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن – عدد �أفر�د �أ�سرته �أربعة  �لتعليمي  – �لتاريخ 
�أفر�د وترتيبه �لأول – �ملرحلة �لدر��سية له يف جمموعة بر�عم "مبنزلة متهيدي متقدم" 
-ويعّد دخل �لأ�سرة جيدً� – ��سم �لختبار �ملطبق عليه: بورجت �ل�سورة �جلانبية، ومقيا�س 
�ستنافورد بينيه �لذي بلغت ن�سبة ذكائه عليه "٥٤" درجة، وطّبق عليه بتاريخ 11/1٥/ ٢٠11 
م يف مركز �لت�سخي�س �ملبكر، ونتج عنه �أّن لدى �لطالب ق�سورً� يف �لنتباه ون�ساطًاحركيًا 

ز�ئدً� وعدم �ل�ستجابة للتعليمات (.
�حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ل�سطر�ب  �لت�سخي�سي  �لدليل  مقيا�س  �لباحثة  وطّبقت 

�لز�ئد، وخرجت بالآتي: 
�ستة  له  ظهر  فقد  �لز�ئد؛  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ��سطر�ب  يعاين  �لطالب  �أّن 
�أعر��س يف �لبند �لأول )ت�ستت �لنتباه(، فقد كان �لبند �لأول يتطلب �ستة �أعر��س على �لأقل 
من ع�سرة للحكم على �لطالب باأّن لديه ت�ستت �لنتباه، يف حني �أنه ظهرت لديه �أربعة �أعر��س 
يف �لبند �لثاين )فرط �حلركة( على �لرغم من �أّن �لبند �لثاين كان يتطلب ثالثة �أعر��س على 
�لأقل من �سبعة للحكم على �لطالب باأّن لديه فرط حركة، و�أخريً� ظهر لديه ثالثة �أعر��س يف 
�لبند �لثالث ) �لندفاعية ( على �لرغم من �أّن �لبند كان يتطلب ظهور عر�سني على �لأقل من 

خم�سة للحكم على �لطالب باأّن لديه �ندفاعية.
خام�صًا: حدود الدرا�صة:

احلدود الزمانية: �أجريت �لدر��سة خالل �لف�سل �لدر��سي �لثاين لعام 1٤33هـ.
احلدود املكانية: �أجريت �لدر��سة يف �أحد مر�كز �لرتبية �خلا�سة بالريا�س )مركز �لعباقرة(.

 نتائج الدرا�صة ومناق�صتها 
النتائج

لالإجابة عن ت�ساوؤل �لدر��سة هل يختلف �أد�ء �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية عن �أقر�نهم 
�لز�ئد يف  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  با�سطر�ب ق�سور  �إعاقة فكرية م�سحوبة  لديهم  �لذين 
مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي؟ قامت �لباحثة بتطبيق مقيا�س فاينالند لل�سلوك �لتكيفي ملقارنة �أد�ء 
�لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية عن �أقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب 
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�لباحثة  و��ستخل�ست  �لتكيفي  �ل�سلوك  مهار�ت  يف  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور 
�لنتائج من �لدرجات �خلام �لكلية �لتي تو�سلت �إليها من خالل تطبيق �ملقيا�س فنالحظ كما هو 
مو�سح يف �جلدول و�ل�سكل رقم )1( �أن �لدرجة �لكلية ملهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال 
�لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب 
ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ  من �أحمد و نوره على �لتو�يل ٢3٧ و 
191 درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �لذين لديهم ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط 

�حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1٢9 و 1٥1  درجة خام .
وللتعرف �أكرث على حالة كل طفل وم�ستو�ه يف كل بعد مت و�سع ملخ�س لدرجات كل طفل على 
كل بعد ومقارنة �أد�ئهم على كل �لأبعاد �لرئي�سة ، ومن خالل �جلدول و�ل�سكل رقم )٢( نالحظ 
�أن هناك �ختالفًا بني �أد�ء �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية عن �أقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة 
مهار�ت  �أبعاد  جميع  يف  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  ق�سور�لنتباه  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية 
�ل�سلوك �لتكيفي ، حيث كانت �لدرجة �لكلية لبعد �لتو��سل لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
و�لن�ساط  �لنتباه  �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب  �لذين لديهم  �أٌقر�نهم  �أف�سل من  فكرية 
�حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد  و نورة على �لتو�يل ٤1 و ٦3 درجة خام ، بينما ح�سل 
�لز�ئد على  و�لن�ساط �حلركي  �للذين لديهما ��سطر�ب ق�سور �لنتباه  كلٌّ من �سارة وحممد 

�لتو�يل 18 و ٢8  درجة خام .
و�أي�سًا كانت �لدرجة �لكلية لبعد مهار�ت �حلياة �ليومية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد و نورة على �لتو�يل ٦8 و ٤٥ درجة خام، 
بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 

�لز�ئد على �لتو�يل ٢٧ و ٢9 درجة خام.
ونالحظ �أي�سًا �أن �لدرجة �لكلية لبعد �لتن�سئة �لجتماعية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية 
و٥٦ درجة خام،  �لتو�يل ٧3  ونورة على  �أحمد  كلٌّ من  �لز�ئد حيث ح�سل  و�لن�ساط �حلركي 
بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهم ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 

�لز�ئد على �لتو�يل 3٤ و3٧ درجة خام.
�إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  لدى  �حلركية  �ملهار�ت  لبعد  �لكلية  �لدرجة  �أن  جند  وكذلك 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية 
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و٢٢ درجة خام،  �لتو�يل ٥1  ونورة على  �أحمد  كلٌّ من  �لز�ئد حيث ح�سل  و�لن�ساط �حلركي 
بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي 

�لز�ئد على �لتو�يل 3٥ و3٠ درجة خام.
و�أخريً� جند �أن �لدرجة �لكلية لبعد �ل�سلوك غري �لتكيفي لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد ونورة على �لتو�يل ٤ و٥ درجة خام، بينما 
ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد 

على �لتو�يل 1٥ و٢٧ درجة خام.
وقد �ت�سح لنا ب�سكل عام من خالل �جلدول و�لر�سم �لبياين رقم )٢( �أن �أكرث �لأبعاد �لتي 
لديهم  �لذين  و�أٌقر�نهم  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  �أد�ء  بني  �ختالف كبري  بها  وجد 
�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب ق�سور �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد هما بعد� �لتن�سئة 

�لجتماعية ومهار�ت �حلياة �ليومية.
مناق�صة النتائج:

وللتعرف �أكرث على حالة كل طفل وم�ستو�ه يف كل بعد فرعي مت و�سع ملخ�س لدرجات كل 
و�لر�سوم  �جلد�ول  خالل  ومن  �لفرعية،  �لأبعاد  كل  على  �أد�ئهم  ومقارنة  بعد  كل  على  طفل 
�أقر�نهم  �إعاقة فكرية عن  �لذين لديهم  �أد�ء �لأطفال  �أن هناك �ختالفًا بني  �لبيانية نالحظ 
�لأبعاد  �لز�ئد يف  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب  �لذين لديهم 

�لفرعية لالأبعاد �خلم�سة �لرئي�سة فهي كالآتي:
�أوًل :�لأبعاد �لفرعية لبعد �لتو��سل فمن خالل �جلدول و�ل�سكل رقم )3( يت�سح لنا �أن بعد 
لديهم  �لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  لدى  �ل�ستقبالية  �للغة 
�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد 
لديهما  �للذين  وحممد  �سارة  من  كلٌّ  ح�سل  بينما   ، خام  درجة   ٢٢،18 �لتو�يل  على  نورة  و 
��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1٤،13  درجة خام ، وبالن�سبة لبعد 
�للغة �لتعبريية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة 
فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد و نورة 
على �لتو�يل ٢1،٢1 درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب 
�لقر�ءة  بعد  �أن  و�أخريً�   ، درجة خام    1٤ و   ٥ �لتو�يل  على  �لز�ئد  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه 
و�لكتابة لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية 
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م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد و نوره على 
�لتو�يل ٢ و ٢٠ درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب �لنتباه 

و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل �سفر و �سفر  درجة خام .
و�ل�سكل  لنا من خالل �جلدول  يت�سح  �ليومية  �حلياة  مهار�ت  لبعد  �لفرعية  :�لأبعاد  ثانيًا 
رقم )٤( �أن بعد �ملهار�ت �لذ�تية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم 
�لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل 
كلٌّ من �أحمد و نورة على �لتو�يل ٥٠ و 31درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين 
لديهما ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل ٢٥،٢٥  درجة خام، وبالن�سبة 
لبعد �لأن�سطة �ملنزلية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين لديهم 
�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد 
و نورة على �لتو�يل 8و٦درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما ��سطر�ب 
�ملهار�ت  بعد  �أن  و�أخريً�   ، خام  درجة  1و1   �لتو�يل  على  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه 
�إعاقة  لديهم  �لذين  �أقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  لدى  �ملجتمعية 
فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد و نورة 
على �لتو�يل 1٠و8 درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما �إعاقة فكرية 

م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1و3 درجة خام .
و�ل�سكل رقم  لنا من خالل �جلدول  يت�سح  �لتن�سئة �لجتماعية  لبعد  �لفرعية  ثالثًا:�لأبعاد 
)٥( �أن بعد �لعالقات �ل�سخ�سية �ملتبادلة لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من 
�أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث 
ح�سل كلٌّ من �أحمد و نورة على �لتو�يل 3٢و ٢9درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد 
 ، درجة خام  �لتو�يل ٢3و٢٤   على  �لز�ئد  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  ��سطر�ب  لديهم  �لذين 
وبالن�سبة لبعد وقت �لر�حة و�لرتفيه لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم 
�للذين لديهما �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل 
كلٌّ من �أحمد و نورة على �لتو�يل ٢٠و1٦ درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين 
لديهما ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1٠و1٠  درجة خام ، و�أخريً� �أن 
بعد �مل�سايرة لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة 
فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من �أحمد و نورة 
على �لتو�يل ٢1و11 درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما �إعاقة فكرية 
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م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1و3 درجة خام .
ر�بعًا:�لأبعاد �لفرعية لبعد �ملهار�ت �حلركية يت�سح لنا من خالل �جلدول و�ل�سكل رقم )٦( 
�أن بعد �لع�سالت �لكبرية لدى �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية �أف�سل من �أٌقر�نهم �لذين 
كلٌّ  ح�سل  حيث  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم 
من �أحمد و نورة على �لتو�يل ٢٦ و 1٥ درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين 
لديهما ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 19 و ٢٠  درجة خام ، وبالن�سبة 
�لذين  �أٌقر�نهم  من  �أف�سل  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  لدى  �لدقيقة  �لع�سالت  لبعد 
لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث ح�سل كلٌّ من 
�أحمد و نورة على �لتو�يل ٢٥ و ٧ درجة خام ، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد �للذين لديهما 

��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1٦ و 1٠  درجة خام.
خام�سًا: �لأبعاد �لفرعية لبعد �ل�سلوك غري �لتكيفي يت�سح لنا من خالل �جلدول و �ل�سكل 
من  �أف�سل  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �لأطفال  لدى  �لتكيفي  غري  �ل�سلوك  بعد  �أن   )٧( رقم 
�أٌقر�نهم �لذين لديهم �إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد حيث 
ح�سل كاًل من �أحمد و نورة على �لتو�يل ٤ و ٥ درجة خام، بينما ح�سل كلٌّ من �سارة وحممد 

�للذين لديهما ��سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد على �لتو�يل 1٥ و ٢٧  درجة خام .
ويظهر من مناق�سة �لنتائج لالأبعاد �لرئي�سية و�لفرعية �أن �د�ء �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة 
�لنتباه  ق�سور  با�سطر�ب  م�سحوبة  فكرية  �إعاقة  لديهم  �لذين  �قر�نهم  من  �أف�سل  فكرية 
و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد يف مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي كم هو مو�سح باجلدول و�ل�سكل رقم )1(.

جدول رقم )1( : الدرجة الكلية  لكل الأبعاد على مقيا�ض فاينلند لل�صلوك التكيفي 

�لدرجة �لكلية على مقيا�س فاينالند �لت�سخي�س�ل�سم
لل�سلوك �لتكيفي

1٢9)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(�سارة

1٥1)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(حممد

٢3٧�إعاقة فكرية�أحمد

191�إعاقة فكريةنوره
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جدول رقم )2( : اجلدول يو�صح الدرجة الكلية لكل بعد رئي�ض على مقيا�ض 
فاينلند جلميع الطلب 

بعد �ل�سم
�لتو��سل

بعد 
مهار�ت 
�حلياة 
�ليومية

بعد �لتن�سئة 
�لجتماعية

بعد 
�ملهار�ت 
�حلركية

بعد �ل�سلوك
غري �لتكيفي

18٢٧3٤3٥1٥�سارة

٢8٢93٧3٠٢٧حممد

٤1٦8٧3٥1٤�أحمد

٦3٤٥٥٦٢٢٥نورة

جدول رقم )3(: اجلدول يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد التوا�صل 
جلميع الطلب

بعد �لتو��سل

بعد �للغة �لت�سخي�س�ل�سم
�ل�ستقبالية

بعد �للغة 
�لتعبريية

بعد �للغة �لقر�ءة 
و�لكتابة

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه �سارة
�سفر13٥و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه حممد
�سفر1٤1٤و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

18٢1٢�إعاقة فكرية�أحمد
٢٢٢1٢٠�إعاقة فكريةنوره

جدول رقم )4(: اجلدول يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد مهارات احلياة 
اليومية جلميع الطلب

بعد مهار�ت �حلياة �ليومية

بعد �لأن�سطة بعد �ملهار�ت �لذ�تية �لت�سخي�س�ل�سم
�ملنزلية 

�لدرجة �خلام لبعد 
�ملهار�ت �ملجتمعية 

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �سارة
٢٥11�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب حممد
٢٥13�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

٥٠81٠�إعاقة فكرية�أحمد
31٦8�إعاقة فكريةنوره
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جدول رقم )5(: اجلدول يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد التن�صئة 
الجتماعية جلميع الطلب

بعد �لتن�سئة �لجتماعية

�لت�سخي�س�ل�سم
بعد �لعالقات 

�ل�سخ�سية 
�ملتبادلة  

بعد وقت 
�لر�حة 
و�لرتفيه

�لدرجة �خلام لبعد 
�مل�سايرة 

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �سارة
٢31٠1�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب حممد
٢٤1٠3�لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

3٢٢٠٢1�إعاقة فكرية�أحمد

٢91٦11�إعاقة فكريةنوره

جدول رقم )6(: اجلدول يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد املهارات 
احلركية جلميع الطلب

بعد �ملهار�ت �حلركية

بعد �لع�سالت بعد �لع�سالت �لكبرية �لت�سخي�س�ل�سم
�لدقيقة

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه �سارة
191٦و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه حممد
٢٠1٠و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(

٢٦٢٥�إعاقة فكرية�أحمد
1٥٧�إعاقة فكريةنوره

جدول رقم )7(: اجلدول يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية بعد ال�صلوك غري 
التكيفي جلميع الطلب

بعد �ل�سلوك غري �لتكيفي
بعد �ل�سلوك غري �لتكيفي�لت�سخي�س�ل�سم
1٥)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(�سارة

٢٧)�إعاقة فكرية م�سحوبة با�سطر�ب �لنتباه و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد(حممد

٤�إعاقة فكرية�أحمد

٥�إعاقة فكريةنوره
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�صكل رقم )1(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة الكلية لكل الأبعاد على مقيا�ض 
فاينلند لل�صلوك التكيفي

 
�صكل رقم )2(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة الكلية لكل بعد رئي�ض على مقيا�ض 

فاينلند جلميع الطلب
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�صكل رقم )3(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة اخلام الأبعاد الفرعية لبعد 
التوا�صل جلميع الطلب

�صكل رقم )4(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد مهارات 
احلياة اليومية جلميع الطلب
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�صكل رقم )5(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد التن�صئة 
الجتماعية جلميع الطلب

�صكل رقم )6(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية لبعد املهارات 
احلركية جلميع الطلب

 

�صكل رقم )7(: الر�صم البياين يو�صح الدرجة اخلام للأبعاد الفرعية بعد ال�صلوك
 غري التكيفي جلميع الطلب
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التو�صيات:
تو�سي �لباحثة بفح�س �لأطفال �لذين لديهم �إعاقة فكرية فيما �إذ� كان لديهم ��سطر�ب . 1

�لرب�مج و�خلطط  وبناء  �إعد�د  �أم ل، وحماولة  �لز�ئد  و�لن�ساط �حلركي  �لنتباه  ق�سور 
�لتعليمية و�لتدريبية �ملخ�س�سة لهم و�لتي تر�عي �زدو�جية �لإعاقة لديهم، و�لتي تكفل 
�لأقل  �لبيئة  با�ستقاللية ويف  �لعي�س  لهم  وتكفل  �لتكيفي  �ل�سلوك  بتدريبهم على مهار�ت 

تقييدً�.
تو�سي �لباحثة �ملعلمات بتدعيم مهار�ت �ل�سلوك �لتكيفي لدى �لأطفال من خالل �إ�سر�كهم . ٢

مما  باأنف�سهم  �ليومية  �حلياتية  �أعمالهم  �أد�ء  على  وت�سجيعهم  �لجتماعية  �لأن�سطة  يف 
يكفل لهم �لعي�س با�ستقاللية.
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املراجع العربية 

�لريا�س  �لأوىل(.  الإعاقة الفكرية )�لطبعة  م�سطفى، ولء. و�لريدى، هويدة. )٢٠11(. 
د�ر �لزهر�ء . 

�سريت، �أ�سرف. و�سديق، رحاب. )٢٠٠8(. برنامج العلج ال�صلوكي للأطفال ذوي الن�صاط 
الزائد )�لطبعة �لأوىل(. �إ�سكندرية. موؤ�س�سة حور�س �لدولية. 

�سعد�ت، حممود. )٢٠1٦(. ا�صطراب نق�ض النتباه امل�صحوب بفرط الن�صاط. )٢1 -٠٤ 
/1٠3٢٥٥/٠/http://www.alukah.net/library( ٢٠1٧-

�لقو�عد �لتنظيمية. 1٤٢٢. تعريف الإعاقة الفكرية.٢9-٠٤-٢٠1٢. 

http://www.se.gov.sa/rules/se_rules/index.htm

 .٢٠1٢-1٠٤-٥. التكيفي  لل�صلوك  املختلفة  التعريفات   .)٢٠٠٤-11-19( نا�سر.  �أبو 
838٠٦=http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t

رزق،جيهان.)18-٠٤-٢٠1٠(.فرط الن�صاط وت�صتت النتباه.٠٤-1٥-٢٠1٢.

.topic-http://qudrat.almountadayat.com/t1٢ 

عودة،حممد.)1٢-٠٥-٢٠1٢(.مقيا�ض ال�صلوك التكيفي.13-٠٥-1٠1٢.

.http://www.gulfkids.com/ar/artical-67.htm 

الأطفال  لدى  التكيفي  بال�صلوك  وعلقته  الأ�صري  املناخ   .)٢٠٠9( رم�سان.  �سامل، 
املعاقني فكريًا القابلني للتعلم مبدار�ض الرتبية الفكرية. ٠٤ – ٠٢ – ٢٠1٢.

http://www.gulfkids.com/pdf/Ramadan_Ashour.pdf 

�ملالكي، ح�سني. )٢٠٠8(. مهارات ال�صلوك التكيفي عند تلميذ معاهد وبرامج الرتبية 
الفكرية يف مدينة الريا�ض. ٠٤ – 1٥ – ٢٠1٢.
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.pdf.7/http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/2 

�ل�ساعدي، رحاب. )٢٠٠8(. ا�صطراب النتباه امل�صحوب بالن�صاط احلركي الزائد لدى 
الأطفال املعاقني فكريًا طبيعته واأ�صاليب معاجلته. ٠٤ – 1٥ – ٢٠1٢. 

.9l.PDF/3/http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads

�سمعان، مرمي. )٢٠1٠(. الن�صحاب الجتماعي لدى الأطفال املعاقني فكريًا وعلقته 
ببع�ض املتغريات. ٠٤ – 1٥ – ٢٠1٢. 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/edu/
.pdf.818-images/stories/765

حممود ��سماعيل، ٢٠1٢، اأنواع الإعاقات يف جمال الرتبية اخلا�صة، )٢٠1٢ -٠٦-٢1

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t (

1٧٦٧8=

امل�صابون بفرط احلركة وت�صتت النتباه »احللول ل تنفذ«  �لعثمان ،٢٠1٢،   )�سلطان 
٢٠1٢ – ٠٤ – ٧1،

٥99٢٠٤/http://www.alriyadh.com

)كري�ستني جون�سنت، ٢٠1٥، ا�صطراب فرط احلركة وت�صتت النتباه، ٢1 – ٠٤ -٢٠1٧

http://ngha.med.sa/Arabic/HealthAwareness/Articles/Pages/
AttentionDeficitHyperactivity.aspx.)

(mentaldisabilities، ٢٠1٠ ، بحث �لإعاقة �لفكرية ، )٢1-٠٤-٢٠1٧

h t t p : / / k e n a n a o n l i n e . c o m / u s e r s / m e n t a l d i s a b i l i t y / (
topics/74663#http://kenanaonline.com/users/mentaldisability/

posts/153808
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النتباه  ا�صطرابات  خف�ض  يف  الأ�صري  الإر�صاد  فعالية   .)٢٠11( �سفيناز.  م�سعد، 
امل�صحوب بن�صاط حركي زائد لدى الأطفال املعاقني فكري. )1٥ -٠٤ -٢٠1٧

6l./http://dr-banderalotaibi.com/end/drbander/admin/uploads/3.( 
pdf
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ملحق الدرا�صة 
ملحق رقم )1( 

للدليل  طبقًا  �لز�ئد  �حلركي  و�لن�ساط  �لنتباه  ق�سور  ل�سطر�ب  �لت�سخي�سية  �ملعايري 
�لت�سخي�سي و�لح�سائي لال�سطر�بات �لنف�سية �لطبعة �لر�بعة �ملعدلة

A.D.H.D-SCORE
DSM-1V-TR-2000

ترجمة: - �لدكتور / حممد �أحمد �لعويف  ت 8٤99٦٥٧
�ل�سم: - .........................رقم �مللف: - .............................

�لعمر: - .........................تاريخ �لإجر�ء �لت�سخي�سي: -................. 
ت�ستت �لنتباه: - ) �ستة على �لأقل من ع�سره (

• يت�ستت �نتباهه لأي منبه �آخر حتى لو كان �سعيفَا٠	
• ل ي�ستطيع تركيز �نتباهه على منبه و�حد لفرتة طويلة٠	
• ل ي�ستطيع متابعة �لتعليمات٠	
• ل ينهي �لأعمال �لتي بد�أها٠	
• د�ئما ين�سى �لأعمال �لروتينية �ليومية٠	
• �سعيف �لذ�كرة٠	
• ميار�س �أحالم �ليقظة ب�سكل متكرر ) �ل�سرحان(	
• يبتعد عن مو�جهة �لآخرين٠	
• تخلو �أعماله من �لرتتيب و�لنظام٠	
• يتحا�سى �لأعمال �لتي تتطلب جمهودً� ذهنيًا٠ً	
• فرط �حلركة:- ) ثالثة على �لأقل من �سبعه (	
• �لتململ �لد�ئم �أثناء �جللو�س٠	
• كرثة �لكالم ) �لرثثرة(	
• يتحرك ذهابًا و�إيابا يف نف�س �ملكان ) بدون �سبب (	
• يجعل �ملكان �لذي يجل�س فيه غري منظم ٠ 	
• تظهر عليه عالمات �لت�سجر ٠ 	
• ل ميار�س �للعب بهدوء ٠ 	
• يقفز ويعمل حركات متنوعة مثل )حماولة �لوقوف على �ليدين، �لتاأرجح، �لت�سلق( 	
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• �لندفاعية: -) �ثنان على �لأقل من خم�سة (	
• عجول ل ي�ستطيع �لنتظار٠	
• يجيب على �لأ�سئلة قبل ��ستكمالها ٠ 	
• يقاطع حديث �لآخرين ٠ 	
• مندفع �أثناء �للعب ٠ 	
• ل يكمل �لن�ساط �لذي يبد�أ فيه ٠ 	
• *** �سروط عامة ***	
• ظهور �لأعر��س قبل �سن �ملدر�سة ٠ 	
• ظهور �لأعر��س ملدة ٦ �أ�سهر متو��سلة ٠ 	
• ظهور �لأعر��س يف �ملنزل و�ملدر�سة �أو �لعيادة ٠	

))مع �عتبار قيا�س �لفرق �لت�سخي�سي لال�سطر�بات �لأخرى ((
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فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف تنمية
 التح�سيل الدرا�سي

والجتاهات نحو البيئة ال�سفية يف مقرر احلا�سب الآيل لطالبات
 املرحلة املتو�سطة

د. جنوى بنت عطيان املحمدي
جامعة جدة

م�ستخل�ص 
اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( على  اإىل قيا�س فاعلية ا�ستخدام  تهدف الدرا�سة 
ومعرفة  الآيل  احلا�سب  مادة  يف  متو�سط  الأول  ال�سف  املتو�سطة  املرحلة  طالبات  حت�سيل 
التجريبي  �سبه  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  جدة،  مبدينة  ال�سفية  البيئة  نحو  اجتاهاتهن 
ذا ت�سميم املجموعتني )التجريبية وال�سابطة(. وتكونت العينة  التجريبية من )30( طالبة، 
وال�سابطة من )30( طالبة من طالبات ال�سف الأول متو�سط يف مدينة جدة، ومت التطبيق يف 
العام الدرا�سي 1438/1437هـ، وللتحقق من فر�سيات البحث مت تطبيق اختبار حت�سيلي ملقرر 
البيئة ال�سفية املدر�سية،  احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات، ومقيا�س اجتاهات الطالبات نحو 
"تراكيب  اإ�سرتاتيجية  وا�ستخدام  وال�سابطة،  التجريبية  للمجموعتني  التجربة  وبعد  قبل 
بالطريقة  در�ست  فقد  ال�سابطة  املجموعة  اأما  التجريبية،  للمجموعة  التدري�س  يف  كيجان" 
اأقل  دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الباحثة  تو�سلت  وقد  املعتادة، 
املجموعة  ل�سالح  التح�سيلي؛  لالختبار  املجموعتني  درجات طالبات  متو�سطي  بني  من0.05 
اأقل من0.05 بني متو�سطي  اإح�سائية عند م�ستوى دللة  التجريبية، ووجود فروق ذات دللة 
درجات طالبات املجموعتني يف التطبيق البعدي ملقيا�س اجتاهات الطالبات نحو البيئة ال�سفية 
ل�سالح املجموعة التجريبية. واأو�ست الباحثة باإجراء عدد من الدرا�سات منها اأثر ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجيات كيجان )Kagan( يف تنمية املهارات العملية لدى الطالبات.
الكلمات الفتتاحية   تراكيب كيجان )Kagan( – البيئة ال�سفية – التح�سيل 
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املقدمة 
�سهدت الآونة الأخرية، وات�سعت الهّوة بني حاجات الطالب التعليمية وبني قدرات املعلمني 
املهنية، بحيث زادت احلاجة اإىل تفعيل الكثري من الو�سائل والأ�ساليب والإ�سرتاتيجيات وطرق 

التدري�س الرتبوية احلديثة.
وتتاأثر عملية التدري�س بطرق التدري�س، وهذا �سبب تركيز الرتبويني عليها يف بحوثهم؛ ملا لها 
من اآثار وفوائد يف حتقيق خمرجات تعليمّية مرغوبة لدى الطلبة يف املراحل التعليمّية جميعها. 
اأّدى هذا الهتمام بطرق التدري�س يف التعليم اإىل انت�سار القول: اإّن املعلم الناجح ما هو اإّل 
طريقة ناجحة، واعتمد القائمون على تدريب املعّلمني اإىل تدريب طاّلّبهم على ا�ستخدام طرق 
جمال  يف  اأف�سل  م�ستوى  اإىل  للو�سول  بنجاح  التدري�س  اأهداف  حتّقق  لكي  املختلفة  التدري�س 
ذاتيا  التعلم  على  قادرين  عالية  وتقنية  ومهارية  علمية  نوعية  ذوي  تخرج طالبا  لكي  التعليم 
ب�سورة فردية او تعاونية �سعيَا لتطوير التعليم والبتعاد عن املناهج القدمية التي تعتمد على 

تلقني املتعلم.
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  املدر�س   Spencer Kagan كيجان  �سبن�سر  قام  فقد  ولذا 
مدر�سته  يف  وتراكيبها  خططها  وممار�سة  التعاوين  بالتعلم  تخت�س  التي  نظرياته  بتطبيق 
�سيئـًا  التجاوب  تلقى  املدار�س حتى  قبل مديري  املعار�سات من  العديد من  ولقي  عام1980م 
ف�سيئًا ولقي القبول من املعلمني، ثم �سوعد لتطبيق نظرياته يف مقاطعات عدة؛ لعتماده على 
مبداأ التعلم التعاوين، وللنتائج الإيجابية التي حتققت من تطوير املهارات الجتماعية، وحب 

املدر�سة، والذات والآخرين. )اأمني، 2008(
وقد اأ�سارت درا�سات واأبحاث كيجان )Kagan( اإىل اأن الأطفال يف جميع اأنحاء العامل يف 
حالت  يف  اختبارهم  يتم  عندما  اأكرث  تعاونية  ب�سورة  ي�ستجيبون  املختلفة  العمرية  مراحلهم 
معينة، وقام بتطبيق هذه الكت�سافات داخل حجرة الدرا�سة ولحظ باأن هذه الرتاكيب �ساعدت 
املعلمني على تنظيم تفاعل التالميذ وتعاونهم داخل ال�سف ومل ينتج عنها تعاون فقط بل نتج 

عنها اإجنازات اأكادميية اأف�سل. 
وقد تعددت الإ�سرتاتيجيات التي ت�سهم يف تطوير التعليم، واأو�ست العديد من  الدرا�سات 
ال�سمري  ودرا�سة   ،)2007( و�سالح  عطية  ودرا�سة   ،)2008( الربكاتي  درا�سة  مثل  ال�سابقة 
وجعل  التعلم  لت�سهيل  جديدة؛  واإ�سرتاتيجيات  تدري�س  طرق  عن  البحث  ب�سرورة   )2013(
املتعلم حمور العملية التعليمية، وتطبيق اإ�سرتاتيجيات تدري�س التعلم الن�سط والتي من اأبرزها 
التعلم  لدعم  اأ�سلوبًا جديدًا  ومتثل   ،)kagan( كيجان ومناذج  التعاوين،  التعلم  اإ�سرتاتيجية 
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التعاوين، حيث تعد مناذج تراكيب كيجان )kagan( البتكار التعليمي الأكرث فاعلية ملعاجلة 
العديد من الأزمات التي تواجهها املدار�س يف الوقت احلايل؛ حيث مت ت�سميم هذه النماذج 
املختلفة  التفكري  مهارات  تنمية  وكذلك  الدر�س،  ملحتوى  الطلبة  اإتقان  منها:  اأهداف  لتحقيق 
لديهم، وتنمية مهارات بناء الفريق وبناء املجتمع ال�سفي، وكذلك تطوير املهارات ال�سخ�سية 
ان�سجامًا  اأكرث  وبيئة  اأكرب  ب�سكل  للذات  وتقديرًا  التوا�سل،  ومهارات  الجتماعية  واملهارات 
 )2009( واإبراهيم  ال�سلويل  درا�سة  مثل  عديدة  درا�سات  اأ�سارت  كما   ،)kagan،1994(
اللغة  مواد  نحو  باجلامعة  التح�سريية  املرحلة  طالب  باجتاه  الأكادميي  التح�سيل  تاأثر  اإىل 

الإجنليزية والبيئة ال�سفية.
النظرية   )Kagan( كيجان  تراكيب  اإ�سرتاتيجيات  ل�ستخدام  الداعمة  النظريات  ومن 
البنائية التي تعدُّ من اأهم الجتاهات الرتبوية احلديثة يف عمليتي التعليم والتعلم وتعتمد على 
وتفاعل  ن�ساط  املتعلم يف حالة  واأن  التعلم،  اإيجابية عملية  يوؤكد  والذي  الن�سط  التعلم  اأ�سلوب 
مع مكونات البيئة التعليمية، وترى الباحثة اأن اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( تدعم 

مفاهيم النظرية البنائية والتي ذكرها زيتون، وزيتون )2006(:
• مفهوم املتعلم ن�سط	
• مفهوم املتعلم اجتماعي	
• مفهوم املتعلم مبدع	

وراأت الباحثة من خالل اإ�سرافها على الرتبية العملية، وما تاأكد لها من خربة بع�س معلمات 
الآيل  احلا�سب  مادة  ح�س�س  يف  ال�سفية  البيئة  نحو  الطالبات  اجتاهات  اأّن  الآيل  احلا�سب 
دور  وغياب  املعلمة،  دور  لربوز  التفاعل؛  وقلة  الرتياح  وعدم  والتوتر  وال�سكوى  القلق  ي�سوبها 
داخل  التعلم  لبيئة  الطالب  مدركات  اأن  اإىل   )2008( الوهاب  عبد  درا�سة  وت�سري  الطالبة، 
و�سعوره  التعلم  اأن�سطة  يف  واندماجه  الطالب  م�ساركة  مدى  كثريًا  تظهر  الدرا�سي  الف�سل 

بالحرتام ورفع معنوياته لتحقيق امل�ستوى املطلوب.  
م�سكلة الدرا�سة

قامت وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1430هـ بو�سع مقرر احلا�سب الآيل 
وتقنية املعلومات يف املرحلة املتو�سطة وتطوير مناهجها وتعميمها على جميع مدار�س اململكة، 
وملا وجدته الباحثة من تدين بع�س م�ستويات الطالبات يف اجلزء النظري ملادة احلا�سب الآيل 
بع�س  ا�ستخدام  على  الباحثة  حر�ست  فقد  ال�سابقة،  الختبارات  نتائج  على  اطالعها  عند 

تراكيب كيجان )Kagan( لتنمية التح�سيل لدى الطالبات يف مادة احلا�سب الآيل.  
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 ومن خالل مقابلة الباحثة ملعلمات احلا�سب الآيل الالتي يعملن يف تدري�س احلا�سب الآيل يف 
املرحلة املتو�سطة، وجدت اأن اأبرز امل�سكالت التي تواجههن يف اأثناء تدري�سهن التعلم التعاوين 
يعوق حتقيق  املطلوبة؛ مما  بال�سورة  يتم  الطالبات ل  التفاعل بني  تنظيم  اأن  الف�سول  داخل 
الهدف من ا�ستخدام التعلم التعاوين، كما اأن جو املتعة غري متوافر يف حني اأن كثري من البحوث 
اإيجابية  نتائج  اأظهرت  الدرا�سية  املواد  تدري�س  ا�ستخدمت مناذج كيجان )Kagan(يف  التي 
وتطوير  التعلم،  عملية  وت�سهيل  تنظيم  على  املعلمات  ت�ساعد  الرتاكيب  هذه  اإن  حيث  كثرية 
القدرات لدى الطالبات وال�سعور باملتعة واملرح والإثارة؛ بهدف تنمية م�ستويات حت�سيلهن ملادة 
احلا�سب واجتاهاتهن نحو البيئة ال�سفية،  كما لحظت الباحثة تدين م�ستوى حت�سيل طالبات 
املرحلة املتو�سطة يف مقرر احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات من خالل نتائج اختبارات �سابقة، 
املرحلة  الآيل لدى طالبات  الأ�سا�سية يف احلا�سب  املهارات  اإىل �سعف كبري يف  اأ�سارت  والتي 
املالحظة  خالل  من  ا�ستطالعية  بخطوة  بقيامها  ذلك  من  الباحثة  تاأكدت  وقد  املتو�سطة، 
امليدانية على مدى اأ�سبوع بح�سورها بع�س احل�س�س الدرا�سية يف املدر�سة؛ حيث ات�سح لها اأن 

قريبًا من 50% من الطالبات ح�سلن على اأقل من ن�سف الدرجة.
ولهذا عمدت الباحثة اإىل تطبيق تراكيب كيجان)Kagan(، ودرا�سة مدى فاعلية تطبيقها 
على التح�سيل الدرا�سي ملادة احلا�سب الآيل لطالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة جدة، وبذلك 

ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة من خالل ال�سوؤال الرئي�س التايل:
ما فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف التح�سيل الدرا�سي وتنمية 
الجتاهات نحو البيئة ال�سفية يف مقرر احلا�سب الآيل لطالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة جدة؟

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:  
ما فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان)Kagan( على التح�سيل الدرا�سي ملادة 

احلا�سب الآيل لطالبات املرحلة املتو�سطة بجدة؟ 
ما فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف تنمية الجتاهات لطالبات 

املرحلة املتو�سطة مبدينة جدة نحو البيئة ال�سفية؟

هدف الدرا�سة
كيجان  تراكيب  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  فاعلية  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
)Kagan( يف رفع التح�سيل الدرا�سي وتنمية الجتاهات نحو البيئة ال�سفية يف مقرر احلا�سب 

الآيل لطالبات املرحلة املتو�سطة مبدينة جدة. 
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اأهمية الدرا�سة: تظهر اأهمية الدرا�سة احلالية يف النقاط التالية:
اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان)Kagan( الطالبات يف فهم درو�س مادة احلا�سب . 1 تفيد 

الآيل بطريقة مب�سطة.
من . 2 ال�ستفادة  من  الآيل  احلا�سب  تدري�س  وطرق  املناهج  جمال  يف  الباحثني  ت�ساعد 

النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، وكذلك التو�سيات املتعلقة بالدرا�سة احلالية.
تراكيب . 3 مع  تعاملها  خالل  من  للمعلمة  املهني  الأداء  تطوير  يف  الدرا�سة  نتائج  ت�سهم 

.)Kagan( كيجان
للمادة وزيادة حت�سيلهن . 4 انتباه الطالبات  املتو�سطة يف جذب  ي�ساعد معلمات املرحلة 

الدرا�سي يف مقرر احلا�سب الآيل.
نحو . 5 الطالبات  اجتاهات  تتناول  التي  املحلية  الدرا�سات  اأوائل  من  الدرا�سة  هذه  تعد 

البيئة ال�سفية على حد علم الباحثة.
فرو�ص الدرا�سة:

يف �سوء م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤلتها مت و�سع الفرو�س التالية:
≥0.05( بني متو�سطي درجات   α اإح�سائية عند م�ستوى دللة )  ل يوجد فرق ذو دللة 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي لختبار التح�سيل ملادة احلا�سب 

الآيل لدى طالبات املرحلة املتو�سطة.
≥0.05( بني متو�سطي درجات   α اإح�سائية عند م�ستوى دللة )  ل يوجد فرق ذو دللة 
البيئة  نحو  الجتاهات  ملقيا�س  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 

ال�سفية ملادة احلا�سب الآيل لدى طالبات املرحلة املتو�سطة.
حدود الدرا�سة

متثلت حدود الدرا�سة يف العنا�سر التالية: 
 )Kagan( احلدود املو�سوعية اقت�سرت الدرا�سة على معرفة فاعلية بع�س تراكيب كيجان

على حت�سيل الطالبات الدرا�سي
• الوحدة الأوىل وحدة اأفهم حا�سوبي )متثيل البيانات، وحدات قيا�سها، اجلهاز الرقمي 	

واحلا�سب، وحدات قيا�س البيانات، البيانات واملعلومات، اأنواع احلا�سبات(
• الوحدة الثانية )الدر�س الأول مكونات احلا�سب، الدر�س الثاين ملحقات احلا�سب(	
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احلدود املكانية اقت�سرت الدرا�سة على طالبات املرحلة املتو�سطة يف مدينة جدة 
احلدود الزمانية طبقت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الول لعام 1438/1437هـ.

احلدود الب�سرية مت التطبيق على عينة مكونة من )60( طالبة من طالبات ال�سف الأول 
متو�سط وذلك باملدر�سة املتو�سطة احلادية واخلم�سني بجدة. 

م�سطلحات الدرا�سة
نتيجة  يحدث  الذي  فيه  املرغوب  التغري  مقدار  يف  "الرثاء  الفاعلية  العمرو  يعرف  فاعلية: 

اإجراءات الدار�سة التجريبية" )العمرو، 1423، 8(
كيجان  تراكيب  بع�س  اأحدثته  الذي  الختالف  مدى  باأنه  اإجرائيًا:  الباحثة  وتعرفه 

)Kagan( على م�ستوى حت�سيل طالبات ال�سف الأول املتو�سط يف مقرر احلا�سب الآيل.
تراكيب: يعرفها )ح�سن �سحاته واآخرون، 2003 ، 101( ا�سطالحيًا: "هي الظواهر التي ت�سكل 

البناء الأ�سا�سي للدر�س وتنظم قواعده وكيفية تنفيذه".
عن  عبارة  اأنه  منوذجه   )2009(  Kagan كيجان  يعرف   :)Kagan( كيجان  تراكيب 
جمموعة من الأ�ساليب التعليمية ملمار�سة التعلم التعاوين ت�ساعد املعلمني على تنظيم العملية 
التعليمية و�سبط الف�سول الدرا�سية مبا يتوافق مع طريقة عمل الدماغ، ويف الوقت نف�سه تطور 

الذكاءات املتعددة لدى التالميذ.
تعرفها الباحثة اإجرائيًا: باأنها "اإجراءات حتدث يف غرفة ال�سف الأول املتو�سط جتمع بني 
التعلم التعاوين والتعلم باملرح وتتيح الفر�سة للمتعلم بامل�ساركة الإيجابية وتقليل دور معلم مادة 

احلا�سب الآيل".
الجتاه: يعرف الجتاه اأنه " ا�ستجابة الفرد نحو قبول اأو رف�س مو�سوع معني اأو �سخ�س اأو 

فكرة" )اأبو حطب، 431،1990(.
وتعرف الباحثة الجتاه اإجرائيًا: اأنه "تقبل طالبات ال�سف الأول املتو�سط اأو رف�سهن 
للعنا�سر النف�سية والجتماعية للبيئة التعليمية داخل الف�سل الدرا�سي يف اأثناء درا�ستهن ملقرر 

احلا�سب الآيل با�ستخدام تراكيب كيجان".
"ا�ستجابات طالبات ال�سف الأول  اأنه  اإجرائيًا:  الجتاه نحو البيئة ال�سفية تعرفه الباحثة 
ملقرر  درا�ستهّن  يف  ال�سفية  البيئة  نحو  الطالبات  اجتاهات  مقيا�س  فقرات  على  املتو�سط 
احلا�سب الآيل با�ستخدام تراكيب كيجان للمجموعة التجريبية وبالطريقة التقليدية للمجموعة 

ال�سابطة".
البيئة ال�سفية: يعرفها الكيالين والعملة )1997( اأنها البيئة التي يتم فيها تهيئة الفر�س 
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الكافية للطلبة يف التوافق الداخلي بني دوافعهم واحتياجاتهم املختلفة والتوافق اخلارجي يف 
عالقتهم ببيئتهم ال�سفية املحيطة مثل املو�سوعات واملكونات والأ�سخا�س.

وتعرفها الباحثة اإجرائيًا: باأنها "جزء من اأجزاء البيئة التعليمية يف املحيط املدر�سي وحتدد 
داخل احلدود املكانية والزمانية يف الدرا�سة وهي اجلو العام الذي ي�سود الف�سل الدرا�سي يف 

اأثناء تدري�س احلا�سب الآيل لل�سف الأول متو�سط". 
التح�سيل الدرا�سي: يعرفه )اللقاين، علي اجلمل، 1996، 57( اأنه "مدى ا�ستيعاب الطالب 

ملا تعلمه من خربات معينة من خالل تناوله للمقرر الدرا�سي"
 تعرفه الباحثة اإجرائيًا: "باأنه الدرجة التي حت�سل عليها الطالبة بعد تطبيق اأداة اختبار من 

اإعداد الباحثة ملقرر احلا�سب الآيل لل�سف الأول متو�سط ".

الإطار النظري:
وتطويرها،  والتعليم  التعلم  عملية  لتح�سني  متبعة  اإجراءات  التدري�س  اإ�سرتاتيجيات  تعد 
الرتبية  فل�سفة  معرفة  مثل  ال�سخ�سية  للكفايات  املعلم  امتالك  على  الأوىل  بالدرجة  وتعتمد 
وتنمية  ال�سف  واإدارة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  على  كالقدرة  معرفية  وكفايات  املنهج  وحمتوى 
مهارات الطلبة من خالل ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التعليم التعاوين والفردي التي جتعل الطلبة 
ا�ستخدام  واأحدثها  اأهمها  من  التي  احلديثة  التدري�س  طرق  وتتعدد  التعليمية،  العملية  حمور 

بع�س تراكيب كيجان)Kagan( والتعلم الن�سط.
ويرجع الف�سل يف تطبيق بع�س تراكيب كيجان)Kagan( اإىل �سبن�سر كيجان الذي تعاون 
مع زوجته املتخ�س�سة بالبيدولوجيا يف اإخراج هذه الرتاكيب من اأجل حت�سني التعلم التعاوين 
ولكنه واجه �سعوبات كثرية يف تطبيق نظرياته يف املدار�س خوفا من ردة فعلها كفكرة جديدة 
التعلم  يف  وتراكيبه  خططه  يطبق  جعله  الذي   Skinner �سكرن  روجر  الأ�ستاذ  �ساعده  حتى 
املتحدة  بالوليات  اأفراد  من  عليه  امل�ساعدات  توالت  ثم  1980م،  عام  مدر�سته  يف  التعاوين 
وبحلول  التعاوين  بالتعلم  تخت�س  التي  وتراكيبها  نظريته  لتطبيق  مقاطعات  له  وفتحوا  وكندا 
)Kagan( للتعلم التعاوين بحيث انتقل من اعتباره التعلم  كيجان  مفهوم  تغري  "عام1985م 
التعاوين وجمرد تطبيق تركيب اإىل اعتبار اأن الدر�س نف�سه مكون من جمموعة من الرتاكيب، 
ثم اكت�سف بعد ذلك قوة الدرو�س متعددة الرتاكيب مع اأخذ الطلبة باجتاه الأهداف التعليمية 
التي و�سعها املعلم، ودمج التعلم التعاوين بالتعلم بالرتفيه لت�سبح البيئة ال�سفية ممتعة وموؤثرة 

وتتم فكرة التعليم والتعلم باللعب خارج ال�سندوق .
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 )Kagan( تراكيب كيجان
هي مناذج متعددة يطبقها املعلم مع الطلبة؛ حيث يتم فيها تق�سيم الف�سل اإىل جمموعات 

بناء على قواعد معينة؛ من اأجل تن�سيط العقل وم�ساركة جميع الطالب.
تعد تراكيب Kagan للتعلم التعاوين من اأف�سل الربامج؛ ملراعاتها الفروق الفردية، ولبثها 
روح املرح، ولتنمية القيم الجتماعية، ولإ�ساعتها جو التعاون من خالل البيئة ال�سفية يف اإطار 
حمدد وفق مناذج حمددة يف ف�سول الدرا�سة و�سول لتحقيق الأهداف املرجوة باإ�سراف من 

املعلم وتوجيهه. 
التعلم  اللعب و�سهلة  الألعاب �سهلة  اأن الرتاكيب مثل  اإىل   )2000( Kagan واأ�سار كيجان 
كلما ا�ستمر املعلم يف ا�ستخدامها، ولتقدمي الرتاكيب يف غاية الكفاءة والقوه مت التعديل عليها 
مت  الآخر  وبع�سها  والدرا�سات،  للبحوث  نتيجة  عليها  التعديل  مت  فبع�سها  ال�سنني؛  مر  على 

التعديل عليها من روؤية املعلمني اأنف�سهم. 
 )Kagan( مفهوم تراكيب كيجان

يذكر ك�سنري kushnier )2001( اأّن تراكيب كيجان )Kagan( يف التعلم التعاوين عبارة 
عن "اإ�سرتاتيجيات تعليمية ت�سف العالقة بني املعلم والطالب واملحتوى وهذه النماذج جتعل 

التالميذ يتفاعلون فيما بينهم يف اأثناء عملية التعلم، وميكن ا�ستخدامها يف اأي حمتوى".
 )Kagan( الهدف من تراكيب كيجان

يوؤكد كيجان kagan )2000( باأن الهدف الأ�سا�سي لرتاكيب كيجان )Kagan( هو تعزيز 
املهارات والف�سائل التي ت�سمح للطالب بالعمل بنجاح داخل املجموعة. 

اإعداد الطالب وتزويدهم باملهارات املعرفية  واإن مهمة تراكيب كيجان )Kagan( هي 
اإعطاء الطالب اليوم كل املعلومات  والعالقات واملهارات والف�سائل ال�سخ�سية حيث ل ميكن 
التي يحتاجون اإليها بالغد، واملحتوى لي�س ثابتًا ول ميكن التنبوؤ باملعلومات التي يحتاجونها يف 

امل�ستقبل. 
فوائد تراكيب كيجان )Kagan( يف التعلم التعاوين 

حتقق تراكيب كيجان kagan )2000( فوائد منها: اكت�ساب مهارات اجتماعية مهمة مثل 
مهارة ال�ستماع لالآخرين والنظر اإليهم كمتعاونني والتو�سل وح�سن احلوار-تطوير الذكاءات 
الثقة  املتعلم  لدى  احل�سة-تنمي  يف  املتعلم  �سلبية  مثل  امل�سكالت  من  الكثري  حتل  املتعددة- 
الروتني-التعزيز  عن  بعيدا  الطالب  انتباه  والرهبة-جتذب  اخلوف  وعدم  والإقدام  بالنف�س 

املبا�سر.
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)Kagan( مزايا تراكيب كيجان
وكالين   )2000(  Kagan كيجان  ذكرها  كما   )Kagan( كيجان  تراكيب  مزايا  تظهر 
Kagan )2007( اأنها: تعلم الرتاكيب بنجاح - تطور البيئة ال�سفية  clin )2007( وكيجان 

- اإدارة ال�سف بنجاح - بناء مهارات اجتماعية. 
)Kagan( املفاهيم التي تنطوي عليها تراكيب كيجان

الِفَرق: جمموعة عنا�سر تتفاعل مع بع�سها لتحقيق هدف معني وحتديد الأ�سا�س الذي تبنى 
عليه الفرق وما هو العدد الأن�سب لت�سكيل الفرقة والفرتة التي ي�سمح بها لأع�ساء الفريق للعمل 

معا.
الإرادة: يف تراكيب كيجان )Kagan( تنق�سم الإرادة اإىل ق�سمني )فردية – جماعية(، ول 

ميكن التخلي عن اأحد النوعني كي ل يعوق اإجناز الفرقة ككل. 
املهارات: اإجناز الرتكيبة يعتمد على اإتقان املتعلم واملعلم ملهارات معينة ولإجناز املهمة لبد 

من اإتقانها ومن هذه املهارات: احرتام الأولويات وال�سكر واحرتام الخرين. 
ال�سرورية  املهارات  من  الآخرين  مع  التعامل  ومهارات  ال�سفية  الإدارة  ال�سفية:  الإدارة 

 )Kagan( لإجناح العمل يف تراكيب كيجان
 )Kagan( املبادئ الأ�سا�سية لرتاكيب كيجان

توجد جمموعة من املبادئ التي يجب اأن تتوافر يف كل عمل تعاوين لتتحقق الأهداف وهي: 
الرتباط الإيجابي، وهو ارتباط عمل الطالب باأعمال زمالئه يف املجموعة-امل�سوؤولية الفردية، 
الوقت  نف�س  يف  العمل  اأي  املتزامن  الفرقة-التفاعل  لإجناح  الفريق  بروح  العمل  على  واحلث 

لكافة اأع�ساء الفريق.
)Kagan( دور املعلم يف اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان

وت�سكيل  التعليمية  الأهداف  وحتديد  القرار،  اتخاذ  عليه  ويجب  املوجه  دور  هو  املعلم  دور 
جمموعات تعليمية، وعليه �سرح الإ�سرتاتيجيات الأ�سا�سية. 

)Kagan( اأدوار الطالب داخل املجموعات يف اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان
تختلف اأدوار الطالب ح�سب طبيعة الن�ساط، ولكن لبد من وجود دور لكل طالب يف   

املجموعة ومن اأهم هذه الأدوار: 
• الباحث الرئي�س )قائد املجموعة( ويتوىل اإدارة املجموعة.	
• م�سوؤول املواد )حامل الأدوات( ويتوىل اإح�سار جميع جتهيزات الن�ساط.	
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• امل�سجل )الكاتب( ويتوىل جمع املعلومات وت�سجيلها. 	
• املقرر يقوم بت�سجيل النتائج اإما �سفهيا اأو كتابيًا واإي�سالها للمعلم. 	
• م�سوؤول ال�سيانة، وهو امل�سوؤول عن تنظيف املكان بعد اإنهاء التجربة. 	
• املعزز هو الذي ي�سجع الطالب على العمل، وي�سعى للتقدم على الفرق الأخرى.	
• امليقاتي )املوؤقت( وهو من ي�سبط وقت تنفيذ الن�ساط.	

)Kagan( اأهمية تراكيب كيجان

ال�سفوف  داخل   )Kagan( كيجان  تراكيب  اأهمية  اإىل   )2004(  kagan كيجان  ي�سري 
الدرا�سية على النحو التايل: 

• اأداة فعالة وقوية ت�ساعد على زيادة م�ساركة الطالب وي�ستمتعون بها. 	
• وارتفاع 	 ال�سلبية  ال�سلوكات  وتخفي�س  الطالب  �سلوك  حت�سني  يف  الإيجابي  اأثرها 

ال�سلوكات الإيجابية.
• جتعل املعلم يتاأكد من اأن كل طالب ح�سل على املعرفة املطلوبة. 	
• حتول الف�سول الدرا�سية اإىل م�سهد رائع. 	

تراكيب كيجان )Kagan( وتعليم احلا�سب 
يعد احلا�سب الآيل من التخ�س�سات التي حتتاج اإىل اأ�ساليب تدري�سية جديدة لذلك؛ فاإن 
ا�ستخدام تراكيب كيجان )Kagan( لتدري�س احلا�سب �ساعدت على التقليل من العناء واجلهد 
الذي يبذله املعلم يف اأثناء التدري�س. ومادة احلا�سب الآيل من اأكرث املواد التي حتتاج اأن�سطة 
تعلم تعاوين، ولكن قد يكون هناك العديد من امل�سكالت التي ت�ساحب هذه الأن�سطة كال�سراخ 
ل  اآخرين  اأن  حني  يف  العمل  بكل  التالميذ  من  قليل  عدد  وقيام  ع�سوائية،  بطريقة  والتحرك 
يقومون باأي عمل اأو جهد؛ وذلك قد يكون ب�سبب عدم وجود احلافز )clin،2007( ولإيجاد 
 )Kagan( كيجان  تراكيب  فاإن  احلا�سب  تدري�س  تواجه  التي  امل�سكالت  من  للعديد  احلل 

�سممت مل�ساعدة املعلمني والطالب للتغلب على م�سكالتهم. 
وقد مت اختيار بع�س تراكيب كيجان )Kagan( التي تعد مفيدة للغاية يف تدري�س احلا�سب، 
التفكري  اإتقان حمتوى الدر�س وتطوير مهارات  لت�ساعد الطالب على  و�سممت هذه الرتاكيب 

اإىل امل�ستوى الأعلى. 
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 )Kagan( بع�ص تراكيب كيجان
قبل تنفيذ كل تركيبة من تراكيب كيجان )Kagan( يقوم املعلم ب�سرح خطواتها للطالب. 

 Mix Freeze Group تركيبة حترك ثم اثبت 
• يعطي املعلم �سوؤال اأو م�سكلة.	
• يتحرك الطالب داخل ال�سف ع�سوائيا. 	
• يثبت كل طالب يف مكانه عندما يعطي املعلم الإ�سارة بقوله: "اثبت".	
• يتحدث كل طالب مع اأقرب طالب وقف عنده والأطول مثاًل يبداأ باحلديث.	
• ي�سكر كل طالب زميله قبل الن�سراف.	
• تكرر احلركة نف�سها وفق الزمن الذي يختاره املعلم لتحقيق الأهداف.	
•  يتم تقومي الإجابات التي تو�سلوا اإليها ويثني عليهم.	

تركيبة جواب موحد:

• يطرح املعلم �سوؤاًل.	
• يفكر كل طالب يف اإجابة ال�سوؤال على انفراد.	
• يقرب طالب الفريق الواحد روؤو�سهم من بع�س ليتم التفاق على اإجابة واحدة. 	
• يدير املعلم املوؤ�سر لختيار الطالب الذي �سيجيب.	
• ي�سكر طالب الفريق الواحد بع�سهم بع�سا.	

:Round Robin تركيبة حوار دائري

• يطرح املعلم �سوؤاًل.	
• يبدا الطالب "1" بالإجابة اأو اإعطاء الراأي يف مو�سوع ما.	
• ينتقل الدور اإىل الطالب "2" الذي يجب اأن يلخ�س ما قاله الطالب رقم "1" قبل اأن 	

يبدى راأيه.
• يلخ�س الطالب "3" ما قاله "1" و"2" ثم ي�سيف اأفكاره.	
• اأفكاره.	 ي�سيف  ثم  "2"و"3"،  "1"و  قاله  يلخ�س الطالب "4" ما 
• 	:Fun-N-Pick تركيبة انتق بطاقة
• توزيع البطاقات على الفرق جميعها. 	
• يجيب الطالب عن اأ�سئلة البطاقات كما يلي:	
• الطالب "1" يفتح البطاقات دون اأن يك�سفها.	
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• الطالب "2" ينتقي بطاقة ويقراأ ال�سوؤال.	
• الطالب "3" يجيب عن ال�سوؤال.	
• الطالب "4" ي�سحح اأو يعزز.	
• يتم تبادل الأدوار بني الأع�ساء.	

:Send-A-problem تركيبة تبادل امل�سائل

• يطلب املعلم من كل فريق كتابة �سوؤال اأو م�ساألة ليحلها فريق اآخر.	
• يتبادل الفرق امل�سائل ويقومون بحلها كفريق واحد.	
• يكلف كل فريق فردا ليناق�س الإجابة مع الفريق الذي اأر�سل امل�ساألة.	
• يتبادل كل فريق م�ساألته مع باقي الفرق.	

:Questions Dice تركيبة مكعب الأ�سئلة
• توزيع الأدوار بني الطالب.	
• الطالب "1” يرمي املكعب.	
• الطالب "2" يطرح �سوؤاًل يبداأ بالكلمة التي وقع عليها املكعب.	
• الطالب "3” يجيب عن ال�سوؤال.	
• الطالب "4" ي�سحح اأو يعزز.	
• يتناوب الطالب على الأدوار.	

تركيبة ك�سف الأوراق:

• يتم طرح �سوؤال. 	
• يدون كل طالب اإجابته على ورقته اخلا�سة دون ك�سفها لزمالئه.	
• ي�سع الطالب اأوراقهم يف املنت�سف دون ك�سفها.	
• يعطى املعلم الإجابة ال�سحيحة لل�سوؤال.	
• يك�سف الطالب اأوراقهم لكي يتاأكدوا من اإجاباتهم ثم ي�سححون بع�سهم البع�س.	

تركيبة طابور الآراء:

• يكون الطالب طابورا من " اأعار�س ب�سدة " اإىل " اأوافق ب�سدة "	
• ينق�سم الطابور اإىل ن�سفني متقابلني ليتم النقا�س ب�سكل ثنائي. 	
• ي�سكر كل طالب زميله الآخر عند النتهاء من النقا�س.	
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:One Stray تركيبة املبعوث اخلا�ص

• يطرح املعلم �سوؤاًل لكل فريق.	
• يجيب كل فريق عن �سوؤاله اخلا�س به.	
• يعني كل فريق فردًا ينوب عنه يف اإي�سال الإجابة لبقية الفرق.	
• يتحرك املبعوثون اخلا�سون بنف�س الوقت لإي�سال الإجابات لباقي الفرق.	
• عندما يكمل املبعوث اخلا�س جتوله بني كل الفرق يعود اإىل فريقه.	

تركيبة الدائرتني:
• يقف طالب ال�سف يف دائرتني واحدة �سغرية والأخرى كبرية بحيث يقابل. كل طالب 	

زميله ملناق�سة املو�سوع املطروح من قبل املعلم.
• عند الإ�سارة تتحرك دائرة واحدة يف اجتاه يحدده املعلم لتغيري الثنائيات.	

الإ�سارة ال�سامتة
لالبتعاد  ينفذ  الذي  الن�ساط  للتوقف عن  الطالب؛  عليها  يتفق  لفظية  اإ�سارة ج�سدية غري 
ا�ستخدام  الطاولة،  على  النقر  ال�سوت،  بخف�س  البدء  مع  اليد  "رفع  يلزم  ول  الإزعاج،  عن 

البطاقات/ التفاق على اإمياءات حمددة مع ال�سف". 
مفهوم البيئة ال�سفية

داخل  ال�سائد  "اجلو  اأنها  ال�سفية  البيئة   )Fraser 1986، P.20 فريزر)  عرف 
الف�سل الدرا�سي، وتت�سمن العالقات بني الطلبة".

واأما اللقاين واجلمل )P.75 ،1996( فعرفاها اأنها "الظروف الفيزيقية والنف�سية التي 
يوفرها املعلم لطالبه يف املواقف التعليمية، وبقدر مالءمة وجودة الظروف بقدر ما تكون بيئة 

ال�سف منا�سبة لتوفري خربات غنية" 
عنا�سر البيئة ال�سفية

يذكر عد�س )P. 1996 ،128( عن�سرين للبيئة ال�سفية: 
اأوًل: العن�سر الجتماعي وهو ما ي�سري اإىل ارتباط املعلمني والطلبة وعالقتهم مع بع�سهم 

ويختلف من بيئة لأخرى.
التي  القرارات  ومن  املدر�سي  املنهج  حمتوى  من  ينبثق  ما  وهو  الرتبوي  العن�سر  ثانيًا: 

يتخذها املعلمون ب�ساأن الأهداف الرتبوية التي يتم العمل على حتقيقها.
كما ت�سيف قطامي وقطامي )P. 2002 ،189( باأن البيئة ال�سفية "ت�سمل على العن�سر 
اإىل اجلو واحلالة  وي�سري  النف�سي  والتهوية، وكذلك  والإ�ساءة  ال�سبورة  والفيزيقي مثل  املادي 
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العامة التي ت�سود غرفة ال�سف" 
وتتبنى الباحثة مفهومها يف تعريف البيئة ال�سفية باأنها عبارة عن العنا�سر الأربعة جمتمعة 
هذه  مع  تتاأثر  ال�سفية  البيئة  اأن  اإىل  بالإ�سافة   ،( والنف�سية  والجتماعية  والرتبوية  املادية 

العنا�سر الأربعة واأنها تتفاعل معها تفاعل داخليًا وتتاأثر بنمط التعليم ال�سائد.
وانطالقا من ذلك ركزت الدرا�سة احلالية على معرفة اجتاهات الطالبات نحو العن�سرين 

النف�سي والجتماعي يف البيئة ال�سفية.
خ�سائ�ص البيئة ال�سفية اجليدة  

اأبعاد تقوم عليها البيئة ال�سفية اجليدة  حدد مو�س )P.265 Moos ،1978 (  ثالثة 
وهي: 

اأوًل: بعد العالقات الجتماعية داخل ال�سف. 
ثانيًا: التنمية ال�سخ�سية وتلبية حاجاتهم.

ثالثًا: الإدارة ال�سفية اجليدة واأهمية املحافظة على النظام داخل ال�سف  

الدرا�سات ال�سابقة
    درا�سة اليتيم )2009( بعنوان "اأثر التكامل بني اإ�سرتاتيجيتي التدري�س البنائيتني دورة 
التعلم واخلارطة املفاهيمية يف اإدراكات الطلبة للبيئة التعليمية ال�سفية". هدفت الدرا�سة اإىل 
التعرف على اأثر التكامل بني اإ�سرتاتيجيتني من فر�سيات النظرية البنائية: )اإ�سرتاتيجية دورة 
املنهج  الباحث  اتبع  ال�سفية،  التعليمية  للبيئة  الطلبة  اإدراكات  يف  املفاهيم(  وخارطة  التعلم 
ال�سابع  ال�سف  التجريبي، حيث اختار عينة ق�سدية مكونة من 250  طالبًا وطالبًة من  �سبه 
لالإناث  مدر�سة  يف  �سعب  وثالث  للذكور،  مدر�سة  يف  درا�سية  �سعب  ثالث  على  توزيعهم  مت   ،
حيث در�ست ال�سعبة الأوىل يف كال املدر�ستني بالإ�سرتاتيجية الأوىل من اإ�سرتاتيجيات التعليم 
البنائي، والثانية بال�سرتاتيجية الأخرى من اإ�سرتاتيجيات التعليم البنائي، اأما الثالثة فدر�ست 
الع�سوائية  بالطريقة  الإ�سرتاتيجيات  على  ال�سعب  وتوزعت  جمتمعتني،  الإ�سرتاتيجيتني  بكال 
الب�سيطة وا�ستخدم  الباحث ا�ستبانة البيئة التعليمة البنائية، وتكونت من 23 فقرة موزعة على 
اأربعة مقايي�س فرعية هي املالءمة ال�سخ�سية، وتفاو�س الطلبة، وال�سبط امل�سرتك، وال�سوت 
الناقد. وا�ستخدم الباحث لتحليل اأثر املتغري امل�ستقل على املتغري التابع حتليل التغاير الأحادي 
اأداة الدرا�سة ويف مقايي�سها الفرعية. واأظهرت اأهم نتائج  ANOVA لعالمات الطلبة على 
الدرا�سة ظهور فروق ذات دللة اإح�سائية يف اإدراكات الطلبة للبيئة التعليمية ال�سفية واأ�سلوب 
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التعليم باإ�سرتاتيجيات التدري�س البنائي من قبل الطالب ل�سالح املجموعة التجريبية.
درا�سة الديب )2011( هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على فاعلية ا�ستخدام مناذج كيجان 
يف التعلم التعاوين واأثر ذلك يف حت�سني م�ستوى التح�سيل يف مادة الرتبية املو�سيقية لل�سف 

جمموعتني اإىل  مق�سمة  متعلمة   (40( من  البحث  عينة  وتكونت  اخلام�س 
واختبار  حت�سيلي  اختبار  من  الدرا�سة  اأدوات  وتكونت  التجريبي،  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
م�سفوفات رافن )Ravn( املتتابعة لقيا�س ذكاء املتعلمني، وبرنامج يف التعلم التعاوين قائم 
على مناذج كيجان )Kagan( من اإعداد الباحثة، وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل حت�سن ملحوظ يف 

.)Kagan( اأداء املجموعة التجريبية التي خ�سعت خلربات مناذج كيجان
درا�سة ديفيد�سون Davidson )2013( هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة اأثر اأن�سطة التعلم 
الإجنليزية  اللغة  مادة  الأكادميي يف  التح�سيل  كيجان )Kagan( يف  لنماذج  وفقًا  التعاوين 
وتكونت عينة الدرا�سة من طالب املرحلة البتدائية من خمتلف امل�ستويات يف ولية كاليفورنيا، 
اإىل  الدرا�سة  البحث )ال�ستبانة( وتو�سلت  اأداة  املنهج امل�سحي لإعداد  الباحث  ا�ستخدم  وقد 

حت�سن نتائج التح�سيل الأكادميي ب�سكل كبري.
درا�سة مورنينج Mourning 2014(( هدفت هذه الدرا�سة اإىل قيا�س اأثر مناذج كيجان 
)Kagan( على التح�سيل الدرا�سي لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة ملادة الريا�سيات وتكونت 
التجريبية  املجموعة  يف  طالبًا  و124   ال�سابطة  املجموعة  يف  طالبًا   124 من  الدرا�سة  عينة 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأثر ا�ستخدام مناذج كيجان )Kagan( لرفع م�ستوى حت�سيل الطلبة 

يف جمال الريا�سيات.
كيجان  مناذج  ا�ستخدام  اأثر  الدرا�سة  هذه  تناولت   )Al-kiki 2015  ( الكيكي  درا�سة 
عينة  وتكونت  الإجنليزية  اللغة  مادة  يف  ابتدائي  اخلام�س  ال�سف  طالب  يف   )Kagan(
الباحث  واأعد  ال�سابطة  للمجموعة  طالبًا  و35  التجريبية  للمجموعة  طالبًا   31 من  الدرا�سة 
اختبارًا حت�سيليًا تكون من )14( فقرة لالختبار ال�سفهي و )38( فقرة لالختبار الكتابي وقد 
اأثر ا�ستخدام مناذج كيجان )Kagan( على رفع حت�سيل الطالب يف مادة  اأظهرت درا�سته 

اللغة الإجنليزية.
 )Kagan( هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام مناذج كيجان )درا�سة العمري )2015
تلميذات  لدى  الريا�سيات  مقرر  يف  الريا�سي  التوا�سل  مهارات  لتنمية  التعاوين  التعلم  يف 
ال�سف الرابع البتدائي بجدة  يف مدر�سة الأندل�س يف جدة؛ حيث تكونت عينة الدرا�سة من 
)64( تلميذًة ومت تق�سيمهن اإىل جمموعتني جتريبية والأخرى �سابطة حيث در�ست املجموعة 
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بالنقا�س  تدري�سها  مت  ال�سابطة  واملجموعة   )Kagan( كيجان  مناذج  با�ستخدام  التجريبية 
البحث،  اأهداف  لتحقيق  الريا�سي  التوا�سل  لقيا�س مهارات  اختبارًا  الباحثة  واأعدت  واحلوار 
واأثبتت نتائج الدرا�سة وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية 

وال�سابطة يف التطبيق البعدي للمقيا�س ل�سالح املجموعة التجريبية. 
فاعلية  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   )2015( فهيد  واآل   ، اخلزمي  درا�سة 
اإ�سرتاتيجية الف�سول املقلوبة واأثرها يف حت�سيل طالبات الربامج التح�سريية بجامعة الإمام 
اللغة  قواعد  مقرر  يف  اجلامعية  ال�سفية  البيئة  نحو  واجتاهتهن  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد 
الإجنليزية وقدمت ذلك من خالل ا�ستخدام تقنية البودكا�ست عرب الأجهزة املتنقلة وقد تكونت 
عينة الدرا�سة من 42 طالبة من طالبات امل�ستوى الثاين من م�سار اللغات والرتجمة وق�سمت 
اإل جمموعة �سابطة وجتريبية وقد ا�ستخدمت الباحثة مقيا�س اجتاهات الطالبات نحو البيئة 
ال�سفية واختبار حت�سيلي ملقرر قواعد اللغة الإجنليزية  واأثبتت نتائج الدرا�سة وجود فرق ذي 
التطبيق  وال�سابطة يف  التجريبية  املجموعتني  درجات طالبات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة 
البعدي ملقيا�س الجتاهات نحو البيئة ال�سفية اجلامعية والتح�سيل الدرا�سي ل�سالح املجموعة 
البيئة  نحو  الطالبات  اإح�سائيًا بني اجتاهات  دالة  ارتباطية  توجد عالقة  وكذلك  التجريبية، 

ال�سفية اجلامعية والتح�سيل الدرا�سي.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة 
من خالل العر�س ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة يتبني ما يلي: 

)Davidson، 2013(و . 1 )الديب،2011(  درا�سة   مع  احلالية  الدرا�سة  اتفقت 
Mourning،2014(( و  )Al-kiki،2015(  و)العمري ،2015( يف معرفة مدى 
فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات كيجان )Kagan( كاأ�سلوب للتعلم التعاوين واأثر ذلك 

على التح�سيل الدرا�سي.
املقرر . 2 تختلف عن  والتي  ال�سابقة  الدرا�سات  تناولتها  التي  الدرا�سية  املقررات  تنوعت 

الدرا�سي الذي تناولته الدرا�سة احلالية وهو مقرر احلا�سب وتقنية املعلومات.
ا اإذا كان هناك عالقة بني . 3 اتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف البحث عمَّ

اإ�سرتاتيجية تدري�س متبعة داخل الف�سل واجتاهات الطالب للبيئة ال�سفية. 
تتفق اأهداف الدرا�سة احلالية مع اأهداف الدرا�سة ال�سابقة يف املتغري التابع، مما يدل . 4

على اأهمية البحث احلايل يف هذا اجلانب.
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بع�س . 5 اإن  حيث  الدرا�سة  عينة  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  تختلف 
البحوث طبقت على املرحلتني اجلامعية والثانوية وال�سف الثاين املتو�سط، بينما طبقت 

الدرا�سة احلالية على ال�سف الأول املتو�سط.
مدركات . 6 لقيا�س  ا�ستخدمت  والتي  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  وردت  التي  الأدوات  تعددت 

الطالب نحو البيئة ال�سفية.
وقد ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي: 

اأ�ساليب جديدة يف التعلم التعاوين لتنمية حت�سيل الطالبات . 1 دعم احلاجة ل�ستخدام 
الدرا�سي يف مادة احلا�سب الآيل. 

ال�ستفادة من الأدبيات واملنهجية العلمية لهذه الدرا�سات يف الإطار النظري. . 2

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الباحثة املنهج جتريبي ذا الت�سميم �سبه التجريبي الذي مت اختياره؛ لأنه اأكرث 
املناهج املالئمة لطبيعة الدرا�سة، والذي يتكون من املجموعتني التجريبية وال�سابطة، ويعتمد 
للتطبيق  اأحدهما  لختيار  اأ�سلوبني  بني  للمفا�سلة  وي�ستعمل  للتجربة،  امليداين  التطبيق  على 

ح�سب ما تدعو اإليه النتائج )اأبو عالم ،2007(.
ومت اختيار هذه املنهج ملعرفة فاعلية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف 

تنمية التح�سيل الدرا�سي لطالبات ال�سف الأول متو�سط.

جمتمع  الدرا�سة وعينتها :
جمتمع الدرا�سة: تكون جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع طالبات ال�سف الأول متو�سط يف 

املدرا�س احلكومية والأهلية مبدينة جدة يف الف�سل الدرا�سي الأول لعام 1438/1437هـ.
عينة الدرا�سة: تكونت عينة الدرا�سة من ف�سلني من ف�سول ال�سف الأول متو�سط باملتو�سطة 
احلادية واخلم�سني بجدة والبالغ عددهن 60 طالبة، ومت اختيارهن ب�سكل ع�سوائي، وتق�سيمهن 
اإىل جمموعتني اإحداها جتريبية وهي التي مت تدري�سها با�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان 
)Kagan( والأخرى املجموعة ال�سابطة التي مت تدري�سها بالطريقة التقليدية، وبلغ عدد العينة 

التجريبية 30 طالبة، وعدد العينة ال�سابطة 30 طالبة.  
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متغريات الدرا�سة
اعتمدت الباحثة املتغري امل�ستقل ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف درو�س 
وحدة "افهم حا�سوبي" يف مقرر مادة احلا�سب الآيل لل�سف الأول متو�سط يف الف�سل الدرا�سي 

الأول لعام 1438/1437هـ، واأما املتغري التابع فهو:
تنمية التح�سيل الدرا�سي لطالبات ال�سف الأول متو�سط.. 1
اجتاهات الطالبات نحو البيئة ال�سفية.. 2

مواد الدرا�سة واأدواتها:
اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( يف تنمية  لتحقيق هدف الدرا�سة وهو معرفة فاعلية 
من  العديد  الباحثة  ا�ستخدمت  متو�سط  الأول  ال�سف  طالبات  لدى  الدرا�سي  التح�سيل 

الأدوات واملواد التعليمية يف الدرا�سة. 
الدرو�س  ت�سرح  كيف  املعلمة  بتعليم  يهتم  الذي  املعلمة  دليل  اإعداد  مت  الدرا�سة:  مواد  اإعداد 
با�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان )Kagan( للوحدة الأوىل والثانية ملادة احلا�سب 

الآيل. 
اإعداد اأدوات الدرا�سة: التي ا�ستملت على:

وتقنينه  برتجمته  الباحثة  قامت  وقد  ال�سفية  البيئة  نحو  الطالبات  لجتاهات  1-مقيا�س 
 College and University Classroom Environment Inventory من 

CUCEI((. لينا�سب عينة الدرا�سة. 
2-اختبار حت�سيلي ملادة احلا�سب الآيل؛ لتحديد مدى متكن الطالبات من مادة احلا�سب الآيل 
وزيادة حت�سيلهن الدرا�سي؛ فاإن الو�سيلة املالئمة للقيا�س هي الختبار التح�سيلي، ولبناء 

الختبار التح�سيلي اتبعت الباحثة اخلطوات التالية: 
على . 1 كيجان  تراكيب  اإ�سرتاتيجيات  فاعلية  قيا�س  وهو  الختبار،  من  الهدف  حتديد 

حت�سيل طالبات ال�سف الأول املتو�سط يف مقرر احلا�سب الآيل. 
حتديد جمال الختبار ومكانه وزمانه. . 2
اإعداد جدول املوا�سفات وحتليل املحتوى للوحدات املختارة لت�سميم الختبار. )انظر . 3

املالحق(
ت�سميم الختبار. )انظر املالحق(. 4

ومت ت�سميم الختبار يف و�سعه الأويل وعر�سه على جمموعة من معلمات احلا�سب الآيل من 
ذوات اخلربة ومت اإجراء التعديالت.
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�سدق الختبار
 عر�ست الباحثة الختبار القبلي والبعدي على جمموعة من املحكمني( معلمات احلا�سب 
الآيل)حل�ساب �سدق الختبار وكان عدد املحكمني )7(؛ للتاأكد من منا�سبة كل فقرة والتاأكد 

من مدى و�سوحها ومالءمتها لالأهداف و�سالمتها لغويًا. 
وبناء على راأي املحكمني مت تعديل ال�سياغة يف بع�س فقرات الختبارات واأ�سبحت فقرات 
العملي  حمورين  حتت  تنق�سم  فقرة   )20( البعدي  والختبار  فقرة،   )20( القبلي  الختبار 

والنظري ليتم قيا�س حت�سيل الطالبات.  
- اإيجاد �سدق الت�ساق الداخلي لفقرات وحماور الختبار.

1- ارتباط الفقرات باملجموع للعينة ال�ستطالعية:  
مت اإيجاد ارتباط فقرات الختبار باملجموع با�ستخدام برنامج SPSS مبعامل بري�سون 

جدول )1(: معامل ارتباط فقرات الختبار باملجموع الكلي
رقم 

الفقرة
معامل 
الرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
الرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
الرتباط

رقم 
الفقرة

معامل 
الرتباط

10.86960.645110.635160.665

20.77970.778120.578170.699

30.45680.741130.766180.544

40.86990.628140.573190.754

50.887100.811150.512200.668

 وات�سح من اجلدول ما يلي: يوجد ارتباط بني فقرات اأ�سئلة الختبار للعينة ال�ستطالعية 
واملجموع العام لالختبار عند م�ستوى دللة 0.05، ونوع الرتباط قوي يف الفقرات. 

ثبات الختبار
التح�سيلي  الختبار  الختبار حيث طبقت  واإعادة  الختبار،  بتنفيذ طريقة  الباحثة  قامت 
الختبار  لتعليمات  فهمن  من  للتاأكد  طالبة   11 عددها  اأولية  عينة  على   2 ومنوذج   1 منوذج 
ومنا�سبة مفردات الختبار لهن، ثم قامت باإعادة الختبار على نف�س املجموعة بعد 20 يومًا، 
وحتت الظروف نف�سها ثم ر�سدت ومت ح�ساب معامل الرتباط بني درجات الختبار يف التطبيقني 
كل �سورة على حدة؛ للتاأكد من ثبات الختبار حيث بلغ معامل الرتباط 0.0875، كما مت قيا�س 
 ) 0.886= α( األفا كرونباخ، وقد بلغت قيمته للعينة ال�ستطالعية؛ بح�ساب معامل  الثبات 
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وهي قيمة عالية ت�سري اإىل ثبات الختبار اإذا اأعيد تطبيقه.
حتديد زمن الختبار 

ظهر اأن الزمن املنا�سب لالإجابة عن اأ�سئلة الختبار هو 30 دقيقة وذلك بح�ساب زمن اأول 
تلميذة انتهت من الختبار وهو 25 دقيقة وح�ساب زمن اآخر طالبة انتهت وهو 35 دقيقة وبالتايل 

يكون زمن الختبار )35+25( /2
ت�سحيح الختبار

 التزمت الباحثة بقواعد ت�سحيح الختبار التي تتمثل يف اإعطاء درجٍة لكل اإجابة �سحيحٍة 
لكل �سوؤال بينما تعطى الدرجة �سفر لالإجابة اخلاطئة عدا ال�سوؤال الأول يف اختبار احلا�سب 

العملي واملتمثل يف حتويل وحدات قيا�س احلا�سب.
 مقيا�س اجتاهات طالبات ال�سف الأول املتو�سط نحو البيئة ال�سفية 

البيئة  يف  والجتماعية  النف�سية  املكونات  نحو  الطالبات  اجتاهات  ملعرفة  املقيا�س  يهدف 
ال�سفية، وقامت الباحثة بالطالع على الأبحاث املخت�سة بهذا املو�سوع والتي و�سعت خ�سي�سًا 
 5 اإىل  موزعة  الدرا�سية،  الف�سول  يف  الجتماعية  النف�سية  للبيئة  الطالب  مدركات  لتقييم 

مقايي�س فرعية وهي: 
ال�سخ�سية: اأن يهتم املعلم بق�سايا الطالب ال�سخ�سية.. 1
الندماج: اأي مدى م�ساركة الطالب يف الن�ساط . 2
التما�سك: اأي ترابط الطلبة مع زمالئهم.. 3
الر�سا: اأي مدى توافر الر�سا يف ال�سفوف الدرا�سية. . 4
توجيه الأن�سطة ال�سفية: تو�سيح م�ستوى الن�ساطات ال�سفية من حيث التنظيم . 5

�سدق املقيا�ص
يف �سوء ما �سبق ا�ستمل املقيا�س على 25 فقرة مق�سمة على املجالت اخلم�سة ومت اتباع الآتي: 
1- �سدق املحكمني: مت عر�س املقيا�س بعد التاأكد من ترجمته على جمموعة من املحكمني 
من املخت�سني يف علم النف�س الرتبوي؛ ملعرفة مدى مالءمته للبيئة املحلية وُطِلَب منهم اإبداء 

الراأي ومالحظاتهم مبا يرونه منا�سبًا. 
• اأي هل تنتمي فقرات املقيا�س ملجالت الجتاهات	
• مدى �سحة عبارات املقيا�س. 	
• مدى منا�سبة العبارات.  	
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• مدى انتماء عبارات املقيا�س للمحور.	
ومت اإعادة �سياغة العبارات لتكون اأكرث فهمًا للطالبات. 

2- الت�ساق الداخلي: بعد التاأكد من ال�سدق الظاهري مت تطبيق املقيا�س يف �سورته الأولية 
على جمموعة ا�ستطالعية من 30 طالبة من طالبات ال�سف الأول املتو�سط؛ بهدف التعرف على 
مدى و�سوح العبارات و�سهولتها بالن�سبة للطالبات، ومت التاأكد من مالءمتها للبيئة ال�سعودية 
املقيا�س، ومت  الإجابة عن  زمن  لتحديد  ال�ستطالعية  التجربة  نتائج  الباحثة  ا�ستخدمت  كما 

اإيجاد ثبات و�سدق الت�ساق الداخلي كما يف اجلدول التايل: 
جدول )2(: الت�ساق الداخلي ملفردات املقيا�ص واملجموع الكلي ملقيا�ص اجتاهات 

طالبات ال�سف الأول املتو�سط نحو البيئة ال�سفية
معامل الرتباطرقم العبارةمعامل الرتباطرقم العبارة

10.043140.721
20.658150.489
30.785160.645
40.331170.663
50.417180.459
60.536190.364
70.617200.789
80.458210.654
90.547220.547

100.339230.722
110.523240.878
120.647250.599
130.568

يظهر من اجلدول ال�سابق اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائيًا، واأ�سبح املقيا�س يف 
�سورته النهائية مكون من 25 فقرة. 

ح�ساب زمن الإجابة: مت ح�ساب متو�سط زمن اإجابات الطالبات يف املقيا�س وذلك من خالل 
املقيا�س والذي تراوح بني  اآخر طالبة على فقرات  وانتهاء  الأوىل  الطالبة  انتهاء  حتديد زمن 

35-45 دقيقة فكان متو�سط زمن الإجابة 40 دقيقة تقريبًا.
ا�ستجابة  تعطى  بحيث  املقيا�س  على  الطالبات  ا�ستجابات  ت�سحيح  مت  املقيا�س:  ت�سحيح 
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اأوافق "3" وا�ستجابة اإىل حد ما "2"، وا�ستجابة ل اأوافق ب�سدة "1". 
ثبات املقيا�س: قامت الباحثة بح�ساب معامل الثبات با�ستخدام معامل األفا كرونباخ حيث بلغ 

)0.783( وهذا يوؤكد ثبات املقيا�س واإمكانية تطبيقه على عينة الدرا�سة. 
تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة يف التطبيق القبلي لأدوات الدرا�سة

للعينات امل�ستقلة، واختبار ليفني )Levine's test( لقيا�س  مت ا�ستخدام اختبار )ت( 
تكافوؤ وجتان�س درجات طالبات املجموعتني ال�سابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي لكل من 
الختبار التح�سيلي، ومقيا�س الجتاه نحو البيئة ال�سفية واجلدول رقم )3( التايل يو�سح هذه 

النتائج:

جدول )3(: اختبار ليفني )Levine's test( لقيا�ص تكافوؤ املجموعتني التجريبية 
وال�سابطة قبل تطبيق التجربة:

الدللةقيمة )ت(Levine’s testالنحراف املعيارياملتو�سطالعدداملجموعةاملتغري
الدللةف

309.53.220.160.870.4110.65التجريبيةالختبار التح�سيلي
309.93.67ال�سابطة

3033.678.430.130.910.640.53التجريبيةمقيا�س الجتاه 3032.046.78ال�سابطة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ف( لالختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاه نحو البيئة 
التطبيق  يف  املجموعتني  تكافوؤ  يت�سح  )ت(  قيم  ومن  املجموعتني،  جتان�س  على  تدل  ال�سفية 

القبلي لأدوات الدرا�سة.
الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة 

ا�ستخدمت  وقد   SPSS برنامج  ا�ستخدام  مت  البيانات  وحتليل  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
الأ�ساليب الإح�سائية التالية: 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية. . 1
"األفا كرونباخ" حل�ساب الثبات لالختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاهات نحو . 2 معامل 

البيئة ال�سفية. 
معامل ارتباط لقيا�س العالقة بني الفقرات والدرجة الكلية لالختبار.. 3
للمجموعتني . 4 الدرجات  متو�سطي  بني  الفروق  لتحديد  م�ستقلتني  لعينتني  )ت(  اختبار 
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التجريبية وال�سابطة. 
اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني لتحديد الفروق بني متو�سطي الدرجات لالختبار القبلي . 5

والبعدي للمجموعة التجريبية. 
ح�ساب مربع اإيتا.. 6
7 ..Black ح�ساب معامل الك�سب لبالك

 نتائج الدرا�سة
تتناول الباحثة النتائج التي تو�سلت اإليها: 

 )0.05≤  α( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل  الأول:  الفر�س  نتائج 
لختبار  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطي  بني 

التح�سيل ملادة احلا�سب الآيل لدى طالبات املرحلة املتو�سطة.
ولختبار �سحة هذا الفر�س وللك�سف عن الدللة الإح�سائية للفروق بني متو�سطي درجات 
التح�سيل ملادة احلا�سب الآيل  البعدي لختبار  التطبيق  وال�سابطة يف  التجريبية  املجموعتني 
لدى طالبات ال�سف الأول متو�سط مت اختبار "ت" لعينتني م�ستقلتني لبيان دللة الفروق بني 

املتو�سطني.  
وفيما يلي تف�سيل لختبار �سحة الفر�س وعر�س اجلداول التي تظهر اأهم النتائج التي مت 

التو�سل اإليها: 
جدول )4(: دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 

بعد تطبيق التجربة يف متغري التح�سيل

املتو�سط املجموعة
احل�سابي

النحراف 
درجة قيمة تاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

فرتة ثقة الفرق بني متو�سطي 
مربع ايتااملجتمعني

اإىلمن
12.62.1ال�سابطة

9.71580.0013.865.870.619
17.471.8التجريبية

يظهر من جدول )4( الذي يو�سح دللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية 
القيا�س  وال�سابطة بعد تطبيق التجربة وجود فرق ذي دللة معنوية بني الختبارين؛ ل�سالح 
البعدي بحيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة ملتغري التح�سيل )9.71( عند م�ستوى دللة )0.01( 
)²η( ملعرفة حجم تاأثري املتغري امل�ستقل يف   ηEta squared ومت ح�ساب مربع معامل اإيتا
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اإحداث الفرق احلا�سل للمتغري التابع من خالل القانون التايل

 مربع اإيتا )²η( =                 ت²                          
                                    ت² + درجات احلرية 

وميكن تف�سري قيمة مربع اإيتا ²η من خالل امل�ستويات الآتية:
) 0.06<²η 0.01( يكون حجم التاأثري �سغريًا اإذا كان

) 0.14<²η 0.06( يكون حجم التاأثري متو�سطًا اذا كان
) ²η 0.14( يكون حجم التاأثري كبريًا اإذا كان

وكانت قيمة مربع اإيتا ²η ت�ساوي 0.619 وهي قيمة تدل على اأن حجم التاأثري كبري 
اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدمن  الالتي  التجريبية  املجموعة  طالبات  حت�سيل  اأن  اإىل  ي�سري  مما 
اأعلى من حت�سيل طالبات املجموعة ال�سابطة الالتي  تراكيب كيجان )Kagan( الطالبات 

تعلمن بالطريقة التقليدية. 
كيجان  تراكيب  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  فاعلية  ملعرفة  لبالك  الك�سب  معامل  ح�ساب  ومت 
)Kagan( لتنمية التح�سيل الدرا�سي لدى عينة من طالبات ال�سف الأول املتو�سط يف مقرر 

احلا�سب الآيل من خالل املعادلة التالية:
         م2-م1   +    م2-م1

          ع-م1          ع
م1 متو�سط درجات اأفراد العينة يف القيا�س القبلي. 

م2 متو�سط درجات اأفراد العينة يف القيا�س البعدي.  
ع الدرجة العظمى لالختبار.

مبعنى اأن ن�سبة معامل الك�سب لبالك حل�ساب الفعالية 1.2، وهذه القيمة تقع يف املدى الذي 
حدده بالك وبالتايل فاإن الربنامج املقرتح ذو فعالية معقولة.

2. نتائج الفر�ص الثاين: 

درجات  متو�سطي  بني   )0.05≤  α( دللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل 
البيئة  نحو  الجتاهات  ملقيا�س  البعدي  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 

ال�سفية ملادة احلا�سب الآيل لدى طالبات املرحلة املتو�سطة.
ولختبار �سحة هذا الفر�س وللك�سف عن الدللة الإح�سائية للفروق بني متو�سطي درجات 
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ال�سفية  البيئة  البعدي ملقيا�س الجتاهات نحو  التطبيق  وال�سابطة يف  التجريبية  املجموعتني 
ملادة احلا�سب الآيل لدى طالبات ال�سف الأول متو�سط ل�سالح املجموعة التجريبية مت اختبار 

حتليل "ت" لعينتني م�ستقلتني لبيان دللة الفروق بني املتو�سطني. 
وفيما يلي تف�سيل لختبار �سحة الفر�س وعر�س اجلداول التي تظهر اأهم النتائج التي مت 

التو�سل اإليها: 

جدول )5(: الفرق بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف 
التطبيق البعدي ملقيا�ص الجتاهات نحو البيئة ال�سفية

املتو�سط املجموعة
احل�سابي

النحراف 
درجة قيمة تاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

فرتة ثقة الفرق بني 
مربع ايتامتو�سطي املجتمعني

اإىلمن

32.408.47ال�سابطة
14 .78580.0125.3633.310.79

61.736.81التجريبية

املجموعتني  درجات  متو�سطي  بني  معنوية  دللة  ذي  فرق  وجود   )5( جدول  من  يظهر 
التجريبية وال�سابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س الجتاه نحو البيئة ال�سفية ل�سالح املجموعة 
التجريبية بحيث بلغت قيمة )ت( املح�سوبة ملتغري الجتاهات نحو البيئة ال�سفية )14.78( 
طالبات  اجتاهات  اأن  اإىل  ي�سري  مما  املحدد؛  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  قيمة  وهي 
كيجان  تراكيب  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدمن  الالتي  ال�سفية  البيئة  نحو  التجريبية  املجموعة 
)Kagan( اأعلى من اجتاهات طالبات املجموعة ال�سابطة نحو البيئة ال�سفية الالتي تعلمن 
بالطريقة التقليدية، وكانت قيمة مربع اإيتا )0.79( وهي قيمة تدل على  اأن حجم اأثر املتغري 
امل�ستقل على التابع كبري ذو تاأثري كبري جدا، وقد مت ح�ساب معامل الك�سب لبالك ملعرفة فاعلية 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تراكيب كيجان)Kagan( لتنمية الجتاهات نحو البيئة ال�سفية لدى 
معامل  ن�سبة  قيمة  وكانت  الآيل،  احلا�سب  مقرر  يف  املتو�سط  الأول  ال�سف  طالبات  من  عينة 
الك�سب لبالك )Black() 1.53 (حل�ساب الفعالية،  وهذه القيمة تقع يف املدى الذي حدده 

بالك وبالتايل فاإن الربنامج املقرتح ذو فعالية معقولة .
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تف�سري النتائج
يف �سوء النتائج التي ظهرت والدرا�سات ال�سابقة تو�سلت الباحثة اإىل:

اأن ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية كيجان )Kagan( ذاُت اأثر اإيجابي على م�ستوى التح�سيل . 1
درجات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  لوجود  الآيل؛  احلا�سب  مادة  يف 
يف  البعدي  التح�سيلي  الختبار  درجات  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 
مع  احلالية  النتيجة  وتتفق  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  الدرا�سي؛  التح�سيل  متغري 
Al-( و   ))Mourning، 2014 و  درا�سة  مثل  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  من  كثري 

kiki،2015(  و)العمري ،2015( و)درا�سة اخلزمي ، اآل فهيد ،2015(  .
الجتاه . 2 م�ستوى  على  فعال  اأثر  ذات   )Kagan( كيجان  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأّن 

التجريبية  املجموعتني  بني  فروق  لوجود  الآيل؛  مادة احلا�سب  ال�سفية يف  البيئة  نحو 
واملجموعة ال�سابطة يف متغري الجتاه نحو البيئة ال�سفية؛ ل�سالح املجموعة التجريبية؛ 
وذلك نتيجة ملا تو�سل اإليه البحث من وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة يف درجات مقيا�س الجتاه نحو البيئة 
ال�سفية  البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية وهذا ما اأكدته درا�ستي اليتيم ) 2009( 
اإح�سائية  نتائجها وجود فروق ذات دللة  اأثبتت  التي  اآل فهيد )2015(    ، و اخلزمي 
البعدي،  التطبيق  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطي  بني 
وبذلك تتم الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س للدرا�سة احلالية ما مدى فاعلية ا�سرتاتيجية 
تراكيب كيجان على الجتاه نحو البيئة ال�سفية لطالبات ال�سف الأول املتو�سط يف مقرر 

احلا�سب الآيل ؟
تو�سيات الدرا�سة

يف �سوء النتائج ال�سابقة تو�سي الباحثة مبا يلي: 
اإ�سرتاتيجيات تراكيب كيجان )Kagan( يف التعليم لرفع امل�ستوى . 1 التو�سع يف تطبيق 

التح�سيلي للطالبات.
تعميم دليل املعلمة التي اأعدته الباحثة على معلمات احلا�سب الآيل وامل�سرفات الرتبويات . 2

لال�ستفادة منه.
تدريب وتاأهيل املعلمات على كيفية اإن�ساء بيئة �سفية اإيجابية وجاذبة للطلبة.. 3
كيجان . 4 تراكيب  لإ�سرتاتيجيات  الآيل  تدري�س احلا�سب  ت�سمني مقررات طرق  �سرورة 
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)Kagan( واآليات تطبيقها.
اإقامة ور�س تدريبية للم�سرفات واملعلمات للتدريب على كيفية ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات . 5

 )Kagan( وذلك بعقد �سراكة مع موؤ�س�سة دكتور كيجان )Kagan( تراكيب كيجان
بالوليات املتحدة الأمريكية. 

مقرتحات الدرا�سة:

يف �سوء نتائج الدرا�سة تو�سي الباحثة مبا يلي:
درا�سة اأثر اإ�سرتاتيجيات تراكيب كيجان)Kagan( للتعلم التعاوين يف رفع التح�سيل . 1

الدرا�سي جلميع مراحل التعليم العام وذوي الحتياجات اخلا�سة.
اإجراء درا�سة للتعرف على ال�سعوبات واملعوقات التي تواجه املعلمات والطالبات عند . 2

.)Kagan( ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية تراكيب كيجان
درا�سة احتياجات الف�سول املدر�سية من الأدوات الالزمة لتطبيق اإ�سرتاتيجيات تراكيب . 3

كيجان)Kagan( بكفاءة.
اإجراء درا�سة تقوم بدرا�سة العوامل التي توؤثر يف البيئة ال�سفية يف التعليم العام والآثار . 4

التي ترتكها على الطلبة يف كافة اجلوانب. 
تراكيب . 5 ا�سرتاتيجيات  اأثر  ت�ستق�سي  التي  البحثية  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

الناقد،  التفكري  الإبداعي،  التفكري  مثل  تابعة جديدة  كيجان)Kagan( يف متغريات 
دافعية الإجناز.
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Social skills in Children who have an Intellectual Disability

and Children who have (ADHD)

Modhi Nifal Alharthi
Abstract
The study aimed to identify the patterns of adaptive behavior among 
children who have an intellectual disability and their peers who have a 
intellectual disability with (ADHD), and the sample consisted of (4) 
students aged between 5-7 years and the degree of intelligence between 
(54-67) researcher scale Vineland has applied to see which of them best in 
adaptive behavior skills, then the diagnostic manual scale (ADHD) to see 
the children who suffer from the disorder and its impact on the acquisition 
of adaptive behavior skills, she used the descriptive approach qualitative, 
finally the results yielded that there differences between the performance 
of the two groups in adaptive behavior skills, and she recommended 
examining children who have an intellectual disability to make sure 
whether they have And the preparation and construction of educational 
and training programs and plans that take into account the duplication of 
disability and to ensure them to live independently in the least restrictive 
environment, through their participation in social activities and encourage 
them to perform their daily life for themselves .
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The Effectiveness of Using Kagan Structures Strategy in Improving 
Academic Achievement Middle School Female Students and their 

Attitudes toward Learning Environment in Computer Course

Dr. Najwa Attayn Al-Mohammadi
Abstract
This study aims at measuring the effectiveness of using Kagan Structures 
strategy on improving achievement of intermediate stage students in 
the computer school subject and identifying their attitudes toward the 
learning environment in the city of Makkah. The researcher adopted 
an experimental approach represented by a quasi-experimental design 
utilizing two groups, experimental which consists of 30 female students 
and controlled which consists of 30 female students during the year 1436-
1437 AH. An achievement pre-post test corresponding to the computer 
school subject was designed and given to both groups for the purpose of 
validating the study assumptions. Another research tool was in the form 
of an attitude scale distributed to students for the purpose of measuring 
their attitudes toward the learning environment in their school. Findings 
indicated that there are significant statistical differences at a level below 
0.05 between mean scores of the achievement test for both groups in favor 
of the experimental group. Other significant statistical differences at a 
level below 0.05 between mean scores of the attitude scale for both groups 
in favor of the experimental group pertaining to the learning environment 
in the computer school subject. Researcher's recommendations include 
conducting more research and investigation on the effect of using Kagan 
Strategies on improving scientific skills among students.

Keywords: Kagan structures – learning environment – achievement.
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Evaluate Developed Math And Exercises Text Books For Primary 
Grades(1-4)In Saudi  Arabia In Light Of  Requirements  Of Trends 

In  International  Mathematics And ScienceاStudy(TIMSS-2015)

Dr .Muna Saad Alghamdi
 Abstract
The Current Research Aims To Evaluate Developed Math And Exercises 
Text Books For  Primary Grades (1-4) In Saudi Arabia In Light Of  
Requirements Of Trends In  International Mathematics And Science Study 
(TIMSS-2015).The Research Sample Consisted Of All The Developed 
Math  And  Exercises Text Books Of Both The First And Second Semesters 
For Primary Grades (1-4) In Saudi Arabia.
Research Tool Consisted Of Analysis Card For The Developed Math Text 
Books In The Content Domains, And Numeracy Domains, And Cognitive 
Domains. To Answer The Research Questions Were Using Frequencies 
And Means.
The study found the list of requirements for the Trends In  International 
Mathematics And Science Study(TIMSS-2015), As well as ,The Results 
Showed That the means of all Developed Math And Exercises Text Books 
For  Primary Grades(1-4) In The Content Domain Ranged From(0 : 2,35), 
But For Numeracy Domain Means Ranged From(0 : 1,39), While For 
The Cognitive Domain  Ranged From(0 : 2,35),In Light Of The Research 
Results, The Researcher Presented A Number Of Recommendations That 
May Contribute In Develop Of Mathematics Curricula At The Primary 
Stage In The Kingdom Of Saudi Arabia.

Key words:Evaluate, Mathematics Text Book, study of TIMSS
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The level of use of interactive electronic activities in the development 
of spatial visualization skills of secondary school mathematics 

teachers

       Fahd Ben Ibrahim Mokely     Dr. Ahmad ben Zaid Al Mas'ad

Abstract
 The study aims identifying the level of use of interactive electronic 
activities in the development of spatial visualization skills of secondary 
school mathematics teachers in the educational administration of Sabia 
region. The descriptive survey method was applied and the researchers 
used questionnaire as a tool. The questionnaire comprised fours factors 
namely (the knowledge background in interactive electronic activities 
in terms of developing spatial visualization skills of secondary school 
mathematics teachers, use of interactive electronic activities in improving 
spatial visualization; in the lesson planning process, in the execution of the 
lesson, in the correction process). the number of population sample was 
(52) teachers. the study arrived at a number of findings such as:
1.the study found that the level of use of interactive electronic activities in 
the development of spatial visualization skills among secondary schools 
mathematics teachers was low.
2.the study found that the knowledge background in interactive electronic 
activities in terms of developing spatial visualization skills of secondary 
school mathematics teachers was average.
in the light of the above findings, the researchers put forth a number of 
recommendations and suggested researches.

key words: level - interactive electronic activities - spatial visualization - 
mathematics teachers -secondary school.
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The Effect of Cloud Computing Enhanced Teaching on Second Leve 
High School Students ’Academic Achievement in The Computer 

Science and Information Technology Science Curriculum

Dr. Riyadh Alhassan                                 Ali Masmaali
Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of teaching using cloud 
computing on second level high school students’ academic achievement 
in the Computer Science and Information Technology curriculum. The 
study has adopted a quasi-experimental approach, and was applied on 
a convenience sample of students from Musa Bin Nosair Secondary 
school at Abu Arish province. The sample consisted of 60 students, 30 of 
which in the experimental group that employed cloud computing, and 30 
students in the control group which employed the traditional method of 
teaching computer applications. The study concluded with the following 
finding: There were statistically significant differences between average 
achievement scores in the computer course between the experimental group 
and the control group, in favor of the experimental group, at the recall, 
comprehension, application, and analysis levels of Bloom's Taxonomy. 
The study recommended the need to enhance computer science teaching 
with cloud computing applications and to train computer teachers on their 
use.

Key words: Cloud Computing, Computer Education, Computer Science 
Curriculum, Technology enhanced teaching.
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Counselor's  image perceived by a sample of the grantee students of 
the Islamic University in Medina

Dr. Ghali Bin Deheran Al-loqmani

Abstract
The study aimed at identifying Counselor's Perceived mental image by 
a sample of grants students at Islamic University in Madinah. For the 
purpose of the research, the researcher designed a scale composed from 
(40) items divided into three fields : the social, personal, and professional.
A total number of 377 from grants students at Islamic university participated 
in the study were selected by non-random sampling manner. The result of 
the present study revealed that:
There was a negative mental image about the counselor from the view 
point of students with respect to the total score of scale or its subscales. The 
study also revealed a statistically significant differences attributed to the 
variable of student's Continent in favor of  Asian students. Also, there were 
a statistically significant differences between participants' responses due 
to academic level variable. Finally the study showed that the differences 
between participants' responses attributed to study's type variable at the 
secondary stage don’t statistically significant. 

Key words: Psychological Counselor, University Students, Foreign 
students.
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Problems Facing Shari'ah Science Supervisors in Riyadh city

Dr.Salih Sulaiman Almufadda                 Ahmad Ali Albariqi

Abstract
Field study was conducted on a sample of the educational supervisors 
numbered (50), a supervisor, a full study of the target community 
representatives researcher has used the descriptive approach was to use 
the questionnaire as a key tool for data collection, where the three main 
axes are distributed on (63) paragraph.
It has been verified validity and reliability as the general stability factor 
of 0.81 and this shows that the questionnaire has acceptable degree of 
stability can be relied upon to field application ..
The results of the study showed that the most common problems is to 
increase the quorum supervisor educators and the large number of clerical 
and administrative burdens, as well as not having the skills of teachers 
to human interaction and the weakness of the teacher to use information 
technology. 
so recommends supervisors customize the message for each branch of 
materials science legitimacy and supervisors allocation for elementary 
school, middle, and secondary schools, and the development of a full-time 
supervisor on a weekly basis at school 
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