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درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات بدولة الكويت في ضوء 

 بعض المتغيرات الديموغرافية

 ملخص الدراسة:

هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض تهدف 

األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت كما تهدف إلى الكشف عن الفروق في درجة توفر 

كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغيرات 

( معلمة بمرحلة 600ات الخبرة. وُطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من )المنطقة التعليمية وسنو

رياض األطفال في جميع المناطق التعليمية الست بدولة الكويت، واستخدم الباحثون استبيان كأداة 

للدراسة. وكشفت نتائج الدراسة عن أن درجة كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال توفرت 

الكفايات الخاصة  -ي: )الكفايات الخاصة بالتخطيط للتقويم توفرت بدرجة متوسطة على النحو التال

الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل نتائج التقويم توفرت  -بتنفيذ التقويم توفرت بدرجة متوسطة 

الكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة توفرت بدرجة منخفضة( ، كما أنه لم  -بدرجة منخفضة

دالة إحصائيًا في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة توجد فروق 

الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية، في حين وجدت فروق دالة إحصائيًا في 

درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا 

 ( سنوات.10سنوات الخبرة لصالح فئة أكثر من )لمتغير 

:Abstract 

The purpose of this study was to identify the assessment competencies 

degree for kindergarten teachers for mathematics, in the State of Kuwait. 

The study focused on identifying the differences between the participants 

according to two variables: school districts and years of experience. The 

information for this study was collected by a questionnaire that was 

designed by the researchers and was conducted on a sample of 600 

kindergarten teachers from the six school districts in the State of Kuwait. 

The result of the study indicated that: 

- The  level of planning  and implementing assessment competencies 

degree for mathematics among the kindergarten teachers in the State 

of Kuwait was moderate. 

- The  level of analyzing assessment result and feedback competencies 

for mathematics among the kindergarten teachers in the State of 

Kuwait was low. 

- There are no statistically significant differences in the degree of 

assessment competencies for mathematics among the kindergarten 

teachers in the State of Kuwait according to school districts. 

- There are statistically significant differences in the degree of 

assessment competencies for mathematics among the kindergarten 

teachers in the State of Kuwait according to years of experience for 

the benefit of experience more than 10 years. 
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درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات بدولة الكويت في ضوء 

 بعض المتغيرات الديموغرافية

 مقدمة:
اف العملية التقويم عملية يقوم بها الفرد أو تقوم بها الجماعة بهدف التأكد من مدى تحقيق أهد 

التربوية/ التعليمية، وتحديد نقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف لعالجها؛ ومن ثم فإن التقويم يعد 

ركيزة من أهم ركائز العملية التربوية/ التعليمية. ويستخدم المعلم أساليب ووسائل متنوعة، يقيس من 

واعد والقوانين والنظريات وأنماط خاللها مدى إدراك المتعلمين للمعارف والحقائق والمعلومات والق

التفكير ومهاراته، كما يقيس مدى تمكن المتعلمين من األداء المهاري والحركي واليدوي، وكذلك 

قياس مدى اكتساب المتعلمين القيم واالتجاهات واألخالقيات اإليجابية المنشودة. كما يسهم التقويم 

أبنائهم بدقة وموضوعية. وال يقتصر دور  في إطالع المتعلمين وأولياء األمور على مستويات

التقويم على ذلك فحسب، إنما يتجاوز عملية القياس إلى التشخيص ووضع تصور عالجي لنقاط 

 الضعف في العملية التربوية/ التعليمية.

تعتبر مرحلة رياض األطفال من المراحل التعليمية المهمة التي تلعب دورًا فعااًل في تدعيم 

حاضره ومستقبله، حيث تقوم هذه المرحلة على تأهيله تأهياًل مناسبًا لحياته اليومية حياة الطفل في 

وللمراحل التعليمية الالحقة، مما يساهم في إعداد أجيال تكون قادرة على التعامل مع متغيرات 

 (.2005وتطورات العصر، والتحديات الجديدة والتعامل معها بفاعلية )حسن، 

التعليمية معظم أبعاد النمو الروحي والجسمي والعقلي واالنفعالي  وتتحدد في هذه المرحلة 

واالجتماعي، وألهمية هذه المرحلة فإنه من الضروري العناية بها وتوفير البيئة المالئمة التي 

 (. 2010تساهم في تنشيط قدرات الطفل وتحفيز مواهبه وتنميتها إلى أقصى حد ممكن )شعث، 

عملية التعليمية، هو مهندس بشري ُيخطط، وُيصمم، وُينفذ و يقّوم يمثل المعلم حجر أساس لل  

عمل ومستوى المتعلمين؛ فالمعلم هو المشرف والموجه والمّسهل والميسر وهو القدوة التي يقتدي 

بها المتعلمين في كل شيء، فينبغي عليه أن يكون نموذجًا ُيحتذى به والكثير من الكتابات التربوية 

ح العملية التعليمية لن يتأتى إال بإصالح حال المعلم وتطوير ُنظم إعداده وإمداد أكدت على أن إصال

المعلم باستراتيجيات لتنمية التفكير، ليكسبها بدوره للمتعلمين فيما بعد وأن يمدهم بأدوات التفكير 

زة من التي ُتمكنهم من قيادة حياتهم وصناعة مصائرهم بداًل من أن ُيقادوا وتقدم لهم مصائرهم جاه

 (.2008قبل اآلخر)الفيل، 

وُتعد معلمة رياض األطفال محركًا أساسيًا في النظام التربوي، لذا تلعب خصائصها المعرفية   

والمهنية دورًا رئيسيًا في فعالية هذه العملية، ألن هذه الخصائص تشكل إحدى المدخالت التربوية 

على المستويات المعرفية واالنفعالية لدى الهامة التي تؤثر بشكل أو بآخر في الناتج التحصيلي 

األطفال وتكون قادرة على أداء أدوارها على نحو فعال، وتكرس جهودها إليجاد الفرص التعليمية 

الفضلى له، وتستطيع أن تؤثر في مستويات تحصيلهم ومراحلهم العمرية وأمنهم النفسي 

 (.2011)المواضية، 

( إنه ينبغي أن تتوفر لديها سمات 2008) ( وعبدالعال2010وترى كل من أبوحمدة )

ومواصفات خاصة تمكنها من العمل في هذه المرحلة والتعامل مع األطفال تعاماًل يقوم على الفهم 

الشامل لطبيعة نمو الطفل وطبيعة األهداف التربوية والتنموية لمرحلة رياض األطفال، حيث ال 

التكنولوجيا الحديثة أن تحقق أهدافها دون  تستطيع الروضة المزودة بأحدث اإلمكانات ووسائل

وجود معلمة متخصصة تتوفر فيها كل سمات المعلمة الناجحة من حيث الثقافة الواسعة، 

والمهارات، والقدرات الشاملة، واالستعداد المهني للتعامل مع األطفال، والدفء، والحنان، 

، وثقافيًا للعمل بهذه المؤسسات، ألن الطفل واألمومة، فضاًل عن تأهيلها علميًا، ومهنيًا، وأكاديميًا

في تلك المرحلة يحتاج إلى معلمة متفهمة لطبيعته، ولديها القدرة على تنميته ولها معرفة شاملة 

 بخصائص نموه.
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ويعتبر كفاءة برنامج اعداد معلمة رياض األطفال وتأهيلها بالكفايات المهنية الالزمة             

( أن 2011ي العملية التعليمية في هذه المرحلة الدراسية، وتؤكد أبو الفضل )من األمور الرئيسية ف

كفاءة مستوى أداء معلمة رياض األطفال يصب مباشرة لصالح عملية التعليم ويؤثر إيجابًا في عملية 

التعلم لدى األطفال. وتعمل المعلمة في مرحلة رياض األطفال على تهيئة البيئة السليمة وتهيئة الجو 

مناسبين لعملية التعلم، وذلك لتحقيق عملية النمو الشامل لألطفال في جميع المجاالت باإلضافة إلى ال

تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية. كما يجب أن تعمل معلمة رياض األطفال على 

ترجمة أفكار واستراتيجيات وسياسات المخططين التربويين إلى واقع يعكسه مستوى ادراك 

 طفال وسلوكهم الناتج من عملية التعليم.األ

وشهد العقد الماضي تركيزًا كبيرًا من التربويين على أهمية إعادة النظر في أغراض التقويم   

التربوي، فبعد أن كان تركيز التقويم على قياس ما يعرفه المتعلم ويستطيع عمله من خالل استخدام 

ة الصفوف الدراسية على مستوى المدرسة أو اختبارات التقويم النهائي، بواسطة اختبارات في نهاي

وطنية شاملة، أصبح التركيز في معظم الجهود على إصالح التقويم واستخدام التقويم البديل لعملية 

تحسين التعلم؛ وهذا التحول أدى إلى توجيه انتباه التربويين إلى أنه وإن كان تقويم التعلم الذي 

ألنظمة التعليمية أو للمعلم أو للمتعلم( جزءًا مهمًا من أي نظام للتقويم، يهدف إلى المحاسبية )سواًء ل

إال أن الغرض األساسي للتقويم البديل يجب أن يكون استخدامه لتحسين التعلم من خالل جعله 

عنصرًا أساسيًا في عملية التعليم والتعلم، واستخدامه كأداة لتوفير شواهد موثقة حول ما يعرفه 

تطيع عمله في سياق حقيقي واقعي؛ واستخدام هذه الشواهد كتغذية راجعة تسهم في المتعلم، ويس

 (.22-21، ص 2006تحسين عملية التعليم والرفع من مستوى تعلم لدى المتعلم )جابر، 

( أن عملية التقويم يتم من خاللها معرفة مدى تحقيق األهداف 77، ص 2013ويرى فهمي )  

كما تساهم في كشف مواطن القوة و الضعف فيها باإلضافة إلى ة، المرجوة من العملية التعليمي

اقتراح الوسائل واألساليب التي تؤدي إلى إصالح العملية التعليمية. وتوفر عملية التقويم التغذية 

الراجعة بصورة مستمرة  والتي من شأنها المساهمة في تطوير العملية التعليمية. ويساعد استخدام 

قويم المختلفة على التعرف مدى تقدم مستوى المتعلمين في جميع مجاالت النمو أساليب ووسائل الت

 المختلفة المعرفية والمهارية والوجدانية. 

( إلى ضرورة أن يكون التقويم متنوعًا في أساليبه وأدواته، وأن يكون 2010وأشارت بدر )  

ياة الواقعية، واستخدام مهام محتوى التقييم عبارة عن مشكالت وأنشطة واقعية ذات صلة بشئون الح

تقويمية تتطلب من المتعلمين إنتاج أو فعل أو ابتكار شيء ذو تفكير عال المستوى، و تشجيع التعلم 

الذاتي وتعليم األقران، وضرورة أن تتزامن أساليب التقويم مع تلك المتطلبات وتتكامل معها 

مثل: ملفات األعمال، وتقويم األداء،  باإلضافة إلى التوسع في استخدام أساليب التقويم البديل

 وخرائط المفاهيم، والتقويم الذاتي.

 مشكلة الدراسة:
يرجع االهتمام بطرق وأساليب التقويم التربوي إلى الدور البالغ ألهمية التقويم في صنع   

ه مختلف القرارات التربوية، فعن طريق التقويم يمكن التعرف على فاعلية البرامج التربوية وتوجي

مسارها أثناء كل مرحلة من مراحل إعدادها وتنفيذها. كما يمكن بواسطته تقويم المناهج الدراسية 

من منظور يتميز بالشمولية في ضوء محكات داخلية وخارجية؛ لذا يعد التقويم مكونًا رئيسًا من 

شخص جوانب مكونات العملية التدريسية من حيث أهدافها ووسائلها وتقنياتها، كما أنه بالتقويم ُت

القوة والضعف في تحصيل المتعلمين وإنجازاتهم وتحدد مستوياتهم التحصيلية في ضوء مستويات 

تربوية متوقعة للمجاالت الدراسية المختلفة، بحيث يمكن توجيههم التوجيه التعليمي السليم بما 

، 2011)عالم،  يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم وميولهم وغير ذلك من القرارات التربوية المهمة

 (.19ص 
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يهدف التقويم في مرحلة رياض األطفال إلى التعرف على ما يهتم به األطفال، كذلك معرفة   

نقاط القوة لدى األطفال ومجاالت الصعوبة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التدخالت المطلوبة، 

ال في مجاالت معينة واكتشاف كيف يتغير وينمو األطفال بمرور الوقت، وتحديد ما تعلمه األطف

مثل القراءة والعد، والتأكد من أن ما يتعلمه األطفال يتناسب مع مستويات أعمارهم الزمنية 

 والعقلية، وتقديم تقرير بذلك إلى اآلباء

 .(Office of Child Development and Early Learning Pennsylvania, 2005, 

P.8) 

ي مرحلة رياض األطفال حيث ُتسهم في مساعدة كما تحتل عملية التقويم أهمية كبيرة ف  

الوالدين والمعلمات على تفهم الطفل ومتابعة نموه ودراسة مشكالته اليومية، وكشف حاالت اإلعاقة 

المبكرة وسرعة معالجتها، وإتباع أساليب تربوية في معالجة المشكالت السلوكية النابعة من 

الكشف عن المهارات واالستعدادات الخاصة للطفل التفاعالت االجتماعية للطفل داخل الروضة، و

 وتوجيهها إلى الطريق الصحيح؛ كما تساعد عملية التقويم على توزيع األطفال 

على مجموعات متقاربة في القدرات واالستعدادات، كذلك تعطي صورة متكاملة عن تطور نمو 

 (.21، ص2010الطفل وقدراته ونمط شخصيته إلكمال تربية الطفل )قنديل ومحمد، 

( إلى أن أهم  ,NCATE 2008وتشير معايير المجلس الوطني العتماد المعلمين )

المعايير الواجب توفرها في معلمة رياض األطفال هو ضرورة معرفتها وفهمها ألساليب وفنيات 

عملية تقويم األطفال عن طريق المالحظة والوثائق المجمعة في ملفات االنجاز، كما ينبغي لهن 

هذه المسؤولية بالتعاون مع األسرة لرصد عمليات النمو والتعلم التي يمر بها الطفل،  ممارسة

وألهمية عملية التقويم في عمليتي التعليم والتعلم نبعت مشكلة الدراسة لمعرفة مدى توفر الكفايات 

 التقويمية لدى معلمات مرحلة رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت. 

 سة:أسئلة الدرا

ما درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة  .1

 الكويت؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض  .2

 األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية؟

ة إحصائيًا في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض هل توجد فروق ذات دالل .3

 األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة:   

التعرف على درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات  

 في دولة الكويت.

وفر كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض الكشف عن الفروق في درجة ت 

 األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

الكشف عن الفروق في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض  

 األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

 أهمية الدراسة:

   ة الدراسة الحالي من خالل النقاط التالية:تظهر أهمي

أهمية التقويم بصفة عامة كمدخل إلصالح عمليتي التعليم والتعلم خاصة في  .1

 مرحلة رياض األطفال.

تستمد هذه الدراسة أهميته من أهمية توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض  .2

 األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت.



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

528 

راسة انتباه السادة مخططي ومطوري منهج مادة الرياضيات قد تلفت هذه الد .3

 برياض األطفال في دولة الكويت إلى أهمية توفر كفايات التقويم لدى المعلمات.

قد تلفت هذه الدراسة انتباه السادة المسئولين إلى أهمية توفير برامج تدريبية  .4

 كويت.لتنمية كفايات التقويم لدى  معلمات رياض األطفال في دولة ال

 مصطلحات الدراسة:

 Competenciesالكفايات:   -1

هي مجموعة القدرات المركبة من المعارف والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها)        

المعلم( والتي ُتمكنه من القيام بعمله بكفاءة عالية في  –مدير المدرسة  –المشرف التربوي 

 (.    3ص ،2007ضوء االتجاهات المعاصرة )األحمدي وآخرون، 

 Evaluationالتقويم:  -2

هو عملية منظمة لجمع المعلومات حول ظاهرة ما، وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها       

لمعرفة مدى بلوغ  أهداف التعلم وذلك للوصول إلى أحكام عامة بهدف اتخاذ القرارات 

 (.40، ص 2007المالئمة )الكبيسي، 

 Evaluation Competenciesكفايات التقويم:    -3

ُيعرفها الباحثون بأنها مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات التي    

 -تنفيذ التقويم  –تستخدمها معلمة رياض األطفال والتي تختص بعمليات )التخطيط للتقويم 

 تقديم التغذية الراجعة(. -تفسير وتحليل نتائج التقويم 

 Kindergartens’ Teachersمعلمات رياض األطفال:    -4

هي المشرفة المسئولة عن إعداد مجموعة من األطفال وتنشئتهم بشكل سليم،       

والعمل على مساعدتهم على التكيف والنمو وتزويدهم بالمفاهيم والمهارات والخبرات 

 (. 489، ص2004المناسبة لهم والتي تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمرون بها )طلبة، 

 Mathematicsمادة الرياضيات:  -5

( بأنها علم تجريدي من خلق وإبداع العقل البشري، 11، ص2005)حمدان ُيعرفها       

 وتهتم من ضمن ما تهتم به األفكار والطرائق وأنماط التفكير.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تتطلب جودة التعليم كأحد أهم شروطها جودة المدخالت وفاعلية وكفاءة العمليات 

د عنها ترابط المخرجات المطلوبة في تكوين شخصية المتعلم معرفًة ووجدانًا التعليمية، مما يتول

وسلوكًا، جسمًا وفكرًا، عاطفًة ونشاطًا، وإمكانات في الوعي تتيح له نمو البصيرة لمزيد من الفهم 

ويقظة للتعلم لمواجهة مطالب الحياة حاضرًا ومستقباًل. نجد أن العالقة بين المدخالت والمخرجات 

عالقة آلية ميكانيكية يمكن التحكم التام فيها، وإنما تتعرض خالل مرورها في مجرى  ليست

العمليات للعديد من الفواعل الشخصية والبيئية والثقافية التي يحتضنها الفرد، والتي سوف تؤثر في 

 (.176 -174، ص2015تعلم كل فرد، مما قد يؤثر في المخرجات المتوقعة )عمار وأحمد، 

وتشير كثير من الدراسات التربوية وكذلك خبراء التعليم أن عملية إصالح أي منظومة            

تعليمية لن يأتي إال بإصالح عملية التقويم التربوي وأساليبه وعدم النظر إليه على أنه االمتحانات 

واالختبارات فقط بل يجب إعادة النظر في أساليب وطرق التقويم التربوي، ويهدف التقويم في 

مرحلة رياض األطفال بوجه خاص إلى التعرف على ما يهتم به األطفال، كذلك التعرف على نقاط 

القوة ومجاالت الصعوبة لدى األطفال، واتخاذ قرارات مناسبة للمحاكاة المطلوبة، واكتشاف كيف 

والعد، يتغير وينمو األطفال بمرور الوقت، وتحديد ما تعلمه األطفال في مجاالت معينة مثل القراءة 

والتأكد من مدى تناسب ما يتعلمه األطفال مع أعمارهم الزمنية والعقلية، وأخيرًا تقديم تقرير أكثر 
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 Office of Child Development and Early Learning)دقة إلى األباء عن أطفالهم 

Pennsylvania, 2005, p8). 

الحديث لذلك شهد تطورات متسارعة،  وُيعد التقويم أحد مكونات المنهج الدراسي بمفهومه          

وتجديدات مبتكرة ونقلة نوعية في أساليبه، وأدواته، وتقنياته، وممارساته الميدانية، وقد أسهمت هذه 

التطورات في إحداث تغييرات شاملة في مختلف مكونات منظومة المنهج. ويرجع االهتمام بالتقويم 

دها وجوانبها، وإلى ما يفرضه القرن الحالي من تحديات إلى مكانته في العملية التعليمية بكافة أبعا

مختلفة في مجاالت الحياة المعاصرة، إضافًة إلى الشكوى المستمرة من التأثيرات السلبية للمفهوم 

السائد في األوساط التربوية للتقويم بمنظوره الضيق المرادف لالمتحانات التقليدية، والعمليات 

 (.311، ص2012تقيس التذكر والفهم )شحاته، االختبارية الروتينية التي 

إن تقويم األطفال الصغار عملية مستمرة تشمل تحديد وجمع ووصف وتفسير وتطبيق           

األدلة القائمة على أداء األطفال داخل الفصول الدراسية من أجل اتخاذ قرارات تعليمية مستنيرة. 

 وقد تتضمن أدلة التقويم تسجيالت لمحادثات 

 طفال ورسوماتهم وأعمالهم، باإلضافة إلى صور ومالحظات قصصية تصف سلوكياتهماأل

(New Jersey Department of Education, 2014, p15). 

تهتم اإلدارات والقيادات التربوية والتعليمية بالتقويم وذلك ألهميتها في العملية التعليمية، 

التعليمية المطبقة بجميع مكوناتها؛ ومن  ألنها تساهم في الكشف عن مدى جودة ونوعية البرامج

أهداف عملية التقويم تطوير العملية التعليمية والتأكد والحكم على مدى نجاح وتحقق ما تسعى إليه 

البرامج والمناهج الدراسية. لذا فإن االهتمام بتطوير أساليب التقويم في العملية التعليمية يساهم 

ليمية، حيث من خالل استخدام األساليب التقويمية المتنوعة العملية التع بدرجة كبيرة في تطوير

والمتكاملة سوف يساهم بتشخيص الواقع التعليمي؛ ومعرفة نقاط القوة والضعف في المنهج 

المدرسي وعناصره المختلفة من طرق التدريس والوسائل واألنشطة التعليمية، باإلضافة لإلدارة 

توفر العملية التقويمية معلومات مفيدة توضح مدى كفاءة كل المدرسية والمعلم والمتعلم ..الخ . و

عنصر من عناصر المنهج المدرسي ومساهمته في تحقيق االهداف المرجوة من العملية التعليمية. 

 .(2017؛ النور، 25، ص 2007)الحريري، 

كة إن المعلم هو قوة محركة دافعة للجسم التعليمي؛ وتأثيراته وتفاعالته متطورة خالل حر 

ذلك الجسم حاضرًا ومستقباًل. لذا يجب أن يمتلك أدوارًا وكفايات تهيئ المناخ الثري لتفاعل المتعلم 

وتحقق أهداف المنهج الدراسي، وتمكن المتعلم من تحمل مسئولية تعلمه، وعلى المعلم أن يكون 

البه، وأن ُيوفر ُميسرًا، يدرس وُيحلل مواقف التدريس لُيحقق تفاعل أفضل، وعليه أن يستمع إلى ط

لهم مساحات من الحرية للمناقشة والتأمل والحوار، وأن ُيفسر تصرفاته وأفعاله في ضوء إيمانه 

 (.151، ص2003؛ شحاتة، 387، ص2015بأفكاره )عمار وأحمد، 

(  إلى أن أهم  ,NCATE 2008وتشير معايير المجلس الوطني العتماد المعلمين )

مة رياض األطفال هو ضرورة معرفتها وفهمها ألساليب وفنيات المعايير الواجب توفرها في معل

تقويم األطفال عن طريق المالحظة والوثائق المجمعة في ملفات االنجاز، كما ينبغي لها ممارسة 

هذه المسؤولية بالتعاون مع األسرة لرصد عمليات النمو والتعلم التي يمر بها الطفل. ولكي تحقق 

ا وتحقق جودة عملية التعليم والتعلم بالروضة حيث يستوجب معلمة رياض األطفال أدواره

امتالكها كفايات مهنية عديدة منها الكفايات التقويمية التي من شأنها أن تعينها على القيام بالعديد من 

األدوار والمهام في ظل التحديات والتغيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية الراهنة )ابراهيم، 

2014.) 

ويرى الباحثون أن التقويم يساعد المعلم في التعرف على مدى تحقيق األهداف المنشودة التي        

وضعت له وذلك يساعد على تصحيح مساره، كما أن التقويم يساعد المعلم في وضع يده على نتائج 

 عمله، ونشاطه بحيث يستطيع أن يدعمها، أو يغير فيهما نحو األفضل في طريقة التدريس. 



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

530 

 اية:الكف

( إلى الكفاية على أنها عبارة عن قدرات تعبر عنها بعبارات 42، ص2003أشارت الفتالوي )

وجدانية( تكّون األداء النهائي المتوقع انجازه  –مهارية  –سلوكية تشمل عدد من المهام )معرفية 

بمستوى معين مرضي من ناحية الفاعلية والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة 

 المختلفة.

كما أنها سلوك أو أداء لعمل شيٍء محدد بشكل مستقل لتحقيق هدف معين، وهي المعرفة 

والمهارة التي تستلزم اختيار األفضل، وهي كامتالك الشخص لعدد من المهارات واألداء والمعرفة 

 والسلوك الجيد والدوافع

(Wing So; M. Cheng & C. Tsang, 2004, P 47). 

( أن الكفاية سلوك يشتمل على مجموعة من المهارات القابلة 11، ص2013وترى  رمو )

للمالحظة والقياس، والقدرات العقلية والنفسية والجسدية واالجتماعية التي تمّكن المعلمة من أداء 

األنشطة في الروضة بمستوى معين مرضى من الفاعلية بما يحقق األهداف التربوية المتعلقة 

 بتربية طفل الرياض.

( بأنها مجموعة من االتجاهات وأشكال المهارات وأنواع 32، ص2014رى قطيشات )وت

 السلوك التي من شأنها أن تيسر النمو العقلي واالجتماعي والعاطفي والجسمي لألطفال. 

ويرى الباحثون أن الكفاية هي الحد األدنى من القدرات والمهارات التي ُتمكن الفرد من 

ة من األداء، بينما الكفايات التعليمية هي مجموعة من القدرات والمهارات القيام بعمله بدرجة مقبول

 التي يمتلكها المعلم وتمكنه من أداء مهام عمله بطريقة مقبولة.

 التقويم:

للتقويم أهمية كبيرة في العملية التعليمية فهو المنارة التي يمكن من خاللها تطوير وتحسين 

( إلى التقويم على أنه عملية 38، ص2015خلل. وأشار ميخائيل )وتجويد التعليم بعد معرفة نقاط ال

منظمة لجمع وتحليل المعلومات وأنه ينطوي على حكم قيم، ويتطلب التحديد المسبق لألهداف 

 التربوية ويحقق غرضا أساسيًا وهو تقويم معلومات هامة ومفيدة لصانعي القرارات التربوية 

ملية اتخاذ قرار بشأن الحكم على قيمة موضوع ( أنه ع5، ص2009كذلك بين المغربي )

 -ما في ضوء نتيجة عملية القياس وفي ضوء معايير متفق عليها مثل:)مدى تحقيق األهداف 

المتطلبات المهنية .. الخ(، وذلك بهدف تقديم تغذية راجعة فورية تسهم في تطوير  -مستوى االتقان 

                                            العملية التعليمية بكامل عناصرها.           

( على أن التقويم عملية الحصول على 9، ص2009وأضاف الكيالني وآخرون )

 معلومات مفيدة وتهيئتها لتساعد على المفاضلة بين عدد من المسارات البديلة. 

 (New Jersey Department of Education, 2014, p15) ة وأشار قسم التربية في والي

   نيوجيرسى

أن الغرض الرئيسي من التقويم في مرحلة الطفولة المبكرة هو مساعدة المعلمات على تحديد   

األنشطة المناسبة للفصول الدراسية للتعلم الفردي والتعلم التعاوني للمجموعات من األطفال، 

 وينبغي لعملية التقويم في مرحلة رياض األطفال أن:

 علم الطفل.تبنى على أدلة متعددة عن ت -

 تتم على مدى فترة من الزمن. -

 تعكس الفهم الفردي والفهم جماعي لألطفال. -

 تظهر الحساسية لكل احتياجات الطفل، وأسلوب التعلم، والمرحلة التنموية. -
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والتقويم في الطفولة المبكرة تمثل عملية جمع المعلومات عن األطفال وعن تطورهم 

تقدم معلومات هامة ترتكز عليها القرارات وتساعد المعلم وأساليب تعلمهم، حيث إن هذه العملية 

في التخطيط لألفراد والمجموعات، واإلعداد لتحفيز بيئة التعلم، وتساعد على النمو الفعال لألطفال، 

والتواصل مع اآلباء والتعرف على األطفال الذين يحتاجون إلى خدمات خاصة؛ ففي كل يوم يتخذ 

رات بشأن ما يدرسونه وكيف يمكن تعديل خطط الدرس باإلضافة إلى معلمو الطفولة المبكرة قرا

كيف يمكن اختبار نقاط القوة والضعف عند األطفال واستجاباتهم لالحتياجات التي تحدث في 

 .(Connecticut State Department of Education, 2009)الفصل 

النمائية والتعليمية التي  كما أن التقويم في مرحلة ما قبل المدرسة يتناول جميع الجوانب

تتعلق بالطفل، لذا فإن عملية التقويم تساعد على بناء الخطط العالجية والوقائية الهادفة إلى التنمية 

 National Association forأقصى مدى له ) هالشاملة للفرد والجماعة وتسريع نموهم لبلوغ

the Education of Young Children, 2004.) 

قد حاجات الطفل والعائلة اليوم ولوجود برامج تربوية أظهرت تنوعًا واختالفًا في ومع تع       

الممارسات التربوية ظهرت الحاجة ألدوات تقويم شاملة وإضافية لتقييم أطفال ما قبل المدرسة، 

 (.Bracken, 2006, p1والتي الزمت بحدوث تغيرات في أساليب التقويم المستخدمة )

 تي يتم جمعها عن طريق عملية التقويم في مرحلة رياض األطفال أن:وينبغي للمعلومات ال

 ترتبط بأهداف التعلم. -

 تساعد على فهم نمو الطفل وتطوره. -

 تقدم المعلومات التي يمكن االستفادة منها وتطبيقها مباشرة في عملية التخطيط التعليمي. -

 ُتنقل وُتبّلغ إلى أسرة الطفل وإلى الطفل قدر اإلمكان  -

.(New Jersey Department of Education, 2014, p15)   

 كفايات التقويم في مرحلة رياض األطفال:

كفايات التقويم هي مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات التي تستخدمها معلمة 

تفسير وتحليل نتائج  -تنفيذ التقويم  –رياض األطفال والتي تختص بعمليات )التخطيط للتقويم 

 يم التغذية الراجعة(.تقد -التقويم 

لمس  –سمع  –وتعتمد أساليب التقويم في مرحلة رياض األطفال على كافة الحواس )بصر

تذوق( ؛ حيث تستعين المعلمة في التقويم بأساليب مختلفة منها: بطاقة تحصيل الطفل،  –حس –

اليب وطرق أسلوب ترتيب البطاقات المصورة      )قياس المهارات اللغوية(، سماع األصوات، أس

التعبير)استكمال( وأسلوب التوصيل والمزاوجة، وأسلوب الصواب والخطأ )السعيد والباز، 

 (.29، ص2010

وصنف الباحثون لهذه الدراسة كفايات التقويم المرتبطة بتعليم اساسيات الرياضيات إلى أربع 

 كفايات وهي:

 أواًل: الكفايات الخاصة بالتخطيط:

حديد أهداف التقويم وتحديد المفاهيم التي يراد تقويمها، تشتمل هذه الكفايات على ت

واختيار أدوات وأساليب التقويم التي تتوافق مع مجاالت النمو لطفل الروضة كذلك اختيار 

أساليب تقويم مختلفة ومتنوعة، وتصميم أساليب تقويمية تغطي جميع مجاالت النمو عند 

ساليب تقويم موضوعية لقياس التعلم لدى الطفل، كما تشتمل هذه الكفايات على اختيار أ

 األطفال.

 ثانيًا: الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ:

تشتمل هذه الكفايات على استخدام أساليب تقويم متنوعة، وتطبيقها في الوقت 

المناسب، والحرص على تحقيق األمان النفسي وتخفيف قلق ومخاوف الطفل أثناء التقويم، 

ع التقويم التوقيتية )مبدئي، تكويني، ختامي(، كذلك استثمار فرص واستخدام جميع أنوا
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التقويم في إثارة دافعية األطفال وتشجيعهم على حل المسائل الرياضية، وأخيرًا التوضيح 

 لألطفال معايير تقويم أعمالهم في الرياضيات أثناء الدرس.

 ثالثًا: الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج:

لكفايات على االلتزام بالموضوعية في استخراج نتائج التقويم، تشتمل هذه ا

واستخدام أساليب احصائية بسيطة لتحليل نتائج أعمال األطفال، ووضع األدلة والشواهد 

على أداءات األطفال، وكتابة تقارير فردية عن مستوى كل طفل في مادة الرياضيات، 

األطفال اآلخرين، واستخدام محتوى الملف  ومقارنة أداء الطفل بمعايير التعلم وليس بأداء

اإلنجازي في تقييم نمو األطفال، وأخيرًا استخدام نتائج دراسات علمية لتفسير نتائج تقويم 

 نمو األطفال وتعلم المفاهيم الرياضية.

 رابعًا: الكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة:

ائهم في األنشطة التعليمية في تشتمل هذه الكفايات على التوضيح لألطفال مستوى أد

مادة الرياضيات، والتواصل مع مراكز الموهوبين إلثراء األنشطة التعليمية، كذلك التواصل 

مع مراكز صعوبات التعلم لوقاية األطفال من التعثر في المفاهيم الرياضية، وتصميم أنشطة 

يم برامج عالجية لألطفال إثرائية لتدعيم نقاط القوة لدى األطفال في مادة الرياضيات، وتقد

الذين لم يتقنوا المهارات والمفاهيم الرياضية المطلوبة، وأخيرًا تطوير أدوات التقويم في مادة 

 الرياضيات بصورة مستمرة.

 وهناك عدد من المبادئ التوجيهية لعملية التقويم في مرحلة رياض األطفال بينتها

 Office of Child Development and Early Learning :وهي أن   

Pennsylvania, 2005, p12    

 يكون الغرض من أدوات التقويم واضح. -

 يكون التقويم مستمر ومنتظم طوال العام الدراسي. -

 ال تتأثر عملية التقويم باالختالفات الثقافية واللغوية. -

 تكون أدوات التقويم مناسبة للعمر الزمني لألطفال. -

 على تطور الطفل. يتم تقييم عدد من المؤشرات الدالة -

 تستخدم مصادر متعددة للتقويم وأنواع مختلفة من المعلومات. -

تعكس أدوات التقويم األداء الفعلي للطفل بأن يكون التقويم واقعي بناءًا على أداء الطفل  -

 في بيئة واقعية.

 وسائل التقويم في الروضة:

 ة من خالل:يمكن استخدام وسائل عدة لتقويم أداء األطفال في أنشطة مختلف 

 المالحظة المباشرة لألطفال وتسجيلها. -

 السجالت والملفات والتقارير واالختبارات األدائية والبطاقات. -

تبادل الرأي والمعلومات مع أسرة الطفل بصورة مستمرة وذلك في مختلف الجوانب الصحية  -

 واالنفعالية والعقلية واالجتماعية.

في التقويم باختالف مجال التقويم، فقد يتناول  باإلضافة لذلك تختلف الوسائل التي تتبع

 (.80، ص2010الطفل وقد يتناول المنهج أو البرنامج وقد يكون للمعلمة )الصادق، 

 ومن األسس التي يجب أن تراعيها معلمة رياض االطفال في تقويم األنشطة لطفل الروضة هي أن: 

 ري والوجداني لطفل الروضة.يكون التقويم شامال لجميع جوانب النمو المعرفي والمها -

يكون التقويم مستمرا يسير جنبا إلى جنب مع تقديم االنشطة التي تساعد في عملية التشخيص  -

 والعالج.
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تستخدم وسائل متنوعة لتقويم األنشطة لطفل الروضة وذلك لتقويم جميع جوانب التعلم، حيث  -

دقة عن الجانب المراد يجب أن تستخدم أدوات تقويم مختلفة متكاملة لتعطينا صورة صا

 تقويمه.

يستخدم التقويم لمقارنة الطفل بنفسه وليس بغيره، فال يجب أن يكون الحكم على تقدم الطفل  -

 نحو تحقيق األهداف مقاسًا على تقدم غيره من األطفال.

 يهدف التقويم إلى معرفة مدى بلوغ أطفال الروضة لألهداف المنشودة. -

ة بين األطفال للتمكن من مراعاتها أثناء العملية التعليمية يساعد على معرفة الفروق الفردي -

 (.79، ص2013)فهمي، 

 الكفايات المهنية الالزمة في المقومين:

 ( التالي:35، ص 2000ذكر حبيب ) 

القدرة على وصف موضوع التقويم، وهي القدرة على التواصل مع اآلخرين حول ما يتم  -

 تقويمه والخصائص الجوهرية فيه.

على وصف سياق التقويم، وتتضمن القدرة على التواصل مع اآلخرين حول العوامل  القدرة -

 البينية التي تؤثر في موضوع التقويم كما تؤثر في عملية التقويم ذاتها.

القدرة على إدراك إطار التقويم وأغراضه، وتعني القدرة على استخدام المعلومات المتاحة  -

 م وأصلح تخطيط له.إلتخاذ قرارات حول أفضل إطار للتقوي

القدرة على تحديد األسئلة والحاجات ومصادر المعلومات الالزمة للتقويم فهي ما يحتاج  -

المقّوم لمعرفته حول موضوع التقويم قبل إصدار الحكم، وتتحدد هذه الحاجة للمعرفة في 

 ضوء المعايير أو المستويات أو المحكات.

المناسبة لجمع المعلومات وتحليلها، فهي القدرة القدرة على إنتقاء وتحديد وتطبيق األسئلة  -

على اختيار وإعداد األنواع المناسبة المختلفة من وسائل جمع المعلومات وكذلك اإلجراءات 

 والقدرة على تحليل المعلومات.

القدرة على تحديد قيمة موضوع التقويم، هي القدرة على تحديد تطبيق المعايير والمستويات  -

علومات والبيانات الوصفية التي تتناول موضوع التقويم للوصول لعبارة والمحكات على الم

 التي تتناول أحكامًا بالفاعلية أو الجدوى أو النجاح.   Value Statementsقيمية 

القدرة على نقل خطط التقويم ونتائجه بفاعليه، أي القدرة على فهم الحاجات المعلوماتية لدي  -

 الئمة ونقل كل رسالة بطريقة تيسر استخدامها.مختلف األطراف وإعداد تقارير م

القدرة على إدارة التقويم وتتضمن القدرة على تخطيط أنشطة التقويم وتحديد الموارد البشرية  -

والمالية للقيام بمهام التقويم وقيادة البحث التقويمي والقيام بأدوار الدعم والمراقبة 

 واإلشراف.

خالقية، وتعني القدرة على التمسك بالسلوك المهني خالل القدرة على اإللتزام بالمستويات األ -

مختلف مراحل التقويم وفي مختلف جوانبه وعناصره، أي معرفة حقوق اإلنسان وحماية 

 اآلخرين وحرية المعلومات.

القدرة على التكيف مع العوامل الخارجية التي تؤثر في التقويم، أي توفر درجة من المرونة  -

ة التقويم، ويتطلب ذلك التنبه للمعوقات القانونية والسياسية واألخالقية لدى المقّوم طوال فتر

 واإلدارية، فعلى المقّوم أن يتحرر من التصلب والجمود في التعامل مع سياق عملية التقويم.

القدرة على تقويم التقويم، ويعني القدرة على نقد وتعديل نظام التقويم والتعلم من الخبرة  -

 (.2017لوسائل في: )النور، وتطوير الفنيات وا
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 :الدراسات السابقة

 ( 2000دراسة مدلل )

وهدفت إلى التعرف على أساليب وممارسات تقويم األداء المتبعة من قبل معلمي مادة األحياء 

للصفين التاسع والعاشر في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة في محافظتي طولكرم وقلقيلية، 

( فقرًة، واشتملت على أربعة أبعاد هي: أساليب التقويم 62تكونت من )واستخدم الباحث استبانة 

القدرات العقلية المستخدمة ، ومن المعلمين المستخدمة من قبل المعلمين، وأنواع األسئلة المستخدمة

طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة في األسئلة، والممارسات التعليمية المتبعة في تقويمم الطلبة. 

علمًا ومعلمًة، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن أكثر أساليب التقويم استخدامًا من قبل ( م74من )

المعلمين هي األسئلة الكتابية، تليها كتابة التقارير، كما كشفت نتائج هذه الدراسة أيضًا عن أن أكثر 

ودين، وأقلها أنواع أساليب التقويم شيوعًا هي أسئلة الصواب والخطأ، تليها أسئلة التوفيق بين عم

وقد كشفت نتائج الدراسة على أهم القدرات استخدامًا األسئلة المقالية التي تحتاج إلجابة مطولة. 

التي تقيسها االختبارات المعدة من قبل المعلمي هي القائمة على عمليتي الحفظ والتذكر، وإن 

إن المعلمات أكثر استخداما  الممارسة األكثر استخداما المتعلقة بالتخطيط لالختبار. وبينت النتائج

لالختبارات الكتابية، وأكثر استخدامًا لتنوع القدرات العقلية في االختبار. كما أوضحت النتائج إلى 

أن المعلمون ذوو الخبرة الطويلة اكثر استخدامًا ألساليب التقويم، والمعلمون ذوو الخبرة القصيرة 

نتائج على أن المعلمين ذوي الخبرة المتوسطة قد أكثر استخدامًا لالختبارات الكتابية. ودلت ال

 حصلوا على أعلى درجة استخدام بالنسبة للقدرات العقلية المستخدمة في االختبارات. 

 Selven(   2003دراسة سيلفن)

وهدفت إلى تحديد الكفايات األدائية األساسية والتعرف على مدى توفرها لدى معلمات رياض 

( 150يا بالواليات المتحدة األمريكية، وُطبقت الدراسة على عينة من )األطفال في والية بنسلفان

( كفاية، قسمت إلى 61معلمة رياض األطفال، وقامت الباحثة بإعداد قائمة للكفايات واشتملت على )

سبعة جوانب هي: الكفايات الالزمة للتخطيط للتعليم، الكفايات الالزم توفرها لإلعداد للتعليم، 

زم توفرها لتنفيذ البرامج في رياض األطفال، الكفايات الالزمة إلدارة العملية الكفايات الال

التعليمية، الكفايات الالزمة للتفاعل مع اآلخرين، الكفايات الالزمة للتقييم، الكفايات الالزمة للنمو 

دائية المهني، وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن معلمات رياض األطفال ال تتوفر لديهن الكفايات األ

األساسية بالقدر الذي يرضى عنه المتخصصون، وإلى أنه ال توجد عالقة بين عدد سنوات الخبرة 

 في العمل برياض األطفال، وتوفر الكفايات األدائية األساسية لدى المعلمات.

 ( 2004دراسة اليونس )
لدراسي )اختبار هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر طريقة التقويم المستخدمة في أثناء الفصل او

منتصف الفصل مع تعيينات متكررة، واختبارات قصيرة متكررة، وتعيينات متكررة( والمستوى 

التحصيلي )عال، متوسط، ومتدن(، على أداء طلبة الدبلوم المهني في مساق القياس والتقويم 

ختبارات التحصيلية، التربوي والمتمثل باألبعاد التالية: مفاهيم أساسية في القياس والتقويم وبناء اال

والخصائص السيكومترية لالختبار، وتحليل نتائج االختبار؛ وطبقت هذه الدراسة على عينة 

( طالبًا وطالبًة، واستخدم الباحث اختبارًا تحصيليًا في الموضوعات 164عشوائية مكونة من )

 .ين المذكورينبين طرق التقويم على االختبارTukeyاألربعة المذكورة، وتم استخدام اختبار  

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود أثر ذي داللة إحصائية للمستوى التحصيلي على أداء الطلبة 

في اختبارات موضوعات القياس السابقة، باإلضافة لوجود أثر لطريقة التقويم على أداء الطلبة في 

يلية، وعدم وجود أثر موضوعي المفاهيم األساسية في القياس والتقويم، وبناء االختبارات التحص
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ذي داللة إحصائية يعود للتفاعل بين طريقة التقويم المستخدمة ومستوى الطلبة التحصيلي. وكذلك 

أشارت نتائجه إلى أن أداء الطلبة الذين تعرضوا الختبار منتصف الفصل مع تعيينات متكررة كان 

 أفضل من أداء أقرانهم الذين تعرضوا الختبارات قصيرة متكررة .

   Cadyb, Richa, & Meiera (2006  )ومييرا  اسة كاديب وريشادر

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام قواعد التصحيح كأداة تقويمية في مهام غير 

تقليدية )العروض الشفوية، والمحاكاة، والتقويم الذاتي، وتقويم الرفاق(، وطبقت هذه الدراسة على 

( 5لمي الرياضيات للمرحلة المتوسطة للصف الثامن تم اختيار )عينة عشوائية مكونة من مع

معلمين متميزين أبدوا اهتمامًا بالغًا بالدراسة تم ترشيحهم من قبل مديرهم، حيث سبق وأن اشتركوا 

في عدة دورات تدريبية، وكانت تقاريرهم السنوية عالية التقدير، كما تنوعت أماكن المدارس التي 

ريف والمدينة؛ وتم إعداد ورشة عمل لمدة يومين إلطالع المعلمين على يدرسون فيها بين ال

الدراسة وتحديد آلية العمل، من خالل توضيح إحدى وعشرين مهمة رياضية مرفقة بقواعد 

التصحيح، تم التأكد من فهم المعلمين لسياقها وقدرتهم على تطبيقها في الغرفة الصفية، وقد تم تقويم 

د التصحيح الكلية والتحليلية؛ وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود صعوبة المهام باستخدام قواع

في استخدام المعلمين لقواعد التصحيح، حيث تم استخدامها في مهام غير محدودة )عروض شفوية، 

ومحاكاة، والتقويم الذاتي، وتقويم الرفاق(، وإلى حدوث تغيير في تفكير الطالب في الصف، 

التصحيح تساعد المعلمين على تحليل أجوبة الطلبة السيما في المهام  باإلضافة إلى أن قواعد

المعقدة؛ وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين جيدًا لفهم آلية عمل 

 قواعد التصحيح لضمان استيعابهم لها، مما ينعكس إيجابًا على سير العملية التقييمية .

  Ohlsen   (2007دراسة أولسن)

وهدفت الدراسة إلى الكشف عن أساليب التقييم السائدة في تسع واليات أمريكية للمرحلة الثانوية في 

مادة الرياضيات، واستخدم الباحث استبانًة معدًة لهذا الغرض مسبقًا، وطبقت هذه الدراسة على 

 مي الرياضيات ( معلمًا ومعلمًة ينتمون إلى الجمعية الوطنية لمعل 262عينة عشوائية مكونة من )

National Council of Teachers of mathematics NCTM) ؛ وكشفت نتائج هذه)

 الدراسة عن أن هناك مزج 

بين استخدام أساليب التقويم التقليدية وأساليب التقويم البديل، وأن النسبة الفضلى كانت لطرق التقويم 

وء هذه النتائج، أوصت الدراسة %(؛ وفي ض80التقليدية مثل األسئلة الموضوعية حيث بلغت )

 بتفعيل أساليب التقويم البديلة لدى المدرسين. 

 (2010) دراسة بدر

إلى التعرف على أهم التغييرات التي حدثت في مجال تقويم تعلم المعرفة  وهدفت هذه الدراسة

ى الرياضية رغبًة في إلقاء الضوء على أهم التوجهات المعاصرة في هذا المجال، والتعرف عل

ماهية التقويم التربوي البديل، والتعرف على أساليب وأدوات التقويم البديل في تقويم المعرفة 

الرياضية؛ واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة، وكشفت 

تقويم نتائج الدراسة عن ضرورة أن يكون التقويم متنوعًا في أساليبه وأدواته، وأن يكون محتوى ال

عبارة عن مشكالت وأنشطة واقعية ذات صلة بشئون الحياة الواقعية، واستخدام مهام تقويم تتطلب 

من المتعلمين إنتاج أو فعل أو ابتكار شيء يتطلب تفكيرًا عالي المستوى، وضرورة أن يتزامن 

في استخدام أساليب التقويم مع التعليم ويتكامل معه، وتشجيع التعليم الذاتي وتعليم األقران، والتوسع 

 التقويم البديل مثل ملفات األعمال، وتقويم األداء، وخرائط المفاهيم، والتقويم الذاتي. 

 (2010دراسة المطيري )

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كفايات التقويم المستمر الالزمة للمعلمين بالمرحلة اإلبتدائية والتحقق 

ة اإلبتدائية بمنطقة المدينة المنورة. كما هدفت الدراسة من مدى توفرها لدى عينة من معلمي المرحل

إلى معرفة إذا كان هناك فروق بين المعلمين في كفايات التقويم المستمر تعود إلى تخصصاتهم 
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وطبقًا  لعدد سنوات الخبرة لديهم. كما يهدف البحث إلى اقتراح برنامج تدريبي لتنمية كفايات التقويم 

( كفاية وقائمة مالحظة تشمل على 82استخدم الباحث استبانة تشمل ) المستمر لدى المتعلمين.

( مفردة اختبارية. تم تطبيق كل من 35( كفاية واختبار في كفايات التقويم المستمر يتكون من )82)

( معلما. وتوصل 35( معلمين وتم تطبيق قائمة المالحظة على )305أداة االستبانة واالختبار على )

( كفاية مكونة من سبع محاور 82ائمة الكفايات الالزمة للتقويم المستمر تتكون من )الباحث إلى أن ق

( كفايات. كفايات التخطيط وبناء أدوات التقويم المستمر 8وهي: الكفايات المهنية وتشمل على )

( كفاية. كفايات المالحظة 16( كفاية، كفايات التطبيـق والتفـاعالت الصفية )16وتشتمل على )

( كفايات. تحليل وتفسير النتائج 8( كفايات، كفايات الواجبات المترلية تشتمل علـى )9على )تشتمل 

( 8( كفاية. كفايات استخدام ملف اإلنجاز وتشتمل على )17والتغذية الراجعة وتشتمل على )

كفايات. وبينت نتائج الدراسة درجة التوافر لجميع محاور االستبتنة  كانت بدرجة متوسطة، وقد 

ضحت النتائج أن توافر الكفايات المهنية كانت بدرجة كبيرة، كما حصلت الكفايات الخاصة او

باستخدام ملف إنجاز الطالب على درجة  توافر" ال يمارسها" حسب قائمة المالحظة، وتتوفر 

 كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم المستمر بدرجة كـبيرة في حـين ال تتوفر كفايات لبنود الكفايات

المهنية والمالحظة والواجبات المترلية حسب نتائج اختبار كفايات التقويم المستمر. وقد بينت النتائج 

عن وجود فروق لصالح بعض التخصصات على بعض محاور األدوات ، كما بينت أنـه كلمـا 

 زادت سنوات الخبرة  لدى المعلم زاد إمتالكه لكفايات التقويم المستمر. 

 (2011دراسة الحصان )

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمات رياض األطفال في 

مدينة الرياض في ضوء معايير الجودة الشاملة، وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية مكونة 

( معلمة من معلمات رياض األطفال بمدينة الرياض؛ وكشفت نتائج الدراسة عن وجود 40من )

واضح في مستوى توفر الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمات رياض األطفال في مدينة  قصور

الرياض في ضوء معايير الجودة الشاملة، كما توفرت كفايات التخطيط والتقويم بدرجة متوسطة، 

 ووجود فروق دالة إحصائيًا في درجة توفر الكفايات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

 (2012دراسة صبحا )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب تقييم طفل ما قبل المدرسة المستخدمة لدى معلمات و 

( معلمة، واستخدمت 670الروضة في مدينة الرياض، وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من )

الباحثة استبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها؛ وكشفت نتائج الدراسة عن أن أعلى درجات 

ام ألساليب التقييم الرسمية كانت إلعداد أوراق تقييم مسبقة لتقييم األطفال في كل وحدة االستخد

تعليمية، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أساليب التقييم المستخدمة 

 ترجع إلى متغيري التخصص وسنوات الخبرة والتفاعل بينهما.

  (2013الجندي والمناصرة )
فت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة امتالك وممارسة معلمات رياض األطفال الفلسطينيات وهد

للكفايات التعليمية، كذلك التعرف على الفروق في درجة امتالك الكفايات التعليمية لدى معلمات 

رياض األطفال الفلسطينيات تبعًا لمتغير المؤهل، وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 

( معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة؛ وكشفت نتائج الدراسة عن أن الكفايات 135)

الخاصة بالتقويم جاءت في منتصف الترتيب بدرجة امتالك متوسطة، وأنه درجة امتالك الكفايات 

 لدى المعلمات اللواتي يحملن درجة البكالوريوس أعلى من اللواتي يحملن درجة الدبلوم، وأن درجة

امتالك الكفايات لدى المعلمات اللواتي يحملن مؤهاًل تربويًا أعلى من اللواتي ال يحملن مؤهاًل 

 تربويًا.
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 (2014دراسة السعدية )

تهدف الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي مقترح لتطوير الكفايات المهنية لمعلمات رياض األطفال 

ى التعرف على الفروق بين استجابات بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان، كما هدفت إل

المعلمات لبناء البرنامج التدريبي لتطوير الكفايات المهنية نسبًة لمتغير سنوات الخبرة، والعمر، 

( 41والوالية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الباحثة استبيان مكون من )

يس، واستراتيجيات التدريس، وادارة فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي: )التخطيط للتدر

( معلمة من مرحلة 58الصف، والعالقات اإلنسانية، والتقويم( ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

رياض األطفال في محافظة الباطنة. وتوصلت النتائج إلى أن المعلمات المشاركات في الدراسة 

والتي جاءت على التوالي: )كفاية  يدركن أهمية الكفايات المهنية في عملهن ومهامهن اليومية،

التقويم، وكفاية التخطيط للتدريس، وكفاية العالقات اإلنسانية، وكفاية استراتيجيات التدريس، 

وكفاية اإلدارة الصفية(، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين استجابات المعلمات 

ة، والوالية. وبناءًا على هذه النتائج أعد المشاركات في الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبر

 البرنامج التدريبي.

  (2015دراسة الرويلي )
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمات رياض األطفال في محافظة القريات 

بالمملكة العربية السعودية للكفايات المهنية وعالقتها بمهارات التفكير اإلبداعى،  وطبقت هذه 

( معلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية؛ وكشفت نتائج هذه 600دراسة على عينة مكونة من )ال

الدراسة عن أن درجة توفر الكفايات المهنية لدى معلمات رياض األطفال في محافظة القريات 

ة المملكة العربية السعودية متوسطة، وال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة توفر الكفايات المهني

 لدى معلمات رياض األطفال في محافظة القريات تبعًا لمتغيري المؤهل والخبرة.

   Cui, Valcke, & Vanderlinde (2016)دراسة كوي وفالك وفاندرليند

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدراكات أولياء األمور لكفايات معلمات رياض األطفال في 

( سنوات في 6-3( ولي أمر ألطفال من )423مكونة من ) الصين، وُطبقت هذه الدراسة على عينة

الصين؛ وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن االحترام والحب لألطفال هما أهم كفايتان يجب أن تتسم 

بهما معلمة رياض األطفال، كما أشارت النتائج أن إدراكات أولياء األمور لكفايات معلمات رياض 

 األطفال في الصين مرتفعة.

 عام على الدراسات السابقة :تعقيب 
مدى توفر الكفايات المهنية  من خالل العرض السابق لبعض الدراسات التي تطرقت لموضوع

لمعلمات مرحلة رياض األطفال  بشكل عام وخصوصًا الكفايات التقويمية، فقد بينت هذه الدراسات 

األطفال. كما أشارت هذه أن هناك درجات متفاوتة في توفر الكفايات المهنية لدى معلمات رياض 

أهمية توفر الكفايات المهنية لدى معلمات رياض االطفال لكي يتكمن من أداء المهام الدراسات إلى 

لتحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية. وقد اتضحت الحاجة المناطة بهن على أكمل وجه و

يات التقويمية لمعلمات رياض األطفال الماسة إلجراء الدراسة الحالية للوقوف على مدى توفر الكفا

في دولة الكويت وخاصة إنها تعتبر من الدراسات القليلة إن لم تكن الوحيدة في دولة الكويت في هذا 

المجال، وقد استفادت الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة في بلورة المشكلة وإثراء إطارها 

 النظري.

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة: -1
ًا لطبيعة الدراسة الحالية فلقد ارتأى الباحثون االعتماد على المنهج الوصفي حيث يستهدف هذا نظر

المنهج البحث والتقصي حول الظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر ووصفها 

ين وصفًا دقيقًا وتشخيصها وتحليلها وتفسيرها بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وب
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 comparativeالظواهر التعليمية والنفسية األخرى، كما اعتمد الباحثون على دراسات المقارنة )

Method.) 

 حدود الدراسة:  -2

 .2017-2016: تم تطبيق الشق الميداني لهذه الدراسة خالل السنة الدراسية الحدود الزمنية

رياض األطفال في جميع المناطق : تم تطبيق اإلستبيان لهذه الدراسة على مدارس الحدود المكانية

 التعليمية الستة في دولة الكويت.

 عينة الدراسة:  -3

تهدف العينة االستطالعية إلى التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات العينة االستطالعية: 

( معلمة بمرحلة 42الثبات(، وتكونت العينة االستطالعية في هذه الدراسة من ) -الدراسة )الصدق

  طفال بدولة الكويت. رياض األ

تمثلت العينة األساسية للدراسة من معلمات رياض األطفال بدولة الكويت، حيث العينة األساسية: 

معلمة منطقة  100معلمة تم اختيارهم بصورة عشوائية لتمثيل كل  600شارك في هذه الدراسة 

 تعليمية من المناطق التعليمية الست في دولة الكويت.

 :أداة الدراسة -4

ام الباحثون باإلطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع كفايات ق

التقويم، وإطلع الباحثون على العديد من استبيانات ومقاييس كفايات التقويم لدى معلمات مرحلة 

ايات رياض األطفال التي تم استخدامها في هذه الدراسات. وبناءًا على ذلك حدد الباحثون الكف

 التقويمية التي يجب توفرها عند معلمات  رياض األطفال كما يلي: 

 التخطيط للتقويم  -أ 

 تنفيذ التقويم  -ب

 تفسير وتحليل نتائج التقويم   -ج

 تقديم التغذية الراجعة  -د

( الكفايات 12-1وقد تم إعداد بنود اإلستبيان وفق هذه الكفايات، بحيث تمثل البنود من )  

 25( تمثل الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ، والبنود من )24 -13لتخطيط، البنود من )الخاصة با

( تمثل الكفايات 48 – 37( تمثل الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج، والبنود من )36 –

الخاصة بتقديم التغذية الراجعة. ويقوم المشاركون باختيار أحد االستجابات وفقًا لتدريج ليكرت 

( غير موافق 1( غير موافق، )2( إلى حد ما، )3( موافق، )4( موافق بشدة، )5الخماسي كالتالي: )

ي طبقا للجدول الخماسوحدد الباحثون مستوى استجابات عينة الدراسة على مقياس ليكرت بشدة. 

 اآلتي الذي يوضح المتوسط الوزني والنسبة المئوية ودرجة التوفر.

 والنسبة المئوية ودرجة التوفر ( المتوسط الوزني1جدول )

 درجة التوفر النسبة المئوية للمتوسط  المتوسط الوزني

 منخفضة جدًا %36 ألقل من %20 1.8 ألقل من 1

 منخفضة %52 ألقل من %36 2.6 ألقل من 1.8

 %68 ألقل من %52 3.4 ألقل من 2.6
 متوسطة

 

 عالية %84 ألقل من %68 4.2 ألقل من 3.4

 عالية جدًا % 100 - 84% 5 – 4.2
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ومن ثم اعتمد الباحثون على معدل المتوسطات الحسابية كمحك لتحديد درجة توفر كفايات 

 التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت.

 صدق االستبيان: 

س في صورته األولية على مجموعة من أعضاء هيئة التدري قام الباحثون بعرض االستبيان

المتخصصين في رياض األطفال وعلم النفس التربوي والمناهج وطرق التدريس في جامعة 

الكويت وكلية التربية األساسية في دولة الكويت محل الدراسة الحالية. وذلك للحكم على سالمة 

البنود لغويًا ومدى مناسبتها لقياس ما وضعت من أجله، وبناًء على المقترحات فقد تم إعادة 

  بعض البنود ليصبح االستبيان في صورته النهائية.صياغة 

 ثبات االستبيان:

لحساب ثبات استبيان كفايات التقويم لدى معلمات مرحلة رياض األطفال، فقد تم االستعانة 

بمعادلة ألفا كرونباخ التي يوضح استخدامها مدى ترابط العالقة بين جميع بنود االستبيان كما 

 موضح بالجدول التالي:

 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ لجميع بنود االستبيان2ل )جدو
 معامل ثبات ألفا الكفاية م

 0.732 الكفايات الخاصة بالتخطيط 1

 0.746 الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ 2

 0.748 الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج 3

 0.745 الكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة 4

 الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:نتائج 
 لإلجابة على السؤال األول في الدراسة:

 ما درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت؟

استخدم الباحثون المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموعهما ومعامل اإلختالف      

ات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة للتعرف على درجة توفر كفاي

الكويت. ويوضح الجدول اآلتي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموعهما لدرجة توفر 

 كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت.

ودرجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري3جدول )

 (600رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت )ن= 

 

 كفايات التقويم

 الكفايات 

 الخاصة 

 بالتخطيط

 الكفايات الخاصة 

 بالتطبيق والتنفيذ

 الكفايات 

 الخاصة بتفسير 

 وتحليل النتائج

 الكفايات 

 الخاصة بتقديم 

 التغذية الراجعة

 60 60 60 60 رجة العلياالد

 12 12 12 12 الدرجة الدنيا

 43.38 46.19 47.32 49.69 المتوسط

 7.49 8.08 7.74 7.36 اإلنحراف المعياري

 النسبة  المئوية

 ودرجة التوفر

62.33 59.50 38.33 35.67 

 منخفضة منخفضة متوسطة متوسطة

 17.27 17.51 16.35 14.81 معامل اإلختالف
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 :الجدول السابقيتضح من 

نسبة توفر الكفايات الخاصة بالتخطيط لدى عينة الدراسة بلغت درجة متوسطة حيث أن نسبة  ▪

%(؛ كما بلغ معامل االختالف بينهن في توفر الكفايات الخاصة بالتخطيط 62.33التوفر هي )

( وهي قيمة اختالف منخفضة؛ مما ُيشير إلى عدم وجود تباين كبير بين معلمات 14.81)

 ياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت في امتالكهن للكفايات الخاصة بالتخطيط.ر

نسبة توفر الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ لدى عينة الدراسة بلغت درجة متوسطة حيث  ▪

%(؛ كما بلغ معامل االختالف بينهن في توفر الكفايات الخاصة 59.50أن نسبة التوفر هي )

( وهي قيمة اختالف منخفضة؛ مما ُيشير إلى عدم وجود تباين كبير 16.35تنفيذ )بالتطبيق وال

بين المعلمات لمادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت في امتالكهن للكفايات 

 الخاصة بالتطبيق والتنفيذ.

بلغت نسبة توفر الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج لدى عينة الدراسة درجة  ▪

%(؛ كما بلغ معامل االختالف بينهن في توفر 38.33ضة حيث بلغت نسبة التوفر )منخف

( وهي قيمة اختالف منخفضة؛ مما 17.51الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج )

ُيشير إلى عدم وجود تباين كبير بين المعلمات لمادة الرياضيات برياض األطفال في دولة 

 خاصة بتفسير وتحليل النتائج.الكويت في امتالكهن للكفايات ال

بلغت نسبة توفر الكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة لدى عينة الدراسة درجة منخفضة  ▪

%(؛ كما بلغ معامل االختالف بينهن في توفر الكفايات 35.67حيث بلغت نسبة التوفر )

شير إلى عدم ( وهي قيمة اختالف منخفضة؛ مما ُي17.27الخاصة بتقديم التغذية الراجعة )

وجود تباين كبير بين المعلمات لمادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت في 

 امتالكهن للكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة.

وتتفق هذه النتائج مع العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة 

طفال ال تتوفر لديهن (  والتي كشفت نتائجها عن أن معلمات رياض األ2003سيلفن)

الكفايات األدائية األساسية بالقدر الذي يرضي عنه المتخصصون، كما تتفق مع دراسة 

( والتي كشفت نتائجها عن أن كفايات التخطيط والتقويم تتوفر لدى معلمات 2011الحصان )

( والتي 2013رياض األطفال بدرجة متوسطة، كذلك تتفق مع دراسة الجندي والمناصرة )

فت نتائجها عن أن درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات الخاصة بالتقويم كش

( والتي كشفت نتائجها عن أن درجة توفر 2015متوسطة، وأخيرًا تتفق مع دراسة الرويلي )

الكفايات المهنية لدى معلمات رياض األطفال في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية 

 متوسطة. 

  لباحثون هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية:وُيرجع ا

اهتمام معلمات رياض األطفال بكفايات تخطيط وتنفيذ التدريس على حساب الكفايات  -

 التقويمية الخاصة بتفسير النتائج وتقديم التغذية الراجعة.

كثرة عدد أفراد المعلمات من عينة الدراسة الحالية من ذوي سنوات الخبرة األقل؛ مما  -

 ي انخفاض درجة امتالكهن لكفايات التقويم موضوع الدراسة.قد يعن

قلة وعي معلمات رياض األطفال بالكفايات المختلفة لعملية التقويم وتصورهن اقتصار  -

 عملية التقويم على المالحظة فقط أو االختبار فقط.

عدم اهتمام معلمات رياض األطفال بتفسير نتائج عملية التقويم كذلك عدم االهتمام  -

 تصميم أدوات مختلفة لتقويم تعلم األطفال.ب
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افتقاد معلمات رياض األطفال القدرة على استخدام أساليب احصائية لتحليل نتائج  -

 أعمال األطفال.

عدم استخدام معلمات رياض األطفال لجميع أنواع التقويم التوقيتية )مبدئي، تكويني،  -

 ختامي( كذلك ضعف استخدامهن لتقويم األقران.

استخدام معلمة رياض األطفال على أساليب التقويم الرسمية فقط وقلة وعيها اقتصار  -

 بأهمية أساليب التقويم غير الرسمية.

 لإلجابة على السؤال الثاني في هذه الدراسة:   

هل توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض 

 الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية؟ األطفال لمادة الرياضيات في دولة

وذلك لحساب داللة الفروق في  ANOVAاستخدم الباحثون تحليل التباين االحادي 

درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت 

للتعرف على  Schefe" تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية. كما استخدم الباحثون اختبار "شيفيه

قيم الفروق واتجاهها بين متوسطات المجموعات األربع في أبعاد كفايات التقويم ومجموعها 

 الكلي.

كما يوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكفايات 

المنطقة  التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير

 .التعليمية

( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكفايات التقويم لدى معلمات رياض 4جدول )

 األطفال  لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية
المنطقة 

 التعليمية

كفايات التطبيق  كفايات التخطيط 

 والتنفيذ

كفايات التفسير 

 تائجوتحليل الن

كفايات تقديم 

المتوسط  األحمدي التغذية الراجعة

 الحسابي

49.81 47.01  46.12 43.23 

االنحراف 

 المعياري

7.19 8.93 8.07 7.44 

 الجهراء
المتوسط 

 الحسابي

49.62 47.83 45.77 42.98 

االنحراف 

 المعياري

7.54 7.19 8.2 7 

 حولي
المتوسط 

 الحسابي

49.53 46.71 46.40 43.61 

االنحراف 

 المعياري

7.15 8.37 8.65 8.16 

 العاصمة
المتوسط 

 الحسابي

49.74 48.3 46.45 43.66 

االنحراف 

 المعياري

7.60 7.65 8.45 7.08 

 الفروانية
المتوسط 

 الحسابي

49.63 47.52 46.25 43.46 

االنحراف 

 المعياري

7.06 7.52 7.77 8.07 

مبارك 

 الكبير

المتوسط 

 الحسابي

49.83 46.58 46.14 43.36 

االنحراف 

 المعياري

7.59 6.78 7.34 7.19 

 

ويتضح من الجدول السابق أنه يوجد تفاوت بين المتوسطات، واالنحرافات المعيارية 

لدرجات اإلجابات، وفقا للمنطقة التعليمية. والختبار داللة الفروق بين المتوسطات، استخدام 

  الباحثون تحليل التباين أحادي االتجاه.

ويوضح الجدول اآلتي داللة الفروق في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات مادة 

 الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.
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داللة الفروق في درجة توفر   ANOVA ( يوضح نتائج اختبار تحليل التباين 5جدول )

الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير كفايات التقويم لدى معلمات مادة 

 (600المنطقة التعليمية )ن=

 مجموع   

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة ) ف(

 الكفايات الخاصة

 بالتخطيط

 13.255 5 66.273 بين المجموعات

.488 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات
16129.220 594 27.154 

 

 

   599 16195.493 المجموع

 

 الكفايات الخاصة

 بالتطبيق والتنفيذ

 45.651 5 228.253 بين المجموعات

1.424 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات
19044.120 594 32.061 

 

 

   599 19272.373 المجموع

 

 الكفايات الخاصة

 بتفسير وتحليل

 النتائج

 42.870 5 214.348 بين المجموعات

1.330 

 دالة غير

داخل 

 المجموعات
19145.850 594 32.232 

 

 

   599 19360.198 المجموع

 

 الكفايات الخاصة

 بتقديم التغذية

 الراجعة

 6.422 5 32.108 بين المجموعات

.308 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات
12366.210 594 20.819 

 

 

   599 12398.318 المجموع

 

 المجموع 

 الكلي

 88.852 5 444.260 بين المجموعات

.819 

 غير دالة

داخل 

 المجموعات
64412.000 594 

108.43

8 

 

 

   599 64856.260 المجموع

 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

o ( في 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )تبعًا  الكفايات الخاصة بالتخطيط

 لمتغير المنطقة التعليمية.

o الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ( في 0.05ة إحصائيًا عند مستوى داللة )ال توجد فروق دال 

 تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

o ( في 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل

 تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية. النتائج

o الكفايات الخاصة بتقديم التغذية ( في 0.05مستوى داللة ) ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند

 تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية. الراجعة
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o ( في 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المجموع الكلي لكفايات التقويم 

 تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

دالة احصائيًا في أي من بنود كفايات  لم يتم استخدام اختبار شيفيه وذلك لعدم وجود فروق

 التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

لم يتم العثور على دراسة سابقة اهتمت بالكشف عن  -وفي حدود اطالع الباحثين

نطقة التعليمية الفروق في ممارسة معلمات رياض األطفال لكفايات التقويم تبعًا لمتغير الم

 وهذا ما تنفرد به الدراسة الحالية.

 وُيرجع الباحثون هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية: 

التحاق جميع المعلمات برياض األطفال في نفس النظام التعليمي ودراستهم لنفس  -

المواد الدراسية في المرحلة الجامعية، كل هذا من شأنه أال يحدث فروقًا بينهن في 

 ايات التقويم تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.ممارسة كف

خضوع جميع المعلمات برياض األطفال لنفس النظام التعليمي ونفس اإلدارة التعليمية  -

ونفس الثقافة المجتمعية، كل هذا من شأنه أال يحدث فروقًا بينهن في ممارسة كفايات 

 التقويم تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

لمستمر بين معلمات رياض األطفال بجميع المناطق التعليمية بدولة التواصل التام وا -

الكويت وتبادل الخبرات بين بعضهن البعض، كل هذا من شأنه أال يحدث فروقًا بينهن 

 في ممارسة كفايات التقويم تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.

لنفس ورش حضور معلمات رياض األطفال بجميع المناطق التعليمية بدولة الكويت  -

العمل وفي نفس الدورات التدريبية، كل هذا من شأنه أال يحدث فروقًا بينهن في 

 ممارسة كفايات التقويم تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية.
 

 لإلجابة على السؤال الثالث في هذه الدراسة:

األطفال هل توجد فروق ذات داللة إحصائيًا في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض  

 لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة؟

وذلك لحساب داللة الفروق  ANOVAوقد استخدم الباحثون تحليل التباين االحادي 

في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض األطفال في دولة 

للتعرف  Schefeدم الباحثون اختبار "شيفيه" الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. كما استخ

على قيم الفروق واتجاهها في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات 

 برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

كما يوضح الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكفايات التقويم 

 ى معلمات مادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.لد
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( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكفايات التقويم لدى معلمات رياض 6جدول )

 األطفال  لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة
 سنوات

 الخبرة

كفايات  

 خطيطالت

كفايات التطبيق 

 والتنفيذ

كفايات التفسير 

 وتحليل النتائج

كفايات تقديم 

 التغذية الراجعة

 

 

 

 

 المتوسط 5 من أقل

 الحسابي

47.01 45.25 44.24 44.42 

 االنحراف

 المعياري

5.01 6.29 5.68 4.58 

 المتوسط 5-10

 الحسابي

46.79 46.06 44.14 44.66 

 االنحراف

 المعياري

5.13 5.67 6.06 4.58 

 10أكثر من 
 المتوسط

 الحسابي

48.60 47.40 46.35 46.60 

 االنحراف

 المعياري

4.33 3.92 3.93 3.94 

يتضح من الجدول السابق أنه يوجد تفاوت بين المتوسطات، واالنحرافات المعيارية 

خدم لدرجات اإلجابات وفقا لسنوات الخبرة . والختبار داللة الفروق بين المتوسطات، است

 الباحثون تحليل التباين أحادي االتجاه. 

يوضح الجدول اآلتي داللة الفروق في درجة توفر كفايات التقويم لدى معلمات رياض 

 األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

 داللة الفروق في درجة توفر  ANOVA( يوضح نتائج اختبار تحليل التباين7جدول )

كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال لمادة الرياضيات في دولة الكويت تبعًا لمتغير 

 (600سنوات الخبرة )ن=

 مجموع  

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ) 

 ف(

الدالل

 ة

 الكفايات الخاصة

 بالتخطيط

 224.659 2 449.319 بين المجموعات

 23.029 597 13748.015 داخل المجموعات 0.01 9.756

 - 599 14197.333 المجموع

 الكفايات الخاصة

 بالتطبيق والتنفيذ

 204.872 2 409.743 بين المجموعات

 27.999 597 16715.655 داخل المجموعات 0.01 7.317

 - 599 17125.398 المجموع

 الكفايات الخاصة

بتفسير وتحليل 

 النتائج

 344.558 2 689.117 بين المجموعات

 27.269 597 16279.601 داخل المجموعات 0.01 12.636

 - 599 16968.718 المجموع

 الكفايات الخاصة

بتقديم التغذية 

 الراجعة

 296.512 2 593.023 بين المجموعات

 18.550 597 11074.295 داخل المجموعات 0.01 15.985

 - 599 11667.318 المجموع

 وعالمجم

 الكلي

 294.545 2 589.090 بين المجموعات

 107.650 597 64267.170 داخل المجموعات 0.05 2.736

 - 599 64856.260 المجموع
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 :يتضح من الجدول السابق أنه

o ( في 0.01توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )تبعًا  الكفايات الخاصة بالتخطيط

 لمتغير سنوات الخبرة.

o الكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ( في 0.01وجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ت 

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

o ( في 0.01توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) الكفايات الخاصة بتفسير وتحليل

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. النتائج

o الكفايات الخاصة بتقديم التغذية ( في 0.01وى داللة )توجد فروق دالة إحصائيًا عند مست

 تبعًا لمتغير سنوات الخبرة. الراجعة

o ( في 0.05توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )تبعًا  المجموع الكلي لكفايات التقويم

 لمتغير سنوات الخبرة.

م "شيفيه" لداللة ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقي

الفروق في كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا 

 لمتغير سنوات الخبرة.

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم "شيفيه" لداللة الفروق في كفايات 8جدول )

ال في دولة الكويت تبعًا لمتغير سنوات الخبرة التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض األطف

 (600)ن=

 العدد المجموعة المتغير
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 قيم الفـروق

 

 

 

 

 

1 2 3 

 الكفايات الخاصة

 بالتخطيط

 5أقل من 

 سنوات    

10

3 
47.01 5.01 -- -- -- 

 10– 5من 

 سنوات     

25

2 
46.79 5.13 0.22 -- -- 

 10أكثر من 

 سنوات  

24

5 
48.60 4.33 1.59

* 

1.82

* 
-- 

 الكفايات الخاصة

 بالتطبيق والتنفيذ

 5أقل من 

 سنوات    

10

3 
45.25 6.92 -- -- -- 

 10– 5من 

 سنوات     

25

2 
46.06 5.67 0.80 -- -- 

 10أكثر من 

 سنوات  

24

5 
47.40 3.92 2.15

* 

1.34

* 
-- 

 الكفايات الخاصة

ل بتفسير وتحلي

 النتائج

 5أقل من 

 سنوات    

10

3 
44.24 5.68 -- -- -- 

 10– 5من 

 سنوات     

25

2 
44.14 6.06 0.09 -- -- 

 10أكثر من 

 سنوات  

24

5 
46.35 3.93 2.1* 2.21

* 
-- 

 الكفايات الخاصة

بتقديم التغذية 

 الراجعة

 5أقل من 

 سنوات    

10

3 
44.42 4.46 -- -- -- 

 10– 5من 

 سنوات     

25

2 
44.66 4.58 0.24 -- -- 

 10أكثر من 

 سنوات  

24

5 
46.60 3.94 2.19

* 

1.95

* 
-- 

 المجموع الكلي

 لكفايات التقويم

 5أقل من 

 سنوات    

10

3 
180.92 10.06 -- -- -- 

 10– 5من 

 سنوات     

25

2 
181.64 9.40 0.72 -- -- 
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 10أكثر من 

 سنوات  

24

5 
183.38 11.41 2.46

* 

1.74

* 
-- 

 :يتضح من الجدول السابق أن قيم شيفيه 

 :( بين متوسطي0.05بالنسبة للكفايات الخاصة بالتخطيط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  5فئة من )أقل من  ▪

 سنوات(.

 10أكثر من سنوات( لصالح فئة ) 10سنوات( وفئة )أكثر من  10– 5فئة من )من  ▪

 سنوات(.

 :( بين متوسطي0.05بالنسبة للكفايات الخاصة بالتطبيق والتنفيذ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  5فئة من )أقل من  ▪

 سنوات(.

 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  10– 5فئة من )من  ▪

 سنوات(.

( بين 0.05بالنسبة للكفايات الخاصة بتفسير وتحليل النتائج دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 :متوسطي

 سنوات(. 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  5فئة )أقل من  ▪

 سنوات(. 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  10– 5فئة )من  ▪

( بين 0.05النسبة للكفايات الخاصة بتقديم التغذية الراجعة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ب

 :متوسطي

 سنوات(. 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  5فئة )أقل من  ▪

 سنوات(. 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  10– 5فئة )من  ▪

 :( بين متوسطي0.05جموع الكلي لكفايات التقويم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )بالنسبة للم

 سنوات(. 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  5فئة )أقل من  ▪

 10سنوات( لصالح فئة )أكثر من  10سنوات( وفئة )أكثر من  10 – 5فئة )من  ▪

 سنوات(.

( 2011د من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة الحصان )وتتفق هذه النتائج والعدي     

والتي كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة توفر الكفايات تبعًا لمتغير 

سنوات الخبرة. في حين تختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل 

ن عدم وجود عالقة بين عدد سنوات الخبرة (   والتي كشفت نتائجها ع2003دراسة سيلفن)

في العمل برياض األطفال، وتوفر الكفايات األدائية األساسية لدى المعلمات؛ كذلك تختلف مع 

( والتي كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أساليب 2012دراسة صبحا )

تختلف مع دراسة الرويلي التقييم المستخدمة ترجع إلى متغير سنوات الخبرة، وأخيرًا 

( والتي كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة توفر الكفايات 2015)

المهنية لدى معلمات رياض األطفال في محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية تبعًا 

 لمتغير سنوات الخبرة.

  وُيرجع الباحثون هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية:
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ادة سنوات الخبرة لدى المعلمة من شأنها أن ُتزيد من معايشتها واكتسابها للعديد من زي -

 كفايات التقويم من زميالتها ومن بيئة رياض األطفال.

تعلم المعلمة مع مرور الوقت من زميالتها األكثر خبرة، أي ظهور تأثير التعلم بالنمذجة  -

 ها.على كفايات التقويم لدى المعلمة خالل سنوات عمل

إن قدرة المعلمة برياض األطفال على اختيار وتصميم أدوات وأساليب تقويم مناسبة  -

 للعمر الزمني والعمر العقلي لألطفال يحتاج إلى ممارسة وخبرة. 

إن قدرة المعلمة برياض األطفال على مالحظة السلوك العفوي لألطفال لتقويم بعض  -

اع التقويم، كذلك قدرتها على وضع م جميع أنواجوانب شخصيتهم، وقدرتها على استخد

 خصائص األطفال بعين االعتبار عند تفسير النتائج كل هذا يحتاج إلى ممارسة وخبرة.

تختلف كفايات التقويم عن غيرها من كفايات التدريس بأنها تحتاج إلى ممارسة وخبرة  -

ارسة في التطبيق؛ لذا يرى الباحثون منطقية وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة مم

كفايات التقويم لدى معلمات مادة الرياضيات برياض األطفال في دولة الكويت تبعًا 

 لمتغير سنوات الخبرة.

 توصيات الدراسة:
 من خالل نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثون بما يلي:

االهتمام بدعم األبحاث التي تهتم بدراسة المتغيرات التربوية في مرحلة رياض األطفال  -1

 الكويت لما لهذه المرحلة من أهمية خاصة تميزها عن باقي المراحل التعليمية. بدولة

التقويم(  -التنفيذ  –إعداد ورش عمل بصفة دورية تختص بتنمية كفايات التدريس )التخطيط  -2

 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت.

 قل خبرة.العمل على تبادل الخبرات بين المعلمات األكثر خبرة مع المعلمات األ -3

االهتمام بلفت انتباه السادة موجهي مرحلة رياض األطفال بضرورة متابعة درجة ممارسة  -4

 معلمات رياض األطفال بدولة الكويت للكفايات التقويمية.

العمل على تنمية كفايات التقويم الخاصة بتفسير النتائج وتقديم التغذية الراجعة لدى معلمات  -5

 ت.رياض األطفال لمادة الرياضيا

دراسة تأثير برنامج مقترح في تنمية كفايات التقويم لدى معلمات رياض األطفال بدولة  -6

 الكويت.

دراسة التنبؤ بالنجاح المهني لمعلمات رياض األطفال بدولة الكويت في ضوء الكفايات  -7

 التقويمية.

 

 

 المراجـع

 :أواًل: المراجع العربية
(. الكفايات المهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية مستدامة 2014ابراهيم، رماز حمدي محمد ) .1

-171(، ص19في ضوء المعايير القومية لرياض األطفال في مصر. مجلة الطفولة والتربية، ع )

213. 

عمان  -(. الحاجات التدريبية لمعلمات رياض األطفال في محافظة العاصمة2010أبو حمدة، فاطمة ) .2

 .332 -281(، ص 2(، ع )13ات أنفسهن. أربد للبحوث والدراسات، مج )من وجهة نظر المعلم

(. المشكالت والضغوط المهنية لمعلمات رياض األطفال ومقترحات 2011أبو الفضل، سوزان ) .3

، 43التغلب عليها. دراسة ميدانية بمحافظة األقصر، مجلة الثقافة والتنمية، السنة الحادية عشر، العدد 

3- 100. 

(. الكفايات الالزمة للقيام 2007مر؛ هادي، عبداهلل ؛ الغامدي، سعيد ؛ الحارثي، حمد )األحمدي، ع .4

بالدور القيادي التربوي للمشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم في ضوء االتجاهات التربوية 
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المعاصرة. ورقة عمل مقدمة إلى لقاء مديري اإلشراف التربوي ومديري المراكز المقام في مدينة 

 هـ.28/4/1428-26وك، في الفترة من تب

(. درجة امتالك وممارسة معلمات رياض األطفال 2013الجندي، نبيل والمناصرة، معن ) .5

 .151-133(، ص 2(، ع )8الفلسطينيات للكفايات التعليمية. مجلة جامعة الخليل للبحوث، مج )

 ية، دار المناهج للنشر والتوزيع.التقويم التربوي، المملكة األردنية الهاشم(. 2007الحريري، رافدة ) .6

(. الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمات رياض األطفال في مدينة الرياض في 2011الحصان، نجالء ) .7

ضوء معايير الجودة الشاملة. رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 االسالمية.

ات رياض األطفال في محافظة القريات المملكة العربية السعودية (. تقييم معلم2015الرويلي، عيدة ) .8

(، 6لمدى تمكنهن من الكفايات المهنية ومهارات التفكير اإلبداعي. المجلة العربية لتطوير التفوق، مج )

 .173-143(، ص11ع )

لمات (. تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتطوير الكفايات المهنية لمع2014السعدية، حمدة بنت حمد ) .9

رياض األطفال بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية 

 .2، العدد 11واإلجتماعية، المجلد

(. معايير الجودة الشاملة في رياض 2010السعيد، رضا مسعد والباز، أحمد ماهر عبد الحميد ) .10

 األطفال. االسكندرية: دار التعليم الجامعي.

 (. التقويم في رياض األطفال. االسكندرية: دار الكتب الجامعية.2010حنان فوزي )الصادق،  .11

أداء. عمان: دار الشروق للتوزيع  –تدريب  –مفهوم  –(. الكفايات التدريسية 2003الفتالوي، سهيلة ) .12

 والنشر.

ني لدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء الوجدا(. فعالية بعض 2008الفيل، حلمي ) .13

 طالب كلية التربية النوعية. رسالة ماجستير منشورة، جامعة اإلسكندرية.

تجديدات ومناقشات. عمان: دار جرير للنشر  –(. القياس والتقويم 2007الكبيسي، عبد الواحد ) .14

 والتوزيع.

 (. القياس والتقويم في التعليم2009الكيالني، عبد اهلل زيد وعدس، عبد الرحمن والتقي، أحمد ) .15

 والتعلم. القاهرة: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة.

(. الكفايات الالزمة للتقويم المستمر بالمرحلة االبتدائية ومدى 2010المطيري، عيسى بن فرج ) .16

ربية، جامعة أم توفرها لدى معلمي منطقة المدينة المنورة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الت

 القرى، مكة المكرمة، السعودية.

(. أثر توظيف إستراتيجية مقترحة للتدريس باستخدام التقويم التشخيصي على 2009المغربي، نبيل ) .17

التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات في الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس األساسي. مجلة جامعة 

 .3(، اإلصدار 23مج ) –العلوم اإلنسانية  -النجاح لألبحاث

(. التنمية المهنية لمربيات رياض األطفال باألردن في ضوء معايير 2011) سالمة رضاالمواضية،  .18

 معهد الدراسات التربوية. -رة الجودة :صور مقترح. رسالة دكتوراه،  جامعة القاه

(. مدى توافر وممارسة الكفايات التقويمية لدى معلمي الرياضيات في 2017النور، الصادق النور ) .19

جامعة السودان  -كلية التربية -تقويم الطالب بالمدارس الثانوية. رسالة ماجستير،  كلية الدراسات العليا

 للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

(. أثر طريقة التقويم المستخدمة في أثناء الفصل الدراسي في مساق القياس 2004س )اليونس، يون .20

والتقويم التربوي على تحصيل طلبة الدبلوم المهني في الجامعة األردنية. دراسات العلوم التربوية، مج 

 .279 -226(، ص 2(، ع )31)

رفة الرياضية. مجلة التربية العلمية، (. االتجاهات الحديثة في تقويم تعلم المع2010بدر، بثينة محمد ) .21

 .114-65(، ص2(، ع)13مج )

(. اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس. القاهرة 2006جابر، جابر عبدالحميد ) .22

 : دار الفكر العربي.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b1%d8%b6%d8%a7+%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
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نهضة (. القياس والتقويم في التربية وعلم النفس. القاهرة: مكتبة ال2000حبيب، مجدي عبد الكريم ) .23

 المصرية.

( اسهامات األنشطة التربوية برياض األطفال: دراسة تقويمية 2005حسن، مها صالح الدين محمد ) .24

 (، ابريل.37مطبقة على رياض األطفال في محافظة القليوبية. مجلة مستقبل التربية العربية، العدد )

 للنشر والتوزيع.(. أساليب تدريس الرياضيات. عمان: دار وائل 2005حمدان، فتحي خليل ) .25

(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على الكفايات في اتقان أداء معلمات رياض األطفال 2013رمو، لمى ) .26

 ألدوارهن التربوية. رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية جامعة دمشق.

م: حامد (. نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل. تقدي2003شحاته، حسن ) .27

 عمار، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

 (. المرجع في التدريس والتقويم. القاهرة: دار العالم العربي.2012شحاته، حسن ) .28

(. دور المعلمة في تشجيع االبتكار لطفل مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية من 2010شعث، لبنى ) .29

الة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، وجهة نظر المشرفات والمديرات بمدينة الرياض. رس

 الرياض، السعودية.

(. أساليب تقييم طفل ما قبل المدرسة المستخدمة لدى معلمات الروضة 2012صبحا، خولة تحسين ) .30

 .113 -57(، ص 123في مدينة الرياض. مجلة رسالة الخليج العربي، العدد )
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ت طالبات كلية التمريض نحو االلتحـــــاق بكليـــة التمريــــض على مدى اتجاها

 في المجتمع السعودي  قـــــبولـــــهن اجتماعــــيًا 

 

 إعداد الباحثة: أمل بنت عبد اهلل الكليب

  -كلية التربية جامعة الملك سعود -قسم سياسات تربوية  -تخصص أصول التربية 

 لمملكة العربية السعوديةا- وزارة التعليم العالي
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اتجاهات طالبات كلية التمريض نحو االلتحـــــاق بكليـــة التمريــــض على مدى قـــــبولـــــهن 

 اجتماعــــيًا في المجتمع السعودي

 المستخلص

هدف البحث الحالي إلى دراسة أثر التحاق الفتيات بكلية التمريض على مدى قبولهن اجتماعيًا في 

لسعودي. ولقد استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي االرتباطي الذي يطبق على المجتمع ا

مجموعة واحدة، بحيث يقتصر هدفه على معرفة وجود العالقة أو عدمها.  تم اختيار العينة لتمثل 

طالبة. ولقد اعتمد البحث على  40كلية التمريض بجامعة الملك سعود حيث تكونت عينة البحث من 

عبارة تم تطبيقها على أفراد عينة البحث.  ولقد أثبتت النتائج أن الطالبات  20ة من استبانة مكون

الملتحقات بكلية التمريض لديهن نظرة إيجابية نحو مهنة التمريض كمهنة كما أن لديهن اعتزاز 

بية بالمهنة ورغبة فيها، كما أثبتت النتائج أن الطالبات الملتحقات بكلية التمريض يدركن النظرة السل

 للمجتمع نحو مهنة التمريض. 

 كلية التمريض، طالبات التمريض، القبول االجتماعي. الكلمات المفتاحية:

 

ABSTRACT 

The current research aimed at investigating the effect of joining the Faculty 

of Nursing on the social acceptance in the Saudi community. The 

descriptive correlational method that is administered to one group as its aim 

is to probe the relationship was utilized by the current research. The 

participants of the research were assigned from the Faculty of Nursing in 

King Saud University and the sample consisted of 40 students. The current 

research made use of a questionnaire consisting of 20 items administered to 

the research sample. The results of the research revealed that the student 

nurses have positive views concerning the nursing profession and they 

admire and appreciate their profession. On the other hand, the students 

realize the society negative views concerning the nursing profession.  

Keywords: Faculty of nursing, student nurses, social acceptance.  

 

 

 أوال: المقدمة:

بين المهن الصحية األخرى، فهي تحمل رسالًة عنوانها  تحتل مهنة التمريض مكانًة سامية

 (.8م، 2002الحب والعطاء والعطف والعمل على راحة المرضى وتخفيف آالمهم. )شقورة، 

والمجتمع، فمن أهم ما  إن مهنة التمريض عمل إنساني يقوم به الممرض لخدمة الفرد

ة التي يعمل بها، والحرص على التمريض مراعاة أخالقيات المهن يتوجب على الممرض في مهنة

 اإلنسان وكرامته وحقوقه. احترام حياة

ال تتحدد مهنة التمريض بأي اعتبارات، كاختالف الجنسية أو العرق، اللون، العمر، 

الجنس، الميول السياسية أو الحالة االجتماعية، وعند تطبيق العناية التمريضية يجب توفير بيئة 

 .والمعتقدات الروحانية لجميع األفراد والتقاليد مليئة بالقيم، تحترم العادات

يوظف في هذا المجال من يحمل الشهادة  كانت بداية التمريض بسيطة جدًا، حيث كان في السابق   

التعليم كان بدائيًا نوعًا ما، فيتعلمون  االبتدائية، حيث تتمثل في تقديم دورات بضعة أشهر فقط، ألن

حت مهنة التمريض ال يتخلى عنها المجتمع، فتطورت األساليب بطرق وأساليب بدائية، ثم أصب
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تطورًا هائاًل.  والطرق في العالج مع مرور الزمن

(http://forum.stop55.com/315299.html .) 

ن هناك سيدات كان الطب والتمريض عند العرب قبل اإلسالم يقوم بهما شخص واحد، وكا

 من بنات الحكام والعلماء يزاولن مهنة التطبيب أمثال: بنت عامر الظرب، وزينب طبيبة بني أود.

وعند ظهور اإلسالم شاركت المرأة العربية في العمل االجتماعي واختصت بهذا العمل 

الرسول  سيدات فاضالت، وعبر التاريخ اإلسالمي تواترت أنباء اشتراك المرأة العربية في غزوات

محمد صلى اهلل عليه وسلم جنبًا إلى جنب مع الرجال، وكان لها دور كبير في مجال التمريض، فقد 

كانت تسير مع الجنود حاملًة قدور الماء واألربطة الالزمة لتضميد الجروح، وكانت تقوم بالمساعدة 

ء النساء في نقل الجرحى، وتمريضهم وتضميد جروحهم وخدمتهم، وكانوا يطلقون على هؤال

 )اآلسيات أو األواسي(.

من بين الممرضات العربيات في صدر اإلسالم نسيبة بنت كعب المازنية )أم عمارة(، 

وكعيبة بنت سعد األسلمية والتي لقبت بأول ممرضة في اإلسالم، ورفيدة األسلمية، وأم سنان 

 األسلمية، وأمينة بنت قيس الغفارية.

قبلت منذ عصور اإلسالم األولى على ممارسة التمريض هذه أمثلة للمرأة المسلمة التي أ

بدافع من إيمانها العميق بسمو هذا العمل، ومالءمته لطبيعتها التي تتسم بالصبر والرفق على 

  (.19-17الصغير والمريض والمصاب. )حمدي، والحيدر، بدون، ص

تحاق الفتيات نظرة المجتمع اإليجابية التي تتحقق من العرض  عليه سيتم في هذه البحث

بكليات التمريض، ومدى قبول المجتمع السعودي لهن، من خالل استطالع آراء عينة من الطالبات 

الملتحقات بكلية التمريض بجامعة الملك سعود، ويعود سبب اختيار موضوع أثر التحاق الفتيات 

التمريض في  بكلية التمريض على مدى قبولهن اجتماعيًا في المجتمع السعودي، إلى أهمية مهنة

المجتمع السعودي وإقبال عدد كبير من الفتيات السعوديات لاللتحاق بكلية التمريض لممارسة المهنة 

فيما بعد، وذلك نتيجة لتغير نظرة المجتمع بشكل عام لألقسام الصحية وبشكل خاص لمهنة 

اإلعالم، التمريض، وهذا يتضح من خالل تسليط على مهنة التمريض وما يتعلق بها في وسائل 

والفعاليات التي انتشرت في المجتمع بإبراز في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مثل: المؤتمر 

األول لإلبداع في التمريض الخليجي والمنعقد بكلية التمريض بجامعة الملك سعود بالتعاون مع 

م(، وفي 2014 -هـ 1435المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي )

 بعض المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية. 

 ثانيًا: مشكلة البحث:

أثر التحاق الفتيات بكلية التمريض على مدى تتلخص مشكلة البحث الحالية في التعرف على  

 قبولهن اجتماعيًا في المجتمع السعودي، وذلك عبر اإلجابة عن الفروض التالية:

ًا بين التحاق الطالبات بكلية التمريض ونظرة المجتمع اإليجابية توجد فروق دالة إحصائي - أ

 لهن.

 توجد فروق دالة إحصائيًا بين مهنة التمريض ونظرة المجتمع لها.  - ب

 ثالثًا: أهداف البحث:

يستهدف البحث إلى التعرف على الفروق الدالة إحصائيًا بين التحاق الطالبات بكلية  -

 لهن. التمريض ونظرة المجتمع اإليجابية

يستهدف البحث إلى التعرف على الفروق الدالة إحصائيًا بين مهنة التمريض ونظرة   -

 المجتمع لها.

وذلك للتحقق مما إذا كان االلتحاق بكلية التمريض يكسب الطالبات الملتحقات بكلية التمريض نظرة 

 إيجابية في المجتمع، والتحقق كذلك من نظرة المجتمع لمهنة التمريض.

http://forum.stop55.com/315299.html
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 أهمية البحث: رابعًا:

يستمد هذا البحث أهميته من أهمية نظرة المجتمع اإليجابية لمهنة التمريض، باعتبارها مهنة  

مهمة وحيوية في المجتمع، حيث يلتحق بها الطالبات متمثلًة بكليات التمريض، وهذا بدوره يساعد 

من في محدودية على رفع مستوى كفايتهم المهنية واالجتماعية. كما أن أهمية هذا البحث تك

التحاق الفتيات بكلية التمريض على مدى قـبولهن اجتماعيًا الدراسات العربية التي تناولت موضوع 

 في المجتمع السعودي.

حيث تتضح أهميتها بشكل أكبر في العصر الحديث، نظرًا ألنها تشكل جزءًا أساسيًا من  

مة على التفاعل االجتماعي، مما يساعد على الحياة العملية واالجتماعية في المجتمعات الحديثة القائ

 رفع مستوى المجتمع من الناحية المهنية.

والبحث يهدف إلى استيضاح نظرة المجتمع اإليجابية التي تتحقق من التحاق الفتيات بكليات  

التمريض، ومدى قبول المجتمع السعودي لهن، مما يساعد على إعطاء أهمية أكبر لهذه المهنة، 

 ء أهمية أكبر اللتحاق الفتيات بكليات التمريض. وكذلك إعطا

 خامسًا: فروض البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى التحقق من الفروض اآلتية: 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين التحاق الطالبات بكلية التمريض ونظرة المجتمع اإليجابية  - أ

 لهن.

 لها. توجد فروق دالة إحصائيًا بين مهنة التمريض ونظرة المجتمع  - ب

 سادسًا: حدود البحث:

اقتصر هذا البحث على عينة من الطالبات الملتحقات بكلية التمريض بجامعة الملك سعود  

بمدينة الرياض، وتم تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 هـ.1434/1435

حاق الفتيات بكليات نظرة المجتمع اإليجابية التي تتحقق من التواقتصر على التعرف على  

 .التمريض، ومدى قبول المجتمع السعودي لهن

 

 سابعًا: مصطلحات البحث:

 أثر: -1

 (11هـ، ص1430/1431"ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف". )ظفر، 

 مهنة التمريض: -2

 الخدمة والعمل. في اللغة:

 (.7، صهـ1423/1424الصنعة والحرفة والمصلحة. )الساعدي،  اصطالحًا:              

وتعني: "عناية نشطة وعالقة تعاونية من خاللها يقوم الممرض بمساعدة المريض 

للوصول إلى المستوى الصحي األمثل والمحافظة عليه، ويصل الممرض إلى هذا الهدف 

عن طريق تطبيق المعلومات والمهارات التي تعلمها من التمريض والمجاالت األخرى 

 (.52م، ص2002. )شقورة، مستخدما في ذلك عمليات التمريض"

 

أو يعني "تقديم الرعاية المتكاملة لألفراد واألسر والمجتمعات في الصحة 

والمرض، بهدف تحسين مستوى الصحة، والمحافظة عليها من الناحية البدنية والنفسية 

واالجتماعية والوقاية من األمراض ورعاية المرضى ومساعدتهم على استرداد صحتهم 

ماد على أنفسهم وتقليل نسبة العجز وتقديم المشاركة الوجدانية للمريض وتأهيلهم لالعت

المصاب باألمراض المستعصية والمشرف على الموت". )حمدي، والحيدر، بدون، 

 (.25ص
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 الممرض/ الممرضة: -3

"ذلك الشخص الذي أتم نجاح برنامجًا أساسيًا في تعليم التمريض بعد الثانوية 

مل مؤهاًل يمنحه صالحية وسلطة ممارسة مهنة التمريض العامة ال يقل عن سنتين، ويح

في بلده، ويكون البرنامج األساسي لتعليم التمريض برنامجًا معترفًا به رسميًا، ويوفر قاعدة 

 (.52م، ص2002سليمة لمزاولة التمريض ومواصلة الدراسات العليا". )شقورة، 

 كلية التمريض: -4

لممارسة مهنة التمريض في المؤسسات  "هي كلية على تخريج طلبة مؤهلين علميًا

الصحية وخدمات المجتمع المتعددة، من خالل ما تقدمه من برامج تعليمية معتمدة وأبحاث 

 كلية التمريض(. –علمية متخصصة في مجال التمريض". )موقع جامعة الملك سعود 

 الطالبات الملتحقات بكليات التمريض: -5

ت التمريض بجامعة الملك سعود بمدينة ويقصد بذلك "الطالبات الملتحقات بكليا

 الرياض لمدة الدراسة المحددة بكليات التمريض حسب النظام المعتمد".

 

 اإلطار النظري للبحث:

 يحتوي اإلطار النظري للبحث على الموضوعات التالية:

 نظرة تاريخية. –أواًل: التمريض 

 ة السعودية. ثانيًا: مسيرة التمريض والتعليم التمريضي بالمملكة العربي

 ثالثًا: المرأة السعودية والعمل بمهنة التمريض.

 رابعًا: الصعوبات التي تواجه مهنة التمريض.

 خامسًا: شخصيات بارزة في مهنة التمريض.

 نظرة تاريخية. –أواًل: التمريض 

 التمريض قديما في العصور البدائية: -1

تفوق بعض األشخاص في اعتمد الطب في العصور البدائية على السحر والخرافات، و

مساعدة المرضى، والتمتع بالمكانة السامية بين أفراد المجتمع، وعندما تداخلت الممارسات 

 التمريضية مع الممارسات الطبية توالها رؤساء القبائل. 

 التمريض قبل ظهور المسيحية: -2
ز كانت الممرضة تقوم بأعمال خاصة، حتى سميت "الراهبة" حيث أن المعابد هي المرك

 الرئيس للعلم، بجانب تعلم بعض المهارات التمريضية والعقائد.

 التمريض في العصر المسيحي: -3

لقد تم تنظيم الممارسات التمريضية والخدمات الصحية بصفة عامة في العصر المسيحي 

بالمجان، حيث أن خدمة المحتاج في اعتقادهم تعد تقربًا إلى اهلل، فبنيت البيوت الستخدامها 

 (.11-9م، ص2011ت للمرضى وخاصة الفقراء منهم. )إبراهيم، كمستشفيا

 التمريض في العصور اإلسالمية: -4

كان الطب والتمريض عند العرب قبل اإلسالم يقوم بهما شخص واحد، وعند ظهور 

 اإلسالم شاركت المرأة العربية في العمل االجتماعي واختصت بهذا العمل سيدات فاضالت.

واترت أنباء اشتراك المرأة العربية في غزوات الرسول محمد وعبر التاريخ اإلسالمي ت

صلى اهلل عليه وسلم جنبًا إلى جنب مع الرجال، وكان لها دور كبير في مجال التمريض فقد كانت 

تسير مع الجنود حاملة قدور الماء واألربطة الالزمة لتضميد الجروح، وتنقل الجرحى وتمرضهم 

م، 1996العمل السامي وحببه إلى النفوس. )حمدي، والحيدر،  وتضمدهم، فقد أجاز اإلسالم هذا

 (.17ص



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

556 

لقد كان للمرأة العربية في صدر اإلسالم فضل كبير في ميدان اإلسعاف والتمريض، حيث 

 (.11،12م، ص2011كانت ُتؤدى أعمال الطبيب والتمريض على أسس علمية سليمة. )إبراهيم، 

النساء، ومع تقدم الدعوة اإلسالمية  لقد كان إسعاف الجرحى من اختصاص فضليات

ظهرت المستشفيات واألطباء والعلماء الكبار أمثال: الرازي وابن سيناء وابن النفيس وابن البيطار، 

وبذلك يكون اإلسالم قد سبق الغرب في خدماتهم التمريضية بنحو عشرة قرون. )الخطيب، 

 (.14،16م، ص1999

 التمريض حديثًا: -5

حد عناصر التعليم المؤثرة في المجتمع له تاريخ قصير جدًا، فبالرغم التعليم التمريضي كأ

إال أن التدريب ‘ من أن تطور التمريض بدأ غالبًا مع بداية الحضارات حين شعر اإلنسان بالمرض

المتخصص المنظم للممرضات لم يظهر حتى منتصف القرن التاسع عشر، ويرجع الفضل في 

فلورنس نيتنجل( رائدة التمريض في العصر الحديث، وقد وضع أسس التعليم التمريضي إلى )

م(، ومع نهاية القرن التاسع عشر كان 1860قامت بافتتاح أول مدرسة لتدريب الممرضات عام )

هناك ثالث مدارس للتمريض في الواليات المتحدة، وتبع هذا تطور سريع في العلوم الطبية مما 

لمعدات إعدادًا جيدًا، وأدى ذلك إلى اإلقبال الشديد جعل من الضروري وجود نواة من الممرضات ا

على التعليم التمريضي النظامي إلى افتتاح برامج التعليم التمريضي الجامعي، ثم تطورت مدارس 

التمريض في مختلف بلدان العالم إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي، وأصبح منها كليات ومعاهد 

م، 2002( )شقورة، 21-19م، ص1996ي، والحيدر، عليا في معظم البلدان المتقدمة. )حمد

 (.51-48ص

أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث في المجال الصحي إلى امتداد وتشعب دور 

 (.15م، ص2011الممرضة. )إبراهيم، 

وقد دلت بعض الدراسات المتعلقة باالتجاهات نحو مهنة التمريض على عدد من النتائج: 

"التمريض كمهنة مختارة للنساء في م( بعنوان: 1993آخرون )كدراسة سوزان فرنش و

% من أفراد العينة اخترن مهنة التمريض بمحض إرادتهن، وأن 80والتي أظهرت أن  الباكستان"

% من أفراد العينة تلقين دعمًا وتأييدًا من صديق أو قريب، ودلت نتائج دراسة براون وفوسكت 90

أنه على الرغم من التقدير  : إدراك الشباب للتمريض كمهنة""الرغبة المهنيةم( بعنوان: 1998)

واالحترام الذي يبديه الشباب لمهنة التمريض إال أن ذلك لم يتفق مع رغبتهم في أن يصبحوا هم 

"االتجاهات م( بعنوان: 1999ألس وآخرون )-أنفسهم ممرضين في المستقبل، وفي دراسة فونغ

أظهرت النتائج وجود اتجاهات سلبية  اتجاه هونغ كونغ" االجتماعية نحو التمريض: –الثقافية 

نحو التمريض، وأن التمريض كمهنة بعيد عن الرغبة بين الشباب في هونغ كونغ، ويبدو أن ذلك 

م، 2002مرتبط بالعائد المادي المتدني والوضع االجتماعي السائد في هونغ كونغ. )شقورة، 

 (.66-64ص

 التمريضي بالمملكة العربية السعودية. ثانيًا: مسيرة التمريض والتعليم

م( تحت إشراف 1961بدأ التدريب المنظم للممرضات بالمملكة العربية السعودية عام )

وزارتي الصحة والتربية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بافتتاح مدرستين بالرياض 

هد الصحية للبنات تخرج منها عدد وجدة، ثم توالى افتتاح عدد من المدارس، وفي بداية عهد المعا

من الممرضات الوطنيات لسد االحتياج، مما نتج عن ذلك تخريج عدد من الممرضات غير المعدات 

إعدادًا جيدًا وغير مؤهالت للعمل بنفس كفاءة الممرضات غير السعوديات، وشارك في ذلك التعليم 

الصحي بالمملكة العربية السعودية. )حمدي، الجامعي إال أنه مازال محدودًا ال يسد االحتياج للقطاع 

 (.24-23م، ص1996والحيدر، 

منذ البدء في تخريج الطلبة والطالبات السعوديات ورغم الصعوبات التي تواجه المهنة، تم 

المرور بمراحل تحولت فيها الخبرات إلى مهارات ناجحة تعكس واقع مجتمع متقدم يجعل 
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يث كان التمريض سابقًا يعتمد على األيدي التمريضية التمريض في مقدمة المهن الصحية، ح

 العاملة من الخارج. 

لقد تغيرت مهارات التمريض تغيرًا كاماًل وتطورت تطورًا ملحوظًا من نواحي متعددة. 

 (.40-39م، ص200)العصيمي، 

 ثالثًا: المرأة السعودية والعمل بمهنة التمريض.

الطالبة السعودية في جامعة الملك سعود نحو هـ( في بحثه عن اتجاه 1409-يعكس )النمر 

 مهنة التمريض آراء معظم الباحثين في ذلك المجال.

هـ( أن القصور في أعداد الممرضات السعوديات يرجع إلى أسباب 1410 –فيرى )األشقر  

اجتماعية، فبالرغم من اعتراف الكثير من أفراد المجتمع بأهمية وجود ممرضة وطنية، إال أنهم 

 م ال يقبلون التحاق بناتهم بمهنة التمريض.أنفسه

هـ( على أن المملكة 1410 –هـ( و )ناصر والشبكشي 1410 –كما اتفق كل من )العصيمي  

العربية السعودية تعاني من نقص في الممرضات الوطنيات، ويرجع إلى نظرة المجتمع السلبية 

 هنة.للممرضة وإلى التقاليد التي تحول دون اإلقبال على هذه الم

ويضيف آخرون أن من أهم العوامل التي تمنع الفتاة السعودية في االنخراط في مهنة  

التمريض، االعتقاد أن العمل بالتمريض يؤثر في فرص الزواج ويتعارض مع التقاليد ويؤدي إلى 

االختالط بالرجال والعمل في المناوبات الليلية وعبء العمل التمريضي بشكل عام. )حمدي، 

 (.31،32،34م، ص1996، والحيدر

 رابعًا: الصعوبات التي تواجه مهنة التمريض.

تقوم عالقة الممرضة بالمجتمع باحترام المجتمع وقواعده، فتكون الممرضة نموذجًا حسنًا في  

م، 1978خلقها وسلوكها وتعاونها مع أفراد المجتمع بما يرفع المستوى الصحي له. )حسن، 

 (.226-225ص

الصحيين بتغيرات كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب إعادة توجيه النظم  يمر دور المهنيين 

( في الصحة للجميع من خالل الرعاية الصحية WHOالصحية نحو هدف منظمة الصحة العالمية )

 (.249م، 2011(. )أويس وجويلي، PHCاألولية )

قًا أمام تطوره، مما فمنذ األزل والمجال التمريضي يواجه الكثير من الصعوبات التي تقف عائ 

أثر عليه تأثيرًا كبيرًا وأدى إلى إهماله لفترات طويلة، ومن أكثر األسباب المؤثرة هي النظرة 

 الدونية للممرضات إذ يعتبرون كالخدم ويعاملون بالجفاء والقسوة واإلهانة.

ليست  ومن المعوقات في مجال التمريض، النظرة السائدة في المجتمع السعودي للمهنة بأنها 

ذات اعتبار، وكذلك من يرى أن خروج المرأة السعودية للعمل كممرضة فيه الكثير من المخاطرة 

والتأثير على كرامتها وسمعتها لتعرضها لإلهانة، وعدم تقدير المجتمع لدور مهنة التمريض، 

باإلضافة إلى ضعف الكادر الوظيفي لفئات التمريض، وعدم وجود فرص للنمو المهني، وجهل 

لمجتمع بسمو الهدف، وبذلك وغيره من الصعوبات والمعوقات أدى إلى عزوف الكثيرات عن هذه ا

 (.30-28هـ، ص1425المهنة في ظل اختفاء المحفزات التشجيعية المادية والنفسية. )السليماني، 

 خامسًا: شخصيات بارزة في مهنة التمريض.

 م(.1910-1820فلورانس نايتنجل ) -1

عائلة غنية تؤمن بتعليم المرأة، حيث تعتبر أول من وضع قواعد للتمريض ولدت في إيطاليا، من 

الحديث، وأول من وضع مستويات للخدمات التمريضية والخدمات اإلدارية في المستشفيات، تعلمت 

التمريض واهتمت بوضع برامج لتعليمه، كما أنها اهتمت بالنظافة وقواعد التطهير وتمريض 

يض الجنود، فتبرع لها الشعب اإلنجليزي لتنشئ مدرسة لتعليم الصحة العامة، وقامت بتمر

 الممرضات.
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 العميدة أ.د سعاد حسين. -2

تعد رائدة من رواد التمريض، حيث التحقت بمهنة التمريض ولم تتجاوز السادسة عشر، وتدرجت 

 إلى أن وصلت عمادة المهنة.

 

 نقيبة التمريض –نازلي قابيل  -3

لتطوعي، ورأت أن مهنة التمريض هي أفضل ما يمثله، وواصلت تعد أول من جسدت فكرة العمل ا

)إبراهيم،  رحلتها حتى أصبحت مدافعًة عن كل الممرضات من خالل منصبها كنقيبة للتمريض.

 (.92-89م، 2001

 

 منهجية البحث وإجراءاته

يتناول هذا الفصل منهج البحث المستخدم، باإلضافة إلى تحديد المجتمع، وتوضيح كيفية 

يار العينة، واستعراض أداة البحث، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل اخت

 بياناته.

 أواًل: منهج البحث:

انطالقًا من طبيعة البحث، تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي الذي يطبق على مجموعة  

لمشكالت ذات العالقة واحدة، بحيث يقتصر هدفه على معرفة وجود العالقة أو عدمها، ودراسة ا

بالسلوك البشري، حيث أن البحث االرتباطي ال يطبق لتقرير العالقة السببية، أي ال يطبق لمعرفة 

أثر السبب على النتيجة على النتيجة أو أي من المتغيرات هو السبب واآلخر النتيجة. )العساف، 

 (.266-261م، ص2000

 ثانيًا: مجتمع البحث:

جميع طالبات كلية التمريض بجامعة الملك سعود، خالل الفصل  يتكون مجتمع البحث من 

 هـ.1434/1435الدراسي الثاني 

 :البحث ثالثًا: عينة

تم اختيار العينة لتمثل كلية التمريض بجامعة الملك سعود، حيث تم تطبيق أداة البحث على  

 العينة الممثلة للمجتمع.

 رابعًا: أداة البحث:

( عبارة، 20لعينة الممثلة للمجتمع، من خالل االستبيان المتضمن )تم استطالع آراء أفراد ا 

 الذي يتكون من خمس درجات. Likert Scaleبتحديد اإلجابة باستخدام مقياس ليكرت 

 خامسًا: خطوات تطبيق أداة البحث:

( استبيان على عينة من طالبات كلية التمريض بجامعة الملك سعود 40تم توزيع عدد ) . أ

هـ، ومن ثم استالمها بعد تعبئتها من قبل 1434/1435دراسي الثاني خالل الفصل ال

طالبات كلية التمريض بجامعة الملك سعود، حيث كان عددها مساويًا لعدد أفراد العينة 

(40 ) 

تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي بمركز البحوث التربوية، بكلية التربية بجامعة  . ب

 الملك سعود لمعالجتها إحصائيًا.

 ادسًا: أساليب المعالجة اإلحصائية:س

تم االستعانة بالمتخصصات بمركز البحوث التربوية، بكلية التربية بجامعة الملك سعود في  

تحليل استبيان أفراد العينة بواسطة الحاسب اآللي، باستخدام األساليب اإلحصائية التالية في تحليل 

 البيانات.
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 عرض وتحليل نتائج البحث

اتجاهات طالبات كلية التمريض نحو االلتحـــــاق بكليـــة لبحث التعرف على تناول هذا ا

منهج التمريــــض على مدى قـــــبولـــــهن اجتماعــــيًا في المجتمع السعودي، باستخدام ال

 الوصفي االرتباطي.

وفيما يلي استعراض النتائج التي انتهى إليها البحث، بما في ذلك التحقق من صحة 

 ض ومناقشتها:الفرو

 

 أواًل: نتائج  البحث:

 نتائج الفرض األول: -1

توجد فروق دالة إحصائيًا بين التحاق الطالبات بكلية ينص الفرض األول على أنه: 

 التمريض ونظرة المجتمع اإليجابية لهن.

 

 

 نتائج الفرض الثاني: -2

نظرة توجد فروق دالة إحصائيًا بين مهنة التمريض و ينص الفرض الثاني على أنه:

 المجتمع لها.
موافق  العبارت 

 بشدة

ال  محايد موافق

 أوافق

ال اوافق 

 بشدة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 الترتيب

اشعر بالسعادة ألنني  1

سأصبح ممرضة في 

 المستقبل

 7 1،252 3،89 3 3 5 12 16 التكرار

 7،7 7،7 12،8 30،8 41 النسبة

ال اقبل الزواج من  2

يمة أسره ال تقدر ق

 التمريض

 6 1،180 3،97 2 3 6 11 17 التكرار

 5،1 7،7 15،4 28،2 43،6 النسبة

تحد مهنة التمريض  3

من ممارسه الممرضة 

 لعالقاتها االجتماعية

 14 1،327 2،64 10 9 9 7 4 التكرار

 25،6 23،1 23،1 17،9 10،3 النسبة

لو أتيحت لي فرصه  4

االلتحاق بكلية أخرى 

كليه التمريض  سأترك

 فورا

 16 1،484 2،46 14 10 4 5 6 التكرار

 35،9 25،6 10،3 12،8 15،4 النسبة

أخجل من التصريح  5

أمام اآلخرين بأنني 

أدرس في كليه 

 التمريض

 18 1،417 2،12 19 8 5 2 5 التكرار

 48،7 20،5 12،8 5،1 12،8 النسبة

في رأيي أن التعليم  6

في التمريضي راقي 

 بالدنا

 13 1،239 2،79 6 12 9 8 4 التكرار

 15،4 30،8 23،1 20،5 10،3 النسبة

سواء احترم الناس  7

مهنه التمريض أم لم 

يحترموها، فأنا احترم 

 مهنه التمريض

 1 1،032 4،47 2 0 3 6 27 التكرار

 5،1 0 7،7 15،4 69،2 النسبة

يجب أن تقتصر مهنه  8

التمريض على 

قات الدنيا من الطب

 المجتمع

 19 0،994 1،56 26 8 2 2 1 التكرار

 66،7 20،5 5،1 5،15 2،6 النسبة

أعتقد أن المجتمع ال  9

يقدر قيمه العمل الذي 

 3 1،351 4،25 5 0 1 7 26 التكرار

 12،8 0 2،6 17،9 66،7 النسبة
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 تقوم به الممرضة

1

0 
ال اشعر بالحرج عند 

ممارسه العمل 

مريضي الت  

 5 1،097 4،17 2 1 5 11 20 التكرار

 5،1 2،6 12،8 28،2 51،3 النسبة

1

1 
اعتقد أن المجتمع 

ينظر إلى التمريض 

 نظرة تقدير و احترام 

 17 1،100 2،36 9 13 11 3 2 التكرار

 23،1 33،3 28،2 7،7 5،1 النسبة

1

2 
مهما حصلت على 

ترقيات في مهنة 

التمريض إال أن 

جتمع سينظر إلي الم

أقل من صديقاتي في 

 المهن األخرى 

 10 1،390 3،10 8 4 8 12 6 التكرار

 20،5 10،3 20،5 30،8 15،4 النسبة

1

3 
مهنة التمريض 

 مناسبة للفتاة

 4 1،128 4،20 2 2 3 11 21 التكرار

 5،1 5،1 7،7 28،2 53،8 النسبة

1

4 
يحتم عمل الممرضة 

االختالط بالفريق 

لطبي من نساء ا

 ورجال

 8 1،044 3،86 2 1 8 16 11 التكرار

 5،1 2،6 20،5 41 28،2 النسبة

1

5 
عمل الممرضة يفيدها 

 في حياتها األسرية

 2 0،988 4،45 2 0 1 10 24 التكرار

 5،1 0 2،6 25،6 61،5 النسبة

1

6 
ينظر البعض  

للممرضة على أنها 

 خادمة

 9 1،159 3،81 2 4 5 15 12 التكرار

 5،1 10،3 12،8 38،5 30،8 النسبة

1

7 
المناوبة الليلية والعمل 

أثناء اإلجازات 

األسبوعية تتعارض 

 مع الحياة األسرية

 6 0،821 3،97 0 2 7 19 10 التكرار

 0 5،1 17،9 48،7 25،6 النسبة

1

8 
ممارسة التمريض في 

الوقت الحالي تتعارض 

 مع تقاليد المجتمع

 12 1،159 2،84 6 9 11 11 2 ارالتكر

 15،4 23،1 28،2 28،2 5،1 النسبة

1

9 
العمل بمهنة التمريض 

يؤثر في فرص الزواج 

 للفتيات السعوديات

 11 1،234 3،05 5 7 14 7 6 التكرار

 12،8 17،9 35،9 17،9 15،4 النسبة

2

0 
العمل كممرضة يؤثر 

في سمعة الفتاة 

 السعودية

 15 1،282 2،63 10 7 11 7 3 التكرار

 25،6 17،9 28،2 17،9 7،7 النسبة

 3،32  المتوسط للمحور 

 

 

 ثانيًا: تفسير النتائج:

كشفت نتائج فروض البحث عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين التحاق الطالبات بكلية 

بالغ عددهن التمريض ونظرة المجتمع اإليجابية لهن، حيث أن عدد الطالبات بكلية التمريض ال

 (. 1839،1( بانحراف معياري مقداره )32،3( طالبة قد بلغ متوسطهن الحسابي )40)

كما كشفت النتائج عن أن عبارة: أشعر بالسعادة ألنني سأصبح ممرضة في المستقبل، 

وال أوافق  8،12وبنسبة  5ومحايد  8،30وبنسبة  12وموافق  41وبنسبة  16بتكرار موافق بشدة 

 252،1واالنحراف المعياري  89،3والمتوسط  7،7وبنسبة  3وال أوافق بشدة  7،7وبنسبة  3

 . 7والترتيب 
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وبنسبة  17وعبارة: ال أقبل الزواج من أسره ال تقدر قيمة التمريض، بتكرار موافق بشدة      

وال أوافق  7،7وبنسبة  3وال أوافق  4،15وبنسبة  6ومحايد  2،28وبنسبة  11وموافق  6،43

 . 6والترتيب  1،180واالنحراف المعياري  3،97والمتوسط  1،5بنسبة و 2بشدة 

وعبارة تحد مهنة التمريض من ممارسه الممرضة لعالقاتها االجتماعية، بتكرار موافق 

وبنسبة  9وال أوافق  1،23وبنسبة  9ومحايد  9،17وبنسبة  7وموافق  3،10وبنسبة  4بشدة 

والترتيب  1،328واالنحراف المعياري  2،64لمتوسط وا 6،25وبنسبة  10وال أوافق بشدة  1،23

14 . 

وعبارة لو أتيحت لي فرصة االلتحاق بكلية أخرى سأترك كلية التمريض فورا، بتكرار موافق     

وبنسبة  10وال أوافق  10،3وبنسبة  4ومحايد  12،8وبنسبة  5وموافق  15،4وبنسبة  6بشدة 

والترتيب  1،484واالنحراف المعياري  2،46متوسط وال 35،9وبنسبة  14وال أوافق بشدة  25،6

16 . 

وعبارة أخجل من التصريح امام اآلخرين بأنني أدرس في كليه التمريض، بتكرار موافق 

 5،20وبنسبة  8وال أوافق  8،12وبنسبة  5ومحايد  1،5وبنسبة  2وموافق  8،12وبنسبة  5بشدة 

 . 18والترتيب  1،417واالنحراف المعياري ، 2،12والمتوسط  7،48وبنسبة  19وال أوافق بشدة 

وبنسبة  4وعبارة في رأيي أن التعليم التمريضي راقي في بالدنا، بتكرار موافق بشدة 

وال أوافق  30،8وبنسبة  12وال أوافق  23،1وبنسبة  9ومحايد  20،5وبنسبة  8وموافق  10،3

 . 13والترتيب  1،239 واالنحراف المعياري 2،79والمتوسط  4،15وبنسبة  6بشدة بنسبة 

وعبارة سواء احترم الناس مهنه التمريض أم لم يحترموها، فأنا احترم مهنه التمريض، 

وال أوافق  7،7وبنسبة  3ومحايد  15،4وبنسبة  6وموافق  69،2وبنسبة  27بتكرار موافق بشدة 

 1،032ري واالنحراف المعيا 4،47والمتوسط  5،1وبنسبة  2صفر وبنسبة صفر وال أوافق بشدة 

 . 1والترتيب 

وعبارة يجب أن تقتصر مهنه التمريض على الطبقات الدنيا من المجتمع، بتكرار موافق 

 5،20وبنسبة  8وال أوافق  1،5وبنسبة  2ومحايد  15،5وبنسبة 2وموافق  62،2وبنسبة  1بشدة 

 . 19تيب والتر 994،0واالنحراف المعياري  56،1والمتوسط  7،66وبنسبة  26وال أوافق بشدة 

وعبارة أعتقد أن المجتمع ال يقدر قيمه العمل الذي تقوم به الممرضة، بتكرار موافق بشدة 

وال أوافق صفر وبنسبة صفر  6،2وبنسبة  1ومحايد  9،17وبنسبة  7وموافق  7،66وبنسبة  26

 . 3والترتيب  1،351واالنحراف المعياري  25،4والمتوسط  8،12وبنسبة  5وال أوافق بشدة

وبنسبة  20ارة ال أشعر بالحرج عند ممارسه العمل التمريضي، بتكرار موافق بشدة وعب

وال أوافق  6،2وبنسبة  1وال أوافق  8،12وبنسبة  5ومحايد  2،28وبنسبة  11وموافق  3،51

 .5والترتيب  1،097واالنحراف المعياري  4،17والمتوسط  1،5وبنسبة  2بشدة 

 2التمريض نظرة تقدير واحترام، بتكرار موافق بشدة  وعبارة اعتقد أن المجتمع ينظر إلى

وال  3،33وبنسبة  13وال أوافق  2،28وبنسبة  11ومحايد  7،7وبنسبة  3وموافق  1،5وبنسبة 

 . 17والترتيب  100،1واالنحراف المعياري  36،2والمتوسط  1،23وبنسبة  9أوافق بشدة 

أن المجتمع سينظر إلي أقل من  وعبارة مهما حصلت على ترقيات في مهنة التمريض إال

 30،8وبنسبة  12وموافق  15،4وبنسبة  6صديقاتي في المهن األخرى، بتكرار موافق بشدة 

والمتوسط  20،5وبنسبة  8وال أوافق بشدة  10،3وبنسبة  4وال أوافق  20،5وبنسبة  8ومحايد 

 . 10والترتيب  1،390واالنحراف المعياري  3،10

 11وموافق  8،53وبنسبة  21ناسبة للفتاة، بتكرار موافق بشدة وعبارة مهنة التمريض م

 1،5وبنسبة  2وال أوافق بشدة  1،5وبنسبة  2وال أوافق  7،7وبنسبة  3ومحايد  2،28وبنسبة 

 . 4والترتيب  128،1واالنحراف المعياري  20،4والمتوسط 
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كرار موافق وعبارة يحتم عمل الممرضة االختالط بالفريق الطبي من نساء ورجال، بت

 6،2وبنسبة  1وال أوافق  5،20وبنسبة  8ومحايد  41وبنسبة  16وموافق  2،28وبنسبة  11بشدة 

 . 8والترتيب  044،1واالنحراف المعياري  86،3والمتوسط  1،5وبنسبة  2وال أوافق بشدة 

 5،61وبنسبة  24وعبارة عمل الممرضة يفيدها في حياتها األسرية، بتكرار موافق بشدة 

 2وال أوافق صفر وبنسبة صفر وال أوافق بشدة  6،2وبنسبة  1ومحايد  6،25وبنسبة  10افق ومو

 . 2والترتيب  0،988واالنحراف المعياري  45،4والمتوسط  1،5وبنسبة 

 8،30وبنسبة  12وعبارة ينظر البعض للممرضة على أنها خادمة، بتكرار موافق بشدة 

 2وال أوافق بشدة  3،10وبنسبة  4وال أوافق  8،12 وبنسبة 5ومحايد  5،38وبنسبة  15وموافق 

 .9والترتيب  159،1واالنحراف المعياري  81،3والمتوسط  1،5وبنسبة 

وعبارة المناوبة الليلية والعمل أثناء اإلجازات األسبوعية تتعارض مع الحياة األسرية، 

وال  9،17بنسبة و 7ومحايد  7،48وبنسبة  19وموافق  6،25وبنسبة  10بتكرار موافق بشدة 

واالنحراف المعياري  97،3وال أوافق بشدة صفر وبنسبة صفر والمتوسط  1،5وبنسبة  2أوافق 

 .6والترتيب  821،0

وعبارة ممارسة التمريض في الوقت الحالي تتعارض مع تقاليد المجتمع، بتكرار موافق 

وبنسبة  9 أوافق وال 2،82وبنسبة  11ومحايد  28،2وبنسبة  11وموافق  5،1وبنسبة  2بشدة 

والترتيب  1،159واالنحراف المعياري  2،84والمتوسط  4،15وبنسبة  6وال أوافق بشدة  23،1

12. 

وعبارة العمل بمهنة التمريض يؤثر في فرص الزواج للفتيات السعوديات، بتكرار موافق 

بنسبة و 7وال أوافق  9،35وبنسبة  14ومحايد  9،17وبنسبة  7وموافق  4،15وبنسبة  6بشدة 

والترتيب  1،234واالنحراف المعياري  3،05والمتوسط  12،8وبنسبة  5وال أوافق بشدة  9،17

11. 

وبنسبة  3وعبارة العمل كممرضة يؤثر في سمعة الفتاة السعودية، بتكرار موافق بشدة 

وال أوافق  17،9وبنسبة  7وال أوافق  2،82وبنسبة  11ومحايد  17،9وبنسبة  7وموافق  7،7

 . 15والترتيب  1،282واالنحراف المعياري  2،63والمتوسط  25،6وبنسبة  10بشدة 

يتضح من تفسير النتائج أن الطالبات الملتحقات بكلية التمريض لديهن نظرة إيجابية نحو 

مهنة التمريض كمهنة، واعتزازهن بالمهنة ورغبتهن فيها، وهذا يتفق مع نتائج دراسة سوزان 

ن: " التمريض كمهنة مختارة للنساء في الباكستان " والتي أظهرت م( بعنوا1993فرنش وآخرون )

٪ من أفراد العينة تلقين 90٪ من أفراد العينة اخترن مهنة التمريض بمحض إرادتهن، وأن 80أن 

 دعمًا وتأييدًا من صديق أو قريب. 

سلبية كما يتضح من تفسير النتائج أن الطالبات الملتحقات بكلية التمريض يدركن النظرة ال

م( بعنوان: " 1999ألس وآخرون )-للمجتمع نحو مهنة التمريض، وهذا يتفق مع دراسة فونغ

االجتماعية نحو التمريض: اتجاه هونغ كونغ " التي أظهرت النتائج وجود  –االتجاهات الثقافية 

 اتجاهات سلبية نحو التمريض، وأن التمريض كمهنة بعيد عن الرغبة بين الشباب في هونغ كونغ،

 ويبدو أن ذلك مرتبط بالعائد المادي المتدني والوضع االجتماعي السائد في هونغ كونغ. 

 

 

 

 

 

 

 



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

563 

 المراجع

 أواًل: الكتب:
م(. تطوير مناهج التمريض العلمية والتجديد. )وسام 2011أويس، لينا. جويلي، نومثاندازو. ) -1

ون(. الرياض. النشر محمود سليم، عماد حسين ذيب فشافشة، علي عثمان عبد الحميد: مترجم

 العلمي والمطابع.

 م(. تاريخ وآداب التمريض. الكويت. دار القلم.1978حسن، سعاد حسين. ) -2

م(. العوامل المؤثرة في اختيار الفتاة 1996حمدي، أميمة محمد، الحيدر، عبد المحسن صالح. ) -3

 السعودية لمهنة التمريض: دراسة ميدانية. الرياض. اإلدارة العامة للبحوث.

م(. مبادئ التمريض. عمان. دار اليازوري للنشر 1999الخطيب، عماد. الشاعر، عبد المجيد. ) -4

 والتوزيع.

هـ(. األخالقيات واآلداب اإلسالمية 1424-1423الساعدي، خالد بن أحمد محمد أبو عظمة. ) -5

 لمزاولة المهن الصحية. الرياض. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

هـ(. أخالقيات مهنة التمريض لدى الممرضات من 1425. منال صالح عبد رب النبي. )السليماني -6

وجهة نظر المريضات: دراسة مقارنة. إشراف د. عثمان أمين نوري. بحث مكمل لنيل درجة 

الماجستير في التربية اإلسالمية والمقارنة، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة. كلية التربية. جامعة 

 أم القرى.

م(. الدافع المعرفي واتجاهات طلبة كليات التمريض نحو مهنة 2002شقورة، عبد الرحيم شعبان. ) -7

التمريض وعالقة كل منهما بالتوافق الدراسي. إشراف د. عاطف عثمان اآلغا. بحث مقدم 

للحصول على درجة الماجستير في التربية "علم نفس تربوي"، قسم علم النفس. كلية التربية. 

 غزة. –اإلسالمية الجامعة 

م(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض. مكتبة 2000العساف، صالح بن حمد. ) -8

 العبيكان.

م(. مسيرة التمريض السعودي وأوائل الخريجين 2000العصيمي، منيرة بنت حمدان. ) -9

 والخريجات. الرياض. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

م(. التمريض تاريخ، ومهنة، ورسالة. المينا. دار 2011محمد. إبراهيم، عال محمد. )نجيب، سحر -10

 الهدى للنشر والتوزيع.

 ثانيًا: المواقع اإللكترونية:

1- http://nursing.ksu.edu.sa/ar/node/2078 
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 استبيان حول رأي المجتمع السعودي في الطالبات الملتحقات بكلية التمريض

 

يسعى هذا االستبيان الستطالع رأي الطالبات الملتحقات بكلية التمريض حول نظرة 

 المجتمع السعودي لهن، ولمهنة التمريض التي سيلتحقن بها بعد التخرج من الكلية. 

 

اتجاهات طالبات كلية التمريض نحو ويعد هذا االستبيان كأداة بحث للتعرف على 

 االلتحـــــاق بكليـــة التمريــــض على مدى قـــــبولـــــهن اجتماعــــيًا في المجتمع السعودي

 

علمًا بأن االستبيان بغرض البحث العلمي، وما يتضمن من معلومات ستكون في منتهى 

 السرية.

 

 الباحثة               

 

 أمل عبد اهلل الكليب                             

 

أوافق  اراتالعب م

 بشدة

غير  أوافق

 متأكد

ال 

 أوافق 

ال 

أوافق 

 بشدة

      اشعر بالسعادة ألنني سأصبح ممرضة في المستقبل -1

      ال اقبل الزواج من أسره ال تقدر قيمة التمريض  -2

      تحد مهنة التمريض من ممارسه الممرضة لعالقاتها االجتماعية  -3

اق بكلية أخرى سأترك كليه التمريض لو أتيحت لي فرصه االلتح -4

 فورا

     

      أخجل من التصريح أمام اآلخرين بأنني أدرس في كليه التمريض  -5

      في رأيي أن التعليم التمريضي راقي في بالدنا -6

سواء احترم الناس مهنه التمريض أم لم يحترموها، فأنا احترم  -7

 مهنه التمريض

     

      مهنه التمريض على الطبقات الدنيا من المجتمع   يجب أن تقتصر -8

      أعتقد أن المجتمع ال يقدر قيمه العمل الذي تقوم به الممرضة -9

      ال اشعر بالحرج عند ممارسه العمل التمريضي  -10

      اعتقد أن المجتمع ينظر إلى التمريض نظرة تقدير واحترام   -11

يات في مهنة التمريض إال أن المجتمع مهما حصلت على ترق -12

 سينظر إلي أقل من صديقاتي في المهن األخرى 

     

      مهنة التمريض مناسبة للفتاة -13

      يحتم عمل الممرضة االختالط بالفريق الطبي من نساء ورجال -14

      عمل الممرضة يفيدها في حياتها األسرية -15

      لى أنها خادمةينظر البعض للممرضة ع  -16

المناوبة الليلية والعمل أثناء اإلجازات األسبوعية تتعارض مع  -17

 الحياة األسرية

     

      ممارسة التمريض في الوقت الحالي تتعارض مع تقاليد المجتمع -18

      العمل بمهنة التمريض يؤثر في فرص الزواج للفتيات السعوديات -19

      ثر في سمعة الفتاة السعوديةالعمل كممرضة يؤ -20
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 انات األوليةالبي

 

 

 االسم: )اختياري(: ............................................

 العمر: ...........................................................

 الجنسية: .........................................................

 )    ( النوع:               ذكر )   (          أنثى

 الحالة االجتماعية: ...............................................

 المؤهل التعليمي: طالبة مستجدة )     (    طالبة خريجة )     (

 الجامعة الملتحقة بها: ............................................

 

رة المجتمع السعودي وفيما يلي بعض العبارات المتعلقة بمهنة التمريض حول نظ -

( للملتحقات بالتمريض، والمطلوب منك إبداء الرأي تجاه هذه العبارات بوضع عالمة )

 في المكان المناسب أمام كل عبارة.

 

ملحوظات أخرى إن وجدت: 

.........................................................................................................................

.................................... 

 

 

 

 انتـــــــــــــــــــــــهى

 

"في الختام أسأل اهلل العظيم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، أن ينفعنا بما علمنا 

 وأن يرزقنا حسن العلم والفهم، وما التوفيق إال من عند اهلل"
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 لمرأة وعملها على بيئتها أثر تعليم ا

 األسرية واالجتماعية

 

  

 اعداد الباحثة:

 ابتسام بنت عبدالكريم العودة

 تخصص أصول التربية -قسم سياسات تربوية 

 جامعة الملك سعود -كلية التربية 

 

 

 ه1435-1434الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
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 المملكة العربية السعودية واالجتماعيةأثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها األسرية 

 

 المستخلص 

هدف البحث الحالي إلى دراسة أثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها األسرية واالجتماعية. ولقد 

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي المسحي بهدف وصف الظاهرة لمناسبته لطبيعة موضوع 

عدد من الطالبات والموظفات بجامعة الملك سعود  البحث المستهدف. ولقد تكونت عينة البحث من

( طالبة وموظفة. كما تم اإلعتماد على استبانة كأداة لجمع البيانات 40حيث بلغ حجم عينة البحث )

ولقد أثبتت نتائج عبارة تم تطبيقها على عينة البحث بعد التأكد من صدقها وثباتها.  18تكونت من 

عمل له نتائج إيجابية على العالقة بين المرأة وزوجها من تعاون للتعلم المرأة وخروجها البحث أن 

التعامل الجيد مع اطفالها وفهم نفسياتهم، كما أن تعليم باإلضافة إلى واحترام وتحمل للمسؤولية 

المرأة وعملها له دور في تنمية القدرة على حل المشكالت االسرية وتكوين ثقافة أسرية جديدة 

 لة وتعزيز العالقات االجتماعية.والشعور بتقدير العائ

 األثر، التعليم، العمل، البيئة األسرية، البيئة االجتماعية.  الكلمات المفتاحية:

 

ABSTRACT  

The current research aimed at investigating the effect of the woman 

education and work on her social life and family. The current research 

adopted the descriptive and survey-based method due to its suitability for 

measuring the target phenomenon and fulfilling the research purpose. The 

participants of the study were 40 female students and employees at King 

Saud University. A questionnaire was developed consisting of 18 items and 

was administered to the research participants after assuring its validity and 

reliability. The results of the research revealed that woman education and 

work have positive effects on the relationship between the woman and her 

husband as education and work help the woman to cooperate, respect and 

hold the responsibility of the family. Furthermore, education and work help 



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

569 

the woman to deal in a good way with her children and understand their 

needs and they enable her to solve the family problems, form good family 

culture, realize her family respect and support her social relationships.  

Keywords:   effect, education, work, family, social environment.  

 المــــقدمـــــــة :

مما الشك فيه أن المرأة في المجتمع السعودي بدأت تشعر بدورها كعامل فعال في حركة التنمية 

 المام .ومشاركتها في بناء المجتمع ودفعته الى ا

وقد اصبح خروج المرأة الى التعليم اوال ثم الى مجال العمل ضرورة وامر حتمي بهدف المشاركة 

 في تنمية المجتمع الى جانب الرجل .

ومن االهمية بمكان ان نحاول دراسة اثر هذه المشاركة وانعكاساتها على بيئة المرأة سواء مع  

 اسرتها او مع المجتمع المحيط بها .

                                    ناول البحث الحالي  هذا االثر بالبحث والدراسة .وسوف يت

 مشكلة البحث وتساؤالته :

 سوف تحاول الباحثة في هذا البحث االجابة عن السؤال التالي :

 ماهو اثر خروج المرأة للتعليم والعمل على بيئتها االسرية واالجتماعية ؟

 أهمية البحث :

 ية البحث في مايلي :تتلخص اهم

 اهمية أثر تعليم المرأة وعملها في دفع عجلة التنمية في المجتمع.  -1

 اهمية اثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها االسرية وكونها العنصر الفعال فيها. -2

 اهمية أثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها االجتماعية من حولها.  -3

 اهداف البحث :

 الى :يهدف البحث 

 التعرف على اثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها االسرية . -1

 التعرف على اثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها االجتماعية . -2
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 حدود البحث :

تم تطبيق هذا البحث على عدد من طالبات وموظفات جامعة الملك سعود خالل الفصل الدراسي 

 ( موظفة وطالبة .40. ، وبلغ حجم العينة )هـ 1435/ 34الثاني من العام الجامعي 

 منهج البحث وادواته :

استخدمت الباحثة  البحث الوصفي المسحي كمنهج للبحث ، وهذا النوع من البحوث يتم بواسطة 

استجواب جميع افراد مجتمع البحث او عينة منهم وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من 

ان يتجاوز ذلك الى دراسة العالقة او استنتاج االسباب حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط دون 

 (179:  2012مثال ) العساف ، 

 واستخدمت االستبانة كأداة للبحث ، واستخدمت النسب المئوية والتكرارات كأساليب احصائية .

 مصطلحات البحث :

هذه الدراسة  ( ، ويقصد به في2009) ابن منظور ،اأَلثر بقية الشيء والجمع آثار وُأثوراالثر : 

 النتائج المترتبة على خروج المرأة الى التعليم والعمل فيما يخص بيئتها االسرية واالجتماعية.

التعليم : هو مجموعة العمليات التي تستهدف تطوير وتنمية قدرات االفراد وصقل مواهبهم 

.) النمر ،  لجعلهم اعضاء على مستوى عال من الكفاءة والفعالية في تطوير وتنمية مجتمعاتهم

1408  :11) 

العمل : هو مجهود ارادي عقلي او بدني يتضمن التأثير على االشياء المادية وغير المادية 

لتحقيق هدف اقتصادي مفيد ، كما انه وظيفة اجتماعية تتحقق فيها شخصية الفرد ) بدوي ، 

1977 :236) 

اجر مادي مقابل عملها وهي  المرأة العاملة : هي المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على

: 1984التي تقوم بدورين اساسيين في الحــياة دور ربة البيت ودور الموظــفة ) عبد الفتاح ، 

110) 

البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان، ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء البيئة : 

نه من بني البشر ) قرساس ، وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيه نشاطاته وعالقاته مع أقرا

2013) 

هي كل العوامل والمثيرات التي تحيط بالمتعلم داخل المنزل أو داخل األسرة ، البيئة االسرية : 

)  وتؤثر في فاعليته . وتتضمن الجوانب المادية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة

 (2013قرساس ، 

عالقات االجتماعية والحالة االقتصادية والحالة الصحية البيئة االجتماعية : وتتضمن النظم وال

 (136: 1977والتعليم ..الخ وكلها متصلة ببعضها البعض ) بدوي ، 
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 اإلطار النظري :

شهد المجتمع السعودي وال يزال يشهد تنمية شاملة وتطورا اقتصاديا وحضاريا في كافة 

لذي شهد انشاء اعدادا كبيرة من المدارس المجاالت ، ومن ابرز هذه المجاالت المجال التعليمي ا

والمؤسسات التعليمية المختلفة للجنسين ، اضافة الى الزيادة المظطردة في اعداد الطلبة 

 والطالبات .

بدأ تعليم الفتاة السعودية بوقت متأخر عن الرجل فلم تتح لها الفرصة في تلقي التعليم اال عند 

ذلك بداية انطالقة التعليم للمرأة السعودية ونتيجة  هـ وكان1379صدور المرسوم الملكي عام 

لهذا التطور والتحول دخلت المرأة السعودية ميدان العمل في مجاالت متعددة لذلك فان خروج 

المرأة السعودية للعمل يعتبر من اهم مظاهر التغير و التحول التي يمر بها المجتمع .) الغامدي 

 (.1408، النمر 1996

ان نقول ان التغيرات والتحوالت التي واجهتها وتواجهها كثير من المجتمعات وعموما نستطيع 

بصفة عامة قد ادت الى حدوث تغير في النظام االسري بصفة عامة وفي دور ومكانة المرأة 

:  1982بصفة خاصة ، فقد ادى هذا التغير الى تقليص وظائف االسرة التي تقوم بها ) غيث ، 

85) 

لدراسات االثار الناتجة عن خروج المرأة للعمل على بعض وظائفها وقد تناولت عدد من ا

وادوارها كربة بيت او ام مربية لالبناء وصاحبة دور فعال ورئيسي في التنشئة االجتماعية ، وقد 

 جاءت نتائج هذه الدراسات لتوضح اثارا منها ماهو ايجابي ومنها ماهو سلبي .

هـ( ان االطفال يتأثرون بغياب 1408ة ليلى سليمان ) فعلى مستوى االثار السلبية اشارت دراس

االم ويتعرضون لبعض االحباطات النفسية والتوتر والقلق ، واشارت دراسة امال السايس ) 

م( ان خروج المرأة للعمل له آثار تربوية واجتماعية سيئة على االطفال السيما في 1992

رها في االشراف والتربية الى الخادمة او السنوات االولى من اعمارهم الن االم تتخلى عن دو

المربية التي تقوم بدور االم البديلة ونظرا لبقاؤهم معها لفترة طويلة فانهم يكتسبون كثيرا من 

 عاداتها وتقاليدها بل وربما تقودهم الى السلوك االنحرافي. 

ء العامالت افضل م( ان ابنا1988اما على مستوى االثار االيجابية فتؤكد دراسة محمود منسي ) 

من ابناء غير العامالت في السلوك االجتماعي السليم نتيجة للطرق التربوية السليمة التي 

 يتلقونها من امهاتهم او من دور الحضانة التي تحرص االم العاملة على الحاق ابنائها بها .

ربية االبناء فقد ومن حيث االثر االيجابي لتعليم المرأة في استخدامها لالساليب الحديثة في ت 

م( ان اسلوب الثواب هو المفضل لدى االمهات الجامعيات 1996اشارت دراسة سارة الخمشي )

كاحد اساليب التربية ممايعني ان للتعليم الجامعي دورا في التأثير على ممارسة االساليب التربوية 

لك االمر بالنسبة لالعتقاد الحديثة مع االبناء من حيث االستفادة مما درسته االم في الجامعة ، وكذ

هـ( الى ان  1416بالمساواة في المعاملة بين البنت والولد ، وتوصلت دراسة محمد الغامدي )

خروج االم للعمل لم يؤثر تأثيرا سلبيا على دورها التربوي تجاه ابنائها فهي مازالت الشخص ذو 
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ة واالجتماعية ولم يؤثر سلبيا ايضا التأثير البالغ في تنشئتهم االجتماعية واشباع حاجاتهم النفسي

 على التحصيل الدراسي  لالبناء.

م( ان للعمل دور في تعزيز 2011وعلى صعيد العالقة الزوجية كشفت دراسة سلمى الرباح )

عالقة المرأة بزوجها ويتمثل ذلك في : احترام االزواج لزوجاتهم العامالت وتعزيز روح المشاركة 

العمل تسبب في زيادة االعباء على المرأة ومع ذلك لم ينعكس ذلك على في اتخاذ القرارات وان 

هـ( ان خروج المرأة الى العمل لم 1414عالقتها بزوجها ، وجاء في نتائج دراسة بدرية العتيبي )

يؤثرسلبا او ايجابا على مستوى العالقة الزوجية او تفهم كل منهما لمعاناة االخر او مشاركة 

 عمال المنزلية ، كما احدهما لالخر في اال

م( الى انه في حالة حدوث خالف ما بين الزوج والزوجة 2001اشارت دراسة نورة الصويان ) 

العاملة فان القرار النهائي يكون دائما حول الوصول الى حل وسط ممايدل على ان العالقة بين 

 الزوج والزوجة اصبحت على قدر من الثقة واالحترام للطرف االخر.

توفيق المرأة بين مسؤلياتها المنزلية و مسؤليات العمل اوضحت نتائج دراسة بثينة  ومن حيث

% من افراد العينة يرون بأن المرأة تستطيع ان توفق 67.27م( ان  1976قنديل وامينة كاظم )

 بين البيت والعمل سواء بصورة مطلقة او لحد ما او بشرط. 

 مناقشة وتحليل نتائج البحث :

 اسية :البيانات االس -1

 ( توزيع افراد العينة حسب الحالة االجتماعية 1يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 %50 20   متزوجة 

 %50 20  غير متزوجة 

 %100 40 المجموع

 ( توزيع افراد العينة حسب الحالة العملية2يوضح الجدول رقم )

 النسبة التكرار  الحالة العملية 

 %52.50 21 طالبة

 %47.50 19 موظفة

 %100 40 المجموع

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 3يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل اثر ايجابيا على عالقتها بزوجها ؟

 النسبة التكرار  االستجابة 

 %62.50 25   نعم 

 %15  6  ال 
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 %22.50 9   ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 4يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل اثر ايجابيا على تربيتها الطفالها؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %57.89 22  نعم 

 %34.21 13  ال 

 %7.89 3 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 5يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل اكسبها القدرة على القيام بمسؤلياتها المنزلية ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %47.50  19  نعم 

 %35 14  ال 

 %17.50 7  ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 6يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل ساعدها على فهم نفسية اطفالها ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %69.23 27  نعم 

 %12.82 5  ال 

 %17.95 7  ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 7يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل ساعدها على  تعزيز عالقاتها االجتماعية؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %87.50 35  نعم 

 %10  4  ال 
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 %2.50 1  ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 8يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل حقق لها جوًا من التعاون بينها وبين زوجها؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %77.50  31  نعم 

 %7.50  3  ال 

 %15 6  ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل خروج 9يوضح جدول رقم )

 المرأة للتعليم او العمل اكسبها احترام زوجها لها ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %66.67 26 نعم 

 %7.69 3 ال 

 %25.64 10 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 10يوضح جدول رقم )

 خروج المرأة للتعليم او العمل اكسبها محبة اطفالها لها ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %32.50 13 نعم 

 %20 8 ال 

 %47.50 19 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

مئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل ( التكرارات والنسب ال11يوضح جدول رقم )

 خروج المرأة للتعليم او العمل ادى الى تعزيز دورها االجتماعي؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %90 36 نعم 

 %7.50 30 ال 

 %2.50 1 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 
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اد العينة حول سؤال : هل ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افر12يوضح جدول رقم )

 خروج المرأة للتعليم او العمل اكسبها القدرة على حل مشكالتها االسرية؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %67.50 27 نعم 

 %12.50 5 ال 

 %20 8 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

حول سؤال : هل ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة 13يوضح جدول رقم )--

 خروج المرأة للتعليم او العمل اكسبها القدرة على تحمل المسئولية مع زوجها ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %90 36 نعم 

 %2.50 1 ال 

 %7.50 3 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

ل : هل ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤا14يوضح جدول رقم )

 خروج المرأة للتعليم او العمل اكسبها ثقافة اسرية جديدة ؟

 النسبة التكرار  االستجابة

 %77.50 31 نعم 

 %7.5 3 ال 

 %15 6 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 15يوضح جدول رقم )

 يم او العمل اكسبها القدرة على التعامل الجيد مع ابنائها ؟خروج المرأة للتعل

 النسبة التكرار  االستجابة

 %65 26 نعم 

 %12.50 5 ال 

 %22.50 9 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 
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( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 16يوضح جدول رقم )

 و العمل اكسبها القدرة على التعامل الجيد مع زوجها ؟خروج المرأة للتعليم ا

 النسبة التكرار  االستجابة

 %72.50 29 نعم 

 %10 4 ال 

 %17.50 7 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 17يوضح جدول رقم )

 ل جعلها تشعر بتقدير عائلتها لها ؟خروج المرأة للتعليم او العم

 النسبة التكرار  االستجابة

 %74.36 29 نعم 

 %10.26 4 ال 

 %15.38 6 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 18يوضح جدول رقم )

 اكتساب مهارات اجتماعية جديدة؟خروج المرأة للتعليم او العمل ساعدها على 

 النسبة التكرار  االستجابة

 %90 36 نعم 

 %2.50 1 ال 

 %7.50 3 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 19يوضح جدول رقم )

 بينها وبين اسرتها ؟خروج المرأة للتعليم او العمل زاد في مستوى الترابط 

 النسبة التكرار  االستجابة

 %37.50 15 نعم 

 %32.50 13 ال 

 %30 12 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

( التكرارات والنسب المئوية الستجابات افراد العينة حول سؤال : هل 20يوضح جدول رقم )

 البيئة االجتماعية من حولها ؟خروج المرأة للتعليم او العمل له اثر ايجابي على عالقتها ب
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 النسبة التكرار  االستجابة

 %80 32 نعم 

 %12.50 5 ال 

 %7.50 3 ال اعرف 

 %100   40    المجموع 

 ملخص النتائج والتعليق عليها :

جاءت استجابات افراد عينة  البحث ايجابية  بشكل عام لمعظم العبارات ، ففي مايتعلق بأثر 

لتعليم او العمل على العالقة بين المرأة وزوجها من تعاون واحترام وتحمل خروج المرأة ل

للمسؤولية والتعامل الجيد جاءت النتيجة ايجابية بنسب عالية وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصلت 

( ودراسة ) 1408( ودراسة ) الصديقي ، 2011اليه نتائج دراسة كاًل من : ) الرباح ، 

 (.2001الصويان، 

تعلق بأثر  خروج المرأة للتعليم او العمل على تربيتها الطفالها ايجابيا وفهم نفسياتهم وفيما ي

والتعامل الجيد معهم فقد جاءت نتائج استجابات افراد العينة ايجابية بدرجة عالية وهذا يتفق مع 

( 1996( ودراسة ) الخمشي ،1996ماتوصلت اليه نتائج دراسة كاًل من :  ) الغامدي ، 

 (.1414( ودراسة ) العتيبي ، 2011) الرباح ،  ودراسة

وفيما يتعلق يتعلق بأثر  خروج المرأة للتعليم او العمل على اكتسابها القدرة على المشكالت 

االسرية وتكوين ثقافة اسرية جديدة والشعور بتقدير عائلتها لها فقد جاءت االستجابات ايجابية 

( ودراسة ) 1988ائج دراسة كال من : ) منسي ، بدرجة عالية ويتفق هذا مع ماتوصلت له نت

 (  ودراسة 1414العتيبي ، 

 ( .1996) الخمشي ،

وفيما يتعلق يتعلق بأثر  خروج المرأة للتعليم او العمل على تعزيز عالقاتها االجتماعية واالثر 

ايجابية  االيجابي لهذه العالقات وتعزيز دورها االجتماعي فقد جاءت استجابات افراد عينة البحث

بدرجة عالية جدا وهذا يدفع الى التأكيد على االثر الهام لتعليم المرأة وعملها وانعكاسه االيجابي 

على المجتمع . وبالتالي فان المجتمع بحاجة ماسة الى مشاركة المرأة في تنميته وتطويره ودفعه 

 نحو االمام .
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 االستبانة

 اثر تعليم المرأة وعملها على

 سرية واالجتماعية بيئتها اال 

 

 اوال :  بيانات اساسية :

 

 الحالة االجتماعية : -أ 

  

   متزوجة 

 

 غير متزوجة 

       

 الحالة العملية :  -ب 

 

   طالبة 

    

  موظفة 

 

 

 ثانيا : أن خروج المرأة للتعليم او العمل : 

 

 ال  ال اعرف  نعم  العبارة م

 

    اثر ايجابيا على عالقتها بزوجها -1 

    اثر ايجابيا على تربيتها الطفالها -2 

اكسبها القدرة على القيام بمسؤلياتها  -3 

 المنزلية

   

    ساعدها على فهم نفسية اطفالها -4 

    ساعدها على تعزيز عالقاتها االجتماعية -5

حقق لها جوًا من التعاون بينها وبين  -6

 زوجها

   

    اكسبها احترام زوجها لها -7

    اكسبها محبة اطفالها لها -8

    ادى الى تعزيز دورها االجتماعي -9

    اكسبها القدرة على حل مشكالتها االسرية -10

اكسبها القدرة على تحمل المسئولية مع  -11

 زوجها

   

    اكسبها ثقافة اسرية جديدة -12

اكسبها القدرة على التعامل الجيد مع  -13

 ابنائها

   

   القدرة على التعامل الجيد مع  اكسبها -14
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 زوجها

    جعلها تشعر بتقدير عائلتها لها -15

ساعدها على اكتساب مهارات اجتماعية  -16

 جديدة

   

زاد في مستوى الترابط االسري بينها  -17

 وبين اسرتها

   

اثر ايجابيًا على عالقتها بالبيئة  -18

 االجتماعية من حولها
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فاعلية نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية فى تنمية  

لدى طالب الصف  االتجاه نحو استخدامهاوائية والتفكير االستداللى يالمفاهيم الكيم

 األول الثانوى

أميمة محمد عفيفي أحمد /د
1

 

                                                           

 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا للتربية  –أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد  1
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 المستخلص:

المفاهيم الكيمائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام لى تنمية إهدف البحث الحالي 

نموذج توليد الحجة بمساعدة باستخدام  المستحدثات التكنولوجية لدى طالب الصف األول الثانوى

مقرر من  األحماض والقلويات " –" المحاليل باب . وتم اختيار بعض المستحدثات التكنولوجية

ا المعلم وفًقووإعداد مادتي التعلم وهما دليلي المتعلم م ، 2014-2013الدراسي الكيمياء للعام 

وات ولتحقيق هدف البحث تم بناء أد ،توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية نموذج ل

استخدام  االستداللى ومقياس االتجاه نحوواختبار التفكير  اختبار المفاهيم الكيميائية " ىوه البحث

وطالبة   ا( طالًب64وطبق البحث على مجموعة البحث وعددها )  ،"لمستحدثات التكنولوجية ا

توليد الحجة بمساعدة بعض نتائج عن فاعلية نموذج ال، وقد أسفرت الوادى الجديدبمحافظة 

االتجاه نحو استخدام و المفاهيم الكيميائية والتفكير االستداللى في تنمية المستحدثات التكنولوجية

 .لدى طالب الصف األول الثانوىالمستحدثات التكنولوجية 

 -المفاهيم الكيميائية  - المستحدثات التكنولوجية - توليد الحجةنموذج  :المفتاحيةالكلمات 

  طالب الصف األول الثانوى -استخدام المستحدثات التكنولوجيةاالتجاه نحو  – التفكير االستداللى

The Effectiveness of "Generate an Argument Model" with the Help of 

Some Technological Innovations in Developing Chemical Concepts , 

Reasoning Thinking and the Attitude towards its use, for First 

Secondary Grade Students 

Abstract 

Current research aimed to develop chemical concepts, reasoning 

thinking and the attitude towards the using of technological innovations, for 

first secondary grade students by using "Generate an Argument Model" 

with the help of some technological innovations .To accomplish the aim of 

the research , chapter "solutions- acids and alkalis "  from  chemistry course 

for the academic year 2013-2014 was selected, the learning  materials : 

learner’s and teacher’s guides  according to               " Generate an 

Argument Model " were prepared , tools of  research: "chemical concepts 

test , reasoning thinking test and the attitude towards the use of 

technological innovations measure " were built . Participants were (64) 

students in "El  Wade El gaded" governorate .The results of  current 

research were the effectiveness of the  " Generate an Argument Model " 

with the help of some technological innovations in developing chemical 

concepts, reasoning thinking and the Attitude towards the using of 

technological innovations for first secondary grade students.  
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 مقدمة :

دوًرا حرًجا وحيوًيا في  إعداد المتعلمين في الجوانب المتعددة  وفروعه يمثل تعليم العلوم

من خالل تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير) المنطقى ،الناقد ، االبتكارى ، لحياتهم المستقبلية 

على المستوى الفردى  إعداد المتعلمو اتخاذ القرار، االستداللى وغيرها من أنواع التفكير العلمى(

 .تخاذ العلوم  مهنةاللبعض كذلك إعداد اومتنور علمًيا وتكنولوجًيا فعال  وكمواطن

تعد  لذا ؛ اللبنات األساسية للمعرفة العلميةتعد  ومنها المفاهيم الكيميائية المفاهيم العلميةف

لقدرتها على استيعاب الكم المتزايد من ذلك ، وتنميتها من األهداف الرئيسة لتعليم وتعلم العلوم

مجموعة من الحقائق بينها عالقات، ومن خالل إدراك  تتكون من . فالمفاهيمكيميائيةال الحقائق

. العلمية سطة النظرياتاتفسيرها بو يتمالعالقات بين هذه المفاهيم تنشأ المبادئ والقوانين التي 

وتعلم  بحث والتفكير.في ال هوطرائق لعلم الكيمياء  في البناء المعرفي تهاأهميلها  الكيميائيةمفاهيم فال

واستخدام وظائفه، والتي  علم الكيمياء قدرة المتعلمين على فهم طبيعة  المفاهيم الكيميائية يزيد

في مواقف مشابهة  الوظيفية استخدام المعلوماتووالضبط والتحكم  تتمثل في: التفسير والتنبؤ

اختصار وتيجيات التفكير ر استرايتطووتساعد على حل المشكالت الحياتية والعلمية ووجديدة 

عديد من الدراسات لذا أهتمت وأوصت ؛ ( 2009الكيميائية ) عبد السالم مصطفى ، المعرفة 

ناهد ؛2014محمود الحافظ، ؛ 2016محمد العتيبي، )وفهمها بأهمية تنمية المفاهيم الكيميائية

   (;Fang ,et al.,2016؛ 2015الشوبكي،

ث تعد القدرة ؛ حي أهداف تعليم العلوممن أهم  "االستدالل العلمىالتفكير االستداللى " يعد و

العلمى في تناول أو حل المشكالت بطريقة منطقية ومتماسكة  المخرج المنشود من على التفكير 

.وتعد هذه المهارة المعرفية مهمة لحدوث النمو  والتعلم للعلوم بفروعه المختلفة التعليمعمليتى 

نها تمدهم بالمهارات التى ربما تمكنهم  وتجعلهم أإضافة إلى  ن منذ الصغرالمتعلميالمعرفي لدى 

في مية واالجتماعية األخرى وخاصة مع سوق العمل يقادرين على التواصل مع السياقات التعل

يم مهارات التفكير المتضمنة في االستقصاء والتجريب وتقي التفكير االستداللىفيشمل المستقبل،

التى يتم القيام بها أثناء إحداث التغير المفاهيمى أو الفهم العلمى،  والمحاجاةاألدلة واالستنتاج 

    al.,2012 ,147 (Tajudin, et(.فاالستدالل العلمى يشمل الفهم المفاهيمى ومهارات االستقصاء

من أهم مؤشرات معايير خريج مرحلة التعليم الثانوى التفكير االستداللى وتعد مهارات 

التفكير)المعيار األول( : التعامل مع المعرفة " ومجال التعلم طوال الحياة  مجال بمصر ممثلة في

) حسين )المعيار األول(:التعلم من أجل تنمية مهارات التعلم " و)المعيار الثانى( : التعلم ليكون" 

عديد من الدراسات بأهمية تنمية التفكير لذا أهتمت وأوصت  ( .156-136، 2011بشير وآخران،

غفران ، Kim, 2016al., et Heijnes ;2018(  . الذى بدوره ينمى الفهم المفاهيمى ستداللىاال

  ( 2014عصام سيد،؛ 2015،؛ سعيد صديق   2015تهاني سليمان ،  ؛2016عفانه،
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هذا ويمثل توظيف المستحدثات التكنولوجية وتنمية االتجاه نحو استخدامها ضرورة في الوقت 

الحياة في المجتمع الرقمى الجديد ، والتوافق مع التضخم المعرفى المتجدد  الراهن للتكيف مع طبيعة

تعلم الكيمياء خاصة ؛ وضرورة في العملية التعليمية عامة وفي تعليم  تمثلفي شتى فروع الحياة. و

حيث يعطى توظيفها المتعلمين درجة حرية كبيرة في التعامل والتفاعل مع مادة الكيمياء مما يؤدى 

استقصاء الكيمياء بصورة شيقة وتحقيق المتعة واإلثارة ومن ثم يتحقق التعلم األفضل واألكثر إلى 

يجابية اإلتجاهات االا من تحصيل للمعلومات والمفاهيم ومهارات التفكير المرتبطة بالمحتوى وًقعم

 Barak ) ، كما تسهم بفاعلية فى تدريس بعض الموضوعات التى قد تمثل صعوبة لدى المتعلمين 

, 2017,459; Beach & O’Brien, 2015)  . 

من أهم مؤشرات معايير خريج مرحلة التعليم الثانوى استخدام المستحدثات التكنولوجية ويعد  

المعياراألول( : ثقافة بمصر ممثلة في المجال الرابع " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" ) 

: المؤشرين األول والرابع " ، وكذلك المعيار الثالث المعلومات واالتصاالت الكمبيوتر وتكنولوجيا 

: مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في البحث واالتصال وحل المشكالت : جميع 

المؤشرات".  والمجال السادس "التعلم طوال الحياة " )المعيار الثالث( :التعلم للعمل "المؤشر 

 ,Roshani دراسة روشانى  وأكدت ( 156،  148-137، 2011)حسين بشير وآخران،الثانى"  

ممثلة في األجهزة الرقمية مثل الكمبيوتر  أهمية استخدام المستحدثات التكنولوجية ((2017

في تحسين نواتج تعلم العلوم وكذلك دراسة باراك بيوتر اللوحية موالكاميرا الرقمية وأجهزة الك

Barak , 2017)) ثات التكنولوجية في تعليم وتعلم العلوم  دم المستحالتى أكدت على أهمية استخدا

 Next لمواجهة متطلبات القرن الحادى والعشرين وتمشًيا مع معايير العلوم للجيل القادم

Generation Science Standards""NGSS  . 

 المتعلمين ينبغي أن يوجد تركيز خاص على تعلم المتعلمين السابقة لدى ألهدافلتنمية او

من خالل االستقصاء العلمي ، فيشمل التعلم من خالل االستقصاء المهارات  للعلوم وفروعها

المتطلبة لطرح األسئلة وتوليد المعلومات وتفسير األدلة من التحققات البحثية العملية ومن 

وتوصى االتجاهات الحديثة باستخدام .  وعمل التفسيرات المبنية على الدليلالعلمية النصوص 

    (Grooms,et al.,2016).اذج االستقصائية التى تقوم على توليد وبناء الحجج العلمية النم

يعد توليد الحجة العلمية من الممارسات األساسية في تعليم وتعلم العلوم وفًقا لمعايير  حيث  

 والتى عن طريقها يمكن إشراك المتعلمين في المهام التى يمكن أن ، (NGSS)العلوم للجيل القادم

وتبريرها باألدلة وتقديم التفسيرات العلمية لها مما يسهم في  ويتم تحديها يقوموا فيها ببناء اإلدعاءات

تنمية المفاهيم العلمية وإحداث التعلم ذو المعنى من خالل تطوير مهارات التفكير لديهم والتخلص  

 نموذج توليد الحجة  ومن هذه النماذج  (Callis-Duehl , et al.,2018,87-88)من الحفظ 

"Generate an Argument Model"  صمم بواسطة  تعليمى تعلمىبنائى  وهو نموذج

 .  (Sampson& Grooms,2010) سمبسون وجرومز

  ويتكون نموذج توليد الحجة من خمسة مراحل وتشمل :
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التى يتم المشكلة  : وفيها يهييء المعلم للنشاط ويبدأ بتحديد البحثي السؤالوتحديد المشكلة  

 استقصائها والسؤال البحثي للمتعلمين .

توليد الحجة المبدئية: وفيها يقوم المتعلمون في كل مجموعة ببناء الحجة األولية    "  

 من خالل  القيام باألنشطة االستقصائية .  عن السؤال البحثي المبرر" لإلجابة –الدليل  –االدعاء 

عرض الحجج األولية فيما بينها من أجل  جلسة المحاجة: وفيها تتبادل المجموعات  

 تنقيحها. 

المناقشة التأملية : وفيها يقود المعلم كل المجموعات في مناقشة جماعية تأملية للتأكد من  

 ، والتغلب على التحديات التى واجهتها . توصلها جميعا إلى  استنتاجات علمية مقبولة

 مكتوبة لتقييمها. متعلم  الحجة النهائيةكل  : وفيها يقدم إنتاج الحجة النهائية مكتوبة  

الدراسات  بعضهذا وقد أثبتت فاعلية نموذج توليد الحجة في تحسين نواتج تعلم العلوم 

(Darmawanti, Siahaan & Widodo,2017; Golden,et al.,2012)   ونظًرا لندرة .

 البحثيته ال تزال قيد لعافإن فاألبحاث فى استخدام نموذج توليد الحجة 

 مشكلة البحث 

أهميااة اسااتخدام  مهااارات التفكياار االسااتداللى و يائيااة وممااا ساابق اتضااح أهميااة تنميااة المفاااهيم الكيم  

ومنهااا الكيمياااء واقاع تعلاايم العلاوم   ولكاان  اسااتخدامها. االتجاااه نحاو المساتحدثات التكنولوجيااة وتنمياة   

لتكنولوجياة فاي تعلايم    ا دثاتحوالقصور في استخدام المستما زال يركز على التلقين بمدارس مصر 

وإهماال االهتماام بتنمياة مهاارات التفكيار ومنهاا       ، والحفظ من قبال المتعلماين   من قبل المعلم الكيمياء

وفاي   الكيميائياة تحصايل المتعلماين للمفااهيم    فاى  مهارات التفكير االستداللى  مماا أدى إلاى القصاور    

وأكد هذا الواقاع أحادث     دثات التكنولوجيةمهارات التفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام المستح

حساااام الااادين ؛2015تهااااني ساااليمان ،)مااان الدراساااات عديااادو ماااؤتمرات التربياااة العلمياااة بمصااار 

وماا تام                                            ( 2015؛ماى الغازال ،  2017علاى راشاد ،   ؛2017مازن،

تكمان  ومن ثم                  . أثناء التربية العمليةرصده سابًقا أكدته خبرة الباحثة من خالل إشرافها 

انخفااض  فاي   وخبرة الباحثةالسابقة  دراساتوال المؤتمرات كدتهفي ضوء ما أ مشكلة البحث الحالي

تحصاايل المفاااهيم الكيميائيااة والقصااور فااي مهااارات التفكياار االسااتداللى واالتجاااه نحااو اسااتخدام           

 الصف األول الثانوى ، ولمواجهاة هاذه المشاكلة حااول البحاث     لدى طالب  المستحدثات التكنولوجية

   السؤال الرئيس التالى : الحالى اإلجابة عن

بعض المستحدثات التكنولوجية فى تنمية المفاهيم الكيمائية  بمساعدةنموذج توليد الحجة  ما فاعلية

ى ؟ ويتفرع من السؤال والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الصف األول الثانو

 الرئيس األسئلة الفرعية التالية

بعض المستحدثات التكنولوجية فى تنمية المفاهيم  بمساعدةنموذج توليد الحجة  ما فاعلية -1

 الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوى؟

بعض المستحدثات التكنولوجية فى تنمية التفكير  بمساعدةنموذج توليد الحجة  ما فاعلية -2

 ستداللى لدى طالب الصف األول الثانوى؟اال
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بعض المستحدثات التكنولوجية فى تنمية االتجاه نحو  بمساعدةنموذج توليد الحجة  ما فاعلية -3

 استخدامها لدى طالب الصف األول الثانوى ؟

 أهداف البحث 

هدف البحث الحالي إلى تنمية المفاهيم الكيميائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام 

المستحدثات التكنولوجية لدى طالب الصف األول الثانوى باستخدام نموذج توليد الحجة بمساعدة 

 بعض المستحدثات التكنولوجية. 

 : اقتصر البحث الحالي علىحدود البحث : 

 بالطبإدارة  الثانوية تنيدة وبالط بمدرستي ب وطالبات الصف األول الثانوىمن طالمجموعة  .1

؛ وذلك لحرص المدرستين على االستفادة من التجارب البحثية ولندرة  الوادى الجديدبمحافظة 

االهتمام بطالب هذه القرى في المحافظات الحدودية في األبحاث العلمية ولتوفر بعض المستحدثات 

 في المدرستين، وألن الصف األول الثانوى يعد أساًسا للصفوف التالية.اللتكنولوجية 

في الفصل  طالب الصف األول الثانوىالمقرر على  " األحماض والقلويات –المحاليل  ". باب2

  . م2014 -2013لعامالدراسي الثاني 

 دليل -االنترنت –جهاز الكمبيوتر اللوحى مع الطالب –السبورة الذكية المستحدثات التكنولوجية:. 3

    .به روابط لفيديوهات وتجارب افتراضية الطالب في صورة ملف وورد

الخاص بضبط  ، االستدالل "االستنباطي ، االستقرائيمهارات  :مهارات التفكير االستداللى  .4

وذلك لمناسبة المحتوى العلمي لتنميتها ومناسبتها  ، "التناسبي  ، التوافقي،  االحتمالى المتغيرات ،

 لطالب الصف األول الثانوى كما ورد بالعديد من الدراسات السابقة.

االتجاه نحو أهمية وخصائص استخدام . أبعاد االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية " 5

م المستحدثات التكنولوجية بالتعلم االتجاه نحو استخدا -المستحدثات التكنولوجية في تعلم الكيمياء

 " دور المعلم والمتعلم أثناء استخدام المستحدثات التكنولوجيةاالتجاه نحو  – مقارنة المعتاد

 تحديد مصطلحات البحث: 

تم تحديد مصطلحات البحث في ضوء ما ورد من تعريفات متعددة بالدراسات والبحوث 

 السابقة كما يلى: 

في تنمية المفاهيم  بمساعدة بعض   قدرة وتأثير نموذج  توليد الحجة :Effectivnessالفاعلية 

الكيميائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية لدى طالب الصف 

ηبمربع إيتا  األول الثانوى ويعبر عنها
2

 بنسبة الكسب المعدل لبليك .و 

نموذج تعليمى تعلمى قائم :  "Generate an Argument Model"نموذج توليد الحجة 

 طالب الصف األول الثانوى للكيمياء أثناء تعلميستخدمة المعلم  البنائى االجتماعى على االستقصاء

 ،يةجبهدف تنمية المفاهيم الكيميائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولو
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جلسة ، توليد الحجة المبدئية ، البحثي السؤالوتحديد المشكلة  : وهى ويتكون من خمسة مراحل

 المحاجة،المناقشة التأملية ،إنتاج الحجة النهائية مكتوبة . 

برامج المواد والجهزة واألتمثل  Technological Innovations: المستحدثات التكنولوجية

للكيمياء باستخدام "نموذج توليد  األول الثانوى أثناء تعلم طالب استخدامها تمالتى تكنولوجية ال

 –جهاز الكمبيوتر اللوحى مع الطالب –)السبورة الذكيةويقصد بها في البحث الحالى ، الحجة"

 دليل الطالب في صورة ملف وورد به روابط لفيديوهات وتجارب افتراضية(    -االنترنت

ول الثانوى  من ما يتكون لدى طالب الصف األ :Chemical Conceptالمفهوم الكيميائي 

معنى وفهم يرتبط بكلمة أو مصطلح أو عبارة علمية ذات صلة بموضوعات الكيمياء الموجودة 

األحماض والقلويات " وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب في اختبار  –بباب " المحاليل 

 .المفاهيم الكيميائية المعد لذلك من قبل الباحثة 

يقوم بها طالب الصف األول الثانوى عملية عقلية  :  Reasoning Thinking التفكير االستداللى

من معلومات متوفرة  في الكيمياء وتوليد معرفة جديدة يتم بموجبها التوصل إلى قرار أو استناجو

و ضبط  ، باستخدام االستنباط ، االستقراء واسترتيجيات معينة في التنظيم المنطقي باستخدام قواعد

التى يحصل عليها الطالب في اختبار  ويقاس بالدرجة "التناسب  ، التوافق،  واالحتمال ، المتغيرات

 .المعد لذلك من قبل الباحثة  التفكير االستداللى

 Attitude towards the use ofاالتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية 

Technological Innovations ثابت نسبًيا  لدى طالب الصف : استعداد عقلى وجدانى مكتسب

األول الثانوى من حيث قبوله أو رفضه الستخدام المستحدثات التكنولوجية في تعليم وتعلم الكيمياء 

 ويقاس بمجموع استجابات الطالب في مقياس االتجاه المعد لذلك من قبل الباحثة  .

 : يلى بماالباحثة  قامتلإلجابة عن أسئلة البحث وتحقيق أهدافه  إجراءات البحث :

المرتبطااة بمتغياارات البحااث المسااتقلة     االطااالع علااى األدبيااات والدراسااات والبحااوث السااابقة      

 والتابعة

  ه .وثبات هوتحليله والتأكد من صدقاألحماض والقلويات" -: باب"المحاليلاختيار المحتوى العلمي 

 . وضبطه لنموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية اوفًق الطالبإعداد دليل  

 لنموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية وضبطه . اوفًق المعلمإعداد دليل  

إعداد أدوات البحث : اختبار المفاهيم الكيميائية ، اختبار التفكير االستداللى ، مقياس االتجاه نحو  

 تحدثات التكنولوجية . وضبطها من حيث األسس العلمية  لألدوات .استخدام المس

 وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة . اختيار مجموعة البحث 

 تطبيق أدوات البحث قبلًيا . 

التدريس للمجموعة التجريبية وفًقا لنموذج توليد الحجة بمسااعدة بعاض المساتحدثات وللضاابطة      

 بالطريقة المعتادة .

 أدوات البحث بعدًيا. تطبيق  
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 المعالجة اإلحصائية لدرجات التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات البحث . 

 استخالص النتائج ومناقشتها وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات في ضوئها 

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى أنه قد يفيد: أهمية البحث :

: فى توجيه أنظارهم إلى أهمية استخدام ن معلمى ومخططي ومطوري مناهج العلوم والباحثي -

نموذج توليد الحجة فى تعلم مادة الكيمياء بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية، واالستفادة من 

، ومن األدوات " اختبار " األحماض والقلويات –المحاليل "دليلى الطالب والمعلم الخاصين بباب 

الستداللى، ومقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات المفاهيم الكيميائية ، واختبار التفكير ا

 التكنولوجية كنماذج في التدريس والتقويم لالستفادة منها في أبواب أخرى. 

في تنمية المفاهيم الكيميائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو  : طالب الصف األول الثانوى -

 استخدام المستحدثات التكنولوجية لديهم. 

اتبعت الباحثة في البحث الحالي المنهج شبه التجريبي، والتزمت بالتصميم  البحث:منهج 

 التجريبي ذي المجموعتين الضابطة والتجريبية مع التطبيقين القبلى والبعدى ألدوات البحث.

نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية "  اإلطار النظرى

 "االتجاه نحو استخدامهاوائية والتفكير االستداللى يتنمية المفاهيم الكيمو

المفاهيم  -المستحدثات التكنولوجية -نموذج توليد الحجة محاور :  اشتمل اإلطار النظرى على

 المستحدثات التكنولوجية.  االتجاه نحو استخدام -التفكير االستداللى  -ائيةيالكيم

 Generate an Argument Instructional Model    التعليمي أواًل : نموذج توليد الحجة

 Sampson& Grooms,2010) بواسطة سمبسون وجرومزنموذج توليد الحجة صمم 

 األساس الفلسفى لنموذج توليد الحجة 

 & Berland& Reiser, 2009, Erduran; Simon) توليد الحجة يتمثل األساس الفلسفى لنموذج

Osborne,2004,917)    : فيما يلى  

مجرد تراكم الحقائق  فقط على أن العلم ليس مأكدت وجهات النظر المعاصرة في فلسفة العل

عن كيف يكون العالم  بينما يشمل  العلم بناء النظريات التي توفر تفسيرات لألحداث والظواهر 

الطبيعية الموجودة في العالم وهذه النظريات تكون قابلة للتعديل في ضوء ما يستجد من أدلة 

اهين .  فينمو العلم من خالل التشكك والتعارض والجدال بدال من االتفاق التام . لذلك ترتبط وبر

الحجج العلمية بمالءمة التصميم التجريبى  وتفسير األدلة وصدق إدعاءات المعرفة وجميعها تمثل 

الحجج  قلب العلوم ومركز الخطاب اليومى للعلماء  ؛ حيث ينخرط العلماء في الجدل العلمى وبناء

                                           العلمية   داخل المجتمع العلمي . 

في االستقصاء إلى يستند  ة التعليمىالنظرة الحديثة للعلم فإن نموذج بناء الحجمع  اواتساًق

والتأمل النظرية البنائية المعرفية وأساسها أن المتعلمين يبنون فهمهم للعالم من خالل المالحظة 
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لخبراتهم ، فالبنائية المعرفية هى أساس االستقصاء في العلوم وإشراك المتعلم في عمل المعنى التى 

يتم فيه استكشاف المفاهيم إلحداث الفهم المفاهيمى العميق لموضوعات العلوم وذلك من  خالل 

 .  (Berkeley, 2015 )المعارف لجميع مقدم المعلم ميسر وليس المناقشة والتأمل ويكون دور

 Vygotsky ية البنائية االجتماعية لفيجوتسكىرالنظ  في بناء الحجة إلى النموذج هذا ويستند

 التفاعل طريق عن المعرفة المتعلم فيها يولد ، نشطة اجتماعية عملية هو التعلم وأساسها أن

توفير دعائم التعلم لدى المتعلمين من خالل  ((ZPDلتنمية حيز النمو الممكن  االجتماعي

Scaffolding فالمعرفة الشخصية والمهارات تظهر أواًل على المستوي  ،شخص خبير بواسطة

االجتماعي ) المستوي السيكولوجي الخارجي ( خالل التفاعل بين المتعلم والشخص الخبير ، ثم يتم 

اللغة األداة النفسية  تعد حيث؛ استدخالها على المستوى الفردي ) المستوى السـيكولوجي الداخلي (

 ،الثقافية األكثر أهمية  والتى لها دور رئيس  في إحـــداث النمو المعرفي باعتبارها وســـيًطا للتفكير

في تنظيم النشاط العقلي للمتعلم وتنتقل بها الخبرة االجتماعية إلي األفراد، لذا ينبغي أن  اللغة تسهمف

لعلوم أي تعلم االتصال باللغة في العلوم واشـــتراك يشــــــمل تدريس العلوم التعلم لحديث ا

 وبناء الحجج العلمية حول النظريات والمنهجيات واألدلة والنتائج المتعلمين في جلسات المحاجاة

، والتصدي للمفاهيم  بوجه خاص واالستدالل العلمى التفكير بوجه عام االنخراط فى من أجل

   (Vygotsky, 1978 )الخاطئة، والبناء على تفكير اآلخرين

نموذج بناء الحجة  للمساعدة في تنفيذوبالنسبة الستخدام بعض المستحدثات التكنولوجية 

شراك ؛ حيث تركز المعايير على إ (NGSS)فتستند الباحثة فيه إلى معايير العلوم للجيل القادم 

بالممارسات العلمية االستقصائية في ضوء  من خالل القيام في تطوير فهم مفاهيمي أعمق متعلمينال

وكذلك تعد المستحدثات التكنولوجية من األدوات  األدوات التكنولوجية بمساعدة مفاهيم موحدة 

الفنية التى تعمل كدعائم تعلم في نظرية فيجوتسكى للبنائية االجتماعية والمتطلبة لحدوث النمو داخل 

 (Grooms,et al.,2015) حيز النمو الممكن .

 (GAIM) بناء الحجة التعليمى مراحل نموذج

 ,.Golden, et al)  حددها   من خمس مراحل (GAIM)بناء الحجة التعليمى يتكون نموذج 

2012;Sampson & Grooms, 2010; Sampson& Schleigh,2016)  : فيما يلى 

   The identification of problem and the research question .البحثي السؤالوتحديد المشكلة " المرحلة األولى*

المشكلة التى يتم استقصائها  يهييء المعلم لنشاط توليد الحجة ويبدأ بتحديدالمرحلة :هذه  في  

 طرح أهمية على الضوء النموذج من المرحلة هذه تسلط؛ حيث  والسؤال البحثي للمتعلمين لكي يجيبوا عنه

، وهدف المعلم في هذه المرحلة إثارة إهتمام المتعلمين وإمدادهم بسبب ودافع  العلوم في األسئلة

االنشغال في النشاط  ، ولتحقيق ذلك ينبغي للمعلم أن يعمل نسخ ضوئية من النشاط ويوزعها على 

المحيرة  أو الحدث  كل متعلم في الفصل ، وتشمل صفحات النشاط مقدمة موجزة عن الظاهرة

البحثي المراد اإلجابة عنه ، وتشمل الصفحات أيًضا معلومات عن طبيعة الناتج  المتناقض والسؤال

الذى سوف يحتاجه المتعلمون لكي ينتجوا الحجة ، ومجموعة البيانات التى  سوف يستخدمونها 

لتوفير هذا الناتج وبعض المعايير التي سوف يستخدمونها للحكم على جودة الحجة "على سبيل 
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سيرات وجودة األدلة وغيرها " ،ويجب على معلم الفصل  قراءة كل جزء من المثال كفاية التف

النشاط بصوت مرتفع للمتعلمين ثم يصمت بعد كل جزء لشرح التفسيرات وإجابة األسئلة أو إمداد  

المتعلمين بمعلومات إضافية وفًقا للحاجة ، وبمجرد فهم المتعلمين لهدف النشاط  يجب على المعلم 

لمين إلى مجموعات صغيرة "من ثالثة أو أربعة متعلمين" وينتقل إلى المرحلة الثانية أن يقسم المتع

 للنموذج .

 The generation of atentative argumentالثانية "توليد الحجة المبدئية"  المرحلة*  

يتم دعوة المتعلمين إلى استخدام البيانات الخام التى تم إمدادهم بها في  :المرحلة هذه في 

للتوصل إلى  الممارسات العلميةوممارسة  من النموذج والموجودة بورقة النشاط المرحلة األولى

السؤال البحثي ، ولتحقيق ذلك ينبغي تشجيع المتعلمين أواًل على عمل معنى للقياسات اإلجابة عن 

على سبيل المثال، حجم ودرجة الحرارة( أوالمالحظات )على سبيل المثال المظهر، المعطاة " )

الفروق بين المجموعات، أو العالقات والمكان،السلوك( من خالل مالحظة التغيرات عبر الزمن ، 

ت ، وبمجرد فحص وتحليل المجموعات للبيانات فإنهم يوجهون إلى توليد الحجة بين المتغيرا

تحليلها  تم التي البيانات) الدليل( ب) البحث، سؤال على اإلجابة االدعاء:(أ)تكون من المبدئية التى ت

"الجملة أو العبارة التى توضح لماذا استخدموا هذا الدليل وأهميته  مبرر الدليل( ج)، (وتفسيرها

 وعالقتة وارتباطه بادعاء الحجة " بحيث يمكن بسهولة عرض هذا المبرر ألقرانهم.

المرحلة الثانية : تزويد المتعلمين بالفرصة لفهم ما يشاهدونه ويقومون بأدائه ؛ والهدف من 

فلكي يعمل المتعلمون مًعا لتوليد الحجة األولية "المبدئية" يجب أن يتحدثوا مع بعضهم البعض 

 األفضل لالختالفات والعالقات التى يبحثون أو يكشفون  التفسير وكيفية البيانات كيفية تحليل لتحديد

وتفسيرها "  ذات  التي  يتم تحليلها الغطاء عنها ، ويجب أن يقرروا ما إذا كانت األدلة " البيانات

 األفكار صلة وكافية ومقنعة بما فيه الكفاية لدعم إدعاءهم ، وهذا بدوره يمكن المتعلمين من تقويم

 البيانات كل مع يتناسب ال أو تناقضات، على المتناقضة والتخلص من أى إدعاء غير دقيق يحتوي

العلوم ،  في أهمية توليد الحجة على المتعلمين لتركيز انتباه أيًضا المرحلة هذه وصممت .المتاحة

دعم االستنتاج والتفسير  على قادرين العلماء يكون أن أهمية فهم وبمعنى أخر يحتاج المتعلمون إلى

  . هذه األدلة أو اختيار استخدام تبرير ثم أو اإلجابة عن سؤال البحث باألدلة المناسبة ومن

على اكتساب معايير جديدة لمبررات األدلة " العبارات  أيًضا وتساعد هذه المرحلة المتعلمين

والجمل التى توضح أهمية وارتباط األدلة باالدعاء " ، وتمثل المرحلة الثانية من النموذج تحدًيا 

ولذلك يوصى بأن ينتقل . الخام البيانات على ناءظاهرة ب منهم فهم يطلب ما للمتعلمين  ألنهم نادًرا

معلم العلوم من مجموعة إلى أخرى من أجل أن يمثل الشخص الخبير بالنسبة للمتعلمين ، فهدف 

المعلم في هذه المرحلة هو التأكد من أن المتعلمين يفكرون  عن ماذا يفعلون ولماذا ؟ فعلى سبيل 

ن األسئلة البحثية ليساعدهم على تذكر الهدف من النشاط " يالمثال يجب على المعلم أن يسأل المتعلم

معرفته ؟ " ويشجعهم على التفكير فيما إذا كانت البيانات ذات صلة أم ال "  ونمثال:  ما الذى تحاول

 لتقييم مزايا دقيقة معايير تذكر استخدام على لمساعدتهم الخاصية مهمة ؟ أو تعد هذه مثال: لماذا

ومن الجدير  .ذا يتناسب مع كل البيانات التى نعرفها عن النظام الشمسي؟" فكرة " مثال: هل ه
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 مرور ذلك مع بالذكر أن المتعلمين يعانون مع هذا النوع من العمل العملي في بداية العام ، ومع

 . تحسن مهاراتهم الكافية التى  بالممارسة المتعلمون سيقوم الوقت

أهمية تحليل  ( (Delen& Krajcik,2015 وكراجسيك ديلين دراسةهذا وقد أوضحت 

"البيانات التى جمعها المتعلمون بأنفسهم والتى تم جمعها من قبل األخرين" كأدلة لتبرير االدعاءات 

المبرر"  من  –الدليل  –والتوصل الى تفسيرات علمية قوية من خالل استخدام نموذج " االدعاء 

 خالل استخدام تطبيق  جديد للهاتف المحمول لدى تالميذ الصف السادس .

 The argumentation session الثالثة " جلسة المحاجة " المرحلة*

يعطى المتعلمون في كل مجموعة الفرصة ليتبادلوا ويتشاركوا ويقيموا  هذه المرحلة :في 

ويتم  .ويراجعوا نواتج أو عمليات استقصاءاتهم مع زمالئهم" أقرانهم في المجموعات األخرى"

ن نتائج البحوث في مجال التربية العلمية تشير إلى أن المتعلمين تضمين هذه المرحلة في النموذج أل

يتعلمون أفضل عن المحتوى وينشغلون في التفكير الناقد عندما يتعرضون ألفكار اآلخرين 

ويستجيبون ألسئلة وتحديات اآلخرين ، ويوضحون المبررات األكثر أهمية لوجهات نظرهم  

تمد  المرحلة الثالثة المتعلمين بالفرصة لكي . و فكار المضادةويقيمون مزايا أو فوائد الحجج  أو األ

يتعلموا كيف يميزون بين األفكار مستخدمين معايير علمية دقيقة  وتنمية عادات العقل مثل " 

التساؤل وطرح المشكالت ،االستماع لآلخرين بتفهم وتعاطف، التفكير التبادلي، تحرى الضبط 

 "  والتواصل بوضوح مرونة التفكيراالندفاع والتهور،ثابرة ،إدارة والدقة ،الم

 داخل الفصول الطالب بين من التفاعل النوع هذا وتشجيع ومن المهم اإلشارة إلى أن دعم

 هذا النوع من المناقشة يكون غير معتاد لمعظم المتعلمين، وهذا ألن صعًبا يكون ما غالًبا الدراسية

  يمكن لمين عرض حججهم باستخدام الطريقة أو الوسيط الذىاألسباب الذى يتطلب من المتع أحد هو

 انتباههم واهتمامهم على تقييم تركيز على المتعلمين اآلخرين .  وهذا يساعد قبل من من مشاهدتها

األفكار، ويوصى معلم العلوم باستخدام أسلوب عرض أو  مصدر مهاجمة بداًل من والبراهين األدلة

أفضل من استخدام  "round-robinتصميم عرض روبن الدوار أو الدائرى أو "جولة روبن 

يمكث أو يجلس عضو من   أسلوب عرض الفصل ككل ، وفي أسلوب عرض "جولة روبن"

اء مجموعته سوف المجموعة في محطة عمله ليشارك أو يتبادل أفكار مجموعته وباقي أعض

يذهبون إلى المجموعات األخرى في نفس الوقت " بالترتيب" من أجل االستماع إلى ونقد 

أقرانهم في المجموعات األخرى . وهذا النوع من أساليب العرض  قبل من التفسيرات التى وضعت

ومن  اجاةاألفكار ومشاركة معظم المتعلمين بفاعلية في عملية المح سماع  المتعلمين لجميع يضمن

ويمكن للمتعلمين استخدام الخرائط البصرية لعرض  لديهم واالتصال مهارات العرض تنمية ثم

   .حججهم

فينبغي لمعلم .المحاجة  جلسة المناقشة خالل في أيًضا بالنسبة للمعلم أن يشارك المهم ومن

في المهمة ولكن العلوم أن يتحرك من مجموعة إلى األخرى ليس فقط للمحافظة على إبقاء الطالب 

أيًضا لكي يقدم النموذج الجيد للمحاجاة العلمية . فيمكن للمعلم أن يوجه أسئلة للمتعلم العارض في 

المجموعة مثل " كيف تم تحليل البيانات المتاحة ؟ ،هل وجدت أى بيانات ال تتناسب مع إدعائك ؟" 
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 أيًضا للمعلم جودة الحجج ، ويمكن وذلك لتشجيع المتعلمين على استخدام المعايير التجريبية لتقييم

من المتعلم العارض أن يوضح كيف يتناسب اإلدعاء مع النظريات والقوانين ونماذج  يطلب أن

ذلك يمكن للمعلم  إلى وباإلضافة  .ا للدليل العلوم؟ أو يشرح لماذا يكون الدليل مهًما؟ أى يقدم مبرًر

أن تحليلهم للبيانات  ونسئلة مثل " هل تعتقدأن يسأل المتعلمين الذين يستمعون للعرض بعض األ

أن  ونأن األدلة والبراهين كانت مناسبة؟ أو حتى سؤال هل تعتقد ونكان دقيًقا ؟ هل تعتقد

 .المناقشات خالل تحليلية معايير تذكيرهم باستخدام أجل تفسيراتهم كانت صحيحة ؟ "؛ وذلك من

 في على التفكير تشجيع المتعلمين هو الدرس من في المرحلة الثالثة  المعلمين هدف فإن وعموًما،

يعرفون"يتعلمون" ؟ وماذا يعرفون"يتعلمون" ؟ ولماذا تكون بعض اإلدعاءات أكثر صالحية  كيف

 على أو صدًقا وقبواًل في العلوم ؟ فليس الهدف من المرحلة الثالثة أن يقول المعلم للمتعلمين إذا كانوا

 .خطأ مأ صواب

  A Reflective Discussionالرابعة " المناقشة التأملية"   المرحلة*

يسمح للمجموعات األصلية باالنعقاد ثانية ومناقشة ما تعلموه من خالل  :المرحلة هذه في 

التفاعل مع األفراد في المجموعات األخرى ، وينبغي لهم أن يعدلوا حججهم المبدئية األولية كلما 

يل إضافي للبيانات  وبعد أن يعطي المعلم الفرصة للمتعلمين تطلب األمر ذلك  أو يضعون تحل

؛ حيث ينبغي   مناقشة جماعية للفصل ككل يقود أن ينبغي جماعتهم، مع المعلومات الستخالص

تى كانت قيد البحث .  وهذا للمعلم أن يشجع المتعلمين على أن يوضحوا ما تعلموه عن الظاهرة  ال

المتعلمين في الفصل بأكمله  توصلوا إلى  استنتاجات علمية مقبولة لمعلم من  التأكد من أن يمكن ا

المستقبل ويمكن للمعلم أيًضا أن يناقش أية مشكالت  حججهم فى ويفكروا في طرق لتحسين طبيعة

ثم يكلف المعلم المتعلمين بأنشطة تطبيقة على  مثلت تحديات للمتعلمين خالل المرحلة الثانية والثالثة

 والمبادئ العلمية المتضمنة بالحجة.المفاهيم 

The Production of a Final Written Argument    *ة"الخامسة" إنتاج الحجة النهائية مكتوب المرحلة  

حجة ال يتطلب من كل متعلم أو متعلمة عمل معنى لخبرته من خالل إنتاج  :المرحلة هذه في 

تعليمي ألن الكتابة جزء مهم من العمل العلمي. النموذج الالنهائية كتابة. يتم تضمين هذه المرحلة في 

 واكونيوكذلك تقييم قيمته. كما يجب أن  يجب أن يتمكن العلماء من قراءة وفهم الكتابة لآلخرينف

ساعد تمن خالل الكتابة. وباإلضافة إلى ذلك  متبادل نتائج البحوث الخاصة بهنشر وعلى  ينقادر

يفية التعبير عن أفكارهم بطريقة واضحة  موجزة، وتشجع ما وراء على تعلم ك المتعلمينكتابة ال

وأخيًرا وربما يكون األكثر أهمية للكتابة أنها تجعل تفكير  المعرفة، ويحسن فهم الطالب للمحتوى

المتعلمين واضًحا للمعلم " والذى ييسر عملية التقييم ويمكن للمعلم إمداد المتعلمين بالتغذية الراجعة 

كيفية كتابة حجة علمية مقنعة ،فيقول لهم  تعلم على مساعدتهم أجل تى يحتاجونها منالمربية ال

 :تفعل األتى أن تذكر "عندما تكتب حجتك 

 (التفسير+  التحليل+  بيانات) حقيقي دليل ضمن • قم بصياغة اإلدعاء الذى تحاول دعمه .  •

 لماذا يتصل الدليل باالدعاء ويدعمه الدعم الكافي  يفسر والذى مبرر لدليلك وفر •

 القراءة تعزز بطريقة حجتك نظم •



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

593 

 تعلمناها التي المفردات ذلك في بما الكلمات من واسعة مجموعة استخدم •

 اإلمالئية واألخطاء الترقيم، وعالمات اللغة قواعد صحح •

عن ماذا يعرفون وكيف  وهذه الموجهات للكتابة  صممت لتشجيع المتعلمين على التفكير

يعرفونه ولماذا يقبلونه  . وكذلك صممت لتشجيع المتعلمين للتفكير في تصميم الكتابة وطالقة الجمل 

واختيار الكلمات وتقاليد أعراف شروط الكتابة ويمكن للمعلم أن ينسخ نسخ ضوئية من موجه الكتابة 

أو حجتها في الموجه . ولتقليل استخدام  لكل متعلم ويعطى الفرصة للمتعلم أو المتعلمة كتابة حجته

عدد النسخ الضوئية واألوراق يمكن للمعلم أن يعرض موجه الكتابة على الشاشة باستخدام جهاز 

العرض الرأسي أو الكاميرا الوثائقية أو الكمبيوتر لكل المتعلمين في الفصل لكى يروا ويكتبوا 

إلى ذلك يمكن للمعلمين أن يسمحوا  حججهم في المكان المخصص لها في أوراقهم . إضافة

للمتعلمين أن يكتبوا حججهم باستخدام تطبيق معالجة النصوص على الكمبيوتر أو في أى وسيلة 

رقمية أخرى مثل "الويكي" وغيرها. هذا وقد أكدت فاعلية النماذج االستقصائية القائمة على الحجة 

 ;Allen, &Rogers,2015)ت منهافي تحسين مهارات الكتابة العلمية العديد من الدراسا

Walker & Sampson,2013b; Sampson,et al.,2013).   

 العلمية مكونات الحجة 

لحجة العلمية تعرض الباحثة  مكونات ااختلفت األدبيات في تحديد مكونات الحجة وسوف  

 & Sampson) تتمثل في "االدعاء والدليل ومبرر الدليل والتى  (GAIM)وفًقا لنموذج توليد الحجة

 & Blanchard, 2012,1123;) Sampson 31;-2013,30 et al.,,Sampson xi;-Schleigh,,2016,x 

    The Claim االدعاءمكون 

  أوعبارات وصفية تجيب عن  سؤال بحثي  تفسير، مبدأ معمم استنتاج،، : افتراض االدعاء 

  The Evidenceالدليل   مكون

يشير دليل الحجة الى  القياسات والمالحظات المستخلصة من  البيانات أو النتائج التي تم  

جمعها وتحليلها ومن ثم تفسيرها في الدراسات األخرى بواسطة الباحثين والتى تدعم االدعاء. هذا 

بًقا ويشمل الدليل بعض المزيج من "االرتباطات بين " البيانات الجديدة والبيانات الموجودة سا

وتكوين االستدالالت   التوصل للدليل  من خالل ممارسة عمليات العلم يتم.وواألفكار العلمية القائمة 

العلمية ويمكن تقسيم االستدالل العلمى الى تعميم وتطبيق . والتعميم يعد مكون لقاعدة علمية عامة 

مبنية على تحليل وتفسير مجموعة من البيانات الخاصة بينما التطبيق هو استخدام القاعدة العلمية 

وبالنسبة لالستدالل  .دراسةللتوصل الى استنتاج يرتبط بحاالت خاصة ذات صلة بموضوع ال

العلمى" التعميم أوالتطبيق" كمكون من مكونات الحجة يكون قابل للنقد والتقييم ، فالتعميم يقيم من 

حيث قابلية القاعدة المستدل عليها من الحاالت الخاصة للتطبيق وأن تكون مبنية على عدد محدد من 

،ويتم تقييم التطبيق من حيث صحة االستنتاج  الحاالت المختبرة المتشابهة والتى يمكن الثقة بها

 المبنى على القاعدة وصحته ودقته وارتباطه وتناسقة مع األفكار العلمية المقبولة والمتاحة .  

 A Justification of the Evidenceمبرر الدليل 
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الحجة مبرر الدليل : يمثل العبارة التى توضح وتفسر أهمية وعالقة الدليل الوثيقة بادعاء 

وبمعنى اخر أن التبرير تأييد ألولوية التفسير المبنى على الدليل من خالل تقييم قبول وكفاية األدلة 

أو األسباب التي تستخدم لدعم أو دحض اإلدعاء  . وينبغى األخذ في االعتبار العديد من المعايير 

 ومهمه لتدريس العلوم للمبرر والتى سوف يتم التركيز على ثالثة منها كمعايير أساسية للعلوم

 هل هناك أدلة )بيانات أو أفكار( تتعارض مع التفسير؟  -

ما مدى اتساق التفسير مع البيانات المتاحة ذات الصلة واألفكار العلمية المقبولة؟ و االتساق  -

يعنى قدرة التفسير العلمى على احتواء وشمول عدد من المالحظات واألفكار العلمية 

اق"الصالحية" وهى إمكانية استخدم التعميم أو تطبيق القواعد المتصلة ،ويشمل االتس

يمكن ان  بطرق مناسبة، وكذلك يشمل االتساق "االكتمال والشمول"، وهو الدرجة التى

يمثل بها  التفسير جميع البيانات أو األفكار العلمية التي يمكن أن تكون ذات صلة وتندرج 

 تحت الظاهرة .

من خالل  جديدة تفسيرات و نموأيسهم التفسير في تطوير  العمق السببى "كيف يمكن أن -

 للعوامل أو عالقات بين العوامل التى تندرج تحت الظاهرة  إضافة عناصر

 جودة الحجة فيما يلى : ومن العرض السابق لمكونات الحجة يمكن استخالص معايير

:حيث تتناسب االدعاءات مع األدلة المتاحة ويتوافر  كم  Empirical Criteria*معايير تجريبية 

من األدلة الكافية ويكون الدليل المستخدم ذو صلة وعالقة باالدعاء وتكون الطريقة التى تجمع بها 

 . قوة تنبؤية لالدعاء ويكونالبيانات مناسبة 

ويرتبط بالنظريات  : حيث يكون االدعاء كافًيا وذو فائدة Theoretical Criteria*معايير نظرية 

 والقوانين المقبولة .

: حيث تكون الطريقة المستخدمة في تحليل البيانات  Analytical Criteria  *معايير تحليلية 

 . مناسبة و تفسير البيانات سليم

 –بيولوجي –ويجب األخذ في االعتبار نوع الحجة العلمية  والتى تعتمد على المجال " فيزياء 

 ء " وكذلك طبيعة الموضوع داخل المجالكيميا –جيولوجيا 

 ودعم تعلم العلوم الحجج العلمية توليد

الحجج  على ةالمبني االسستقصائية اهتمت عدد من الدراسات بتعرف فاعلية نماذج التعلم

 :هذه الدراسات في تنمية أهداف تعليم العلوم ومن ومنها نموذج توليد الحجة العلمية

( (Darmawanti; Siahaan & Widodo,2017 ويدودوو سياهانو ودارماوانتيدراسة  -

في تدريس موضوع تفاعالت الكائنات  (GAIM)التى أثبتت فاعلية نموذج توليد الحجة

الحية مع البيئة في تنمية التفكير االستداللى وفًقا لتصنيف مارازنو لدى تالميذ الصف 

 .السابع بأندونيسيا 

لى فاعلية إالتى توصلت  (Hsiang-Ting ,et al.,2016) دراسة هسيانج تنج وأخرون -

" انشغال" تالميذ الصف الرابع  تنمية مدخل استقصاء معدل مشتق أو قائم على الحجج  في

 العلمية لديهم. الحجج في تعلم العلوم وتنمية بتايوان  
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التى أثبتت  (Kadayifci, & Yalcin-Celik,2016)  سيليك-يالشينو كاداييفسي -

 في مقرر معمل الكيمياء لتنمية نموذح االستقصاء المبنى على الحجة استخدامفاعلية

التفكير التأملى في أنشطة النموذج وتحديد إيجابياتها وسلبياتها وتنمية عمليات المحاجاة و

 .   بتركيا المعلمينالعلوم طالب لدى  االتجاه نحو تكوين الحججالعلم و

المدعمة  استخدام األجهزة النقالة فاعليةوقد بحثت  ((McGinnis, 2016 ينيسجماكدراسة  -

 -باستخدام إطار" االدعاء أثناء األنشطة المعملية Screencastingبتطبيق السكرين كاستنج 

والفهم المفاهيمى في الكيمياء  الحججتكوين في دعم جمع البيانات و الحجة" –الدليل 

العاديين وذوى القصور في االنتباه بوالية بويسى  لصف السادساتالميذ  لدى وخفض القلق

 . بأمريكا

الدليل  -التى استخدمت " إطار االدعاء (.(Allen, &Rogers,2015 دراسة ألين وروجرز -

المبرر " كأداة لتدعيم الكتابة في العلوم  وأثبتت فاعلية اإلطار في تدعيم فهم بعض  -

األساسية  وأكدت أهمية التفسيرات العلمية في تدعيم مفاهيم الطاقة  لدى تالميذ المرحلة 

مهارات الكتابة األكاديمية لدى المتعلمين وفهم مفاهيم العلوم واستخدام االستدالل المنطقي 

 لدراسة ونقد  التفسيرات البديلة واألكثر أهمية استخدام الدليل لتدعيم االدعاء .

نموذج االستقصاء  التى أثبتت فاعلية (Hasnunidah,et al., 2015)    وأخرون هاسنونيدا -

القائم على الحجة مع دعائم التعلم فى تنمية المحاجاة والتفكير الناقد لدى طالب العلوم 

 المعلمين باندونسيا .

أثبتت فاعلية  استخدام نموذج  التى(Sampson,et al.,2013)   دراسة سمبسون وآخرون -

االستقصاء القائم على الحجة أثناء القيام بأنشطة معامل العلوم  على مدار عام دراسي كامل 

لدى متعلمي المرحلة  األفكار العلمية األساسيةفي تحسين مهارات الكتابة الجدلية وفهم 

 المتوسطة والعليا في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية .

التى أثبتت فاعلية  استخدام  ((Walker & Sampson,2013bسة والكر وسمبسون درا -

جودة الحجة المكتوبة  في تحسين  الكيمياء معملالستقصاء المبنى على الحجة في  نموذح ا

 .لدى متعلمي التعليم قبل الجامعي  والشفوية

تدريس مقرر مقدمة التى أثبتت فاعلية   (Acar & Patton , 2012) ن دراسة أكار وباتو -

 ةمفاهيم التوازن والكتلة والحجم والكثافة والطفو والحرارة ودرجة الحرارفي  الفيزياء

باستخدام االستقصاء موجه مبنى على المحاجاة في تنمية  االستدالل العلمى الشكلى لدى 

 . طالب التعليم الجامعى

أثبتت فاعلية نموذج توليد التى  ( et al., Golden, 2012)    نادراسة جولدن وأخر -

 لدى متعلمي المرحلة  المتوسطة .   تغيرات المناخ العالمية في فهم (GAIM)الحجة

يوجد ندرة في األبحاث التى  – لباحثةفي حدود علم ا -يتضح أنه في ضوء الدراسات السابقة

 الباحثة اهتمتفي تحسين نواتج تعلم العلوم ؛ لذا  (GAIM)تناولت فاعلية نموذج توليد الحجة

في تنمية المفاهيم  بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية بتحديد فاعلية نموذج توليد الحجة

 الكيميائية والتفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الصف األول الثانوى.

 المستحدثات التكنولوجيةثانًيا : 

إبداعية ومبتكرة لمشكالت التعليم لرفع كفاءته تعرف المستحدثات التكنولوجية بأنها حلول 

وزيادة فاعليته بصورة تتناسب وطبيعة العصر الحالى ،وقد تكون هذه الحلول مادية أفرزتها ثورة 

االتصاالت والكمبيوتر مثل األجهزة واألدوات والمواد التعليمية أو الفكرية التى أفرزتها الثورة 

لتربوية والسلوكية متمثلة في النظريات واالستراتيجيات المعرفية والتطور في مجال العلوم ا
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المختلفة في مجال التعليم التى صممت وطوعت لتناسب العملية التعليمية مما جعلها تتميز بالتفاعلية 

تاحة والجودة الشاملة ) صالح الدين توفيق ، نادية السيد إلوالفردية والتنوع والكونية والتكامل وا

،2012  ،207  ) 

 المستحدثات التكنولوجية وتحسين تعلم العلوم

 وسوف تعرض الباحثة بعضها : للمستحدثات التكنولوجية دورها في تحسين تعلم العلوم

 & Hesser)  هيسر وشوارتز  دراسة والتى أثبتت أهميتها : اللوحية الكمبيوتر أجهزة *

Schwartz, 2013) والتقاط صورة ، بدون استخدام أوراق رالمختبعمليات توثيق مجموعة  في 

  أوتيرووفان دوسن  دراسةو. ورسم الرسومات، وتسجيل البيانات،  دفتر إلكترونيال إلرسالها إلى

(Van Dusen & Otero, 2012)  المتعلمين في فصول  جمع تسهيل التى أثبتت فاعليتها في

على األدلة بدال من االعتماد على الكتاب الستنتاجات المبنية لوالتوصل  لبيانات وتحليلهال الفيزياء

  أو المعلم إلمدادهم بالحل .

باستخدام تطبيقات إلجراء   له إمكانيات تشمل )أ( قابلية التنقل والتواصل الهاتف النقال : *

، )ب( قابلية تسجيل الصور والصوت  اتصاالت بين النص المكتوب والصور ومقاطع الفيديو

التعاون الذي )د( أو الجمع بين الصور والفيديو مع الصوت والنصوالفيديو )ج( تعدد الوسائط 

تغذية من الحصول على  المستفيدين تمكنالتفاعل، أو  .)ه(يسمح بالرد المشترك على نفس النص

 ,McGinnis)منتجين للمعلومات  ، وكل هذه اإلمكانيات تمكن المتعلمين من أن يصبحوامرتدة 

2016; Gold et al., 2015) ، وكذلك من خالل استخدام بعض التطبيقات على الهاتف النقال مثل VoiceThread 

 ,Beach & O’Brien)  والتى بواسطتها أنتج المتعلمون العروض التفاعلية  تمكن المتعلمون من فهم عملية البناء الضوئى

2015) . 

؛ مندور فتح 2014، )صالح محمد تىدراسوالتى أثبتت فاعليته   Web Questلويب كويست ا* 

( التى أكدتا فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية التحصيل واالستيعاب 2013اهلل  ، 

 . المفاهيمي في مادة الكيمياء

تحسين نواتج تعلم العلوم مما أهمية استخدام المستحدثات التكنولوجية في مما سبق تتضح         

أجهزة الكمبيوتر  – بواسطة المعلم دعى الباحثة الستخدام بعضها ممثلة في " السبورة الذكية

محمل عليها دليل الطالب في صورة ملف ورد متضمًنا أنشطة توليد الحجة بها روابط  اللوحية

 الخمس .(GAIM)الحجة  توليداإلنترنت " أثناء مراحل نموذج  -لتجارب افتراضية 

 المفاهيم الكيميائية ثالًثا : 

تعد المفاهيم الكيميائية من أهم نواتج تعلم الكيمياء والتي بواسطتها تنظم المعرفة العلمية في  

  المتعلمينصورة ذات معنى ، فهي الوحدات البنائية لعلم الكيمياء وعن طريقها يتم التواصل بين 

 مستويات تعلم المفاهيم  

 :يتمثالن فيما يلى (Frayer,et al., 1969) في تعلم المفاهيميوجد مستويان 
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يتمثل هذا المستوى في قدرة الفرد على التمييز بين األمثلة المطابقة واألمثلة غير  :المستوى األدنى

 المطابقة للمفهوم.

 : اآلتىفي  : تتمثل المستويات العليا في تعلم المفاهيمالمستويات العليا في تعلم المفاهيم

 تعريف المفهوم بخصائصه المحددة. .1
 التمييز بين الخصائص المميزة والخصائص غير المميزة للمفهوم . .2
 التمييز بين األمثلة المطابقة واألمثلة غير المطابقة على أساس الخصائص المحددة للمفهوم. .3
 تندرج تحت المفهوم.تحديد المفاهيم العليا التي يندرج تحتها المفهوم والمفاهيم الدنيا التي  .4
 تحديد المبدأ الذي يربط المفهوم، بمفهوم آخر أو أكثر. .5

المتضمنة  مفاهيم الكيميائيةلل بالنسبة ماوما يندرج تحته المستويينعلى تنمية الباحثة  حرصتوقد 

 األحماض والقلويات " لدى طالب الصف األول الثانوي . –بباب  " المحاليل 

 المفاهيم:قياس مستويات تعلم 

نموذًجا الختبار   (Frayer,et al., 1969) ن اوآخر وضع فراير مستويات تعلم المفاهيم لقياس
ويقيس هذا النموذج مستويات ""Wisconsinمستويات تعلم المفهوم يعرف بنموذج ويسكونسن 

 :هىتعلم المفهوم من خالل عشر مهام 

 للمفهوم.المثال الموجب ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم   .1
 المثال السالب للمفهوم.ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .2
 اسم المفهوم ويختار الطالب إعطاء المثال الموجب للمفهوم  .3
 الخاصية المميزة للمفهوم.ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .4
 الخاصية الغير مميزة للمفهوم.ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .5
 اسم المفهوم.ويختار الطالب إعطاء معنى المفهوم  .6
 معنى المفهوم.ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .7
 المفهوم األدنى .ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .8
 المفهوم األعلى.ويختار الطالب إعطاء اسم المفهوم  .9

 . ويختار الطالب المبدأ الذى يربط بينهمامفهومين  إعطاء اسم .10
لقياس مستويات تعلم المفاهيم الكيميائية المتضمنة بباب        العشرام المهوقد استخدمت الباحثة هذه 

  األحماض والقلويات " لدى طالب الصف األول الثانوي . –" المحاليل 

  الكيميائية وتنمية المفاهيم علومتعليم ال

 ستراتيجياتااليوجد العديد من الدراسات التى اهتمت بتنمية المفاهيم الكيميائية باستخدام 

استراتيجية دورة التعلم  مختلفة لدى متعلمين من مراحل تعليمية مختلفة ومنها دراساتال والنماذج

( 2015( المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي )مي الغزال،2016محمد العتيبي،) السباعية

( 2014التعلم )محمود الحافظ،(، نموذج ابعاد 2015،استراتيجية التلمذة المعرفية )ناهد الشوبكي،

( استراتيجية 2014هاشمية الراوي،) استراتيجية تدريسية مستندة الى التعلم القائم على المشروع

 .( 2013التعلم االستقصائي التعاوني الموجه )صالح محمد ، 

وفي حدود علم  –للدراسات التى اهتمت بتنمية  المفاهيم الكيميائية  ومن العرض السابق 

اهتمت بتنمية المفاهيم الكيميائية باستخدام نموذج توليد الحجة  في األبحاث التى ندرة توجد–الباحثة 
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وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء اختبار  . بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية

   المفاهيم الكيميائية .

 االستدالليالتفكير مهارات رابًعا : 

الذهاب وراء المعلومات والبيانات المتاحة )المقدمات( للوصول إلى نتيجة جديدة ستداللي يعني في جوهره التفكير اال 

يعد التفكير االستداللي عملية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكير و ، غير متضمنة في هذه المقدمات

 & Bilica))          ناد إلى معايير محددة والتي تستخدم للتحقق من شئ ما وتقييمه باالست

Flores,2009; Ellerton, ,2011 ; Kisiel,et al.,2012,1049  التفكير االستداللى  مهاراتوتتمثل

 ( فيما يلي:2016فتحى جروان،  )التى يمكن تنميتها لدى طالب المرحلة الثانوية

عملية عقلية تهدف إلى مالحظة  : Inductive Reasoning االستدالل االستقرائي -1 

التى الجزئيات أو الحاالت الخاصة واالنتقال منها إلى استنتاج القوانين أو المبادئ أو القواعد العامة 

استخدام أسلوب التساؤل، والفرضيات  ،ويتم ذلك من خاللكشف عن العالقات المختلفة بينهات

 الخاص إلى العام ومن الجزء إلى الكل  ري؛ولذلك فهو يسير من المحسوس إلى المجرد ومنحوالت

عملية عقلية تهدف الى تعلم المبادىء  : Reasoning Deductiveاالستدالل االستنباطي - 2

العامة ثم تطبيقها على عدد من الحاالت الخاصة وكذلك االنتقال من تعلم المفاهيم العامة إلى األمثلة 

 إلى الجزء .    الكل ومن حسوسالمالخاصة، وفيه يتم االنتقال من المجرد إلى 

عملية :Reasoning  Controll of  Variablesاالستدالل الخاص بضبط المتغيرات - 3

عقلية تتضمن ضبط كل العوامل التي تؤثر في التجربة ثابتة، ما عدا عامل واحد فقط وهو المتغير 

  . يوضح عالقات السبب والنتيجةالتجريبي يتم تغييره بنظام لتعرف أثرة في المتغير التابع لذا فهو 

عملية عقلية تتضمن إدراك الفرد  :Proportional Reasoning االستدالل التناسبي  - 4

لمعنى مايقدم له من أفكار، وتقديم إجابات للمشكالت القائمة على إدراك المفاهيم المرتبطة بالنسبة 

لى حل للمشكلة التي  تشكل أساس إقامة عالقة بين عالقتين للوصول إ من خاللوالتناسب ،وذلك 

، فهو االستدالل من خالل مفهوم النسبة والتناسب ، والنسبة  العالقة النسبية وفقًا للقواعد التناسبية

 هي مقارنة بين عددين ، والتناسب هو المقارنة بين نسبتين متساويتين . 

عملية عقلية تتضمن إدراك الفرد  :  Conservation Reasoningاالستدالل االحتفاظي  - 5

لثبات بعض صفات األشياء والموضوعات دون تغير رغم ما يحدث من تغيرات ظاهرية تؤثر في 

 صفات هذه األشياء وخصائصها كالشكل أو اللون أو الترتيب المكاني .

 عددعملية عقلية تتضمن التفكير في  :  combinatorial Reasoning االستدالل التوافقي - 6

واستبعاد المتغيرات التي ليس لها حد وتحديد أثر إحداها أو جميعها من المتغيرات المختلفة في آن وا

 أي تأثير . 

إحكام احتمالية  عملية عقلية تتضمنProbabilistic Reasoning: االستدالل االحتمالي  -7

                       .حول المواقف والموضوعات المختلفة بشكل دقيق وموضوعي 
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 تعليم العلوم وتنمية التفكير االستداللى

لدى متعلمي  في  مادة العلوم وفروعها التفكير االستداللي الدراسات بتنمية عدد من اهتم

مثل استخدام حل  االستراتيجيات والنماذجوالبرامج المداخل و باستخدام العديد منالمراحل المختلفة 

المشكالت القائم على الحديث العلمي الجماعي في تنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف 

في تدريس  استراتيجية التعلم المتمركزة حول المشكلة ،.(Kim , 2016)الثاني والثالث االبتدائي  

واستراتيجية األبعاد  (، 2016طالبات الصف التاسع األساسي في الزرقاء )غفران عفانه،الكيمياء ل

( ، مدخل  2015) تهاني سليمان ،  بمصر السداسية في تدريس العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية

،والتدريس  ( 2015القصة في تدريس العلوم لتالميذ الصف الرابع المكفوفين ) سعيد صديق ، 

  .(2014سيد،زهري )عصام بالفريق في العلوم لتالميذ الصف الثالث االعدادي األ

ندرة األبحاث التى  -وذلك في حدود علم الباحثة –ويتضح من عرض الدراسات السابقة

، هذا وقد  اهتمت باستخدام نموذج توليد الحجة لتنمية مهارات التفكير االستداللي في الكيمياء

  استفادت الباحثة من معظم الدراسات السابقة في بناء اختبار التفكير االستداللي .

 خامًسا : االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية

استخدام المستحدثات التكنولوجية في تحسين نواتج تعلم العلوم لذا سعى البحاث الحاالى   نظًرا ألهمية 

موجه للسلوك،  في تعلم الكيمياء ألن االتجاه استخدام المستحدثات التكنولوجية نحو تنمية االتجاه إلى

ويمثال   معرفاى المكاون  ال : وهاى ثاالث مكوناات    لاه  نحو استخدام المساتحدثات التكنولوجياة   االتجاهو

مان حقاائق ومفااهيم ومعلوماات موضاوعية متاوافرة لادى الماتعلم عان          الماتعلم   وتصاورات  معتقدات

تأييد الماتعلم أو رفضاه    مشاعر المتعلم في صورة ، والمكون الوجدانى االنفعالى ويمثل المستحدثات

ويشير إلى استجابة الفرد الستخدام المستحدثات نتيجة ما م المستحدثات ، والمكون السلوكى الستخدا

 (2007) عادل سرايا ، لديه من معتقدات ومشاعر نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية . 

بتنمية االتجاه نحو استخدام  -في حدود علم الباحثة -من الدراساتقليل هذا وقد اهتمت 

( التى 2013عبد ربه الصباحى )دراسة مثل  المستحدثات التكنولوجية في تعلم العلوم وفروعها

أثبتت فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام "برمجيات الوسائط المتعددة " في تعليم مادة الكيمياء 

جية لدى طلبة المرحلة الثانوية في جمهورية في تنمية االتجاه نحو استخدامها المستحدثات التكنولو

  كويست التى أثبتت فاعلية الويب (Unal& Karakus, 2016)  اونال وكاراكوس ودراسةاليمن .

Web Quest تالميذ الصف لدى علوم ال االتجاه نحو استخدام الويب كويست في تعلم في تنمية

  . السابع بتركيا لموضوعى

 فروض البحث

 : فيما يلى الحالى ثالبحتتمثل فروض 

( باين متوساطي درجاات المجماوعتين     0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -1

لنماااوذج تولياااد الحجاااة بمسااااعدة بعاااض المساااتحدثات   التاااي درسااات وفًقاااا   التجريبياااة "

" والضااابطة "التااي درساات وفًقااا  للطريقااة المعتااادة فااي التطبيااق البعاادي         التكنولوجيااة  

 يم الكيميائية لصالح المجموعة التجريبية.  الختبار المفاه
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(باين متوساطي درجاات المجموعاة     0.05يوجد فارق ذو داللاة  إحصاائية عناد مساتوى )      -2

 التجريبية في التطبيقين القبلى والبعدي الختبار المفاهيم الكيميائية لصالح التطبيق البعدى 

رجات المجموعتين (  بين متوسطي د0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -3

التجريبية والضاابطة فاي التطبياق البعادي الختباار التفكيار االساتداللي لصاالح المجموعاة          

 التجريبية.

( بين متوسطي درجات المجموعة 0.05يوجد فرق ذو داللة  إحصائية عند مستوى ) -4

 لبعدى التجريبية في التطبيقين القبلى والبعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح التطبيق ا

( بين متوسطي درجات المجموعتين 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -5

المستحدثات  استخدام  التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو

 التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية.

المجموعة ( بين متوسطي درجات 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -6

المستحدثات  استخدام التجريبية في التطبيقين القبلى والبعدي لمقياس االتجاه نحو

 التكنولوجية لصالح التطبيق البعدى. 

 خطوات البحث وإجراءته

 البحث والتحقق من فروضه اتبعت الباحثة ما يلى : أسئلة لإلجابة عن

 إعداد مادتى التعلم :أواًل :

دليل الطالب ودليل المعلم وفًقا لنموذج توليد الحجة بمساعدة بعض إلعداد مادتى التعلم " 

 المستحدثات التكنولوجية قامت الباحثة بما يلى :

نموذج توليد الحجة والتي لها صلة بـ االطالع على األدبيات والدراسات والبحوث السابقة -1

واالتجاه نحو المستحدثات  ىاالستداللالتفكير و الكيميائيةالمفاهيم و التكنولوجية والمستحدثات

 . التكنولوجية

ى لاألحماض والقلويات " المقرر ع –باب " المحاليل  اختيار تم اختيار المحتوى العلمي : -2

) وزارة التربية  2014 -1013طالب الصف األول الثانوى في مادة الكيمياء للعام الدراسي 

 ( وذلك لألسباب التالية : 2014 -2013والتعليم ، 

 البناء أساسيات تمثل الضرورية والتي والقوانين اتموالتعمي المفاهيممن  العديد الباب تضمني 

 يحتاجها الطالب في السنوات األعلى . والتي ، الكيمياء لمادة المعرفي

 االرتباط ذات والضرورية المهمة الموضوعات منواألحماض والقلويات  المحاليل دراسة تعتبر 

  تلنباوا والحيوان اإلنسان بحياة

  التى   العملية والتدريبات والتجارب األنشطةزمن تدريس الباب الكبير نسبًيا واحتوائه العديد من

 الكمية الرياضية العالقات من العديديستخدم فيها الطالب العديد من العمليات العقلية  واحتوائه 

 التفكير االستداللي .يمكن أن يسهم في تنمية مهارات  التوضيحية واألشكال البيانية الرسومو

 تحليل المحتوى العلمي : -3

بهدف  األحماض والقلويات "  –" المحاليل للباب المختارقامت الباحثة بتحليل المحتوى العلمي 

تأكدت الباحثة من ثبات التحليل من خالل إعادته بعد و ،المتضمنة  بالباب المفاهيم الكيميائية

،  2011لنسبة االتفاق )رجاء أبو عالم ، Coperثالثة أسابيع وذلك باستخدام معادلة كوبر 

%( ، بينما تأكدت من صدق التحليل من خالل 96وكانت نسبة االتفاق بين التحليلين ) ، ( 485
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قيام باحثة أخرى
*

%( وهى نسبة يمكن الوثوق 91بالتحليل وكانت نسبة االتفاق بين التحليلين ) 

الكيميائيةوبذلك توصلت الباحثة إلى قائمة المفاهيم بها.


المتضمنة بالباب والتى ينبغى تنميتها  

 لدى طالب الصف ألول الثانوى . 

  " بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية لنموذج توليد الحجة اوفًق الطالبإعداد دليل  -4

في واألحماض والقلويات "  –" المحاليل لباب العامة قامت الباحثة بصياغة األهــــــداف

ثم قامت بإعادة صياغة الباب في ،  للباب األهداف اإلجرائية األهداف العامة تم صياغة  ضوء

والتى هدفت إلى تنمية المفاهيم  نموذج توليد الحجة لمراحل صورة أنشطة تعليمية تعلمية وفًقا

وقدم دليل  المستحدثات التكنولوجية.الكيميائية ومهارات التفكير االستداللى واالتجاه نحو استخدام 

محمل على و به روابط لفيديوهات وتجارب افتراضية الطالب للمتعلمين في صورة ملف ورد

 . طالبأجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بكل 

   بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية لنموذج "توليد الحجة" اوفًق المعلمدليل إعداد  -5

األحماض والقلويات  –باب " المحاليل  لالسترشاد به في عملية تدريس تم إعداد دليل المعلم

األجهزة اللوحية استخدام باستخدام السبورة الذكية بواسطة المعلم و توليد الحجة"وفًقا لنموذج 

توجيهات   ، وقد اشتمل الدليل على : فلسفة الدليل ، " المحمل عليها دليل الطالب بواسطة المتعلمين

، األهداف   استخدام النموذج وبعض المستحدثات التكنولوجيةتوضح للمعلم كيفية  للمعلمعامة 

، الجدول الزمنى لتدريس موضوعات الباب ،  األحماض والقلويات " –" المحاليل العامة لتدريس باب  

المفاهيم الرئيسة  ، اإلجرائيةاألهداف مصادر التعلم ، مجموعة دروس الباب وشمل كل درس " 

خطة السير ، المستحدثات التكنولوجية المستخدمة،مهارات التفكير االستداللى ، لمتضمنة بالدرسا

وفًقا  المناسبة هذا وقد تم تحكيم دليلى الطالب والمعلم وأجريت التعديالت "فى الدرس ، التقويم 

  . في صورتهما النهائية ودليل المعلم وأصبح دليل الطالب ، 2لمالحظات السادة المحكمين

                                                           

*
 د

  

2 
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 مة في البحثدالتقويم المستخ إعداد أدوات :ثانًيا

لتعرف فاعلية نموذج توليد  الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية 

لدى طالب  واالتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية  الكيميائية والتفكير االستداللى المفاهيم

البحث وشملت : اختبارى المفاهيم  التقويم المستخدمة في واتتم إعداد أدا الصف األول الثانوى

 ومقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية الكيميائية  والتفكير االستداللى

 إعداد اختبار المفاهيم الكيميائية  

للمفاهيم الكيميائية المتضمنة  الطالبقياس اكتساب  هدف اختبار المفاهيم الكيميائية  إلى

وفًقا لنموذج "وسكونسن"  صياغة مفردات االختبار وتم  األحماض والقلويات" –بباب " المحاليل 

Wisconsin""  هذا وقد  ،رباعي البدائل  االختيار من متعدد المفاهيم ، وفًقا لنوعنمو لتقويم

صفحة تعليمات تضمنت الهدف من االختبار ووصفه باختصار  شملت كراسة أسئلة االختبار

تم و الطالبورقة إجابة منفصلة بها مكان مخصص لبيانات  االختباروتلى  وطريقة اإلجابة عنه ،

من خالل عرضه على مجموعة من محكمي البحث إلبداء الرأي في   التأكد من صدق االختبار

 البابمي لمفردات االختبار وارتباطها بمحتوى مدى سالمة الصياغة العلمية والمضمون العل

وتوافقها مع المستوي األدنى  ،األول الثانوي الصف طالبموضع التجريب ومالءمتها لمستوى 

، ومدى كفاية ووضوح تعليمات االختبار، وتم تعديل االختبار في ضوء  والمستويات العليا للمفاهيم

       على مجموعة عددها تم إجراء التجربة االستطالعية لالختبار  سادة المحكمين .المناسبة لل راء األ

طالًبا وطالبة " بمدرسة تنيدة الثانوية المشتركة بإدارة بالط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد 35" 

من غير مجموعة  2014-2013ممن درسوا مقرر الكيمياء في الفصل الدراسي األول للعام 

حساب زمن  (ألألغراض التالية:  م2014/ 1/ 2لفصل الدراسي يوم البحث وذلك في نهاية ا

متضمنة خمس دقائق  دقيقة ستون الطالب والطالبات ، وكان متوسط الزمن الذي استغرقه االختبار

     21 : وقد تم باستخدام طريقة كيودروريتشاردسون حساب ثبات االختبار (ب .لقراءة التعليمات

( ، وهو يشير إلى  0.83ووجد أن معامل ثبات االختبار يساوى )  ( 579، 2010) أمين على ، 

: حساب معامالت السهولة لمفردات االختبار  (ج .أن االختبار يتمتع بدرجة معقولة من الثبات

وترواحت بين حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار :  (د( 0.75 – 0.23وترواحت بين   )

وتكونت ولم توجد أية استفسارات.   االختبار من وضوح تعليمات التأكد (ه   (   0.80 – 0.35) 

الصورة النهائية
3
درجة  80لالختبار " العظمى الدرجة  كانتوبذلك  " ،مفردة 80لالختبار من "  

 ( مواصفات اختبار المفاهيم الكيميائية 1ويوضح جدول )  والصغرى "صفًرا"  "

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

3
 األحماض والقلويات ( –( اختبار المفاهيم الكيميائية في باب ) المحاليل 5ملحق ) 
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 األحماض والقلويات "   –( مواصفات اختبار المفاهيم الكيميائية في باب " المحاليل 1) جدول

 إعداد اختبار التفكير االستداللى :

لدى طالب الصف األول  التفكير االستداللىإلى قياس مهارات هدف اختبار التفكير االستداللى     

بعد االطالع على عدد من التفكير االستداللى وتم تحديد مهارات ،  الثانوى في مادة الكيمياء

من خالل الدراسات التي اهتمت بتنميته واقتصرت الباحثة على قياس التفكير االستداللى اختبارات 

 ، التوافقي،  االحتمالى الخاص بضبط المتغيرات ، ، مهارات االستدالل "االستنباطي ، االستقرائي

لى كل مفردة أربعة تمن متعدد و من نوع االختيار وتم صياغة مفردات االختبار" ، التناسبي 

صفحة تعليمات تضمنت الهدف من االختبار ووصفه  هذا وقد شملت كراسة أسئلة االختبار. بدائل

ورقة إجابة منفصلة بها مكان مخصص لبيانات  االختبارباختصار وطريقة اإلجابة عنه ،وتلى 

إلبداء   من خالل عرضه على مجموعة من محكمي البحث تم التأكد من صدق االختبارو الطالب

ومناسبتها لقياس الرأي في  مدى سالمة الصياغة العلمية والمضمون العلمي لمفردات االختبار 

، ومدى األول الثانوي الصف طالبومالءمتها لمستوى  مهارات االستدالل العلمي المحددة مسبًقا ،

تم إجراء  عديل االختبار في ضوء أراء السادة المحكمين .كفاية ووضوح تعليمات االختبار، وتم ت

    
 المهام التي حددها نموذج 

Wisconsinالختبار تعلم المفاهيم 

  أرقام األسئلة

األحماض  المحاليل 
 والقلويات 

النسبة  العدد
 المئوية %

 المستوى األدنى:

التمييز بين األمثلة 
واألمثلة المطابقة 

غير المطابقة 
 للمفهوم

 المستويات العليا

المفهوم  تعريف*
،  بخصائصه المميزة

بين  التمييزو
الخصائص المميزة 
والخصائص غير 

 المميزة للمفهوم.

التمييز بين األمثلة * 
المطابقة واألمثلة 

غير المطابقة 
للمفهوم على أساس 
الخصائص المحددة 

 للمفهوم.

تحديد المفاهيم *
التي يندرج  العليا

تحتها المفهوم 
والمفاهيم الدنيا التي 

 تندرج تحتها.

تحديد المبدأ الذي *
يربط المفهوم 

 .و أكثرأأخر بمفهوم 

يختار وإعطاء اسم المفهوم  (1)
 المثال الموجب للمفهوم. طالبال

1- 2-3- 8 4- 5-6-7 8 10 

يختار  وعطاء اسم المفهوم  (2)
 المثال السالب للمفهوم.  طالبال

9-10-11 12-13-14-15 7 8.75 

إعطاء المثال للمفهوم الموجب  (3)
 اسم المفهوم.  طالبويختار  ال

16- 18-19 17- 
20-21 

6 7.5 

يختار  وإعطاء اسم المفهوم  (4)
الخاصية المميزة للمفهوم  طالبال
. 

22-23-24-25-26 27-28 7 8.75 

يختار  وإعطاء اسم المفهوم  (5)
الخاصية الغير مميزة   طالبال

 للمفهوم.

31-32-33 29- 30- 34-35 7 8.75 

يختار  وإعطاء معنى المفهوم  (6)
 اسم المفهوم  طالبال

36-37-38-39-40- 
41-42 – 43 

44- 45-46- 

47- 48 

13 16.25 

يختار  وإعطاء اسم المفهوم  (7)
 معنى المفهوم  طالبال

49- 50 – 51- 52- 
53 

54- 55 7 8.75 

يختار  وإعطاء اسم المفهوم  (8)
  المفهوم األعلى  طالبال

56- 58-59-60 – 
63-  

57- 61- 62-  8 10 

يختار وإعطاء اسم المفهوم  (9)
 األدنى المفهوم طالبال

65- 66-67 64- 68-69-70-
71- 72 

9 11.25 

يختار مفهومين  و اسم إعطاء  (10)
 طالب المبدأ الذى يربط بينهما .ال

74- 75- 76- 77-
78 

73- 79- 80 8 10 

 100 80 36 44  المجموع
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نفس المجموعة  -طالًبا وطالبة " 35على مجموعة عددها " التجربة االستطالعية لالختبار 

 م2014/  1/ 2وذلك في نهاية الفصل الدراسي األول يوم -االستطالعية الختبار المفاهيم الكيميائية 

 الطالب والطالبات ، وكان متوسط الزمن الذي استغرقه الختبارحساب زمن ا (ألألغراض التالية: 

: وقد تم باستخدام  حساب ثبات االختبار (ب . متضمنة خمس دقائق لقراءة التعليمات أربعين دقيقة

( ، ووجد أن معامل ثبات االختبار  579، 2010) أمين على ،  21طريقة كيودروريتشاردسون 

حساب  (ج          ( ، وهو يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة معقولة من الثبات 0.85يساوى ) 

حساب معامالت  (د( 0.71 – 0.25: وترواحت بين   )معامالت السهولة لمفردات االختبار 

 التأكد من وضوح تعليمات (ه(   0.80 – 0.32وترواحت بين ) التمييز لمفردات االختبار : 

وتكونت الصورة النهائيةأية استفسارات.  ولم توجد  :االختبار
4
وبذلك  ،" مفردة 30لالختبار من "  

(  2ويوضح جدول )  ، والصغرى "صفًرا" درجة " 30لالختبار " العظمى الدرجة  كانت

 مواصفات اختبار التفكير االستداللي.

 ( مواصفات اختبار التفكير االستداللي2جدول )

 المئوية النسبة عدد المفردات الخاصة بكل مهارة المفردات التفكير االستداللىمهارات 

 % 23.33 7 7-1 االستدالل االستنباطي

 % 23.33 7 14-8 االستدالل االستقرائي

 % 16.67 5 19-15 االستدالل الخاص بضبط المتغيرات 

 % 10 3 22-20 االحتمالياالستدالل 

 % 10 3 25-23  االستدالل التوافقي

 %16.67 5 30-26 التناسبياالستدالل  

 %100 مفردة 30  المجموع

 إعداد مقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية -2

 استخدام المستحدثات التكنولوجية نحو قياس اتجاه طالب الصف األول الثانوي هدف المقياس إلى

 نحوبعد االطالع على عدد من مقاييس االتجاه  أبعاد المقياسوتم تحديد  . في تعلم الكيمياء

من خالل الدراسات التي اهتمت بتنميته واقتصرت  في التعلم استخدام المستحدثات التكنولوجية

 -االتجاه نحو خصائص استخدامها  –استخدامهااالتجاه نحو أهمية "أبعاد  الباحثة على قياس

ء دور المعلم والمتعلم أثنااالتجاه نحو  – المعتادبالتعلم التعلم مقارنة في  استخدامهااالتجاه نحو 

 وروعى في الصياغة أن اتسمت كل عبارة بأنها وتم صياغة عبارات المقياس" ، استخدامها

وحملت العبارة فكرة واحدة ومثلت البعد التى تندرج تحته وصيغت في صورة  بسيطة وواضحة

" تقريًبا -أبًدا -ليس -كل"لها وكذلك بعض األلفاظ مثعبارة جدلية وتم تجنب استخدام نفى النفى في

                                                           

4
 التفكير االستداللى( اختبار  6ملحق ) 
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وقد درجت اإلستجابة عن  لى حد ما .إوراعت الباحثة التوازن بين العبارات الموجبة والسالبة 

 غير موافق ،غير متأكد، ، موافقجًدا موافقتدريًجا خماسًيا وفًقا لطريقة ليكرت" عبارات المقياس

والتى هي بمثابة المرشد الذي يوضح طبيعة وتم وضع تعليمات للمقياس  جًدا( . غير موافق ،

( 25المقياس وفكرته، وأهدافه، وطريقة التعامل مع عباراته، وبلغت عدد مفردات المقياس ككل )

من خالل عرضه على مجموعة من محكمي البحث وذلك  وتم التأكد من صدق المقياسمفردة. 

لألبعاد المكونة للمقياس ومناسبة صياغتها اللغوية للحكم على مدى تمثيل العبارات 

ووضوحها،وقد أبدى المحكمون بعض الملحوظات مثل تعديل صياغة بعض العبارات وحذف 

بعض العبارات ودمج بعدى أهمية وخصائص استخدام المستحدثات التكنولوجية. وقد التزمت 

طالًبا 35على مجموعة عددها "  مقياسوتم القيام بالتجربة االستطالعية للالباحثة بالتعديالت . 

وطالبة " بمدرسة تنيدة الثانوية المشتركة بإدارة بالط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد ممن 

من غير مجموعة البحث  2014-2013درسوا مقرر الكيمياء في الفصل الدراسي األول للعام 

التأكد من وضوح أ( بهدف  وذلك م2014/ 1/ 2وذلك في نهاية الفصل الدراسي يوم  الخميس

: وتبين أن  حساب زمن المقياس يطرح المتعلمون اي استفسارات . ب( ولم عبارات المقياس:

 ج( دقيقة " دقيقة متضمنة قراءة التعليمات 20متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن المقياس " 

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ووجد أن معامل  حساب ثبات المقياس:

هذا وأصبح المقياس في ( مما يدل على أنه يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 0.93الثبات يساوى)

جًدا:  موافقعبارة( وقد أعطيت العبارات الموجبة "25: حيث بلغ عدد عباراته ) صورته النهائية

غير  : درجتان ،غير موافق : ثالث درجات، غير متأكدربع درجات، أ:  ، موافقخمس درجات

جًدا: درجة(  والعكس في العبارة السالبة وبذلك كانت الدرجة العظمى للمقياس  موافق

( مواصفات المقياس في صورته 3درجة( ويمثل جدول ) 25درجة( والدرجة الصغرى )125)

النهائية 
5

   

 ( مواصفات مقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية 3جدول )

العبارات  محاور المقياس م

 الموجبة

 عددالعبارات العبارات السالبة

أهمية وخصائص االتجاه نحو  1

استخدام المستحدثات 

 التكنولوجية في تعلم الكيمياء

1  ،4  ،6  ،7  ،

9  ،11  ،12  ،

14 

2 ،3  ،5  ،8  ،

10  ،13  ،15 

15 

التعلم باستخدام االتجاه نحو  2

المستحدثات التكنولوجية مقارنة 

 بالتعلم المعتاد

17  ،18  ،20 16  ،19 5 

                                                           

5
 ( مقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية . 7ملحق )  
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دور المعلم والمتعلم أثناء  3

استخدام المستحدثات 

 التكنولوجية

22  ،23  ،25 21  ،24 5 

 25 11 14 المجموع 

 الصاف األول الثاانوى باإدارة    طاالب  مان  البحاث تم اختيار مجموعة : اختيار مجموعة البحث: ثالًثا

 اطالًبا  34)وتام تقسايمها إلاى مجماوعتين إحاداهما تجريبياة       ،الاوادى الجدياد  بمحافظاة   بالط التعليمياة 

 وطالبة( من مدرسة بالط الثانوية.  طالًبا 34)واألخرى ضابطة وطالبة( من مدرسة تنيدة الثانوية

 الميداني للبحث بالمراحل التالية : : مر التطبيق ا : التطبيق الميدانيرابًع

: وقاد تام   توليد الحجة" بمساعدة المستحدثات التكنولوجياة  "وفًقا لنموذج  مرحلة ما قبل التدريس -1

المجموعاة التجريبياة ؛ لتوضايح الغارض مان البحاث ، وأهميتاه         كيميااء خاللها لقااء الباحثاة بمعلماة    

تولياااد الحجاااة" بمسااااعدة   "والفلسااافة القاااائم عليهاااا ، وكيفياااة اساااتخدام دليااال المعلااام وفًقاااا لنماااوذج    

حياث حاددت الباحثاة     . ، وكيفية تدريب الطاالب والطالباات علاى اساتخدامه    المستحدثات التكنولوجية

في كل مرحلة من مراحال النماوذج مان حياث اساتخدام المساتحدثات       دورها ودور المتعلمين للمعلمة 

"        التكنولوجية والمتمثل في استخدام المعلمة للسبورة الذكية كدور أساسي فاي المرحلاة األولاى    

إنتاج الحجاة النهائياة مكتوباة" وإذا تطلاب      ؤال البحثى "وفي المرحلة الخامسة "تحديد المشكلة والس

االمار خاالل المراحال الاثالث االخارى . وكاذلك اساتخدام المتعلماين ألجهازة الكمبياوتر اللوحياة فااي            

المراحاال الثانيااة " توليااد الحجااة المبدئيااة " والثالثااة  "جلسااة المحاجاااة " والخامسااة " إنتاااج الحجااة     

"   الماارحلتين األولااى" تحديااد المشااكلة والسااؤال البحثااى  النهائيااة مكتوبااة" وإذا تطلااب االماار خااالل   

 والرابعة "المناقشة التأملية"

تم تطبيق أدوات البحث والمتمثلة في اختبار المفاهيم   :البحث  واتمرحلة التطبيق القبلي ألد -2

على المجموعة مقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات و التفكير االستداللىالكيميائية واختبار 

األحماض والقواعد " بالفصل الدراسي الثاني  -المختارة ، وذلك قبل بداية تدريس باب " المحاليل

، وذلك للحصــول على الدرجات 2014/ 3/  17، 16يومي  2014-2013من العام الدراسي 

لمجموعتين عينة القبلية المتطلبة للمعالجة اإلحصــائية الخاصة بنتائج البحث ، ولبيان مدى تكافؤ ا

 ( 4البحث ، وفيما يلي نتائج التطبيق القبلي ألدوات البحث كما يتضح من الجدول )
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  ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ) ت ( لنتائج التطبيق القبلى ألدوا ت البحث4جدول )

 34 =2= ن 1ن

 األداة
الدرجةةة 

 الكلية 

 المجموعة التجريبية

 1ع       1م

       الضابطة المجموعة

 2ع          2م

 تقيمةةةةةةةة 

وداللتها


 

 *            1.35  1.27  13.18 1.42 12.73 80 المفاهيم اختبار

 *1.28 0.95 5.65 0.95 5.35 30 التفكير االستداللى

 *1.19 1.55 51.84 1.65 52.58 125   مقياس االتجاه

 طالب وطالبات( عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطى درجات 4يتضح من الجدول )

المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق القبلى لكل من اختبار المفاهيم الكيميائية واختبار 

التفكير االستداللي ومقياس االتجاه نحو المستحدثات الكيميائية ، األمر الذى يشير إلى تكافؤ 

التفكير االستداللي ووالضابطة فى متغيرات تحصيل المفاهيم الكيميائية  المجموعتين التجريبية

 واالتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية .

 نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات الكيميائية مرحلة استخدام  -3

م ، حيث درست المجموعة  18/3/2014في هذه المرحلة بدأت تجربة الدراسة يوم 

الفصل بالطريقة المعتادة التي  معلم" بواسطة  األحماض والقلويات –المحاليل " بابالضابطة 

واستخدام تعتمد على الشرح والتلخيص والمناقشة وعلى استخدام بعض األنشطة والعروض العملية 

الذكية في عرض الكتاب المدرسي وكتاب  سبورةلوالمعلم ل ألجهزة الكمبيوتر اللوحيةالمتعلمين 

، بينما درست المجموعة التجريبية  pdf"التدريبات الخاص بالباب موضوع البحث في صورة "

بواسطة معلمة الفصل بعد تدريب الباحثة لها على نموذج توليد الحجة" باستخدام  البابنفس 

،  اللوحية المدعمتين باالنترنت  بمساعدة السبورة الذكية وأجهزة الكمبيوتر  النموذجاستخدام 

 معلمة ومعلم المجموعتين التجريبية والضابطةوراعت الباحثة تكافؤ 
6

من حيث الخبرة في التدريس 

حيث انتهت تجربة ، والضابطة  ، وكذلك تساوى المدة الزمنية للتدريس للمجموعتين التجريبية

  م 2014/ 17/4البحث يوم 

                                                           

 

 معلمة المجموعة التجريبية أ. هبة سامى فرحات -1
 معلم المجموعة الضابطة أ. أحمد سعد أيوب . -2
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 مرحلة التطبيق البعدى ألدوات البحث  -4

"  للمجموعتين التجريبية  األحماض والقلويات –المحاليل " باببعد االنتهاء من تدريس 

االتجاه نحو مقياس اختبار المفاهيم الكيميائية واختبار التفكير االستداللى ووالضابطة تم تطبيق 

 م  2014/ 4/ 22، 20يومي استخدام المستحدثات التكنولوجية 

 المعالجة اإلحصائية : خامًسا

عينتين لل ) ت( اختبار ممثاًل فيما يلى: اإلصدار التاسع spssاستخدام البرنامج اإلحصائي  تم         

)ت ( للعينتين  ،اختبارالمستقلتين للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

غير المستقلتين بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات 

η ومربع إيتا ، حجم التأثير البحث
2

توليد الحجة  نموذجكمؤشر لفاعلية  لبليك ونسبة الكسب المعدل 

 المتغيرات التابعة .بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية فى 

 : وتفسيرها البحثنتائج 

  وتفسيرها أواًل : نتائج تطبيق اختبار المفاهيم الكيميائية 

 والذى نص على للتحقق من صحة الفرض األول للبحث :التحقق من صحة الفرض األول للبحث*

 ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية "0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )

والضابطة "التي  "لنموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجيةالتي درست وفًقا 

في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الكيميائية لصالح المجموعة  "درست وفًقا  للطريقة المعتادة

المجموعتين  درجاتلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت(  "التجريبية

 (  5)  بالجدول أثيروحجم الت
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التطبيق في  (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة 5جدول )

 34 =2= ن 1ن   البعدي الختبار المفاهيم الكيميائية وحجم التأثير

مستويات 

 ختبار اال

الدرجة 

 النهائية

 المجموعة التجريبية

 1ع        1م

 المجموعة الضابطة

 2ع       2م

 قيم )ت(

وداللتها
*

 

حجم  

التأثيروداللته
**

 

  

   2.06  8.35 1.32 3.23 1.48 6.08 8 األول

   1.82  7.40 1.53 2.64 1.23 5.14 7 الثاني

   6.15  24.99 0.97 1.29 0.43 5.85 6 الثالث

   5.39  21.92 0.94 1.79 0.78 6.41 7 الرابع

   4.59  18.63 1.32 1.88 0.75 6.73      7 الخامس

   2.76  11.22 1.85 3.73 3.01 10.53 13 السادس

 السابع

 الثامن

 التاسع

 العاشر

االختبار 

 ككل 

7 

8 

9 

8 

80 

6.03 

6.58 

8.21 

7.02 

68.58 

1.06 

1.16 

1.12 

1.06 

6.40 

1.29 

1.47 

2.03 

1.44 

20.79 

0.94 

1.18 

1.14 

0.99 

5.14 

 

19.52 

17.99 

22.50 

22.48 

33.92 

 

   

  

4.81 

4.43 

5.54 

5.53 

8.35 

  

( بين متوسطى 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي5يتضح من الجدول )      

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار المفاهيم 

 الفرعية الكيميائية لصالح المجموعة التجريبية وذلك بالنسبة لالختبار الكلى ومستوياته العشر

وبذلك كبير  نولوجيةبمساعدة بعض المستحدثات التك نموذج "توليد الحجة"وأن حجم تأثير 

 ويقبل الفرض األول للبحث 

 والذى نص على للبحث الثانيللتحقق من صحة الفرض  :التحقق من صحة الفرض الثاني للبحث*

(بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 0.05يوجد فرق ذو داللة  إحصائية عند مستوى )"

                                                           

 ًيا عند مستوى دالة إحصائت قيم 

 

 حجم التأ ثير كبير 
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تم حساب المتوسطات  "الكيميائية لصالح التطبيق البعدىالتطبيقين القبلى والبعدي الختبار المفاهيم 

    (6)لبالجدو وحجم التأثير درجاتللالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 

التطبيقين  في (  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات المجموعة التجريبية 6جدول )

 34ن=  البعدى والقبلي الختبار المفاهيم الكيميائية وحجم التأثير

الدرجة  مستويات ال

 النهائية

 التطبيق البعدى

          2ع           2م

 التطبيق القبلي

 1ع       1م

 قيم )ت(

وداللتها
*

 

حجم 

التأثيروداللته
**

 

 

 5.72 16.43 0.72 1.29 1.48 6.08 8 األول

 5.32 15.28 0.65 1.38 1.23 5.14 7 الثاني

 12.39 35.62 0.63 1.29 0.43 5.85 6 الثالث

 12.60 36.20 0.61 1.23 0.78 6.41 7 الرابع

 12.35 35.48 0.63 1.29 0.75 6.73 7 الخامس

 5.74 16.49 0.64 1.32 3.01 10.53 13 السادس

 السابع

 الثامن

 التاسع

 رالعاش

االختبار 

 ككل

7 

8 

9 

8 

80 

6.03 

6.58 

8.21 

7.02 

68.58 

1.06 

1.16 

1.12 

1.06 

6.40 

1.17 

1.24 

1.23 

1.29 

12.73 

0.58 

0.60 

0.10 

0.11 

1.42 

 

20.94 

24.01 

31.49 

25.99 

49.16 

7.29 

8.35 

10.96 

9.050 

17.12 

( بين متوسطى درجات 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي6يتضح من الجدول )

المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المفاهيم الكيميائية لصالح التطبيق البعدى 

نموذج "توليد الحجة" ، وأن حجم تأثير  ةوذلك بالنسبة لالختبار الكلى ومستوياته الفرعية العشر

 . وبذلك يقبل الفرض الثاني للبحثكبير  بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية

 في تنمية المفاهيم الكيميائية بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية نموذج توليد الحجة* حجم تأثير وفاعلية 

                                                           

 ًيا عند مستوى دالة إحصائت قيم 

 

 حجم التأ ثير كبير 
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 ( 7بالجدول )  نسبة الكسب المعدلتم حساب مربع إيتا وحجم التأثير 

 المفاهيم الكيميائية ومربع إيتا وحجم التأثير ونسبة الكسب المعدل( متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار 7 جدول)

 الدرجة

 ة لالختبارالكلي

 متوسطال

 القبلى

 متوسطال

 البعدى

η تقيمة 
2

 حجم 

 التأثير

 الكسبنسبة

 المعدل

80 12.73 68.58 49.16 0.99 17.12 1.53 

كما يقيسه  -( أن حجم تأثير المتغير المستقل فى تنمية المفاهيم الكيميائية 7يتضح من الجدول )       

%( من التباين الكلى لنمو المفاهيم الكيميائية 99كبيُر ، حيث يرجع ) -اختبار المفاهيم الكيميائية 

ؤكد هذه النتيجة نسبة تو المستحدثات التكنولوجية بعض بمساعدة  نموذج "توليد الحجة"إلى تأثير 

(، وتدل 1.2وهو )  Black( والتى تفوق الحد األدنى للفاعلية كما حدده بليك1.53الكسب المعدل)

المستحدثات التكنولوجية  بعض  بمساعدة لنموذج "توليد الحجة"تدريس وفقًا الهذه النتيجة على أن 

وبذلك تم ،  ذو فاعلية فى تنمية المفاهيم الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوي مجموعة البحث

 .للبحث األولالفرعى  السؤالالتوصل إلى إجابة 

  ,.Allen, &Rogers,2015; Golden,et al )مع نتائج دراسات للبحث وتتفق هذه النتيجة

2012; Okumus, & Unal , 2012; Sampson,et al.,2013 )  التى أثبتت فاعلية النماذج

وكذلك  .والفهم والتحصيل العلمى  الكيميائية والعلمية المبنية على توليد الحجة في تنمية المفاهيم

 Beach & O’Brien, 2015; Gebre,et)دراساتمع نتائج  اتفقت هذه  النتيجة للبحث

al.,2014;Gold et al., 2015;Rap& Blonder,2016; Zachariaa,et al.,2016)صالح ؛ 

التى أثبتت ( 2013السالم،؛ مندور عبد 2013محمود الحافظ، أحمد جوهر ، ؛ 2014 ، صالح

 العلمية وتحصيل العلومو الكيميائية فاعلية استخدام المستحدثات التكنولوجية في تنمية المفاهيم

نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات  إلى أن للبحثالنتيجة  هذه ويمكن إرجاع.

للمتعلمين في بناء المعلومات نموذج استقصائى بنائى يقوم على المشاركة اإليجابية  التكنولوجية

. ففى المرحلة األولى يستمعون للسؤال البحثى وفي المرحلة الثانية يفرضون وتعميقها وتطبيقها

" ويقومون باألنشطة االستقصائية التعلمية التى يمارسون فيها عمليات العلم اتالفروض "االدعاء

وبين االدعاء من خالل تقديم مبرر  من أجل تحليل البيانات والتوصل للدليل الذى يربطون بينه

الدليل ومن ثم يتوصلون للمفاهيم الكيميائية بأنفسهم سواء من خالل االستدالل االستقرائى أو 

تها وخصائصها ويربطون بين المفاهيم الجديدة المتعلمة وكذلك بين االستنباطى ويميزون أمثل

في مبادىء أكثر عمومية ثم يعززون هذا  المفاهيم الجديدة وما يرتبط بها من مفاهيم سابقة لديهم

وفي  "من خالل نقدها وتقييمها" في المرحلة الثالثة المحاجاة ويصبح تعلمها ذو معنى  الفهم للمفاهيم

وكذلك يطبقونها في مرحلة  وتطبيقها" وتعديلها " من خالل التعمق فيهاالمرحلة الرابعة التأمل

الكيميائية ذات المعنى والوظيفية  المفاهيم تبذلك تكونوالتأمل ويعيدون كتابتها في المرحلة الخامسة 

هذا وقد ساعد استخدام المتعلمين ألجهزة الكمبيوتر اللوحية المتصلة بالنت والمعلم  .لدى المتعلمين

التركيز في تعزيز تعلم المفاهيم بمستوياتها في مراحل للسبورة الذكية على زيادة دافعية المتعلمين و

   . النموذج الخمس
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 وتفسيرها ثانًيا: نتائج تطبيق اختبار التفكير االستداللي

يوجد فرق ذو داللة " الذى نص على للتحقق من صحة الفرض الثالث :التحقق من صحة الفرض الثالث *

المجموعتين التجريبية والضابطة في (  بين متوسطي درجات 0.05إحصائية عند مستوى )

تم حساب المتوسطات  "التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية

 ( 8) بالجدول المجموعتين وحجم التأثير درجاتلالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 

التطبيق ي ف( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة 8جدول ) 

 34 =2= ن 1ن    البعدي الختبار التفكير االستداللي وحجم التأثير 

مهارات التفكير 

 االستداللي

النهاية 

 العظمى

 المجموعة التجريبية

 1ع                 1م

 الضابطةالمجموعة 

 2ع         2م

 قيم)ت(

وداللتها
*

 

حجم 

التأثيروداللته
**

 

   

   3.54 14.38 1.72 2.38 0.48 6.79 7 ياالستنباط

   2.73 11.07 1.29 3.32 0.82 6.24 7 ئياالستقرا

ضبط 

 المتغيرات

5 3.97 

 

0.39 

 

1.33 

 

0.98 

 

14.69 

 

3.62   

االحتمالي 

 والتوافقي

6 4.76 0.92 2.18 1.26 9.63 2.37   

   4.628 18.76 0.95 1.02 0.56 4.56 5 التناسبي

   6.33 25.70 3.16 10.23 1.82 26.32 30 ككل االختبار

( بين متوسطى درجات 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي8يتضح من الجدول )

المجموعة  لصالح االستدالليالتفكير المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار 

نموذج توليد وأن حجم تأثير   التجريبية وذلك بالنسبة لالختبار الكلي ومهاراته الفرعية الخمس،

وبذلك كبير،  التفكير االستدالليفى تنمية مهارات  الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية

 . للبحث الثالثيقبل الفرض 

يوجد فرق ذو داللة  " الذى نص على الرابع للتحقق من صحة الفرض: التحقق من صحة الفرض الرابع *

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلى 0.05إحصائية عند مستوى )

                                                           

 عند مستوى دالة إحصائًيا ت قيم 

 حجم التأ ثير كبير  **
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تم حساب المتوسطات الحسابية  ،"والبعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح التطبيق البعدى

   .(9بالجدول ) وحجم التأثير درجاتللواالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 

التطبيقين البعدي والقبلي  في  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات المجموعة التجريبية 9جدول )

 34ن=   الختبار التفكير االستداللي وحجم التأثير

مهارات 

التفكير 

 االستداللي

الدرجة 

 النهائية

 قيم)ت( التطبيق القبلي التطبيق البعدى

وداللتها
*

 

 حجةةةةةةةةةةةةةةةم

 رالتةةةةةةةةةةةأثي

وداللته
**

 

   

   1ع 1م 2ع 2م

   13.92 39.98 0.60 1.00 0.48 6.79 7 االستنباط

   9.46 27.17 0.62 1.09 0.82 6.24 7 ءاالستقرا

ضبط 

 المتغيرات

5 3.97 

 

0.39 

 

1.03 

 

0.17 

 

40.62 

 

14.14   

االحتمالي 

 والتوافقي

6 4.76 0.92 1.17 0.46 19.96 6.95   

   11.54 33.16 0.34 1.06 0.56 4.56 5 التناسبي

   18.93 53.36 0.95 5.35 1.82 26.32 30 ككل االختبار

( بين متوسطى درجات 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي9يتضح من الجدول )

لصالح التطبيق  التفكير االستدالليالمجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار  طالب

نموذج توليد البعدى وذلك بالنسبة لالختبار الكلى ومهاراته الخمس الفرعية ، وأن حجم تأثير " 

كبير، وبذلك  التفكير االستداللي" فى تنمية مهارات  الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجية

   للبحث . الرابعيقبل الفرض 

 المستحدثات التكنولوجية في تنمية التفكير االستداللينموذج توليد الحجة بمساعدة بعض * حجم تأثير وفاعلية 

 ( 10)كما هو موضح بالجدول نسبة الكسب المعدل تم حساب مربع إيتا وحجم التأثير و

 ( متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير االستداللي ومربع إيتا وحجم التأثير ونسبة الكسب المعدل 10جدول)

                                                           

 عند مستوى دالة إحصائًيا ت قيم 

 حجم التأ ثير كبير**
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 ة الدرجة الكلي

 لالختبار

 متوسطال

 القبلى

 متوسط ال

 البعدى

η تقيمة 
2

  حجم     

 التأثير    

 نسبةالكسب 

 المعدل

30 5.35 26.32 53.36 0.92 18.93 1.55 

كما  -( أن حجم تأثير المتغير المستقل فى تنمية التفكير االستداللي 10يتضح من الجدول )       

%( من التباين الكلى لنمو التفكير 92كبيُر ، حيث يرجع ) -يقيسه اختبار التفكير االستداللي 

ؤكد هذه تالمستحدثات التكنولوجية " و بمساعدة بعض نموذج توليد الحجةاالستداللي إلى تأثير " 

وهو   Black( والتى تفوق الحد األدنى للفاعلية كما حدده بليك1.55النتيجة نسبة الكسب المعدل)

المستحدثات التكنولوجية  بمساعدة بعض نموذج توليد الحجة فاعلية(، وتدل هذه النتيجة على 1.2)

وبذلك تم "  فى تنمية التفكير االستداللي لدى طالب الصف األول الثانوي مجموعة البحث ، 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل  .للبحث الثانىالفرعى  السؤالإلى إجابة  التوصل

 ;Acar & Patton , 2012;Darmawanti,et al.,2017; Falk, & Brodsky, 2013)من

Hasnunidah,et al., 2015; Kadayifci, & Yalcin-Celik,2016; منى الخطيب وسماح ؛

في فاعلية النماذج االستقصائية القائمة على توليد الحجة فى تدريس العلوم  (2014األشقر، 

في وفروعها في تنمية مهارات التفكير االستداللى والتأملى والناقد و التفكير العليا لدى المتعلمين 

  المراحل التعليمية المختلفة. 

نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض على أساس أن  يمكن تفسير النتيجة السابقةو

نموذج استقصائى فيه يعطى المتعلمون الفرصة لممارسة عمليات العلم من  المستحدثات التكنولوجية

البيانات العلمية والتى تكوين الفروض المتطلبة لتكوين االدعاء وتصميم التجارب وجمع وتفسير 

مبرر الدليل . فكل مراحل نموذج  تمثل مهارات للتفكير االستداللى من أجل توليد الدليل وتوفير

توليد الحجة سهلت للمتعلمين ممارسة مهارات التفكير االستداللى ففى المرحلة  األولى يتم تحديد 

لمون االدعاءات من خالل فرض المشكلة أو السؤال البحثى وفي المرحلة الثانية يكون المتع

الفروض و يتوصلون إلى الدليل الذى يكون في صورة "تعميم" والذى يتطلب ممارسة  االستدالل 

" تطبيق" والذى يتطلب ممارسة  االستدالل االستباطى وأثناء التوصل إلى  في صورةاالستقرائى أو

االحتمالى  االستدالل كير االستداللى مثلالتعميم أو التطبيق قد يمارس المتعلمون أًيا من مهارات التف

يتوصلون إلى  في المرحلة الثانية أو التناسبى أو التوفيقى أو االحتمالى أو ضبط المتغيرات ، وكذلك

" جلسة      مبرر الدليل " المبدأ العلمى الذى يصل االدعاء بالدليل " . وفي المرحلة الثالثة 

من خالل عرض حججهم ألقرانهم في  ىاالستدالل فكيرالت المحاجاة" يمارسون شفهًيا مهارات

قناعهم بمناسبة أدلتهم وارتباطها بادعاءاتهم وكيف المجموعات األخرى والرد على تساؤالتهم إل

يربط المبرر بين االدعاء والدليل . وفي المرحلة الرابعة "مرحلة التأمل"  يمارسون مهارات 

ن تطلب األمر ذلك إوتعديل حججههم  فيما بينهم مجموعةاالستدالل أيًضا أثناء مناقشة أفراد كل 

. وفي المرحلة  وفي األنشطة التطبيقية وكذلك يمارسونها أثناء مناقشة كل المجموعات مع المعلم

هذا واستخدام المستحدثات الخامسة يمارسون مهارات االستدالل كتابة في كتابة الحجة النهائية . 

    ممارسة مهارات التفكير االستداللى في مراحل النموذج الخمس. ساعد المتعلمين على التركيز في

 وتفسيرهاثالًثا : نتائج تطبيق مقياس االتجاه نحو المستحدثات الكيميائية 
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يوجد فرق ذو " على والذى نص سالخامللتحقق من صحة الفرض  : الخامسالتحقق من صحة الفرض *

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في ( بين متوسطي 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

 "المستحدثات التكنولوجية لصالح المجموعة التجريبية استخدام  التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو

المجموعتين التجريبية  درجاتلواالنحرافات المعيارية وقيم )ت( تم حساب المتوسطات الحسابية  ،

 (         11كماهو موضح بالجدول ) وحجم التأثير  والضابطة

ت( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة  )ابية واالنحرافات المعيارية وقيم( المتوسطات الحس11جدول ) 

 32= 2= ن 1ن وحجم التأثير لمقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجيةالتطبيق البعدي قي 

و أبعاد مقياس االتجاه نح

      استخدام المستحدثات 
الدرجة 

 النهائية
 المجموعة التجريبية

 1ع      1م

 المجموعة الضابطة

 2ع       2م

 قيم)ت(

وداللتها
* 

 حجم التأثير

وداللته
** 

 29.52 119.99 1.03 46.66 0.75 73.78 75 الخصائص واألهميةاالتجاه نحو 

التعلم بالمستحدثات االتجاه نحو 

 التقليدىمقارنة بالتعلم 

25 22.16 0.74 14.28 1.19 31.33 7.71 

 11.47 46.60 0.76 13.25 0.76 22.15 25 االتجاه نحو دور المعلم والمتعلم

 18.10 73.54 2.88 74.19 1.75 118.09 125 المقياس الكلى

( بين متوسطى درجات 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي11يتضح من الجدول )

لمقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى 

   ، وأن حجم تأثير  أبعاده الثالثةالكلي و للمقياسالمجموعة التجريبية وذلك بالنسبة  لصالحالتكنولوجية 

االتجاه نحو استخدام دثات التكنولوجية "  فى تنمية المستح بمساعدة بعض نموذج توليد الحجة" 

التحقق من *                             .للبحث الخامسوبذلك يقبل الفرض كبير، المستحدثات التكنولوجية 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية " نص على الذى السادسللتحقق من صحة الفرض  : السادسصحة الفرض 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلى والبعدي لمقياس ( بين 0.05عند مستوى )

تم حساب المتوسطات الحسابية  "المستحدثات التكنولوجية لصالح التطبيق البعدى استخدام االتجاه نحو

 ( 12بالجدول )  وحجم التأثير درجاتلل النحرافات المعيارية وقيم)ت(وا

  

                                                           

 

 

 

 

 



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

616 

التطبيقين البعدي  في  واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات المجموعة التجريبية ( المتوسطات الحسابية12جدول ) 

 32: ن= وحجم التأثير لمقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية والقبلي 

أبعاد مقياس االتجاه 

نحو المستحدثات 

 التكنولوجية

الدرجة 

 النهائية

  البعدي التطبيق

 1ع        1م

 القبليالتطبيق 

 2ع      2م

 قيم)ت(

وداللتها
*

 

 حجم التأثير

وداللته
**

 

االتجاه نحو 

الخصائص 

 واألهمية

75 73.78 0.75 29.40 1.05 194.92 76.92 

التعلم االتجاه نحو 

بالمستحدثات 

مقارنة بالتعلم 

 التقليدى

25 22.16 0.74 11.78 0.71 53.81 18.75 

دور االتجاه نحو 

 والمتعلمالمعلم 

25 22.15 0.76 11.40 0.79 54.97 19.75 

 53.56 153.72 1.65 52.58 1.75 118.09 125 المقياس الكلى

( بين متوسطى درجات 0.01عند مستوى ) ا( وجود فرق دال إحصائًي12يتضح من الجدول )

لمقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى  طالب

الفرعية ، وأن حجم  الثالثة أبعادهالكلى و للمقياسلصالح التطبيق البعدى وذلك بالنسبة التكنولوجية 

االتجاه " فى تنمية مهارات  نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض المستحدثات التكنولوجيةتأثير " 

                                                                               للبحث . السادسيقبل الفرض ، وبذلك  يةالمستحدثات التكنولوج كبيرنحو استخدام 

االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية في تنمية نموذج توليد الحجة بمساعدة بعض * حجم تأثير وفاعلية 

 المستحدثات التكنولوجية

 ( 13كما هو موضح بالجدول )نسبة الكسب المعدل إيتا وحجم التأثير وتم حساب مربع 
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ومربع إيتا وحجم  مقياس االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية( متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 13جدول)

 التأثير ونسبة الكسب المعدل 

 الدرجة الكلية

 لمقياس االتجاه

 متوسطال

 البعدى

 متوسطال

 القبلى

η ت قيمة
2

 حجم 

 التأثير

 نسبة الكسب

 المعدل

125 52.58 118.09 153.72 0.99 53.56 1.43 

االتجاه نحو استخدام المستحدثات ( أن حجم تأثير المتغير المستقل فى تنمية 13يتضح من الجدول )

كبيُر ، حيث يرجع  -االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية مقياس كما يقيسه  - التكنولوجية

نموذج إلى تأثير "  االتجاه نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية%( من التباين الكلى لنمو 99)

 لمعدلا  ؤكد هذه النتيجة نسبة الكسبتالمستحدثات التكنولوجية " ، و بمساعدة بعض توليد الحجة

(، وتدل هذه 1.2وهو )  Black( والتى تفوق الحد األدنى للفاعلية كما حدده بليك1.43)لبليك 

االتجاه المستحدثات التكنولوجية   فى تنمية  بمساعدة بعض نموذج توليد الحجة فاعليةالنتيجة على 

وبذلك لدى طالب الصف األول الثانوي مجموعة البحث ،  نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية

 .للبحث الثالثالفرعى  السؤالإلى إجابة  تم التوصل

 ,Gebre,et al.,2014; ; McGinnis, 2016; Unal& Karakuş)دراسات مع نتائج هذه  النتيجة للبحث واتفقت

التى أكدت فاعلية استخدام المستحدثات التكنولوجية في تحسن  (2013الصباحى، عبد ربه؛  (2016

 .نواتج العلوم الوجدانية وتنمية االتجاه نحو استخدامها

المتعلمين داخل المجموعات وبين  وتعاون تفاعلإيجابية وويمكن إرجاع  هذه النتيجة للبحث إلى 

أجهزة الكمبيوتر  هموتوظيف المتعلمين واستخدام أثناء مراحل نموذج توليد الحجة المجموعات

م كذلك تفاعلهم مع المعلولمجموعات وعرضها بين المجموعات  اللوحية أثناء تكوين الحجج داخل ا

لة األولى لتحديد السؤال البحثى وعرض خطوات حللسبورة الذكية في المر هستخدامامن خالل 

تكوين الحجة وكذلك في المرحلة الرابعة في تأمل الحجة وتحديدة معايير التعبير عن الحجة النهائية 

من تفاعلية وتواصل  كية وبرامجهماذية والسبورة الحولما تتميز بها أجهزة الكمبيوتر اللو، كتابة 

بتكرار ممارسة و .وسهولة الحصول على المعلومات من خالل روابط التجارب االفتراضية وتعاون

"  في تعلم موضوعات باب الكيمياء موضع البحث المتعلمين  استخدام المستحدثات التكنولوجية

ات في تعلم الكيمياء حدثت األلفة بينهم وبين استخدام المستحدث األحماض والقلويات" –المحاليل 

تأييدهم للتعلم و في تعلم الكيمياء تقديرهم لخصائص وأهمية المستحدثات ومن ثم  تم تنمية 

دور المتعلم اإليجابى النشط ودور المتعلم كذلك تم الفهم الجيد لالمعتاد و من التعلم أكثر بالمستحدثات

  . كموجه ومرشد وميسر

 توصيات البحث ومقترحاته

الباحثة بأهمية إعداد الطالب المعلمين وتدريب  أسفرت  عنه نتائج البحث توصىفي ضوء ما 

توليد معلمي العلوم وفروعها أثناء الخدمة على استخدام النماذج التعليمية التعلمية القائمة على 

أهداف تعليم العلوم لدى المتعلمين في المراحل  لتحقيق واستخدام المستحدثات التكنولوجية الحجة

   .   ليمية المختلفةالتع



 2018عشر لسنة  تاسعلالعدد ا                                        مجلة البحث العلمى فى التربية

 

618 

 وفي ضوء ما أسفرت  عنه نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية : 

مهارات المحاجاة  تنميةالفيزياء بمساعدة الهاتف النقال لفي تدريس  توليد الحجةاستخدام نموذج  -1

 والتفكير التأملى لدى طالب المرحلة الثانوية .

لتنميااة عااادات العقاال  الحجااة فااي تاادريس العلااوم بمساااعدة الويااب كويسااتتوليااد اساتخدام نمااوذج   -2

 . لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وتقدير الذات

خااذ  لتنمياة ات  2أدوات الوياب   بعاض  نموذج توليد الحجاة فاي تادريس األحيااء بمسااعدة     استخدام  -3

 . القرار نحو القضايا البيو أخالقية لدى طالب المرحلة الثانوية

لتنمية  من خالل شبكات التواصل االجتماعى  العلومنموذج توليد الحجة في تدريس استخدام  -4

 مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .

 مراجع البحث  
 أوال : المراجع العربية

 . دار الكتاب الحديث : القاهرة .  القياس والتقويم في العلوم اإلنسانية( .  2010)أمين على سليمان  -

لتنمية التفكير االستداللي  PDEODE( . فاعلية استراتيجية األبعاد السداسية 2015تهاني محمد سليمان )  -

 . 38-1( ،2) 6، ع 18، مج مجلة التربية العلمية والتحصيل في العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .

رقمنة مناهج العلوم .التربية العلمية في ضوء تطور بيئات التعلم االفتراضية ( . نحو 2017حسام الدين محمد مازن ) -

المؤتمر العلمى التاسع عشر " التربيةالعلمية والتنمية  " أنموذج مازن المقترح للتطوير .

 277-245المستدامة " ، 

المعيارية لخريج  المستويات(. 2011حسين بشير محمود ، مجدى عبد الوهاب قاسم ، أحالم الباز حسن )  -

  . القاهرة : دار الفكر العربى. التعليم قبل الجامعى

، القاهرة، دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية (. 2011رجاء محمود أبو عالم ) -

 للجامعات.

وتنمية (. أثر استخدام مدخل القصة في تدريس العلوم على التحصيل 2015سعيد محمد صديق حسن )  -

مجلة التربية  التفكير االستداللي واالتجاهات العلمية لدى التالميذ المكفوفين بالصف الرابع االبتدائي.

   .118- 47، 2، ع 18، مج العلمية

(. فاعلية التعلم االستقصائي التعاوني الموجه في تنمية بعض المفاهيم الكيميائية 2013صالح محمد صالح ) -

  .84-57، ص ص1، ع16، مجمجلة التربية العلميةومهارات التفكير العلمي لدى الطالب المعلمين. 

فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب لتدريس الكيمياء في تنمية التفكير  (.2014صالح ) صالح محمد -

 - دراسات عربية في التربية وعلم النفس التأملي و التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية.

  .178 - 127، 2، ج 45ة ، ع السعودي

التعلم اإللكترونى وعصر المعرفة "رؤى مستقبلية ( .  2012صالح الدين محمد توفيق ، نادية حسن السيد ) -

 .المنصورة  : المكتبة العربية للنشر والتوزيع . للمجتمع العربى "

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682633
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682633
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1682633
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 ، دار وائل االبتكار رؤية معاصرة تطبيقيةالتعليم المفرد وتنمية تكنولوجيا  (: 2007سرايا  ) السيد عادل 

  للنشر والتوزيع، عمان.

،  القاهرة دار الفكر العربي 2،طاالتجاهات الحديثة في تدريس العلوم(:2009عبد السالم مصطفى عبد السالم: ) -

 للنشر و التوزيع.

(. أثر التدريس بالفريق في تنمية المفاهيم والتفكير االستداللي في 2014عصام محمد عبد القادر سيد. ) -

، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالعلوم لدى تالميذ الصف الثالث االعدادي االزهري. 

  ، الجزء الثاني.46ع

ي تنمية مهارات القرن الحادى ( . دور تدريس العلوم ف 2017على محيي الدين راشد )  -

 24-23،  المؤتمر العلمى التاسع عشر " التربيةالعلمية والتنمية المستدامة "والعشرين. 

 يوليو

- 
(. أثر استراتيجية التعلم المتمركزة حول المشكلة في تنمية عمليات العلم 2016غفران بكر عفانه. )

دراسات ومهارات التفكير االستداللي في مادة الكيمياء لدى طالبات الصف التاسع األساسي في الزرقاء. 

  .3، العدد 43، مجلد العلوم التربوية

، األردن، .عمان 9.ط تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات(:  2016فتحي عبد الرحمن جروان)  -

  . الفكردار 

(. فاعلية استراتيجية دورة التعلم السباعية في اكتساب المفاهيم الكيميائية 2016محمد رحيم براك العتيبي. ) -

التربية،  واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير. كلية

  جامعة اليرموك.

بعاد التعلم في تنمية المفاهيم اعلية تدريس الكيمياء وفق نموذج أ(. ف2014محمود عبد السالم الحافظ. ) -

مجلة أبحاث كلية التربية المعرفة لدى طالبات الصف األول الثانوي.  ءالكيميائية ومهارات ما ورا

  .120-79ص ص ،1، ع13جامعة الموصل، العراق، مجاألساسية، 

فى  هلتجارب الفيزياء والكيمياء وأثر المختبر االفتراضى (.2013محمود عبدالسالم الحافظ، احمد جوهر ) -

المجلة العربية للدراسات التربوية  تنمية قوة المالحظة لطالب المرحلة المتوسطة وتحصيلهم المعرفى.

 . 31 - 7، 2السعودية،ع  - واالجتماعية

أثر التفاعل في تنويع استراتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر  (.2013عبدالسالم فتح اهلل  )مندور  -

وأساليب التعلم المفضلة في تنمية مهارات التعلم الذاتي واإلستيعاب المفاهيمي في  Web Questالويب 

 - 107، ، 40السعودية ،ع - رسالة التربية وعلم النفس مادة الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوي.

144.  

( . أثر استخدام نموذج االستقصاء القائم 2014منى فيصل أحمد الخطيب وسماح فاروق المرسي األشقر)  -

مجلة  تنمية مهارات  التفكير العليا ومستوى الطموح لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادى . في على الجدل

  .120 - 73، 4، ع 17مج  ، التربية العلمية

(. فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية 2015مي محمد محمود الغزال ) -

المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية. رسالة ماجستير. كلية 
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  التربية بالعريش، جامعة قناة السويس.

(. أثر توظيف استراتيجية التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم الكيميائية 2015ناهد محمد يوسف الشوبكي. ) 

وحب االستطالع العلمي في العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة. رسالة ماجستير. كلية 

 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

تدريس مستحدث قائم على مهارات المحاجاة العلمية لتنمية المفاهيم ( . نموذج  2015نوال محمد شلبى )  -

مجلة البيولوجية وتحسين نوعية الحجج العلمية حول نظرية التطور لدى طالب الصف األول الثانوى . 

 . 198 -157،( 1) 6، ع 18، مج التربية العلمية

تدريسية مستندة الى التعلم القائم على المشروع (. أثر استراتيجية 2014هاشمية عبد المجيد حمد الراوي. ) -

في فهم المفاهيم الكيميائية وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة المرحلة األساسية مختلفي الدافعية. 

 رسالة دكتوراه. كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية .

القاهرة، مطابع وزارة  للصف األول الثانوى .كتاب الكيمياء (: 2014 - 2013وزارة التربية والتعليم )  -

  التربية والتعليم.
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