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الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فاعمية أنشطة عالجية في رفع المستوى التحصيمي في
مادة العموم لدى طالبات الصف التاسع بمدرسة أم ىانئ لمتعميم األساسي لمصفوف ()01-5
بمحافظة الداخمية .ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطبيق أنشطة عالجية في مادة العموم ،مرتبطة
المضمنة في كراسة العموم التي قام بإعدادىا فريق من معممي العموم
بمنيج الصف التاسع ،و
ّ
بمدرسة سميمان بن عباد لمتعميم األساسي لمصفوف ( )9-5بمحافظة الباطنة شمال عمى عينة
تكونت من  09طالبة من طالبات الصف التاسع الحاصالت عمى تقدير(د) في مادة العموم نياية
العام الدراسي7102/7102م ،ولمتحقق من الصدق الظاىري ألداة الدراسة تم عرضيا عمى ثالثة
محكمين متخصصين في العموم ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
داللة ( )1.15بين متوسطي درجات الطالبات في االختبارين التحصيميين لمادة العموم تُعزى
لألنشطة العالجية ولصالح اختبار الصف التاسع ،واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات
والمقترحات.
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The Effectiveness of Therapeutic Activities in Raising the Achievement
Level in The Basic Sciences for Grade 9 Female Students at Um Hanai
Primary School for Grades 5-10 in Aldakiliah Governorate

Abstract
The current study aims to identify the effectiveness of therapeutic activities in raising
the achievement level in the sciences subject for Grade 9 female students at Um Hanai
Primary School for grades 5-10 in Aldakiliah governorate. In order to achieve the
objectives of the study, therapeutic activities related to the ninth grade science
curriculum were applied. These activities were included in the science brochure that
prepared by a team of science teachers at Sulaiman bin Abad primary school (5-9) in Al
Batinah North. The sample consisted up of 19 students in the ninth grade who have got
grade (D) in science at the end of the academic year 2017/2018. To verify the face
validity of the study tool, it was presented to three specialists in Science. The results of
the study showed that there were statistically significant differences at (0.05) level
between the average grades of students as a consequence of thetherapeutic activities
given to these students. Finally, the study concluded by giving a set of
recommendations and suggestions.
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المقدمة
تولي جميع الدول اىتماما كبي ار بالتعميم باعتباره بؤرة النيوض بالمجتمع ،وخاصة التعميم
المدرسي ،حيث تسعى لتطوير سياسات التعميم ،وتطوير آليات تقويم أداء الطمبة ،واإلشراف عمى
سير العمل في المدارس ،وتقديم الدعم الفني واإلداري لمييئات التدريسية واإلدارية ،وتصميم الكتب
وبناء المناىج الدراسية وما تحويو من مواد متنوعة ،كل ذلك لتحقيق غاياتيا في رفع المستوى
التعميمي بيا.
ويقف المنياج الدراسي من المواد الدراسية في أنو يركز عمى المادة الدراسية باعتبارىا عنص ار
وحيدا لو ،ويزدحم ىذا المنياج بمواد وموضوعات دراسية كثيرة ومتنوعة تعكس تراكم المعرفة
حد ذاتو .وييتم المعمم في المنياج
وتضخميا ،ويجعل اكتساب المعارف وفيم الموضوعات غاية في ّ
الحديث بالم تعمم وحاجاتو ،ولكنو ال ييمل المادة الدراسية ومتطمباتيا ،ويعالج المعمم ازدياد تراكم
المعرفة بإعادة تنظيم محتوى المنياج في ضوء الحاجات المستجدة ،ويركز عمى امتالك الطالب
ويعد النمو
طريقة اكتساب المعمومات من مصادر اتقانو لميارات المعمومات والميارات العممية،
ّ
المتكامل لممتعمم إلى أقصى ما تستطيع قدراتو ىدفا أسمى لمتربية (الفرحان ومرعي.)7112 ،
تعد بشكل عام ممارسة عممية،
وتعد مادة العموم إحدى محتويات المنياج الدراسي ،وىي مادة ّ
ّ
ولكن فيميا يعتمد عمى وسائل مثل الكتابة والتفكير والحديث واألنشطة ،وقد ال تساعد ىذه األنشطة
عمى تنمية مستويات عميا لدى التالميذ ،وربما تكون أكثر فاعمية في ذلك ىو ربط العموم في
المدرسة بالتفكير في المشكالت التي تواجو األفراد في المجتمع ،لذا فإن معرفة العموم ينبغي أن يتم
النظر إلييا كنشاط إنساني وممارسة اجتماعية لفيم العالم الذي نعيش فيو (عبيد وعفانة.)7112 ،
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وتعتبر مادة العموم من المواد التي يالحظ فييا تدني المستوى الدراسي لمطالب ،ويعزو سبيتان
( )7101سبب انخفاض مستوى تحصيل الطالب وخاصة في مادة العموم إلى استخدام طرق
تقميدية في التدريس قائمة عمى التمقين والحفظ والدراسة النظرية ،وعدم المجوء لمبحث والتجريب ،مما
يوجد فجوة بين ما يتعممو الطالب وبين واقع حياتو.
وانطالقا من كون رفع المستوى التحصيمي لمطالب يحظى بأىمية كبيرة في الفمسفات والنظم
التربوية ،فإنو ليس من الغريب أن يكون تجويد الوسائل المحققة ليذه الغاية ىو الشغل الشاغل لكافة
اإلدارات التعميمية وصناع القرار التربوي .ومن ىنا فإن تحقيق مستوى تحصيمي جيد لمطالب
يتطمب تأىيال وتدريبا جيدا لممعممين ،كما يتطمب إعداد مناىج دراسية جيدة ،واستخدام وسائل
تدريس موصمة لممعمومات ،وتطبيق وسائل تقييم لمستوى أداء الطالب بحيث تعكس بدقة مستواه
الحقيقي ،وتعمل عمى تقويم ىذا المستوى وتحسينو باستمرار ،كل ذلك في إطار بيئة مدرسية جاذبة
ومحفزة لمطالب عمى التعمم واالبتكار (الشيبانية.)7100 ،
وتعد األنشطة الصفية والالصفية واالختبارات من أىم أدوات التقويم المستخدمة في مادة العموم
ّ
وجميع مناىج سمطنة عمان؛ لتقييم مدى تحقق األىداف التي اكتسبيا الطمبة (العبري.)7102 ،
فعاال في تحسين العممية التعميمية ،وتمعب دو ار أساسيا في تعميق فيم
وتعتبر ىذه األنشطة عامال ّ
الطالب لممحتوى العممي لممادة ،ومن ثم تتيح لمطالب القيام ببعض الممارسات التي تشبع رغباتيم
واحتياجاتيم العقمية ،وتنمي لدييم ميارات التفكير والقدرة عمى المثابرة واالبتكار ،كما تنمي قدراتيم
تدربيم عمى التعمم الذاتي المستمر وبناء
في االتجاه المرغوب ،وتحفّزىم عمى العمل والبحث ،و ّ
المعرفة ،إلى جانب تعزيز التحصيل الدراسي وتنمية القدرات العقمية العميا (.(Oliver, 2001
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ومن األمثمة عمى األنشطة الصفية والالصفية في الحقل المدرسي :الواجبات واألنشطة اإلثرائية
الفعالة في مراعاة الفروق الفردية بين
والعالجية .وتعتبر األنشطة اإلثرائية والعالجية من األدوات ّ
فتقدم لمطمبة الضعاف،
تقدم لمطالب المجيدين ،أما األنشطة العالجية ّ
الطالب ،فاألنشطة اإلثرائية ّ
بد لممعمم من مراعاة مستويات الطالب عند تقديم ىذه األنشطة.
وال ّ
ومن خالل االطالع عمى األدب التربوي الحظت الباحثات ندرة الدراسات التي تناولت أثر
األنشطة العالجية في رفع المستوى التحصيمي لمطالب؛ لذا تسعى الباحثات من خالل ىذ البحث
معرفة أثر أنشطة عالجية في رفع المستوى التحصيمي لطالبات الصف التاسع في مادة العموم؛
نظ ار لما لألنشطة العالجية من أىمية في تشجيع الطالب الضعاف عمى تحقيق المخرجات
التعميمية وفقا لقدراتيم في التعمم.
مشكمة الدراسة
بناء عمى نتيجة التحصيل الدراسي لممدرسة والمستمدة من البوابة التعميمية لو ازرة التربية
تبين تدني
والتعميم لسمطنة عمان حول المستوى التحصيمي لمادة العموم نياية كل عام دراسي ّ
المستوى التحصيمي لمطالبات في ىذه المادة وبالتحديد صفوف تاسع ،حيث بمغ مجموع عدد
الطالبات الحاصالت عمى تقدير (د،ه) من طالبات الصف التاسع ( )64طالبة في نتيجتين في
الصف الثامن نياية العام الدراسي 7102 /7102م من مجموع عدد الطالبات والبالغ ()056
طالبة ،أي ما يشكل نسبة ( ،)%79.9وىي نسبة مرتفعة مقارنة بالمراحل األخرى بالمدرسة ،كما
أنيا ال تعكس الجيود والمشاريع التي تبذل من قبل معممات العموم بالمدرسة لرفع التحصيل الدراسي
ك أن مشكمة تدني المستوى التحصيمي لمطالبات في ىذه المادة يشعر الطالبات
بالمادة .وال ش ّ
باإلحباط ،األمر الذي قد يؤثر عمى دافعيتين نحو التعمم ،وقد تترتب عميو تكوين اتجاىات سمبية
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نحو المادة ،إضافة إلى عدم قدرة الطالبة إلى الوصول إلى مستوى زميالتيا ،مما يؤثر عمى
مستقبميا التعميمي في ىذه المادة ،إضافة إلى أن تدني المستوى التحصيمي لمطالبات يؤثر سمبا عمى
نتيجة المدرسة؛ لذا جاءت ىذه الدراسة لمتحقق من مدى فاعمية تطبيق أنشطة عالجية لرفع
المستوى التحصيمي لطالبات الصف التاسع في مادة العموم والحاصالت عمى تقدير (د) في نتيجة
العام الدراسي 7102 /7102م.
أسئمة الدراسة
تتمخص مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما فاعمية أنشطة عالجية في رفع
المستوى التحصيمي في مادة العموم لدى طالبات الصف التاسع بمدرسة أم ىانئ لمتعميم األساسي
لمصفوف ( )01-5بمحافظة الداخمية؟
فرضية الدراسة
تسعى الدراسة إلى فحص الفرضية اآلتية :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين أداء طالبات
الصف التاسع عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي 7102 /7102م وأداء الطالبات
عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي 7109 /7102م بعد خضوعين ألنشطة
عالجية في مادة العموم.
أهداف الدراسة
تكمن أىداف الدراسة في التعرف عمى فاعمية أنشطة عالجية في رفع المستوى التحصيمي في
مادة العموم لدى طالبات الصف التاسع بمدرسة أم ىانئ لمتعميم األساسي لمصفوف ()01-5
بمحافظة الداخمية.

7

أهمية الدراسة
تتجمى أىمية الدراسة من الناحية التطبيقية كونيا من أىم اإلجراءات التي تتبعيا المدرسة في
تحقيق أىدافيا المتمثمة في رفع المستوى التحصيمي لمطالبات في مجال التعمّم والمضمنة في الخطة
المدرسية ،والتي تنبثق من رؤية ورسالة المدرسة ،كما تبرز أىميتيا في تعزيز الجيود والمبادرات
والمشاريع الخاصة بالتحصيل والتي تنفذىا المعممات داخل المدرسة بيدف رفع المستوى التحصيمي
لمطالبات ،مما يسيم في رفع نتيجة التحصيل الدراسي لممدرسة ،وىي الغاية التي نطمح إلييا .كما
تبرز أىميتيا أيضا في مساندة المواقف التعميمية التعممية في تحسين تحصيل الطالبات الضعيفات،
وتساعد المعممات عمى تشخيص مواطن القوة والضعف لدى الطالبات ،وتميد الطريق لعممية
التحسين والتطوير المستمر والعالج لمعممية التربوية ومخرجاتيا .أما من الناحية النظرية فيي تثري
الحقل التربوي بنماذج تجريبية ألثر األنشطة العالجية في رفع المستوى التحصيمي لمطالب ،مما قد
يؤثر ذلك في تنمية اتجاىات إيجابية لدى الطالب نحو مادة العموم والمواد األخرى ،كما يمكن أن
تكون ىذه الدراسة حاف از لدراسات أخرى مماثمة في تخصصات مختمفة.
مصطمحات الدراسة
تعرف بأنيا "مدى تحقق األىداف والميارات المنشودة من االستراتيجيات المقترحة لمتعميم أو
فاعميةّ :
ال تتتعمم الت تتي يت تتم تحدي تتدىا مس تتبقا" (إبت تراىيم ،7119 ،ص .)256وتع ت ّترف إجرائي تتا بأني تتا م تتدى ق تتدرة
األنشطة العالجية عمى رفع المستوى التحصيمي لطالبات الصف التاسع في مادة العموم.
أنشطططة عالجيططة :ىتتي "عمتتل ينفتتذه الطتتالب التتذين يواجيتتون صتتعوبات فتتي التتتعمم" (العمتتوي،7112 ،
ص .)01وتعتترف إجرائيتتا بأنيتتا ىتتي مجموعتتة التتتدريبات والنمتتاذج التطبيقيتتة التتتي تتضتتمنيا الك ارستتة
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التدريبي ت تتة ألنش ت تتطة العم ت تتوم ،والت ت تتي تس ت تتتيدف رف ت تتع المس ت تتتوى التحص ت تتيمي لطالب ت تتات الص ت تتف التاس ت تتع
الحاصالت عمى تقدير (د) في مادة العموم.
التحصططيا الدراسططي :ىتتو " قتتدرة الطالتتب عمتتى الد ارستتة و تتتذكر الحقتتائق ،كمتتا أنتتو يعبتتر عتتن قدرتتتو
عمى إيصال معارفو شفييا أو كتابيا في األحوال العادية أو في حالة االختبارات" ( James, Igho
 ،)& Okoto, 2014, p37ويعترف إجرائيتا بأنتو :مستتوى أداء طالبتات الصتف التاستع بمدرستة أم
ىتتانئ فتتي االختبتتار التحصتتيمي لمتتادة العمتتوم ،والمعت ّتد متتن قبتتل و ازرة التربيتتة والتعمتتيم ،ويقتتاس بالدرجتتة
التي تحصل عمييا الطالبات في ىذا االختبار.
محددات الدراسة
الحدود الموضوعية :فاعمية أنشطة عالجية في رفع المستوى التحصيمي في مادة العموم لدى
طالبات الصف التاسع.
الحدود المكانية :مدرسة أم ىانئ لمتعميم األساسي لمصفوف ( )01-5بمحافظة الداخمية.
الحدود الزمانية :العام الدراسي 7109 /7102م.
اإلطار النظري
التحصيا الدراسي
يشكل رفع المستوى التحصيمي لمطالب الثمرة النيائية التي تسعى لبموغيا جيود المعممين
وكافة التربويين طوال العام الدراسي ،فجميع ما يتم بذلو من جيود ،وما يرسم لو من خطط وبرامج
كمو ييدف إلى ضمان تحقيق مستوى تحصيمي جيد لمطالب ،وان ىذا المستوى الجيد بمعناه األشمل
ال يعني حصول الطالب عمى درجات مرتفعة في االختبارات وبقية األعمال واألنشطة المصاحبة
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خالل السنة الدراسية ،لكنو يعني رفع حصيمة الطالب من المعمومات وبناء شخصيتو اإليجابية
الساعية لممعرفة والمتصفة بالفضول العممي (الشيبانية.)7100 ،
فالتحصيل ىدف أساسي من أىداف التدريس في مختمف المواد بصورة عامة لما لو من أىمية
كبيرة في العممية التعميمية التعممية؛ نظ ار الرتباطو بالكثير من المتغيرات المعرفية والنفسية ،وألىميتو
في نجاح الطالب ومسيرتو التعميمية (الجابرية.)7102 ،
وتشير البريدية ( )7102إلى أن التحصيل الدراسي أحد المعايير األساسية في معرفة مدى
نجاح الفرد أو فشمو في تحقيق المخرجات المعرفية والوجدانية والميارية ،وىو معيار النتقال الطالب
يعبر عن مدى اكتساب الطالب لممعارف والميارات التي قُدمت لو من
من مرحمة ألخرى ،كما ّ
خالل المعمم والمناىج الدراسية ومقدار ما يحصل عميو من المعمومات ،كما أن التحصيل معيار
يساعد المعمم عمى الحكم عمى قدرة الطالب في اكتساب حصيمة معرفية وميارية ووجدانية،
باإلضافة إلى القدرة عمى تقييم قدرات الطالب العقمية.
وينظر الباحثون إلى التحصيل الدراسي عمى أنو نتاج لعمميات بعضيا يتم داخل الغرفة
الصفية والبعض اآلخر ينفذ داخل إطار أسرة المتعمم ،والتحصيل يعني أن يحقق الفرد في جميع
مراحل حياتو أعمى مستوى من العمم أو المعرفة؛ حتى يستطيع االنتقال من المرحمة ألخرى،
واالستمرار في الحصول عمى العمم والمعرفة (الصبحية.)7104 ،
وخالصة ما سبق نجد أن المتتبع لمتحصيل الدراسي وما يرتبط بو من عوامل عديدة يمكنو
معرفة ما يواجو عمميو التحصيل من تحديات ،وما يتطمبو من طرائق وأساليب مناسبة لتفادي تمك
التحديات والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن .وتشخيص نواحي القصور والضعف
لدى الطالب لرفع األداء الدراسي ليم ،والوصول بيم إلى مستوى ٍ
عال مرتفع من التحصيل العممي.
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تعريف التحصيا الدراسي
تشير الدراسات إلى تعريفات متعددة لمتحصيل الدراسي ،حيث يعرفو السمخي ( ،7102ص)74
بأنو ىو "مدى اكتساب الطالب لمحقائق والمفاىيم والمبادئ والنظريات التعميمية في مرحمة دراسية أو
صف دراسي معين أو مساق معين ،ومدى تمكنو من ذلك" .في حين يعرفو طافش (،7100
ص )64بأنو "نشاط عقمي معرفي لمتمميذ يستدل عميو من مجموع الدرجات التي يحصل عمييا في
أدائو لمتطمبات الدراسة" .أما أحمد (9 ،7100ص) فيعرفو بأنو ىو "مجموعة المعارف والمفاىيم
والخبرات التي يكتسبيا الطالب نتيجة تعمّمو لمادة تعميمية".
ويالحظ من خالل التعريفات السابقة أن أىمية التحصيل الدراسي تكمن في اعتباره المعيار
األول الذي يتم عمى أساسو انتقال الطالب من مرحمة ألخرى ،كما أن التحصيل يعكس مدى معارف
الفرد والميارات التي اكتسبيا.
العواما المؤثرة عمى التحصيا الدراسي
تبرز أىمية العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي أنيا تؤثر في وجود تفاوت بين مستويات
الطمبة التحصيمية ،وىذه العوامل متداخمة فيما بينيا ،فمنيا ما يتعمق بالمحتوى ،وبعضيا يرتبط
بالطالب ،ومنا ما يعود إلى اإلمكانات المادية والبشرية ،وعوامل أخرى ترجع إلى أساليب التقويم
واالمتحانات.
ويشير مينديف ) (MeenuDev, 2016إلى أن ىناك عدد من العوامل التي تؤثر عمى
التحصيل الدراسي لمطالب في المدارس الثانوية العميا ،ولكنيا ربما تبدو غير معروفة بشكل قاطع،
ويمكن أن تكون متعددة المتغيرات بطبيعتيا .حيث أنيا تشمل :مواقف الطالب تجاه المدرسة،
واالىتمام بالتعمم ،وعادات الدراسة ،والكفاءة الذاتية ،والدافعية .كما أن األداء األكاديمي لمطالب ىو
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ظاىرة ليا داللة تعميمية ونفسية واجتماعية ،وبالتالي ال يمكن تفسير إنجاز الطالب األكاديمي
نظر ألن األداء
بشكل كامل من خالل متغير واحد أو اثنين فقط ،بل من خالل مجموعة منيا؛ ًا
األكاديمي لمطالب يعتمد عمى عدد من المتغيرات ،ويمكن تحسين األداء من خالل تحديد كل من
ىذه المتغيرات ومعالجتيا.
كما يمكن تصنيف ىذه العوامل المؤثرة عمى التحصيل الدراسي إلى عوامل ذاتية ،وعوامل
مرتبطة بالمعمم ،وأخرى مرتبطة باألسرة ،وعوامل ليا عالقة بأساليب التقويم واالمتحانات .وفيما
يمي توضيح لبعض ىذه العوامل:
إيجابا ،ومن
-0العوامل الذاتية :وىي العوامل الداخمية التي ترتبط بتحصيل الطمبة الدراسي سمباً أو
ً
أىم العوامل الذاتية:
أ -القدرات العقمية
تعتبر القدرات العقمية من أىم العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي وذلك لوجود ارتباط
بينيما ،ذلك أن التحصيل الدراسي كأي نشاط عقمي يتأثر بالقدرة العقمية العامة ،وان كان ىذا
التأثير يختمف مداه بحسب المرحمة الدراسية ونوع الدراسة (إسماعيل.)7100 ،
وقد أظيرت بعض الدراسات أىمية الذكاء كأحد العوامل العقمية المؤثرة في التحصيل
الدراسي ،وان انخفاضو إلى ما دون المتوسط يشكل عدم قدرة التمميذ عمى مسايرة أحد أوجو النشاط
التي تعتمد عمى القدرات اليامة (أحمد.)7101،
وعندما نأتي إلى الواقع نالحظ أن الطمبة ذوي الذكاء المرتفع يكون مستواىم الدراسي متميز
ومتفوقين ،ولدي يم الرغبة في التميز ،مقابل أنيم قميمي التقصير سواء كانوا في البيت أثناء تأدية
واجباتيم المنزلية أو المذاكرة أو أثناء العمل داخل غرفة الصف ،لكن ىذا ال يمنع من وجود بعض
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ذوي التحصيل المنخفض أذكياء ،ولكنيم يفتقرون إلى المثابرة أو أنيم يفشمون ألسباب ال صمة ليا
بذكائيم ،من بينيا انخفاض مستوى تقدير الذات وافتقارىم لمدافعية نحو اإلنجاز ،وقد تكون ألسباب
اجتماعية أخرى (السمخي.)7102 ،
ب  -الدافعت ت ت ت ت ت تتية
تعد الدافعية من العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي بشكل كبير ،فوجود الدافعية عند
ّ
الطالب يؤدي إلى رفع مستوى أدائو في مختمف المجاالت واألنشطة ،إضافة لذلك تأثيرىا في جميع
السموكيات واألشياء التي يقوم بيا .فالطمبة الذين لدييم ضعف في الدافعية يكون تحصيميم الدراسي
قميل جداً (طالب.)7100 ،
وتمعب الدافعية دو ار حماسيا في التعمم ،فقد أشارت نظريات كيمر في التعمم إلى أن الدافعية
شيئ ميم وضروري بيدف جذب التالميذ لدروسيم وتحفيزىم لمتعمم ،فميما بمغت البرامج التعميمية
من دقة وتعقيد إال أنيا ال تستطيع تحقيق النتائج المرجوة منيا إذا لم تكن ىناك دافعية لدى الطالب
(أبي مولود وموسى.)7102 ،
-7المعمم
يعد المعمم أحد العوامل التي تؤثر إيجابياً أو سمبياً في مستوى التحصيل لدى طمبتو ،فإذا كان
ّ
المعمم غير ممم بطرائق التدريس والتقويم ،وال يتّبتع أساليب مناسبة في تدريسو ،ويجيل التطورات
العممية في مجاالت التعميم ،فإنو سيؤثر تأثي اًر سمبياً عمى طمبتو (الشعيمي ،)7115 ،وكذلك العدد
الكبير لمطمبة في الغرفة الصفية يعيق المعمم من التدريس بالشكل األمثل ويقع عميو حمل أكبر في
فعال في رفع
عممية التعميم ،وكل ذلك يؤدي حت ًما إلى انخفاض التحصيل الدراسي .فالمعمم لو دور ّ
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التحصيل الدراسي من خالل تطبيقو الستراتيجيات التعمم النشط والتي تركز عمى نشاط المتعمم في
الغرفة الصفية ،وتوظيفو لوسائل التكنولوجيا المختمفة (العبري.)7102 ،
-2األس ت ت ت ت ترة
لألسرة دور ميم في تييئة الجو المناسب لمتحصيل الدراسي الجيد ألبنائيم الطمبة ،فالطالب
الذي يعيش في جو يسوده القمق واالضطراب والمشكالت األسرية يعاني من التوتر والقمق النفسي،
مما يؤثر سمباً عمى مستواه التحصيمي بعكس غيره من زمالئو الذين يعيشون في جو أسري يسوده
سمبا عمى تحصيل الطمبة ،مثل
األمان واالحترام والراحة ،وكما أن ىناك عدة عوامل أخرى تؤثر ً
ضغوط الحياة اليومية ،ومعيشة الطالب مع أحد الوالدين وعدم متابعتو واإلشراف عميو ،والتفكك
األسري ،وانخفاض المستوى االجتماعي لألسرة (الفوزان .)7117 ،
-6أساليب التقويم واالمتحان تتات
نجد أن طبيعة االختبارات ليا عالقة بنتائج الطمبة كطول االمتحانات وعدم تناسب الزمن
المخصص ليا ،أو قد تتضمن أسئمة غير مفيومة ،أو لم يتم شرحيا من قبل المعمم ،وعدم مراعاة
الفروق الفردية بين الطمبة ،وتنحاز إلى األسئمة الصعبة دون تدرج في مدى سيولتيا ،كل ىذا يؤدي
إلى انخفاض التحصيل الدراسي (الشعيمي.)7115 ،
األنشطة العالجية
فعال في رفع المستوى التحصمي لمطمبة؛ نظ ار ألن تنفيذىا
إن لألنشطة الصفية والالصفية دور ّ
يقوم عمى نشاط المتعمم ،وتجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية ،حيث أن األنشطة الصفية
والالصفية ترتبط بمخرجات التعمم لممنيج المدرسي ،حيث يقوم الطالب بتنفيذ األنشطة الصفية داخل
غرفة الصف بإشراف وتوجيو من المعمم ،أما األنشطة الالصفية فيتم تنفيذىا خارج الصف .ومن
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األمثمة عمى األنشطة الصفية والالصفية :الواجبات ،واألنشطة العالجية واإلثرائية ،والتقارير
الوصفية ،والممخصات من مصادر التعمم المختمفة (العبري.)7102 ،
ويشير العزيزي ( )7101إلى أىمية األنشطة العالجية لمتابعة تحصيل الطمبة ،والتي تقدم
خالل الحصص الدراسية أو خارجيا والتي من شأنيا رفع المستوى التحصيمي ،كما أنيا تساىم
أيضا في التغمب عمى جوانب التدني وتنمية جوانب القوة لدييم ،وتطوير المستوى الميني ألداء
المعممين بالمدرسة في الجوانب المتعمقة بالتحصيل الدراسي .إن إعداد الخطط العالجية تساعد
المعمم في الوقوف عمى نقاط الضعف لدى الطالب ،كما تمكن المعمم من التعرف عمى المخرجات
التعميمية التي لم يحققيا الطالب في الفترة الزمنية المحددة ،وبالتالي تساعده عمى إعطاء الطالب
المزيد من األنشطة في ىذا المجال حتى يتمكن من ىذه المخرجات .إن الخطط العالجية تأخذ بيد
الطالب متدني التحصيل لكي يمحق بزمالئو الطالب في الفصل الدراسي ،وترتبط الخطط العالجية
بمجموعة من األنشطة المتنوعة سواء كانت داخل المدرسة أو خارجيا بحيث يكون ىناك تعاون
مستمر ومتواصل حتى يتحقق اليدف العام وىو رفع مستوى الطالب التحصيمي .ويستطيع المعمم
إعداد الخطط العالجية من خالل قراءة أىداف المنيج المقرر ،والرجوع إلى األىداف التي تخدم
المتعمم ،والتركيز عمى التحديات التي تواجو إعداد الخطة.

ومن األجدر تنفيذ الخطط العالجية عمى مدار العام الدراسي ،فالطالب ال يعطى ميارة جديدة
حتى يتقن التي قبميا بقدر اإلمكان ،فيذا يؤدي إلى ترسيخ المعمومة وتقوية عممية التعمم لديو ،فالبد
لمخطة العالجية أن تبنى عمى أسس متينة بداية بمراعاة الفروق الفردية ،بحيث تتناسب األنشطة مع
قدرات جميع مستويات أفراد الفئة المستيدفة في البرنامج العالجي ،وتصنيفيم عمى حسب نوع
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الضعف والموضوع الذي يعانون منو التباع أسموب وطريقة مناسبة في التنفيذ ،وتوفير اإلمكانات
الالزمة لتسييل عمل الخطة ،وكذلك توظيف التعزيز اإليجابي بشكل فاعل لتحفيز الطمبة وتوفير
ويحقق اليدف منيا بتحسين التحصيل العممي ،ومعالجة ضعف التعمم لدى الطالب،
فرص النجاحُ ،
وفي نياية الخطة العالجية تقاس المخرجات التعميمية ويتم مقارنتيا مع التوقعات التي وضعت في
مرحمة إعدادىا؛ لمتحقق من مدى نجاحيا وتأثيرىا في معالجة الضعف التحصيمي لدى الطالب مع
مالحظة الفرق في التحصيل قبل وبعد تنفيذ الخطة (المييبي.)7102 ،
الدراسات السابقة
اىتمت العديد من الدراسات بمعرفة أثر األنشطة عمى التحصيل الدراسي ،ومنيا دراسة الحموي
( )7119التي ىدفت إلى معرفة أثر برنامج إثرائي في التربية البيئية في تنمية ميارات التفكير
االبتكاري والتحصيل لدى الطمبة الموىوبين في منطقة القصيم ،تتكون أفراد ىذه الدراسة من جميع
طالبا حيث تم تقسيميم
الطمبة الممتحقين بمركز رعاية الموىوبين في القصيم والبالغ عددىم (ً )27
إلى مجموعتين (الضابطة والتجريبية) .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
البرنامج اإلثرائي في تنمية التفكير االبتكاري لدى العينة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمية التحصيل في التربية البيئية لدى العينة التجريبية.
وتوصمت دراسة قيوجي ( )7101إلى معرفة أثر تدريس العموم بمشاركة األنشطة العممية
الالصفية في التحصيل الدراسي لمطمبة مع تدريس العموم بالطرائق المتنوعة ،واعتمدت الدراسة عمى
المنيجين التجريبي والوصفي التحميمي ،حيث بمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )052طالباً وطالبة ،تم
تقسيميم إلى مجموعتين (ضابطة وتجريبية) ،وخمصت النتائج إلى األثر اإليجابي لبرنامج األنشطة
العممية الالصفية في دعم التحصيل الدراسي لمطمبة في مادة العموم.
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أما دراسة أحمد ( )7100فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخدام أنشطة التعمم بالحياة عمى تحصيل
طمبة الصف السابع األساسي في مادة العموم واتجاىاتيم نحوىا ،وتكونت عينة الدراسة من ()017
طالباً وطالبة ،من طمبة الصف السابع األساسي في منطقة سمفيت ،وأشارت نتائج الدراسة بعد
فحص الفرضيات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين المجموعة
الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ،كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في
االختبار البعدي بين المجموعتين تبعاً لألسئمة الموضوعة ،ووجود فروق دالة إحصائيا في االختبار
البعدي بين المجموعتن عمى األسئمة اإلنشائية ،ولصالح المجموعة التجريبية .
وتتشابو دراسة قيوجي ( )7101مع دراسة الحدابي وعقالن وغميون ( )7102التي ىدفت إلى
معرفة أثر تنفيذ أنشطة إثرائية عممية في مستوى التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى الموىوبين من
تالميذ الصف التاسع األساسي .تكونت مجموعة الدراسة من ( )71تمميذاً موىوباً ،تم اختيارىا
بالطريقة القصدية ،حيث اتبعت الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة،
وقام الباحث بإعداد مجموعة من األنشطة اإلث ارئية وفق استراتيجية اإلثراء ،وتوصمت الدراسة إلى
إحصائيا بين متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار
وجود فرق دال
ً
التحصيمي ولصالح التطبيق البعدي ،وعدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين مستوى التحصيل
والتفكير اإلبداعي.
وأجرى السالمات ( )7102دراسة ىدفت معرفة أثر تدريس العموم بطريقة األنشطة العممية في
تحصيل الطمبة ذوي السمات العقمية المختمفة لممفاىيم العممية وتنمية اتجاىاتيم العممية ،حيث بمغ
عدد أفراد الدراسة ( )45طالبا من طمبة الصف الثامن األساسي ،وزعوا بالطريقة العشوائية المنتظمة
إلى مجموعتين (إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة) .استخدمت الد ارسة اختبار السعة العقمية،
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واختبار تحصيل المفاىيم العممية ،ومقياس االتجاىات العممية ،وقد أظيرت النتائج وجود فرق دال
إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طمبة مجموعتي الدراسة في طريقة التدريس ولصالح
المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام األنشطة العممية .كما أظيرت النتائج وجود فرق ِ
دال
إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين لدرجات الطمبة مرتفعي السعة العقمية ودرجات الطمبة متدني
السعة العقمية ولصالح الطمبة مرتفعي السعة العقمية.
واستيدفت دراسة إبراىيم ( )7106معرفة أثر استخدام األنشطة العممية في تحصيل طمبة
الصف العاشر لممفاىيم العممية لمادة األحياء والبيئة (دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة) ،وقد بمغ
طالبا وطالبة من طمبة الصف العاشر ،وزعوا قصدياً إلى
عدد الطمبة في عينة الدراسة (ً )061
طالبا وطالبة ،وقد
طالبا وطالبة واألخرى ضابطة ()21
مجموعتين إحداىما تجريبية ()021
ً
ً
أظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طمبة مجموعتي
الدراسة التجريبية والضابطة يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام األنشطة العممية ،ووجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطين الحسابيين في تحصيل
طمبة المجموعة الضابطة (الذكور واإلناث) عند كل من مستوى التركيز والفيم والتطبيق والتحميل
والتركيب والتقويم ،ولصالح المجموعة التجريبية (الذكور واإلناث).
التعقيب العام عمى الدراسات السابقة
وبالنظر إلى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث نجد أن معظم الدراسات كشفت
عن أثر برامج إثرائية أو أنشطة عممية في رفع مستوى التحصيل الدراسي لمطالب المجيدين أو
الموىوبين كدراسة الحموي ( ،)7119وقيوجي ( ،)7101وأحمد ( ،)7100والحدابي وعقالن
وغميون ( ،)7102والسالمات ( ،)7102وابراىيم ( .)7106ويتفق ىذا البحث مع الدراسات السابقة
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في أنو يسعى إلى رفع المستوى التحصيمي ،إال أنو تميز بتطبيق أنشطة عالجية تستيدف فئة
الطالبات ضعيفات المستوى في التحصيل الدراسي ،كما أنو ال توجد دراسة تناولت فاعمية أنشطة
عالجية لرفع المستوى التحصيمي لمطالب.
وتبعا لذلك ومن خالل البحث والتقصي عن كثير من الدراسات والبحوث لم تجد الباحثات
ً
دراسات مطابقة أو مشابية لموضوع بحثين وىو فاعمية أنشطة عالجية لرفع المستوى التحصيمي،
مما دفعين لمبحث عن ىذا الموضوع ودراستو.
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تعتمد الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ( تصميم المجموعة الواحدة مع قياس قبمي وبعدي)
وذلك بدراسة أثر تطبيق أنشطة عالجية عمى المستوى التحصيمي لمطالبات الحاصالت عمى تقدير
(د) في مادة العموم ،وقياس مدى تحسن مستوى الطالبات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام
7109 /7102م ومقارنتيا بنتيجتين قبل الخضوع لألنشطة العالجية.
مجتمع وعينة الدراسة
نظ ار ألن العينة قصدية لذا فإن مجتمع الدراسة ىو نفسو العينة ،وشمل جميع طالبات الصف
التاسع الحاصالت عمى تقدير(د) في مادة العموم نياية العام الدراسي7102/7102م بمدرسة أم
ىانئ لمتعميم األساسي ( )01-5والمسجالت بالعام الدراسي 7109/7102م ،والبالغ عددىن ()09
طالبة.
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أدوات الدراسة
تكونت أداة الدراسة من أنشطة عالجية في مادة العموم ،مرتبطة بمنيج الصف التاسع،
والمضمنة في كراسة العموم لمصف التاسع ،والتي قام بإعدادىا فريق من معممي العموم بمدرسة
سميمان بن عباد لمتعميم األساسي لمصوف ( )9-5بمحافظة الباطنة شمال ،حيث اشتممت كراسة
األنشطة عمى ( )005نشاطا ،موزعة عمى ( )09موضوعا ،وتم ترتيبيا وفقا لموضوعات منيج
العموم لمصف التاسع ،وتيدف إلى تنمية القدرات العقمية في مستويات التعمم الثالثة (المعرفة
والتطبيق واالستدالل).
صدق األداة
تم التحقق من الصدق الظاىري ألداة الدراسة بعرضيا عمى ثالثة من المحكمين المختصين
في مجال العموم من المشرفين والمعممين (ممحق ،)0وذلك إلبداء آرائيم ومالحظاتيم حول مدى
مناسبة األنشطة العالجية لميدف الذي أعد من أجمو ،ووضوح صياغة األنشطة لمفئة المستيدفة،
والتعديالت المقترحة ،حيث أجمع المحكمون عمى وضوح األنشطة من حيث الصياغة ،مع
اقتراحات البعض إلى تصنيف األنشطة بحسب الميارة التي تقيسيا وليس بحسب موضوعات
المادة .وتجدر اإلشارة إلى أن أداة الدراسة محكمة سابقا قبل تطبيقيا في الميدان التربوي من قبل
مشرفين ومعممين أوائل مختصين في مجال العموم .والممحق ( )7يتضمن نماذج من األنشطة التي
تضمنتيا كراسة العموم لمصف التاسع.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة
تم في البداية عقد اجتماع بمعممات أسرة العموم لتوضيح
لتطبيق األنشطة العالجية عمى العينة ّ
تم حصر الطالبات الحاصالت عمى تقدير (د)
فكرة تطبيق الخطة العالجية وآلية تنفيذىا ،ومن ثم ّ
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في مادة العموم من طالبات الصف التاسع في نتيجة المدرسة لمعام الدراسي 7102/ 7102م في
تم تصميم بطاقة خاصة لكل طالبة تتضمن اسم المجموعة وىو (النجاح).
الصف الثامن ،ومن ثم ّ
بعدىا تم عقد اجتماع تعريفي لمطالبات المستيدفات في الدراسة لشرح أىداف الخطة العالجية وأىم
نتائجيا المتوقعة والمرجوة ،وآلية التطبيق.
حيث تقوم معممات العموم لمصف التاسع بتطبيق ىذه األنشطة العالجية بشكل دوري عمى
الطالبات المستيدفات عمى شكل مجموعات ،كل مجموعة تتضمن أربع طالبات ،بحيث يتم مناقشة
وح ّل األنشطة التدريبية ،وذلك بواقع أربع حصص أسبوعيا ،وخارج نطاق الفصل الدراسي لمطالبة.
وتكمّف الطالبة بالتقويم الذاتي لتقدميا حسب نتائجيا في األسئمة القصيرة واالختبارات القصيرة
وتم وضع برنامج تعزيزي لمطالبات الالتي يرتقين بمستواىن في مسار تنفيذ
واالمتحان النيائيّ ،
الخطة العالجية وعمى مراحل مختمفة كما ىو موضح في الشكل (:)0

برنامج أكسجين النجاح يعطر حياتك بأروع شذى للتميز والتفوق
نتيجة السؤال
القصير األول

نتيجة السؤال
القصير الثاني

نتيجة االختبار
القصير األول

نتيجة االختبار
القصير الثاني

نتيجة االمتحان
النهائي

الدرجة

التعزيز
وشاح التميز

شهادة تفوق +
حضور فيلم في
مركز المصادر

صورة تذكارية
بوشاح التفوق

شكل .0البرنامج التعزيزي لمفئة المستيدفة من البحث
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رحلة إلى كارفور
نزوى  +تذكرة
لدخول السينما

رحلة إلى
المزرعة مع
الطالبات المجيدات

المعالجة اإلحصائية
تم تحميل نتائج التطبيق باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  SPSSمن خالل
تطبيق اختبار "ت" لمعينتين المترابطتين؛ لمتحقق من داللة الفرق بين متوسطات درجات الطالبات
عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعامين 7102 /7102م و7109 /7102م.
عرض النتائج وتفسيرها
النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة :ما فاعمية أنشطة عالجية في رفع المستوى التحصيمي في مادة
العموم لدى طالبات الصف التاسع بمدرسة أم ىانئ لمتعميم األساسي لمصفوف ( )01-5بمحافظة
الداخمية؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال والختبار فرضية الدراسة "ال توجد فروق دالة إحصائيا بين أداء
طالبات الصف التاسع عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي 7102 /7102م وأداء
الطالبات عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي 7109 /7102م بعد خضوعين
ألنشطة عالجية في مادة العموم" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"
لمعينات المترابطة لمعرفة الفرق بين أداء العينة عمى االختبارين التحصيميين لمادة العموم ،والجدول
( )0يوضح نتائج التحميل.
جدول ()0

نتائج اختبار (ت) لمفرق بين أداء العينة عمى االختبارين التحصيميين لمادة العموم
االنحراف

االختبار

المتوسط

الحسابي

المعياري

القبمي

52.11

2.074

البعدي

59.01

4.214
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مستوى

حجم

قيمة (ت)

درجة

الحرية

الداللة

4.10

6.572-

02

1.110

األثر

يتضح من الجدول ( )0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.15بين متوسطي
درجات الطالبات في االختبارين التحصيميين لمادة العموم تُعزى لألنشطة العالجية ولصالح االختبار
البعدي (اختبار العموم لمصف التاسع) ،مما يعني رفض الفرضية الصفرية "ال توجد فروق دالة
إحصائيا بين أداء طالبات الصف التاسع عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي
7102 /7102م وأداء الطالبات عمى االختبار التحصيمي لمادة العموم لمعام الدراسي /7102
7109م بعد خضوعين ألنشطة عالجية في مادة العموم" .كما أن حجم األثر كبير ،وىذا يعني أن
نسبة ما يفسره المتغير المستقل (األنشطة العالجية) من التباين الكمي لممتغير التابع (التحصيل
الدراسي في مادة العموم) تساوي .%41
ويمكن تفسير نتائج الدراسة في ضوء طبيعة األنشطة العالجية التي كان ليا األثر اإليجابي في
تحسين مستوى الطالبات في مادة العموم ،حيث أن التركيز عمى ىذه الفئة من الطالبات بمعزل عن
بقية طالبات الصف أتاح الفرصة لمراعاة مستويات ىذه الفئة أثناء تدريس األنشطة ،مما ازد من
فيم الطالبات لممفاىيم العممية المرتبطة بمادة العموم ،إضافة إلى التنفيذ الجيد من قبل معممات
العموم ليذه األنشطة وبشكل مستمر ،كما ساعد عمى تنمية القدرات العقمية لدى الطالبات في
مستويات التعمم الثالثة (المعرفة والتطبيق واالستدالل) من خالل تنوع مستويات التعمم التي تقيسيا
ىذه األنشطة العالجية .كما كان لمبرنامج التعزيزي الذي تضمنو البرنامج العالجي أثر إيجابي أيضا
في زيادة دافعية الطالبات نحو التفاعل لألنشطة العالجية وأثار دافعيتين نحو التعمم ،وبذل مجيود
أكبر لتحقيق اليدف من البرنامج وىو االرتقاء بمستواىن التحصيمي في المادة .كما كان لمبرنامج
التعزيزي الذي تضمنو البرنامج العالجي أثر إيجابي أيضا في زيادة دافعية الطالبات نحو التفاعل
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لألنشطة العالجية وأثار دافعيتين نحو التعمم ،وبذل مجيود أكبر لتحقيق اليدف من البرنامج وىو
االرتقاء بمستواىن التحصيمي في المادة.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الحموي ( )7119التي أشارت نتائجيا إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمية التفكير االبتكاري لدى العينة التجريبية ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمية التحصيل في التربية البيئية لدى
العينة التجريبية ،ودراسة قيوجي ( )7101التي خمصت إلى األثر اإليجابي لبرنامج األنشطة
العممية الالصفية في دعم التحصيل الدراسي لمطمبة في مادة العموم ،ودراسة أحمد ( )7100التي
أكدت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين المجموعة الضابطة
والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية تُعزى ألنشطة التعمم بالحياة ،مما كان ليا األثر في رفع
تحصيل طمبة الصف السابع األساسي في مادة العموم واتجاىاتيم نحوىا ،ودراسة السالمات
( )7102التي أظيرت نتائجيا وجود فرق دال إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طمبة
مجموعتي الدراسة في طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام األنشطة
العممية ،ودراسة إبراىيم ( )7106التي كشفت عن وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطين
الحسابيين لعالمات طمبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة يعزى لطريقة التدريس ولصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام األنشطة العممية.
التوصيات
 -0االستفادة من األنشطة العالجية المطبقة في الدراسة الحالية في تصميم أنشطة عالجية
تستيدف مراحل دراسية أخرى.
 -7توعية المعممين بأىمية وضع خطط عالجية تستيدف الطالب ضعيفي المستوى في
التحصيل الدراسي.
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 -2توعية أولياء األمور بأىمية مشاركتيم في المساىمة في رفع المستوى الدراسي لمطالب
الضعاف تحصيميا.
المقترحات
تقترح الباحثات إجراء بحوث ودراسات حول:
-0أثر أنشطة عالجية في رفع المستويات التحصيمية في مواد دراسية أخرى وخاصة المواد التي
يالحظ فييا تدني المستويات التحصيمية لمطالب.
-7أثر أنشطة عالجية في اتجاىات الطالب نحو مادة العموم أو أي مواد أخرى.
-2أثر أنشطة عالجية في دافعية الطالب نحو التعمم.
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المراجع بالمغة العربية
إبراىيم ،جمعة حسن ( .)7106أثر استخدام األنشطة العممية في تحصيل طمبة الصف
العاشر لممفاىيم العممية لمادة األحياء والبيئة "دراسة تجريبية في محافظة القنيطرة".
مجمة جامعة دمشق.792-755 ،)0(01 ،
إبراىيم ،مجدي عزيز ( .)7119معجم مصطمحات ومفاهيم التعميم والتعمم .القاىرة :عالم
الكتب.
أبي مولود ،عبدالفتاح؛ وموسى ،عبدالوىاب ( .)7102الدافعية لمتعمم وعالقتيا بالتحصيل
الدراسي (دراسة ميدانية لتالميذ السنة أولى ثانوي بمدينة الوادي) .مجمة العموم
اإلنسانية واالجتماعية.291-222 ،01 ،
أحمد ،عمي عبدالحميد ( .)7101التحصيا الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية التربوية .لبنان:
مكتبة حسم العصرية لمطباعة والنشر والتوزيع.
أحمد ،مي عبداهلل ( .)7100أثر استخدام أنشطة التعمم بالحياة عمى تحصيا طمبة الصف
السابع األساسي في مادة العموم واتجاهاتهم نحوها (رسالة ماجستير غير
منشورة) .جامعة بيرزيت ،فمسطين.
إسماعيل ،يامنة عبدالقادر ( .)2111أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي،
األردن :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
البريدية ،عزة بنت سيف بن حمود ( .)7102أثر استخدام أنشطة قائمة عمى مدخا
المنتسوري في التحصيا الدراسي ومهارات عمميات العمم لدى طالبات الصف
الرابع األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،سمطنة
عمان.
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الحدابي ،داؤود عبدالممك؛ وعقالن ،عبدالحبيب حزام؛ وغميون ،أزىار محمد ( .)7102أثر
تنفيذ أنشطة إثرائية عممية في مستوى التحصل والتفكير اإلبداعي لدى الموىوبين
من تالميذ الصف التاسع األساسي .المجمة العربية لتطوير التفوق-0 ،)4(4 ،
.72
الحموري ،خالد عبداهلل ( .)7119أثر برنامج إثرائي في التربية البيئية في تنمية ميارات
التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى الطمبة الموىوبين في منطقة القصيم.
مجمة الجامعة اإلسالمية.422-400 ،)0(01 ،
الجابرية ،فاطمة بنت سالم بن خميس ( .)7102أثر استخدام الرسوم الكرتونية في
التحصيا الدراسي وتنمية مهارات التفكير البصري في مادة العموم لدى طالبات
الصف الخامس األساسي (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس،
سمطنة عمان.
عمان :الجنادرية لمنشر
سبيتان ،فتحي ( .)7101ضعف التحصيا الطالبي المدرسيّ .
والتوزيع.
السالمات ،محمد خير محمود ( .)7102أثر تدريس العموم بطريقة األنشطة العممية في
تحصيل الطمبة ذوي السعات العقمية المختمفة لممفاىيم العممية وتنمية اتجاىاتيم
العممية .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس.024-20 ،)2(00 ،
عمان:
السمخي ،محمود جمال ( .)7102التحصيا الدراسي ونمذجة العواما المؤثرة بهّ .
الرضوان لمنشر والتوزيع.
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الشعيمي ،عمي بن سميمان بن طالب ( .)7112الدافعية الداخمية والخارجية وعالقتها
ببعض المتغيرات لدى طمبة الحمقة الثابتة من التعميم األساسي بسمطنة عمان
(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،سمطنة عمان.
الشيبانية ،مديحة بنت أحمد بن ناصر ( .)7100رفع المستوى التحصيمي لمطالب .رسالة
التربية ،سمطنة عمان.0 ،04 ،
الصبحية ،عزة بنت طالب بن محمد ( .)7104العواما المؤدية إلى تفاوت مستوى
التحصيا الدراسي بين الذكور واإلناث ودور األخصائي االجتماعي في التعاما
معها (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،سمطنة عمان.
طافش ،إيمان ( .)7100أثر برنامج مقترح في مهارات التواصا الرياضي في تنمية
التحصيا العممي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات الصف
الثامن األساسي بغزة (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة األزىر ،فمسطين.
طالب ،ىديل ( .)7100تعريف الدافعية .استرجع في  02أكتوبر 7102م من:
http://mawd003.com.

العبري ،عبداهلل بن عمي ( .)7102أثر التقويم االلكتروني في مستوى قمق االختبار
والتحصيا في مادة العموم لدى طالب الصف الثامن (رسالة ماجستير غير
منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،سمطنة عمان.
عبيد ،وليم وعفانة ،عزو ( .)7112التفكير والمنهاج الدراسي .بيروت :مكتبة الفالح لمنشر
والتوزيع.
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العزيزي ،سيف ( .)7101إعداد الخطط العالجية واإلثرائية .استرجع في  02أكتوبر 7102م
من:
https://om77.net/forums/thread/503154

العموي ،نادية ( .)7112األنشطة الصفية والالصفية .مجمة التطوير التربوي ،سمطنة عمان،
.02-01 ،04
الفرحان ،اسحق ومرعي ،توفيق ( .)7112المناهج التربوي .القاىرة :الشركة العربية المتحدة
لمتسويق والتوريدات.
الفوزان ،محمد أحمد عبدالعزيز ( .)7117مشكالت تربوية تواجه الناشئة والتعميم والمجتمع،
الرياض :دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع.
قيوجي ،سناء فاروق ( .)7101أثر األنشطة العممية الالصفية في مستوى التحصيا الدراسي
في مادة عمم األحياء(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة دمشق ،سوريا.
المييبي ،أنس سميمان ( .)7101الخطط العالجية واإلثرائية .استرجع في  02أكتوبر 7102م
من:
http://www.harb10.com/articles.php?action=show&id=5667
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ممحق ()0
قائمة أسماء المحكمين
م

االسم

المسمى الوظيفي

الدرجة العممية

0

وداد بنت أحمد بن عبداهلل السيابية

مشرفة عموم

ماجستير

7

نوار بنت محمد بن خمفان الرواحية

معممة عموم

ماجستير

2

يحيى بن سعيد بن حماد المجيزي

معمم أول فيزياء

بكالوريوس تربية
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ممحق ()7
نماذج من األنشطة التي تضمنتيا كراسة العموم لمصف التاسع
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